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Berichten van het bestuur 

De herfst is weer begonnen met onstuimig weer.  
Nu, begin oktober, begint de vogeltrek gestaag op gang te komen. 
Nederland ligt vaak precies op de trekroute van vogels en wordt ook vaak gebruikt 
als tussenstop om te rusten. 
De eerste duizenden ganzen trekken alweer over Twente.  
Vooral kolganzen en kleinere aantallen grauwe ganzen en toendrarietganzen. 
Ze zijn wat vroeger dan voorgaande jaren. Deze aankomst viel precies samen in een 
periode met noordoostelijke wind. 
Ook grote groepen houtduiven passeren ons. 
Gaaien komen in groepjes voorbij. Ik zie ook veel gaaien die eikels verzamelen en 
deze elders in de grond verstoppen. 
Voor de Vogelaar is de herfst een van de mooiste seizoenen. 
 
Dus trek erop uit en geniet. 
 
Wat de Corona maatregelen betreft, sinds 25 september kunnen we weer in het 
buurthuis 't Lansink terecht voor onze avonden. Zonder Coronacheck. Bij het 
ophalen van een drankje aan de bar is de check voorlopig nog wel nodig. 
 
De excursies kunnen als normaal doorgaan. Opgave hiervoor blijft verplicht. 
 
Als u dit leest heeft de Algemene Jaarvergadering 2021 inmiddels plaatsgevonden, 
de eerste fysieke ALV sinds 2019. 
 
Er hebben zich dit kwartaal geen nieuwe leden aangemeld.  
Het totaal aantal leden van de Twentse Vogelwerkgroep bedraagt 177. 
 
Overleden is ons gewaardeerde lid Hennie ter Braak. Wij wensen zijn naasten veel 
sterkte met dit verlies. 
 
 
 

Namens het bestuur 

Harry de Jong   (voorzitter@tvwg.nl) 
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Grote Karekiet  

Jan Meijerink 

De Grote Karekiet, een zeer zeldzame broedvogel in Twente 

In de oudere literatuur is weinig te vinden over het voorkomen van de Grote 
Karekiet in Twente. De eerste gegevens zijn van H.J. Hogeslag die in De Levende 
Natuur van 1927 vermeldt dat de soort een broedvogel is van het Lonnekermeer. 
Verder is er nog een melding van Wim Wijering die deze karekiet in 1974 eveneens 
nestelend in het Lonnekermeer zou hebben aangetroffen. Het is niet bekend of het 
broeden slechts is verondersteld, of dat het duidelijk is vastgesteld door het vinden 
van nesten of het zien van uitgevlogen jongen. 
Zelf nam ik van 1958 tot 1968 de Grote Karekiet regelmatig zingend waar langs het 
Twente-Rijn kanaal tussen het Zeldam en Hengelo en ook langs de zijtak naar 
Almelo. In dit gebied zag ik in 1961 zelfs zes zingende exemplaren. Het kanaal had 
toen als oeverbescherming nog minstens twee meter brede rietbermen. Helaas zijn 
die nu wegens verbreding van het kanaal vervangen door damwanden waardoor de 
broedgelegenheid voor Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors en andere soorten 
verloren is gegaan. Nooit heb ik de Grote Karekiet daar zien nestelen. 
Na 2000 wordt de soort regelmatig zingend waargenomen, onder andere bij het 
Rutbeek, de Midden-Regge, de Broeierd, het kanaal Almelo-Nordhorn, het 
Retentiegebied Kristalbad en het Haaksbergerveen.  
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Positieve broedgevallen worden echter niet gemeld. 
In ons land is de populatie Grote Karekieten de laatste 50 jaren sterk achteruit- 
gegaan. Het aantal territoria wordt nu geschat op 110 tot 150 en in ons buurland, in 
Nordrhein-Westfalen op 2 tot 5. Het betreft vaak zingende mannetjes en het is de 
vraag in hoever deze tot broeden komen. 
Daarom waren wij, Rijssense vogelaars, blij verrast toen we dit jaar (2021) de 
laatste week van mei een zingende Grote Karekiet konden waarnemen in een vrij 
nieuw natuurgebied bij Rijssen, dat wordt beheerd door Staatbosbeheer. De vogel 
zat in een rietkraag van hooguit twee meter breedte, dus niet zoals we van deze 
soort gewend zijn, in een uitgestrekt rietveld. Ook deze karekiet moet nu blijkbaar 
maar “roeien met de riemen die hij heeft”. De vogel was goed te fotograferen en 
ook de zang kon worden opgenomen. De laatste week van mei vloog het mannetje 
vaak heen en weer naar een andere, wat bredere overjarige rietkraag op 350 meter 
afstand. 
 
 

Tot onze verrassing zagen we omstreeks 1 juni ook een vrouwtje in dat gebied. 
Beide vogels vlogen met nestmateriaal in de rietkraag en naar schatting moet het 
nest omstreeks 7 juni gereed zijn geweest.  
Het legsel van 4 of 5 eieren zal dan op 13 juni voltallig zijn geweest. De broedtijd 
bedraagt 12 tot 14 dagen zodat de eieren omstreeks 27 juni zijn uitgekomen.  
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De jongen verlaten na ongeveer 12 dagen het nest en inderdaad trof ik beide oude 
vogels op 9 juli sterk alarmerend aan. Daarvan kon ik nog een aardige 
geluidsopname maken. De jongen bleven meestal in het riet verborgen maar de 
oude vogels konden nog zeker veertien dagen met voer worden waargenomen. 
Daarna heeft het gezin blijkbaar het gebied verlaten, hoewel sommigen later nog 
een Grote Karekiet hebben gezien. 
Geruime tijd na het uitvliegen hebben we op 8 augustus naar het nest gezocht en 
het gelukkig ook gevonden op de veronderstelde plek in het riet. Het nest was aan 
vier rietstengels bevestigd en de boswachter van SBB heeft daarvan de hierbij 
afgedrukte opname kunnen maken. Mogelijk de eerste keer dat het nest van de 
Grote Karekiet is gefotografeerd in Twente. Het nest was duidelijk groter dan dat 
van de Kleine Karekiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn erg benieuwd of de karekieten hier volgend jaar opnieuw succesvol zullen 
broeden. 
 
 

Jan Meijerink, Rijssen, augustus 2021 
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Nestconcurrentie tussen Bosuil en Holenduif 

Peter van den Akker 

Ik ben één van de ringers in de Stichting Hofvogels; dit is een uilenwerkgroep in de 
gemeente Hof van Twente (zie www.hofvogels.nl). Op 26 maart begon voor mij het 
ringseizoen 2021 met een vroeg broedsel van de Bosuil. Het betrof een nest op de 
begraafplaats te Hengevelde in een nestkast die wordt beheerd door Fons en 
Gerard Vehof. Aangekomen bij het nest stonden de broers al klaar voor een snelle 
nestcontrole; Fons als regelaar en organisator op de grond en Gerard als 
luchtbrigade voor het klim- en klauterwerk. Turend in de nestkast temperde Gerard 
al snel het enthousiasme; er zat maar 1 jong in de kast! Opmerkelijk, want een 
kleine week daarvoor hadden er toch echt 3 kwieke jongen in gezeten. Met het jong 
nam Gerard 2 braakballen en een vogelkarkas mee naar beneden. 
 

Na het ringen namen we de maten van de jonge uil; vleugellengte was 182 mm en 
het gewicht 353 gram. Dit betekent dat het jong ongeveer 30 dagen oud was en 
goed op gewicht. Dit was genoeg verklaring voor het verder lege nest; jonge 
Bosuilen verlaten het nest na 25-30 dagen en kunnen vanaf 32-37 dagen vliegen. 
Dus de andere 2 jongen waren waarschijnlijk al de kast uit en hielden zich ergens 
verborgen in de boomkruinen.  
Een reconstructie van het broedsel leert dat het vrouwtje ongeveer op 22 januari 
moet zijn begonnen met de eileg. Deze datum is als volgt terug gerekend:    

• Leggen van de 3 eieren in 6 dagen (Bosuilen leggen 1 ei in 2 dagen, bij de 

eerste controle zijn 3 eieren aangetroffen), 

• bebroeden van de eieren duurt 28-30 dagen; gerekend is met 29 dagen, 

• Leeftijd van het jong op 26 maart was 30 dagen.  

