
 

WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2015 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO 

 

Afdeling: Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN 

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Kievit 47 43 46 34 37 26 9 5 39 28 

Grutto 5 4 1 2 0 onbekend 1 2 0 0 

Scholekster 5 6 6 4 2 3 2 0 onbekend onbekend 

Wulp 4 2 5 2 3 2 3 1 6 3 

Tureluur 5 4 1 - 3 4 1 - >1 onbekend 

 

De kievit 

Net als in 2014 waren er door de zachte winter in de hele 

winterperiode wel ergens kieviten te zien in onze 

omgeving. Zo werden de eerste kieviten in 2015 al op 2 

januari gemeld door B. Kemerink. Gelukkig heeft zich de 

jarenlange daling van het aantal broedparen niet doorgezet 

en werden er voor het tweede jaar op rij weer een paar 

broedparen meer geteld in Fleringen. Het aantal steeg van 

43 naar 47 broedparen waarbij ook het aantal gevonden 

legsels steeg van 34 naar 46. Verschillende van deze 

legsels werden niet daadwerkelijk opgezocht maar door 

observatie op afstand vastgesteld.  

 

Het eerste legsel werd ook al vroeg gevonden door J. 

Ophof op 24 maart. Van de gevonden legsels werden er 9 

verstoord waarvan 5 door predatie. Steeds vaker worden 

de afgelopen jaren tijdens het broedseizoen 

rondstruinende ooievaars gemeld vanuit verschillende 

gebieden rondom Fleringen. Zo zag Jan Ophof in zijn 

deelgebied hoe een ooievaar fanatiek werd aangevallen 

door vier kieviten op het moment dat er jongen liepen. Door 

de vrijwilligers werden 39 bijna vliegvlugge jonge kieviten 

geteld. Of die uiteindelijk ook allemaal op de wieken zijn 

gegaan valt moeilijk te zeggen.  

 

De grutto  

De eerste grutto’s werden in Fleringen op 22 maart gespot 

door B. Kemerink. Uiteindelijk werden vijf broedparen 

geteld, wat weer één meer was als in 2014. Het werd een 

vreemd en teleurstellend seizoen voor de grutto. Drie 

broedparen uit een deelgebied verlieten om onduidelijke 

oorzaak in de loop van april het gebied, zonder indicatie 

dat er was begonnen aan een legsel.  

In een volgend deelgebied met één broedpaar werd wel 

een legsel gevonden. Door mee te rijden op de tractor 

tijdens het maaien kon dit legsel worden gespaard. Helaas 

werd het legsel later gepredeerd waardoor de eindbalans 

voor de grutto op nul uitkwam het afgelopen jaar.  

 

De scholekster  

Het aantal scholeksters daalde het afgelopen jaar van zes 

naar vijf broedparen. De scholekster werd in slechts drie 

deelgebieden aangetroffen waarbij de eerste melding van 

scholeksters kwam op 15 maart van B. Kemerink. Van alle 

vijf broedparen werd het legsel gevonden waarin 

gezamenlijk vijftien eieren werden geteld. Scholeksters 

broedden normaal gesproken op het maisland.  

Zelfs in Fleringen kunnen de scholeksters het dak op. 

Het plaatsen van stokken met plasticzakken om jongen te verjagen voordat er gemaaid wordt. 
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Voor het tweede jaar op rij echter begon een broedpaar 

een legsel op een maishoop pal naast de boerderij.  

Helaas werd dit legsel later gepredeerd.  

Het broedpaar van het tweede verstoorde legsel had er 

kennelijk genoeg van en zocht het voor een vervolglegsel 

hoger op. Tijdens de controleronde van de steenuilkasten 

werd namelijk een broedende scholekster ontdekt op het 

platte dak van het KI Station Twente. Helaas is onbekend 

gebleven hoe de afloop is geweest van dit legsel. Ook in 

de overige gebieden werden er het afgelopen jaar geen 

jongen gezien waardoor het onduidelijk is gebleven of en 

hoeveel jongen er uiteindelijk groot zijn geworden.  

