
WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 
 
Afdeling Fleringen  
 
Vergelijking resultaten 2010 en 2011: 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 
Kievit 57 52 67 51 247 172 >147 >79 23 19 
Grutto 8 5 7 2 25 8 17 >4 1 - 
Scholekster 9 8 8 5 25 13 >6 2 2 2 
Wulp 5 2 4 1 15 - >7 - 0 1 
Tureluur 5 5 1 - 4 - 4 - 0 - 

 
De k ievit 
Net als in 2010 daalde het aantal broedparen van de kievit het afgelopen jaar met 5 naar 52 broedparen. Alweer 
verloren we het afgelopen jaar daarmee bijna 10 % van de broedvogel populatie. Een structureel te lage jongen 
productie ligt ten grondslag aan een steeds maar dalende populatie. Te weinig broedparen zijn in staat om jongen 
vliegvlug te krijgen. Daarbij kwam de aanhoudende droogte in het voorjaar waardoor vooral op de droge 
zandgronden broedparen zijn weggetrokken naar vochtige gebieden. Ook door loslopende honden en het crossen 
met motoren en quads werden broedparen verjaagd. Ondanks alle winterperikelen werden al op 8 januari de eerste 
kieviten gemeld door B. Kemerink. Het was H. Lentferink die het eerste legsel wist te vinden op 21 maart. In totaal 
werden 67 legsels gevonden, 16 minder dan in 2010. Hierbij moet worden aangemerkt dat op graslanden nauwelijks 

is gezocht naar de legsels. Wanneer de 
graspercelen al voor de legperiode zijn bewerkt is 
het af te raden hier nog naar legsels te zoeken. Dit 
zou alleen maar de kans op verstoring door 
predatie in de hand werken. Het aantal van 19 
verstoringen was lager dan in het voorgaand jaar. 
Door landbouwwerkzaamheden werden 2 legsels 
verstoord, 3 legsel werden verlaten en 13 legsels 
gingen verloren door predatie. Niet alle gevonden 
legsels werden op uitkomst gecontroleerd. Van de 
144 eieren uit de gecontroleerde legsels kwamen 
79 jongen uit. Een lage uitkomst waarbij ook maar 
in enkele gebieden jongen vliegvlug zijn geworden.  
 
 
 

De grutto 
De bij de kievit al genoemde droogte in het voorjaar zal ook van invloed zijn geweest op het aantal broedparen van 
de grutto. Of hiermee de daling van acht naar vijf broedparen is verklaard is echter te betwijfelen. Feit is wel dat al 
een aantal jaren achtereen niet meer als zes paartjes in Fleringen hebben gebroed en 2010 daarbij een positieve 
uitzondering was. Ook bij de grutto speelt een te lage reproductie een bepalende rol in het lage aantal broedparen. 
De grutto’s hebben het afgelopen jaar gebroed in slechts één, uit twee deelgebieden bestaand gebied. In een ander 
afzonderlijk deelgebied werd aanvankelijk één broedpaar enige tijd waargenomen maar dit paartje heeft later, 
mogelijk door de droogte, het gebied weer verlaten. Er werden 5 legsels geconstateerd waarvan één legsel begin 
mei werd gemarkeerd. Om verstoring te voorkomen is later geen controle uitgevoerd en of hieruit ook jongen zijn 
gekomen is onduidelijk gebleven. Het verloop en de bescherming van de overige vier broedsels werd net als in 
voorgaande jaren door veldwerker en tevens boer gevolgd en uitgevoerd. Van alle 4 legsels kwamen er jongen uit 
maar helaas ging van één legsel alle 4 jongen verloren als gevolg van predatie door een buizerd. Gelukkig zijn er 
van de overige legsels minimaal 3 jongen vliegvlug geworden.  

