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Voorwoord 
 
Het afgelopen jaar 2021 was ook weer een 

bijzonder jaar. De beperkingen in de omgang 

met elkaar door de corona heeft ertoe geleid 

dat het eerste deel van ons jaarprogramma niet 

kon plaatsvinden. Met name de 

voorjaarsbijeenkomsten en excursies gingen 

niet door. Maar alles in de natuur ging gewoon 

zijn gang. Het was dan ook zaak om individueel 

of met de familie eropuit te trekken om van 

mooie natuur te kunnen genieten. Je kwam dan 

ook op de wandelpaden veel mensen tegen, die 

bij gebrek aan andere activiteiten het wandelen 

in de natuur weer hadden ontdekt. Ook de 

jeugd- activiteiten konden geen doorgang 

vinden, zoals het inzaaien van bloemenranden 

met de schooljeugd in het kader van “Red de 

vlinder en de bij”. Dat werd dit jaar door de 

plaatselijke vrijwilligers gedaan. 

 

De weidevogels hebben een vrij normaal jaar 

achter de rug. Op sommige plaatsen waren de 

resultaten vrij goed terwijl die op andere 

plekken tegenvielen. De weidevogels waren op 

tijd terug door het mooie weer eind februari en 

maart, en zijn gelijk met nestelen begonnen. 

Maar toen roerde maart nog even zijn staart en 

het werd koud en nat.  

De landbouwwerkzaamheden kwamen dan ook 

laat op gang. Toen die werkzaamheden in volle 

gang kwamen, liepen de eerste kuikens al rond. 

Deze kregen het daardoor erg moeilijk. Er 

waren ook weinig tweede broedsels, omdat de 

eerste broedsels al waren uitgekomen. In de 

primaire weidevogelgebieden van Albergen en 

Geesteren deden de grutto en kievit het goed 

en er zijn ook aardig wat kuikens groot 

geworden. In Ottershagen waren de resultaten 

minder. Ondanks een mooi aantal broedparen 

zijn er maar weinig kuikens groot geworden. 

Vermoedelijke oorzaak predatie. 

 

Voor de huiszwaluw en de patrijs was 2021 ook 

geen topjaar. Er was een lichte daling van het 

aantal broedparen te zien bij de huiszwaluwen. 

Bij de patrijzen was het niet veel beter. Ondanks 

dat er in het voorjaar aardig wat paartjes 

patrijzen rondliepen, viel in de nazomer het 

aantal kluchten patrijzen tegen. Ook waren de 

kluchten niet groot. Vermoedelijke oorzaak het 

natte weer in de periode van uitkomst, 

waardoor veel kuikens zijn verongelukt. Wel zijn 

er voldoende overgebleven, zodat 2022 een 

goed jaar kan worden. Weer is er in Fleringen 

en Rossum 2,3 ha aan randen en overhoekjes 

ingezaaid met een kruidenmengsel, speciaal 

voor de patrijs. 

 

Het bestuur heeft dit jaar ook versterking 

gekregen. Bianca Franceschina is eind dit jaar 

het bestuur komen versterken [welkom]. Ze 

gaat als nestkast coördinator aan de slag.  

Nu afwachten wat het nieuwe jaar ons zal 

brengen. Komen de akker- en weidevogels met 

mooie aantallen terug om te broeden? Vinden 

ze een plek om te nestelen? Wat wordt het 

broedresultaat? Het opzoeken van de nesten 

van de grutto en tureluur zal dit jaar wat 

makkelijker zijn omdat via het Gebiedscollectief 

een nieuwe drone is aangeschaft met sterkere 

camera’s. 

 

Ook is er dit jaar weer hard gewerkt door de 

vrijwilligers om onze verenigingsactiviteiten te 

doen slagen, hartelijke dank daarvoor. Speciaal 

een woord van dank aan Johan Drop voor het 

maken van dit mooie jaarverslag. 

 

Voorzitter Jan Nijmeijer 
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VERSLAG BESTUUR 
 

Samenwerking met volgende instanties en organisaties 
 

Vogelbescherming 

Deelname aan Euro Birdwatch  

Kerkuilenwerkgroep Nederland  

Coördinatie van de kerkuilwerkgroepen in 

Twente.  

Sovon  

Deelname nestkaartenproject/ Monitoring 

huiszwaluw/ Slaapplaatstelling. 

Media 

TC Tubantia, Op en Rond de Essen, Dinkellandvisie 

m.b.t. aanleveren van informatie voor artikelen.  

Staatsbosbeheer:  

Overleg en onderhoud en beheer natuurgebied 

“Zoekerveld”. 

Natuurmonumenten 

Overleg m.b.t. weidevogelgebied Ottershagen. 

 

Gemeente Tubbergen/ Dinkelland 

Overleg gebiedsplan buitengebied 

Inzaaiprojecten, jeugdactiviteiten.  

Landschap Overijssel 

Bijeenkomsten en vergaderingen m.b.t. de 

coördinatie van het weidevogelbeheer en 

weidevogelbescherming in Twente.  

Provincie Overijssel 

Uitvoering meerdere subsidieprojecten 

Gebiedscollectief Noordoost Twente 

Bestuurlijke deelname, bijeenkomsten, 

vergaderingen m.b.t. het agrarisch natuurbeheer 

in Noordoost Twente/ monitoring leefgebieden. 

Waterschap Vechtstromen 

Overleg uitvoering plas-drasgebied in Albergen 

Samenwerking met inzaaiprojecten  

 

Mutaties bestuur 

 

Afgelopen jaar heeft Leonard Rouhof afscheid 

genomen als lid van het bestuur van onze 

vereniging. Leonard trad in 1998 toe en heeft dus 

23 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Leonard 

kennen we als een gepassioneerd weidevogelman 

die in samenspraak met boeren veel wist te 

bereiken voor de weidevogels in Noordoost 

Twente en ver daarbuiten. 

 

Zo wist hij al in 1999 vrijwillige 

weidevogelbescherming op te zetten in het 

weidevogelgebied Albergen. Momenteel het 

belangrijkste weidevogelgebied binnen het 

Gebiedscollectief Noordoost Twente. Voor zijn 

inzet voor de weidevogels in geheel Overijssel 

ontving hij in 2013 de prijs voor Weidevogel 

Vrijwilliger van het jaar van Landschap Overijssel.  

 

Niet alleen als veldwerker, maar ook in zijn 

functie als weidevogelcoördinator binnen onze 

vereniging zette hij zich vol overgave en 

onvermoeibare energie in om de weidevogels 

voor ons Twentse landschap te behouden.   

 

Door zijn inzet en lobbywerk is het in grote mate 

zijn verdienste geweest dat een aantal mooie  

 

 

 

weidevogelgebieden voor Twente werd behouden 

en wist hij het gesubsidieerd weidevogelbeheer in 

Twente op de kaart te zetten.  

 

Naast deze functie binnen het bestuur was 

Leonard kerkdorpcoördinator weidevogels voor 

het dorp Saasveld en de man die de leden en 

donateur administratie bijhield en verzorgde. 

Deze laatste functie zal Leonard ook in de 

toekomst blijven verzorgen.  

 

Wij zijn Leonard veel dank verschuldigd en hopen 

nog jaren van zijn expertise en inzet gebruik te 

mogen maken.  

Voorzitter Jan Nijmeijer bedankt Leonard voor zijn 

inzet als bestuurslid in de afgelopen 23 jaar 
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Vincent nam door verhuizing noodgedwongen afscheid 

van het bestuur 

 

Ook het afgelopen jaar heeft Vincent de Lenne 

afscheid genomen als bestuurslid. Door zijn 

verhuizing naar Noord-Drenthe is een 

bestuursfunctie bij de Grutto niet meer haalbaar.  

 

Sinds 2013 maakte hij deel uit van het bestuur. 

Hij was nestkasten coördinator, verzamelde 

nestkast gegevens uit het werkgebied van de 

Grutto voor het landelijk nestkasten netwerk. 

Maakte de jaarprogramma’s en schreef mooie 

natuurartikelen voor het jaarverslag. Ook 

coördineerde hij een aantal jaren de monitoring 

van de steenuil in Noordoost Twente.  

 

Voor je inzet voor de vereniging onze hartelijke 

dank en een mooie tijd in Drenthe.   

 

Even voorstellen 

Op straat vond ik vandaag een dode merel. 

Aangereden blijkbaar. Ze lag er nog zo vol-

waarde bij op haar rug tussen het razende 

autoverkeer aan de ene kant en tevens aan de 

andere zijde. Ze kon blijkbaar geen kant meer op. 

Haar lichaam was nog warm en ik heb haar 

meegenomen om haar lichaam daarna terug te 

geven aan de aarde. 

In het jaar van de Merel is, hetgeen wat er door 

mij hier aangetroffen werd, exact de reden 

waarom ik me wil inzetten voor de vogels.  

De mens heeft zoveel ruimte ingenomen dat de 

natuur en de vogels, maar ook andere dieren, in 

de verdrukking zijn geraakt. Dat raakt me vaak.  

 

Net zoals het me raakt hoe de vogels nog met 

ons samen willen leven. Gisteren zong de grote 

lijster weer zijn mooiste lied hoog boven in de 

oude eikenboom bij ons, terwijl ik op de fiets 

stapte.  Ik ben toch maar even blijven staan en 

heb vol verwondering geluisterd naar dit helder, 

warme geluid. Tekenend voor deze dagen in het 

jaar, vaak in februari, waar het licht veranderd. 

We gaan weer richting lente.  

 

Naast het werken aan concrete projecten om het 

leefgebied van de vogels te beschermen of te 

herstellen, is het voor mij belangrijk dat we het 

bewustzijn over de natuur en natuurlijk zijn, met 

elkaar verhogen. Hierin wil ik met liefde mijn 

steentje bijdrage. O ja mijn naam is Bianca 

Franceschina. Voor nu nestkasten coördinator en 

bestuurslid bij Natuur- en vogelwerkgroep De 

Grutto. Tja, what’s in a name? Als we maar 

samen werken en een verschil maken voor de 

vogels. Natuursaam! 

 
Leden en donateurs 

Onze vereniging telde eind 2021 totaal 152 

leden. Onze vereniging is blij dat veel personen 

ons werk waarderen en financieel willen 

ondersteunen. De stand per 31 december 2021 

was 353 donateurs. 

 

Jeugdleden  

Na een succesvolle start in 2006, bleef de animo 

van de Saasveldse basisschooljeugd voor de 

jeugdnatuurgroep onverminderd groot.  

 

De bijeenkomsten vinden, uitgezonderd de 

schoolvakanties, een keer per maand plaats 

onder leiding van leden van Heemkunde 

Weerselo en de Natuur-en vogelwerkgroep “De 

Grutto”. Over hun belevenissen staat verderop 

een artikel in dit verslag.  

Merel gegrepen door het voortrazende verkeer 
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IN MEMORIAM 
 

Op 22 april 2021 is Peter Bleijenberg op  

80-jarige leeftijd overleden. Peter werd in 1998 

lid van onze vereniging. Peter was een zeer 

actief lid van onze Vereniging en nam aan veel 

activiteiten deel en als vereniging deed je niet 

gauw een tevergeefs beroep op hem.  

 

Zijn gebied van de weidevogelbescherming lag 

in het kerkdorp Deurningen en dan speciaal de 

omgeving van Gammelke en de Saasvelderlaan. 

Hij had een goed contact met de landeigenaren 

in zijn gebied. De gestage achteruitgang van de 

weidevogels in dit gebied zag hij met lede ogen 

aan.  

 

Als het broedseizoen van de weidevogels ten 

einde liep, volgde het controleren van 

nestkasten van zangvogels, steenuilen, 

torenvalken en kerkuilen. Al één jaar na zijn 

aanmelding wierp Peter zich op als 

nestkastcoördinator. Een taak die hij vol 

overgave 14 jaar uitvoerde en waarin hij zich 

bezighield met alle zaken rond de fabricage en 

uitgifte van nestkasten. Jaarlijks verzamelde hij 

de nestkastgegevens en schreef hij de 

nestkastverslagen als vast onderdeel van het 

jaarverslag. Daarnaast was hij actief in het 

MOP-Project door het geven van voorlichting 

aan en het nestkasjes timmeren met leerlingen 

van basisscholen.  

 

Ook was Peter regelmatig bij het Almelo-

Nordhornkanaal en het waterwingebied in 

Enschede voor het zoeken en controleren van 

nesten van de kleine karekiet en koekoek.  

Veel jaren assisteerde Peter de vogelringers en 

in 2010 ontving hijzelf een vergunning van het 

Vogeltrekstation. Als ringer nam hij deel aan de 

volgende ringprojecten: Ring-MUS, Pullen, 

Roofvogels en uilen Twente, RAS gierzwaluwen 

en Spreeuw. 

Peter bezig met ringonderzoek aan pullen van de 

nestkastvogels  

 

In zijn werkgebied Gammelke had Peter enkele 

boerderijen met kunstnesten voor 

huiszwaluwen, waar hij veel jonge 

huiszwaluwen ringde.  

 

Naast dit alles was Peter ook lid van de 

Vogelwerkgroep Losser en actief als ringer en 

technische man op het Vogelringstation 

Overdinkel. Zijn lievelingsvogel was de Grote 

Gele Kwikstaart en ook al ving hij maar een 

enkele vogel van deze fraaie Twentse soort, dan 

was de vangochtend een succes.  

 

We hebben met Peter een zeer beminnelijk 

persoon, gedreven vrijwilliger met hart voor de 

natuur verloren. Voor zijn inzet voor de 

vereniging werd Peter in 2002 als een van de 

eersten benoemd als lid van verdienste. 
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EXCURSIES 
 

Lauwersmeer 21 augustus 

De excursie naar het Lauwersmeer was de eerste 

excursie in verenigingsverband die doorgang kon 

vinden na alle perikelen i.v.m. de 

coronapandemie. We reisden met 13 personen af 

naar het Lauwersmeergebied. Toen we tegen 

kwart over negen bij onze startplek “het Jaap 

Deensgat” arriveerden, werden we meteen al 

getrakteerd op grote vluchten grauwe- en 

brandganzen en diverse boeren- en 

huiszwaluwen. Een aantal excursieleden, die wat 

eerder waren, hadden al leuke soorten als 

bosruiter, tapuit, paapje en roodborsttapuit 

waargenomen. Naast de genoemde 

ganzensoorten konden ook al snel Canadese gans, 

Nijlgans en casarca worden aangevinkt. Ook 

eendensoorten waren volop aanwezig, waaronder 

slobeenden, bergeenden, krakeenden, 

wintertalingen, kuifeenden, smienten en wilde 

eenden. Diverse lepelaars gaven eveneens acte de 

préséance, waarvan twee met kleurringen. 

Verschillende grote zilverreigers en de eerste 

bruine kiekendieven lieten zich zien. Ook konden 

we veel kemphanen en bontbekplevieren 

noteren, met hiertussen een enkele kleine plevier, 

tureluur, oeverloper en zwarte ruiter. Verder 

vlogen hier een viertal groenpootruiters voorbij. 

De kwikstaarten hier waren overduidelijk ook op 

trek. Tussen de vele witte kwikstaarten ook 

menige gele kwikstaart.  

 

In de buurt van het Roodkeelplasje vloog een 

witgatje op, krijste een waterral in het riet en 

werden van nabij rietgorzen, putters en 

baardmannetjes gezien. In de kijkhut van het Jaap 

Deensgat hadden zich meerdere paartjes 

boerenzwaluw gesetteld. Andere leuke soorten 

die hier konden worden aangekruist, waren onder 

meer: een klein groepje (juveniele) grutto’s, 

enkele kleine- en grote mantelmeeuwen, maar 

ook tenminste 4 reuzensterns. Vanaf de 

uitkijktoren bij de Vlinderbalg heb je een mooi 

uitzicht op de water- en rietrijke omgeving. Een 

veldleeuwerik liet zich er horen en er waren kuif- 

en krakeenden op het water te zien. Een 

mannetje van de bruine kiekendief ”dook” 

redelijk vlakbij het riet in. De Bantpolder leverde 

niet alleen onze enige wulp op, maar ook veel 

kieviten en goudplevieren. Voorts konden hier 

soorten als dodaars, tafeleend en graspieper 

worden genoteerd.  

 

Vervolgens werd koers gezet naar de 

Enzumakeeg. Aan de zuidkant vloog meteen al 

een witoogeend voorbij; bepaald geen alledaagse 

soort. We genoten van diverse foeragerende en 

rondvliegende kluten, lepelaars en een zestal 

steltkluten. De noordkant van de keeg liet een 

mooie mix zien van gevleugelde vrienden, 

waartoe grote zilverreiger, lepelaar, bergeend, 

Nijlgans, grauwe gans, slob-, kuif-, krak- en wilde 

eend, wintertaling, kluut, kemphaan, maar vooral 

grote aantallen kieviten en goudplevieren.  

 

Even na half vijf werd besloten de aftocht te 

blazen. Iedereen heeft genoten van deze 

bijzondere vogelexcursiedag, waarbij we een 

score hebben gehaald van 83 soorten.  

 

 

Grote groep lepelaars bij het Jaap Deensgat in het lauwersmeergebied 

Baardmannetjes in de rietkraag langs het pad naar het 

Jaap Deensgat 
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Weekendexcursie Schiermonnikoog 22 t/m 24 oktober 

Vrijdag 22 oktober  

Dit keer hebben zich aanvankelijk 23 

deelnemers aangemeld. Als we in de buurt 

komen van onze afvaart (haven van 

Lauwersoog) ziet het er qua weer erg somber 

uit. Harde wind, hoogwater i.c.m. springtij en 

regen zal deze eerste dag domineren. Als we de 

aanlegsteiger naderen, zien we dat het water 

ongekend hoog staat en over de Veerdam 

stroomt. Het aanmeren verloopt, ondanks de 

slechte weersomstandigheden, gelukkig redelijk 

soepel. Daarna worden er in het dorp fietsen 

geregeld bij fietsverhuur Soepboer. Als het 

nagenoeg ophoudt met regenen, gaat het 

overgrote gezelschap op het stalen ros richting 

logeeradres; de ons overbekende Kooiplaats. 

Amper op de fiets wordt in het dorp nota bene 

een bonte kraai gespot. Bonte kraaien hebben 

we al jaren niet meer gezien tijdens een 

excursie. Als onze vaste inkopers terug zijn van 

het boodschappen doen voor het weekend, 

hebben de meesten zich intussen al 

geïnstalleerd in één van de kamers van onze 

accommodatie; genaamd Le Tréport.  

 

Onze verkenningsronde over het eiland gaat 

meteen richting Kobbeduinen. Ongeveer 

halverwege staan op veel plekken de fietspaden 

onder water en is ook het traject richting “het 

Baken en de Kobbeduinen” vanwege het vele 

water niet begaanbaar. Daarom gaan we maar 

richting Noordzeestrand (omgeving Marlijn). 

Het klaart ondertussen steeds meer op, al moet 

er stevig tegen de wind in worden getrapt. Op 

het strand worden de verrekijkers gericht op 

eventueel aanwezige en overvliegende 

zeevogels en we zien een roodkeelduiker in 

winterkleed voorbijvliegen. Het is verder vooral 

genieten van de 10-tallen drieteenstrandlopers.  

 

 

Enkelen hadden het geluk om langs de duinenrij 

een groepje strandleeuweriken te spoten, die 

hun kostje bij elkaar proberen te scharrelen van 

alles wat met het ruige weer is aangespoeld.  

Het merendeel van ons heeft daarna ook nog 

geruime tijd kunnen genieten van deze fraaie 

leeuweriksoort. De oriëntatietocht wordt in 

wisselende samenstelling vervolgd naar de 

Westerplas. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren is er op deze eerste weekenddag weinig te 

beleven in de vogelkijkhut.  

 

 

Dan maar op weg naar de Jachthaven. In de 

buurt van de boten worden wel twee 

bijzondere soorten ontdekt. In de eerste plaats 

een heuse Izabeltapuit, in Nederland een 

dwaalgast, en verder nog een adulte zeekoet. 

De vogeloogst bestaat verder uit bekende 

soorten als scholekster, wulp, rosse grutto, 

steenloper, bonte strandloper, bontbekplevier, 

bergeend, gras- en oeverpieper en een enkele 

tureluur. De meesten fietsen via de wadkant 

terug richting logeeradres. Alleen Johan, Marcel 

en Wim blijven achter, omdat ze van de 

izabeltapuit nog mooiere opnames willen 

maken.  

Foeragerende strandleeuwerik langs de duinenrij 

Hoogwater in de Kobbeduinen 

De zeldzame Izabeltapuit liet zich mooi bekijken 
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Toen Johan een eindje verderop het beestje 

eindelijk heeft getraceerd, slaat het noodlot 

toe. Marcel - behangen met allerlei apparatuur - 

raakt op het schuin aflopende wegtalud in 

disbalans en komt hard met z’n hoofd op het 

ruwe wegdek. Een lelijke hoofdwond boven zijn 

linkeroog is het gevolg waardoor er medische 

hulp aan te pas moet komen. Gelukkig kunnen 

we meteen terecht bij de huisartsenpost waar 

de arts ruim anderhalf uur nodig heeft om het 

aangezicht van Marcel weer in de plooi te 

brengen.  

Omdat Marcel zich verder “goed voelt” gaan 

ook wij naar hotel van der Werff waar de 

maaltijd is besproken. Onder het genot van een 

hapje en een drankje wordt nog geruime tijd 

nagepraat over deze dag waarop we 73 soorten 

konden noteren.  

 

Zaterdag 23 oktober 

Het tochtje naar de kwelders moet vanwege het 

vele water worden gecanceld. In allerlei 

samenstellingen trekken we er kriskras over het 

eiland op uit. Onderweg wordt het 

roofvogellijstje al snel aangevuld met 

waarnemingen van zowel bruine- als blauwe 

kiekendief en ook de slecht-, toren- en 

boomvalk ontkomen niet aan de spiedende 

ogen. Goudplevieren, kieviten en wulpen zijn er 

in behoorlijke aantallen. In de buurt van de 

aanlegsteiger worden zeker 80 kluten geteld.  

 

Bij de jachthaven scharrelen verder twee paarse 

strandlopers rond en laat de zeekoet zich mooi 

bekijken. Op verre afstand wordt zelfs nog een 

kleine alk gesignaleerd. Vandaag wordt ook de 

Izabeltapuit weer gespot, maar ook de 

(gewone) tapuit en de roodborsttapuit. Op het 

wad zien we enkele kleine zilverreigers, 

doorgaans is deze soort in oktober op of bij de 

Westerplas te vinden. Op zee worden voorts 

zwarte zee-eenden en Jan van Genten 

waargenomen en aan het strand meer dan 20 

strandleeuweriken.  