 

De wulp  

De wulp komt gebruikelijk al vroeg in het seizoen terug op 

de broedplek waarbij het afgelopen jaar F. Booijink de 

eerste wulpen noteerde op 4 maart. Het werd een 

succesvol broedseizoen voor de wulp waarbij om te 

beginnen het aantal broedparen verdubbelde ten opzichte 

van 2014. Nog niet eerder werden er 4 broedparen gemeld 

vanuit het werkgebied van Fleringen. Van de vier 

broedparen was één paar niet succesvol ondanks twee 

broedpogingen. Om beide legsels werd ruim heen gemaaid 

door de betrokken landbouwer, die tevens de legsels wist 

te vinden. In beide gevallen werd het legsel echter 

gepredeerd. Van het tweede broedpaar werd niet naar het 

legsel gezocht, maar kwamen de jongen al uit voor de 

maaidatum. Het paar werd later met één vliegvlug jong 

waargenomen. De timing van het derde broedpaar kon niet 

beter. Tijdens het grasmaaien ontdekten Koen Lentferink 

en Johan Drop het nest met daarin drie net uitgekomen 

jongen. Door gelijk de jongen over te zetten in een perceel 

met nog niet gemaaid gras werden de jongen veilig 

gesteld. De aanvankelijke paniek bij de ouders was 

hiermee snel verdwenen. Twee jongen hiervan werden tot 

laat in het seizoen nog regelmatig in de omgeving gezien. 

Het nest van het vierde broedpaar werd tijdens het maaien 

gevonden door Richard Hesselink van Loonwerkersbedrijf 

Tijhuis, die een ruim stuk gras om het nest liet staan. Van 

dit legsel kwamen uiteindelijk drie jongen uit. 

 

Jonge boer met de net uitgekomen jonge wulpen. 

 

 

Door stokken met plasticzaken te plaatsen in percelen die 

gemaaid moesten worden, wisten de veldwerkers de 

jongen in gemaaide percelen te houden. Ook deze drie 

jongen werden, inmiddels vliegvlug, nog lang in de 

omliggende percelen waargenomen. Uiteindelijk dus zes 

jongen vliegvlug; een prima broedresultaat waar meerdere 

partijen met voldoening op terug kunnen kijken, boeren, 

loonwerker en vrijwilligers.  

 

De tureluur  

Totaal werden vijf broedparen tureluur geteld in 2014; één 

meer dan het voorafgaande jaar. Ook in dit jaar werden 

geen legsels gezocht maar werd er wel goed uitgekeken 

tijdens het grasmaaien. Hierbij werd een broedende 

tureluur aangetroffen en vervolgens ruim om het nest heen 

gemaaid. Ook dit liep wonderwel goed af en van dit legsel 

zijn vier jongen uitgekomen. Of deze jongen vliegvlug zijn 

geworden is niet duidelijk geworden. In een tweede 

deelgebied met twee broedparen wist Gerard Timmers één 

jong over te zetten naar een ander weiland. Dit jong is 

gelukkig vliegvlug geworden en werd samen met de 

alarmerende ouders nog lang waargenomen in het gebied. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Drie struinende wulpenjongen op zoek 

naar voedsel onder een waakzaam oog 

van de oudervogels.  



Afdeling: Weerselo 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 

De kievit 

Vergeleken met het broedseizoen van 2014 daalde het aantal broed-

paren van 31 naar 25 in 2015 en het aantal gevonden nesten van 34 

naar 29, een daling van ongeveer 19%. Voor het zoveelste jaar wordt 

de dalende trend voortgezet. In het jaar 2010 werd het aantal broed-

paren bijvoorbeeld nog vastgesteld op 66. Dit betekent dat het aantal 

paartjes in 5 jaar tijd is afgenomen met 44, een afname van 62%.  