Naar de legsels van de graslandbroeders is nauwelijks gezocht 



De scholekster 
Van de scholekster werden 8 broedparen geteld in 2011; één minder als in het 
voorgaande jaar. Van 5 broedparen werd het legsel gevonden waarin 
gezamenlijk het bescheiden aantal van 13 eieren werden geteld. Zowel het 
eerste als het laatste legsel werden gevonden door G. Timmers respectievelijk op 
2 en 15 mei waarbij zoals gebruikelijk alle legsels werden gevonden op het 
maïsland. Van de vijf gevonden legsels mislukten er helaas twee en één legsel 
werd niet op uitkomst gecontroleerd. De broedresultaten van de twee 
uitgekomen legsels was met slechts één uitgekomen jong per broedsel zeer 
minimaal. Van alle acht broedparen werd slechts bij één ervan een vliegvlug jong 

gezien. De scholekster had in het verleden 
de reputatie van een felle nestverdediger die 
altijd wel enige jongen wist groot te krijgen. 
Dit beeld is inmiddels geheel achterhaald. 

Slechte voedselcondities in zowel de 
overwinteringsgebieden als de broedgebieden 

in combinatie met predatie van de legsels hebben 
ertoe geleid dat het aantal broedparen in snel 

tempo is afgenomen.  
 

 
 
De wulp 
Het aantal broedparen van de wulp was het afgelopen jaar weer op het niveau dat we doorgaans in Fleringen 
kunnen verwachten. Na een ongekend aantal van vijf broedparen in 2010 telden we het afgelopen jaar twee 
broedparen. De eerste wulpen werden waargenomen door B. Kemerink op 26 februari. De wulp heeft de reputatie 
als een soort die zijn legsel goed verborgen weet te houden. Dit werd het afgelopen jaar weer eens bevestigd en 
ondanks alle pogingen door de veldwerkers is het niet gelukt een legsel te vinden. Van één broedpaar ging hierdoor 
het legsel verloren tijdens het maaien. Van het tweede broedpaar is het twijfelachtig of er wel een broedpoging is 
ondernomen. Beide vogels werden in het broedseizoen op veel verschillende percelen waargenomen. Door de 
aanhoudende droogte is het aannemelijk dat dit broedpaar niet is gaan broeden.  
 
De tureluur  
Met vijf broedparen bleef de stand van deze kleine weidevogel jaar gelijk aan 2010. Er werden geen legsels 
gevonden maar daarvoor was er ook niet de noodzaak. De territoria lagen in bewerkte graspercelen en de 
verwachting was dat de legsels voor het maaien zouden uitkomen. In vier van de vijf territoria werden later 
alarmerende broedvogels aangetroffen waardoor aangenomen mag worden dat hier jongen zijn uitgekomen. Van 
meerdere stelletjes werden aan het eind van het broedseizoen bovendien vliegvlugge jongen gezien.  
 
Afdeling Agelo 
 
Vergelijking resultaten 2010 en 2011 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ’11  ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 
Kievit 78 61 84 68 315 222 184 117 20 37 
Grutto 5 12 4 10 16 25 8 3 2 9 
Scholekster 5 4 4 3 8 9 6 5 2 1 
Wulp 7 5 4 3 13 11 4 2 3 3 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

   Ze worden nog maar zelden gezien; jonge scholeksters 



De k ievit 
Vergeleken met het broedseizoen van 2010 daalde het aantal broedparen van 78 naar 61 in 2011 en het aantal 
gevonden legsels nam af van 84 tot 68, een daling van 19 %. Hopelijk zet deze trend zich niet door. Op de meeste 
broedplekken zien we dat de kievit de voorkeur geeft aan een maïsveld boven grasland. In het Agelerveld is echter 
het omgekeerde het geval. Daar zijn de meeste legsels gevonden op grasland. Van de 20 daar gevonden nesten 
lagen er 11 in het gras. Of op die plek de droogte en het voedselaanbod in het voorjaar een rol hebben gespeeld is 
niet duidelijk. In vroeger tijden waren de natte weiden daar wel altijd een belangrijk broedgebied voor de 
weidevogels. Vergelijken we het totaal van 222 in Agelo gevonden eieren met de 117 die er maar uitkwamen, dan 
zien we dat bijna de helft verloren ging. Het aantal gemelde verstoringen is dan ook erg hoog, nl 37 in dit jaar tegen 
20 in 2010. De meeste verstoringen, 28 van de 37, vonden plaats in het terrein dat gelegen is tussen Kanaal 
Almelo- Nordhorn en de Wolfsbergweg. Later in het seizoen is daar een vos met jongen gesignaleerd, die volgens 
de veldwerkers zeker een aandeel zal hebben gehad in de vele predatiegevallen. De algemene klacht van de 
Agelose veldwerkers is dat er van de uitgekomen jonge kieviten zeer weinig vliegvlug zijn geworden. Er is melding 
gemaakt van slechts 3 vliegvlugge jongen in het Agelose.  
 