De start van het broedsel rond 22 januari is erg vroeg; normaliter beginnen Bosuilen 
tussen half en eind februari met de eileg. Blijkbaar was er voldoende 
voedselaanbod dat het paartje stimuleerde om met broeden te starten. In januari 
was het zacht weer, maar tussen 6 en 15 februari werden de eieren bebroed toen 
het buiten de kast ’s nachts matig tot streng vroor en er een flink sneeuwdek was 
gevallen!  
 

Ik laat gevonden braakballen altijd eerst drogen voor ik deze uitpluis. Ook nu legde 
ik de ballen met het karkas te drogen in een bakje in een vensterbank. Op foto A 
staan de beide braakballen afgebeeld samen met een braakbaal van de Kerkuil. De 
Bosuilballen zijn grijzer van kleur, smaller en langer, de Kerkuilbal is zwarter, breder 
en meer afgerond. De 3 braakballen zijn natuurlijk maar een kleine verzameling, 
maar deze verschillen zijn wel representatief voor beide soorten. Voordat ik kon 
gaan pluizen moest ik al aan de bak, de volgende dag hing er ineens een zwakke 

http://www.hofvogels.nl/
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ontbindingslucht in een hoek van de kamer. Het karkas bestond uit een borstbeen 
met daaraan 1 complete poot. Er bleken nog wat vleesresten op het borstbeen te 
zitten die in onze warme kamer waren gaan stinken. Dus het karkas maar snel 
weggegooid nadat ik eerst de poot heb gedetermineerd als van een Holenduif.  
Deze was rood van kleur en te klein voor een Houtduif. Ook Spreeuwen hebben 
rode poten maar deze zijn weer een stuk kleiner.  
 

Uiteindelijk heb ik deze zomervakantie de braakballen uitgeplozen. Ik vond in totaal 
4 verschillende prooien (zie foto B): 1 Veldmuis (rechts boven de bovenkaak en 2 
onderkaken), 2 kleine ongedetermineerde zangvogels (poten met nagels links 
boven en links onder) en botten van een grotere vogel (midden, mogelijk de 
Holenduif). Holenduiven broeden regelmatig in nestkasten die zijn opgehangen 
voor Bosuilen. Bij een vervolgcontrole in april 2021 van de nestkast op de 
begraafplaats troffen Fons en Gerard een broedende Holenduif in dezelfde kast 
aan. We zijn er niet bij geweest en kunnen daarom alleen maar gissen, maar het 
zou mij niets verbazen als de Holenduif die wij als karkas aantroffen, op zoek was 
naar een geschikte nestplek en door een broedende Bosuil werd verras 
 

Foto A: Braakballen van Bosuil                          Foto B: Gevonden prooiresten in de  
(bovenste 2) en Kerkuil (onderste)                     2 braakballen van de Bosuil 
 
 

Peter van den Akker, akkervanden@yahoo.com 
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De Middelste Bonte Specht in Twente 2021 

Ben Hulsebos 

In de eerste plaats dank aan alle tellers die de Twentse bossen hebben uitgekamd 
op Middelste Bonte Spechten. Nu alle gegevens van deze tientallen tellers binnen 
zijn, blijkt dat de populatiegroei van de Middelste Bonte Specht in Twente na een 
lichte terugval in 2017 zich weer verder heeft ontwikkeld. In 2016 bereikte de stand 
van de Middelste Bonte Specht in Twente een hoogtepunt met 270 territoria, maar 
in 2017 bleef de teller steken op 258 territoria. De groei was er uit en hier en daar 
was zelfs sprake van enige teruggang. In 2018 werd het aantal van 292 geldige 
territoria bereikt, in 2019 waren dat er 355 en in 2020 zelfs 393. Dit jaar groeide de 
populatie door naar 411 vastgestelde territoria. 
 

 
 

Middelste Bonte Specht op Twickel, foto Sytze Wouda 

 
In BMP-Z Telgebied Losser (100 km²) worden vanaf 2004 jaarlijks op dezelfde 
manier de mibo’s in kaart gebracht door werkelijk alle bossen met eiken door een 
vaste groep tellers uit te kammen.  In 2017 was daar de groei tot staan gekomen en 
was er een territorium minder dan in 2016 (134 in 2017 tegen 135 in 2016). Enkele 
kleine beekbegeleidende bosjes en plukken loofbos in naaldbos werden toen 
verlaten, nadat ze in recente jaren voor het eerst werden bezet. In 2018 waren ze 
weer opnieuw bezet en steeg het aantal territoria in Losser naar 142. In 2019 was 
er een lichte groei naar 146 territoria. In 2020 zette de groei door naar 163 
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territoria. Het verzadigingspunt is echter bereikt, want dit jaar kwamen we opnieuw 
uit op 163 territoria. De hoogste dichtheden in Losser werden bereikt in de grote 
oude loofbossen van Egheria, Tankenberg, Paaschberg, Hakenberg, De Riest en het 
Losserse deel van Singraven. 
 
De groei in Twente buiten telgebied Losser ging dit jaar van 230 naar 248. 
Opmerkelijk is dat bv. in Oldenzaal en Enschede de spechten zich al tegen de rand 
van de bebouwde kom bevinden en soms zelfs in parken binnen de bebouwde kom.  
Op Twickel bij Delden en bij Oele heeft Sytze Wouda onderzoek gedaan naar het 
broedsucces. Van 16 nesten is onderzocht hoeveel jongen er uitvlogen. Dat waren 
er 34. De gemiddelde jongen productie kwam dus uit op net iets meer dan 2 jongen 
per legsel. Sytze heeft aangegeven nu met dit zeer arbeidsintensieve onderzoek te 
stoppen. 
Opvallend is de toename in Enschede en Boekelo. Maar er is ook afname te zien. 
Mogelijke oorzaken zijn weersomstandigheden tijdens de tellingen, intensiteit van 
de tellingen en de bezoekfrequentie. Vooral ervaren BMP-ers halen het maximum 
uit hun onderzoeksgebied door een gebied op een morgen in zijn totaliteit te 
onderzoeken en van uitsluitende waarnemingen uit te gaan. Onderzoek met losse 
waarnemingen leverde minder territoria op, want door de fusieafstand te hanteren 
werden vele waarnemingen samengevoegd. 
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Verspreiding van de Middelste Bonte Specht in Twente met boven de km-hokken 
en onder de heat-map (waarneming.nl) 

 
Zoals te zien is op het kaartje zijn de meeste waarnemingen te vinden in het 
oostelijk deel van Twente. Het kaartje is niet representatief voor alle gemelde 
territoria. Er staan niet-geldige waarnemingen op en enkele tellers hebben mij 
rechtstreeks hun territoria doorgegeven zonder waarneming.nl te gebruiken.  
Vooral in de bossen van Losser, op Singraven in Dinkelland/Losser, bij Vasse, 
Almelo, Hengelo, Enschede, Diepenheim, Goor, het Lankheet bij Haaksbergen en 
Twickel bij Delden zijn de meeste Middelste Bonte Spechten te vinden. Het 
onderzoek naar de Middelste Bonte Specht zal niet alle aanwezige territoria hebben 
opgeleverd.  
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Wel in Z-telgebied Losser, maar in overig Twente zullen in kleinere bossen vogels 
waarschijnlijk gemist zijn. 
 
Alle waarnemers (en dat zijn er enkele tientallen) dank ik zeer hartelijk voor hun 
inzet. Het is werkelijk ongekend dat het jaarlijks steeds weer gelukt is om de 
Twentse bossen te verdelen onder een groot aantal waarnemers om op zoek te 
gaan naar de Middelste Bonte Spechten. Het onderzoek vraagt om een zeer 
zorgvuldige werkwijze om uiteindelijk een weloverwogen territoriumbepaling te 
kunnen doen. Vooral solitaire paren kunnen soms zeer moeilijk te traceren zijn.  
 
In de volgende tabel staan de aantallen territoria per gemeente/gebied vermeld. In 
sommige gebieden is dit jaar niet geteld zoals bv. in Hertme, Noordijk, Fleringen en 
Weerselo. Maar er zijn ook nieuwe tellingen geweest in Markelo, St.-Isidorushoeve, 
Mander en Zenderen. Het is bijna onmogelijk om geheel Twente vlakdekkend te 
inventariseren op deze spechtensoort. Een schatting van het werkelijke aantal komt 
uit op 430-440 territoria, rekening houdend met aantallen van vorig jaar in niet 
getelde gebieden en niet-geldige territoria die niet helemaal aan de criteria 
voldeden. 
 
