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Berichten van het bestuur 
 
Na een droge en warme zomer en een erg natte herfst en winter staan we op de 
drempel van het voorjaar. 
De plassen en vennen in de verschillende Twentse veengebieden staan weer vol 
water. Dat is goed nieuws voor de vogelbevolking aldaar. 
Door het ontbreken van echte vorst deze winter zijn de verliezen onder de 
overblijvende vogels gelukkig minimaal. Mede door de zachte winter is het voorjaar 
erg vroeg dit jaar. 
Op 2 maart is het eerste kievitsei van dit jaar gevonden, dat is twee weken eerder 
dan normaal. Veel vogels zijn ook veel eerder met zingen begonnen, een trend die 
zich al enige jaren voordoet. 
Inmiddels kunnen we alweer de eerste wulpen horen jubelen. Hoelang nog? 
Het gaat slecht met onze weidevogels. 
 
Sinds 1960 is 60 tot 70 procent van de 27 kenmerkende broedvogels van het 
Nederlandse boerenland verdwenen. Het gaat om een achteruitgang van naar 
schatting 4 miljoen broedparen in 1960 naar 1,5 miljoen broedparen in 2017. 
Enkele soorten zijn in grote delen van Nederland bijna niet meer te vinden. 
Sinds 1960 zijn naar schatting 750 duizend tot 1,1 miljoen broedparen van de 
veldleeuwerik verdwenen. Ook de patrijs, de zomertortel, de ringmus (alle drie 
afgenomen met meer dan 90 procent) en de grutto (afname bijna 70 procent) zijn 
tegenwoordig schaarse verschijningen op het boerenland. 
(Bron: CBS) 
 
Er hebben zich het eerste kwartaal 4 nieuwe leden aangemeld.  
Ton Bruns, Laurie van de Ven, Harvey Pearson en Marc Brorens. 
Daarmee komt het totaal aantal leden van de Twentse Vogelwerkgroep op 175. 
 
In verband met vakantie is deze uitgave van Ficedula een maand eerder bij de 
drukker bezorgd. De waarnemingen rubriek beslaat dan ook 2 ipv. 3 maanden. 
Dit wordt in het volgende nummer gecompenseerd. 
 
 
Namens het bestuur 
Harry de Jong  (voorzitter@tvwg.nl) 

mailto:voorzitter@tvwg.nl
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PTT-tellingen 2000-2019 Rondje Oelemars 
 

Ben Hulsebos 
 
Steeds duikt de naam PTT-telling op in vogelverslagen. Moet dat niet KPN-telling 
zijn, want de naam PTT bestaat toch al lang niet meer? Het klopt echter wel, want 
PTT staat hier voor Punt-Transect-Telling, een van de vele Sovonprojecten. Bij dit 
project worden in heel Nederland langs honderden vaste routes op steeds 20 vaste 
punten de wintervogels geteld. De punten liggen zover uit elkaar dat er nauwelijks 
overlap is.  
Alles mag worden geteld: zichtbare vogels, vogels die alleen gehoord worden en 
zelfs overvliegende vogels. Op elk punt wordt 5 minuten geteld.  
Het noteren kan digitaal via smartphone of tablet, maar kan ook op papier, waarbij 
de gegevens daarna thuis digitaal bij Sovon worden ingevoerd. De telperiode is elk 
jaar van 15 december t/m 1 januari, waarbij de teller zelf een gunstige dag kan 
uitzoeken binnen deze periode.  
 
Sovon geeft zelf aan: 
Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject 
van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig 
beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) 
voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goed bruikbare resultaten 
en onverwachte momenten in het veld op.  
 
Doel 
Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene wintervogels, in 
aanvulling op de andere wintervogelprojecten (o.a. watervogeltellingen). 

Welke soorten 
Alle soorten worden geteld. Voor ca. 80 soorten levert dit project onmisbare 
informatie op. Het gaat zowel om overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa 
(Kramsvogel, Keep) als Nederlandse standvogels (Groene Specht, Huismus). 

In 2000 ben ik gestart met een PTT-telling rond de Oelemars. Dit jaar is de 
twintigste telling uitgevoerd. Een jubileum dus en een aanleiding voor een terugblik 
op de afgelopen jaren. Bij de meeste tellingen gingen we met twee en soms met 
drie tellers op stap. Dit is zeker aan te raden, want twee zien meer dan één, 
bovendien moeten de telresultaten ondertussen ook genoteerd worden.  
Als er veel vogels zitten op een telpunt kunnen binnen de vijf minutenperiode de 
soorten worden vastgesteld en als de tijd om is kunnen daarna de aantallen worden 
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bepaald. Dit is bv. nodig bij telpunt 15: de observatiehut op de Oelemars. De route 
wordt op de fiets afgelegd en kent verschillende biotooptypes. 

 

De 20 telpunten van de Oelemarsroute (bron: Sovon) 

Aangezien er dit jaar een mijlpaal is bereikt door 20 jaar PTT-monitoring op deze 
route is het wel eens interessant welke vogels en in welke aantallen waargenomen 
zijn. 

Soort Aantal Soort Aantal Soort Aantal 

Dodaars 6 Fazant 10 Staartmees 40 

Fuut 105 Waterhoen 29 Glanskop 33 

Aalscholver 137 Meerkoet 274 Matkop 4 

Grote Zilverreiger 2 Kievit 984 Kuifmees 21 

Blauwe Reiger 22 Watersnip 10 Zwarte Mees 5 

Ooievaar 17 Witgat 1 Pimpelmees 140 

Knobbelzwaan 11 Kokmeeuw 5337 Koolmees 291 
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Zwaangans 6 Stormmeeuw 11 Boomklever 52 

Toendrarietgans 1377 Zilvermeeuw 19 Taigaboomkruiper 1 

Kolgans 2692 Stadsduif 311 Boomkruiper 52 

Grauwe Gans 1721 Holenduif 19 Gaai 90 

Soepgans 203 Houtduif 6499 Ekster 272 

Gr. Canadese Gans 2 Turkse Tortel 146 Kauw 2237 

Brandgans 32 IJsvogel 2 Russische Kauw 2 

Nijlgans 803 Groene Specht 24 Roek 2273 

Mandarijneend 2 Zwarte Specht 1 Zwarte Kraai 856 

Smient 103 Grote B. Specht 36 Spreeuw 423 

Krakeend 215 Middelste B.Specht 1 Huismus 203 

Wintertaling 91 Veldleeuwerik 3 Ringmus 149 

Wilde Eend 10222 Graspieper 2 Vink 717 

Soepeend 34 Gr. Gele Kwikstaart 16 Keep 4 

Pijlstaart 4 Witte Kwikstaart 4 Groenling 93 

Slobeend 2 Winterkoning 54 Putter 11 

Tafeleend 76 Heggenmus 34 Sijs 54 

Kuifeend 242 Roodborst 59 Barmsijs spec. 10 

Brilduiker 2 Roodborsttapuit 1 Kruisbek 7 

Nonnetje 2 Merel 282 Goudvink 21 

Sperwer 6 Kramsvogel 404 Appelvink 5 

Buizerd 47 Koperwiek 48 Geelgors 63 

Torenvalk 10 Grote Lijster 2   

Slechtvalk 1 Goudhaan 31 Totaal 40978 

 

Totaal aantal per soort Oelemarsroute in 20 tellingen 2000-2019 
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Een PTT-route als telproject is zeker een aanrader voor elke vogelaar die ervaring 
heeft in de roepjes van vogels en de soorten op zicht kan herkennen. Het is in de 
rustige tijd van het jaar en je kunt het zelf indelen door bij Sovon een route te 
bepalen en de telpunten vast te leggen.  
Ook is het mogelijk een oude vacante route over te nemen. Door dit project 
jarenlang vol te houden, zie je soms al op het niveau van één route de 
ontwikkelingen in de winterpopulaties. Bv. Ringmus, Matkop en Zwarte Mees 
worden de laatste jaren al niet meer in de telling waargenomen, maar o.a.. de 
Krakeend wordt wel steeds talrijker.  
Ik wil dan ook alle vogelaars oproepen om ook een PTT-route voor Sovon te gaan 
tellen. Het is elke keer weer spannend welke soorten je gaat ontdekken en in welke 
aantallen. 
 

