
DE WEIDEVOGELRESULTATEN  PER  AFDELING 
 

Afdeling Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 62 57 68 67 233 247 156 >147 24 23 

Grutto 6 8 2 7 5 25 0 17 2 1 

Scholekster 11 9 9 8 27 25 21 >6 2 2 

Wulp 2 5 2 4 8 15 8 >7 0 0 

Tureluur 4 5 1 1 4 4 4 4 0 0 

 

De kievit 

Helaas daalde de populatie van de kievit het afgelopen jaar met 5 naar 57 broedparen. In procenten uitgedrukt 

een achteruitgang van bijna 10 % in vergelijking met 2009. Deze achteruitgang speelt zich niet alleen af op 

plaatselijk niveau maar we zien een daling van het aantal kieviten op landelijke en zelfs op Europese schaal. Dit 

heeft veel, zo niet alles te maken met een te lage jongen productie. In een poging hierin verbetering te 

brengen is er op een aantal maïspercelen gewerkt met uitgestelde bescherming van de legsels. Op deze manier 

zouden de jongen op zijn vroegst uit kunnen komen nadat de bewerkingen op het land uitgevoerd waren. 

Helaas heeft dit vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De beste resultaten werden het afgelopen 

jaar behaald op percelen waar de landbouwer actief aan de bescherming van de legsels deelnam. Ondanks alle 

winterperikelen werden al op 26 januari de eerste kieviten gemeld door B. Kemerink. Het was H. Lentferink die 

het eerste legsel wist te vinden op 19 maart. In totaal werden 67 legsels gevonden, slechts één minder dan in 

2009. Ook het aantal van 23 verstoringen kwam nagenoeg overeen met voorgaand jaar. Door 

landbouwwerkzaamheden werden 5 legsels verstoord, 1 legsel werd verlaten en 17 legsels gingen verloren door 

predatie. De 233 eieren leverden uiteindelijk minimaal 147 jonge kieviten op. Ondanks de hoge uitkomst van de 

legsels zijn er maar in enkele gebieden jongen vliegvlug geworden. Dat kieviten het broedseizoen lang kunnen 

rekken bleek wel uit de jongen die op 13 juli door Hennie Lentferink werden gezien op zijn perceel.  

 

De grutto 
 

          In tegenstelling tot de afname van het aantal kieviten, was er een 

toename van het aantal grutto‟s in Fleringen van 6 naar 8 

broedparen. Verreweg het merendeel hiervan broedde in één 

deelgebied. Slechts twee grutto paren zochten elders een geschikt 

broedgebied waarvan één op het maïsland. Er werden totaal 7 

legsels geconstateerd waarvan alleen het maïsland legsel werd 

gemarkeerd. Dit legsel werd 

gespaard tijdens werkzaam-

heden op het maïsland maar 

of hieruit ook jongen zijn 

gekomen is onduidelijk 

gebleven. Het verloopende 

bescherming van de overige zes 

broedsels werd door veldwerker annex 

boer hoofdzakelijk gevolgd en uitgevoerd 

tijdens werkzaamheden, vaak vanaf de tractor. 

Deze methode bleek zeer goed te werken. Slechts één legsel ging verloren. Van alle overige 5 legsels kwamen 

er jongen uit waarvan er gelukkig ook nog eens een redelijk aantal vliegvlug werden. Dit had soms nogal wat 

voeten in aarde en kostte de nodige aandacht en tijd.  

Eén van de vliegvlug geworden jonge grutto‟s in Fleringen 



Zo moesten al te opdringerige kauwtjes meerdere malen worden verjaagd met over gebleven knalvuurwerk van 

oud en nieuw en werd veel tijd gestoken in zorgvuldig maaien en binnen halen van de grasoogst. Om jongen te 

verjagen uit te maaien stukken grasland werden meerdere keren stokken met plasticzakken geplaatst. Zoals 

gezegd was er na afloop van het broedseizoen wel loon naar werken en gingen minimaal 4 maar waarschijnlijk 

6 á 7 jongen op de wieken. Dit hadden er nog een aantal meer kunnen zijn als daar niet een jagende sperwer 

of havik het ook had gemunt op de jongen. Het eerst gevonden legsel werd al genoteerd op 30 maart door 

Hennie Lentferink. Het laatst genoteerde legsel kwam op naam van J. Drop en werd gevonden op 16 april.  