 

Op het Noordzeestrand wordt door Johan en 

Theo een jonge gewone zeehond aangetroffen. 

Het beestje laat zich gemakkelijk fotograferen.  

De Kobbeduinen zijn in de namiddag goed voor 

overtrekkende koperwieken, enkele 

kramsvogels, een groepje sijzen, veel vinken en 

kepen en warempel een vrouwtje beflijster. Op 

de terugweg gaan de fietsen aan de kant bij de 

2e slenk. Niet al te ver van het bruggetje, 

foerageren zeker 25 zwarte ruiters; sommige 

zelfs redelijk dichtbij. Voor de eterij zijn we 

wederom te gast bij hotel van der Werff. Voor 

het vondprogramma heeft Wim weer een 

mooie presentatie samengesteld; dit keer met 

de passende titel “Schiermonnikoog – 

vogeleiland. Onze voorzitter complimenteert na 

afloop de spreker en doet dit vergezeld gaan 

van een heerlijke fles ouzo. We sluiten de dag af 

met een voortreffelijke score van 102 soorten.  

 

Zondag 24 oktober  

Sylvia is op deze dag het vroegst op i.v.m. een 

tochtje naar de Balg. De meesten van ons liggen 

dan nog op één oor. Net als een dag eerder is 

het stralend weer. Degenen, die hun neus al 

buiten de deur hebben gestoken, merken dat 

het behoorlijk koud is. Sylvia keert enthousiast 

terug van haar “uitje” met Theun naar de Balg 

en is een geweldige ervaring rijker. Ook 

vandaag trekken we er in voortdurend 

Jonge zeehond op het Noordzeestrand 

Zeekoet dobberend in de jachthaven 



 

12 

wisselende groepjes op uit.  Jan ontdekt in de 

duinen twee soorten gorzen; een vrouwtje 

geelgors en een vrouwtje rietgors, die zich van 

dichtbij mooi laten fotograferen. Iets verderop 

weet hij zelfs nog een vrouwtje beflijster “te 

scoren”. Bij de Westerplas wordt een poosje 

later een brilduiker gespot en vlakbij de 

vogelkijkhut neemt een jonge havik plaats; 

prompt op de huid gezeten door een zwarte 

kraai. Niet ver van de aanlegsteiger wordt zelfs 

een biddende ruigpootbuizerd gezien. Het loopt 

richting 15.00 uur en het wordt tijd om terug te 

keren naar de Kooiplaats. Inpakken en 

schoonmaken is het devies. Tegen half vijf gaan 

we aan boord; een memorabel 

excursieweekend zit er weer op. Onze vogellijst 

wordt afgesloten met 106 soorten.  

 

 

Kraanvogelexcursie 6 november Diepholz e.o. 

Op deze ietwat frisse, mistige en vroege 

zaterdagochtend vertrekken we met zeven 

personen richting An der Dadau in de buurt van 

Vechta. De stemming zit er gelijk goed in, 

enthousiast over de eerste kraanvogels die we 

zien, foeragerend op de maisakkers en luidkeels 

overvliegend! De maisakkers hier zijn favoriet 

bij de kraanvogels. De mais wordt hier veelal 

gedorst waardoor er voor de vogels heel wat 

voedselresten achterblijven. In het Großes 

Moor bivakkeren duizenden kraanvogels!  

Tijdens onze rondrit zien we ondertussen 

fazanten, zilver- en blauwe reigers, kol- en 

grauwe ganzen, houtduiven, ringmussen, 

buizerds en twee keer een torenvalk.  

 

Tijd om door te rijden voor een tweede stop bij 

de Dümmersee. Lopend naar de uitkijktoren 

horen we wat putters, enkele glanskoppen, een 

boomkruiper en het zachte roepje van een 

goudvinkmannetje. Van bovenaf zien we 

menige aalscholver, wilde eend, meerkoet, 

smient, fuut, wintertalingen, slobeenden en 

krakeend op het water. Bij het verlaten van de 

dijk hoorden we achter ons een enorme groep 

kolganzen op de wieken gaan. Dat kan maar één 

ding betekenen; de zeearend gaat op 

“strooptocht”.  

 

 

We speuren het luchtruim af, maar het enorme 

beest wordt aanvankelijk niet gezien, maar na 

een sprintje over de dijk en ziet een van ons nog 

net dat de “vliegende deur” op de grond gaat 

zitten aan de waterkant. We kunnen ‘m dus 

noteren.  

 

Het wordt de hoogste tijd om door te rijden 

naar een nieuwe kraanvogelplek voor ons! We 

gaan naar Steinloh, waar bij de 

“beobachtungsplek Darlaten” een groot en 

uitgestrekt veengebied ligt; het Uchtermoor. 

Nog maar net aangekomen merken we dat het 

meteen al een drukte van belang is in de lucht 

met kraanvogels, die van alle kanten komen 

aanvliegen! Werkelijk geweldig om al die 

duizenden roepende kraanvogelgeluiden tot je 

door te laten dringen! We hebben een prachtig 

uitzicht vanaf de uitkijktoren waar veel 

liefhebbers, dik ingepakt tegen de snijdende 

koude wind, staan te genieten.  

Een mooie groep kraanvogels in het Großes Moor De zeearend op strooptocht bij de Dümmersee 

Foeragerende kraanvogel op een maisakker 
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We komen ogen en oren te tekort om alles in 

ons op te nemen. Tegen kwart over vijf vinden 

we het echter welletjes, het begint al donker te 

worden en na eerst nog een “groepsfoto” te 

hebben gemaakt rijden we zeer voldaan terug 

richting Weerselo!  

 

 

 

Vogelexcursie Veluwemeer  

Op zaterdag 20 november vertrekken we rond 

08.00 uur met in totaal zeven personen richting 

het Veluwemeer. Onze eerste stop bevindt zich 

aan de zuidkant van het Veluwemeer. 

Aangekomen bij het Hoge Bijsselse-Pad gaan we 

eerst naar het vogelkijkscherm van 

Staatsbosbeheer; beter bekend als Polsmaten. 

Vanachter het scherm kijk je uit op enkele 

eilandjes in het Veluwemeer. Er valt hier 

doorgaans veel te zien en onze oogst bestaat uit 

vele knobbelzwanen, een zwarte zwaan, diverse 

aalscholvers en kol- en brandganzen. In de 

categorie eenden worden genoteerd: berg-, 

kuif- en wilde eend, alsmede grote zaagbek. 

Ook waterhoen, graspieper en een fraaie 

ijsvogel ontkomen niet aan de spiedende ogen. 

In de lucht vliegen honderden goudplevieren en 

een hele zwerm kieviten. Dat is en blijft een 

mooi gezicht.  

 

Vervolgens rijden we naar de andere kant van 

het Veluwemeer. Deze keer zien we wilde 

zwanen en ook het nonnetje is present. 

Gaandeweg kunnen op de daglijst ook de 

volgende watervogels worden aangevinkt: fuut, 

tafel-, kuif-, kroon- en slobeend, pijlstaart, 

grauwe gans en meerkoet. Ook de grote 

mantelmeeuw verschijnt in beeld.  

 

Als we menen genoeg te hebben gezien, rijden 

we verder naar de uitkijktoren die staat bij de 

Hierdensebeek, waar deze uitmondt in het 

Veluwemeer. Uitkijktorens zijn fascinerend. Ze 

bieden een vogelview over het landschap, 

waardoor je vaak veel meer ziet dan vanaf de 

begane grond. De plek geeft een goed uitzicht 

op mooie rietkragen. Zelfs Elburg is van hieraf 

te zien. Het is hier een stuk rustiger voor wat 

betreft watervogels. Toch blijft een groep 

brilduikers niet onopgemerkt en zijn ook 

grauwe ganzen en smienten aanwezig. 

Sommigen van ons zien ook hier een ijsvogel 

voorbijflitsen. In de verte is het geluid van een 

kleine zwaan te horen. Het is een toeterend 

geluid, wat lang niet zo schel klinkt als dat van 

zijn “grotere broer”, de wilde zwaan.  

 

Het wordt zo langzamerhand weer tijd om 

richting Weerselo te gaan. Natuurlijk kunnen we 

het niet laten om op de terugweg ook nog het 

een en ander te noteren, waartoe vier grote 

zilverreigers. Op de vogellijst worden verder 

nog soorten als blauwe reiger, buizerd, 

koperwiek, sijs en enkele mezensoorten 

aangekruist.  Al met al heel wat soorten. We 

kijken terug op een fijne ochtend. Het was de 

laatste excursie van het jaar met een aantal 

mooie waarnemingen. 

 

Veel kuif- en tafeleenden op het Veluwemeer 

Het volgelkijkscherm Polsmaten Wilde zwanen op het Veluwemeer 
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ACTIVITEITEN JEUGDGROEP 
 

In 2006 is de Jeugdnatuurgroep opgericht met als belangrijkste doelstelling kinderen de natuur te laten 

beleven. Door die beleving, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken, doen ze op een leuke manier kennis op 

en leren ze de natuur te waarderen en respecteren. Hieronder een aantal van de activiteiten en 

uitstapjes die het afgelopen jaar zijn georganiseerd door de club. 

 

Lente in het bos  

Voor het eerst in 2021 weer een activiteit met de 

jongens en meisjes van de Jeugdnatuurgroep. 

Om extra risico i.v.m. Corona te vermijden, zijn 

we dicht bij huis gebleven. Op vrijdagmiddag 9 

april om 14.30 uur konden we twaalf 

natuurvriendjes en –vriendinnetjes begroeten op 

het Bruinsplein in Saasveld. Een paar jongens 

kwamen op de fiets uit Hertme. Het was een 

frisse dag en een van de jongens had geen jas 

aan. Vergeten, luidde het antwoord, hij zat er 

niet mee. Omdat de kinderen net uit school 

kwamen eerst even een momentje om een 

broodje te eten en iets te drinken.  

 

Daarna gezamenlijk op stap in het kerkebos om 

de lente te begroeten.  Al snel liet de tjiftjaf 

horen dat hij de weg naar hier weer had 

gevonden.  De bodem werd versierd door de gele 

bloempjes van het speenkruid. Ook de witte 

bloempjes van de bosanemoon en klaverzuring 

waren volop te bewonderen. We hebben de 

kinderen gewezen op het toch wel heel 

verschillend blad, waaraan je de plantjes 

gemakkelijk kunt onderscheiden. Bovendien 

smaken de blaadjes van de klaverzuring lekker.  

De Groene specht liet zich goed horen en ook de 

boomklever was actief. Wat verderop ontdekten 

we een boomkruiper die boven in de boom langs 

de stam omhoog hipte. Ook het roodborstje was 

duidelijk aanwezig. In de wei met slenken, lekker 

nat, stonden de eerste pinksterbloemen bijna in 

bloei. Langs de rand van het pad stonden veel  

 

brandnetels, hier hebben we even laten zien hoe 

je brandnetels vast kunt pakken zonder blaren te 

krijgen. Even werden we wantrouwend 

aangekeken, maar toch maar even zelf proberen. 

Goh, het voelt lekker, was een reactie.  

 

Voor het geval het mis zou gaan, ook de 

hondsdraf stond er veel en al in bloei. Bijna op 

het eind van de tocht stonden prachtige 

dotterbloemen te pronken met hun mooie gele 

kleur. Een omgevallen boomstam fungeerde als 

bruggetje over het water. Ter afsluiting van de 

middag konden de kinderen paaseitjes zoeken in 

de tuin van de kerk. En daarmee was het alweer 

half vijf en kwamen de ouders de kinderen weer 

halen.  

 

De jeugdgroep op excursie in de kasteeltuin van het Singraven  

Brandnetels vastpakken zonder blaren 
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Vrijdag 21 mei naar het Singraven.  

Ondanks de slechte weersvoorspelling toch maar 

het geplande uitje naar het Singraven door laten 

gaan. Annemarie had geregeld dat we met de 

kinderen het Arboretum mochten ontdekken. In 

de laan staan grote Douglas sparren, vogels 

steken de dennenkegels in de stam om 

gemakkelijker bij de zaden te komen.  

 

Verschillende bomen stonden prachtig in bloei, 

o.a.de Vaantjesboom ook wel zakdoekjesboom 

genoemd vanwege de grote witte bloemen. Door 

het hele park zag je de wilde hyacinten met hun 

mooie blauwe bloemen. Tijdens een vorige 

excursie hadden we verteld hoe je een 

brandnetel kunt vastpakken zonder blaren te 

krijgen. Dit moest even weer geoefend worden, 

maar helaas ging het niet helemaal goed deze 

keer. Dan maar gelijk op zoek naar hondsdraf en 

weegbree, die waren al snel gevonden. Maar 

volgens de kinderen kun je ook paardenbloemen 

gebruiken om het nare gevoel kwijt te raken. In 

de begroeiing naast het pad ontdekte een van de 

kinderen een libelle, het bleek een 

weidebeekjuffer te zijn. Vanwege de toch wel 

lage temperaturen kon het beestje niet vliegen 

en hadden we de gelegenheid hem goed te 

bekijken. In de verte hoorden we een koekoek, 

waarop Annemarie uit de doeken deed hoe de 

koekoek zijn ei legt en vooral op welke plek.  

 

Na het Arboretum mochten we nog een kijkje 

nemen in de tuin bij het kasteel. Over het water 

vlogen (huis)zwaluwen op zoek naar insecten. 

Langs de waterkant stond een reiger te turen 

naar een lekker hapje. Door de gracht zwom heel 

statig een zwaan. De moestuin was om door een 

ringetje te halen, strak en geen sprietje onkruid.  

 

Bij de vistrap stond een brem uitbundig te 

bloeien. Op het water van de gracht lag veel 

kroos. Of ‘kroost’ zoals een van de kinderen 

opmerkte. Vanaf de bruggetjes konden ze dat 

van dichtbij goed bekijken. We zagen putters en 

bonte vliegenvangers. In een boom zat een nest 

van de zwarte specht, maar die liet zich niet zien. 

Het loopt alweer tegen vijven, dus tijd om terug 

te gaan naar de parkeerplaats waar de ouders al 

staan te wachten. Na een geslaagde middag 

konden we afscheid nemen van dertien 

enthousiaste natuurvriendjes. Nou ja, twaalf en 

één vriendinnetje.  

 

 

Dinsdag 19 oktober Herinckhave  

Gezamenlijk met een groep van negen kinderen 

betraden we tijdens de herfstvakantie het kleine 

landgoed Herinckhave. Het ligt goed verscholen 

in het landschap en er zijn geen grote 

kenmerkende zaken die het landgoed 

aankondigen. Onze toegangsweg leidde langs een 

woning die verbonden is aan de adellijke familie. 

Dit zag je duidelijk aan de lichtblauwe met witte 

kleuren en natuurlijk de Twentse landganzen op 

het erf. De bewoners proberen oude rassen te 

bewaren en te vermeerderen. Bij deze ganzen 

lukt dat moeilijk, de eieren worden door vele 

rovers opgegeten, zodat er geen jongen groot 

worden. Deze bewoner had ook een wonderlijk 

kunstwerk gemaakt, hij had zijn familiestamboom 

in ijzer omgezet. Prachtig en zeer het bekijken 

waard. Op onze weg richting het grote huis liepen 

we via een zijweggetje naar de duiventil. In deze 

herfst zijn al vele paddenstoelen actief, zo ook de 

heksenboter.  

Douglasspar met dennenkegels in de bast geklemd 

Genoeg te beleven langs de waterkant 
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Owen ontdekte een afgezaagde stam vol met de 

felgele schimmel. Het is altijd mooi om te zien 

hoe kinderen allerlei kleine doorgangen 

ontdekken. Bij de watermolen kon je naar 

beneden glijden en bijna in het water duiken. Op 

veel plaatsen stonden meerdere soorten 

paddenstoelen, in natte gedeelten waar juist de 

Els met zijn elzenproppen groeit staan andere 

soorten dan onder de beuk of berk, waar 

prachtige vliegenzwammen uit de bol kwamen. 

Er loopt een pad door houtwallen en bos, dit pad 

is al een landgoed waardig en zeer de moeite van 

het lopen waard. Het vooraanzicht maakt dat 

kinderen vol bewondering kijken en hun fantasie 

laten gaan. Hoe lekker is dan de cake met ranja. 

 

SCHOLENPROJECT RED DE VLINDER EN DE BIJ   

In 2016 ontstond binnen onze vereniging het idee om de 

schooljeugd te betrekken bij de biodiversiteit in de eigen 

leefomgeving. Al snel werd in die tijd het project “Red de 

vlinder en de bij” omarmd door diverse basisscholen, de 

gemeenten, het Waterschap en andere natuurwerkgroepen 

in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Kortweg gezegd 

komt dit project erop neer dat er samen met schoolkinderen 

bloemstroken worden ingezaaid waar niet alleen vlinders, 

bijen, maar ook allerlei andere dieren baat bij hebben; er 

voedsel kunnen vinden en dekking zoeken. Dergelijke stroken 

zijn onmisbare schakels in onze afgebrokkelde en onder druk 

staande natuur.  

. 

Insectenhotels en inzaaien  

Vanwege de coronaperikelen heeft het 

Scholenproject “Red de vlinder en de bij” zowel 

in 2020 als in 2021 helaas slechts beperkt kunnen 

plaats vinden. Op 22 april, de Dag van de Aarde, 

hebben ruim zestig vrijwilligers uit tal van 

verenigingen het inzaaien zelf “coronaproef” ter 

hand genomen waarbij op tenminste 17 locaties 

bloemstroken zijn ingezaaid. Zoals ieder jaar 

werd ook in 2021 het benodigde bloemzaad 

beschikbaar gesteld door de gemeenten  

Dinkelland en Tubbergen en het Waterschap 

Vechtstromen. Op onze proeflocatie bij de 

Peddemorsplas in Weerselo moest tevens een 

stevig stukje landschapsonderhoud worden 

gepleegd. De gemeente was daarna zo coulant 

om er een onvervalst Twents landhek bij te 

plaatsen.   

Op initiatief van de gemeenten Dinkelland en 

Tubbergen zijn er dit voorjaar in een zestal 

kerkdorpen insectenhotels geplaatst met 

medewerking van het Milieueducatiecentrum in 

Oldenzaal. Hierbij was destijds nog net de 

schooljeugd uit deze kerkdorpen betrokken. 

 

Kijkje bij de duiventil op het Landgoed Herinckhave 

Schooljeugd betrekken bij biodiversiteit leefomgeving 

Landschapsonderhoud Peddemorsplas 
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Voorlichting en praktijkopdracht  

Toen het in de laatste week van juni - dankzij de 

versoepelingen - duidelijk werd dat de 

schooljeugd toch nog in de bloeiperiode mee zou 

kunnen doen aan het project "Red de vlinder en 

de bij", werden de basisscholen in de gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen direct benaderd. 

Ondanks de zeer korte voorbereidingstijd 

meldden zich hiervoor de volgende basisscholen 

aan; ’n Esch uit Tilligte, Kadoes uit Albergen, de 

Zevenster uit Denekamp, de Kerkewei uit Rossum 

en basisschool Meander uit Ootmarsum. Voordat 

ze aan de buitenopdracht konden beginnen, 

werd aan de hand van een presentatie in de klas 

uitgelegd waarom het slecht gaat met de 

insectenwereld, maar vooral ook wat zij als  

mogelijke toekomstige natuurbeschermers hierin 

kunnen betekenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle deelnemertjes gingen hierna met hun 

leerkrachten naar de ingezaaide bloemstrook 

direct hun opgedane kennis op een leuke en 

leerzame manier toetsen aan de praktijk. 

 

Natuurbelevingsgebied “het Wiemsel” Oud 

Ootmarsum  

Op 02 juli deden op deze locatie 24 

schoolkinderen van basisschool “n Esch uit 

Tilligte mee aan het scholenproject “Red de 

vlinder en de bij”. Daar stonden 7 natuurcoaches 

reeds klaar om bij de ingezaaide bloemstroken te 

helpen bij het uitvoeren van de praktijkopdracht. 

Door goed op te letten en de coaches te 

bevragen kon het overgrote deel van de vragen 

in veel gevallen goed worden ingevuld. Bij de 

laatste vraag mocht overal op het blad worden 

opgeschreven wat op de locatie op natuurgebied 

te zien was. De zoekkaarten met bloemen, 

vlinders, bijen, insecten en vogels werden daarbij 

ten volle benut. Tim, Evi, Honne en Milan werden 

uiteindelijk de natuurkanjers van de klas.  

 

Omgeving FMA-gebouw Albergen 

In deze omgeving deden op 5 juli 26 

schoolkinderen mee van basisschool Kadoes uit 

Albergen. Na uitleg in de klas werd te voet koers 

gezet naar het MFA-gebouw aan de 

Weemselerweg. Daar stonden 6 natuurcoaches 

klaar om te helpen met de praktijkopdracht bij 

een extra lang bloemenlint.  Ook de juf hielp 

meer dan enthousiast mee. Al snel bleek dat de 

kinderen prima in de klas hadden opgelet. De 

natuurcoaches deden daarnaast hun uiterste 

best om waar mogelijk te helpen en mee te 

zoeken. Er valt immers altijd wel iets bijzonders 

te ontdekken. De kinderen spoorden onder meer 

muizenholletjes op en zelfs bruine sprinkhanen. 

Ook in Albergen werden de meeste vragen goed 

beantwoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry ten H. vertelde tot slot - nadat er een 

groepsfoto was gemaakt - een aansprekend 

verhaal over de nestholte van een grote bonte 

specht, die een jaar later door een boomklever in 

bezit werd genomen.  

Het op naam brengen van plantensoorten 

met zoekkaarten 

Harry vertelt een aansprekend verhaal over de 

nestholte van een grote bonte specht 
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Museumtuin Natura Docet  

Op dezelfde dag namen in Denekamp 25 

schoolkinderen van basisschool de Zevenster 

eveneens deel aan het scholenproject “Red de 

Vlinder en de bij”. Speciaal voor hen was een 

deel van de museumtuin van Natura Docet 

bloemrijk ingericht. Hier stonden maar liefst 6 

natuurcoaches en 6 ouders / grootouders klaar 

om te helpen. Iedereen keek zich de ogen uit 

toen op de inzaailocatie niet alleen veel bloemen, 

maar ook een kolossale dinosaurus werd ontdekt 

van maar liefst 48 meter lang en 8 meter hoog! 