Ben Hulsebos 
 
 
 

 
Wintertaling                                                                                           Foto: Harry de Jong 
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Resultaten BMP–Z in Twente in 2018 en 2019 
 

Peter van den Akker 
 
Hoe is het de afgelopen 2 jaar met onze bijzondere en zeldzame broedvogels in 
Twente gegaan? Wat zijn de belangrijkste stijgers en dalers qua aantallen? Met dit 
overzicht informeer ik u over de actuele ontwikkelingen. Helaas heeft u dit 
overzicht vorig jaar van mij moeten missen. Dit kwam omdat bij Sovon druk is 
gesleuteld aan nieuwe software welke recent met enige vertraging beschikbaar is 
gekomen. Daarom leest u dit jaar zowel over de resultaten uit 2018 als uit 2019. 
 
Dit overzicht heb ik kunnen maken dankzij de inspanningen van vele tientallen 
waarnemers die gegevens hebben ingestuurd/beschikbaar gesteld (heel veel dank 
hiervoor) via: 
 

• BMP (= Broedvogel Monitoring Project) waaronder telgebied Losser en 
Engbertsdijksvenen, 

• medewerkers van NM, Landschap Overijssel en SBB,  

• broedvogelkarteringen, in 2018 zijn verspreid over Twente diverse 
karteringen uitgevoerd op landgoed Twickel, landgoederen Enschede-zuid 
en Oost, Hof Espelo, Lonnekerberg en Oldenzaalse stuwwal,  

• het beekvogelproject van de Twentse Vogelwerkgroep, 

• www.waarneming.nl. 
 
 
Geoorde Fuut (2018: 3 en 2019:4) 
In 2003 piekte het aantal Geoorde Futen in Twente met 33 paar die allemaal 
broedden in de Engbertsdijksvenen. Daarna zagen we hier een geleidelijke en 
continue afname veroorzaakt door een gelijke afname van broedende 
Kokmeeuwen. De Geoorde Fuut broedt namelijk graag in kolonies Kokmeeuwen! 
De laatste jaren zit er nog een enkel paartje in dit voormalige kerngebied. Leuk is 
het verschijnen in het retentiegebied Kristalbad bij Enschede; in 2019 zaten hier 3 
paartjes waarbij maximaal 3 juvenielen zijn gezien. De juvenielen verbleven hier tot 
eind augustus. In dit gebied is blijkbaar genoeg voedsel en bescherming te vinden 
zonder de aanwezigheid van broedende Kokmeeuwen.  

 

http://www.waarneming.nl/
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Een Geoorde Fuut in de glorietijd in de Engbertsdijksvenen (Foto: Alex Huizenga) 

 

 
 
 



                                                Ficedula 49 (2020) nr. 2 
 

8 

Ooievaar (2018: 15 en 2019: 22) 
De Ooievaar breidt zich vanaf 2015 snel uit, de meeste territoria zitten in het 
Dinkeldal. Landelijk is er ook een sterke toename. De soort roept tegenstrijdige 
reacties over zich af; beschermers zien in de Ooievaar een signaal van 
natuurherstel en anderen vrezen vooral predatie van jonge (weide)vogels. Nu de 
Ooievaar weer op eigen benen kan staan is niet meer logisch de soort bij te voeren 
in ooievaarsdorpen.   
 
Grote Canadese Gans (2018: 3 en 2019: 2) 
Paren waren in ieder geval aanwezig op de Oelemars bij Losser en in de zuidelijke 
stadsrand van Enschede op enkele vijvers. Het is niet duidelijk of er elders paren 
zijn gemist.  
 
Brandgans (2018: 48 en 2019: 18) 
Deze van origine arctische gans begon rond 1990 in Nederland te broeden en is 
daarna enorm in aantal toegenomen. In Twente broedt de Brandgans op 
(stads)vijvers, zandwinplassen en in natte natuurgebieden. In 2018 zijn veel extra 
territoria gemeld: Weusthagpark Hengelo 9 terr, Stroinkslanden Enschede 3 terr, 
landgoederen Enschede-zuid 12 terr en Dakhorst 5 terr). De terugval in 2019 heeft 
vooral te maken met minder telinspanning.  
 
Mandarijneend (2018: 4 en 2019: 1) 
Deze kleine exoot uit Azie broedt in oude loofbossen nabij water en gebruikt 
boomholten voor haar nest. De territoria zijn vastgesteld op Twickel (2018: 3), nabij 
het Rutbekerveld (2018: 1) en langs de Dinkel bij Losser (2019). Door onvolledig 
onderzoek zullen er her en der paartjes zijn gemist.  
 
Rode Wouw (2018: 2 en 2019: 0) 
In 2019 zijn er in Twente helaas geen broedgevallan gevonden. Wel waren er op 
enkele locaties waarnemingen in het broedseizoen (o.a. Oost Twente en omgeving 
Wiene Zeldam), maar hier konden echter geen nesten of alarmerende vogels 
worden gevonden. Wel broedde er bij het Haaksbergerveen in beide jaren een paar 
net over de grens. In West-overijssel is de soort in 2019 sterk toegenomen toen 
daar maar liefst 5 paartjes broedden. Ook landelijk is er een toename. Deze zomer 
zijn 8 jonge Rode Wouwen gezenderd. Op www.grauwekiekendief.nl kunt u de 
verplaatsingen volgen; de nog 7 levende wouwen zitten momenteel (26 dec) 
allemaal in zuid Frankrijk of Spanje.  
   
 

http://www.grauwekiekendief.nl/
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Slechtvalk (2018: 3 en 2019: 5) 
De voormalige zendmast bij Markelo trok in 2007 de eerste Slechtvalk aan en hier 
is vanaf 2008 elk jaar een paar aanwezig. In 2017 is het vaste ouderpaar verjaagd 
door een stel jonge valken, waarvan het nieuwe mannetje is geboren in Markelo en 
dus zijn ouders heeft verjaagd.  Andere locaties waar Slechtvalken zijn vastgesteld: 
binnenstad van Almelo (2019), Plechelmuskerk Oldenzaal (2018 en 2019), Saasveld 
(2019), Westermaat Hengelo (2019), centrum Enschede (2018).  Het lijkt er op dat 
we in Twente jaarlijks diverse broedparen missen, mede omdat de paren 
waarschijnlijk trouw zijn aan hun broedlocatie en alleen het Markelose paar 
jaarlijks wordt gemeld. Daarnaast zijn ook nog paartjes in de havengebieden van 
alle grote steden te verwachten (voedsel in de vorm van watervogels aanwezig en 
grote panden om op te broeden). Dit is een soort om met zijn allen wat beter in de 
gaten te houden! 
 

 
Het enige goed gemonitorde paartje Slechtvalken van Twente (Foto: Jan Meijerink) 
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Kwartelkoning (2018 en 2019: 0) 
In beide jaren geen waarnemingen. De Kwartelkoning doet het in heel Nederland 
heel slecht de laatste jaren!  
 
Porseleinhoen (2018: 3 en 2019: 0) 
Deze soort wordt niet jaarlijks in Twente aangetroffen, normaal vooral in de 
Engbertsdijksvenen en het Haaksbergerveen, maar de laatste jaren met name in de 
Overtoom te Rijssen. In 2018 zijn hier nog 3 roepende vogels gehoord tijdens een 
BMP-bezoek eind mei. In 2019 werd hier wederom een BMP-kartering uitgevoerd, 
maar toen zijn helaas geen Porseleinhoentjes gehoord. De soort heeft na 
herinrichting van dit gebied tot nu toe eenmalig gepiekt met 10 territoria in 2017.   
 