 

De scholekster 
Van de scholekster werden 9 broedparen geteld in 2010; twee minder als in het voorgaande jaar. Van 8 

broedparen werd het legsel gevonden die gezamenlijk goed waren voor 25 eieren. Van één broedpaar is tijdens 

het broedseizoen een broedvogel verongelukt in het verkeer. Het eerste legsel werd op 3 mei gevonden door F. 

Booijink. Het laatste legsel werd gevonden door G. Timmers op 15 mei. Zoals gebruikelijk werden alle legsels 

gevonden op het maïsland. Vier legsels werden niet op uitkomst gecontroleerd vanwege de inmiddels 

gevorderde maïsgroei. Twee legsels werden tijdens werkzaamheden door de landbouwer gevonden en hoefden 

dan ook niet te worden gemarkeerd. Wel waren de broedende vogels vanaf de openbare weg goed te volgen. 

Helaas speelt de zichtbaarheid van de scholekster predatie in de hand. Beide broedvogels waren op enig 

moment verdwenen waardoor aangenomen mag worden dat beide legsel werden gepredeerd. Eén broedpaar is 

later onder dekking van de maïsplanten begonnen aan een vervolglegsel. Het resultaat was dat er nog op 11 

augustus, de overige scholeksters waren toen allang uit ons gebied verdwenen, een broedpaar werd gezien met 

één vliegvlug jong. 

 

De wulp 
 

Het aantal broedparen van 

de wulp nam voor Fleringen 

een ongekend aantal aan. 

Maar liefst 5 broedparen 

werden geteld verdeeld over 

eenzelfde aantal deel-

gebieden. De eerste wulpen 

werden waargenomen door 

F. Booijink op 25 februari. 

Het eerste legsel, gevonden 

op 8 april door J. Drop, was 

een maïsland legsel. Dit 

legsel werd door betreffende 

landbouwer gespaard tijdens 

de vele werkzaamheden op 

het maïsland. Tot op het 

moment van maïs poten 

werdhet legsel bebroed. 

Onduidelijk is gebleven of de jongen bij het poten van de maïs al waren uitgekomen. Van de overige 

broedparen werden 3 legsels opgezocht en gemarkeerd vanwege verwachte maaiwerkzaamheden. Van het 

vijfde broedpaar werd het legsel alleen van afstand gelokaliseerd omdat maaiwerkzaamheden vóór het 

uitkomen van de jongen niet aan de orde was. In twee graslandpercelen werden, vooraf aan het maaien, 

stokken met plastiekzakken geplaatst om de jongen te verdrijven. Dit is in beide gevallen ook gelukt. Om het 

laatste, op 1 mei door F. Booijink gevonden legsel, liet men tijdens het grasmaaien een flink stuk gras staan. 

Van dit legsel kwamen 3 van de 4 eieren uit.  

 

 

 

 

 

Broedende wulp op het maisland 



De tureluur  
Net als bij de wulp steeg, zij het in iets mindere mate, ook het aantal broedparen van tureluur in vergelijking 

met 2009. Van de 5 broedparen werd één legsel gevonden. Het was landbouwer Henk Kotte zelf, die het legsel 

tijdens werkzaamheden vond op een maïs perceel met ingezaaide winterrogge. Percelen met winterrogge 

kunnen een valkuil zijn,in het bijzondervoor grutto, wulp en tureluur. Vooral wanneer het gewas al aardig hoog 

staat aan het begin van het broedseizoen is dit aantrekkelijk voor deze groep weidevogels. Door de vele 

bewerkingen daarna lopen de legsels echter grote risico‟s. In dit geval is er gelukkig heel goed opgelet en zijn 4 

jongen uitgekomen. Van de overige 4 paartjes waren er 2 minder succesvol en beide broedpogingen zijn helaas 

mislukt. De laatste 2 broedparen deden het gelukkig beduidend beter. Van beide stelletjes werden jongen 

waargenomen en hiervan zijn minimaal 4 jongen vliegvlug geworden.  