Een dramatische ontwikkeling. Hopelijk komt er snel een einde aan 

deze jaarlijkse achteruitgang, want het zou toch bijzonder jammer zijn 

dat deze prachtige weidevogel volledig uit het Weerselose buiten-

gebied zou verdwijnen. Om de kievit te behouden voor ons nageslacht 

zullen we nog veel gerichter en specifieker moeten gaan beschermen. 

Voorbeelden hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand en alleen 

opzoeken/markeren indien strikt noodzakelijk en goed overleg is nodig 

met de agrariërs over te verrichten werkzaamheden op de akkers en te 

nemen maatregelen. 

 

De eerste kievitsnesten werden gevonden door Gerrit Vreeswijk en wel 

op 27 maart in Lemselo. Op een nieuw ingezaaid weiland vond Gerrit 2 

nesten met in beide nesten 4 eieren.  

Waarschijnlijk zaten deze kieviten op dat moment al enige tijd te 

broeden, want op 16 april werden de eerste kuikens op het weiland 

waargenomen. In totaal zijn op dit weiland 7 nesten gevonden en die 

zijn allemaal uitgekomen.  

Het laatste legsel werd gevonden door Henk 

Schepers. Dit legsel met 4 eieren werd helaas 

voortijdig gepredeerd.  

Opvallend was dit jaar de aanwezigheid van 5 

broedparen kieviten op het vergrote 

industrieterrein De Echelpoel in Weerselo. De 

afgelopen jaren hadden hier nooit kieviten 

gebroed, maar de omstandigheden waren dit 

jaar kennelijk ideaal. Het terrein was nat, open 

en met kruidige vegetatie. De 5 broedparen 

hebben er met succes gebroed en ook zijn er 

een aantal jongen vliegvlug geworden.  

 

Van de 29 gevonden legsels werden er 13 

gevonden op maïsland, 11 op grasland en, 

zoals al aangegeven, 5 op het industrieterrein. 

Eerste legsels worden nog wel eens gevonden 

op grasland, maar latere legsels zijn bijna altijd 

te vinden op bouwland. Het verstorings-

percentage was in 2015 ook weer relatief hoog. 

In 2014 ging 44% van de nesten verloren, in 

2015 was dit 41%. Er gingen in totaal 12 

nesten verloren, waarvan 11 door predatie. 

Een nest ging verloren door landbouw-

werkzaamheden. De overige 17 gevonden en 

gespaarde nesten, met in totaal 54 eieren, 

kwamen wel uit. Ook dit jaar was het weer 

moeilijk in te schatten hoeveel kuikens 

uiteindelijk vliegvlug zijn worden.  

De broedparen verplaatsten zich steeds met 

hun jongen en hielden zich ook vaak op tussen 

de snelgroeiende mais op de akkers. Het 

aantal vliegvlugge jonge kieviten in 2015 wordt 

geschat op zeven. 

 

De grutto 

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit 

jaar uit op zeven paartjes (in 2014 was dit nog 

3). Zes broedparen bevonden zich in de 

omgeving van de Wolfsbergweg en een paartje 

aan de Zomerdijk.  

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Kievit 25 31 29 34 17 19 12 15 7 12 

Grutto 7 3 7 2 2 2 5 1 4 4 

Scholekster 3 5 3 5 2 2 1 3 2 3 

Wulp 6 6 6 6 1 0 5 6 0 0 

Tureluur           

Vijf broedparen nestelden op het industrieterrein 
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In het terrein rond de Wolfsbergweg vond Harrie Weiden op 9 april het 

eerste legsel met 2 eieren. In totaal zijn hier 6 nesten gevonden met 

daarin 22 eieren. Na verloop van tijd bleken 3 nesten te zijn 

gepredeerd, maar zijn ook een aantal nesten met succes uitgebroed. 