 

 
En hoe zal het volgend jaar gaan met de Middelste Bonte Specht in Twente? Zet de 
stijgende tendens door of treedt er een terugval op? Wellicht zullen we dat niet te 
weten komen, want in overleg met Sovon heb ik besloten dat dit jaar mijn laatste 
jaar zal zijn om als coördinator een zo goed mogelijk beeld van de 
populatieontwikkeling en verspreiding van de Middelste Bonte Specht in Twente 
samen te stellen. Wel blijf ik in Z-telgebied Losser actief om mee te helpen daar 
jaarlijks deze spechtensoort te karteren. 
 
 

Ben Hulsebos, benhulsebos@home.nl 

Gebied Aantal Gebied Aantal Gebied Aantal Gebied Aantal 

Losser 163 Lonneker 13 Almelo 9 Mander 1 

Enschede 56 Goor 12 Vasse 5 Zenderen 1 

Diepenheim 21 Oldenzaal 11 Volthe 4 Nijverdal 1 

Denekamp 20 Buurse 7 Hezingen 4 Hengevelde 1 

Delden 20 Hengelo 7 Tilligte 3 E’venen 1 

Haaksbergen 18 Deurningen 6 Markelo 2 St. Isidorushoeve 1 

Boekelo 17 Rossum 5 Saasveld 2   

mailto:benhulsebos@home.nl


Ficedula 50 (2021) nr. 4  
 

11 

De Nachtzwaluw 

Harry de Jong 

Algemeen 

De Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) is een vogel uit de familie van de 
nachtzwaluwen (Caprimulgidae) die in het grootste deel van Europa en het 
Palearctisch gebied tot Mongolië en Noordwest-China broedt.  
De soort is overigens met de zwaluwen noch met de gierzwaluwen verwant. 
De Nachtzwaluw is onder verschillende namen bekend. De meest gebruikte lokale 
naam is Geitenmelker, wat ook de letterlijke betekenis is van de Latijnse naam 
Caprimulgus. De Latijnse soortnaam verwijst naar de oude mythe dat de 
nachtzwaluw geiten zoog, waardoor ze geen melk meer gaven. 
 
De Nachtzwaluw is een schemeractieve vogel en vliegt vooral in het donker, 
geruisloos en wendbaar, biddend en dan weer glijdend. In de avond en nacht 
vangen ze tijdens de vlucht grote insecten, vooral nachtvlinders, maar ook libellen, 
kevers, vliegen etc., waarbij de grote mond als fuik dient. 
Overdag ligt de vogel stil op de grond of op een horizontale tak van een solitaire 
boom en vertrouwt hij op zijn verenkleed met schutkleuren als camouflage. 
Hierdoor is de soort moeilijk te zien en moet men geluk of de juiste kennis hebben 
om er een waar te nemen. 
Als hij zich bedreigd voelt, drukt de nachtzwaluw zichzelf op de grond met bijna 
gesloten ogen en vliegt alleen op wanneer de indringer zich op 2-5 m afstand 
bevindt. 
Rustplaatsen op zowel de broed- als overwinteringsgebieden worden regelmatig 
gebruikt als ze ongestoord zijn, soms wekenlang. 

Taxonomie 

De nachtzwaluwen, Caprimulgidae, zijn een grote familie van voornamelijk 
nachtelijke insectenetende vogels. Het grootste en meest wijdverbreide geslacht is 
Caprimulgus, dat wordt gekenmerkt door stijve borstelharen rond de mond, lange 
puntige vleugels, een kamachtige middelste klauw en een gepatineerd verenkleed. 
De mannetjes, en soms ook vrouwtjes, hebben vaak witte aftekeningen in de 
vleugel of staart. Binnen het geslacht vormt de Europese nachtzwaluw een 
supersoort met de Roodwangige nachtzwaluw en de Sombere nachtzwaluw, 
Afrikaanse soorten met vergelijkbare zang. Het wordt verder naar het oosten in 
Azië vervangen door de Jungle-nachtzwaluw die een vergelijkbare habitat inneemt. 
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Ondersoorten 

Er zijn zes erkende ondersoorten, hoewel de verschillen klein zijn; vogels worden 
kleiner en bleker in het oosten van het bereik en de mannetjes hebben grotere 
witte vleugelvlekken.  

Beschrijving 

De Nachtzwaluw wordt 24 tot 28 cm lang; de spanwijdte bedraagt 52 tot 59 cm. 
Het verenkleed van een volwassen Nachtzwaluw is bruingrijs met beige witte en 
kastanjebruin gestreepte onderdelen. De zeer witte vleugelvlekken en witte 
uiteinden van de staartveren zijn kenmerkend voor het mannetje. Bij jonge 
mannetjes zijn deze vaalgeel en ontbreken bij vrouwtjes. De snavel is zwart en de 
poten roodbruin. 
Klapt in het broedseizoen met de vleugels. 
De grote bek en de lange vleugels doen denken aan een Gierzwaluw. De nachtelijke 
gedragingen en het zachte donzige verenkleed lijken dan weer wat op uilen. 
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Vliegende vogels kunnen worden onderscheiden omdat het mannetje een witte 
vleugelvlek heeft over drie primaire veren en witte uiteinden aan de twee buitenste 
staartveren, terwijl vrouwtjes tijdens de vlucht geen wit laten zien.  
Kuikens hebben donzig bruin en bleekgeel verenkleed en de uitgevlogen jongen 
lijken qua uiterlijk op het volwassen vrouwtje. Jonge vogels sissen met open mond 
in bedreigingsvertoning. 
Volwassenen ruien hun lichaamsveren vanaf juni na het broeden, onderbreken het 
proces tijdens het migreren en vervangen de staart en slagpennen op het 
overwinteringsgebied. Rui is voltooid tussen januari en maart. Onvolwassen vogels 
volgen een vergelijkbare rui-strategie als de volwassenen, tenzij ze van late 
broedsels zijn, in welk geval de hele rui in Afrika kan plaatsvinden. 

 

Geluid 

De zang is een karakteristiek ratelend geluid, dat hij na zonsondergang zittend 
vanaf een uitkijkpost ten gehore brengt. De zang is een tussen twee tonend 
wisselend "Tjurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....urrrrrrrrrrrrrr". Het is met korte 
pauzes, urenlang te horen. 
Vrijwel alleen in het donker (of diepe schemer) en in de broedtijd te horen. Maar 
zelden in koude, winderige nachten. 
Het is van ver te horen en de makkelijkste manier om een Nachtzwaluw te 
ontdekken. 
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Vluchtroep een nasaal sjroe-iek. Alarmroep kwiek-kwiek of tsjuk. 
Nachtzwaluwen zingen alleen als ze zitten 
Slaat ook met vleugels tegen elkaar tijdens de balts. In de vlucht heeft de 
Nachtzwaluw een zachte maar scherpe roep, die regelmatig herhaald wordt om 
contact te leggen met soortgenoten. 
 

Voedsel 

De nachtzwaluw voedt zich met een grote verscheidenheid aan vliegende insecten, 
waaronder motten, kevers, bidsprinkhanen, libellen, kakkerlakken en vliegen. Het 
zal glimwormen van de vegetatie plukken. Het gebruikt gruis om te helpen bij het 
verteren van zijn prooi, maar al het geconsumeerde plantaardig materiaal en niet-
vliegende ongewervelde dieren worden per ongeluk ingenomen tijdens het jagen 
op ander voedsel. Van jonge kuikens is bekend dat ze hun eigen ontlasting opeten. 
 
Vogels jagen over open leefgebieden en open plekken en randen van bossen, en 
kunnen worden aangetrokken door insecten die zich concentreren rond kunstlicht, 
in de buurt van boerderijdieren of over stilstaande vijvers. Ze eten meestal 's 
nachts, maar af en toe wagen ze zich op bewolkte dagen. Nachtzwaluwen 
achtervolgen insecten met een licht draaiende vlucht; ze kunnen zelden een prooi 
van de grond halen. Ze drinken tijdens het vliegen vanaf het wateroppervlak. 
Broedende Europese nachtzwaluwen vliegen gemiddeld 3,1 km van hun nesten om 
te eten. Trekvogels leven van hun vetreserves. 
 