 

JohanDrop 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

 

Afdeling: Weerselo 
 
Vergelijking resultaten 2009 en 2010 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 89 66 106 89 387 335 250 203 32 36 

Grutto 7 4 8 4 30 16 19 12 3 1 

Scholekster 11 9 11 9 36 29 23 9 3 5 

Wulp 7 4 5 4 16 10 16 5 0 2 

Tureluur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De Kievit 
Na een lichte stijging in 2008 en 2009 nam in 

2010 het aantal broedparen drastisch af 

namelijk van 89 naar 66 broedparen. In 2009 

was de toename voornamelijk toe te schrijven 

aan opvallend veel broedparen geconcentreerd 

op een aantal maïslanden in Lemselo. In 2010 

valt op dat de afname juist op alle locaties in 

Weerselo is waar te emen. Vooral op die 

locaties, waar maïsland werd omgezet naar 

grasland, nam het aantal broedparen sterk af. 

Het eerste legsel met 4 eieren werd gevonden 

door G. Vreeswijk op 25 maart. Het laatste 

legsel, ook met 4 eieren, werd op 7 juni 

gevonden door H. Schepers, waarvan 2 jonge 

vogels uiteindelijk vliegvlug werden. In 2010 

werden 89 legsels gevonden. Dat de kievit een 

duidelijke voorkeur heeft voor maïsland blijkt 

wel uit de cijfers: 67 legsels (75%) op maïsland 

en 22 op grasland. In 2010 werden 36 nesten 

verstoord en/of voortijdig afgebroken. Het verstoringpercentage kwam daarmee op 40% en was voor het 

grootste deel toe te schrijven aan predatie (66%). Uit de resterende legsels werden 132 jonge kieviten 

geboren. In het bijzonder van de vroege legsels bestaat de indruk dat er weinig kievit kuikens vliegvlug zijn 

geworden. De latere legsels waren succesvoller en hebben relatief meer vliegvlugge kuikens opgeleverd. Leuk is 

te melden dat een kievitspaar in de directe omgeving van de wijk Reestman haar 4 kuikens heeft weten groot 

te brengen. De bewoners van de wijk konden bijna dagelijks de kuikens foeragerend waarnemen in een 

droogvallende vijver. Het zou maar zo kunnen zijn dat het opgroeien in de omgeving van een woonwijk 

bescherming biedt en predatoren op afstand houdt. 

      Kievit drastisch afgenomen; vooral op grasland. 

mailto:secretariaat@nvwgdegrutto.nl


De Grutto 
We hebben al een aantal jaren te maken met een dalend aantal gruttoparen in het Weerselose. 2010 is daarop 

zeer zeker geen uitzondering, want het aantal broedparen van de grutto halveerde bijna van 7 broedparen in 

2009 naar 4 in 2010. Bevonden de gruttoparen zich in 2009 nog op drie locaties, in 2010 bleef dit beperkt tot 

één locatie. Omdat alle landbouwwerkzaamheden op het land al hadden plaatsgevonden en om verstoring te 

voorkomen, werden de nesten niet opgezocht. Op 14 mei werden voor het eerst alarmerende grutto-ouders 

waargenomen door H. Schepers, daarmee vaststellend dat de eerste kuikens waren geboren. Door minder 

gunstige weersomstandigheden kon pas twee weken later het lange gras worden gemaaid. Na goed overleg 

met de betreffende boeren werden een dag daarvoor stokken met plastic zakken in de weilanden geplaatst, 

met als gevolg dat de kuikens zich de volgende morgen hadden verplaatst naar aanliggende percelen. 

Uiteindelijk zijn er 4 jonge gruttokuikens vliegvlug geworden.  

 

 

De Scholekster 
 

Van de scholekster werden 9 

broedparen geteld in 2010. Dit 

waren er 2 minder dan in 2009. Er 

werden ook 9 legsels gevonden, 

die zonder uitzondering allemaal 

op het maïsland werden gevonden. 

Zoals gebruikelijk begint de 

scholekster later aan het 

broedseizoen. Zo ook dit jaar. Het 

eerste nest werd op 10 mei 

gevonden door G. Vreeswijk en het 

laatste nest door H. Schepers op 

26 mei. Het totaal aantal gevonden 

eieren bedroeg in totaal 29. Van de 

9 gevonden nesten gingen er vier 

verloren door predatie en eendoor 

werkzaamheden.  