Op 15 mei werden de eerste kuikens waargenomen. Gelukkig zijn er 

van de legsels minimaal 4 jongen vliegvlug geworden. Op 10 juni vond 

Henk Schepers aan de Zomerdijk nog een laat legsel met 4 eieren. 

Omdat de boer het perceel voor de 2
e
 keer wilde maaien, is in goed 

overleg besloten een stuk gras te laten staan. Het legsel is met succes 

uitgebroed, maar helaas waren daarna spoedig de grutto’s met hun 

jongen niet meer te traceren. 

 

De scholekster 

Van de scholekster werden er 3 broedparen geteld in 2015; in 2014 

waren dit er nog 5. Ook werd er geregeld een paartje scholeksters 

foeragerend waargenomen op het industrieterrein De Echelpoel.  

Tot een broedpoging heeft dat echter niet geleid. Net als met de kievit 

gaat het ook met de scholekster niet goed. Vijf jaar geleden konden we 

nog 9 broedparen noteren in Weerselo, in 2015 bleek daar nog maar 

1/3 van over. Op 7 mei vond Gerrit Vreeswijk het eerste legsel met drie 

eieren. Het laatste legsel met 4 eieren werd gevonden door Henk 

Schepers op 10 mei. In totaal werden drie legsels gevonden en in deze 

legsels werden 10 eieren geteld.  

 

Terwijl 2 legsels verloren gingen door predatie, 

werd een legsel met 3 eieren met succes 

uitgebroed. Twee kuikens haalden de 

eindstreep d.w.z. dat ze vliegvlug werden.  

 

De wulp 

De wulp lijkt de enige weidevogel, waarvan de 

aantallen redelijk stabiel blijven. Net als in 2014 

telden we ook in 2015 weer 6 broedparen. Ook 

dit jaar weer de meeste paartjes (4) in de 

omgeving van het Zoekerveld. Het eerste 

legsel met 4 eieren werd op 10 mei gevonden 

in een weiland aan de Weerselerveldweg door 

Annemarie Lutke Veldhuis en het laatste legsel 

op 20 mei door Gerard Oosterik, ook met 4 

eieren. Van de zes gevonden nesten, met in 

totaal 24 eieren, zijn er 5 verloren gegaan door 

predatie. Aan een nest werd dit jaar bijzondere 

aandacht besteed en zijn verschillende maat-

regelen getroffen om predatie te voorkomen. 

Zo is o.a. een zgn. foxlight geplaatst om de vos 

op afstand te houden. Dit had succes, want na 

ongeveer een maand zagen 4 kuikens het 

levenslicht. Ondanks alle moeite werd toch niet 

een van deze kuikens vliegvlug. Een paar 

weken waren de jongen goed te volgen, maar 

steeds was er weer een minder. Het laatste 

kuiken werd helaas overreden door een auto.  

 

De tureluur  

De tureluur lijkt voorgoed uit het Weerselose te 

zijn verdwenen. Een tijdlang heeft zich een 

paartje opgehouden op industrieterrein De 

Echelpoel, maar uiteindelijk zijn ze hier toch 

niet gaan broeden en zijn ze naar elders 

vertrokken. 

Afdeling: Agelo 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 

De kievit 

Het voor Agelose begrippen lage aantal 

‘kievitbroedparen’ van 29 in 2014 is gelukkig 

niet verder gedaald in 2015, al is de lichte 

stijging naar 32 geen reden om uit te gaan van 

een verdere stijging in de toekomst. Het aanzien van de Ageler Es en 

de weilanden ‘achter het kanaal’ wordt hoofdzakelijk bepaald door 

monotone grasgroei en dat levert niet het voedselaanbod van een 

weiland uit een grijs verleden.

  

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Kievit 32 29 31 49 25 35 6 12 10 12 

Grutto 4 5 3 3 2 3 2 3 4 3 

Scholekster 3 3 1 1 0 1 1 ? 3 ? 