Europese nachtzwaluwen jagen op zicht en vinden hun prooi in het licht van de 
nachtelijke hemel. Ze hebben de neiging om te vliegen vanaf een vaste plaats op 
maanverlichte nachten, maar vliegen continu op donkere nachten wanneer de 
prooi moeilijker te zien is; De jachtfrequentie neemt midden in de nacht af.  
Hoewel ze heel kleine snavels hebben, kan de bek heel wijd openstaan als ze 
insecten vangen. Ze hebben lange, gevoelige borstelharen rond de mond, die 
kunnen helpen om prooien te lokaliseren of in de mond te geleiden. Onverteerbare 
delen van insecten, zoals het chitine-exoskelet, worden uitgebraakt. 
 
Nachtzwaluwen hebben relatief grote ogen, elk met een tapetum lucidum 
(reflecterende laag achter het netvlies) die de ogen laat schijnen in fakkellicht en de 
lichtdetectie verbetert bij schemering, zonsopgang en bij maanlicht.  
Het netvlies van nachtvogels, inclusief nachtzwaluwen, is aangepast voor zicht bij 
weinig licht en heeft een hogere dichtheid van staafcellen en veel minder 
kegelcellen in vergelijking met die van de meeste dagvogels.  
Deze aanpassingen bevorderen een goed nachtzicht ten koste van 
kleurwaarneming. Bij veel dagvliegende soorten gaat het licht door gekleurde 
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oliedruppeltjes in de kegelcellen om het kleurenzicht te verbeteren. Daarentegen 
hebben nachtzwaluwen een beperkt aantal kegelcellen, ofwel zonder of met slechts 
enkele oliedruppeltjes. Het nachtzicht van nachtzwaluwen is waarschijnlijk gelijk 
aan dat van uilen. Hoewel ze een goed gehoor hebben, lijken Europese 
nachtzwaluwen niet op geluid te vertrouwen om insecten te vinden, en 
nachtzwaluwen gebruiken geen echolocatie. 

 

Broeden 

Terugkerende mannetjes arriveren ongeveer twee weken voor de vrouwtjes. 
Nachtzwaluw maakt geen nest en legt de eieren op de kale bodem onder een 
boom, bosje of struik. 
 
De Nachtzwaluw broedt van mei tot augustus. Heeft één of twee broedsels per jaar 
met 1-2 eieren. De eieren zijn witachtige van kleur en bruin en grijs gevlekt. 
Eieren worden met een tussenpoos van 36-48 uur gelegd en het broeden, 
voornamelijk door het vrouwtje, begint met het eerste ei.  
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Het mannetje kan gedurende korte perioden broeden, vooral rond zonsopgang of 
zonsondergang, maar brengt de dag door met slapen.  
Als het vrouwtje wordt gestoord tijdens het broeden, rent of fladdert ze over de 
grond terwijl ze doet alsof ze gewond is, totdat ze de indringer heeft weggelokt. Elk 
ei komt na ongeveer 17-21 dagen uit.  
De donzige kuikens zijn gedeeltelijk nestvlieder, maar worden bebroed om ze warm 
te houden. Jongen kunnen na 16-17 dagen uitvliegen en zijn zelfstandig na 
ongeveer 31-34 dagen. 
Beide volwassenen voeden de jongen met ballen van insecten die ofwel worden 
uitgebraakt in de mond van het kuiken of gepikt door het kuiken van de open 
snavel van de volwassene. 
 
Als het vrouwtje een tweede nest begint, neemt het mannetje het eerste nest over.  
 

Status in Nederland 

In Nederland is de Nachtzwaluw een schaarse broedvogel en broedt op 
heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen, met name op de Veluwe 
en in Brabant. De vogel is in de jaren 1950 en 1960 sterk achteruitgegaan. 
Rond 1975 werd het aantal nachtzwaluwen geschat op zo'n 1000 broedpaar. Toen 
was er sprake geweest van een duidelijke afname vanaf de jaren vijftig. Intussen is 
er sinds 1990 sprake van ronduit positieve trend, tot 2500-3100 paar. Ondanks dit 
herstel staat de vogel zowel op de Nederlandse Rode Lijst als kwetsbaar. 
 
De Nachtzwaluw is een lange-afstandstrekker die overwintert in tropisch Afrika, 
vooral in oostelijke en zuidelijke delen van het continent. Trekt vanaf voornamelijk 
eind augustus - begint al in juli - in een breed front in zuidwestelijke richting, 
wegtrek die aanhoudt tot oktober/november. Vanaf maart trekken ze in 
omgekeerde richting om in april-mei weer in het broedgebied aan te komen. 
 
In Twente zijn enkele kleinere populaties, vooral in Noordoost Twente met 26-100 
broedparen. In de Enbertsdijksvenen, de Sallandse Heuvelrug en de veengebieden 
in het zuiden van Twente komen enkele tientallen broedparen voor. 
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Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame 
broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal broedvogels/territoria.  
In groen (middelste lijn) wordt de instandshoudingsdoelstelling voor de soort 
weergegeven.  
De oranje (bovenste) lijn geeft het gemiddelde over de laatste vijf jaren (alleen 
indien uit minimaal drie jaren tellingen beschikbaar zijn), analoog aan de werkwijze 
zoals die binnen Natura 2000 wordt gebruikt om de actuele situatie te beschrijven  
 
 
Bijgaande foto’s zijn gemaakt in augustus 2021 op de Borkeld. 
 

Tekst en foto’s Harry de Jong 

 

Bron: 

• www.sovon.nl 

• Vogelbescherming Nederland 

• Wikipedia  
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Een gekleurringde Lepelaar in het Reggedal te Enter in juni 2021 

Peter van den Akker 

De Lepelaar was tot voor kort in Twente een zeldzame zomergast. Als gevolg van de 
toename van het aantal broedvogels in ons land nam ook bij ons het aantal 
waarnemingen toe. Maar gevallen van meerdaags pleisteren in één gebied blijven 
schaars. Net buiten Twente langs de Vecht of IJssel kunnen we vaker van 
foeragerende Lepelaars genieten, bij ons ontbreken visrijke moerassen met ondiep 
water en is voor deze waadvogel minder te halen. Maar op 11 juni van dit jaar werd 
ik tijdens een broedvogelkartering in het Reggedal verrast door een foeragerende 
Lepelaar; de vogel bleek zelfs gekleurringd. In het gebied De Parel is een ondiep 
plassengebied gegraven welke in open verbinding staat met de Regge. Helaas had ik 
geen telescoop bij me zodat ik de ringcombinatie niet kon aflezen en de vogel vloog 
door mijn aanwezigheid al snel het gebied uit. Dat was balen, maar hoe ging het 
verder?  
 

De aanhouder wint 

Thuis zag ik op waarneming.nl dat langs de afrit van de A1 bij Enter (locatie 
Elsgravenweg) enkele malen een groepje Lepelaars was gezien. Ik vermoedde dat 
mijn vogel wel eens naar deze plek kon zijn gevlogen, daarom fietste ik op 13 juni 
naar deze locatie met de telescoop in de tas. Om circa 17.00 uur was ik ter plekke 
en telde hier een groep van 10 Lepelaars; 8 adulte vogels en 2 juvenielen. 
Voorzichtig ben ik de vogels genaderd met de poten van de telescoop alvast uit. 
Maar toen ik voldoende was genaderd en de scoop scherp stelde schrok de groep 
en begonnen de vogels te lopen en al vrij snel vlogen ze op. De vogels draaiden een 
aantal rondjes boven het gebied en verdwenen in NO-richting. Voorafgaand aan het 
afvliegen kon ik zien dat één vogel geringd was met rechts een gele ring en links 
minimaal een groene of donkere ring. Het ging vermoedelijk om dezelfde vogel als 
van 11 juni. Ook toen vielen deze kleuren al op. 
 