Kraanvogel (2018: 4 en 2019: 4) 
In beide jaren zijn er 4 territoria gevonden in de 3 grote veengebieden: 
Engbertsdijksvenen (2018 2 paar en 2019 1, maar beide jaren geen jongen), 
Haaksbergerveen (2018 1 paar en 2019 2 waarvan 1 succesvol) en Wierdense veld 
(beide jaren 1 paar met  jongen welke in 2019 niet vliegvlug zijn geworden). De 
toename in onze regio zet voorlopig niet door. Mogelijk was de droogte in 2018 en 
2019 de veroorzaker van een tijdelijke stagnatie van de groei?   
 
Kleine Plevier (2018: 13 en 2019: 13) 
De Kleine Plevier is een pioniersoort van brakke terreinen met weinig vegetatie. Er 
werden beide jaren 13 territoria opgespoord, hiervan is vastgesteld dat een aantal 
succesvol waren. De soort is beide jaren onvolledig geteld, er zullen verscheidene 
territoria zijn gemist op afgravingen, bedrijventerreinen, zandwinplassen e.d.  
 
Oehoe (2018: 3 en 2019: 5) 
De Oehoe breidt haar verspreidingsgebied vanuit Duitsland naar het westen uit. 
Vanaf 2012 zit er een territorium van deze machtige uil op de Boeldershoek bij 
Hengelo. De laatste jaren worden ook op andere plaatsen in Twente Oehoes 
waargenomen. In 2019 zelfs op 5 locaties: Boeldershoek (succesvol, jongen 
geringd), havengebied Enschede (succesvol, jongen geringd), omgeving Singraven 
(zang), omgeving vliegveld Twente (succesvol, niet geringd) en Elhorst bij Zenderen 
(zang). Het kan haast niet anders dat er meer territoria in Twente zitten dan nu 
gevonden. Wie durft een nachtelijke inventarisatie aan van potentiele plekken 
(groeven, stortplaatsen en heuvels in een bosrijke omgeving)? De maanden januari 
en februari lenen zich hier het beste voor. Ook plukresten, uitwerpselen, 
braakballen of ruiveren kunnen u op het spoor van een territorium zetten.    
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Jonge Oehoe op locatie Boeldershoek tijdens het ringen (Foto: Leo Hassing) 
 
Nachtzwaluw (2018: 77 en 2019: 101)  
In 2019 is de soort redelijk compleet geteld; bijna alle grotere heide- en 
veengebieden zijn goed uitgekamd. Dit leverde direct een recordaantal paartjes op. 
De territoria kunnen dicht op elkaar liggen. Gebieden waar in 2019 niet is geteld 
betroffen heideterreinen op Twickel en Het Lankheet. Ondanks de wisselende 
telinspanningen laat onderstaande grafiek een gestage aantalsgroei zien.        
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Draaihals (2018: 2 en 2019: 1) 
De soort lijkt tegenwoordig jaarlijks in Twente te broeden maar is lastig vast te 
stellen. De territoria zijn gevonden in de Engbertsdijksvenen (2019), omgeving 
Mander en landgoed Twickel nabij Beckum (beiden in 2018).  
 
Middelste Bonte Specht (2018: 295 en 2019: 355) 
De Middelste Bonte Specht is nog steeds booming; opnieuw een stijging van het 
aantal territoria tot een ongekend niveau van 355 in 2019. Ben Hulsebos 
coördineert in Twente de Mibo-tellingen waardoor we deze ontwikkeling op de 
voet kunnen volgen.   
 
IJsvogel (2018: 17 en 2019: 28) 
De IJsvogel heeft het moeilijk gehad in de droge zomers van 2018 en 2019, maar 
2019 kende ca. 65% meer territoria dan 2018. In beide zomers voerden vele beken 
weinig tot geen water meer af waardoor er waarschijnlijk op veel plaatsen 
onvoldoende voedsel beschikbaar was om jongen te produceren. Er zijn ook 
positieve uitzonderingen te melden. Zo had Arie Rouwhof in zijn tuin bij Markelo 
een paartje dat 2 broedsels groot kreeg en spoorde Jos Bruns rond Denekamp maar 
liefst 4 paren op die meerdere broedsels produceerden in 2019.     
 

 
 
Grote Gele Kwikstaart (2018: 35 en 2019: 35) 
In beide jaren zijn evenveel territoria vastgesteld, namelijk 35. Ondanks de zachte 
winter 2018-2019 geen toename. De jongenproductie is al vele jaren op een te laag 
niveau. Het herstel van de populatie na een koude winter verloopt in het tweede 
decennium van deze eeuw zeer moeizaam in vergelijking tot het eerste decennium.  
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Kortsnavelboomkruiper (2018: 23 en 2019: 16) 
In 2019 lijkt er een forse terugval ten opzichte van 2018 toen maar liefst 23 
territoria zijn gevonden. Deze piek was echter te wijten aan extra broedvogel-
karteringen in dat jaar. In 2018  werd de soort in een aantal nieuwe gebieden 
vastgesteld (Twickel 1 terr, Hof Espelo 1 terr, Landgoederen Enschede-zuid 1 terr 
en Oost 1 terr) maar ook meer gevonden in van oudsher bekende gebieden 
(Lonnekerberg 3 terr, Oldenzaalse stuwwal 16 terr). De Twentse populatie lijkt 
goed in beeld met waarschijnlijk een grotere verspreiding dan tot nu toe bekend. 
De kern blijven wel de oude loofbossen op de Oldenzaalse stuwwal.  
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Grauwe Klauwier (2018: 5 en 2019: 16) 
De Grauwe Klauwier heeft zich in 2019 mooi hersteld van 2 slechte jaren (2017 en 
2018).  Ook in veel andere provincies was 2019 een goed broedseizoen; naast hoge 
aantallen was tevens de jongenproductie heel goed. Waarschijnlijk een gevolg van 
de droge zomer (www.sovon.nl). Het broeden in Twente is beperkt tot heide- en 
veengebieden.  

 
 

 

Man Grauwe Klauwier op de uitkijk (Foto: Jeroen Onrust) 

http://www.sovon.nl/
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Raaf (2018: 7 en 2019: 6) 
De Raaf is een lastige soort om te karteren door de grote territoria en haar 
heimelijke gedrag in de omgeving van een nest. Nesten worden dan ook zelden 
gevonden. De territoria liggen verspreid over Twente en vooral in de grotere bos- 
en natuurgebieden. Het eerste territorium in Twente werd in 1997 vastgesteld op 
de Borkeld, vanaf 2013 is het aantal fors toegenomen en zit de Raaf duidelijk in de 
lift omhoog.   
 
 
 

Hoe kunt u helpen dit overzicht nog beter en completer te maken?  
Mist u broedgevallen of territoria uit 2018 of 2019 van de besproken soorten dan 
stel ik het zeer op prijs deze alsnog te mogen ontvangen. U kunt mij bereiken op 
Lsb.twente@sovon.nl of akkervanden@yahoo.com.   
 

Bent u nog geen waarnemer bij Sovon maar wilt u meedoen  
aan projecten, dan kunt u zich aanmelden via www.sovon.nl en een 
waarnemerscode aanvragen. Na ontvangst kunt u gegevens invoeren via het 
invoerscherm van alle projecten op de site. Maar het is ook altijd mogelijk om losse 
waarnemingen via www.waarneming.nl in te voeren. Belangrijk is bij zeldzame 
broedvogels altijd de betreffende broedcode in te voeren (geeft informatie over de 
mate van broedzekerheid). Indien u een soort of de locatie geheim wilt houden, 
kan dit door te kiezen voor embargo (soort blijft geheim) of vervagen van de 
waarneming (locatie blijft geheim).  