De grutto 
De grutto was in Agelo dit jaar in een verrassend aantal 
aanwezig. Waren er in 2010 maar 5 broedparen, in 
2011 werd melding gemaakt van 12 á 13 
broedparen. Opvallend was dat een groot 
weiland, gelegen tussen kanaal en 
Wolfsbergweg, de broedplaats was van 
maar liefst 8 á 9 broedparen. Het lijkt wel 
of ze zich samen sterk voelen. Deze 
concentratie heeft helaas niet het 
gehoopte effect gehad. Van de 25 daar 
gevonden eieren zijn er maar 3 uitgekomen. 
Eigenlijk niet zo vreemd, want het was in de 
omgeving waar ook bij de kieviten een hoge 
predatie werd geconstateerd. Het aantal broedparen 
stemde dit jaar tot tevredenheid, maar dat er slechts  
7 vliegvlugge jongen zijn gesignaleerd was teleurstellend.  
   
De wulp 
Vergeleken met vorig jaar ( 7 broedparen ) liet het aantal broedparen van de wulp weer een daling zien. Het 
broedseizoen van 2011 telde slechts 5 broedparen. Van drie broedparen werden nog 11 eieren geteld, maar hiervan 
is er niet één uitgekomen. De twee andere paren hebben hun broedpoging opgegeven. Gelukkig begon één van de 
drie genoemde paren aan een tweede legsel in de Ageler es. Daarvan kwamen de 4 eieren uit en werden de jongen 
vliegvlug. Later in het seizoen zijn in het gebied Wolfsbergweg nog drie stel wulpen waargenomen met samen 9 
jongen. Of deze 9 daar ook ergens uitgekomen zijn is niet duidelijk. 
 
De scholekster 
Hiervan werden er 4 broedparen aangetroffen. De neerwaartse spiraal is nog niet doorbroken. De jaren 2008, 2009 
en 2010 lieten nog aantallen zien van resp. 10, 9 en 5 broedparen. Er zijn 3 legsels gevonden met in totaal 9 eieren. 
Hiervan schijnen er 5 uitgekomen te zijn. Later zijn er echter geen vliegvlugge scholekstertjes gesignaleerd.  
 
De tureluur 
Van de tureluur is dit jaar, evenals in 2010, geen melding gemaakt. Het lijkt er op dat deze kleine weidevogel de 
Agelose dreven voorgoed links laat liggen als broedgebied. Wel is er dit jaar melding gemaakt van de aanwezigheid 
in het Ageler veld van een broedpaar van de veldleeuwerik, gele kwik en patrijs. 
 
 
 
 

Verrassend veel broedparen grutto’s in het Agelose 



De Reutummer es 
Jarenlang vormde de Reutummer es een witte vlek wat betreft het bijhouden van de stand van het aantal 
weidevogels. Er is natuurlijk door verschillende boeren uit dat gebied wel telkenjare omgekeken naar deze maïsveld- 
en graslandbroeders. De rechtgeaarde natuurliefhebber zal toch wel menig nest gespaard hebben. 
In de komende jaren hopen we als weidevogelbeschermers dat vanuit Reutum zelf daar hulp bij komt van enkele 
geboren en getogen Reutummers. In dit weidevogelseizoen hebben zich namelijk een tweetal enthousiaste leden 
gemeld die samen met de agrariërs willen proberen ook op hun es weidevogels te behouden. Dit jaar is al een 
voorzichtig begin daarmee gemaakt. We hopen volgend jaar hiervan de aantallen te kunnen vermelden.  
 