Wulp 5 4 2 2 2 2 3 2 3 2 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster foeragerend op het industrieterrein 



Bovendien “rijden de broedtijd van de weidevogel en de 

groeisnelheid van het gras elkaar in de wielen”. Gelukkig 

liggen er nog stukken maisland en enkele akkers met 

wintergraan. Aan het aantal nesten aldaar is duidelijk de 

voorkeur van de kievit te zien. 

Het aantal gevonden legsels is duidelijk lager dan in 2014. 

Het monitoren op afstand zal hierbij zeker een rol spelen, 

terwijl ook het wegvallen van enkele geroutineerde 

veldwerkers duidelijk voelbaar is. De regelmatige hulp van 

mede-verenigingslid B. Kemerink is dan ook zeer welkom. 

Het aantal verstoringen is duidelijk minder dan in 

voorgaande jaren. Er zijn door de veldwerkers nauwelijks 

jonge kieviten waargenomen, maar uit waarnemingen van 

attente agrariërs blijkt dat er zeker een tiental jongen 

vliegvlug zijn geworden.

De grutto is verkozen als Nationale Vogel. 

 

De grutto 

Van de grutto, door de Nederlandse natuurliefhebbers 

gekozen tot onze Nationale Vogel, zijn in het Agelose 

een viertal broedparen waargenomen.  

Eén legsel was juist voor de maaiwerkzaamheden 

uitgekomen. Het is gelukt om de jonge vogels tijdig d.m.v. 

plastic vlaggen uit het lange gras te verjagen naar een 

aangrenzend perceel, waarin enkele koeien graasden. De 

hulp van Leonard Rouhof en Bennie Veldhuis was erg 

welkom.  

Bij een ander legsel, in de Ageler Es, is na overleg tussen 

agrariër, loonwerker en veldwerkers bij de 

maaiwerkzaamheden een nest met 4 eieren gespaard, 

maar de volgende ochtend waren de 4 eieren verdwenen. 

Van een predator geen spoor. In de omgeving van het 

gepredeerde nest bleek nóg een grutto te broeden 

waarvan later 2 jongen zijn gezien.  

Van het vierde broedsel is niet duidelijk wat er van 

geworden is.  

 

De wulp  

Van de wulp was dit jaar zelfs één broedsel meer aanwezig 

dan in 2014. Twee broedsels zijn in elk geval succesvol 

geweest. De twee stelletjes zijn later gezien met elk twee 

jongen, die al bijna vliegvlug waren. Van het andere 

aanwezige paar in het gebied is in de loop van het 

broedseizoen niets meer waargenomen.  

Enkele wulpenpaartjes lijken elk jaar trouw naar hetzelfde 

deel van het gebied te komen. Zo kiest al verschillende 

jaren een wulpenpaar voor een broedplek in een groot 

perceel wintergraan aan de Wolfsbergweg.  

 

De scholekster  

Het aantal scholeksters bleef gelijk met 3 paartjes. Hiervan 

is één legsel gevonden, maar helaas is dit waarschijnlijk 

gepredeerd door een vos. Op 22 juni werd nog één ei 

aangetroffen in een duidelijk verlaten nest.  

 

De tureluur  

Deze kritische soort is al jaren niet meer als broedvogel 

gesignaleerd in Agelo  

 

Opgemerkt 

 “Veel kraaien, reigers, hazen en buizerds, maar weinig 

vliegvlugge weidevogels”, schreef een van de veldwerkers 

op zijn telformulier om zijn frustratie kwijt te raken.  