 

 

 

De Wulp 
De wulpen waren er al vroeg bij het afgelopen jaar. In maart werden de eerste wulpen waargenomen. 2010 

zou echter geen goed jaar worden voor de wulp in Weerselo. Bedroeg het aantal wulpenparen in 2009 nog 7, in 

2010 waren dit er 4. Een van de redenen was dat 2 wulpenparen, in de omgeving van het Kanaal Almelo-

Nordhorn, zich hadden verplaatst naar Flerings grondgebied. De 4 Weerselose wulpenparen bevonden zich 

allemaal in de omgeving van Gammelke, waar alle legsels werden gevonden door P. Bleyenberg. Van de 10 uit 

het ei gekropen wulpenkuikens werden er uiteindelijk 4 vliegvlug. Toch nog een mooi resultaat. 

 

De Tureluur 
In het afgelopen jaar werd er enige tijd een paartje tureluurs waargenomen in de omgeving van Lemselo. 

Waarschijnlijk is dit paartje hier niet tot broeden gekomen en heeft zij zich verplaatst naar een gunstiger 

omgeving om te broeden. 

 

 

Henk Schepers 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

 

 

 

Maïsland is het favoriete biotoop van de scholekster. 
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Afdeling Agelo 
 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 65 78 66 84 227 315 174 184 11 20 

Grutto 8 5 7 4 27 16 19 8 0 2 

Scholekster 9 5 3 4 8 8 7 6 0 2 

Wulp 5 7 3 4 12 13 4 4 2 3 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 
In 2010 werden na een aarzelend begin van het 

broedseizoen toch nog 78 broedparen waargenomen door 

de Agelose en Ootmarsumse veldwerkers. Al jaren zijn een 

aantal Ootmarsummers als veldwerker actief in de Ageler 

dreven. Zij vormen een welkome, zeer gewaardeerde 

versterking van de afdeling Agelo. Ten opzichte van het 

teleurstellend kleine aantal van 65 broedparen in 2009 is 

het bovengenoemde aantal van 78 zelfs een stijging van 

20%. Dit kan deels verklaard worden door een actief 

inventariseren in het Agelerveld, waar dhr. Oosterik al 

vroeg het eerste ei vond en daarna, nog vóór de vele 

bewerkingen van het maïsland, een flink aantal broedsels 

wist te lokaliseren. De “vergrassing “ van de weidse 

Ageleres zorgt er voor dat in dit gebied het aantal 

kievitbroedsels afneemt. De kievit verkiest duidelijk 

maïsland boven grasland als broedplek. Ondanks de 

toename van het aantal broedparen nam het aantal 

uitgekomen eieren echter nauwelijks toe. Op enkele grote 

maïspercelen sneuvelden helaas bij bewerkingen nogal wat 

nesten én pas uitgekomen jongen. Het aantal verstoringen 

was dit jaar aanzienlijk hoger dan in het vorige jaar. Van 

het eerste legsels zijn nauwelijks jongen vliegvlug 

geworden. Op 26 maart werd aan de Wolfsbergweg het 

eerste nest met 2 eieren aangetroffen door dhr. Oosterik. 

Het laatst gevonden legsel is van 16 juni. Op 22 juni is dit 

uitgekomen. Van de late legsels zijn nog wel enkele 

vliegvlugge jongen waargenomen, maar dit zijn er bij lange 

na niet genoeg om de kievitenstand op peil te houden.  

 

De Grutto 
Het aantal gruttoparen zakte na een opleving in 2009 terug van 8 naar 5 broedparen. J. Stevelink vond op 18 

april het eerste legsel. In de Ageler Es kwamen twee nesten uit. Hier werden later 2 vliegvlugge jongen gezien. 

Van de 3 aanwezige broedparen in de omgeving van de Wolfsbergweg werden 2 nesten opgespoord. Van de 8 

eieren van die 2 broedsels kwam er geen enkele uit. Het niet gevonden 3e legsel heeft waarschijnlijk 4 jongen 

opgeleverd, daar in dat gebied later in het seizoen 4 vliegvlugge jonge grutto‟s werden gesignaleerd. Dit bracht 

voor Agelo het totaal op 6 vliegvlugge jongen. 

 

 
 
 
 

Vroege kievitkuikens vallen niet op in het onbewerkte  
maisland en zijn lastig te ontzien tijdens bewerkingen. 