Afdeling Rossum 
 
Vergelijking resultaten 2010 en 2011 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 
Kievit 126 117 113 83 401 298 186 110 56 51 
Grutto 23 19 14 8 55 31 39 15 4 5 
Scholekster 19 15 8 8 21 20 7 8 4 4 
Wulp 6 8 2 5 8 20 4 12 1 2 
Tureluur 16 11 11 1 42 4 31 4 3 0 
 
De Kievit 
De stijging van het aantal 
broedparen van de kievit in 
2010 kreeg in 2011 helaas 
geen vervolg. Het aantal 
broedparen daalde van 126 in 
2010 naar 117 in 2011, een 
teruggang van ongeveer 7%. 
Het aantal gevonden legsels 
liep fors terug van 113 in 
2010 naar 83 in 2011, een 
achteruitgang van maar liefst 
26 à 27%, meer dan een 
kwart dus. Deze grote daling 
van gevonden legsels heeft 
deels te maken met een 
gewijzigde vorm van 
nestbescherming. Met name 
op die graslandpercelen 
waarop een contract is 
afgesloten tussen eigenaar en provincie voor wat betreft maaidata, wordt door veldwerkers nog slechts vanaf de 
(openbare) weg gecontroleerd , het zgn. monitoren. Dit houdt dus in dat de veldwerker deze percelen niet meer 
betreedt maar met enige regelmaat vanaf de zijkant controleert op broedende weidevogelparen. Het niet meer 
mogen betreden van deze zgn. contractpercelen is voorschrift van de provincie. Uiteraard heeft dit tot gevolg dat 
dan op die percelen geen legsels worden gevonden. Dit verklaart voor een belangrijk deel de daling van het aantal 
gevonden legsels. Van de gevonden legsels werden er door allerlei oorzaken 51 verstoord, een 
verstoringspercentage van ca.17%. De eerste kieviten werden waargenomen op 1 februari door Frans Weusthof. 
Ook vond hij het eerste kievitlegsel en wel op 21 maart. Het laatste legsel werd gevonden op 13 juni door J. Groote 
Punt. 
 
 

Legselbescherming pas toegepast na het poten van de maïs 



Een bijzonderheid was dat het afgelopen seizoen voor het eerst door één van de veldwerkers begonnen is met 
bescherming van legsels van kievit en scholekster op maïspercelen nadat de maïs gepoot was. Reden daarvan is dat 
jaren ervaring leerde dat van de eerste maïslandlegsels weinig tot niets terechtkomt, onder meer ten gevolge van 
de vele noodzakelijke werkzaamheden op maïsvelden juist in de broedperiode en ondanks goede medewerking van 
landbouwers en loonbedrijven. De eindresultaten van deze beschermwijze waren niet echt overweldigend, onder 
meer omdat nesten vanwege plensbuien in mei/juni niet op uitkomst gecontroleerd konden worden. Alle sporen 
waren letterlijk “gewist “. In totaal werden na het poten van de maïs 29 kievitenlegsels gevonden waarvan er zeker 
13 zijn uitgekomen, 2 niet en de rest is onbekend om boven vermelde reden. Het aantal broedende scholeksters 
bedroeg na het maïspoten 6 paren waarvan 1 legsel met 4 eieren uitgekomen is, de rest is onbekend ook vanwege 
vermelde plensbuien.  
 

De Grutto 
Het aantal gruttopaartjes liep terug van 23 in 2010 

naar 19 paartjes in 2011, een achteruitgang van 
ca. 17%. Net als vorig jaar broedde de grutto 

in 4 deelgebieden waarvan “de Benneker” 
het grootste aandeel had nl. 12 broedparen 
oftewel 63% van het totaal. Het aantal 
gevonden legsels bedroeg 8, dat is 6 
legsels minder dan in 2010. Dit heeft ook 
weer alles te maken met het zgn. 
monitoren van broedende vogels en dus 

niet meer het daadwerkelijk opzoeken van 
de nesten met eieren. De eerste grutto's 

werden in het Rossumse waargenomen op 14 
maart door J. Groote Punt. Een bijzondere ervaring 

had veldwerker Bernard Pross uit Rossum. Hij zag dit 
voorjaar aan de Ootmarsumsedijk een grutto boven in de top van 
een ca. 8 meter hoge boom zitten om  zijn  pullen in de gaten te 
houden, de  grutto vloog  daarbij van de  ene boomtop naar de 

andere.  Bernard ( een man van in de 80 ) schreef: “Dit heb ik nooit eerder meegemaakt “  
 
De Scholekster 
Het aantal broedparen van de scholekster liep terug van 19 in 2010 naar 15 in 2011, een achteruitgang van ca. 
21%. Het aantal gevonden legsels bleef gelijk nl. 8 met een aantal van in totaal 20 eieren waarvan er slechts 8 
uitkwamen. Ook dit jaar werd de helft van de gevonden legsels door verschillende oorzaken verstoord. De eerste 
scholeksters werden op 22 maart waargenomen door Frans Weusthof. 
 