Die was eenvoudigweg niet te missen. De 

kinderen waren hierdoor weliswaar even 

afgeleid, maar gingen daarna vol overgave aan de 

slag. Ze lieten het schrijfwerk graag over aan de 

(groot)ouders. Deze waren op hun beurt 

minstens zo enthousiast en leergierig. Nergens 

anders waren de scores zo hoog! Er werd op deze 

locatie dan ook een “karrevracht” aan planten, 

struiken en bomen opgeschreven. Gelukkig 

waren er ook veel bijensoorten, vlinders en 

andere insecten te vinden. Aansluitend werd met 

de dino op de achtergrond een groepsfoto 

gemaakt.  

 

 

Profietstraat Ootmarsum 

Op dezelfde dag staken in Ootmarsum nog eens 

19 schoolkinderen van basisschool de Meander 

de straat over om aan de overkant hun eigen 

inzaailocatie “onder de loep” - te nemen. Hier 

hadden zich 5 natuurcoaches gemeld om te 

helpen bij de praktijkopdracht. Dat er bij de 

laatste vraag van alles op natuurgebied mocht 

worden opgeschreven, hebben we ook hier 

geweten, temeer omdat er enkele zeer ervaren 

natuurcoaches bij waren.  

Jammer genoeg was het op deze locatie wat te 

vroeg (en daardoor te koud) voor de vlinders en 

de bijen. Die werden dan ook helaas maar 

mondjesmaat waargenomen. Dat is echter ook 

het mooie in de natuur. Je weet nooit wat je 

aantreft. Het aldaar van gemeentewege 

geplaatste insectenhotel bleek deels bezet. Op 

zeker 5 plekken was deze “dichtgeplakt” door 

hoogstwaarschijnlijk de rosse metselbij.  

 

 

Nieuwbouwwijk Thijstraat Rossum 

Een dag later deden 20 schoolkinderen van 

basisschool “de Kerkewei” tot slot ook mee aan 

het project. De kinderen gingen enthousiast in 

groepjes van vier aan de slag. Ook de juf was net 

zo fanatiek als haar leerlingen. Duidelijk was dat 

ze de kinderen goed had voorbereid. Er werden - 

naast veel plantjes - ook verschillende insecten 

gezien, zoals honingbij, vuurwants, doodskop- en 

snorzweefvlieg, aard- en akkerhommel, klein 

geaderd witje, klein- en groot koolwitje en 

citroenvlinder. De speciale zoekkaarten kwamen 

hierbij wederom uitstekend van pas. Wessel, Rijn, 

Robin en Sem kwamen als ware natuurkanjers uit 

de bus.  

 

Na afloop werd zelfs door een buurtbewoonster 

en 2 jongeren geopperd of het niet mogelijk was 

een jeugdnatuurgroep in Rossum op te richten. 

Ze vinden het bijzonder gaaf om iets in, voor en 

met de natuur te mogen doen! Wellicht is de tijd 

- net als in Saasveld e.o. - er rijp voor! De appel 

(symbolisch dankjewel) en de aardbeiranja (ook 

een geschenk uit de natuur) vielen bij alle 

kinderen na afloop goed in de smaak. Eindelijk 

weer eens een biologieles buiten, hoe mooi en 

leerzaam kan het voor kinderen zijn!  

Groepsfoto met een dino op de achtergrond 

Schooljeugd in Ootmarsum bezig met praktijkopdracht 
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Tot slot 

Om de Scholenprojecten meer gestructureerd te 

laten verlopen, gaan er een aantal zaken 

veranderen. Bij beide gemeenten is hier nu één 

persoon beleidsmatig mee belast (de hr. 

Dijkstra). De aanschaf van bloemzaad en het 

zaaiklaar maken van de gemeentelijke gronden 

bijvoorbeeld, gebeurt onder meer onder zijn 

verantwoordelijkheid. Wim Wijering is gevraagd 

om namens alle uitvoerende vrijwilligerspartijen 

als contactpersoon / coördinator op te treden. 

Het komt er kortweg op neer dat dezerzijds: a. 

zorg wordt gedragen voor de bevoorrading; b. de 

verdeling van het bloemzaad en ander materiaal; 

c. de locatiebepalingen; d. de contacten met de 

scholen en de gemeenten; e. het zaaiklaar laten 

maken van gemeentelijke gronden etc. etc.  

 

Verder is overeengekomen om de activiteiten 

met de schooljeugd meer jaarrond uit te smeren. 

We proberen nu ook om zowel in het voor- als in 

het najaar bloemstroken in te zaaien, 

insectenhotels door kinderen te laten opvullen 

met “nestmateriaal”, maar ze ook te 

enthousiasmeren voor andere activiteiten. Bij dat 

laatste valt te denken aan het inplanten van 

bomen tijdens de jaarlijkse boomfeestdag 

alsmede nestkasjes timmeren en voederhuisjes 

maken voor vogels. Met betrekking tot de laatste 

2 onderdelen maken wij sinds kort dankbaar 

gebruik van de bouwpakketten, die door 

medewerkers van leerboerderij Stayble uit 

Mander worden gemaakt en samengesteld.  

 

 

 

 

 

Al deze projecten lenen zich bij uitstek voor de 

ontwikkeling van kinderen in relatie tot de 

natuur. Veel scholen zijn blij met het aanbod van  

deze vooral buitenschoolse activiteiten. Op onze 

manier zijn ook wij uiteraard blij dat we de 

mogelijkheid krijgen om de jeugd in contact te 

brengen met moedertje natuur. Een aantal zal 

hiermee zeker affiniteit ontwikkelen en hopelijk 

te zijner tijd het stokje van ons overnemen.  

Iedereen, die hieraan het afgelopen jaar heeft 

bijgedragen, heeft er een meer dan goed gevoel 

aan overgehouden. Een welgemeend woord van 

dank is dan ook op zijn plaats aan allen die in 

welke hoedanigheid dan ook hebben bijgedragen 

aan het welslagen van het bloemrijke 

scholenproject, waar zoveel insecten, zoals bijen 

en vlinders, zoveel baat bij hebben. Het noemen 

van namen laten we in dit geval achterwege, 

omdat het er dusdanig veel zijn en hierdoor al 

snel iemand kan worden vergeten. Het zijn er in 

ieder geval vele tientallen.  

  

 

 

Ook de allerkleinsten doen mee aan de inzaaiactiviteiten 

De bouwpakketjes voor voederhuisjes Op naar een bloemrijk 2022! 
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NATIONALE BOOMFEESTDAG DENEKAMP ALBERGEN  
 

Mocht u het wellicht niet 

weten: De Nationale 

boomfeestdag is in het 

leven geroepen om de 

schooljeugd inzicht, 

kennis en begrip voor 

bomen bij te brengen.  

 

 

In Nederland wordt dit alles geïnitieerd door de 

Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze stichting 

heeft zich ten doel gesteld dat ieder kind tijdens 

de basisschooltijd minimaal één keer een boom 

plant. Veel gemeentes waaronder ook de 

gemeenten Dinkelland en Tubbergen doen hier al 

jaren aan mee.  Elk jaar wijst de Provinciale 

Commissie voor het boomfeestgebeuren een 

Accentgemeente aan. Die eer viel dit jaar te 

beurt aan de gemeente Dinkelland. Dit mede 

vanwege het nieuwe concept; de aanplant van 

een voedselbos in combinatie met een 

beweegpark. Op 10 november jl. kreeg dit alles 

gestalte. De aanplant van een voedselbos met 

hulp van de schooljeugd vond overigens niet 

alleen in Denekamp, maar ook in Albergen plaats. 

Doelstelling: Een gezond bos en een gezonde 

leefomgeving zijn belangrijke ingrediënten voor 

zowel mens, dier als biodiversiteit.  

 

Aanplant voedselbossen 

Toen vanuit de gemeenten Dinkelland en 

Tubbergen onze Vereniging werd benaderd om  

zowel in Denekamp als Albergen mee te helpen 

bij de organisatie, werd hier uiteraard geen nee  

tegen gezegd. Mede gezien de goede contacten, 

die we op natuurgebied onderhouden met 

diverse basisscholen in beide gemeenten werd de  

organisatie, coördinatie en communicatie met de 

scholen bij ons neergelegd.   

 

 

 

Al in een vroegtijdig stadium gaven basisschool 

Alexander in Denekamp met 30 leerlingen te 

kennen graag te willen meedoen. Ook leerlingen 

van het Twents Carmel College, locatie 

Potskampstraat in Oldenzaal boden met 23 

leerlingen hun hulp in Denekamp aan bij zowel 

de aanplant als het onderhoud. In Albergen was 

basisschool Kadoes met 36 leerlingen zo 

bereidwillig om hun steentje bij te dragen aan de 

totstandkoming van een voedselbos in hun dorp. 

De plantlocatie van het voedselbos/beweegpark 

in Denekamp is gesitueerd op de hoek Molendijk 

/ Oranjestraat. De plantlocatie in Albergen is 

gelegen op de hoek Hagweg, Kemnaweg en 

Stamhoeksweg. Voor beide locaties werd een 

onafhankelijk programma opgesteld, waarbij we 

hulp kregen van diverse vrijwilligers uit eigen 

gelederen, maar ook alle rayonbeheerders van 

Noaberkracht, Natura Docet en de vereniging 

Natuur en Bijen Tubbergen deden mee.  

 

 

Aanplanten voedselbos in Albergen 

Aanplanten voedselbos in Denekamp 



 

21 

Uitvoering in Denekamp 

Samensteller dezes beet tegen negenen in de 

theaterzaal van het Kulturhus de spits af met de 

presentatie “Bomen maken gezond”. Zo werd 

o.a. uitgelegd dat bomen voor gezond fruit 

zorgen, de lucht zuiveren en zuurstof leveren en 

bijdragen aan het terugdringen van het 

broeikaseffect. Tevens zorgt het bladafval voor 

de groei van schimmels en een goed 

bodemleven. Na een woordje van de wethouder 

en directeur van Natuur- en milieu Overijssel 

toog het gezelschap naar de plantlocatie waar 

door beiden de eerste boom werd geplant en 

leerlingen van beide scholen er een maquette bij 

plaatsten. Vervolgens werden de 53 kinderen in 

twee groepjes opgedeeld. De eerste groep bleef 

voor het planten van voedselbomen en struiken 

ter plekke en de tweede groep begaf zich voor de 

speurtocht te voet naar de nabijgelegen 

museumtuin van Natura Docet. Bij de speurtocht 

moesten allerlei vragen worden beantwoord en 

zoekopdrachten uitgevoerd.  

 

 

Zo moesten onder meer paddenstoelen en 

boomvruchten op naam worden gebracht met 

speciaal voor deze dag samengestelde 

zoekkaarten. s‘Middags waren de rollen 

omgedraaid en ging de andere groep aan de slag 

met het inplanten van bomen en struiken dan 

wel deed mee aan de speurtocht. Aan dit laatste 

onderdeel was ook een “doe-opdracht” 

gekoppeld. De kinderen konden hun creativiteit 

bot vieren bij het maken van allerlei kunstwerkjes 

van bladeren, eikels, kastanjes droogbloemen 

etc. Tegen drieën zat het gedeelte met de 

schooljeugd er bijna op. Natuurlijk ging geen van 

de kinderen met lege handen naar huis; ze 

hadden immers allemaal hun best gedaan.  

Niet alleen de jeugdige deelnemertjes, maar ook 

de leerkrachten en natuurcoaches ontvingen na 

afloop een leuk boomfeesttasje met 

(school)attributen, een prachtige poster met 

afbeeldingen van de meest voorkomende bomen 

in ons land en een speciaal voor deze dag 

uitgekozen walnotenboompje.  

 

Beweegpark en voedselbos 

Een uur later vond de officiële opening plaats van 

het op dezelfde locatie gesitueerde beweegpark 

wat de toepasselijke naam “Dinkelloo” kreeg 

toebedeeld. Het moet samen met het voedselbos 

een duurzame ontmoetingsplek worden voor 

zowel jong als oud. Het park richt zich met name 

op het ontmoeten, actief genieten en bewegen. 

Gezondheid van lijf en leden en voedsel uit de 

natuur gaan hier prima samen.  De 

initiatiefneemster van dit alles is Els Schopman, 

die het voor het elkaar heeft gekregen dat er 

inmiddels tal van beweegtoestellen zijn 

geplaatst. Diezelfde middag nog kon hier volop 

gebruik van worden gemaakt.  

 

Tevens mochten ouders met hun kinderen op 

een eenvoudige manier een insectenhotel in 

elkaar knutselen. Nu maar hopen dat veel 

insecten de weg weten te vinden in de vele 

boorgaatjes om er hun eieren in te leggen en hun 

larven te laten ontwikkelen.  

 

Uitvoering in Albergen    

Basisschool Kadoes in Albergen doet al jaren haar 

uiterste best om de groenste school in de 

gemeente Tubbergen te worden. Het schoolplein 

kleurt steeds groener; tegels eruit en planten 

erin. Bovendien doen zij graag mee aan 

buitenlessen, zoals het inzaaien van 

bloemstroken en het kweken van eigen groente. 

Bij de opdracht werden zoekkaarten gebruikt De beweegtoestellen werden alvast uitgeprobeerd 
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Het is goed dat de schooldirectie en een aantal 

leerkrachten zich hier volledig voor openstellen. 

Het was dan ook geen verrassing toen ook deze 

school zich aanmeldde om mee te doen aan de 

boomfeestdag. Twee leerkrachten gaven op 10 

november met 36 kinderen van groep 8 acte de 

présence. Alfons Hottenhuis van Noaberkracht 

verzorgde in de klas de presentatie “Bomen 

maken gezond”. Ook hier verliep alles prima en 

luisterden de kids geïnteresseerd naar de uitleg 

over het belang en de noodzaak van bomen, in 

relatie tot hun gezondheid en de natuur.    

Daarna vertrok het gezelschap op de fiets naar de 

plantlocatie. Nadat wethouder Erik Volmerink de 

kinderen had verwelkomd en ze had gewezen op 

het belang van bomen en educatie nam hij zelf 

de schop ter hand en plantte de eerste boom, 

waarbij hij hulp kreeg van veel “groene handjes”.  

 

Aansluitend werden er - tig boompjes en struiken 

geplant, die in de nabije toekomst hopelijk veel 

vruchten voor mens en dier gaan voortbrengen. 

Dit alles gebeurde onder toeziend oog van zowel 

een natuurcoach van onze Vereniging, van de 

Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen, met een 

3-tal uitvoerders van de gemeente Tubbergen en 

nog enkele personen, die spontaan kwamen 

opdagen. Ook de leerkrachten hielpen flink mee. 

Door de ijver en het enthousiasme wat er aan de 

dag werd gelegd, duurde het niet lang voordat 

alle vruchtbomen- en struiken waren in- en 

aangeplant.   

 

 

Bij terugkomst op school begonnen de kinderen 

met het creëren van natuurproducten, gemaakt 

van eikels, kastanjes, droogbloemen, bladeren en 

zoveel meer. Ook voor hen was een 

berkenboompje beschikbaar waarin alle 

kunstwerkjes konden worden verwerkt. Het 

geheel kreeg vervolgens een prominente plek op 

school als symbool voor de noodzaak en het 

behoud van bomen en voedsel. Natuurlijk was er 

na afloop voor de Kadoeskinderen ook het 

boomfeestpresentje en het walnootboompje 

waarvoor ze zelf een plekje konden kiezen.  

 

Tot slot:  

In november 2018 nam Provinciale Staten van 

Overijssel een bijzondere motie aan: plant één 

boom per inwoner, oftewel 1,1 miljoen extra 

bomen in Overijssel. Met het project ‘Iedereen 

een boom’ geeft de provincie Overijssel samen 

met Landschap Overijssel en Natuur en Milieu 

Overijssel invulling aan deze motie. Met dit 

project stimuleren zij de inwoners in Overijssel 

om nieuwe bomen te planten. Dit met het oog op 

verfraaiing van het landschap, de inzet op 

kringloopeconomie, betere omstandigheden voor 

plantensoorten, dieren en insecten en het 

opvangen van CO2. Natuurlijk is een woord van 

dank op zijn plaats aan het adres van de 

gemeenten Dinkelland en Tubbergen en niet in 

de laatste plaats aan onze eigen vrijwilligers, die 

speciaal hun dag hiervoor hebben opgeofferd. 

Klasse!    

Fraaie creaties werden er gemaakt kopiëren 

De wethouder kreeg hulp van veel groene handjes 

Ook de leerkrachten namen de schop ter hand 
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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. Op initiatief van Anne Bonvanie-Lenferink zijn we in 2021 van start gegaan 

met het Ervenproject.  

 

Doelstelling van het project  

Doel van dit project is herstel van het streekeigen 

karakter van erven en vergroten van de 

natuurwaarden en biodiversiteit. Met de aanleg 

van inheemse kleine landschapselementen zoals, 

heggen, erfbosjes, (fruit)bomen, takkenrillen enz. 

wordt het leefgebied van erfvogels versterkt, 

zodat er meer plaatsen voor vogels komen om 

zich te vestigen. Doelsoorten van het project zijn 

boerenzwaluw, huiszwaluw, kerkuil, grauwe 

vliegenvanger, ringmus en patrijs. Daarnaast 

zullen ook andere dieren zoals kleine zoogdieren 

en insecten van deze maatregelen profiteren en 

draagt het ook in de breedte bij aan het 

versterken van de biodiversiteit.  

 

Daarbij zijn (boeren)erven en tuinen belangrijke 

stapstenen in het aangrenzende landschap en 

onmisbaar als broedplek voor steen- en kerkuil, 

boeren-en huiszwaluw. Het project is bedoeld 

voor ‘boeren en buitenlui’, die aan de slag willen 

met hun erf en tuin.  

 

Subsidie  

De door de Provincie Overijssel beschikbaar 

gestelde subsidie bedraagt maximaal 5000 euro 

per erf voor aanplant van nieuwe bomen, 

houtwallen, struweel, heggen en hagen, of 

poelen. De subsidie dekt maximaal 80% van de 

kosten voor aanleg en aanplant van deze nieuwe 

erfelementen en de voorbereiding hiervan. Ook 

het inhuren van een landschapsarchitect voor het 

maken van een erfplan valt onder deze subsidie. 

Door de landschapsarchitect wordt van ieder erf 

in overleg met de bewoners een landschappelijk 

goed ingepast erfinrichtingsplan gemaakt. De 

afzonderlijke erfplannen worden gevat in een 

gezamenlijk projectplan en als zodanig aan de 

provincie ter beoordeling voorgelegd.  

 

 
Eén van de doelsoorten is de grauwe vliegenvanger 
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Uitvoering  

De aansturing van het project is in handen van 

Anne Bonvanie-Lenferink bijgestaan door Henk 

Schepers en Johan Drop. Uit een verkennend 

overleg met de Provincie medio 2021 bleek dat er 

nog voldoende middelen beschikbaar waren om 

voor het lopende jaar nog een aanvraag in te 

dienen. Leden en donateurs werden middels een 

mail gewezen op de mogelijkheid voor een 

gezamenlijke subsidieaanvraag voor een 

natuurlijke erfinrichting. Geïnteresseerden 

konden via een invulformulier hun interesse 

kenbaar maken en alvast globaal hun wensen 

voor nieuwe erfelementen aangeven. Tevens 

werd men uitgenodigd voor een digitale 

bijeenkomst op 26 juli waarin Anne het plan en de 

mogelijkheden zou toelichten. Dat het project 

aansloeg bleek wel uit de 21 aanmeldingen voor 

de digitale bijeenkomst. Uiteindelijk is er met 15 

erfbewoners contact opgenomen voor het 

inplannen van een afspraak voor een eerste 

globale erfscan.  

 

Landschapsarchitect 

Als landschapsarchitect voor dit project hebben 

we contact gezocht met Nick Hannink van N+L 

Landschapsontwerpers uit Tubbergen. Uit de 

eerste erfscan bleek dat niet alle erven binnen de 

voorwaarden vielen die door de Provincie zijn 

gesteld waardoor drie erven moesten afvallen.  

 

 

Van de overige 12 erven is een definitief 

erfinrichtingsplan gemaakt en een begroting van 

levering en poten van plantgoed, plaatsen 

afrastering en het subsidiebedrag per erf. Voor de 

praktische uitvoering op de erven kunnen de 

deelnemers zelf een hovenier/tuinder benaderen 

die zijn of haar voorkeur heeft. 

 

Erfplannen  

Eind 2021 hebben alle 12 deelnemende 

erfbezitters zich akkoord verklaard met het 

gemaakte erfplan en het bijbehorende financiële 

overzicht. Daarmee waren de erfplannen 

definitief en kon de subsidieaanvraag de deur uit. 

Uitsluitsel zal komen ergens in februari of maart. 

Hopelijk gaat het allemaal lukken; de plannen zien 

er veelbelovend uit en zullen bijdragen aan de 

biodiversiteit en beleving van de erfbewoners.  

 

Plantgoed 

Het totale beplantingsplan omvat het volgende 

plantgoed: 57 stuks bomen (zomerlinde, 

zomereik, walnoot, tamme kastanje, beuk)  

60 stuks hoogstam fruitbomen, 1595 m2 

houtsingel, 80 m1 scheerhaag enkel, 67 m1 

scheerhaag dubbel, 3401 m2 kruidenrijke randen, 

2530 m2 struweelhaag en 311 m2 vogelbos.  

Ter bescherming van de beplanting wordt er 

tevens 1714 m1 veekerend raster aangelegd. 

 

Hieronder een voorbeeld van een erfinrichtingsplan uit het ervenproject 

 

 Beknopte toelichting op het erfplan 

A: Aanplant t.b.v. houtsingel. 2-3 jarige struikvormers 

    Aanplant met lijsterbes, hazelaar, vuilboom,     

    Gelderse roos en meidoorn. Totaal 112 stuks  

B: Aan te planten walnoot.  

C: Aan te planten zomerlinden. 7 bomen. 

D: Aan te brengen struweelhaag met meidoorn,  

     hazelaar, beuk, haagbeuk, veldesdoorn, hulst en   

     hondsroos. Totale aanplant 252 stuks. 

E: Aanbrengen kruidenrijke rand 

F: Aanplanten solitaire bomen: beuk. 3 bomen. 

G: Aan te planten zomerlinde.  