Scholekster 
Het aantal broedparen is in vergelijking met 2008 en 2009 met toen respectievelijk 10 en 9 broedparen, 

teruggevallen op 5. De 4 gevonden legsels leverden maar 8 eieren op, waarvan er 6 zijn uitgekomen. Van 

vliegvlugge jongen is geen melding binnengekomen. 

 

De Tureluur 
Evenals in voorgaande jaren werden er geen broedparen gemeld van deze kleinste weidevogel. 

 

De Wulp 
Deze grootste weidevogel is met 7 

broedparen weer terug op het aantal van 

enkele jaren geleden. Van de 7 broedparen 

werden 4 legsels opgespoord. Helaas kwamen 

van de 13 gevonden eieren er maar 4 uit. Er 

konden vanuit het Agelose 8 vliegvlugge 

jongen worden gemeld. Enkele niet gevonden 

legsels hebben daaraan dan ook zeker een 

bijdrage geleverd. Vooral de grutto en de 

scholekster hebben in 2010 een slecht 

broedseizoen gekend. Bovendien was het, 

ondanks het redelijke aantal broedparen van 

de kievit een jaar waarin erg weinig 

vliegvlugge jonge exemplaren werden 

gesignaleerd van de laatstgenoemde soort. 

Van pas uitgekomen jonge kuikens blijken er 

vele om te komen.  

 

Gerard Boerrigter 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

 

 

Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 114 126 105 113 342 401 191 186 44 56 

Grutto 23 23 15 14 57 55 46 39 3 4 

Scholekster 19 19 9 8 25 21 3 7 0 4 

Wulp 5 6 3 2 11 8 3 4 2 1 

Tureluur 17 16 9 11 30 42 20 31 4 3 

 

De Kievit 
In Rossum kon de daling van het aantal broedparen kieviten van de laatste twee jaren in 2010 een voorlopig 

halt worden toegeroepen. Het aantal broedparen steeg met ongeveer 10% van 114 naar 126 en ligt weer op 

het niveau van vier jaar geleden. Hopelijk zet deze tendens zich in de komende jaren door. Naar verhouding 

groeide ook het aantal gevonden legsels van 105 in 2009 naar 113 in 2010, een stijging van ongeveer 8%. 

Door toedoen van de vrij lange en strenge winter werden de eerste kieviten in Rossum pas op 21 februari 

waargenomen door J. Groote Punt. Ook vond hij het eerste Rossumse kievitenlegsel en wel op 19 maart op een 

maïsakker vlak bij zijn huis, dus....een niet al te moeilijke klus.... 

Het aantal verstoringen steeg ook navenant en wel van 44 in 2009 naar 56 in 2010, een stijging van meer dan 

25% en het betreft bijna de helft van de gevonden legsels.  

Met 8 jongen die uiteindelijk vliegvlug werden, wist de wulp het 
broedseizoen goed af te sluiten. 
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De wulp wist zich te handhaven met één broedpaar meer dan in 2009. 

Van de 56 verstoorde legsels gingen er 26 verloren door landbouwwerkzaamheden en 22 door predatie. De 

overige 8 legsels gingen verloren door verschillende andere oorzaken. De 57 succesvolle legsels leverden 186 

pullen op. Het laatste nest met kievitseieren werd gevonden te Volthe op 10 mei door Bernard Pross. 

 
De Grutto 
De stijging van het aantal broedparen grutto's in 2009 tot 23 consolideerde in 2010 met exact hetzelfde aantal 

van 23 paartjes, verdeeld over 4 deelgebieden. Hierbij eiste het deelgebied de Benneker het leeuwenaandeel op 

nl. 15 broedparen oftewel 65% van het totaal aantal. Het aantal gevonden legsels bedroeg 14 met daarin in 

totaal 55 eieren, waarvan er 39 uitkwamen, een uitkomstpercentage derhalve van 70 %. In totaal gingen 4 

legsels verloren, waarvan 3 door predatie. Het eerste gruttolegsel werd op 1 april gevonden door B. Veldhuis. In 

het nest lagen 4 eieren en dat is op 1 april ( geen grap! ) een zeer vroeg volledig legsel. Het laatste nest met 

eieren werd ook door B. Veldhuis gevonden en wel op 8 mei. Een bijzondere waarneming deed J. Groote Punt 

op 1 juni. Hij zag in de Benneker dat een grutto boven in de kruin van een ongeveer 3 rikpalen hoge boom ging 

zitten om zijn kroost beneden goed in de gaten te kunnen houden. Zoiets heeft hij in al zijn “veldjaren”nog 

nooit eerder gezien. 