De Wulp 
De stijging van het aantal broedparen in 2010 wist zich in 2011 
voort te zetten, en wel van 6 naar 8 broedparen, een hoopvol 
gegeven. Deze slimme, sierlijke en een prachtig jodelend 
geluid voortbrengende vogel, die niet alleen bij vogelaars 
maar ook bij landbouwers een fijn voorjaarsgevoel oproept, 
is uit onze contreien in wezen niet weg te denken. Laten we 
daarom hopen dat de stijgende lijn van het aantal van deze 
soort zich zal weten voort te zetten, in ieder geval zal 
stabiliseren. Er werden 5 legsels gevonden met in totaal het 
maximum aantal eieren nl. 20, waarvan er 12 zijn uitgekomen. En nu 
maar hopen dat van deze 12 jonge wulpen er over 2 jaar een flink 
aantal zal terugkomen in hun geboortegebied. De eerste wulpen 
werden door B. Pross gezien op 10 maart. 
 
 

Het monitoren van de broedparen is in het 
beheergebied De Benneker voldoende. 

   12 jonge wulpen uitgekomen in Rossum 



De Tureluur 
De teruggang van het aantal paartjes van de tureluur was in 2011 opmerkelijk. Van de 16 paartjes in 2010 bleven 
slechts 11 broedpaartjes over in 2011, een achteruitgang van meer dan 30%. Van deze 11 broedparen, waarvan er 
7 paren hebben gebroed in het gebied “de Benneker“, werd slechts 1 legsel gevonden. Dit heeft weer alles te 
maken met de wijze van lokaliseren van de nesten. Net als bij de grutto gebeurde dit in 2011 voor het eerst vanaf 
de “zijlijn “ door regelmatige monitoring oftewel “op afstand waarnemen“. Door deze manier van werken worden er 
geen sporen “getrokken” naar de nesten met de bedoeling predatoren op afstand te houden. Laten we hopen dat 
deze wijze van inventariseren een blijvend positief effect op de aantallen mag hebben.  
 
Afdeling: Weerselo 
 
Vergelijking resultaten 2010 en 2011 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 
Kievit 66 77 89 97 335 357 203 229 36 35 
Grutto 4 9 4 6 16 22 12 12 1 3 
Scholekster 9 9 9 10 29 31 9 17 5 4 
Wulp 4 7 4 8 10 27 5 17 2 3 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
De Kievit 
Na een drastische daling van het aantal kievit broedparen in 2010, nam het aantal in 2011 weer toe van 66 naar 77 
broedparen. Daarmee is het aantal weer terug op het niveau van voor 2010. Opvallend is dat in Weerselo het aantal 
locaties met kieviten steeds verder afneemt, maar dat het aantal kieviten op de locaties, waar ze nog wel zitten, 
stabiliseert of zelfs licht toeneemt. Dat de kievit een voorkeur heeft aan een broedplaats op het maïsland boven het 
weiland blijkt ook weer dit jaar. Van de 97 kievitsnesten werden er 73 (75%) gevonden op maïsland en 24 (25%) 
op grasland. De eerste legsels worden gelegd rond 
de periode eind maart/begin april. De kieviten zitten 
dan ongeveer 2 weken te broeden als de 
werkzaamheden op het maïsland beginnen. Deze 
werkzaamheden, zoals mest-injecteren, ploegen, 
maispoten, zijn er in veel gevallen de oorzaak van 
dat het eerste legsel niet succesvol is. Deze trend 
was ook in 2011 weer waarneembaar, er zijn dan 
ook weinig kievitskuikens uit het eerste legsel 
vliegvlug geworden. De hoop werd daarom 
gevestigd op het tweede legsel. Deze latere legsels, 
begonnen op het moment dat alle werkzaamheden 
op het land waren voltooid, waren succesvoller en 
hebben relatief meer vliegvlugge kuikens 
opgeleverd. Het eerste legsel met 3 eieren werd in 
een weiland in Weerselo gevonden door H. Schepers op zondag 20 maart. Vier weken later, op maandag 18 april, 
werden 4 kuikens waargenomen. Helaas zijn deze kuikens verdronken in een diepe sloot, die was gegraven 
vanwege het draineren van een weiland. Ook het laatste legsel, met 4 eieren, werd op 8 juni gevonden door H. 
Schepers. Dit keer op een maïsland, waar de mais al redelijk hoog stond. Dit nest leverde twee vliegvlugge jongen 
op. In 2011 werden 35 nesten verstoord en/of voortijdig verlaten. Het verstoringpercentage kwam daarmee op 36% 
en was voor het grootste deel toe te schrijven aan predatie (51%). Uit de resterende legsels werden 229 jonge 
kieviten geboren.  
 