H: Aan te planten hoogstamfruitbomen appel, peer  

     of pruim. Totaal 7 stuks. 
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WEIDEVOGELS PER SOORT 
 

Het weer in broedseizoen 2021 

Het broedseizoen van de weidevogels was goed 

voor de weidevogels. Na een drietal droge 

voorjaren was het voorjaar van 2021 

bovengemiddeld koel en vooral nat. De grasgroei 

kwam laat op gang waardoor de vogels meer tijd 

hadden te broeden voordat er gemaaid werd. 

Voor de kieviten, die vroeg begonnen te broeden 

was het wel zeer koud en nat, waardoor het 

eerste legsel vaak niet tot jonge pullen heeft 

geleid. Dit werd gelukkig goed gemaakt door de 

afloop van de tweede legsels onder veel betere 

omstandigheden. 

 

Eerste kievitsei 2021 

Binnen onze vereniging is het eerste kievitsnest 

met één ei gevonden door Ivo Lansink uit 

Fleringen op 12 maart 2021.  

Landelijk is het eerste kievitsei van 2021 op 5 

maart gevonden in de provincie Utrecht. Het nest 

lag in Wilnis, in de gemeente De Ronde Venen. 

Het ei lag in een nest met één ei en het werd 

gevonden door Otwin Nonnekes. 

 

Windmolens en zonnepanelen 

Op vele plaatsten, ook in ons gebied, werden 

discussies gevoerd over het plaatsen van 

windmolens en zonnepanelen in het kader van de 

CO2-reductie. Voor een aantal boeren is het 

interessant om hun land te verhuren voor de 

plaatsing van zonnepanelen en windmolens. Er 

zijn veel voors en tegens en de discussie hierover 

is nog lang niet gevoerd. Voorlopig is de beslissing 

uitgesteld. 

Na een drietal droge voorjaren viel er in het voorjaar van 202  eindelijk weer voldoende regen 
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Kievit 

Het aantal gemelde broedparen liet een 

spectaculaire toename zien het afgelopen jaar. 

Totaal werden 266 broedparen gemeld; een 

toename van bijna 50% t.o.v. 2020 waarbij het 

aantal broedparen in Deurningen en Saasveld zelfs 

ruim meer als verdubbelde. De stijging van het 

aantal broedparen is mede tot stand gekomen door 

toename van het zoekgebied en aantal vrijwilligers. 

 

Grutto 

Het aantal broedende grutto’s is dit jaar ook 

gestegen van 7 naar 10.  Absoluut gezien is het niet 

veel maar voor ons gebied een mooi resultaat.  

Rossum verloor twee broedparen terwijl Agelo juist 

twee paren meer noteerde. Fijn is dat dit jaar, na 

een aantal jaren van afwezigheid, de grutto’s weer 

in Saasveld zijn gesignaleerd. 

 

 

Scholekster 

Dit jaar is het aantal broedende scholekster 

gestegen van 11 naar 15, dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt doordat er dit jaar vier paar geteld zijn 

in Saasveld.  

 

 

 

 

 

Wulp 

Het totaal aantal wulpen in ons gebied is 

nagenoeg gelijk gebleven, vorig jaar 23 nu 22. In 

de meeste kerkdorpen is er een afname geweest, 

behalve in Agelo daar is een grote toename. 

 

 

 

 

 

Tureluur 

De tureluur komt het minste in ons gebeid voor. 

In ieder geval wordt die het minste geteld en is 

ook het lastigste te tellen. Ten opzichte van vorig 

jaar is het aantal broedparen met één 

verminderd tot 6 stuks. 
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DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 
 

Afdeling Weerselo  

 

Vergelijking resultaten 2021 en 2020 

 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Kievit 20 22 20 29 14 18 6 11 17 24 

Grutto 3 2 2 1 0 0 2 1 0 0 

Scholekster 2 2 1 1 1 1 0 0 2 3 

Wulp 4 5 2 2 1 2 2 1 2 2 

Tureluur 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 

 

Kievit 

In Weerselo werd de dalende trend in het 

aantal broedparen kieviten ook in 2021 niet 

gekeerd, al begint de daling wel af te vlakken. 

Dit jaar kwam uit op 20 broedparen, twee 

paartjes minder t.o.v. 2020.  

 

Het voorjaar van 2021 was koud en nat. 

Nachtvorst bleef lange tijd aanhouden en met 

name de maand april was uitzonderlijk koud. Dit 

weerhield de kieviten er toch niet van om op 

tijd aan het broedseizoen te beginnen. Op 5 

maart werd immers het eerste kievitsei in ons 

land gevonden in de omgeving van Utrecht. Het 

gevolg van de koude weersomstandigheden 

was dat de eerste legsels van de kievit niet echt 

succesvol waren. Voor de jonge kuikens was het 

te koud en voedsel was er bijna niet te vinden. 

De hoop werd daarom gevestigd op het tweede 

legsel. Deze latere legsels, bijna allemaal op 

maisland en nadat alle werkzaamheden op het 

land waren voltooid, waren succesvoller. Van de 

20 gevonden nesten werden er zes verstoord of 

gepredeerd, dit komt neer op 30%. De overige 

14 legsels werden wel met succes uitgebroed.  

Ook dit jaar was het aantal vliegvlugge jongen 

weer moeilijk in te schatten. De broedparen 

verplaatsten zich steeds met hun jongen en 

hielden zich ook vaak op in de snelgroeiende 

mais op de akkers. Met redelijke zekerheid 

hebben we kunnen vaststellen dat 17 

kievitskuikens vliegvlug zijn geworden. Toch een 

mooi aantal gezien de moeilijke start van het 

broedseizoen. 

Landbouwers en veldwerkers hebben ook in 2021 weer veel tijd gestoken in het behoud van de weidevogels 

Toch nog 17 kievitskuikens vliegvlug in Weerselo 
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Grutto  

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit 

jaar uit op 3 paartjes, een toename t.o.v. 2020 

met één paartje. Twee broedparen bevonden 

zich zoals gebruikelijk in de omgeving van de 

Wolfsbergweg/Legtenbergstraat. Nieuw was dit 

jaar een gruttopaartje in de omgeving van de 

Morsweg, waarvan het nest werd gevonden op 

een maisland. Ondanks de prima medewerking 

van de betreffende landbouwer werd het geen 

succes, het nest werd uiteindelijk gepredeerd.  

De 3 gruttopaartjes in het Weerselose hebben 

dit jaar helaas geen jongen voortgebracht.  

 

Scholekster  

Van de scholekster bleef het aantal broedparen, 

2 stuks, gelijk aan voorgaand jaar. Weerselo 

heeft veel betere tijden gekend wat betreft het 

aantal paartjes. In 2013 bijvoorbeeld konden we 

nog 10 broedparen in Weerselo melden. Ook op 

landelijk niveau laten de aantallen scholeksters 

verontrustende cijfers zien. Met name in 

landbouwgebieden blijkt de achteruitgang van 

de scholekster dramatisch. Daar komt bij dat het 

broedsucces van de scholekster de laatste jaren 

zorgwekkend is te noemen. Steeds vaker worden 

scholeksters waargenomen op industrieterreinen 

waar ze broedgelegenheid zoeken op daken van 

fabrieken en hallen. Zo ook zocht een 

scholeksterpaar haar geluk op het 

industrieterrein in Weerselo. Het resultaat van 

dit broedgeval is niet duidelijk. Een ander 

scholeksterpaartje dat op een maisland broedde, 

bracht twee jongen groot.  

 

Wulp  

Voor heel veel mensen is de wulp de 

aankondiger van het voorjaar, zodra hij 

omstreeks februari al jodelend terugkeert. 

Aanvankelijk houden ze zich dan vooral op in de 

omgeving van het Zoekerveld, maar al snel 

trekken ze naar hun broedgebied. De muzikale 

aankondiging van de lente willen we natuurlijk 

graag ook in de toekomst blijven horen. Dat 

betekent wel dat er jaarlijks een aantal jongen 

vliegvlug moeten worden, willen wij van deze 

soort kunnen blijven genieten. De laatste jaren is 

het aantal wulpenparen in Weerselo redelijk 

stabiel gebleven, het aantal schommelt jaarlijks 

rond 4 a 5 broedparen. Dit jaar waren het 4 

paartjes. Het aantal vliegvlugge jongen blijft 

echter jaarlijks achter bij het gewenste aantal. 

Ook dit jaar was dat weer het geval. Er wordt 

door vrijwilligers en boeren vaak veel tijd en 

inzet besteedt om het broedsel succesvol te 

laten zijn, maar toch gaat het dan nog mis. Hoe 

mooi is het dan, dat een wulpenpaar aan de 

Wolfsbergweg, uiteindelijk toch nog 2 jongen 

groot krijgt.   

 

Tureluur  

Dat het Zoekerveld in Saasveld in het vroege 

voorjaar aantrekkelijk is voor terugkerende 

steltlopers en/of weidevogels, is algemeen 

bekend. Vaak verblijven ze hier een tijdje en 

vertrekken ze op het moment dat het 

broedseizoen aanbreekt. Dit jaar zocht echter 

een Tureluurpaartje hier haar broedgeluk en met 

succes. Er werden twee jonge tureluurs vliegvlug. 

Eén broedpaar meer in van de grutto in Weerselo  

Een broedgeval van de tureluur in het Zoekerveld 
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Afdeling Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2021 en 2020 

 

Kievit 

Gelukkig is het aantal broedparen na meerdere 

jaren van achteruitgang weer een stuk 

gestegen. Het lijkt er bovendien op dat de 

kieviten zich clusteren in enkele gebieden. 

Vooral in de Weust en het Fleringerveld waren 

weer meer broedparen present dan in 

voorgaande jaren. Rond half maart begonnen 

de broedparen met de start van een legsel. De 

weersomstandigheden gedurende de 

verschillende fasen van het broedseizoen waren 

volkomen anders dan de voorgaande jaren. Er 

werden 40 legsels gevonden waarvan de 

vroegste een voltallig legsel op 20 maart door 

Hennie Lentferink.  

 

De broedperiode verliep onder vaak koude 

omstandigheden met op sommige dagen 

talrijke sneeuw- en hagelbuien. De eerste 

broedsels kwamen in de tweede helft van april 

uit en ook de kuikens kregen te maken met zeer 

koude en voedselarme omstandigheden. 

Tijdens de eerste werkgang op de akkers 

werden meerdere nesten met eieren, maar ook 

nesten met net uitgekomen kuikens, verplaatst. 

De lage temperaturen en de regenval zorgden 

echter voor een voedseltekort voor deze 

kuikens en ondanks alle genomen moeite door 

de landbouwers en veldwerkers zijn er van de 

vroege broedsels nauwelijks jongen vliegvlug 

geworden. Gelukkig hadden de vogels zelf wel 

voldoende voedsel en energie voor een tweede 

leg. Andermaal werden nesten bij bewerking 

van de akkers gespaard en gemarkeerd door 

landbouwers en veldwerkers.  

 

De kuikens van deze lichting hadden meer 

geluk. Waar in voorgaande jaren droogte en 

hoge temperaturen de weidevogels parten 

speelden, waren de akkers en weilanden nu 

voldoende vochtig. Tevens waren er ondanks de 

nog zeer bescheiden voorjaarstemperaturen 

voldoende insecten. Ook de trage grasgroei en 

een late maaidatum was gunstig voor de 

kievitkuikens.  

 

Door de vrijwilligers werden dertig bijna 

vliegvlugge jonge kieviten geteld en dat was een 

opsteker t.o.v. de voorgaande jaren. Veel 

kuikens werden geteld in het gefaseerd 

beweide kruidenrijke grasland aan de 

Breemorsweg. Deze kuikens afkomstig van de 

maislanden in de Weust vonden hier kennelijk 

goede omstandigheden.    

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Kievit 39 33 42 32 30 21 7 11 31 5 

Grutto 0 0 - - - - - - - - 

Scholekster 3 3 3 1 2 - 1 1 4 0 

Wulp 4 5 5 5 3 2  4  0 

Tureluur 2 2 0 0 2 2 0 - - - 

Goede omstandigheden voor de tweede lichting kievitkuikens 
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Scholekster 

Net als voorgaand jaar werden er drie 

broedparen waargenomen rond Fleringen. Door 

de regel zijn dit bouwlanden. Maar kennelijk 

aangemoedigd door de heersende rust 

vanwege de opgelegde coronamaatregelen, 

koos een broedpaar zijn heil op en rond het 

Sportpark ’t Reuvekamp. Regenwormen waren 

er kennelijk genoeg te halen op de 

voetbalvelden en ook nestgelegenheid werd 

gevonden. De Dug-Out van waaruit normaliter 

de tegenpartij hun spelers aanmoedigt werd 

goed bevonden als nestlocatie. Toch bleek deze 

keuze uiteindelijk niet handig. Na enige tijd te 

hebben gebroed werd het legsel helaas 

gepredeerd. Van de twee overige broedsels was 

er één succesvol met uitgekomen jongen. Van 

het derde broedsel is de uitkomst niet bekend.  

 

Wulp 

Met zijn kenmerkende jodelende zang kondigt 

de wulp voor veel mensen het begin van de 

lente aan. Maar toen op 9 februari de eerste 

wulp werd gemeld door Hennie Lentferink was 

er van lentegevoel weinig sprake. Integendeel, 

we zaten midden in een zeer winterse periode 

met sneeuwval en ijzige kou waarin ’s nachts 

het kwik daalde tot bijna min 15 graden. Totaal 

waren vier broedparen actief in de graspercelen 

rondom Fleringen. Helaas weer één broedpaar 

minder dan in het voorgaande jaar.  

 

 

 

Door observatie vanuit de auto was rond half 

april de nestlocatie van drie broedparen 

gevonden zonder daarbij de nestplek te 

bezoeken. Eén broedpaar werd na  

enige tijd niet meer in de omgeving van de 

nestplek aangetroffen waardoor dit legsel als 

verloren kon worden beschouwd. Gelukkig 

begon dit paar een nieuw broedsel op een 

ander perceel in de directe omgeving.  Het 

broedsel van het vierde broedpaar werd 

gevonden op 8 mei en werd na het maaien met 

een stroomafzetting afgezet.  Helaas werd ook 

dit legsel om onduidelijke reden verlaten door 

het vrouwtje.  

 

Ook het broedsel gevonden op de Fleringeres 

werd uitgerasterd. Van dit broedsel wisten drie 

kuikens uit te komen waarvan er uiteindelijk 

twee vliegvlug werden. Verder waren van een 

volgend legsel de drie kuikens al uit voordat er 

werd gemaaid. Net als de kuikens van de 

Fleringeres werden ook deze kuikens 

voortdurend lastig gevallen door groepen 

kauwtjes en zwarte kraaien. Eén jong is 

uiteindelijk vliegvlug geworden. Het legsel van 

het vierde broedpaar werd gevonden tijdens 

het grasmaaien. Drie jongen wisten uit te 

komen waarvan er twee vliegvlug werden.  

Totaal gingen er van de vier broedparen vijf 

jonge wulpen op de wieken. Een mooi resultaat 

wat perspectief biedt voor het komende jaar. 

 

Scholeksters vonden een broedplek op de Dug-Out 

Eén van de vijf vliegvlugge jonge wulpen in Fleringen 
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Tureluur  

De bezetting van de tureluur bleef net als 

voorgaand jaar beperkt tot één deelgebied. 

Twee broedparen werden hier aangetroffen en 

beide broedparen wisten een legsel uit te 

broeden.  Ook werden beide broedparen gezien  

 

met respectievelijk twee en vier jongen. Omdat 

later in het seizoen van zowel de broedparen als 

de kuikens niets meer is vernomen lijkt het 

onwaarschijnlijk dat deze jongen vliegvlug zijn 

geworden. 

 

Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2021 en 2020 

 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Kievit 58 39 50 37 29 17 30 19 19 13 

Grutto 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 

Scholekster 5 6 3 6 1 2 2 3 2 2 

Wulp 5 6 3 4 1 2 2 2 2 1 

Tureluur 1 3 1 2 1 2 0 0 0 1 

 

De kievit 

De hier meest voorkomende weidevogel wist 

zich in 2021 behoorlijk te handhaven. Daar 

moet wel bijgezegd worden dat deze 

weidevogelsoort steeds meer de eigenlijk niet 

voor de hand liggende gebieden opzoekt. Zo 

verbleven van de in totaal 58 broedparen er 18, 

en dat is meer dan 30 %, in een gebied dat 

bestaat uit percelen met pas ingeplante 

dennen, coniferen, boompjes en struiken, welke 

behoren tot een boomkwekerij. Wel dient 

vermeld te worden dat in dit gebied ook een 

behoorlijke waterplas aanwezig is. Concentratie 

van meerdere, broedende kievitparen heeft ook 

als voordeel een betere verdediging tegen 

predatoren. De kievit verdwijnt wel steeds meer 

uit de vanouds bekende gebieden waar deze 

vogel in het verleden broedde. Weidevogels die 

vroeger echt in weilanden broedden zijn in de 

tweede helft van de vorige eeuw massaal 

verhuisd naar maisvelden omdat door 

veranderde grassoorten in weilanden het gras 

te egaal groen was en dus geen dekking meer 

bood. Daarna kwam de overheidsmaatregel om, 

in verband met stikstofuitstoot, jaarlijks op 

maisvelden het zogenaamde vanggewas te 

zaaien waardoor in het daaropvolgend voorjaar 

er een dik pak tamelijk hoog gras op maisvelden 

groeit en dus ongeschikt is voor de kievit.  

Kieviten zijn massaal gaan broeden op het maisland  
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Mede door uitbreiding van soorten beschermde 

predatoren, zoals marter en ook de ooievaar, 

gaat de populatie weidevogels achteruit. Als 

voorbeeld: In het Linderveld in Volthe, vroeger 

een rijk weidevogelgebied, broedden in het jaar 

1997, dus ongeveer 25 jaar geleden, nog 15 

paren kieviten, nu in 2021 geen enkel paar 

meer. Dit gebied wordt als het ware omgeven 

door ooievaarspalen met broedgelegenheid, 

welke voor het merendeel jaarlijks bezet zijn. 

Dit kan als een van de oorzaken van de 

achteruitgang van de kievit aangemerkt 

worden. Wat nog wel als goede, potentiële 

broedgebieden opnieuw geschikt gemaakt zou 

kunnen worden, zijn meerdere, in bezit van 

overheids-en terreinbeherende organisaties, 

gebieden die bewust verschraald zijn met als 

gevolg geen voedselaanbod, dus geen 

weidevogels meer. Door een gematigd 

bemestingsbeleid met stalmest toe te staan en 

eventuele beweiding door jongvee, schapen of 

pony's, zouden bodems weer voedselrijk 

kunnen worden voor de terugkeer van 

weidevogels. Van de 50 gevonden legsels zijn er 

29 uitgekomen en 19 jonge kieviten zijn 

vliegvlug geworden.   

 

Grutto  

De harde achteruitgang van het aantal 

gruttoparen zette zich ook in 2021 

onverminderd voort. In het Rossumse gebied 

was nog slechts één broedpaar aanwezig dat 

helaas geen vliegvlugge jongen heeft 

voortgebracht.  

 

Scholekster 

Ook dit jaar nam het scholeksters bestand af 

met één paar zodat er in totaal nog vijf paren 

aanwezig waren. Er werden drie legsels 

gevonden waarvan er één uitgekomen is. Dit 

leverde twee vliegvlugge jongen op.  

 

Wulp 

Deze van oudsher duin- en heidebroeder ging 

ook dit jaar weer met één paar achteruit zodat 

nog vijf paren overbleven. Van het ene en enige 

uitgekomen legsel zijn twee jongen vliegvlug 

geworden. Hopelijk komen deze jongen, als ze 

twee jaar oud zijn, terug om hier te broeden, 

zodat de wulpenstand niet nog verder 

achteruitgaat.  

 

Tureluur 

Het aantal paartjes tureluur ging dit jaar weer 

flink achteruit zodat nog slechts één paar 

overgebleven is. Van dit paartje is het legsel 

gevonden, echter voor zover bekend, werden 

geen jongen vliegvlug.  Bijzondere waarneming: 

op 16 maart 2021 zat een aantal dagen een 

grote groep, op doortrek zijnde, kieviten in het 

Roderveld bij Rossum, in gezelschap van 20 à 25 

goudplevieren. Een erg mooie en interessante 

waarneming.

 

Nog slechts één paartje grutto’s in Rossum Goudplevieren gespot in Rossum 
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  Afdeling Deurningen/Hengelo  
 

Vergelijking resultaten 2021 en 2020 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Kievit 56 22 56  38  4 3 19 8 

Grutto - - - - - - - - - - 

Scholekster - - - - - - - - - - 

Wulp - - - - - - - - - - 

 

 

De kievit  

Het aantal broedparen van de kievit is 

afgelopen jaar sterk toegenomen, van 22 in 

2020 tot 56 in 2021. De stijging van het aantal 

broedparen is mede tot stand gekomen door 

het uitbreiden van het zoekgebied en door 

toename van enthousiaste vrijwilligers. 

Sommige nesten zijn opgezocht door gebruik te 

maken van een drone. Het eerste legsel werd 

gevonden door Werner Vollenbroek op 13 

maart. Hij was hiermee de eerste melder 

binnen onze vereniging van het eerste 

gevonden broedsel. Van de 56 gevonden legsels 

zijn er 38 succesvol uitgekomen. Over hoe het 

verder is gegaan met de uitgekomen kuikens is 

weinig bekend. 

 

 

Vooral van het eerste legsel zijn er geen 

vliegvlugge jongen waargenomen. Van het 

tweede legsel zijn er minimaal 19 vliegvlugge 

jongen waargenomen. 

 

Scholekster 

Net als vorig jaar zijn er geen broedparen van 

de scholekster waargenomen. 

Wel was er een paartje aanwezig in Deurningen. 

 

Wulp 

Ook van de wulp is er geen broedsel gevonden. 

Er is in Gammelke wel een stelletje 

waargenomen maar helaas geen broedsel 

gevonden. 