 

De Scholekster 
Ook het aantal scholeksters was met 19 broedparen exact gelijk aan het aantal in 2009. Het totaal aan 

gevonden legsels bedroeg slechts 8, nog niet de helft van alle aanwezige broedparen. De oorzaak van de lage 

“vindgraad” zal waarschijnlijk liggen in het feit dat van de meest voorkomende “weidevogelsoorten” de 

scholekster de minste aandacht krijgt. De 8 legsels bevatten 21 eieren waarvan er slechts 7 uitkwamen, omdat 

4 van de 8 gevonden nesten met eieren werden verstoord. De eerste scholeksters werden op 1 april 

waargenomen door Fr. Weusthof. Het eerste scholeksterlegsel werd op 12 april gevonden door B. Veldhuis en 

het laatste op 7 mei door Fr. Weusthof. 

 

De Wulp 
 

De wulp schijnt in Rossum in de 

lift te zitten want na jaren met 

exact hetzelfde aantal 

broedparen van 5 kon in 2010 

een totaal aantal van 6 

broedparen worden vastgesteld. 

Niet dat dit nu zo'n uitzonderlijke 

gebeurtenis is maar toch..... de 

soort weet zich in ieder geval te 

handhaven. Dat de wulp van alle 

soorten “weidevogels” verreweg 

de slimste soort is bij het 

verborgen houden van zijn nest 

blijkt wel uit het aantal gevonden 

legsels van slechts 2. In deze 2 

nesten lagen totaal 8 eieren, 

waarvan er uiteindelijk 4 

uitkwamen. Verheugend is te 

melden dat de vier uitgekomen 

eieren drie vliegvlugge jongen opleverden. Vermeldenswaard is het feit dat dit succesvolle legsel zich op een 

maïsakker bevond. Door nauwe samenwerking tussen landbouwer, loonbedrijf en veldwerkers kon dit resultaat 

bereikt worden. Nu maar hopen dat deze jonge vogels over 2 jaar terugkomen in ons gebied en dat de 6 al 

aanwezige broedparen “ gezond” blijven. De eerste wulpenwaarneming was op 10 maart door B. Pross. Het 

eerste legsel werd gevonden op 7 april door B. Veldhuis en het tweede en succesvolle legsel door een 

werknemer van loonbedrijf Oude Lashof uit Rossum in samenwerking met de landbouwer. 

 

 



De Tureluur 
Het aantal broedparen van de tureluur bedroeg dit jaar met 16 paartjes 1 minder dan vorig jaar. Maar liefst 11 

legsels zijn van deze, niet makkelijk te vinden soort gevonden. Deze 11 legsels waren goed voor 42 eieren 

waarvan er 31 uitkwamen. In totaal gingen 3 nesten met eieren verloren, alle drie door predatie. De eerste 

tureluurs werden op 1 april waargenomen door Fr. Weusthof. Hij vond ook het eerste legsel en wel op 10 april. 

Het laatste legsel van de tureluur werd op 9 mei gevonden door G. Weusthof,A. Engelbertink en G. Vieker. 

 

Johan Groote Punt 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

 

Afdeling Saasveld 

 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 53 46 65 56 218 219 115 155 35 16 

Grutto 18 12 8 11 32 48 20 12 12 8 

Scholekster 5 5 4 4 12 12 3 3 3 3 

Wulp 6 5 3 3 12 12 12 4 3 2 

Tureluur 0 1 0 1 0 4 0 0 0 1 

 

 

De kievit 
 

Ook Saasveld ontkwam niet aan de 

neerwaartse spiraal waarin het aantal 

broedparen kieviten zowel landelijk als 

regionaal verkeren. Het aantal 

broedparen daalde met 11 %, wat 

neer komt op een daling van 6 

broedparen naar een totaal van 

43. In vergelijking met het 

broedseizoen 2009 is het aantal 

nestverstoringen meer dan 

gehalveerd. Daar waar we vorig 

jaar nog te maken hadden met 35 

verstoringen, bleef dit jaar de teller op 

16 verstoringen staan. Je zou 

verwachten dat dit ook meer vliegvlugge 

jonge kieviten heeft opgeleverd. Helaas, ondanks 

een hoog uitkomstpercentage van de legsels, zijn er dit 

jaar in vergelijking tot voorgaande magere jaren, nog minder kuikens vliegvlug geworden. In het deelgebied 