Tot mijn verrassing waren er tijdens de laatste (avond)ronde in De Parel op 25 juni 
zelfs 4 Lepelaars aanwezig en één van de vogels was geringd. Ik had voor de 
zekerheid mijn telescoop meegenomen en kon zonder problemen de gehele code 
aflezen, de vogel had in totaal 6 ringen (van boven naar beneden):  
 

• Links  

▪ aluminium,  

▪ donker groen,  

▪ donker groen  

• Rechts  

▪ geel 

▪ zwart met vlag 

▪ zwart 
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Driemaal blijkt toch weer scheepsrecht, ik heb de ringen netjes ingevoerd in de 
Birdring app en de gegevens doorgestuurd naar de werkgroep Lepelaar. Na de 
zomer ontving ik de waarnemingshistorie van de vogel die werd geringd op 25 mei 
2018 op de Kinseldam te Durgerdam (Noord-Holland). 
 
 

  
Figuur 1. Overzicht waarnemingen Lepelaar uit De Parel ontvangen van de 

werkgroep Lepelaar  
(voor informatie en melden van kleurringen zie www.werkgroeplepelaar.nl) 
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Wat doet een 3-jarige Lepelaar in juni in Twente? 

Veel Lepelaars broeden vanaf hun vijfde jaar. De jaren daarvoor zwerven ze rond 
wellicht op zoek naar mogelijke broedgebieden. Ook kunnen vogels in hun eerste 
jaren overzomeren in de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa of Afrika. Van onze 
vogel zijn in 2019 en 2020 helaas geen waarnemingen bekend geworden, mogelijk 
ook door een lang verblijf buiten ons land. De verplaatsingsrichting vanuit de 
Kinseldam is steeds zuidoostelijk; als juveniel heeft de vogel een maand langs de 
Rijn gezeten in Duitsland en in 2021 dus in Twente en bij Kampen. Misschien dat de 
vogel zich in de toekomst aansluit in een kolonie in Overijssel?  
 

Lepelaar waarnemingen in Twente in 2021 

Via Harry de Jong heb ik een uitdraai uit het waarnemingenarchief van de TVWG 
ontvangen met alle Lepelaar waarnemingen. Ik heb hiervan een overzicht gemaakt 
in de onderstaande tabel van alle gebieden waar in 2021 meer dan 2x vogels 
pleisterden.  

Gebied Periode met 
pleisterende 

vogels 

Maximum aantal 
vogels 

Aantal 
waarnemingen 

De Parel Enter 14 mei – 25 juni 4 (25 juni) 3 

Overtoom Rijssen 12 mei – 2 juni 2 8 

Zunasche heide 1 mei – 26 juni 6 (26 juni) 9 

Elsgravenweg 
(Enter) 

24 mei – 1 juli 13 (22 juni) 14 

Doorbraak (Ypelo – 
Zenderen) 

11 april –  5 aug 12 (11 juli) 34 

Tabel. Twentse gebieden waar in 2021 meer dan 2x pleisterende Lepelaars  
zijn gezien. 

De gebieden welke dit opleverde liggen allemaal in westelijk Twente rond Rijssen, 
Enter en zuidelijk van Almelo. Het gebied Elsgravenweg is een natte laagte op een 
bedrijventerrein in aanleg dat alleen tijdelijk geschikt is voor Lepelaars. De andere 
gebieden betreffen allemaal recent ontwikkelde natuurgebieden en laten het 
succes hiervan mooi zien. In de periode begin juni – half juli zijn de meeste vogels 
waargenomen.   
In figuur 2 laat ik het aantal waarnemingen per jaar over een langere periode zien. 
Uit deze figuur is af te lezen dat het aantal waarnemingen in Twente vanaf 
ongeveer 2010 sterk is toegenomen en dat 2021 voor onze regio een goed jaar was. 
In deze figuur zitten nog wel dubbele waarnemingen verwerkt van dezelfde 
groepen gezien door meerdere personen.  
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Figuur 2. Aantal waargenomen Lepelaars per jaar in Twente in de periode  
1970-2021 

Recente Lepelaar literatuur 

Als polderjongen geboren in Noord-Holland kan het haast niet anders dan dat je 
veel affiniteit met Lepelaars hebt. Als beginnende vogelaar zocht ik in het voorjaar 
vaak naar Lepelaars in de Purmer, Wormer en in verschillende veenweidegebieden. 
Een Lepelaar waarneming werd in mijn notitieboekje altijd onderstreept. Het ging 
vaak om solitaire vogels afkomstig uit de kolonie van het Naardermeer en/of 
Oostvaardersplassen. Later heb ik enkele jaren bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders 
mogen werken en hier visonderzoek gedaan in en rond de Oostvaardersplassen. 
Doel van dit onderzoek was het prooiaanbod voor Lepelaars beter te begrijpen en 
dan vooral in het voorjaar. Het voorjaar leek de kritieke periode die een toename in 
de weg zat en waarin de vogels aangewezen waren op met name stekelbaarzen.   
U zult dus begrijpen dat ik wat met deze mooie vogelsoort heb. Dit is de reden toen 
er recent 2 fraaie boeken over Lepelaars verschenen dat ik deze aanschafte. Het 
boek Lepelaargewoonten van Ernst Poorter geeft veel historische informatie over 
alle Nederlandse broedkolonies, foerageergebieden, de voortplanting, trek en 
overwinteringsgebieden, overleving en populatieontwikkeling in en buiten 
Nederland. Het boek bevat prachtige foto’s en op veel pagina’s ruik je als het ware 
de geur van het veld. Poorter was een markante en eigenzinnige man die ik heb 
leren kennen toen we collega’s waren bij de Rijksdienst. Hij observeerde vanuit 
schuilhutten het broedgedrag van de Lepelaars en legde dit in detail vastgelegd. 
Daarnaast reisde hij de vogels overal achterna en telde ze op pleisterplaatsen op 
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hun trekroute en zocht met een schepnet naar hun voedsel. Hij was één van de 
eersten die werkte met kleurringen maar gebruikte ook wel ecoline voor 
vleugelmerken om laat geboren jongen te kunnen volgen. Naast bioloog was hij 
vooral ook een beschermer.   
  

In tweede boek “Sinagote” van de auteurs Theunis Piersma, Petra de Goeij, Willem 
Bouten en Carl Zuhorn, wordt het levensverhaal gegeven van een gezenderd 
vrouwtje Sinagote, geringd op 20 mei 2006 op Vlieland. De vogel is in mei 2013 
gezenderd op Schiermonnikoog en kon vanaf dat moment worden gevolgd; iedere 
10 minuten wordt haar locatie vastgelegd. Voorwaarde is wel dat de informatie via 
een ontvanger, die meestal bij een kolonie worden geplaatst, uitgelezen moet 
worden. Met name dit tweede boek kan ik iedereen aanraden; het is zeer goed 
leesbaar en laat prachtig zien hoe de moderne bioloog met geavanceerde 
apparatuur een enorme hoeveelheid exacte gegevens genereert. De hele trekbaan 
tussen NW-Europa en Afrika en de belangrijke pleisterplaatsen hierin zijn met nog 
meer detail vastgelegd. Tevens blijken er in ons land verblijfplaatsen te zijn waar de 
vogels in het voorjaar hun paarband vestigen of waar wordt geruid. Deze gegevens 
zijn belangrijk voor bescherming van de soort en daarmee geven zij verder invulling 
aan het levenswerk van Poorter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Lepelaar                                                                                 Foto: Harry de Jong 

 
Peter van den Akker, Akkervanden@yahoo.com 
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20 jaar Telpost Oelemars 

Ben Hulsebos 

Ontstaan telpost Oelemars 

In 1999 ben ik vanuit Enschede naar Losser verhuisd. De drukte en het lawaai van 
de grote stad werden verruild voor rust, ruimte, een mooi huis en dichtbij de 
natuur. Maar mijn telpost in het Aamsveen kwam nu op grote afstand te liggen en 
ook omdat het aantal tellers daar nog maar minimaal was, heb ik in Losser gezocht 
naar een locatie voor een nieuwe telpost. 
Leo Hassing wist wel een geschikte plek, nl. de toegangsweg naar het zanddepot 
van zandafgraving Oelemars in Losser. Deze locatie voldeed aan alle voorwaarden: 
ruim zicht in alle richtingen, variatie in biotopen (water, slikranden, strand, riet, 
akkers, bos, weiland) en een rustige ligging zonder verkeerslawaai en nieuwsgierige 
passanten. 
Omdat deze locatie op de niet-openbare toegangsweg naar het zanddepot van 
zandafgraving Oelemars lag, werd een vergunning aangevraagd bij de firma 
Texploza. Nadat deze verleend was, werd er op 1 september 2001 met de eerste 
trektelling begonnen. Vanaf de start van de telpost in 2001 zijn zowel in het najaar 
als in het voorjaar trektellingen verricht.  
Nadat de eerste najaarstrektelling in 2001 was afgesloten bleek dat we inderdaad 
een perfecte locatie voor het trektellen hadden uitgezocht. Met gemak werd de 
100.000 vogels-grens in één seizoen behaald en was de soortenrijkdom ongekend 
groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oude borden bij de ingang van de telpost zijn in 2020 gestolen. De kogelgaten 

wijzen inderdaad op gevaarlijk terrein. 
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Nu we 20 jaar verder zijn, is het goed om eens terug te kijken op de afgelopen 
periode. In figuur 1 is de jaarlijkse totaalsom van het aantal gepasseerde vogels te 
zien. 
 