De vervolglegsels van de kievit waren succesvol 
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Afdeling Agelo 

 

Vergelijking resultaten 2021 en 2020 

 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Kievit 47 43 45 43 38 34 9 2 31 32 

Grutto 4 2 2 2 3 2 1 1 3 2 

Scholekster 1 0 1 1 1 2 0 2 2 0 

Wulp 8 5 8 5 3 5 5 2 6 10 

Tureluur 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 

 

Inleiding 

Het afgelopen jaar 2021 was het voorjaar weer 

heel anders dan de voorgaande drie jaren, toen 

het zeer droog was met warme periodes. Dit 

voorjaar was koud en nat en het werk op het land 

kwam laat op gang. De weidevogels daarentegen 

begonnen op de normale tijd te nestelen. Bij het 

maaien van de eerste snede liepen er al kuikens 

rond. Een enkeling had eerder gemaaid, waardoor 

de kuikens naar die percelen konden uitwijken. 

Het aantal broedparen liet dit jaar een lichte 

stijging zien. Bijzonder was, dat er in het 

Agelerveld tot aan half mei een groep van 40 

kieviten rondhing die niet aan broeden zijn 

toegekomen. Er is intensief met de Drone 

gevlogen, met name om de wulp- en de 

gruttonesten op te zoeken. 

 

Kievit 

Het aantal broedparen liet een lichte stijging zien, 

met name in het Agelerveld. Op een perceel van 2 

ha, waar het jaar daarvoor aardappels hadden 

gestaan, lagen 19 nesten. Dertien paren waren 

ongeveer tegelijkertijd gaan broeden en zes paren 

een week later. Twee dagen na uitkomst moest 

het land bemest worden. Op de dag van de  

 

bemesting zijn we ‘s morgens om half zes met vier 

man sterk kuikens gaan zoeken. Het was geen 

pretje, het bracht enorme verstoring onder de 

kieviten. We hebben 25 kuikens gevonden en 

naar een ander perceel gebracht. Helaas zijn er 

niet veel kuikens groot geworden. De andere zes 

nesten zijn goed gespaard gebleven bij het 

bemesten, spitten en aardappels poten. Verder in 

het Agelerveld broedden er op drie plekken drie 

tot vijf kieviten per plek, twee groepen op 

maisland en één groep op grasland. In dit gebied 

is geen tweede legsel gevonden Op de Ageleres 

broedden er minder kieviten dit jaar dan 

voorgaande jaren. Op een perceel maisland zijn 

de eerste zes legsels verloren gegaan, 

vermoedelijk door predatie en werkzaamheden. 

Alle paartjes zijn op hetzelfde perceel weer gaan 

broeden na de inzaai van de mais. Uit dit tweede 

broedsel zijn kuikens vliegvlug geworden. In 

dezelfde omgeving zag Johan Stevelink in de 

eerste week van augustus nog een jonge kievit, 

die nog niet kon vliegen, moederziel alleen 

rondlopen. Er waren geen andere kieviten meer 

aanwezig. Na een week was deze vliegvlug. 

Waarschijnlijk van een derde legsel.

Van de tweede broedsels zijn de kuikens uit meerdere broedsels vliegvlug geworden 
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Grutto 

In het Agelerveld en op de Ageleres hebben vier 

paartjes grutto gebroed. Een paartje in het 

Agelerveld in het perceel met de drasplas, er is 

niet naar het nest gezocht. Er zijn ook geen 

kuikens waargenomen. De drie paartjes op de  

Ageleres hebben gebroed in een perceel waar 

agrarisch natuurbeheer op ligt, met uitgestelde 

maaidata en akkerranden. Deze drie paartjes 

grutto’s hebben samen drie jongen groot 

gekregen.

 

 

Wulp 

De wulp was dit jaar goed vertegenwoordigd rond 

Agelo, met acht broedparen. Vijf paartjes in het 

Agelerveld en drie op de Ageleres. Het was 

moeilijk om de nesten te lokaliseren, ze zaten erg 

verspreid op plekken waar je niet verwacht dat ze 

daar zouden nestelen. Joop Damink heeft er veel 

tijd ingestoken om de nesten te vinden. Hij vond 

er drie, één op maisland en twee in het weiland. 

Het nest op het maisland is in een mandje 

geplaatst om het te kunnen verplaatsen bij land 

werkzaamheden. Helaas, drie dagen na het 

ploegen was het nest leeg. Van de andere twee 

nesten is er één nest gepredeerd en uit het 

andere zijn twee kuikens vliegvlug geworden. De 

twee resterende nesten zaten in twee percelen 

van Aarnink. Het ene, in het perceel met de 

drasplas en uitgestelde maai datum, is helaas 

vermoedelijk gepredeerd. Het andere, aan de 

Paalmaatsdijk waar niet is gezocht, is bij het 

maaien verongelukt. Op de Ageleres hebben drie 

paartjes gebroed. Eén nest is gevonden door 

Rene Stevelink, op een perceel van de buurman 

aan de rand van zijn perceel. Op zijn perceel ligt 

agrarisch natuurbeheer.  

Dit paartje heeft twee jongen vliegvlug gekregen. 

Het tweede paartje had het nest aan de 

Zonneberg. Het nest is met een drone opgezocht. 

De kuikens waren enkele dagen oud toen het gras 

gemaaid moest worden. Door de goede 

medewerking van eigenaar Arends zijn de kuikens 

bij het maaien gespaard gebleven. Ook een 

voordeel was dat er aan de noordkant van het 

perceel een zes meter brede voedselakkerrand 

lag, in het kader van agrarisch natuurbeheer, 

waar de kuikens naartoe konden uitwijken. Dit 

paartje wulpen heeft twee jongen vliegvlug 

gekregen. Van het derde paartje dat op de es 

aanwezig was, is het nest niet gevonden, ondanks 

meerdere keren zoeken met de drone. 

 

Scholekster  

Aan de oostkant van de Ageleres heeft een 

paartje scholekster gebroed. Het nest lag op een 

maisveld aan de rand van een veld pompoenen. 

Ook hier zijn zeker twee grotere kuikens gezien. 

Het precies tellen van de jongen was hier ook 

moeilijk. Het gewas op het land was aardig 

gegroeid toen de kuikens er rondliepen. 

Een foeragerend wulpen vrouwtje samen met reeds vliegend jong 
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Tureluur 

Alleen in het Agelerveld was een broedgeval 

van een tureluur. Ook in het perceel met de 

drasplas en uitgestelde maaidata. Ook naar dit 

nest is niet gezocht.  

Wel zijn hier zeker twee grote kuikens gezien. 

Het aantal jonge tureluurs is moeilijk te tellen, 

omdat ze zich meestal ophouden in een diepe 

sloot. 

Afdeling Saasveld  

 

Vergelijking resultaten 2021 en 2020 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN 

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 

Kievit 49 20 40 26 18 11  15 31 12 

Grutto 3 0 0 0 2 0  0 2 0 

Scholekster 4 2 4 1 2 1  1 5 1 

Wulp 1 3 1 2 1 1  1 2 1 

 

Inleiding 

In 2020 is er geen weidevogelbeheer gedaan, 

omdat er geen bemensing was. Dit jaar is er 

weer een weidevogel coördinator in Saasveld 

en zijn er twee veldwerkers. De cijfers van 2021 

worden vergeleken met die van 2019, omdat er 

in 2020 geen tellingen zijn gedaan. Wij hebben 

ervoor gekozen zo weinig mogelijk het 

broedproces te verstoren, zodat we alleen het 

veld in zijn gegaan als dit noodzakelijk was, 

omdat het land op korte termijn bewerkt zou 

worden. Daarnaast is er een gebied welke wij 

niet mogen betreden.  

Een aantal keren hebben wij stokken gezet, 

zodat de boer rekening kon houden met de 

nesten tijdens het bewerken. De boeren hielden 

hier ook rekening mee. Doordat het maaien 

vanwege de kou laat op gang kwam, was dit 

gunstig voor de broedende vogels. Eénmaal 

hebben we gebruik gemaakt van de drone om 

een wulpennest op te sporen, omdat de 

volgende dag gemaaid zou worden. Echter we 

hebben geen nest gevonden, maar het wulpen 

paar met twee jongen werd wel gesignaleerd in 

een naast gelegen weiland. 

Grote tureluurkuikens gezien in het Agelerveld 
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Kievit 

Zo wel in Westerik als Boerenbroek waren dit 

jaar opvallend veel kieviten. Vroeg in het jaar 

waren al veel nesten, minimaal 15 in Westerik, 

met bijna allemaal 4 eieren. De uitkomst van 

deze legsels is echter twijfelachtig. Door het 

lange gras hebben we de nesten ook niet 

teruggevonden. Waarschijnlijk zijn ze niet 

uitgekomen door de kou. Later in het seizoen 

waren er nog veel nesten, maar doordat er veel 

kieviten waren en het gewas al hoog, was het 

moeilijk om de vliegvlugge jongen te tellen. In 

vergelijking met 2019 waren er zeer veel pullen. 

 

Grutto 

 Na een aantal jaren zonder grutto, hebben we 

dit jaar weer genoten van het prachtige geluid 

van de grutto’s. In Westerik hebben we drie 

paar grutto’s gezien. We hebben geen nest 

gevonden, omdat ze of in een gebied broedden 

dat tijdens de broedperiode niet bewerkt zou 

worden of omdat het niet toegankelijk was voor 

ons. Aan het eind van het seizoen werden we 

verrast door een paartje met één jong en een 

paartje met twee jongen, welke twee 

uiteindelijk vliegvlug zijn geworden. 

Wulp 

De wulp heeft ons flink bezig gehouden in 

Boerenbroek. We zagen regelmatig één paartje 

maar konden geen nest vinden. Uiteindelijk 

vonden we het paartje met twee jongen die ook 

vliegvlug zijn geworden. Ten opzichte van 2019 

is het aantal broedparen van 3 naar 1 gegaan. 

Hopelijk zijn het er volgend jaar weer meer. 

 

Scholekster 

In vergelijking met 2019 waren er twee keer 

zoveel broedparen, nu 4 in plaats van 2. Vroeg 

in het seizoen waren er twee broedparen in het 

Westrikkerbroek. Later in het seizoen was er 

zowel een broedsel in Westerik als in 

Boerenbroek. In Boerenbroek heeft hij 

waarschijnlijk zitten te broeden op de bunker 

van het schijnvliegveld uit de tweede 

wereldoorlog. 

 

Tureluur 

Al vele jaren zijn er geen (broedende) tureluurs. 

Dit jaar hebben we in Boerenbroek wel een 

tureluur gehoord, maar niet gezien. Onze hoop 

is nu gericht op 2022. 

 

 

 
Het heldere 'gruttooo, gruttooo' was weer te horen in Saasveld 
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GESUBSIDIEERD WEIDEVOGELBEHEER 
 
 Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van het weidevogelgebied Albergen in 2016 t/m 2021 

 

Weersomstandigheden 

Het gesubsidieerd weidevogelbeheer onder 

begeleiding van gebiedscollectief Noordoost-

Twente voor jaargang 2021 gaat de boeken in, 

voor wat de broedresultaten betreft, als een 

matig jaar. De start van 2021 was nat en kou. 

Hierdoor ging een groot deel van de 

kievitskuikens die de eerste weken van april 

uitgebroed waren, verloren vanwege 

voedselgebrek (insecten, spinnetjes, torretjes en 

larven). 

 

Kievit 

Deze tegenvaller werd enigszins gecompenseerd 

doordat het broedseizoen heel lang doorging. 

Zelfs half juni werden nog broedende kieviten 

gesignaleerd. Toch zijn er ook dit jaar weer te 

weinig jonge kievitskuikens vliegvlug geworden. 

De weersomstandigheden speelden vanaf eind 

april de weidevogels in de kaart. Boeren konden 

hierdoor later het bouwland bewerken. Maar 

daar waar de weersomstandigheden vanaf eind 

april positief uitpakten voor de weidevogels, 

zagen we ook dat vanaf die periode de 

predatiedruk toenam.  

In Albergen waren het vooral roofvogels. In 

Geesteren was het voornamelijk de vos en in 

Ottershagen de combi roofvogels, vos en 

hermelijn/wezel. Deze aangewezen 

weidevogelgebieden werken op dit moment als 

een soort van snackbar voor de predatoren omdat 

er buiten de aangewezen weidevogelgebieden 

nauwelijks of helemaal geen weidevogels meer 

voorkomen. Ook het aanbod van ander voedsel 

voor het jonge broed van de predatoren is in deze 

gebieden onvoldoende te vinden. Hopelijk kunnen 

we hierin verandering brengen door het 

toepassen van meer kruidenrijke akkerranden, 

wintervoedselakkers en/of botanische 

hooilandranden. 

 

Grutto 

Voor wat betreft de broedresultaten van de 

grutto kunnen we constateren dat we net 

voldoende kuikens in deze gebieden vliegvlug 

hebben gekregen om de (huidige) populatie in 

stand te houden. Afgelopen jaar hadden we in de 

begrensde gebieden van NO-Twente tussen de 65 

en 70 broedparen rondlopen.

SOORT AANTAL BROEDPAREN AANTAL KUIKENS VLIEGVLUG 

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

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

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

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

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

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

Net voldoende gruttokuikens groot in de begrensde gebieden van NO Twente 
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Tureluur 

Wat betreft de tureluur kunnen we enigszins een 

positiever beeld schetsen. Dit jaar kwamen in 

deze gebieden uiteindelijk voldoende kuikens op 

de wieken. In Geesteren konden we, mede door 

de aanleg van de plas-dras (Geesterseveld), dit 

jaar voor het eerst een succesvol broedpaar 

tureluurs melden (2 kuikens vliegvlug). 

 

AGRARISCH NATUURBEHEER 
 

Inleiding 

Het agrarisch natuurbeheer wordt verzorgd 

door Het Gebiedscollectief N.O.T, waarin ook de 

NVWG de Grutto is vertegenwoordigd met een 

vast bestuurslid in het bestuur van het 

Gebiedscollectief. In de afgelopen periode is het 

collectief flink gegroeid omdat er veel 

belangstelling is voor agrarisch natuurbeheer. 

Het collectief heeft 280 grondeigenaren als lid 

met 650 ha aan beheer. Van de 650 ha is 127 ha 

opengrasland voor weidevogels (waarvan 51 ha 

legselbeheer), 325 ha droge dooradering en 171 

ha in categorie water. Het werkgebied van het 

collectief ligt in gemeenten Tubbergen, 

Dinkelland, Oldenzaal en Losser.  

 

Doelsoorten 

Om gericht te kunnen werken aan de gestelde 

doelsoorten is het gebied onderverdeeld in 17 

werkgebieden; 3 weidevogel gebieden en 14 

gebieden voor de droge dooradering. Bij de 

droge dooradering ligt de 1e prioriteit bij de 

weidevogels, de 2e prioriteit bij de amfibieën 

(kamsalamander, boomkikker, knoflookpad) en 

verder bij het Vliegenhert, 3e prioriteit bij de 

kwaliteit van de landschapselementen hagen en 

houtwallen en bloemrijke akerranden (voor de 

daarbij behorende doelsoorten steenuil, 

torenvalk, patrijs, geelgors, spotvogel, 

gekraagde roodstaart enz.). Bij categorie water 

wordt ingezet op waterkwaliteit, waterberging 

en verbeteren van het water vasthoudend 

vermogen van de grond.  

 

Nieuw GLB 

De eerste zesjarige termijn van het agrarisch 

natuurbeheer liep in het jaar 2021 af, maar is 

met een jaar verlengd omdat de Europese Unie 

het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw 

Beleid (GLB) nog niet op orde had. Voor de 

volgende periode moeten in 2022 nieuwe 

contracten worden afgesloten. De nieuwe 

periode loopt dan van 2023 tot en met 2027. De 

bestaande contracten kunnen zoals het er nu 

naar uitziet weer worden overgesloten. Wel 

komen er enkele nieuwe mogelijkheden bij voor 

het collectief versterken van natuur en 

landschap in het agrarisch gebied. Zoals 

leefgebied, klimaat en eko regelingen. Deze 

moeten in 2022 nog verder worden uitgewerkt.  

 

Bloemrijke akkerranden bevorderlijk voor veel doelsoorten 
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Ambitie  

De ambitie van het Gebiedscollectief voor 

de komende periode is uitbreiding in de 

droge dooradering met 122 ha en het 

aanleggen van 16 poelen voor de 

Amfibieën. En uitbreiding van categorie 

water met 40 ha per jaar. De uitdaging voor 

de toekomst van het Gebiedscollectief is 

een duurzaam verdien model van de 

Natuur inclusieve landbouw, beperking 

uitstoot stikstof, klimaatbestendig maken 

van het watersysteem, verbeteren van de 

biodiversiteit en verbeteren van de bodem.  

 

 

 

Monitoring 

 In 2021 is er een monitoring van de doelsoorten 

uitgevoerd in alle deelgebieden. Deze zijn uitgevoerd 

door leden van de plaatselijke vogelwerkgroepen, 

waaronder ook leden van De Grutto. Bij het begin van 

de eerste beheer periode 2016 was er al een nulmeting 

gedaan naar de doelsoorten in alle deelgebieden. De 

reden van deze monitoring is om te kijken of het 

agrarisch natuurbeheer effect heeft op het instant 

houden van de soorten in de gebieden. De 

gemonitorde soorten zijn in de zes beheerjaren vrij 

stabiel gebleven. Om een indruk te krijgen van de 

monitoring, hieronder de resultaten van de 

kamsalamander in een deel van de poelen. 

 

 
Ligging poel Poel 

nr. 
kamsala-  
mander 

kleine water- 
salamander 

kamsala-
mander 

kleine water- 
salamander 

Poel Lossersedijk 1 poel - 2 geen nul meting 

Molthofweg 4, De Lutte poel 1 1 11 - 12 

Bij Loabultpad poel 2 4 11 - 19 

Hoge Kaviksweg 1, De Lutte     poel 1 3 5 16 12 

Hoge Kaviksweg 1, De Lutte     poel 2 3 12 8 3 

Bavelsweg 2, De Lutte  1 poel - 10 8 3 

Oude Lutterkerkweg 2, De Lutte poel 1 - 1 6 2 

Oude Lutterkerkweg 2, De Lutte poel 2 - 2 10 13 

Farwickweg 3, De Lutte 1 poel - - 7 17 

Lossersestraat 77, De Lutte 1 poel 25 5 geen nul meting 

Honingloweg 6, Losser 1 poel - 3 - - 

Denekamperdijk 61, Losser 1 poel 2 1 - 27 

Denekamperstraat 32a, Beuningen 1 poel - 3 - 13 

Loosteresweg 15, Volthe 1 poel 2 2 1 12 

Wolfsbergweg 5, Agelo  1 poel - 1 - 7 

Wolfsbergweg 5, Agelo  poel 2 1 5 - 1 

Korenmorsweg 2, Denekamp 1 poel 10  Alpenwatersalamanders; geen nul meting 

De meest efficiënte methode om amfibieën te vangen is met behulp van fuiken. Vooral salamanders 

laten zich hierin vrij gewillig vangen. Op de linker foto is Marianne Oude Tijdhof bezig met het plaatsen 

van een fuik. Rechts een foto van een kamsalamander. 
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NESTKASTENVERSLAG  
 

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. Mede door de Coronacrisis en het overlijden van Peter Bleijenberg zijn dit jaar wat minder 

controles uitgevoerd dan voorgaande jaren. In totaal werden dit jaar 750 nestkasten gecontroleerd. 

 

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

Deze nestkastjes hangen verdeeld over de 

volgende locaties: Landgoed Baasdam, ’t 

Lädderken, Stuyver Fleringen en Venhuis te 

Haarle. In totaal gaat het om 121 nestkasten.  

In 2020 werd vanwege corona geen volledige 

telling uitgevoerd, waardoor het aantal 

uitgevlogen jongen in 2020 niet bekend is. De 

controle gebeurde i.v.m. Corona zonder de 

leerlingen van groep 4-5.  Er konden dit jaar ook 

geen presentaties plaats vinden over het 

project op basisschool de Wiekslag. 

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2020 en 2021.  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jaargang 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Koolmees 48 44  209  5 

Bonte vliegenvanger 15 17  55  3,2 

Pimpelmees 22 26  182  7 

Boomklever 8 5  31  6,2 

Spreeuw 3 6  24  4 

Totaal 98 98  501   

 

Toelichting 

In totaal hebben in 2021 vijf vogelsoorten 

gebruik gemaakt van de nestkasten. Er werden 3 

controles uitgevoerd, te weten op 3 en 21 mei en 

op 28 juni. Het aantal gecontroleerde nestkasten 

bedroeg 121 en 98 kasten waren daarvan bezet 

(81%). Tijdens de controles viel o.a. op dat 2 

koolmeesnesten op korte afstand van elkaar elk 

10 dode jongen hadden.  

De controle gebeurde i.v.m. corona zonder de 

leerlingen van groep 4-5. Er konden dit jaar ook 

geen presentaties plaats vinden over het project 

op basisschool de Wiekslag. Gerard Bossink heeft 

op 28 juni namens ‘De Grutto’ afscheid genomen 

van de familie Stuyver te Fleringen en hen 

bedankt voor de jarenlange goede en plezierige 

samenwerking. Dit omdat de familie Stuyver naar 

Almelo verhuist. 

Boomklever bij nestkast in het Herinckhave 
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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 2020 en 2021. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Koolmees 11 11 76 75 6,9 6,8 

Bonte vliegenvanger 13 13 55 78 4,2 6,0 

Pimpelmees 4 7 26 46 6,5 6,6 

Boomklever 3 3 18 19 6 6,3 

Boomkruiper 1  4  4  

Gekraagde roodstaart  2  7  3,5 

Totaal 32 36 179 225   

 

Toelichting:  

Algemene soorten als koolmees, pimpelmees 

en bonte vliegenvanger waren de 

hoofdbewoners van de nestkasten. Met name 

het hoge aantal bonte vliegenvangers (en 

uitgevlogen jongen), in verhouding tot het 

aantal bezette kasten door mezen viel ook dit 

jaar weer op bij het Molenven.  

 

Bijzondere waarnemingen tijdens het 

controleren van de kasten waren een nest van 

appelvink, 2 paar fluiters en een broedgeval van 

buizerd.  

 

Hertme 

In Hertme hangen verschillende nestkastjes ter 

hoogte van de school, kerk en het 

openluchttheater. Deze worden door de 

kinderen van de basisschool gecontroleerd. 

I.v.m. het coronavirus zijn de kasten dit jaar 

door Jos Kemna gecontroleerd. In totaal hangen 

er 30 nestkasten waarvan er 20 bezet waren. De 

helft hiervan bezet door de koolmees. 