 
 

Relatief meer kuikens vliegvlug van de tweede legsels 



De Grutto 
Hadden we al een aantal jaren te maken met een dalend aantal gruttoparen in het Weerselose. 2011 vormt daarop 
een uitzondering, want het aantal broedparen van de grutto nam toe van 4 broedparen in 2010 naar 9 broedparen 
in 2011. De grutto’s bevonden zich op vier locaties waarvan 4 gruttoparen op één locatie. Op deze locatie is het 
broedseizoen succesvol verlopen. Omdat alle landbouwwerkzaamheden op het land al hadden plaatsgevonden en 
om verstoring te voorkomen, werden de nesten niet opgezocht. In goed overleg met de betreffende landbouwer 
werd het maaien van een groot gedeelte van het weiland enkele weken uitgesteld. Dit maakte het mogelijk dat, van 
de vier nesten, er drie gruttonesten uitkwamen. Eén nest werd helaas voortijdig verlaten. Op 18 mei werden voor 
het eerst alarmerende grutto-ouders waargenomen, daarmee vaststellend dat de eerste kuikens waren geboren. Het 
lange gras bood voldoende voedsel en dekking voor de kuikens. Na een aantal weken had het gras in de 
omliggende percelen inmiddels voldoende lengte bereikt, waardoor de grutto-ouders met hun jongen in een steeds 
groter gebied gingen foerageren. Dit maakte het mogelijk dat op 31 mei het gespaarde perceel kon worden 
gemaaid. Alle moeite werd uiteindelijk beloond met 7 vliegvlugge grutto-kuikens. Van één gruttopaar wisten zelfs 
alle 4 kuikens het luchtruim te kiezen. Dit is toch wel uitzonderlijk, omdat dat bijna niet meer voorkomt.  
 

De Scholekster 
Van de scholekster bleef het aantal broedparen, 

9 stuks, t.o.v. het voorgaande jaar op peil. Er 
werden 10 legsels gevonden, zonder 

uitzondering allemaal op het maïsland. 
Over het algemeen begint de 
scholekster wat later aan het 
broedseizoen. Dit jaar echter werd 
het eerste nest al gevonden op 29 
maart door R. Blokhuis. Het laatste 
nest werd gevonden door H. 

Schepers op 29 mei. Het aantal 
gevonden eieren bedroeg in totaal 31 

eieren. Van de 10 gevonden nesten 
gingen er 2 verloren door predatie en twee 

door landbouwwerkzaamheden. Het broedsucces 
van de scholekster is de laatste jaren zorgwekkend te 

noemen. 2011 week in dat opzicht niet af van voorgaande 
jaren. Het aantal vliegvlugge jongen kwam in 2011 slechts 
uit op 2. 
 