 
Fig. 1: Aantal getelde vogels per jaar 2001-2021 op telpost Oelemars 

(www.trektellen.nl) 

 
Bij de jaartotalen zit in 2001 alleen de najaarstrek en in 2021 alleen de trek tot 1 
september. De jaarlijkse verschillen zijn enorm. De verklaring is te vinden in de 
jaarlijks wisselende weersomstandigheden. Regen, nevel, mist en storm zijn 
belemmerende factorenen, zowel voor de vogels als voor de tellers. Lang 
aanhoudende rugwind kan de trek voor de tellers onzichtbaar maken, omdat de 
vogels dan zo hoog overvliegen dat ze gemist worden. Ook het feit of de enkele 
dagen met supertrek wel of niet gemist zijn, zorgt voor een verschil in de 
jaartotalen. Eén goede houtduivenochtend kan zo een verschil uitmaken van rond 
de 60.000 vogels. 
De meeste tellingen zijn in de ochtenduren uitgevoerd, Op dagen met supertrek is 
de hele dag doorgeteld. De laatste jaren zijn er in het voorjaar ook soms 
avondtellingen gedaan. Het bleek namelijk dat vooral meeuwen in maart/april ’s 
avonds in grotere aantallen vlogen dan in de ochtenduren. Ook voor roofvogels en 
Kraanvogels bleken de avondtellingen een goede aanvulling te zijn. Menige 
Visarend is op die manier opgespoord. 
De teller van het totaal aantal doortrekkende vogelsoorten dat vanaf de telpost is 
gezien staat momenteel op 215 soorten (inclusief exoten). In 20 jaar trektellen zijn 
inmiddels bijna 6 miljoen vogels geregistreerd en het aantal teluren staat op 11.700 
uren. Enkele krenten uit de pap zijn o.a. Roodkeelduiker, Purperreiger, Kwak, 
Zwarte Ooievaar, Steppekiekendief, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Zeearend, 
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Roodpootvalk, Griel, Morinelplevier, Krombekstrandloper, Temmincks Strandloper, 
Drieteenstrandloper, Steenloper, Dwergstern,  Reuzenstern, Grote Stern, Middelste 
Jager, Kleine Jager, Velduil, Draaihals, Middelste Bonte Specht, Strandleeuwerik, 
Duinpieper, Roodkeelpieper, Grote pieper,  Heilige Ibis, Grote Pieper, Bijeneter, 
Waterrietzanger, Bladkoning, Buidelmees, Europese Kanarie, IJsgors, Sneeuwgors 
en Ortolaan. 
Vergeleken met andere telposten in Nederland is onze telpost vooral opvallend met 
betrekking tot de doortrek van Kolgans, Rode Wouw, Buizerd, Visarend, Kraanvogel 
en Houtduif. Het nationaal dagrecord van de Buizerd met 1793 exemplaren op één 
dag is op telpost Oelemars gevestigd. 
 

Houtduiven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraanvogels 
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Fig. 2: gemiddeld aantal ex. per uur per week op telpost Oelemars 
(www.trektellen.nl) 

 
In figuur 2 is mooi te zien hoe het gemiddelde doortrekverloop in de loop van het 
jaar zich voltrekt. De piek in de voorjaarstrek ligt rond 20 maart en in het najaar 
rond 20 oktober. Dat de najaarstrek veel massaler verloopt dan de voorjaarstrek is 
ook duidelijk. 
Om enig idee te krijgen wat er aan vogels op 1 telling maximaal overvliegt kan men 
bij www.trektellen.nl kijken naar de dagrecords. Per vogelsoort wordt hier 
aangegeven hoeveel exemplaren er maximaal op 1 dag overtrekkend is gezien. In 
de praktijk betekent dat een dagrecord in de meeste gevallen binnen een 
tijdsperiode van 5 uur is geregistreerd.  
In onderstaande tabel staan deze dagrecords vermeld, waarbij alleen de dagrecords 
met meer dan 10 exemplaren zijn aangegeven. 
 

Soortnaam Dagrecord Datum Soortnaam Dagrecord Datum 

Aalscholver 490 13-10-12 Houtduif 92.590 28-10-18 

Grote Zilverreiger 26 13-10-20 Turkse Tortel 45 10-09-05 

Blauwe Reiger 49 28-03-07 Gierzwaluw 395 02-08-07 

Ooievaar 100 16-08-19 Boomleeuwerik 91 10-10-20 

Knobbelzwaan 34 28-12-10 Veldleeuwerik 2.990 19-10-12 

Kleine Zwaan 37 16-02-17 Oeverzwaluw 54 06-08-17 

Wilde Zwaan 44 16-01-11 Boerenzwaluw 2.461 13-09-08 

Toendrarietgans 2.309 28-12-17 Huiszwaluw 1.262 11-09-18 

Kolgans 32.772 07-04-13 Boompieper 25 23-08-18 
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Grauwe Gans 1831 04-11-07 Graspieper 3.072 20-04-08 

Brandgans 42 05-03-11 Gele Kwikstaart 116 10-09-11 

Gr. Canadese Gans 54 10-08-20 Grote G. Kwikstaart 15 13-10-01 

Nijlgans 55 29-01-04 Witte Kwikstaart 202 02-10-04 

Casarca 14 29-10-05 Noordse Kwikstaart 132 08-05-20 

Bergeend 15 20-07-18 Heggenmus 30 30-09-05 

Smient 82 15-03-08 Paapje 17 08-09-01 

Krakeend 11 17-02-21 Tapuit 27 08-09-01 

Wintertaling 30 17-02-07 Beflijster 11 18-04-19 

Wilde Eend 288 14-11-04 Merel 20 30-09-05 

Pijlstaart 39 17-03-17 Kramsvogel 4.086 30-10-16 

Slobeend 24 06-11-11 Zanglijster 342 04-10-14 

Tafeleend 73 15-11-08 Koperwiek 10.242 18-10-08 

Kuifeend 16 13-11-05 Grote Lijster 72 11-10-03 

Grote Zaagbek 12 29-11-12 Tjiftjaf 23 11-11-10 

Vale Gier 11 19-06-21 Goudhaan 17 04-11-20 

Wespendief 58 25-08-13 Witkopstaartmees 12 02-11-18 

Rode Wouw 11 01-03-09 Staartmees 30 01-11-02 

Bruine Kiekendief 13 10-09-05 Zwarte Mees 301 04-10-08 

Sperwer 125 19-10-12 Pimpelmees 145 19-10-12 

Buizerd 1.793 15-10-20 Koolmees 120 17-10-12 

Torenvalk 18 04-10-03 Gaai 211 22-11-19 

Kraanvogel 10.641 09-03-16 Ekster 20 16-10-03 

Kluut 13 17-03-17 Kauw 661 10-10-10 

Goudplevier 427 01-03-03 Roek 291 07-03-11 

Kievit 6.484 17-03-13 Zwarte Kraai 45 22-09-01 

Bonte Strandloper 38 02-10-04 Spreeuw 14.211 19-10-13 

Kemphaan 21 25-04-20 Ringmus 270 27-09-03 

Watersnip 16 04-09-07 Vink 30.435 19-10-12 

Wulp 32 25-07-18 Keep 1.286 25-10-10 

Groenpootruiter 17 22-04-06 Groenling 47 10-11-15 

Witgat 18 10-04-11 Putter 40 25-11-11 

Oeverloper 12 06-08-14 Sijs 533 01-10-20 

Dwergmeeuw 19 02-05-04 Kneu 320 30-09-17 

Kokmeeuw 1.683 20-03-11 Grote Barmsijs. 100 19-11-17 

Stormmeeuw 288 06-04-13 Kleine Barmsijs 18 27-01-12 

Kl. Mantelmeeuw 45 23-08-21 Kruisbek 63 28-06-10 

Zilvermeeuw 144 21-01-18 Goudvink 27 05-11-05 

Zwarte Stern 28 08-05-08 Geelgors 28 30-11-19 

Holenduif 63 06-10-18 Rietgors 34 14-10-11 
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We tellen niet alleen in de zomer maar ook in de winter (wel minder tellers!) 