 
 
 
Peter van den Akker, Districtscoördinator Sovon Twente 
 Lsb.twente@sovon.nl of akkervanden@yahoo.com.   
 
 
 

mailto:Lsb.twente@sovon.nl
mailto:akkervanden@yahoo.com
http://www.sovon.nl/
http://www.waarneming.nl/
mailto:Lsb.twente@sovon.nl
mailto:akkervanden@yahoo.com
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Excursie naar ZW- Friesland 
 

Ineke Kerkhoff 
 
Zaterdag 8 februari hadden we een excursie naar zuidwest Friesland. We 
vertrokken om 7 uur vanuit Hengelo, met vier auto’s ( 16 personen) en reden via 
Zwolle en Kampen de Noordoostpolder in. De eerste stop was in Urk, in de haven 
zagen we na enig zoeken de kwak die er al enkele dagen verbleef. Hij vloog over de 
haven waar hij door kokmeeuwen verjaagd werd, waarna hij even later op een 
kabel van een groot schip neer streek. Vele aalscholvers in broedkleed stonden op 
de rotsen in de havenmond. Baltsende futen trokken de aandacht. Zowel blauwe als 
zilverreigers lieten zich eveneens mooi zien. Grote zaagbekken lagen iets verderop 
in de haven. We vervolgden onze weg richting Lemmer. Daarna naar de 
Sondelerleien waar honderden eenden op het water lagen te dobberen. 
Wintertalingen, smienten, pijlstaarten, drie mooie nonnen, wilde eenden, 
honderden kuifeenden en slobeenden konden we duidelijk door de verrekijkers en 
telescopen zien. Een groepje van 6 watersnippen vlogen over en een groep van 
ongeveer 13 graspiepers hoorden en zagen we toen we de auto's parkeerden. 
 
We reden verder langs de IJsselmeerkust richting Stavoren waar diverse grote 
zaagbekken in de haven lagen. Onderweg werden buizerds gezien maar ook een 
blauwe kiekendief (v) en een slechtvalk. Op het IJsselmeer zagen we een groep 
brilduikers die regelmatig een duik namen om te foerageren. Op weilanden 
onderweg zaten groepen brand- en kolganzen te foerageren. We hadden wel het 
idee dat het er veel minder waren dan voorgaande jaren. We hebben groepen 
reeën gezien tussen de ganzen en schapen.  
 
Ondertussen verdween de zon en trok het dicht met dreigende wolken. Na de 
middag begon het te regenen, we hadden ondertussen half Gaasterland gezien en 
reden naar Sneek, hier zochten we ruim een uur in de regen naar de Meenatortel 
die Jos uiteindelijk toch vond. De Friezen zullen wel gedacht hebben.... "rare lui die 
vogelaars ! " Maar voor ons een leuke soort om mee thuis te komen.  
 
Van Sneek reden we via Heerenveen naar Meppel waarna we over de 
Lankhorsterweg richting Halfweg reden. Hier liepen al vele ooievaars in de 
weilanden of zaten zelfs al op hun nesten om daar straks weer te gaan broeden en 
hun jongen groot te brengen. We wisten dat de roze pelikaan er ook nog ergens 
moest rondlopen echter we zagen hem niet. Een groep ooievaars stond tussen de 
schapen op een weilandje waar het grensriviertje de Reest doorheen stroomt. Uit 
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gekheid zeiden we dat het etenstijd voor de ooievaars was en dat de pelikaan daar 
vast ook aan tafel zat, we zagen nml. diverse ooievaars achter de bomen heen en 
weer vliegen richting het ooievaarsstation en dan weer naar het weiland. Na een 
paar minuten kwam de roze pelikaan samen met een paar ooievaars vanachter de 
bomen naar het weiland. Ondanks de grote afstand en het minder wordende licht 
want het was ondertussen al kwart voor vijf liet hij zich even mooi zien.  

Roze pelikaan 
 
Na deze grote, voor Nederland, bijzondere vogel gezien te hebben werd het voor 
ons tijd om huiswaarts te keren. Met 62 soorten op papier waarvan drie zeldzame 
soorten konden we tevreden zijn. Het was weer een gezellige leuke en geslaagde 
excursie o.l.v. Jos vd Berg. 
 

Soortenlijst 

Aalscholver Blauwe kiekendief Blauwe reiger 

Boomkruiper Brandgans Brilduiker 

Buizerd Dodaars Ekster 

Fuut Gaai Graspieper 

Grauwe gans Grote zilverreiger Grote bonte specht 
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Grote mantelmeeuw Grote zaagbek Holenduif 

Houtduif Huismus Kauw 

Kievit Knobbelzwaan Kokmeeuw 

Kolgans Koolmees Krakeend 

Kramsvogel Kuifeend Kwak 

Lepelaar Meenatortel Meerkoet 

Merel Middelste zaagbek Nijlgans 

Nonnetje Ooievaar Parkeend 

Parkgans Pijlstaart Pimpelmees 

Putter Roek Roodborst 

Roze Pelikaan Slechtvalk Slobeend 

Smient Spreeuw Tafeleend 

Torenvalk Turkse tortel Vink 

Waterhoen Watersnip Wilde eend 

Winterkoning Wintertaling Wulp 

Zilvermeeuw Zwarte kraai  

Meenatortel 
 
Tekst en foto’s Ineke Kerkhoff 
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Broedvogelinventarisatie Middelveen - Overtoom 2019 
 

Peter van den Akker 
 
In 2019 is in het Middelveen – Overtoom (verder Overtoom genoemd) een 
broedvogelinventarisatie uitgevoerd door 6 leden van de Twentse Vogelwerkgroep. 
Dit waren Ineke Kerkhoff, Jan Dommerholt, Herman Grouve, Frans Kruse, Han 
Nijhuis en Peter van den Akker. De Overtoom is in 2013 aangelegd als nieuwe 
natuur en blijkt heel aantrekkelijk voor weide- en moerasvogels. Er zijn in de 
Overtoom veel zeldzame soorten opgedoken en soms in leuke aantallen. Genoeg 
redenen om verslag te doen van de inventarisatie. Het onderzochte gebied is 
hetzelfde BMP-plot van 94,7 ha groot als in 2018 door de Vogelwerkgroep Midden-
Overijssel is geïnventariseerd.  
 
Gebiedsbeschrijving 
Het Overtoom ligt ten zuidwesten van Rijssen, is circa 132 ha groot en is aangelegd 
in het kader van de landinrichting Rijssen. Het gebied was daarvoor in gebruik als 
landbouwgrond. Voor de omvorming zijn alle sloten en greppels gedempt en is de 
voedselrijke bovengrond plaatselijk afgegraven waarbij het aanwezige hoog-laag-
gradiënt is gevolgd en versterkt. Hierdoor is een patroon van laagten ontstaan dat 
met elkaar is verbonden. In deze laagten zijn moerassige vegetaties ontstaan naast 
open water. De hogere delen bestaan uit extensief grasland. Het gebied wordt 
jaarlijks in de nazomer grotendeels gemaaid waardoor bos-en struweelvorming 
wordt voorkomen en het een open karakter blijft houden. Naast de Overtoom is 
ook de Zunasche heide ingericht als nieuwe natuur. In dat gebied komt kwelwater 
aan de oppervlakte van de Sallandse heuvelrug. De Overtoom moet een 
verbindingsfunctie krijgen voor dieren en planten tussen de heuvelrug en de 
Borkeld.   
 