De Wulp 
Al in het vroege voorjaar, op 25 februari om precies te zijn, werden de eerste wulpen waargenomen. Na een dip in 
het aantal broedparen in 2010 (4 paartjes) herstelde zich het aantal in Weerselo weer naar 7 wulpenparen. Deze 7 
wulpenparen bevonden zich allemaal in de omgeving van Gammelke. Het eerste legsel werd gevonden door P. 
Bleyenberg op 8 april. Dit bleek een zeer succesvol legsel, want alle 4 de jongen werden uiteindelijk vliegvlug. 2011 
verliep in Weerselo goed voor de wulp. Van de 8 gevonden nesten met 27 eieren, kropen er 17 wulpenkuikens uit 
het ei. Hiervan werden er uiteindelijk 13 vliegvlug. Een mooi resultaat voor deze prachtige vogel. 
 
De Tureluur 
In het afgelopen jaren werd geregeld een paartje tureluurs waargenomen in de omgeving van Lemselo. In 2011 
werd dit paartje niet meer waargenomen. Zij heeft zich waarschijnlijk verplaatst naar een gunstiger omgeving om te 
broeden. 
 
 
 
 
 
 

Ondanks hun waakzaamheid lukt het de afgelopen jaren 
maar weing scholeksterpaartjes om jongen groot te krijgen  



Afdeling Saasveld 
 
Vergelijking resultaten 2010 en 2011 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 
Kievit 46 44 56 53 219 164 155 95 16 21 
Grutto 12 12 11 5 48 18 12 10 8 2 
Scholekster 5 4 4 4 12 3 3 3 3 3 
Wulp 5 6 3 4 12 10 4 4 2 3 
Tureluur 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 

 
De k ievit 
Het blijft maar dalen met de kieviten in Saasveld. Het aantal broedparen daalde niet zo hard als in het voorafgaande 
jaar. Dit jaar hadden we 44 broedparen. Twee broedparen minder dan vorig jaar. De meeste kieviten zitten in het 
Westerikkerbroek en Boerenbroek. Het aantal jongen dat vliegvlug werd was in beide gebieden erg laag. Wat zeker 
een grote rol heeft gespeeld is de droogte. In het algemeen kunnen weidevogels beter tegen een lange periode van 
regen dan tegen een lange periode van droogte. Dit geldt zeker voor kieviten op de maïslanden. Naast het feit dat 
veel kuikens tijdens landbouwwerkzaamheden zijn ondergewerkt, konden de overgebleven kuikens onvoldoende 
voedsel vinden op de kurkdroge akkers. Doordat kuikens bij voedselschaarste minder alert zijn, vallen ze vaak ten 
prooi aan predatoren. Het aantal nestverstoringen lag dit jaar 10% hoger dan vorig jaar. De droogte zal ook hier 
zeker een rol in hebben gespeeld. Daarnaast kregen we in het Westerikkerbroek ook nog eens te maken met 
eierrapers. Er werden zeker 5 kievitsnesten leeggehaald. Verantwoordelijk voor de overige verstoringen waren: 
landbouwwerkzaamheden(6), predatie(10). Het eerste legsel en het laatste legsel werd respectievelijk op 24 maart 
en 25 mei gevonden door L. Rouhof. 
 
De Grutto 
Voor de grutto was 2011 een dramatisch jaar. Er is geen enkel 
gruttokuiken vliegvlug geworden. Het aantal broedparen 
grutto’s in Saasveld was in 2011 gelijk aan dat van 
2010, namelijk 12 broedparen. Er werden 5 nesten 
gevonden waarvan 3 nesten in Boerenbroek en 2 
nesten in het gebied rondom de Postweg. Van de 
overige broedparen zijn de nesten niet gevonden. 
Van de 5 gevonden nesten zijn 3 nesten succesvol 
uitgekomen. Helaas zijn van deze succesvol 
uitgekomen nesten geen kuikens vliegvlug 
geworden. Het eerste grutto legsel werd op 18 april 
gevonden door L. Rouhof en het laatste gruttonest 
tijdens het maaien op 24 mei door M. Blenke. Omdat nu al 
enkele jaren achtereen nauwelijks kuikens vliegvlug zijn 
geworden in de gebieden rondom Saasveld, moet in de 
nabije toekomst gevreesd worden voor het behoud van 
deze prachtige en statige weidevogel in dit evenzo mooie 
landschap. 
 