Om aan te geven dat de Ageler Es bij 

maaiwerkzaamheden in het vroege voorjaar 

levensgevaarlijk is voor weidevogels, heeft een andere 

veldwerker het aantal predatoren geteld toen hij in de es 

over de Smitsweg fietste. Hij kwam tot 9 reigers en tot een 

totaal van 23 buizerds cirkelend boven het glooiende 

landschap.  
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Afdeling Rossum 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Kievit 89 98 93 72 Ca 40 49 42 23 Ca 35 Ca 40 

Grutto 7 10 6 6 Ca   3 3 Ca  3 3 0 4 

Scholekster 8 6 6 3 3 1 2 2 3 5 

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

Tureluur 6 7 4 2 3 2 ? ? 6 3 

 

De kievit 

De stijging van het aantal broedparen van de 

kievit in 2014 heeft zich in 2015 helaas niet 

doorgezet. Het aantal paren daalde van 98 in 

2014 naar 89 broedparen in 2015, een daling 

van 9 paren oftewel ongeveer 10%.  

Echter, een vergelijking met het jaar 2013 laat 

nog altijd een stijging zien van 12 broedparen. 

Hopelijk weet de kievit zich op het niveau van 

2015 te handhaven, zodat een verdere daling 

achterwege blijft.  

Er werden 93 legsels gelokaliseerd met in 

totaal naar schatting 290 eieren, dit is echter 

inclusief een aantal legsels van op afstand 

waargenomen broedende kieviten.  

Verreweg de meeste legsels ( 85 ) bevonden 

zich op maisvelden, slechts 8 legsels werden 

op grasland gevonden. Bekend is dat de kievit 

in de loop der jaren omgevormd is van 

“weilandvogel” naar “maislandvogel”. Dit zal 

voor een heel groot deel te maken hebben met 

verschil in voedselaanbod en dekkings-

mogelijkheden. Er vonden ongeveer 40 

nestverstoringen plaats waarvan naar schatting 

ongeveer 30 ten gevolge van predatie, wat 

neerkomt op 75% van de totale verstoringen. In 

totaal zijn 30 à 35 jonge kieviten vliegvlug 

geworden. In 2015 werd ook de actie “kievit in 

de herkansing” gehouden.  

 

Dit voor het vijfde achtereenvolgende jaar, 

echter dit jaar in een minder omvangrijk gebied. 

Dit jaar is het gebied beperkt tot min of meer de 

eigen “deelgebieden”.  

De actie houdt kortgezegd in dat de 

kievitlegsels opgespoord, beschermd en op 

uitkomsten gecontroleerd worden NA het poten 

van de mais, dus nadat verreweg de meeste 

grondbewerkingen gedaan zijn. De 

opgeleverde gegevens zijn verwerkt in het 

jaarresultatenoverzicht.  

 

Net uitgekomen jonge kievit op het maisland.  

 

De grutto  

Het aantal broedparen van de grutto verminderde met 3 paren nl. van 

10 paren in 2014 naar 7 in 2015.  

De verdeling was 5 paren in het kerngebied “de Benneker”, 1 paar in 

het uitgebreide deel van dit gebied en 1 paar in het Roderveld. In totaal 

werden 6 legsels geteld. Dit is inclusief op afstand waargenomen 

broedende grutto's. Door een snelle en doeltreffende actie van Benny 

Veldhuis werden tijdens landbouwwerkzaamheden 4 jongen van een 

gruttopaar door hem opgespoord en in veiligheid gebracht. Hij 

gebruikte hiervoor een speciaal kistje waarin hij de kuikens opborg. De 

oudervogels bewaakten de jongen in het kistje met luid geroep en 

geschetter. Nadat de landbouwwerkzaamheden in de nabije omgeving 

gedaan waren en de jongen door Harrie Linckens van een ring waren 

voorzien, werden ze weer in vrijheid gesteld. Een en ander gebeurde 

in nauwe samenwerking met landbouwer en loonbedrijf. In zijn totaliteit 

een prachtige actie, welke plaatsvond aan de Boschweg in Rossum. 

Voor zover na te gaan, zijn er dit jaar zeer waarschijnlijk en helaas 

geen jonge grutto's vliegvlug geworden. 