Methode 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de BMP-methode. In totaal zijn 6 
bezoeken gebracht tussen 24 maart en 31 mei 2019. Helaas is het niet gelukt om 
ook in juni een bezoek te brengen. Hierdoor is broedsucces en vestiging van late 
soorten minder goed vastgelegd.   
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Uitgegraven laagten met open water en niet afgegraven hogere delen met grasland 

(Foto: Ineke Kerkhoff 9 juni 2014) 
 

 
Luchtfoto van het BMP-plot, rechts ligt Rijssen en aan de bovenzijde van de foto 

loopt de spoorlijn Deventer - Almelo (Foto: Ineke Kerkhoff sept 2016) 
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Resultaten inventarisatie 
De vastgestelde aantallen uit de inventarisatie zijn opgenomen in een tabel aan het 
einde van dit artikel, evenals die uit 2018. In grote lijnen komen de aantallen uit 
beide jaren overeen, hier een daar zijn er forse verschillen zoals bij een aantal 
zangvogels. Zo is de Spotvogel in 2019 niet aangetroffen, maar dit kan komen 
doordat deze soort laat arriveert en er in 2019 geen bezoeken in juni zijn gebracht. 
De Roodborsttapuit viel fors terug van 8 naar 1 territorium. Wel zaten in 2019 een 
aantal paren net buiten het plot. Dit geldt ook voor de Geelgors die kelderde van 8 
naar 3 paar. De Rietgors daar en tegen steeg fors van 2 naar 18 territoria, mogelijk 
veroorzaakt door de toename van struweel en moerasvegetaties in de vorm van 
riet en lisdodde. 
Meest opvallend in de Overtoom zijn de aantallen weidevogels. Deze groep is heel 
compleet aanwezig; naast de bekende steltlopers zijn ook Zomertaling en Slobeend 
aangetroffen evenals de Gele Kwikstaart en Graspieper. De sfeer van de talrijke en 
luidruchtige weidevogels vormt een enorm contrast met het stille landelijk gebied 
zoals we dat inmiddels overal kennen. Weidevogels zijn overal schaars geworden 
en hebben zich teruggetrokken in de laatste snippers die nog enigszins geschikt 
zijn. De weidevogels broeden haast koloniegewijs in de Overtoom; de omgeving 
wordt gebruikt om te foerageren waardoor het lijkt of de paartjes in het reservaat 
dichter op elkaar kunnen zitten. Zo zagen we tijdens de eerste rondes gemengde 
groepen van Grutto’s, Kieviten en Tureluurs die net buiten het plot in paren 
voedsel zochten. De Grutto was het meest talrijk met 22 paren, Kievit met 16 paar 
en de Tureluur 13 paar. De Wulp met 3 paar en Watersnip (2 paar) gingen een 
beetje verloren tussen deze aantallen; de beide paren Watersnip zaten in hetzelfde 
deel en waren tijdens 1 ronde gezamenlijk aan het baltsen. De Wulp zat vooral op 
de hogere en droge delen. 
Van de eenden zijn 3 soorten vastgesteld: Zomertaling, Slobeend en Wilde Eend. 
Voor duikeenden zijn de plassen te ondiep. Tijdens de eerste bezoeken zijn ook 
enkele Wintertalingen gezien, maar die konden later niet worden teruggevonden.  
Waterral en Porseleinhoen zijn in 2019 niet waargenomen. In 2018 werden nog 3 
territoria van het Porseleinhoen geteld, in 2017 zelfs 10 en in 2016 minimaal 3 
territoria. In 2017 zijn ook jongen waargenomen. Deze soort heeft in 2019 mogelijk 
last gehad van de drogere omstandigheden in 2019 en de voortgaande 
vegetatiesuccessie.  
Graspieper en Gele Kwikstaart zijn in kleine aantallen aangetroffen. Helaas geen 
Veldleeuweriken alhoewel deze hier wel werden verwacht. 
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Tureluur op een afrasteringspaal. Foto: Ineke Kerkhoff 

 

 
Grutto in broedkleed en op zoek naar voedsel op 30 mrt 2016. Foto: Ineke Kerkhoff 
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Waarnemingen van niet-broedvogels 
Buiten het broedseizoen is het brengen van een bezoek ook de moeite waard, 
zeker in de (na)zomer. Daarom als toegift een kort verhaal bij enkele plaatjes.  Zo is 
vanaf 2014 de Lepelaar een jaarlijkse gast die soms een aantal weken in het gebied 
pleistert. Meestal is dit in de maanden juli en augustus; het maximum aantal 
getelde Lepelaars bedraagt 7 ex in begin augustus 2014. Blijkbaar bieden de 
ondiepe plassen genoeg te eten voor deze fraaie sort. 
 

 
Groep foeragerende Lepelaars. Foto: Ineke Kerkhoff 

 
Twee andere bijzondere soorten die in de Overtoom zijn gezien betreffen de 
Steltkluut en de Purperreiger. De Purperreiger is op 3 datums waargenomen en 
waarschijnlijk betreffen dit 2 gevallen: 1 ex op 21 april 2015 en 1 exemplaar op 17 
en 19 april 2016. De reiger maakte prachtig gebruik van zijn schutkleur en loste 
soms volledig op door de overeenkomst tussen het verenkleed en de vegetatie. De 
Steltkluut is waargenomen op 30 april 2016, het ging om een mannetje en vrouwtje 
die central in het gebied voedsel zochten in de plassen. 
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Een verborgen Purperreiger tussen de Lisdodden op 19 april 2016. Foto: Ineke 

Kerkhoff 
 

 
Foeragerende Steltkluut op 30 apri 2016. Foto: Ineke Kerkhoff 
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 2018 2019 

Grauwe Gans 16 14 

Zomertaling 1 1 

Slobeend 5 3 

Wilde Eend 12 7 

Patrijs 2 1 

Porseleinhoen 3 0 

Waterhoen 7 6 

Meerkoet 15 9 

Scholekster 1 0 

Kievit 25 16 

Wulp 3 3 

Grutto 17 22 

Watersnip 5 2 

Tureluur 9 13 

Koekoek 1 1 

Kleine Karekiet 2 2 

Bosrietzanger 2 5 

Spotvogel 3 0 

Grasmus 15 15 

Blauwborst 0 1 

Roodborsttapuit 8 1 

Gele Kwikstaart 7 5 

Witte Kwikstaart 1 1 

Graspieper 3 3 

Kneu 4 0 

Geelgors 10 3 

Rietgors 2 18 
 
 
Peter van den Akker, akkervanden@yahoo.com 
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Kolonievogels in Twente in 2019 

 
Peter van den Akker 
 
In dit artikel laat ik zien hoe het onze kolonievogels in Twente in 2019 is vergaan. 
De standvogels Blauwe Reiger en Roek namen opnieuw in aantal af en de 
Kokmeeuw is als broedvogel aan het uitsterven in onze regio. Met name de beide 
zwaluwen (Oever- en Huiszwaluw) deden het erg goed in 2019.  
Er is ondanks alle telinspanningen van iedereen, waarvoor dank, in 2019 een 
minder compleet beeld verkregen dan in 2018. Een aantal kolonies van de Blauwe 
Reiger en de Roek werden namelijk niet geteld. Enkele tellers moesten vanwege 
leeftijd en gezondheid afhaken. Gelukkig zijn er inmiddels nieuwe tellers gevonden. 
Ik wens u veel leesplezier met dit overzicht en alvast veel succes met de tellingen in 
2020.  
 
Blauwe Reiger (111) 
Het getelde aantal paren in 2019 was met 111 aanmerkelijk lager dan in 2018 (159). 
Daarmee is 2019 het vierde jaar op rij met een afname. Wel zijn 2 kolonies in 
Almelo (Beeklustpark en Rogmanspark) in 2019 niet geteld. Hierdoor zijn circa 15 – 
20 paar gemist, dit verklaart maar een stukje van de afname.  