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2020 en 2021.  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jaargang 2020 2021 

Koolmees 10 10 

Bonte vliegenvanger 2 3 

Pimpelmees 6 4 

Boomklever 1 1 

Spreeuw 4 2 

Totaal 25 20 

Appelvinken hebben gebroed in het Molenven 

Koolmees in de helft van de bezette nestkasten  
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Landgoed Herinckhave Fleringen; (Frans Stopel en Jan Peddemors) 

In 2021 zijn er op het Landgoed Herinckhave 134 

nestkasten twee keer gecontroleerd. Van de 134 

kasten waren maar liefst 115 kasten bezet. 

Daarmee is het bezettingspercentage 

uitgekomen op 86%. Dit bezettingspercentage is 

wat lager dan in 2020.  

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2020 en 2021. 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Koolmees 62 37 427 221 6,9 6,0 

Pimpelmees 15 28 134 223 8,9 7,8 

Bonte vliegenvanger 24 28 84 115 3,5 4,1 

Boomklever 5 10 27 28 5,4 2,8 

Mees Spec. 13 8 63 22 4,8 2,8 

Onbekend  3     

Totaal 119 115 735 609   

 

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 2020. 

Met name Bonte vliegenvanger deed het met 

28 broedsels en 115 jongen erg goed dit jaar. De 

mezen deden het wat minder dan voorgaande 

jaren. Waarschijnlijk veroorzaakt door het 

koude voorjaar waardoor de rupsenpiek later 

op gang kwam. Hier heeft mogelijk de bonte 

vliegenvanger juist van geprofiteerd aangezien 

deze soort later in het voorjaar start met het 

broedseizoen dan mezensoorten.  

Deurningen; (Tonnie Veldhuis) 

Door Tonnie Veldhuis werden op 4 erven in 

Deurningen nestkasten gecontroleerd. Het gaat 

om kasten bij familie Borghuis (14 kasten), 

familie Nijland (21 kasten), familie Broekhuis 

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

 

Toelichting 

De kasten werden alleen op inhoud en soort 

gecontroleerd, het aantal uitgevlogen jongen 

per kast is niet bekend. Van de 87 kasten waren 

er 52 bezet, een bezettingspercentage van 60%. 

  

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2020 en 2021. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jaargang 2020 2021 

Koolmees 28 31 

Bonte vliegenvanger 4 3 

Pimpelmees 12 16 

Boomklever 1  

Steenuil 1 1 

Bosuil  1 

Totaal 52 52 

  

Steenuilkast weer bewoond in Deurningen 
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Saasveld, dorp; (Vincent en Henny de Lenne)

Deze kasten hangen grotendeels in de kerktuin 

en langs het kerkenpad. Naast verschillende 

spreeuwen- en mezenkasten zijn tevens kasten 

geplaatst voor holenduif, slechtvalk en torenvalk 

boven in de kerk.  

Tijdens het controleren van deze kasten werden 

er ook nog vier grootoorvleermuizen op de 

kerkzolder aangetroffen. Van de 36 nestkasten 

waren er 28 bezet; een bezettingspercentage 

van 81%.

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2020 en 2021.  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Koolmees 7 6 59 50 8,4 8,3 

Bonte vliegenvanger 4 5 19 26 4,8 5,2 

Pimpelmees 6 5 56 51 9,3 10,2 

Boomklever 4 5 21 25 5,3 5,0 

Spreeuw 5 6 23 25 4,6 4,2 

Torenvalk 1  4  4  

Slechtvalk       

Holenduif  1  4  4 

Kauw 1 2 2 6 2 3 

Totaal 28 29 184 192   

 

Toelichting:  

Het aantal bezette kasten was bijna hetzelfde 

als in 2020, ook de soortensamenstelling week 

vrij weinig af van voorgaande jaren. Het paartje 

slechtvalken was een groot deel van de winter 

aanwezig en is uiteindelijk in het voorjaar niet 

overgegaan tot broeden. Het paartje torenvalk, 

dat vorig jaar van de kast gebruik heeft 

gemaakt, was ook dit jaar aanwezig maar is niet 

tot broeden overgegaan. Nieuw was een 

broedpaar holenduif dat twee keer een legsel 

heeft gehad waaruit 4 jongen zijn uitgevlogen. 

Leuke soorten die tijdens het controleren 

werden waargenomen waren ijsvogel, grote 

gele kwikstaart, grauwe vliegenvanger en 

middelste- groene en kleine bonte specht.  

Vaste bewoner van het Kerkenbos; de groene specht 
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Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 

 

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

een beperkt aantal kasten gecontroleerd en is de 

telling dit jaar niet volledig. Daarom is dit jaar 

geen goed beeld verkregen van het broedseizoen 

van bosuil.  

 

Kerkuil: Kerkuil heeft een gemiddeld 

broedseizoen achter de rug, al waren de aantal 

broedsels wat aan de lage kant. Mogelijk heeft dit 

te maken met de vrij koude februari maand 

waardoor er wat minder broedparen aan het 

broedseizoen begonnen zijn. Het aantal jongen 

per legsel was redelijk gemiddeld, al is dit ook wel 

eens een stuk hoger geweest. Al met al kan 

geconcludeerd worden dat kerkuil een redelijk 

gemiddeld broedseizoen achter de rug heeft. In 

totaal zijn er ca. 150 nestkasten gecontroleerd.  

 

Steenuil: Steenuil kende een behoorlijk hoog 

aantal bezette kasten, 55 kasten bleken bezet. 

Het aantal uitgevlogen jongen per nestkast met 

2,8 jongen is behoorlijk gemiddeld te noemen. De 

steenuil populatie in ons werkgebied lijkt redelijk 

stabiel, gezien de cijfers van de afgelopen jaren. 

Feit blijft natuurlijk wel dat er alleen gegevens 

verzameld worden van de steenuilen die in kasten 

broeden.  

 

Torenvalk: Het aantal bezette nestkasten van de 

torenvalk lag behoorlijk lager dan in de 

voorgaande jaren. Hierbij moet wel gezegd 

worden dat niet alle kasten zijn gecontroleerd. In 

totaal werden 12 bezette kasten aangetroffen 

met in totaal 55 jongen. Gemiddeld werden 4,6 

jongen per broedsel vliegvlug. Dit is een redelijk 

gemiddelde bij torenvalk. 

 

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2019 t/m 2021; 

 

Vogelsoort Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Uitgevlogen gem. per nestkast 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Kerkuil 53 79 60 189 270 367 3,6 3,4 4,4 

Bosuil 3* 2* 15 4* 4* 38 1,3 2,0 2,5 

Steenuil 55 64 41 155 171 134 2,8 2,7 3,3 

Torenvalk 12 38 28 55 141 144 4,6 3,7 5,1 

Totaal 121* 138* 144 403* 586* 683    

*niet volledig 

Samenvatting: 

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

broedseizoen achter de rug hebben. Het aantal broedparen lag wat aan de lage kant, het aantal 

uitgevlogen jongen per legsel was redelijk gemiddeld. 

Het aantal bezette torenvalken was behoorlijk lager dan in 2020  
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Totaaloverzicht nestkasten 2021:  

Van alle binnengekomen gegevens is hieronder 

een totaaloverzicht gemaakt. Omdat niet alle 

gegevens volledig zijn, is het aantal uitgevlogen 

jongen niet vermeld in het totale overzicht. Om 

toch een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen 

over de vogelbezetting van nestkasten, zijn in het 

overzicht de gegevens van zowel 2020 als van 

2021 naast elkaar geplaatst. Aangezien niet alle 

jaren dezelfde locaties worden gecontroleerd 

kunnen deze gegevens echter niet met elkaar 

vergeleken worden. De tweede kolom geeft het 

percentage bezette nestkasten aan ten opzichte 

van het totale aantal gecontroleerde nestkasten 

per jaar. In totaal werden in 2021 op alle locaties 

ongeveer 750 nestkasten één of meerdere keren 

gecontroleerd, hiervan waren er 468 bezet

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2020 als 2021. 

 

Vogelsoort Nestkasten Bezet Nestkasten bezet Percentage bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2020 2021 2020 2021 

Koolmees 200 139 17,8 19 

Pimpelmees 86 86 7,7 11,4 

Bonte vliegenvanger 83 69 7,4 9,2 

Spreeuw 37 14 3,3 1,9 

Kerkuil 79 53 7,1 7,1 

Boomklever 28 24 2,5 3,2 

Bosuil 2 3  0,1 

Steenuil 64 55 5,7 7,3 

Torenvalk 38 12 3,4 1,6 

Mees Spec. 14 8 1,3 1,1 

Boomkruiper 1  0,1  

Gekraagde roodstaart 4 2 0,4 0,2 

Holenduif 2 1 0,2 0,1 

Eekhoorn 3  0,3  

Kauw 1 2 0,1 0,2 

Merel 1  0,1  

Bezette nestkasten 

Gecontr. nestkasten 

634 

1129 

468 

750 

57,4% 62,3% 

 

Samenvatting: 

13 vogelsoorten maakten gebruik van de kasten, 

dat is iets minder dan in 2020 toen 15 soorten 

van de nestkasten gebruik maakten. Van alle 

gecontroleerde nestkasten was 62,3% het 

afgelopen jaar bezet. Dat aantal ligt wat lager dan 

in 2020. Net als in voorgaande jaren werden de 

meeste nestkasten bezet door kool- en 

pimpelmees. Ook bonte vliegenvanger had dit 

jaar een hoge bezettingsgraad, deze soort heeft 

mogelijk geprofiteerd van het late voorjaar. 
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RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2021 
 

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 2021 werden in het kader van het RAS-Project 

adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op 

vijf boerderijen. De deelnemers waar we jaarlijks 

het onderzoek uitvoeren zijn Bijen Weerselo (al 

deelnemer vanaf 1992), Kleissen Albergen, 

Oosterik Saasveld, Ter Keurs in Hertme en 

Vennegoor Agelo. De bezetting in het afgelopen 

jaar van deze vijf boerderijen was 57 broedparen. 

Omdat nagenoeg alle broedvogels overnachten in 

de broedruimte, worden hier voor zonsopgang de 

vangnetten opgesteld waarbij de in- en 

uitvliegopeningen worden afgesloten.  

 

Op deze wijze is het gelukt om 103 broedvogels 

te vangen. Dit komt overheen met 90 % van de 

broedvogels.  

 

Broedparen  

De terugkeer van de boerenzwaluw blijft een 

bijzondere gebeurtenis die voor velen nog steeds 

het einde van de winter aankondigt. De eerste 

boerenzwaluw werd dit jaar in Twente op 23 

maart gezien bij Borne. De vroegste 

boerenzwaluwen op de projectboerderijen 

arriveerden met een zuidelijk windje en een 

aangename voorjaarstemperatuur van boven de 

20 graden op 31 maart bij de familie Ter Keurs in 

Hertme.  

 

Kouderecords 

Enkele zwaluwen maken echter nog geen zomer. 

Slechts een week later zorgden sneeuw- en 

hagelbuien in combinatie met een gure wind voor 

kouderecords. De zwaluwen stonden plots met 

de pootjes in de sneeuw om modder te zoeken 

voor het herstelwerk aan hun nestjes. 

Voorjaarsweer was voorlopig ook niet meer aan 

de orde. Een aanhoudende noordelijke stroming 

zorgde ervoor dat de lente zeer koud en nat 

verliep. Geen goede omstandigheden voor de 

insectenetende vogels. Dit alles maakte dat het 

merendeel van de zwaluwen veel later terug 

kwam op de boerderijen waardoor de start van 

het broedseizoen pas laat opgang kwam. Zo vloog 

op het erf van Kleissen pas op 21 april de eerste 

zwaluw via de niendeur de deel binnen. 

  

Late terugkomst van de boerenzwaluw op de erven 
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Bezetting boerderijen 

De totale bezetting op de vijf boerderijen was 57 

broedparen; een forse afname van dertien 

broedparen ten opzichte van het jaar ervoor. De 

grootste daling was er op de erven van Bijen (min 

5) en Oosterik (min 6). Bij Bijen het gevolg en de 

naweeën van de insluiping van een steenuil in de  

 

 

broedruimte vorig jaar en bij Oosterik is er 

aanpassing geweest waardoor de broedruimte 

verkleind is. Ook de andere erven zaten in de min 

met positieve uitzondering het erf van Kleissen 

waar het aantal broedparen toe nam van zes naar 

negen. Het aantal broedparen per locatie loopt 

uiteen van acht tot zestien.  

Overleving broedvogels

In bovenstaande tabel is mooi te zien dat 

zwaluwen doorgaans geen lang leven is 

beschoren. De broedvogels die per jaargang 

worden teruggevangen nemen snel af. Van de 

gevangen broedvogels voor 2019 werden er in 

het afgelopen jaar slechts enkele weer 

aangetroffen. De meeste terugvangsten waren 

boerenzwaluwen die in 2019 en 2020 als 

broedvogel werden geringd. Het aantal 

nestjongen dat we als broedvogel weer terugzien 

blijft ieder jaar beperkt. Het afgelopen jaar waren 

dat er drie.  

Terugkeer op de locaties 

In 2020 werden 126 zwaluwen gevangen waarvan 

er het afgelopen jaar totaal 52 zijn 

teruggevangen; alle op dezelfde locatie. Een 

gemiddelde overleving van 40 %.  Dat komt 

overeen met het langjarige gemiddelde. Per 

locatie liep het percentage uiteen van ruim 30% 

bij Kleissen tot ruim 50 % bij Vennegoor.  

        

Ringstatus Ringjaar van de teruggevangen boerenzwaluwen in 2021 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 1 1 0 3 16 21 42 

Geringd als nestjong 1 1 2 1 2 3 10 

Teruggevangen per ringjaar / totaal 2 2 2 4 18 24 52 

Van de 103 gevangen broedvogels waren er 52 geringd in voorgaande jaren. De ringgegevens staan in 

bovenstaande tabel. De oudste broedvogel was een vrouwtje geringd als broedvogel in 2015 en daarmee 

minimaal zeven jaar oud. Van de 393 geringde nestjongen in 2020 werden er het afgelopen jaar drie weer 

aangetroffen. Hiervan twee op de geboorteplek en één op een andere projectboerderij.  

41%

31%

39%
38%

52%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

In bovenstaande grafiek staat per locatie het 

percentage broedvogels uit 2020 aangegeven dat 

in 2021 weer terugkeerde op hetzelfde erf. De 

rode lijn geeft de gemiddelde overleving aan over 

alle vijf locaties. 
Aantal broedparen op de erven in de min met positieve 

uitzondering het erf van Kleissen 
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Broedseizoen 2021 

 

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

 

Legdata  

We volgden op de vijf erven 95 gestarte legsels. Zoals 

te verwachten door de late aankomsten en de 

ongunstige weersomstandigheden hadden de 

zwaluwen moeite om in broedconditie te komen. Het 

duurde tot 11 mei voor, zowel op het erf van Kleissen 

als van Vennegoor, het eerste zwaluwnest bezet was; 

een maand later dan in 2020 toen het eerste nest 

werd bezet op 20 april.  De gemiddelde startdatum 

van alle eerste legsels was 27 mei.  Zoals is te zien in 

de hiernaast staande grafiek is 2021 daarmee een 

behoorlijke uitschieter. Toch geeft de trend nog 

steeds een vervroeging aan van het legbegin in de 

afgelopen jaren. Deze vervroeging als gevolg van 

opwarmende voorjaren is ook het geval bij andere 

soorten zoals kool- en pimpelmees. 

 

Het startbegin van de tweede broedsels lag tussen  

9 en 17 juli. Op het kleurringproject erf van Ter Keurs 

heeft één broedpaar een start gemaakt met drie 

legsels die echter allemaal op een mislukking 

uitliepen. 

 

JAARGANG 2017 2018 2019 2020 2021 

Broedparen: 63 60 77 70 57 

Legbegin 1e legsel  28 april 15 april 10 april 20 april 11 mei 

Aantal 1e legsels 67 61 76 67 54 

Aantal 2e legsels 53 46 61 45 40 

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

Uitgevlogen totaal 475 405 513 370 306 

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

Nestjongen geringd: 439 407 517 393 309 

In bovenstaande grafiek het gemiddeld legbegin 

per jaar, van alle eerste legsels over de vijf 

locaties. Ondanks de uitschieter van 2021 in de 

reeks vanaf 2010 geeft de trend nog steeds een 

vervroeging aan van het legbegin   
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Door de ongunstige weersomstandigheden kende het broedseizoen 2021 een uitzonderlijk late start 
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Broedsucces  

Zo’n 83 % van de gestarte eerste legsels leverde 

één of meer vliegvlugge jongen op. Uit het 

merendeel van de nesten (53 van de 95) vlogen 

vier of vijf jongen uit waarbij de nesten met vijf 

jongen voornamelijk uitvlogen uit het eerste 

broedsel.  Broedsels met zes uitgevlogen jongen 

waren slechts voorbehouden aan twee 

broedparen; beiden op het erf van Oosterik. 

Doordat totaal 17 broedsels mislukten vlogen 

gemiddeld 3,2 jong per gestart legsel uit; het 

slechtste resultaat sinds jaren. Al met al vlogen 

op de projectboerderijen 370 jonge 

boerenzwaluwen uit.  

 

Impact kerkuil 

Met 13 verstoringen van de 21 broedsels was 

het een dramatisch seizoen op het erf van Ter 

Keurs. Zonder sporen van predatie of anderszins 

was het lang onduidelijk waardoor nesten met 

eieren of jongen mislukten. Met het dagelijks ’s 

nachts afsluiten van de deel was ook predatie 

door uilen niet aannemelijk. Dat veranderde op 

het moment dat er veren van zwaluwen werden 

gevonden op de zolder van een verderop 

gelegen schuur.  

 

Camera 

Het ophangen van een camera bracht duidelijk 

een kerkuil in beeld met een geslagen 

boerenzwaluw. Dat zou betekenen dat buiten 

overnachtende zwaluwen werden gevangen. 

Dat was echter nog geen verklaring voor 

verstoringen van nesten met kleine jongen 

waarbij je mag verwachten dat broedparen         

’s nachts overnachten in de broedruimte. Een 

opgehangen camera op de deel bracht ook 

uitkomst over de bijzondere tactiek van deze 

doorgaans nachtelijke jager. Nog voor het 

invallen van de duisternis en dus ook voor het 

sluiten van de deuren werd de kerkuil vliegend 

op de deel vastgelegd. Het gevolg laat zich 

raden. Meerdere zwaluwen zullen hierop de 

deel zijn ontvlucht met achterlating van eieren 

of jongen.

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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Opname van kerkuil met een geslagen 
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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 gebeurd 

door fotografiesessies, waardoor het resultaat 

verifieerbaar is. De fotografie-sessies vinden plaats zodra 

er jongen in de nesten worden gevoerd.  

 

DNA 

Vorig jaar hebben we gezien dat partnerruil voorkomt bij 

de boerenzwaluw. Uit de literatuur is bekend dat 

buitenechtelijke paringen ook kunnen voorkomen bij 

boerenzwaluwen. Om hierover binnen ons project meer 

informatie te verkrijgen willen we ook graag dit aspect 

meenemen in het onderzoek. Hiervoor 

hebben we van een aantal broedparen en 

hun nestjongen DNA afgenomen middels 

twee kleine buikveertjes die we daarvoor 

mochten afnemen. 

Boerenzwaluw vrouw met 

kleurring lichtblauw-oranje 

keerde samen met haar 

partner zwart-lichtgroen, 

voor het derde 

achtereenvolgende jaar 

terug naar nest 20 op het 

erf van Ter Keurs in Hertme 

Door de broedvogels naast een metalen ring te 

voorzien van een kleurring ontstaat er een 

individueel herkenbare populatie 



 
52 

Resultaat erf Kleissen  

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

project meegenomen in het boerenzwaluw-

onderzoek. Vanaf 2020 is het erf aangehaakt bij 

het kleurringproject. Johan en Truus Kleissen 

dragen ook actief bij tijdens de vangsessies en 

tijdens de nestbezoeken van de broedvogels. 

Daarnaast heeft Truus met het maken van foto’s 

de broedparen aan de nesten gekoppeld. Het 

duurde erg lang voor de eerste zwaluw hier 

werd gezien. Deze keer geen mannetje maar het 

gekleurringde vrouwtje lichtblauw/metaal dat 

hier als eerste boerenzwaluw op 21 april 

arriveerde. In 2020 werden 13 broedvogels 

voorzien van metalen ring en kleurring. Vier 

hiervan keerden in 2021 weer terug waaronder 

dus dit vrouwtje. Op de eerste vangsessie 

hebben we 16 vogels kunnen vangen en de 

ongeringden voorzien van een metalen ring en 

unieke kleurring. Daar waar je op vrijwel alle 

locaties wel een overschot aan vogels vangt die 

niet tot broeden komen waren het hier allemaal 

broedvogels die aan een legsel begonnen. Alle 

broedparen konden door fotografie aan de 

nesten worden gekoppeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner wisseling  

Op de tweede vangdag op 4 augustus werd 

vrouw metaal/wit niet gevangen en ook later 

niet meer aangetroffen. Samen met man 

metaal/rood had ze een broedsel grootgebracht 

met 4 uitgevlogen jongen in nest 14. Wel werd 

een nieuw en nog ongeringd vrouwtje gevangen 

en gekleurringd met metaal/zwartpink. Samen 

zijn beide vrijgezellen een nieuw broedsel 

gestart in nest 7. De overige broedparen bleven 

bij elkaar en wisten alle een tweede broedsel 

succesvol af te ronden. 

Resultaat erf Ter Keurs   

Op 31 maart waren de eerste drie 

boerenzwaluwen weer terug op het erf van Ter 

Keurs. Hieronder een gekleurringde vrouw uit 

2017, een gekleurringde man uit 2018 en een 

ongeringde. De terugkomst stokte daarna en 

het duurde nog tot ver in mei voor er een groot 

deel van de populatie terug was. Op de twee 

vangdagen werden 24 zwaluwen gevangen 

terwijl er nog eens vier broedvogels werden 

herkend door fotografie of film. Totaal vlogen er 

daarmee 28 volwassen zwaluwen met een 

unieke kleurring op en rond het erf. Liefst acht 

hiervan konden niet aan een nest worden 

gekoppeld. Zes hiervan werden niet 

aangetroffen op of na de eerste vangdag. Ten 

dele is dat verklaarbaar door verstoring van drie 

broedsels voordat de broedvogels waren 

geïdentificeerd. Vermoedelijk veroorzaakt door 

predatie of verjaging van de broedvogels door 

de eerder genoemde jagende kerkuil op en rond 

het erf. De tien actieve broedparen wisselden 

onderling niet van partner waarbij zes paartjes 

een tweede broedsel startten die echter alle 

mislukten.  