De scholekster  
Het aantal broedparen scholeksters daalde dit jaar naar 4. Van deze broedparen werd ook het  legsel gevonden. 
Jammer genoeg werden van deze 4 gevonden legsels, 3 legsels verstoord. Oorzaak van de verstoring was predatie. 
Gelukkig zijn er van dat ene succesvol uitgekomen legsel nog 2 kuikens vliegvlug geworden. Het eerste legsel met 4 
eieren werd op 6 april gevonden door J. Schabbink. Het laatste legsel op 8 mei door L. Rouhof. 
 

Hoewel er wel een aantal legsels succesvol uitkwamen 
werden helaas geen jongen vliegvlug  



De wulp 
Gelukkig kunnen we voor dit jaar een toename melden van de wulp. Dit zeer waarschijnlijk als gevolg van het 
succesvol vliegvlug worden van kuikens in de voorgaande jaren. Het totaal aantal broedparen wulpen bedroeg 6 
waarvan 4 nesten werden gevonden. Het eerste nest werd op 2 april gevonden door L. Rouhof. Het laatste op 17 
april gevonden door L. Vollenbroek. Alle vier nesten werden gepredeerd, waarvan 1 nest door de vos en 3 nesten 
door kraaien. Kortom, ook van de wulp zijn in 2011 geen kuikens vliegvlug geworden.  
 
Afdeling Deurningen/Hengelo 
Vergelijking resultaten 2010 en 2011 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 
Kievit 34 41 49 47 186 161 98 117 24 10 
Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scholekster 4 4 4 4 11 9 11 6 0 2 
Wulp 3 1 1 0 4 0 4 0 1 0 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
De k ievit 
Na een terugval van het aantal broedparen kieviten vorig jaar kon dit jaar weer een toename van deze mooie 
weidevogel gemeld worden. Met 7 broedparen meer kwam het totaal uit op 41 broedparen. Een toename van 21 %. 
Helaas zijn ook in de omgeving van dit kerkdorp weinig kuikens vliegvlug geworden. Volgens schatting zijn er 
ongeveer 15 kuikens vliegvlug geworden. Het eerste legsel werd op 25 maart gevonden door het duo 
Horsthuis/Veldhuis en het laatste werd op 30 mei gevonden door Harry Koopman. Opmerkelijk was dat er evenals in 
2011 weer een legsel is gevonden met eieren van een afwijkende kleur, namelijk blauw. Destijds was de vinder 
Hennie Horsthuis en werd het nest uiteindelijk gepredeerd. Dit jaar was Harry Koopman de vinder van dit bijzondere 
legsel dat ook nog eens succesvol uitkwam. Of de kuikens ook vliegvlug zijn geworden is niet bekend. De predatie 
van het aantal nesten was dit jaar laag. Wat de hoofdoorzaak is van het geringe aantal vliegvlugge kuikens, is niet 
duidelijk geworden. Maar ook hier zal het droge voorjaar een grote rol hebben gespeeld.  
 
De scholekster 
Het aantal scholeksters dit jaar is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven, namelijk 4 broedparen. 
Drie nesten werden gevonden op het maïsland. Het nest van het 4e broedpaar werd gevonden op het platte dak van 
een gebouw. Eén nest op het maïsland werd gepredeerd. De uitgekomen kuikens van de scholekster op het platte 
dak hebben het helaas niet overleefd. Ze werden dood op de begane grond gevonden. Van de succesvol 

uitgekomen legsels op het maïsland zijn er 
waarschijnlijk 2 pullen vliegvlug geworden. Het 
eerste legsel(12 mei) en het laatste legsel(20 
mei) werd gevonden door Harry Koopman.  
  
De wulp 
De stand van het aantal broedparen wulpen is dit 
jaar gedaald van 3 naar 1 broedpaar. Ondanks 
dat het nest niet werd gevonden zijn de eieren 
van dit wulpenpaar toch succesvol uitgekomen. 
Later in het seizoen werd het ouderpaar 
gesignaleerd met kuikens. Het is onbekend of er 
wulpenkuikens vliegvlug zijn geworden. 
 
 

 
 

secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

Het enige broedpaar wulpen was succesvol  

mailto:secretariaat@nvwgdegrutto.nl