Blauwe reiger                                                                                         Foto: Harry de Jong 
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Een belangrijke bijdrage aan de afname was het verdwijnen van de kolonie op 
Singraven; vorig jaar telde deze kolonie nog 34 paar en was toen de grootste  
kolonie van Twente. Er zal enige verplaatsing zijn geweest naar een nieuwe kolonie 
(13 paar op de Kampstie).  
Ook de kolonies Breeriet te Delden en Schapendijk Wierden lieten een afname zien. 
Het algehele beeld is dat de grote kolonies geleidelijk zijn verdwenen en dat 
hiervoor in de plaats verspreid door Twente kleinere kolonies zijn ontstaan. 
Misschien dat bij het uiteen vallen van de grote kolonies een aantal kleine kolonies 
nog niet zijn ontdekt? Dus ziet u in uw omgeving een groep Blauwe Reigers bij een 
bosje rondhangen, let eens goed op en leg uw oor eens te luister naar de rauwe 
koloniegeluiden van de Blauwe Reiger!  
 

Naam kolonie 2015 2016 2017 2018 2019 Tellers 
Begraafplaats Almelo 6 7 6 0 n.g. Boudewijn Heuseveldt 

Rogmanspark Almelo    10 n.g. Boudewijn Heuseveldt 

Beeklustpark Almelo    8 n.g. Boudewijn Heuseveldt 

Weerselo 7 10 5 7 4 Wim Wijering 

Schapeondndijk, 
Wierden 

10 9 11 9 1 Ben Nijeboer 

Breeriet, Delden 32 31 32 29 26  Hanny Waarts 

Lonnekermeer, 
Hengelo 

14 14 19 11 13 Harry de Jong 

Singraven, Denekamp 30 34 41 34+3 13 Harm Meek 

Weldam, Goor 7 4 7 6 4 H.Bouwmeester 

Markvelde 6 ng ng 4 5 Peter vd Akker 

Witte Veen, Buurse 10 15 ng 13 17 Erik Foekens 

Waterwingebied 
Enschede 

9 8 10 7 5 Piet Kokke 

Buurserbeek, Buurse 15 7 8 6 8 Aldert Schenk 

Hulsbeek, Oldenzaal 6 7 5 3 4 Peter Bleijenberg 

De Poppe, De Lutte 4 4 4 2 4 Ruud Kuipers 
Wenninkweg, Markelo 7 1 0 0 n.g. Arie Langendoen 
Hagveldsweg, 
Fleringen 

3 3 0 1 1 Wim Wijering 

Reintsweg, Enterbroek 6 6 7 6 6 Herman Grouve 

UT, Enschede   4 0 0 Gerard Lubbers 

Totaal 172 160 159 159 111  
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Kokmeeuw (20 paar) 
De Kokmeeuw is als broedvogel nagenoeg verdwenen uit Twente. In 2019 werden 
20 paar in het Haaksbergerveen geteld. In de andere veengebieden werden geen 
nestelende Kokmeeuwen meer gezien. 
 
Kleine Mantelmeeuw (15 paar) 

In 2018 zijn 6 nesten op een dak van een bedrijvenpand op het Dollegoor (Almelo) 
gevonden welke zich in 2019 uitbreidde naar 15 paar. Bij de telling in juni zaten er 
meerdere juvenielen op het dak. Ook in Deventer en Zwolle broedt de Kleine 
Mantelmeeuw op daken van bedrijven. Het zou leuk zijn om na te gaan waar onze 
Kleine mantelmeeuwen foerageren? Ook op de markt in Almelo net zoals dat in 
Amsterdam of Leiden een bekend beeld is?   
 
Visdief (1 paar) 
Op hetzelfde pand als in 2018 werd ook in 2019 een paar Visdieven vastgesteld 
(Twentepoort in Almelo). 
 
Roek (1100 paar) 
De Roek broedt verspreid in tientallen kolonies door heel Twente, maar met de 
grootste concentraties in de steden Almelo, Wierden, Enschede, Losser en 
Haaksbergen. In 2019 zijn de kolonies in Haaksbergen en Almelo ZW niet geteld. 
Naar schatting zijn hierdoor circa 500 paren gemist. Ten opzichte van 2018 schat ik 
een afname van het aantal Roeken in Twente van circa 150 paar. Ondanks deze 
afname waren er ook kolonies die groeiden. De afname in Twente (circa 30% vanaf 
1998) komt sterk overeen met het landelijke beeld (afname van ruim 20%, zie 
nieuwe Vogelatlas).   
 

Gebied 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wierden 199 159 186 152 108 145 

Almelo 736 767 916 722 777 392 

Losser 259 257 202 248 259 246 

Hengelo 59 53 57 54 54 49 

Enschede 305 340 274 283 286 223 
Haaksbergen 152 142 138 145 169 n.g. 
Denekamp 21 25 26 37 57 18 

Vriezenveen 21 32 26 24 14 12 

Totaal 1854 1924 1884 1738 1724 1100 
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Roek                                                                                                         Foto: Harry de Jong 
 
Oeverzwaluw (621 paar) 
De Oeverzwaluw broedt in Twente in kunstmatige nestwanden (Oelemars, de 
Groene Mal, Dannenkamp en Veldzichtweg), grondstorten (Twentekanaal Markelo) 
of zandwinlocaties (Oelemars, Domelaar en Rutbekerveld). De aantalsfluctuaties 
houden verband met de situatie in de Afrikaanse overwinteringsgebieden. In 2019 
zijn er maar liefst 621 geteld; een absoluut record sinds de start van het tellen van 
kolonievogels. De toename ten opzichte van 2018 kwam volledig voor rekening van 
de Oelemars waar een ongekend aantal tot broeden kwam.   
 

Naam kolonie 2015 2016 2017 2018             2019 

Oelemars, Losser 134 217 122 200 433 

Domelaar-zuid 30 61 81 50 45 

Rutbekerveld 40 60 40 100 75 
Twentekanaal, Markelo 12 59 9 2 3 

Groene Mal, Nijverdal 20 3 0 0 - 
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Dannenkamp, 
Hoge Hexel 

63 60 46 27 52 

Haaksbergen  43 ? 1 10 

Badweg, Boekelo    38 3 

Totaal 307 503 298 418 621 
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“Aantalsontwikkeling” Oeverzwaluw in Twente (1990 – 2019) 
 
 
Huiszwaluw (2237 paar) 
Het aantal getelde Huiszwaluwen in Twente schommelt; vanaf 2010 was er een 
dalende tendens welke vanaf 2017 een positieve wending heeft gekregen. Landelijk 
is de Huiszwaluw in de vorige eeuw sterk in aantal afgenomen, sinds de 
eeuwwisseling zijn de aantallen stabiel tot licht stijgend.  
De Twentse aantallen in 2019 zijn vergelijkbaar met 2018 en kunnen zich meten 
met de beste jaren.  NO-Twente blijft het bolwerk dat heel goed wordt geteld door 
de Natuur- en Vogelwerkgroep “De Grutto”, VWG Losser, Heemkunde Ootmarsum 
en Denekamp. Dit betreft een zeer groot gebied met honderden kolonies en met 
tientallen tellers.  Dit gebied laat een geringe toename zien t.o.v. 2018. De afname 
in West- en Zuid-Twente is veroorzaakt doordat enkele kolonies niet zijn geteld. 
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Gebied 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NO- Twente 1754 1599 1497 1666 1975 2049 

West-Twente 130 119 150 168 175 145 

Zuid en ZO- Twente 155 128 114 77 78 43 
Totaal 2039 1846 1761 1911 2228 2237 

Huiszwaluw                                                                                            Foto: Harry de Jong 
 
Wilt u ook meetellen? 
Voor alle kolonievogeltellers die aan dit overzicht hun bijdrage leverden nogmaals 
mijn hartelijke dank. Heel verheugend  is dat steeds meer tellers hun gegevens 
direct na de tellingen op de portal invoeren waardoor de compleetheid van de 
tellingen veel beter is te borgen.  
Bent u nog geen kolonieteller maar wilt u graag meetellen, laat dit dan weten via 
één van onderstaande e-mail adressen. Dan probeer ik u te koppelen aan een 
bestaande kolonie en teller.   
 