Boerenbroek verdwenen in een week tijd ongeveer 50 kievitskuikens. De oorzaak werd in eerste instantie 

gezocht in de weersomstandigheden. Lange periode van droogte en koude nachten. Totdat een boer in dit 

gebied melding maakte dat hij ‟s avonds tijdens een rondgang over zijn erf met zijn zaklantaarn 16 oplichtende 

oogjes had gespot. Nog eens goed kijkend, bleken het 8 jonge vosjes te zijn, spelend voor hun burcht, en in 

een fantastische conditie. Alle puzzelstukjes vielen toen ineens in elkaar. Het lek was boven, maar het 

Boerenbroek was een mislukt weidevogelseizoen rijker. Het aantal nestverstoringen halveerde zoals gezegd 

t.o.v. vorig jaar. Verantwoordelijk voor het aantal verstoringen waren: Landbouwwerkzaamheden(2), 

predatie(13) en verlaten (1). Het eerste legsel werd op 25 maart gevonden door de gebroeders Ben en Richard 

Oosterik en het laatste legsel op 21 mei door L. Rouhof. 

        Aantal legselverstoringen flink gedaald in 2010. 
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Het eerste broedgeval van de tureluur sinds jaren, 
werd helaas verstoord. 

De Grutto 
Daar waar Saasveld in 2009 nog te maken had met een stijging van 5 broedparen naar 18 broedparen, viel het 

kerkdorp dit keer met 6 broedparen terug naar 12 broedparen. Een daling van 33 %. Het deelgebied 

Boerenbroek bood het afgelopen jaar echter volop perspectief. In dit gebied zaten maar liefst 6 broedparen 

grutto‟s, 4 broedparen meer dan in 2009. Van deze broedparen wisten 3 ouderparen het nest succesvol uit te 

broeden. Helaas sloeg toen het noodlot toe. Allereerst vloog een volwassen grutto, die fanatiek bezig was zijn 

kuikens te verdedigen tegen enkele kraaien, dodelijk tegen een passerende auto. Daarna verdwenen binnen 

enkele dagen niet alleen alle gruttokuikens van dit broedpaar maar ook de resterende grutto‟s met kuikens als 

gevolg van de vos(sen). Ook hadden we te maken met een buurtbewoonster die haar hond telkens vrij liet 

lopen in dit gebied. Ondanks herhaaldelijke, vriendelijke verzoeken om de hond aan te lijnen, werden we niet 

gehoord. Ook werd de hond herhaaldelijk zonder toezicht achtergelaten in het veld. Gevolg verstoring van 3 

gruttonesten. De andere legsels die gevonden werden in Saasveld zijn Postweg (1) en Westrikkerbroek (5). Van 

deze 6 nesten is er geen enkele succesvol uitgekomen. Uiteindelijk zijn er in Saasveld ondanks de goede 

vooruitzichten in Boerenbroek, geen gruttokuikens vliegvlug geworden. Het eerste legsel werd op 10 april 

gevonden door de gebroeders Richard en Ben Oostrik. Het laatste legsel werd gevonden door L. Rouhof op 21 

mei. 

 

De scholekster  
Het aantal broedparen scholeksters bleef het afgelopen jaar met 5 broedparen gelijk aan dat van 2009. Van 

deze 5 broedparen werden er 4 legsels gevonden. Van de 4 gevonden legsels zijn er 3 verstoord. Oorzaak van 

de verstoring was predatie. Het eerste legsel met 3 eieren werd op 14 april gevonden door J. Schabbink. Dit 

was dan ook meteen het enige legsel dat succesvol uitkwam en waarvan 2 kuikens vliegvlug zijn geworden.  

Het laatste legsel werd op 10 mei gevonden door L. Rouhof. 

 

De wulp 
Het totaal aantal broedparen wulpen bedroeg afgelopen jaar 5. Een daling met 1 broedpaar ten opzichte van 

het jaar daarvoor. Hiervan werden er 3 nesten gevonden. Het eerste nest werd op 2 april gevonden door L. 