De scholekster 

Het aantal broedparen van de scholekster herstelde zich enigszins. In 

2014 werd een teruggang gemeld van 13 naar 6 broedparen. In 2015 

steeg dit aantal weer naar 8 broedparen. Hopelijk zet deze stijging zich 

de komende jaren door. E r werden 6 legsels waargenomen, in 4 

daarvan lagen in totaal 12 eieren waarvan er 7 uitgekomen zijn.  

Naar alle waarschijnlijkheid werden 3 jonge scholeksters vliegvlug.  

 

De wulp  

Evenals voorgaande jaren waren er ook dit jaar in het Rossumse 

gebied 6 broedparen wulpen aanwezig. Er werden 4 legsels gevonden 

met in totaal 14 eieren waarvan er 5 uitgekomen zijn.  

Het eerste wulpenlegsel werd op 20 april gevonden door Frans 

Weusthof. In het nest lagen 2 eieren.  

Hij deed erg zijn best om dit legsel te sparen 

maar, ondanks dat, lukte dit door ongelukkige 

omstandigheden, helaas niet. Echter, het 

wulpenpaar probeerde het in de onmiddellijke 

nabijheid opnieuw, met een vol nest van 4 

eieren welke alle 4 uitgekomen zijn. Van dit 

laatste legsel is zeker 1, maar zijn waar-

schijnlijk 2 jongen vliegvlug geworden, dit ook 

mede door medewerking van de landbouwer. 

Tot ver in de maand juli alarmeerden de 

oudervogels nog heftig om hun bijna volwassen 

kroost te beschermen. Frans Weusthof verdient 

een dikke pluim voor zijn inspanningen.  

 

De tureluur  

Het aantal broedparen van de tureluur liep met 

1 terug nl. van 7 in 2014 naar 6 paartjes in 

2015. Er zijn 4 broedende paartjes 

waargenomen. Aan de hand van alarmeringen 

kon men vaststellen dat ongeveer 3 legsels zijn 

uitgekomen. Het aantal vliegvlugge jongen lag 

vrij hoog, volgens waarnemingen naar alle 

waarschijnlijkheid 6 pullen. Hopelijk zal dit de 

stand in de komende jaren ten goede komen. 

Uitgekomen vervolglegsel van de wulp.  
 

Afdeling Deurningen/Hengelo  

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Kievit 11 34 - 38  29 - 8 - +/- 8 

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 3 2 2 2 - 1 - 1 - 0 

Wulp 1 0 0 - - - - - - - 

Tureluur 0 0 - - - - - - - - 

 

De kievit 

Het afgelopen jaar is het aantal broedparen van de kievit hard achteruit 

gegaan. In 2014 waren het er nog 34 maar het afgelopen jaar daalde 

het aantal broedparen naar slechts 11. Zoals wel vaker vermeld, vormt 

de oprukkende bebouwing en daarmee het verloren gaan van goede 

weidevogelgebieden het grootste probleem voor Deurningen. Tel 

daarbij overige oorzaken als herverkaveling, predatie door vossen en 

loslopende honden dan heb je alle ingrediënten waardoor een ooit zo 

rijk en gevarieerd weidevogelgebied zelfs voor de kievit geen 

perspectief meer bied. In alle deelgebieden kelderde het aantal 

broedparen en in één gebied zijn zelfs geen kieviten meer 

waargenomen.  

 

De grutto / tureluur  

Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van 

de grutto en tureluur waargenomen.  

De scholekster  

Het aantal broedparen steeg met één naar drie 

broedparen. Hieronder weer een scholekster 

op het platte dak van een gebouw in 

Deurningen. Van de twee maislandbroeders 

werd het legsel gevonden.  