 

Peter van den Akker, Districtscoördinator Twente (Lsb.Twente@sovon.nl of 
akkervanden@yahoo.com

mailto:Lsb.Twente@sovon.nl
mailto:akkervanden@yahoo.com
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Waarnemingen in Twente (januari t/m februari 2020) 
 

Inzenden van waarnemingen 
In deze rubriek vindt u een selectie van waarnemingen uit het voorgaande kwartaal. 
U kunt uw waarnemingen insturen via:  waarneming.nl  of evt. via:  www.tvwg.nl 
 

Bijzondere waarnemingen 
 

Bokje 
06-01 Enschede, Vliegbasis Twente: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 
15-01 Denekamp, Damweg (Kanaal Aml-Nh): 4 ex. ter plaatse (Harm Meek) 
16-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Dick Kuipers) 
16-01 Deurningen, Heuveler Esch: 1 ex. opvliegend (Job Noordkamp en FA) 
16-01 Enschede, Kristalbad: 2 ex. ter plaatse (René Wijering) 
17-01 Lattrop, Bergvennen [O]: 2 ex. ter plaatse (Harm Meek) 
26-01 Holten, Okkerbroek: 1 ex. opvliegend (Marieke Berman) 
05-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
08-02 Lattrop, Bergvennen [O]: 3 ex. ter plaatse (Harm Meek) 

Bokje                                                                                                        Foto: Harry de Jong 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/00P6X4VZ/waarneming.nl
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/00P6X4VZ/www.tvwg.nl


Ficedula 49 (2020) nr. 2  
 

33 

Carolina-eend 
07-01 Weerselo, Tiethofweg: 1 ex. (M) ter plaatse (Peter Waardenburg) 
10-01 Weerselo, Tiethofweg: 1 ex. ter plaatse (Francis vd Kammen) 
11-01 Westerhaar, Veenkanaal: 1 ex. ter plaatse (Frits Winkelhorst) 
23-02 Enter, Leijerweerdslanden [O]: 3 ex. ter plaatse (van den Berg, Jos) 

Carolina-eend                                                                                         Foto: Harry de Jong 

IJsgors 
18-01 Punthuizen, Beuninger Achterveld [W]: 1 ex. opvliegend (Martin Bonte) 

Kortsnavelboomkruiper 
01-01 Oldenzaal, Boerskotten [ZW]: 1 ex. baltsend / zingend (Martin Bonte) 
18-01 Enschede, Haagse Bos: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
26-01 Enschede, Lonnekerberg [O]: 1 ex. roepend (Martin Bonte) 
01-02 Beuningen, Camping 't Olde Kottink: 1 ex. ter plaatse (Harm Meek) 
13-02 Enschede, Lonnekerberg [O]: 1 ex. ter plaatse (Hugo ter Haar) 
15-02 Haaksbergen, Kalkdijk: 1 ex. ter plaatse (Rick vd Weijde) 
18-02 Oldenzaal, Boerskotten [ZW]: 1 ex. baltsend / zingend (Martin Bonte) 
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18-02 Enschede, Lonnekerberg [O]: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
21-02 Denekamp, Singraven: 1 ex. baltsend / zingend (Harm Meek) 
28-02 Enschede, Haagse Bos [NW]: 2 ex. roepend (Ben Hulsebos) 
28-02 Enschede, Haagse Bos [NW]: 1 ex. ter plaatse (Ben Hulsebos) 

Kraanvogel 
03-01 Enschede, Kristalbad: 13 ex. overvliegend NO (Erik Rolevink) 
18-01 Haaksbergen, Haaksbergerveen [ZO]: 3 ex. overvliegend (Marco Zomer) 
18-01 Enschede, Aamsveen [W]: 2 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
25-01 Haaksbergen, Haaksbergerveen [O]: 3 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
26-01 Losser, Oelemars [Z]: 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
05-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [N]: 3 ex. ter plaatse (Coen Voorink) 
05-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [ZO]: 4 ex. ter plaatse (david rietveld) 

Kraanvogel                                                                                             Foto: Harry de Jong 
 

06-02 Gelselaar, Gelselaarse Broek [NO]: 20 ex. overvliegend (Dorie Kers) 
07-02 Buurse, Witte Veenweg: 9 ex. overvliegend O (R. Janssen) 
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14-02 Wierden, Heerdinksschotweg [N]: 2 ex. foeragerend (Andre Marissen) 
15-02 Wierden, Notterveen [N]: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
15-02 Haaksbergen, Groene plas (Horsterveen): 2 ex. ter plaatse (Rick vd Weijde) 
15-02 Piksen, Hexelse Flier: 2 ex. ter plaatse (Brend Jansen) 
15-02 Hoge Hexel, Piksenweg (Loomsweg): 2 ex. overvliegend (Brend Jansen) 
16-02 Losser, Dinkel (Binkhorst): 2 ex. ter plaatse (Jacqueline Velthorst) 
18-02 Nijverdal, Notterveen [W]: 4 ex. opvliegend (Huub ter Haar) 
18-02 Hoge Hexel, Groote Esch: 2 ex. overvliegend W (Brend Jansen) 
18-02 Vriezenveen, Vriezenveen [centrum W]: 3 ex. overvliegend NO (R. Brunink) 
18-02 Wierden, Notterveen [midden]: 4 ex. overvliegend (Hugo ter Haar) 
21-02 Enschede, Grevengoor: 8 ex. overvliegend N (kees rosenbrand) 
21-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [W]: 1 ex. roepend (Jaap Ackermans) 

Kraanvogel                                                                                             Foto: Harry de Jong 
 

21-02 Buurse, Buurserveen [O]: 2 ex. baltsend / zingend (Dick Kuipers) 
21-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [W]: 2 ex. overvliegend (Dick Kuipers) 
21-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [W]: 4 ex. ter plaatse (Dick Kuipers) 
21-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [N]: 2 ex. roepend (Marco Zomer) 
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21-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [ZO]: 2 ex. ter plaatse (Jaap Ackermans) 
22-02 Glanerbrug, Glanerveld (IJsbaan): 14 ex. overvliegend N (Meerdere wnrs) 
22-02 Enschede, Wesselerbrink [ZO]: 11 ex. overvliegend N (Hans Holsbeeke) 
22-02 De Lutte, Dalhuisweg: 2 ex. overvliegend (Brend Jansen) 
24-02 Oldenzaal, Z Berghuizen: 30 ex. overvliegend (Harm Meek) 
25-02 Beuningen, De Borg: 10 ex. overvliegend NO (Harm Meek) 
25-02 Hengelo, Hasseler Es [W]: 28 ex. ter plaatse (Evert Ulrich) 
25-02 Losser, Oelemars [Z]: 1 ex. overvliegend N (Meerdere wnrs) 
25-02 Losser, Oelemars [Z]: 26 ex. overvliegend NO (Ben Hulsebos) 
25-02 Losser, Oelemars [Z]: 35 ex. overvliegend NO (Wolfgang Waanders) 
28-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [O]: 4 ex. overvliegend N (Marco Zomer) 
28-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [N]: 4 ex. ter plaatse (Marco Zomer) 
29-02 Losser, Oelemars [Z]: 7 ex. overvliegend NO (Wolfgang Waanders) 
29-02 Punthuizen, Meulemansbrug: 1 ex. overvliegend (Robert Blanke) 
29-02 Almelo, Broekerveld: 7 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
29-02 Enschede, Aamsveen [O]: 2 ex. overvliegend (Willem Broer) 
29-02 Enschede, Aamsveen [O]: 30 ex. overvliegend N (Erik Foekens) 
29-02 Haaksbergen, Haaksbergerveen [ZO]: 2 ex. ter plaatse (Tim Asbreuk) 
29-02 Losser, Oelemars [Z]: 12 ex. overvliegend NO (Wolfgang Waanders) 
29-02 Losser, Oelemars [Z]: 23 ex. ter plaatse (Ben Hulsebos) 
29-02 Beckum: 21 ex. overvliegend ZW (eric brinkhorst) 
29-02 Enschede, Lonnekerberg [NW]: 18 ex. overvliegend (Jaap Ackermans) 
29-02 Losser, Oelemars [Z]: 4 ex. overvliegend NO (Wolfgang Waanders) 