Rouhof. Het laatste nest werd op 25 april gevonden door L. Vollenbroek. Zowel het eerst (predatie) als het 

laatst gevonden nest (verlaten) kwam niet succesvol uit. Het derde nest bracht 1 vliegvlug wulpenjong voort. 

Gelukkig zag L. Vollenbroek nog laat in het weidevogelseizoen, van een niet gevonden wulpennest, een 

ouderpaar met 2 bijna vliegvlugge pullen in het Westerikkerbroek. We gaan er vanuit dat deze pullen vliegvlug 

zijn geworden. 

 

De tureluur 
In 2010 konden we in Saasveld eindelijk weer 

eens 1 broedpaartje tureluurs verwelkomen. 

Vele jaren achtereen bivakkeerden in het 

voorjaar een broedpaartje tureluurs in 

het Boerenbroek, maar van broeden 

kwam het niet. Maar dit jaar was het 

raak. Het betreffend broedpaartje had 

ook nog eens een perceel uitgekozen 

waar het in alle rust zijn eieren kon 

uitbroeden. Helaas mocht het niet 

zover komen. Zoals eerder vermeld 

kreeg Boerenbroek en ook dit perceel te 

maken met een hond die veelvuldig de 

broedende vogels de stuipen op het lijf 

joeg. Gevolg was dat dit tureluurnest dan ook 

werd verlaten.  

 

Leonard Rouhof 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 
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          Bijzonder legsel met lichtblauwe eieren. 

Afdeling Deurningen/Hengelo 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 40 34 46 49 169 186 146 98 8 24 

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 2 4 2 4 6 11 6 11 0 0 

Wulp 3 3 3 1 12 4 4 4 2 1 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 

Na een stijging van het aantal broedparen in de afgelopen twee 

verslagjaren zakte Deurningen / Hengelo dit verslagjaar terug 

naar 34 broedparen. Een daling met 6 broedparen. Hennie 

Horsthuis was na een heupoperatie dit jaar gelukkig weer 

van de partij. Hij deed meteen ook een opmerkelijke 

vondst in zijn werkgebied. Op 1 juni vond hij een 

kievitsnest waarvan de eieren een opvallende afwijkende 

kleur hadden, namelijk heel licht blauw.Dit opmerkelijke 

kleurverschil werd ook door aanwezige predatoren 

opgemerkt en als gevolg hiervan moest Hennie op het 

inventarisatieformulier achter dit nest een P van predatie 

schrijven. Ondanks het dalende aantal broedparen werden er 

meer kievitsnesten gevonden. Veel van deze nesten waren vervolglegsel 

als gevolg van de vele predatie die plaats vond op de nesten. Van de 49 gevonden nesten werden er maar liefst 

22 gepredeerd. Daarnaast werden er nog 2 legsels verlaten. Zowel het eerste nest ( 23 maart) als het laatste 

nest (6 juni) werd gevonden door Harry Koopman. Het uitkomstpercentage lag met 186 gevonden eieren en 98 

uitgekomen eieren op 53 %. 

 

De grutto 

Het afgelopen jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van de grutto waargenomen. 

 

De scholekster 
Het aantal broedparen scholeksters kwam uit op 4. Een verdubbeling ten opzichte van 2009. Van alle 

broedparen werd het nest gevonden en kwamen de eieren succesvol uit. Met een uitkomstpercentage van 100 

%, haalde dit kerkdorp dus het maximale resultaat. Onbekend is gebleven of kuikens vliegvlug zijn geworden. 

Het eerste legsel (25 mei) en het laatste legsel (5 juni) werd gevonden door Harry Koopman.  

 

De wulp 
De stand van het aantal broedparen wulpen bleef het afgelopen jaar gelijk aan dat van 2009 namelijk 3 

broedparen. Er werd 1 nest met 4 eieren gevonden door Harry Koopman op 25 mei. Dit nest kwam succesvol 

uit. Van de andere 2 broedparen werd het nest niet gevonden, maar volgens Harry hebben deze gebroed op 

het grondgebied  t.b.v. uitbreidingsplan Dalmeden. Het is onbekend of er wulpenkuikens vliegvlug zijn 

geworden. 

 
De tureluur 
Evenals van de grutto, zijn er ook van de tureluur geen broedgevallen bekend. 
 

Leonard Rouhof 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 
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