 

De wulp  

Dit jaar was er weer 1 broedpaar wulpen in 

Deurningen. Er is evenwel geen legsel 

gevonden. Of dit paar jongen heeft gehad is 

niet bekend. 
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Afdeling Saasveld 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Kievit 39 41 30 34 18 16 23 21 15 18 

Grutto 3 9 3 2 0 0 3 9 0 0 

Scholekster 3 4 3 2 1 1 2 3 2 0 

Wulp 3 4 2 2 0 0 3 4 0 0 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

De kievit  

De stand van het aantal broedparen kieviten in Saasveld is 

licht teruggelopen. Met 2 broedparen minder dan vorig jaar 

kwamen we dit jaar uit op 39 broedparen. De meeste 

kieviten in Saasveld komen voornamelijk nog voor in het 

Westrikkerbroek en in het Boerenbroek. Deze van oudsher 

goede en open gebieden blijven een grote 

aantrekkingskracht uitoefenen op de weidevogels. 

Dit jaar hadden we te maken met twee vormen van 

verstoringen, namelijk predatie (vos, kraai) en 

een recreatieve vorm van verstoring namelijk deltavliegers. 

Deze deltavliegers hebben tot twee keer toe de broedende 

weidevogels in het Westrikkerbroek flink verstoord. 

Meerdere deltavliegers hebben op twee verschillende 

zondagen ervoor gezorgd dat nesten van kieviten, grutto’s 

en wulpen werden verlaten. Daarnaast hadden de 

weidevogels de pech dat midden in het terrein een vos zat 

met een groot aantal jongen. Na de benodigde 

maatregelen kon er twee maanden later toch nog melding 

gemaakt worden van zeker 12 vliegvlugge jonge kieviten.  

Vele jonge kieviten konden nog worden geringd. Ook 

werden er nog 2 scholeksters vliegvlug in het 

Westrikkerbroek. In het Boerenbroek werden alleen 

kieviten vliegvlug. Vrijwel zeker 10 stuks. 

 

De grutto  

De snelle achteruitgang van het aantal broedparen grutto’s, 

waarvoor gevreesd werd vanwege het uitblijven van goede 

broedresultaten, is bewaarheid. Ten opzichte van het jaar 

2014 ging het aantal broedparen grutto’s in 2015 van 9 

naar 3 broedparen. Dit is ontzettend veel. Procentueel 

gezien een achteruitgang van meer dan 65 %. En ook dit 

jaar waren er weer geen succesvolle broedresultaten van 

deze prachtige vogel te melden. Geen enkel gruttokuiken 

werd vliegvlug. In 2015 waren alleen in het 

Westrikkerbroek nog maar 3 broedparen grutto’s aanwezig. 

Vrijwel zeker zijn al deze legsels verstoord als gevolg van 

recreatie. Betwijfeld moet worden of de grutto ook in 2016 

nog als broedpaar aanwezig zal zijn in dit voor Twentse 

begrippen grote open gebied.  

 

De scholekster  

Het zal u niet verbazen dat ook bij de scholekster een 

achteruitgang van het aantal broedparen t.o.v. 2014 te 

melden valt. De teller stond dit jaar op 3 broedparen. Eén 

broedpaar minder. In tegenstelling tot vorig jaar konden we 

eindelijk eens melding maken van 2 vliegvlugge 

scholeksters. Dit broedpaar scholeksters had bij zijn 

tweede broedpoging in het Westrikkerbroek eindelijk 

succes.  

 

De wulp  

Evenals de grutto en scholekster zijn er bij de wulp dit jaar 

geen kuikens vliegvlug geworden. De twee gevonden 

legsels werden verlaten als gevolg van een recreatieve 

verstoring. Het andere legsel werd als gevolg van 

landbouwwerkzaamheden verstoord. De wulp kwam dit 

jaar alleen in het Westerikkerbroek tot broeden. Het aantal 

broedparen daalde t.o.v. 2014 met 1 en kwam uit op 3 

broedparen wulpen.  

 

De tureluur  

Er waren dit jaar in Saasveld helaas geen tureluurs te 

melden als broedpaar.  

  

 

Reacties en info: 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

 

 
Jonge kievitpullen aan de wandel is Saasveld 