Noordse Goudvink 
18-01 Oldenzaal, Industrieterrein [N] (De Eekte): 1 ex. ter plaatse (Joey Braat) 
26-01 Denekamp, Beuninger Achterveld [N]: 1 ex. roepend (Harm Meek) 

Oehoe 
05-02 Enschede, Lonnekerberg [NW]: 2 ex. roepend (Carl Derks) 

Pestvogel 
01-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. foeragerend (Bert Haamberg) 
01-01 Borne, Borne [Z]: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
01-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
02-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
03-01 Borne, Hemmelhorst: 2 ex. foeragerend (Meerdere wnrs) 
03-01 Borne, Borne [NO]: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
04-01 Borne, Hemmelhorst: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
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04-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
04-01 Borne, Borne [NO]: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
05-01 Borne, Hemmelhorst: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
05-01 Borne, Borne [NO]: 2 ex. roepend (Meerdere wnrs) 
05-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. ter plaatse (van den Berg, Jos) 

Pestvogel                                                                                               Foto: Ineke Kerkhoff 
 

06-01 Borne, Borne [NO]: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
06-01 Borne, Hemmelhorst: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
07-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
07-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. (V) ter plaatse (johan verloop) 
09-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
09-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
10-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
10-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. foeragerend (Meerdere wnrs) 
11-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
11-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
12-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
12-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
13-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. foeragerend (Meerdere wnrs) 
14-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (R.C.Grootenboer) 
15-01 Borne, Borne [NO]: 1 ex. ter plaatse (geert aaldering) 
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15-01 Borne, Hemmelhorst: 1 ex. ter plaatse (R.C.Grootenboer) 
30-01 Almelo, Windmolenbroek [ZO]: 3 ex. ter plaatse (M vd Loon) 
08-02 Hengelo, Hasseler Es [W]: 1 ex. ter plaatse () 

Roerdomp 
01-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. foeragerend (Job Noordkamp en FA) 
04-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 
05-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. foeragerend (Wolfgang Waanders) 
06-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 
07-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 
16-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 
19-01 Hengelo, Drienerbraken [W]: 1 ex. ter plaatse (Carl Derks) 
19-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Klaas de Vries) 
29-01 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Dick Kuipers) 

Roerdomp                                                                                                Foto: Harry de Jong 
 

02-02 Hengelo, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Friedrich Pfeifer) 
02-02 Hengelo, Drienerbraken [W]: 1 ex. foeragerend (Job Noordkamp en FA) 
08-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 
09-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Friedrich Pfeifer) 
17-02 Hengelo, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Marco Zomer) 
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18-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. roepend (Huub ter Haar) 
18-02 Hengelo, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Hugo ter Haar) 
20-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 
21-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Friedrich Pfeifer) 
22-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Brend Jansen) 
24-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
25-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Gejo Wassink) 
26-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Dick Kuipers) 
28-02 Enschede, Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (René Wijering) 

Roodhalsgans 
20-01 IJpelo, IJpelo [W]: 1 ex. foeragerend (Ineke Kerkhoff) 

Roodhalsgans                                                                                        Foto: Ineke Kerkhoff 

Ruigpootbuizerd 
04-01 Piksen, Hexelse Flier: 1 ex. (M) ter plaatse (Andre Marissen) 
05-01 Piksen, Hexelse Flier: 1 ex. ter plaatse (Brend Jansen) 
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Russische Kauw 
24-02 Westerhaar, Westerhaar [midden W]: 1 ex. foeragerend (Julian Overweg) 

Sneeuwgans 
27-02 Hoge Hexel, Haarboersweg [N]: 1 ex. ter plaatse (Brend Jansen) 

Witkopstaartmees 
18-01 Aadorp, Weusteweg [N]: 1 ex. ter plaatse (van den Berg, Jos) 

Witoogeend 
15-01 Enschede, Braakweg: 1 ex. (M) ter plaatse (René Wijering) 
16-01 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (Arnold Kaashoek) 
24-01 Enschede, Braakweg: 1 ex. (M) ter plaatse (René Wijering) 
25-01 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
26-01 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (Jaap Ackermans) 
28-01 Enschede, Braakweg: 1 ex. (M) ter plaatse (René Wijering) 
01-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. rustend (Meerdere wnrs) 
02-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (van den Berg, Jos) 
06-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. (M) ter plaatse (René Wijering) 
08-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (Jaap Ackermans) 
11-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. (M) ter plaatse (René Wijering) 
13-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (Hugo ter Haar) 
15-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (Jaap Ackermans) 
18-02 Enschede, Braakweg: 2 ex. ter plaatse (Chris Walet) 
18-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
22-02 Enschede, Braakweg: 1 ex. (M) rustend (Brend Jansen) 

Zeearend 
11-01 Haaksbergen, Haaksbergerveen [ZO]: 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
25-02 Wierden, Notterveen [N]: 1 ex. ter plaatse (Dick Poppe) 
 
 
Harry de Jong, webmaster@tvwg.nl 
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Agenda  2020 

Maandelijkse bijeenkomsten 

Datum Onderwerp 

13-jan Nieuwjaarsreceptie  (voor de pauze foto's Texel) 

10-feb Hofvogels (Uilen) 

9-mrt Natuur rondom de Elbe 

13-apr Tweede Paasdag (geen bijeenkomst) 

11-mei ALV/ na de pauze 'Van Kerkuil tot Laplanduil' 

8-jun Cursus Vogelherkenning: Fuutachtigen 

jul/aug  Vakantie periode 

14-sep (Vakantie)Foto's van en door onze leden 

12-okt IJsvogel + DVD 

9-nov Cursus Vogelherkenning: Loofzangers 

14-dec Vogelreis van de Zuidpool tot de Kaapverdische eilanden 

    

Excursies 

Datum Locatie 

jan --- 

8-feb Zuidwest Friesland 

14-mrt Randmeren (Veluwemeer, Drontermeer en Harderbroek) 

18-apr Eempolder (Nieuwkoopse Plassen en De Groene Jonker) 

2-mei Westerflier 

9-jun Beuninger Achterveld (Nachtzwaluw) 

jul/aug Vakantie periode 

12-sep Riezelfelder Münster 

17-okt Dollard 

14-nov Langs de IJssel 

dec --- 

 

 

Zie de website voor meer informatie: tvwg.nl 
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Informatie Twentse Vogel werkgroep  

Samenstelling van het bestuur:  

Voorzitter  - Harry de Jong, Abelenstraat 2A, 7556 DT Hengelo  

     074 - 291 76 11  e-mail: voorzitter@tvwg.nl  

Secretaris - José Uitslag, Groenloseweg 139, 7104 GA Winterswijk/Meddo  
     053 - 572 67 38  e-mail: secretariaat@tvwg.nl 

Penningmeester - Hans van Leeuwen, Hexelseweg 79, 7641 PP Wierden  
     0546 - 57 41 81  e-mail: penningmeester@tvwg.nl 

 

Girorekening TVWG: NL05 INGB 0005 9488 43 t.n.v. Penningmeester TVWG 

(adres onder bestuur).  

Statuten en Huishoudelijk Reglement staan ter inzage op de website.  

Website:  

Internetpagina Twentse Vogelwerkgroep: www.tvwg.nl  

Informatie: info@tvwg.nl  

Lidmaatschap:  

Nieuwe leden kunnen zich rechtstreeks of via de website aanmelden bij de 

secretaris. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december te geschieden 

om te gelden voor het daarop volgende jaar.  

 

Adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de secretaris en niet aan de redactie!  

 

Contributie € 20,= per jaar via automatische machtiging.  

 