 
Telpost Oelemars is in Twente de enige telpost waarbij het jaar rond wordt geteld. 
Landelijk gezien is het een telpost die bij medevogelaars behoorlijk in de 
belangstelling staat, mede bepaald door de extreme oostelijk ligging in het 
binnenland. Door deze ligging wijkt het doortrekpatroon wat af van de westelijke 
telposten. Op www.trektellen.nl zijn alle onze tellingen, totalen, dagrecords, 
doortrekpatronen, teluren, enz. terug te vinden.  
 

Ben Hulsebos, benhulsebos@home.nl 

mailto:benhulsebos@home.nl
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Vreemde vogels 

Geert Euverman 

Negentien mei, ik moet eerst naar de tandarts in Vriezenveen, en wat later naar de 
brillenmensen. Het is een zonovergoten ochtend, een zeldzaamheid in een periode 
met koud en nat weer. Ik besluit om in de tussentijd weer eens te gaan kijken rond 
ijsbaan en sportvelden, en naar het Oude Kerkhof. Het is daar een schitterende 
wildernis, en door het onverwachte zonnetje zingen de vogels van alle kanten. Ik 
hoor ook een liedje dat ik niet ken, een paar tonen met een riedeltje er achteraan, 
vanuit een paar hoge bomen. Na een tijdje met de kop in de nek krijg ik de zanger 
in de kijker: op het oog een Tjiftjaf, druk foeragerend tussen de takken, tussendoor 
produceert hij regelmatig zijn wijsje. Ik denk er nou eens een keer aan, mijn 
telefoontje te pakken, en het liedje op te nemen. Bewijs anders maar eens, dat je 
iets bijzonders hebt ontdekt. Zo’n onooglijk klein rotvogeltje vind je nooit weer 
terug wanneer hij zich koest houdt.  
Daarvoor moet je groot zijn en enorm opvallen. Zoals in maart, toen zag ik in 
Engbertsdijksvenen een Grijze wouw, maar zonder het meteen door te hebben, ik 
geef het toe. Pas dagen later toen het veen werd overspoeld door soortenjagers 
viel het kwartje. Maar het beest bleef voor ons dan ook aan de grond, op 
kikkerjacht tussen de russen, je zag meest alleen die prachtige kop af en toe. Dat zie 
je niet vaak, zo’n mooie witte Buizerd zei ik nog tegen mijn vrouw, en we liepen 
weer verder.  
Dat zou me met dit zangertje niet weer overkomen. Intussen was er ergens in mijn 
geheugen een luikje opengegaan, nog uit de tijd dat de vogelgeluiden alleen maar 
via een cassettebandje kon worden geoefend. Daarvan was iets langsgekomen dat 
was blijven hangen: Iberische tjiftjaf! Van die hele groep loofzangertjes zijn er nogal 
wat, op het oog nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Maar de zang, dat kun je 
tegenwoordig onbeperkt vergelijken. En warempel, dat wat ik op internet vond 
kwam er heel dicht bij.  
Ik stuurde de opname naar onze plaatselijke vogelaars, en aan Joost van Bruggen, 
de geluidenspecialist van Sovon. Van hem kreeg ik een verrassend bericht terug: dit 
is niet de Iberische tjiftjaf, maar een Grauwe fitis! Nog veel zeldzamer voor ons 
land! Graag nog een paar opnames alsjeblieft! Maar hier houdt het op… 
Robert Brunink is nog wel wezen luisteren op de aangewezen plek, een dag later. 
Het mooie weer was intussen al weer op. Hij hoorde alleen maar vier verschillende 
Winterkoningen, kon hij melden. Ik heb het even nagekeken: dit voorjaar is er maar 
op één plek een zekere waarneming van deze soort geweest, in juni, in het westen 
van ons land. Daar waren wel velen op af gekomen er waren foto’s van, en 
geluidsopnamen.  
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Maar voor het oosten van het land ben ik de enige gelukkige. Denk ik. Maar ik weet 
het dus niet zeker...  
 
De opname is te beluisteren op: 
https://www.youtube.com/watch?v=7yWK7j1I384&ab_channel=GerritSchepers 
Na 12 seconden laat hij zich horen. 
 

Geert Euverman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke Dag SOVON 2021 

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De 
volgende editie is op zaterdag 27 november 2021 in de Reehorst in Ede.   

Programma 

Ook dit jaar kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van 
topsprekers. Speciale aandacht is er voor roofvogels en insectenetende zangvogels. 
Daarnaast zijn er interviews met auteurs van pas verschenen boeken en kun je reis- 
en natuurorganisaties, uitgeverijen, kunstenaars en aanbieders van camera's en 
optiek vinden op de beursvloer. 

Kaartverkoop start begin oktober 

Vanaf begin oktober kun je op deze website je kaarten voor de Landelijke Dag 
kopen. Het is dit jaar niet mogelijk om aan de deur een kaartje te kopen. Tickets 
kosten 15 euro (leden en vrijwilligers betalen 10 euro). Dit bedrag is inclusief koffie 
en thee gedurende de hele dag. 

Covid-19 

Het hangt van de coronamaatregelen in november af of de Landelijke Dag door kan 
zoals gepland. Momenteel is het nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. 
Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws. 
 



Ficedula 50 (2021) nr. 4  
 

31 

Bijzondere waarnemingen in Twente (juli t/m september 2021) 

Beflijster 

24-09 Lattrop, Bergvennen: 1 ex. ter plaatse (Harm Meek) 

Bladkoning 

22-09 Ringstation Overdinkel: 1 ex. ter plaatse (Leo Hassing) 

Bokje 

21-08 Wierden, Zunasche Heide: 1 ex. opvliegend (Brend Jansen) 
02-09 Buurse, Witte Veen: 1 ex. ter plaatse (Kim Lotterman) 

Carolina-eend 

13-08 Enter, Waterhoek en Leijerweerdslanden: 3 ex. ter plaatse (Bertus Slagers) 
05-09 Rectum e.o.: 1 ex. ter plaatse (Gerrit ter Haar) 
05-09 Enter, Waterhoek en Leijerweerdslanden: 1 ex. ter plaatse (Gerrit ter Haar) 
25-09 Enter, Waterhoek en Leijerweerdslanden: 4 ex. ter plaatse (Tim Klaassen) 
30-09 Sallandse Heuvelrug, Noetselerveld: 1 ex. ter plaatse (Kees Oosterhof) 

Draaihals 

25-07 Hezingen, Schaboschesch: 1 ex. roepend (L.A. Leijdekkers) 
26-07 Hezingen, Schaboschesch: 1 ex. roepend (L.A. Leijdekkers) 
29-07 Nijverdal, Hexel: 1 ex. ter plaatse (Rick Ruis) 

Draaihals                                                                                              Foto: Harry de Jong 

23-08 Bornerbroek, Wolbeslanden: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
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28-08 Losser, Oldenzaalseveenweg: 1 ex. opvliegend (Martin Bonte) 
31-08 Ringstation Overdinkel: 1 ex. roepend (Leo Hassing) 
11-09 Enschede, Broekheenseweg e.o.: 1 ex. ter plaatse (kees rosenbrand) 
11-09 Enschede, Aamsveen: 1 ex. ter plaatse (aldert schenk) 
11-09 Markelo, Diependaal en Brake: 1 ex. ter plaatse (Francis vd Kammen) 
25-09 Oldenzaal: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Drieteenstrandloper 

24-08 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. foeragerend (Wolfgang Waanders) 
24-08 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Duinpieper 

02-09 Enschede, Glanerbrug: 1 ex. overvliegend (Erik Foekens) 
06-09 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
09-09 Sallandse Heuvelrug, Haarlerberg: 1 ex. ter plaatse (Marvin & Brenda) 

Grauwe Franjepoot 

16-08 Losser, Oelemars: 1 ex. foeragerend (Marcel Hinnen) 

Grauwe Franjepoot                                                                             Foto: Harry de Jong 
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Grauwe Kiekendief 

20-08 Losser, Strengeveldweg: 1 ex. (M) ter plaatse (Meerdere wnrs) 
21-08 Engb.venen, Trektelpost: 1 ex. (V) ter plaatse (Wout Haasjes) 
23-08 Nijverdal, Wierdense Veld: 1 ex. (M) jagend (Martijn Bunskoek) 

Grauwe Klauwier 

Tussen 1 juli en 19 september zo’n 200 waarnemingen van de Grauwe klauwier uit 
geheel Twente met de nadruk op de veengebieden. Veel individuele 
waarnemingen, maar ook van paartjes met 2 of 3 jongen. 