 

 

Identieke broedparen 2019-2020-2021 

Bij boerenzwaluwen keren overlevende 

broedvogels in principe terug naar dezelfde 

broedlocatie. Onder de 28 broedvogels waren 

er 15 vogels uit 2020 waaronder vier 

broedparen. Twee van deze broedparen 

vormden ook in 2021 weer een paar waarvan 

één stel ook al in 2019 een koppel vormde. 

Behalve dat de broedparen identiek waren werd 

ook hetzelfde nest gebruik als in 2020. De 

voorkeur voor een bepaalde nestplek zal hierbij 

ook een rol hebben gespeeld.  

Nieuwkomer vrouw metaal/zwartpink 

bracht broedsel groot met man metaal/rood 

Vrouw lichtgroen/metaal keerde samen met haar 

partner uit 2020 terug op nestplek 13 
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HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2021 
 

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

verslag.   

 

Aantal broedlocaties per atlasblok 

In onderstaande tabel is per atlasblok van 5 x 5 

km het aantal bewoonde nesten weergegeven 

van de afgelopen 8 jaar. Tevens is de ligging 

vermeld van het betreffende atlasblok.

  

Atlasblok Regio 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

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

28-16 Geesteren  113 133 154 113 66 71 54 72 

28-17 Mander 78 49 52 42 31 43 21 39 

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

28-26 Geesteren 105 84 138 98 76 96 77 70 

28-27 Nutter 35 27 18 16 39 64 48 34 

28-28 Ootmarsum 157 159 228 226 146 111 126 106 

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

28-36 Albergen 84 101 106 82 51 35 59 79 

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

28-38 Rossum  135 163 174 190 216 186 193 185 

28-46 Saasveld  73 82 75 63 41 45 49 39 

28-47 Saasveld 60 32 69 91 62 55 72 76 

28-48 Deurningen  81 63 74 87 79 35 67 51 

28-57 Deurningen 6 5 11 0 0 0 0 0 

28-58 Deurningen 70 87 44 58 64 11 59 37 

29-11 Breklenkamp 9 0 9 14 16 7 3 43 

29-21 Tilligte 26 26 38 32 41 43 36 33 

29-22 Denekamp 71 g.g. 103 126 129 122 102 120 

29-31 Volthe 100 56 101 95 84 59 72 97 

29-32 Denekamp 63 16 113 133 102 113 128 188 

Totaal  1493 1281 1715 1659 1400 1261 1322 1423 

Modder verzamelen voor nestbouw 
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Toelichting   

De eerste huiszwaluwen kwamen in de loop van 

april mondjesmaat aan op de broedlocaties maar 

door de koude weersomstandigheden duurde het 

lang voordat de populatie op peil was. In totaal 

zijn 308 locaties bezocht. Op 173 adressen werd 

de huiszwaluw aangetroffen en konden er totaal 

1493 bewoonde nesten worden geteld. De top 

drie van de atlasblokken met de meeste 

vestigingen zag er als volgt uit: met 157 bewoonde 

nesten telde atlasblok 28-28 regio Ootmarsum de 

hoogste dichtheid. Atlasblok 28-37 regio Fleringen 

was goed voor 152 nesten gevolgd door atlasblok 

28-38 regio Rossum met 135 nesten. 

 

Aantal locaties per woonplaats  

Huiszwaluwen geven er de voorkeur aan in 

kolonies te broeden. In onderstaand overzicht  

 

van 2021 en 2020 is een verdeling gemaakt van 

het aantal aanwezige locaties en het aantal 

getelde nesten per woonplaats in ons telgebied.  

Een goede vergelijking met 2020 is echter lastig te 

geven doordat in dat jaar niet alle locaties zijn 

bezocht vanwege corona. Woonplaatsen met een 

groot buitengebied als Rossum en Geesteren 

herbergen de meeste locaties en getelde nesten.

 

 

 

Aantalsontwikkeling  

De totale populatie huiszwaluwen in Noordoost Twente 

fluctueert jaarlijks maar er lijkt zich, zoals de grafiek laat 

zien, een lichte toename af te tekenen. Hiermee volgen 

we de landelijke trend waarin ook een lichte toename is 

te zien van het aantal broedparen. Een duidelijke 

verklaring hiervoor is er niet te geven. Misschien dat 

klimaatverandering hierin ook een rol speelt.  

 

 

In de grafiek staat de ontwikkeling weergegeven van het 

aantal bewoonde nesten in de periode 2014- 2021 

Plaats Locaties bezet Nesten Plaats Locaties bezet Nesten 

 2021 2020 2021 2020  2021 2020 2021 2020 

Agelo 11 16 101 125 Manderveen 1 2 7 5 

Albergen 10 9 115 126 Mariaparochie 1 1 2 2 

Beuningen 6 g.g. 26 g.g. N. Deurningen 3 g.g. 11 g.g. 

Breklenkamp 3 g.g. 20 g.g. Nutter 4 4 31 19 

Denekamp 16 g.g. 51 g.g. Oldenzaal 1 1 23 20 

Deurningen 4 8 69 95 Ootmarsum 1 1 17 13 

Fleringen 14 12 134 133 Oud Ootmarsum 8 7 31 22 

Geesteren 23 23 236 160 Reutum 2 1 9 7 

Hertme 1 1 3 8 Rossum 21 20 195 213 

Hezingen 1 1 5 5 Saasveld 14 8 104 69 

Langeveen 4 4 64 91 Tilligte 5 g.g. 16 g.g. 

Lattrop 4 g.g. 23 g.g. Vasse 1 1 21 16 

Mander 6 10 71 47 Weerselo 7 8 85 110 

Op 173 adressen werden huiszwaluwen aangetroffen 
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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 vier jaargangen)  

  

Toelichting 

De grootste verandering heeft zich voorgedaan in 

de B en C locaties. Het aandeel van categorie B 

locaties met 2 tot 5 bewoonde nesten is 

behoorlijk toegenomen ten koste van de grotere 

locaties met 6 tot 15 nesten. Op voorhand niet 

direct 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. 

Loohuis in Geesteren met 28 nesten, Bartels 

Oldenzaal en Scholten Geesteren met ieder 29, 

Timmers Fleringen en Hartman Rossum ieder 31, 

Hannink Albergen 33, Broenink Langeveen met 

35, Wessels in Geesteren 37, terwijl Reuver in 

Deurningen koploper was met 47 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. In ons werkgebied 

hangen momenteel op 94 locaties totaal 769 

kunstnesten met een bezetting van 58 % bezet. 

Uit onderzoek is gebleken dat het broedsucces in 

kunstennesten op de zandgronden hoger ligt dan 

in natuurlijke nesten (bron: SOVON). 

In tegenstelling tot natuurlijke nesten kunnen 

kunstnesten niet van de gevel vallen en zijn 

minder gevoelig voor predatie.  

Bezetting huiszwaluwtillen 

In Nederland staan momenteel 236 

huiszwaluwtillen, hiervan zijn 46 (19,5%) 

bewoond door huiszwaluwen (januari 2021). In 

Noordoost Twente zijn er voor zover bekend vijf 

huiszwaluwtillen geplaatst met kunstnesten. 

Reeds in 2004 werd de eerste til geplaatst in 

Rossum, waarschijnlijk de eerste in Nederland, 

maar helaas tot heden onbezet. In Geesteren 

werd in 2016 een til geplaatst die in 2020 voor de 

eerste keer bezet was met één nest. Dit zette zich 

afgelopen jaar door met zeven bezette 

kunstnesten. De til geplaatst in voorjaar 2018 in 

Fleringen werd al in de zomer door huiszwaluwen 

in gebruik genomen met 2 nesten. De bezetting is 

in de volgende jaren opgelopen tot 12 nesten in 

2021 waarvan één natuurlijk nest.  

De til die in 2019 in Oud-Ootmarsum is geplaatst 

in het natuur-ontwikkelingsgebied "Het Wiemsel" 

is tot heden nog niet bezet. In najaar 2020 werd 

een til geplaatst op het Landgoed Herinckhave. 

Ook deze til was de afgelopen zomer niet bezet 

maar werd in het najaar wel bezocht door 

groepen doortrekkende huiszwaluwen.  

 

 

Categorie Koloniegrootte 2021 2020 2019 2018 

A 1 nest 10 % 12 % 14 % 16 % 

B 2 – 5 nesten 44 % 34 % 33 % 34 % 

C 6 – 15 nesten 27 % 35 % 34 % 28 % 

D 16 – 25 nesten 13 % 13 % 11% 12 % 

E 26 – 50 nesten 6 % 6 % 1 % 4 % 

F 51 – 100 nesten 0 % 0,7 % 1 % 0 % 

De belangstelling in het najaar van doortrekkende 

huiszwaluwen voor de huiszwaluwtil in het Herinckhave, 

geeft hoop voor bezetting in komend jaar 
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BROEDSEIZOEN KERKUIL 2021 
 

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

ons controlegebied. Het aantal kasten met een broedsel varieert sterk door wisselende omstandigheden. 

Het afgelopen jaar was daar een goed voorbeeld van; een korte maar hevige en sneeuwrijke winterse 

periode veroorzaakte veel wintersterfte onder de broedpopulatie. Met slechts 30 broedsels ging 2021 de 

boeken in als een daljaar voor de kerkuilen.   

 

Het weer in 2021  

De winter 2020 2021 was er een met twee 

gezichten. Als geheel was de winter aan de natte 

kant waarbij december en januari duidelijk 

natter waren dan normaal. Met milde 

temperaturen leek het aanvankelijk een zachte 

winter te worden totdat in de nacht van 

zaterdag op zondag 7 februari sneeuw viel en de 

kou haar intrede deed. Door de combinatie van 

sneeuw met een stevige oostenwind was er 

sprake van een sneeuwjacht waardoor er hoge 

sneeuwduinen ontstonden. Ruim een week lang 

was het landschap bedekt met een laag sneeuw 

van 15 tot 20 cm en bovendien was het snijdend 

koud met minimum temperaturen van min 15 

°C.  Voor de kerkuilen had dit grote gevolgen en 

er was zoveel wintersterfte als we in lang niet 

hadden meegemaakt. 

 

De lente van 2021 verliep zeer koud en nat. 

Vooral april en mei waren met een gezamenlijke 

gemiddelde temperatuur van slechts 9,0 °C zeer 

koud. De lente was nat waarbij vooral mei een 

zeer natte maand was met gemiddeld 90 mm 

tegen 55 mm normaal. Maart en april waren  

beide vrij zonnig, mei daarentegen was juist vrij 

somber.  

 

Door het natte voorjaar kon de muizenstand zich 

niet snel herstellen.  Dat had zijn weerslag op de 

start en het verloop van het broedseizoen van de 

kerkuil. 

 

Deze zomer was na drie zeer warme zomers 

weer een normale zomer met voldoende 

neerslag. Het seizoen was wel minder zonnig dan 

normaal en aan de natte kant waarbij juli zich 

kenmerkte door zware buien die in korte tijd 

veel neerslag brachten. Zowel de laagste als de 

hoogte temperatuur van deze zomer werd in 

juni gemeten: 4,8 °C op 13 juni in Twente en 

34,0 °C op 17 juni in Hupsel.  Juli en augustus 

waren koeler dan normaal. Het was zelden echt 

koel, maar warm zomerweer ontbrak.  

De kerkuilpopulatie kreeg een flinke knauw te verwerken door het korte wintertje in februari 

Hoge wintersterfte door een gesloten sneeuwdek 
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Broedseizoen 2021  

Het broedseizoen 2021 kan niet los worden 

gezien van de impact die de korte winter in 

februari heeft gehad op het kerkuilenbestand. 

Strenge winterperiodes met meer dan zeven 

centimeter sneeuw zijn slecht voor de 

overleving van kerkuilen. Muizen maken bij een 

dikke laag sneeuw loopgangen onder de sneeuw 

waardoor het voor de kerkuilen bijna 

onmogelijk wordt om hun prooien te vangen. 

Een dagje niet eten, daar kunnen de uilen wel 

tegen maar door de strenge vrieskou in de 

nacht krijgen ze er moeite mee om hun 

lichaamsgewicht op peil te houden. Kerkuilen 

leggen nauwelijks vetreserves aan waardoor ze 

in dergelijke omstandigheden snel vermageren. 

Komen ze vervolgens onder een bepaald 

lichaamsgewicht, dan vallen functionele 

organen uit met als gevolg massale sterfte. Er 

zijn dan ook veel dode uilen aangetroffen in het 

veld maar vooral ook op de erven en tijdens 

controles in de nestkasten.  Ook de 

muizenstand in de winter 2020/2021 was 

waarschijnlijk laag. Dit kwam door het natte 

najaar van 2020, met daaropvolgend een natte 

winter met een koude periode, plus een koud 

voorjaar. Al met al heeft dat geresulteerd in het 

slechtste broedseizoen sinds jaren. Toch is dit 

een natuurlijk fenomeen in de populatie 

dynamiek van de kerkuil.  

 

Bezetting nestkasten 

Zoals al vermeld in het weeroverzicht was 

februari dramatisch voor de kerkuilen. Op acht 

erven werd in of onder de kast een dode kerkuil 

aangetroffen. Ook zullen er broedlocaties zijn 

geweest waar één of beide partners op enig 

moment in deze periode niet meer zijn 

teruggekeerd in de nestkast en waarschijnlijk  

het leven hebben gelaten tijdens de 

voedselvlucht.  

 

Het afgelopen broedseizoen 2021 kende 

voornamelijk om deze reden een slechte 

bezetting. De bezetting van de gecontroleerde 

kerkuilkasten was het laagste sinds 2013. Totaal 

werd er in slechts 31 nestkasten een broedsel 

begonnen; meer dan een halvering ten opzichte 

van 2020. De werkelijke bezetting zal iets hoger 

zijn geweest doordat een aantal locaties het 

afgelopen jaar niet werd bezocht. Bijzonder 

hierbij was dat op Erve Deperman in Reutum 

twee broedparen succesvol een broedsel 

hebben grootgebracht.  

Alhoewel er veel dode vogels werden gevonden is het 

hoopgevend dat op verschillende erven zonder 

broedsel toch nog één of in een enkel geval zelfs 

beide broedvogels werden gezien in de broedruimte 

op het erf.  

De grafiek met het verloop van het aantal broedparen over 

de afgelopen twaalf jaar toont aan dat omstandigheden 

per broedseizoen sterk kunnen wisselen 

Eén van de winterslachtoffers die werden 

aangetroffen op acht erven 
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Late start broedseizoen 

Gezien het koude en natte voorjaar met een 

kwakkelende muizenpopulatie was de 

verwachting dat het broedseizoen dit jaar laat 

op gang zou komen. Dat bleek ook wel te 

kloppen; er waren in maart slechts twee 

broedparen met een legbegin in de laatste week 

van maart. Voorgaande jaar was het eerste ei al 

gelegd in de eerste week van maart en was eind 

maart de helft van alle broedparen al een legsel 

gestart. Het afgelopen jaar begon het 

merendeel van de broedparen verspreid over 

april met een broedsel. Het laatst gestarte 

broedsel was op 17 juni.      

 

Broedselgrootte 

Het aantal muizen in het voorjaar is niet alleen 

bepalend voor het legbegin, maar ook voor het 

aantal eieren. Juist in de loop van deze periode 

beginnen de mannetjes met het aanbieden van 

muizen aan het vrouwtje waardoor ze 

gestimuleerd wordt een legsel te beginnen. Zijn 

er in die periode weinig muizen, dan worden er 

kleinere legsels geproduceerd. Ook het aantal 

uitgekomen jongen dat uiteindelijk zal uitvliegen 

is sterk afhankelijk van het aantal aangevoerde 

prooien. Bij de controles bleek dat de 

muizenstand aanvankelijk niet geweldig is 

geweest. In het overgrote deel van de bezette 

nestkasten werden drie of vier jongen geringd.  

Er waren slechts enkele kasten met vijf of zes 

jongen, terwijl broedsels met zeven jongen niet 

werden aangetroffen.  Van de 31 broedsels 

mislukten er twee. Eén broedsel met zes eieren 

werd verlaten en een volgend broedsel werd 

gepredeerd door een steenmarter. 

    

Zoals bovenstaande grafiek laat zien zijn er gemiddeld 3,3 

jongen uitgevlogen per gestart broedsel. Daarmee eindigt 

2021 in de onderste regionen vanaf 2010. Tweede 

broedsels werden niet aangetroffen. Het aantal 

uitgevlogen jongen was vanwege de lage bezetting en de 

kleinere broedsels een stuk lager in vergelijking met de 

voorgaande jaren. Uit de 31 broedsels vlogen totaal 103 

jongen uit. 

 

Door de omstandigheden kwam het 

broedseizoen laat op gang 

Grote broedsels met vijf of zes jongen werden bijna niet aangetroffen 
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Conditie nestjongen 

Naast de controles van de nestkasten van onze 

vereniging worden er ook broedsels geringd voor 

IVN Almelo en SVG Geesteren. Totaal werden 

daarmee 144 nestjongen geringd. Tijdens de 

ringsessie worden ook het gewicht en de 

vleugelmaat genoteerd voor de leeftijds- en 

conditiebepaling. In de grafiek hiernaast is in 

oranje het gewogen gewicht van de jongen 

uitgezet tegen de leeftijd. In blauw word het 

normgewicht weergegeven van de jongen 

gedurende de nestperiode. Zoals blijkt uit de 

grafiek was de conditie van het merendeel van 

de jongen goed tot zelfs zeer goed. Voor zo’n 30 

% van de jongen lag het gewicht onder de norm, 

maar daarentegen was de meerderheid van de 

jongen in goede tot zelfs zeer goede conditie.  

 

Terugmeldingen 2021 

Zoals reeds vermeld heeft de korte winter in 

begin februari de kerkuilen niet onberoerd 

gelaten. Zelfs de ervaren broedvogels kregen het 

op veel broedlocaties voor de kiezen. Dit was ook 

te merken aan het aantal terugmeldingen van 

dood gevonden kerkuilen. Zo heeft ringer Johan 

Drop uit zijn werkgebied met 114 nestkasten 

afgelopen jaar 47 terugmeldingen ontvangen van 

geringde kerkuilen (30 meer dan in 2020).  

Hiervan waren er 32 gerelateerd aan de winter in 

februari. Het merendeel (22) waren broedvogels 

die in voorgaande jaren op een andere locatie als 

nestjong waren geringd en zijn gevonden onder 

de nestkast of op en in de directe omgeving van 

het erf. Tevens zijn er bij de controles in juni  

 

 

 

 

dode volwassen vogels aangetroffen. Ook die 

vogels zal het niet gelukt zijn de winterperiode te 

overleven. 

 

In de onderstaande tabel een selectie uit de 22 dood 

gevonden broedvogels die op de verschillende 

broedlocaties in het werkgebied zijn aangetroffen. De 

oudste terugmelding was van een nestjong dat in 

2013 werd geringd op het erf van Lansink in Reutum 

en op 14 februari jl. verhongerd werd aangetroffen op 

het erf van Vernooij in Rossum. Het is aannemelijk dat 

deze kerkuil de tussenliggende jaren op en rond dit erf 

heeft doorgebracht.  

RING 
NUMMER 

RING 
DATUM 

RINGPLAATS MELD 
DATUM 

TERUGMELD 
PLAATS 

AFSTAND 
TIJD 

VINDPLEK/ 
CONDITIE 

5574101 7-6-2019 Fleringen 5-2-2021 Weerselo 3km 609dgn Erf 

5574035 29-5-2019 Vasse 11-2-2021 Agelo 8km 624dgn Erf 

5478220 9-7-2013 Reutum 14-2-2021 Rossum 7km 2777dg Erf 

5492111 19-8-2014 Albergen 22-2-2021 Albergen 1,5km 2378dg Erf 

5534295 26-6-2018 De Lutte 25-2-2021 Volthe 6km 975dg Erf 

5574181 15-5-2019 Tubbergen 1-3-2021 Tubbergen 2km 625dgn Erf 

5574006 24-5-2019 Geesteren 1-3-2021 Geesteren 3km 647dgn Nestkast 

5527486 6-3-2016 Hezingen 6-3-2021 Vasse 2km 1717dg Erf 

5574408 1-7-2020 Fleringen 10-3-2021 Geesteren 9km 252dgn Erf 

5535797 29-6-2018 Mander 25-3-2021 Mander 0km 1000dgn Erf 

5535873 18-5-2019 Agelo 25-6-2021 Agelo 0,5km 769dgn Nestkast 

5487792 24-5-2014 Mander 28-6-2021 Saasveld 10km 2561dg Nestkast 

5535889 23-5-2019 Albergen 29-6-2021 Albergen 1km 768dgn Nestkast 

In de grafiek de leeftijd en het gewicht van de nestjongen in relatie 

tot het gemiddelde verwachte gewicht (‘normgewicht’) 
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Rouw en trouw  

Opvolging van een dode broedvogel hoeft echter niet 

lang te duren. Met de huidige stand van de 

kerkuilpopulatie is het waarschijnlijk dat er binnen het 

gebied een overtal is aan zwervende jonge vogels, 

zoekend naar een partner. Een bewijs daarvoor zijn de 

drie kasten waar bij de controle in juni – naast een 

broedsel met donzige pullen - ook het uitgedroogde lijk 

van adulte kerkuil is aangetroffen. Broedvogels die zeer 

waarschijnlijk de februariwinter niet hebben doorstaan 

en al snel zijn vervangen door een nieuwe partner. 

Rouw en trouw liggen bij kerkuilen niet ver uit elkaar 

en dat geeft toch ook wel weer hoop voor het komend 

broedseizoen.   

 

Langeafstand vliegers 

Met het ringen van vogels hoop je in eerste instantie 

bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en 

daarmee een bijdrage te leveren aan de bescherming 

van de soort. Als ringer hoop je natuurlijk ook op een 

bijzondere terugvangst. Zeer verrassend was de 

opmerkelijke terugmelding van een kerkuil op 10 

november vanuit de omgeving Côte d'Azur in Zuid-

Frankrijk; Afstand 969 Km!! De kerkuil was afgelopen 

zomer door mij geringd als nestjong bij de familie 

Woudstra op 24 juli in Hezingen. Het broedsel, 

uitgekomen in een nestkast dat jaarlijks succesvol is, 

bestond aanvankelijk uit drie jongen maar op de 

ringdatum was één jong verdwenen.  

 

Het teruggemelde jong was met een vleugellengte van 

166 mm ongeveer 36 dagen oud en woog 366 gram; 

ruim boven het normgewicht. De uitvliegperiode van 

dit jong zal ongeveer half augustus zijn geweest en 

daarmee heeft deze globetrotter slechts drie 

maanden rondgevlogen voor het als 

verkeersslachtoffer werd gevonden langs de A52 in 

Zuid-Frankrijk.  

 

Een eerdere melding van een langeafstand vlieger 

onder de kerkuilen was er een uit 2006. Een nestjong 

geringd op 17 juni 2005 bij Smoes in Hezingen werd 

op 21 januari dood teruggemeld uit Tsjechië, 40 km 

ten noorden van Praag. Afstand 555 km. Dit jong 

kwam uit een broedsel van vijf op een locatie waar in 

de beginjaren ’80 al kerkuilen broedden op het 

moment dat de soort landelijk op een dieptepunt zat 

met zo’n 100 broedparen. 

Op bovenstaande kaart zijn alle ring- en 

terugmeldlocaties aangegeven. De oranje gekleurde 

meldingen komen uit de broedperiode. De blauwe 

meldingen zijn uit de trek en winterperiode.  

 

In Nederland zijn in de afgelopen 30 jaar ca. 146.000 

kerkuilen geringd, waarvan ca. 94% als nestjong. 

Hiervan werden er 30.000 teruggemeld uit Nederland. 

Slechts 925 betroffen terugmeldingen uit het 

buitenland. Slechts 2,5% van de in ons land geringde 

uilen wordt verder dan 300 km terug gemeld. Daarmee 

is de terugmelding uit Zuid-Frankrijk uitzonderlijk. 

 

In het kaartje staat, eveneens met rode pijl, de tweede 

terugmelding aangegeven die we in 2006 mochten 

ontvangen van een nestjong eveneens uit Hezingen.  

 

Bron: https://www.vogeltrekatlas.nl/  

 

 

 

 

Drie nestjongen naast het stoffelijk overschot van een 

adulte broedvogel  
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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 2021 was daarmee het vierde jaar van het patrijzen project rondom Rossum en Fleringen. In de 

vorige drie jaren waren het voorjaar en de zomer droog en warm en er zijn toen veel kuikens groot 

geworden. 

 

Rossum 

Er liepen in voorjaar 2021 dan ook 10 paartjes 

rond in het ongeveer 200 ha grote gebied ten 

westen van Rossum om te gaan broeden. 

Samen met W.B.E. Rossum is bij zes deelnemers 

op acht plekken 1,1 ha ingezaaid aan 

akkerranden en overhoekjes. Het zaadmengsel 

bestond uit granen en akkerkruiden. De granen 

waren tarwe, gerst en haver en de akkerkruiden 

korenbloem, phacelia, gele ganzenbloem, 

bladkool, vlas en kaasjeskruid. Dit zaadmengsel 

is met een rijenzaaimachine gezaaid.   

De opkomst van het zaadmengsel was niet 

overal even goed door het koude en natte 

voorjaar. Veel van de granen waren niet 

opgekomen en het gewas stond er hol bij, wat 

overigens de patrijs niet erg vindt, die kan er zo 

beter doorheen lopen.  

 

Ook de broedresultaten waren niet erg best dit 

jaar. In de zomer liepen er drie koppeltjes 

patrijzen rond, een koppel met drie kuikens, 

een koppel met vijf kuikens en een met negen 

kuikens. Dus bij drie van de tien paartjes, die er 

in het voorjaar een territorium hadden 

bemachtigd, liepen kuikens. Het slechte weer 

en veel regen op de tijd van uitkomst heeft 

vermoedelijk veel slachtoffers gemaakt onder 

de kuikens. Op het ogenblik lopen er drie 

kluchten patrijzen rond van gezamenlijk 29 

stuks. Paartjes patrijzen die geen kuikens 

hadden, hebben zich bij de kluchten 

aangesloten. Dit aantal moet toch voldoende 

zijn om van het jaar 2022 een succes te maken.

 

 

Alerte patrijsman in het voorjaar 

In het projectgebied rondom Rossum 

en Fleringen werden totaal 19 koppels 

patrijzen gezien    

Drie koppeltjes patrijzen in Rossum waaronder een 

koppel met drie kuikens 
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Fleringen  

Het project in Fleringen is een samenwerking tussen leden 

van De Grutto, de jachtcombinatie Herinckhave en 

combinatie Beukerink. Hierbij is er het afgelopen jaar een 

recordaantal vierkante meters aan bloemenranden 

ingezaaid. Er hebben zich twee nieuwe grondeigenaren 

aangesloten bij het project waarbij één deelnemer 

belangeloos een perceel van 3000 vierkante meter ter 

beschikking stelde. Daarmee het derde perceel waar door 

de grondbezitter is afgezien van vergoeding. Hierdoor 

konden we 13250 vierkante meter inzaaien verdeeld over 

13 grondeigenaren in drie gebieden.  

 

Het zaaigoed was hetzelfde als dat wat we ook in Rossum 

werd gezaaid. Ook in Fleringen werd alles ingezaaid met 

een rijenzaaimachine. Dit met uitzondering van het 

grootste perceel dat gedeeltelijk handmatig is ingezaaid 

met zaaigoed van Landschap Overijssel. Uiteindelijk 

werden vijftien akkerranden of overhoekjes ingezaaid 

verdeeld over drie gebieden rondom Fleringen. Het was 

spannend in het voorjaar hoeveel paartjes er zouden gaan 

broeden, na het succesvolle jaar van 2021, toen er in het 

najaar grote kluchten patrijzen rondvlogen. Er zijn veel 

waarnemers die alert zijn op de patrijs en de gedane 

waarnemingen delen. Met deze info kwamen we uit op 

negen paartjes waarvan we echter niet weten of alle 

paartjes ook inderdaad hebben gebroed. Zo werd erop  

7 mei nog een klucht patrijzen gezien van acht vogels en 

werden paartjes in de loop van het seizoen niet meer 

waargenomen. Wellicht dat de weersomstandigheden 

toch een wissel hebben getrokken op het aantal gestarte 

broedsels.  

 

Afgaande op de waarnemingen gaan we ervan uit dat zes 

koppels kuikens hebben gehad. In de herfst- en  

winterperiode zijn er drie kluchten gezien met een totaal 

van 18 vogels. Dit met de aantekening dat in deze 

periode waarschijnlijk ook kluchten zijn gemist.  

Het handmatig inzaaien is niet alleen een nuttige 

bezigheid maar ook een mooie gelegenheid voor de 

leden om bij te praten 

Inventarisatie in het voorjaar van 2022 gaf een 

verheugend beeld. Door verschillende waarnemers 

werden totaal acht koppeltjes gezien 

Weelderig bloeiend ganzenbloem in een akkerrand 



 

63 

NATIONALE TUINVOGELTELLING 2021 
 
De Nationale Tuinvogeltelling werd dit jaar voor de 18e keer in Nederland gehouden en wel in het 

weekend van 29 tot en met 31 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 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Weerselo 16 30 10 24 455 652 23 26 

Rossum 8 40 6 18 243 1136 30 24 

Saasveld 10 18 7 16 285 760 31 36 

Deurningen 9 30 8 21 350 564 26 32 

Ootmarsum 29 74 26 71 707 1799 26 32 

Oud Ootmarsum 3 6 3 5 101 177 18 19 

Noord-Deurningen Onb. 4 Onb. 4 Onb. 167 Onb. 16 

Agelo 10 6 6 4 320 101 20 18 

Tilligte 3 13 3 5 96 231 22 25 

Lattrop/Breklenkamp 2 8 2 6 69 188 15 22 

Hezingen 7 6 7 7 169 165 21 19 

Nutter 3 4 3 3 116 90 17 15 

Denekamp 30 76 23 63 695 1489 29 41 

Reutum 6 22 5 13 158 455 19 28 

Haarle Onb. 6 Onb. 6 Onb. 163 Onb. 17 

Fleringen 2 15 2 8 73 211 19 27 

Albergen 19 35 15 34 338 830 31 32 

Harbrinkhoek 3 18 2 12 129 309 18 23 

Mariaparochie 2 1 2 2 99 50 11 13 

Langeveen 7 12 7 13 151 278 16 22 

Manderveen 4 6 3 6 140 290 19 30 

Mander Onb. 4 Onb. 5 Onb. 187 Onb. 19 

Vasse 6 22 3 10 48 186 7 17 

Geesteren Onb. 28 Onb. 23 Onb. 566 Onb. 31 

Tubbergen 18 53 14 44 423 971 22 28 

Losser 46 113 39 84 1023 1699 34 33 

De Lutte 30 43 22 33 1460 1018 40 39 

Beuningen 8 13 3 8 303 388 33 32 

Overdinkel 23 34 18 34 705 895 36 28 

Glane 3 5 2 5 174 247 19 22 

Oldenzaal 145 278 117 250 2580 4122 34 39 

Totaal 452 1023 358 837 6910 20384 
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De Nederlandse en Noordoost Twentse top 20 

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

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

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

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

 

Vogelvriendelijke tuin: 

Het is wellicht goed om wat meer stil te staan bij 

de inrichting van een vogelvriendelijk tuin. In een 

dergelijke tuin dienen vogels niet alleen voedsel 

te vinden, maar ook veiligheid en een plekje om 

zich voort te planten. Met wat vogelvoer, een 

vers bakje water, een nestkastje en een haag 

bent u al een eind op weg. Maar het kan 

natuurlijk altijd beter. Bijvoorbeeld door op 

minder zichtbare plekken blad te laten liggen in 

de tuin.  

Lijsterachtigen, maar ook heggenmussen, 

roodborstjes en winterkoninkjes zullen u daar 

dankbaar voor zijn.  Zij vinden hierin namelijk nog 

heel wat natuurlijk voedsel. Besdragende 

heesters, zoals vuurdoorn, lijsterbes, wilde 

kamperfoelie en klimop mogen als voedselbron 

voor merels en lijsters evenmin ontbreken. Op 

mooie, vogelvriendelijke beplanting zoals 

zonnebloemen, grote kaardebollen en 

vruchtbomen komen mezen, vinken en putters 

af. Later in het seizoen zijn de zaden hiervan 

aantrekkelijk voor menige soort. Belangrijk is ook 

om uitgebloeide planten te laten staan tot in het 

voorjaar. Hierin bevindt zich immers veel “nieuw 

leven”. Bedenk verder dat heesters en bomen in 

uw tuin voor nestelgelegenheid, maar ook voor 

extra voedsel kunnen zorgdragen. Info inrichting 

vogelvriendelijk tuin.www.vogelbescherming.nl 

 Nederland: Top 20 Aantal   Noordoost Twente: Top 20 Aantal 

1 Huismus 514993  1 Huismus    4328 

2 Koolmees 357326  2 Koolmees    2938 

3 Pimpelmees 234028  3 Pimpelmees    2234 

4 Merel 230781  4 Merel    1704 

5 Vink 181794  5 Houtduif    1347 

6 Kauw 161701  6 Vink    1313 

7 Roodborst 127564  7 Roodborst      857 

8 Ekster 117951  8 Turkse tortel      655 

9 Houtduif 117336  9 Ekster      627 

10 Turkse tortel 114784  10 Kauw      623 

11 Spreeuw    87441  11 Heggenmus      577 

12 Heggenmus    68444  12 Zwarte kraai      437 

13 Zwarte kraai    58028  13 Winterkoning      225 

14 Gaai    30757  14 Boomklever      211 

15 Stadsduif    30548  15 Grote bonte specht      211 

16 Groenling    27925  16 Gaai      207 

17 Grote bonte specht    26334  17 Groenling      198 

18 Kokmeeuw    25907  18 Stadsduif      179 

19 Staartmees    23347  19 Holenduif      136 

20 Halsbandparkiet    23098  20 Staartmees      113 

       

Zingende winterkoning in een tuin met 

vogelvriendelijke beplanting  

http://www.vogelbescherming.nl/


 

65 

VOGELTREKTELLINGEN 
 

In 2021 vonden er drie najaarstellingen plaats waarbij 

de eerste en de derde telling plaats vonden op de 

vertrouwde plek vanaf het uitkijkpunt nabij de 

Sterrenwacht, te Lattrop.  

De tweede telling was vanaf een voor ons nieuwe 

locatie en betrof de spottersheuvel bij Twente Airport. 

 

 

Eerste telling zaterdag 11 september 

Aan deze telling namen slechts 3 leden van onze 

Vereniging deel, namelijk Jan Nijmeijer Wim 

Wijering en Joop Damink.  Gestart werd er om 

06.30 uur. Het lag in de bedoeling te tellen tot 

13.00 uur, maar vanwege de geringe trekradius 

werd dit tijdstip vervroegd naar 11.00 uur. De 

weergoden waren ons goed gezind. Het bleef 

droog en geregeld was zelfs het zonnetje te 

zien. Bij het begin van de telling was het 16 ° C 

en liep daarna met slechts één graadje op. 

Vanwege de vele mooie dagen, voorafgaand 

aan de telling, was de treklust onder onze 

gevleugelde vrienden kennelijk nog laag.   

 

In totaal werden op deze eerste teldag 1247 

vogels geteld, verdeeld over 43 soorten. Het 

aantal vogels en ook soorten bleef duidelijk 

achter bij vorige jaren, maar dat zal beslist met 

het bestendige warme weer van de afgelopen 

tijd te maken hebben gehad. Gewoontegetrouw 

waren bekende soorten als kauw, 

boerenzwaluw, spreeuw, houtduif en vink weer 

in de voorste gelederen te vinden. De 

boerenzwaluw was met 230 overvliegende 

exemplaren duidelijk op trek. In 2019 was 

sprake van een gaaieninvasie. Van deze soort 

telden we er 39, waarbij opgemerkt dat 

meerdere exemplaren in de buurt heen en weer 

vlogen. Overduidelijk trekgedrag was voorts ook 

zichtbaar bij de tjiftjaf, waar we er maar liefst 

64 van telden. De tjiftjaffen werden vergezeld 

van tenminste 4 zwartkoppen en 2 fitissen. Het 

aantal van 20 overvliegende witte kwikstaarten 

geeft eveneens aan dat het geen bijzondere 

trekdag was.    

 

Qua roofvogels was het helemaal magertjes. 

Slechts 3 buizerds, 1 sperwer en 2 boomvalken 

vielen ons ten deel, alhoewel we over deze 

soort, die het onderweg vooral gemunt heeft op 

zwaluwen, zeker niet willen klagen. 

Merkwaardig genoeg werd er geen enkele 

torenvalk gezien en buizerdtrek werd al 

helemaal niet waargenomen. Dat hebben we 

hier toch wel eens anders meegemaakt.  

 

De begroeiing langs de gekanaliseerde Dinkel 

zorgde als te doen gebruikelijk weer voor extra 

determinatievertier. Naast de tjiftjafs, 

zwartkoppen en fitissen telden we op locatie en 

in de directe omgeving verder nog 29 

pimpelmezen, 24 koolmezen, 12 boomklevers, 5 

boomkruipers, 4 glanskoppen, 4 roodborsten, 3 

winterkoningen en 2 heggenmussen. Het aantal 

boomklevers en groene specht lijkt aan de hoge 

kant en zal waarschijnlijk “overteld” zijn.  

 

De aanwezigheid van water in de buurt levert 

doorgaans extra soorten op, hetgeen nu in 

mindere mate het geval was. Wel vlogen er 45 

wilde eenden en 14 grauwe ganzen over, 

evenals een wintertaling en 2 knobbelzwanen. 

Verder zwom in de Dinkel nog een paartje 

knobbelzwanen met in hun kielzog 6 jongen. De 

weidevogels lieten het ook volledig afweten. De 

bekende krenten in de vogelpap waren dit keer 

boomvalk, gierzwaluw en roodborsttapuit.  

Zonsopkomst bij vogeltrektelling vanaf de uitkijkheuvel bij  

Sterrenwacht Lattrop      

Veel doortrekkende tjiftjafs 
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Telpost Spottersheuvel Twente Airport 

Op 25 september werd op verzoek van de 

KNNV, afdeling Enschede, een extra 

vogeltrektelling ingelast, waaraan zowel leden 

van de KNNV als van onze Vereniging hebben 

deelgenomen. De telpost betrof dit keer de 

spottersheuvel bij Twente Airport vanwaar we 

een weidse blik hadden op het vliegveld zelf, 

maar uiteraard ook op overtrekkende en 

pleisterende vogels. Aan de telling deden 4 

leden van de KNNV mee en van onze vereniging 

twee; te weten: Jan Grootelaar en Wim 

Wijering. Geteld werd er van 07.00 tot 11.00 

uur. Qua weersomstandigheden was het 

allemaal net iets te mooi bij een temperatuur 

van circa 17° C. De “Try out” leverde 42 

vogelsoorten op, waarbij in totaal 914 vogels 

werden geteld.  

 

De spreeuw was weliswaar koploper, maar van 

al te grote trek was geen sprake. Er werden drie 

wat grotere groepen geteld van respectievelijk 

55, 60 en 70 exemplaren. Ook de sterke trek 

van vink moest nog op gang komen. Er werden 

er 149 geteld; maar steeds met kleine groepjes. 

Duidelijk meer trek was er van de gaai. Al met al 

22 kleinere groepjes, diverse keren met 5-7 ex. 

bij elkaar. Ook de witte kwikstaart vloog 

geregeld over weliswaar vaak alleen of met 

tweetallen. Graspiepers waren regelmatig 

overvliegend te zien; soms echter ook landend 

in de omgeving. Datzelfde gold ook voor de 

veldleeuwerik.  

 

In de buurt van de tellocatie scharrelde een 

groepje geelgorzen rond. Ook hielden zich bij de 

tellocatie een 5-tal roodborsttapuiten op,  

 

 

 

evenals 2 zwarte roodstaarten en een tapuit. 

Een looprondje in de wat bosrijkere stukken 

leverde menige grote bonte specht, 

boomklever, kool- en pimpelmees en tjiftjaf op 

met daarnaast ook boomkruiper, goudhaan, 

zanglijster en roek; Het aantal roofvogels was 

gering. De “roofvogelkoek” was op met 1 

sperwer, 1 havik, 8 torenvalken en 6 buizerds. 

 

Euobirdwatch  

Op zaterdag 2 oktober gingen in heel Europa 

weer duizenden vogelaars op pad om de 

trekvogels te tellen die op weg zijn naar het 

zuiden. Het gaat dan om miljoenen vogels. 

Euobirdwatch is een initiatief van Birdlife 

International. In Nederland wordt dat 

gecoördineerd door Vogelbescherming 

Nederland. Alle gegevens worden ingebracht 

op www.trektellen.nl Het doel van dit alles is 

om wereldwijd 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 7 personen 

aan mee. Het betrof achtereenvolgens; Linda en 

Felix Seyger, Marcel Grunder, Jos Bruns, Henk 

Schepers, een Duitse mevrouw en Jan Nijmeijer. 

Het weer was redelijk, de temperatuur was 14 

graden, het was bewolkt er was een straffe 

tegenwind voor de vogels. De trek kwam heel 

langzaam op gang en door de bewolking was er 

in de middag bijna geen roofvogeltrek. We zijn 

gestart om 7.30 uur en omdat er tegen 13.00 

uur geen sprake meer was van enige trek, 

besloten we te stoppen. We sloten 

Eurobirdwatch af met in totaal 1999 getelde 

vogels, verdeeld over 45 soorten.  

In de omgeving van de Telpost Spottersheuvel 

Twente Airport werden onder meer vijf  

roodborsttapuiten gezien 

Turend naar de vogeltrek tijdens Eurobirdwatch 

werden onder meer vijf  roodborsttapuiten gezien 

http://www.trektellen.nl/
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Hieronder staat in afzonderlijke tabellen de top 5 en totaallijst van de drie tellingen aangegeven. 

 

Soort Aantal Aantal Aantal Soort Aantal Aantal Aantal 

 11 sept. 25 sept. 2 okt.  11 sept. 25 sept. 2 okt. 

Aalscholver 4 4 4 Keep   6 

Blauwe reiger 4 1  Kievit  3  

Boerenzwaluw 230 11 122 Knobbelzwaan 10  8 

Boomklever 12 6 1 Kokmeeuw 2   

Boomkruiper 5 1  Kolgans  4  

Boomleeuwerik  4  Koolmees 24 9 25 

Boomvalk 2  1 Kruisbek  6  

Buizerd 3 6 2 Matkop   2 

Ekster 1  3 Meerkoet   5 

Fazant 2 1 1 Merel 10 11  

Gaai 39 66 15 Pimpelmees 29 9 29 

Gans (spec.)   92 Putter 4  10 

Geelgors  14  Roek  1  

Gele kwikstaart  2  Roodborst 4 5 3 

Gierzwaluw 1   Roodborst tapuit 1 5  

Glanskop 4   Sijs   51 

Goudhaan  2  Sperwer 1 1 3 

Goudplevier   2 Spreeuw 229 332 819 

Graspieper  24  Steenuil  1  

Grauwe gans 14 12 53 Tapuit  1  

Groene specht 5 2 3 Tjiftjaf 64 7 12 

Groenling 4   Torenvalk  8 2 

Grote bonte specht 4 6 3 Turkse tortel 2   

Grote Canadese gans    8 Veldleeuwerik  9  

Grote lijster 1 13 1 Vink 63 149 491 

Grote zilverreiger   1 Waterhoen 4  4 

Havik  1 1 Wilde eend 45  7 

Heggenmus 2 5 2 Winterkoning 3  4 

Holenduif 26 1 21 Wintertalig 1   

Houtduif 51 92 44 Witte kwikstaart 20 32 12 

Huismus 14  4 Zanglijster  1 2 

Kauw 262 22 94 Zwarte kraai 49 26 9 

    Totaal  1247 914 1999 

 

 11 september Aantal   25 september Aantal   2 oktober Aantal 

1. Kauw 262  1. Spreeuw 332  1. Kramsvogel 1040 

2. Boerenzwaluw 230  2. Vink 149  2. Gans (spec.) 540 

3. Spreeuw 229  3. Houtduif 92  3. Spreeuw 477 

4. Tjiftjaf 64  4. Gaai 66  4. Houtduif 452 

5. Vink 63  5. Witte kwikst. 32  5. Vink 411 
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Grauwe klauwier met meikever als prooi 

Handijksmeden Gammelke 