Grijze Wouw 

10-09 Rijssen, Overtoom: 1 ex. ter plaatse (Annemarie Struik) 

 Grijze wouw                                                                                        Foto: Harry de Jong 

Grote Karekiet 

09-07 Rijssen, Overtoom: 2 ex. bezet nest (Herman Bruggink) 
09-07 Rijssen, Overtoom: 1 ex. ter plaatse (Ineke Kerkhoff) 
15-07 Rijssen, Overtoom: 2 ex. paar in broedbiotoop (Herman Bruggink) 
16-07 Rijssen, Overtoom: 1 ex. transport voedsel of ontl (Ineke Kerkhoff) 
19-07 Rijssen, Overtoom: 1 ex. transport voedsel of ontl (Herman Bruggink) 
26-07 Rijssen, Overtoom: 3 ex. paar in broedbiotoop (Herman Bruggink) 
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Hop 
23-07 Enschede, Twekkelerveld: 1 ex. ter plaatse (Monique Iodice) 
13-09 Buurse, Porikslanden: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
14-09 Buurse, Porikslanden: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Kleine Jager 

19-08 Losser, Oelemars (Vogelkijkhut): 1 ex. ter plaatse (ruben kroeske) 

 Kleine jager                                                                                          Foto: Harry de Jong 

Kleine Rietgans 

28-09 Engb.venen, Grote Plas: 150 ex. overvliegend (Everard Stege) 

Kluut 

10-07 Wierden, Zunasche Heide: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
10-07 Wierden, Zunasche Heide: 2 ex. ter plaatse (Ineke Kerkhoff) 

Kortsnavelboomkruiper 

20-07 Lonneker, Lonnekerberg: 1 ex. roepend (Martin Bonte) 
09-08 Lonneker, Haagse Bosch: 1 ex. roepend (Martin Bonte) 
19-09 Losser, de Snippert: 1 ex. roepend (Martin Bonte) 
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Kraanvogel 

Tussen 1 juli en 30 september zo’n 70 waarnemingen van kraanvogels uit geheel 
Twente met de meerderheid uit de veengebieden (Haaksbergerveen, 
Engbertsdijksvenen, Wierdense Veld). Zowel overvliegend als ter plaatse. 
De meeste waarnemingen betroffen groepjes van 2 of 3 exemplaren. 

Ortolaan 

06-09 Engb.venen, N (Heideveld): 1 ex. overvliegend (Siegfried Ekkel) 
25-09 Lonneker, Haagse Bosch: 1 ex. ter plaatse (Martin Bonte) 

 Ortolaan                                                                                               Foto: Harry de Jong 

Porseleinhoen 

08-07 Deurningen, Gammelkerveld: 1 ex. roepend (Job Noordkamp en FA) 
13-07 Rijssen, Overtoom: 1 ex. ter plaatse (H. Rutterkamp) 
18-07 Haaksbergerveen, Zuidelijk deel: 1 ex. roepend (Job Noordkamp en FA) 

Rode Ibis 

21-07 Nijverdal: 1 ex. ter plaatse (Leo Kruders) 

Roodhalsfuut 

10-08 Engb.venen, Grote Plas: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
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Roodkeelpieper 

26-09 Losser, Oelemars: 1 ex. overvliegend ZW (Meerdere wnrs) 

Roodpootvalk 

18-09 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend Z (Meerdere wnrs) 

Rosse Grutto 
01-09 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
01-09 Losser, Oelemars (Vogelkijkhut): 1 ex. overvliegend (ruben kroeske) 
05-09 Enschede, Retentiegebied Kristalbad: 1 ex. foeragerend (Meerdere wnrs) 

Rosse grutto                                                                                        Foto: Harry de Jong 

Rosse stekelstaart 

20-09 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (Henk Noordkamp) 
20-09 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
21-09 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (Rinus Baayens) 
21-09 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. foeragerend (Meerdere wnrs) 
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22-09 Losser, Oelemars (Vogelkijkhut): 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
23-09 Losser, Oelemars (Vogelkijkhut): 1 ex. (V) ter plaatse (Meerdere wnrs) 
24-09 Losser, Oelemars (Vogelkijkhut): 1 ex. (V) foeragerend (Meerdere wnrs) 
24-09 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (G Puppels) 
25-09 Losser, Oelemars (Vogelkijkhut): 1 ex. (V) ter plaatse (Meerdere wnrs) 
27-09 Losser, Oelemars: 1 ex. (V) ter plaatse (Meerdere wnrs) 
28-09 Losser, Oelemars: 1 ex. (V) ter plaatse (Harry Wolbers) 
29-09 Losser, Oelemars: 1 ex. (V) foeragerend (Meerdere wnrs) 
30-09 Losser, Oelemars: 1 ex. (V) ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Rouwkwikstaart 

25-08 Enschede, Retentiegebied Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (P. Hovenkamp) 

  Rouwkwikstaart                                                                                Foto: Harry de Jong 

Sneeuwgans 

20-08 Engb.venen, Z (Vogelkijkhut e.o.): 1 ex. ter plaatse (Neil Kampherbeek) 
05-09 Engb.venen, Trektelpost: 1 ex. ter plaatse (Tom Kruissink) 
25-09 Vriezenveen, De Pollen: 1 ex. ter plaatse (Marcel Hessing) 
25-09 Vriezenveen, De Pollen: 1 ex. foeragerend (Gerrit Kamphuis) 
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Steppekiekendief 

26-09 Engb.venen, Z (Nieuwe Leidijk): 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Temmincks Strandloper 

27-08 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
28-08 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend (Ben Hulsebos) 
01-09 Engb.venen, Hoogveenkern: 1 ex. overvliegend (Alex Huizinga) 
02-09 Engb.venen, N (Heideveld): 1 ex. foeragerend (Ben Koks) 

Velduil 
19-08 Haaksbergen, Langeloseveld: 1 ex. slachtoffer verkeer (Floris Kouters) 
 

  Velduil                                                                                                  Foto: Harry de Jong 

 

Zeearend 

07-09 Westerhaa, riezenveensewijk: 1 ex. overvliegend ZW (Siegfried Ekkel) 
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Zwarte Ooievaar 

01-07 Deurningen, Gammelkeresch: 1 ex. ter plaatse (Mirjam van de Vliet) 
02-07 Haaksbergen, Höfterveld: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
04-07 Engb.venen, Hoogveenkern: 1 ex. overvliegend (Carl Derks) 
06-07 Engb.venen, Hoogveenkern: 1 ex. overvliegend NW (Rick de Ruiter) 
12-07 Deurningen, Gammelkeresch: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
13-07 Rossum (Ov), Roderveld: 3 ex. overvliegend W (Jan Willem Oudijk) 
17-07 Zoekerbrug: 1 ex. ter plaatse (Vie) 
17-07 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend W (Meerdere wnrs) 
18-07 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
18-07 Losser: 1 ex. overvliegend O (wim van/der woning) 
19-07 Beuningen (Ov), Volterdijk e.o.: 1 ex. overvliegend NO (Rudi Lanjouw) 
24-07 Wierden, Zunasche Heide: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
24-07 Overdinkel, Het Welpelo: 2 ex. overvliegend N (Jan Wolters) 
24-07 Engb.venen, Z (Nieuwe Leidijk): 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
24-07 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
25-07 Losser, Oelemars (Telpost): 3 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
26-07 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
30-07 Enschede, Usselermarkeweg e.o.: 1 ex. ter plaatse (Shirley) 
04-08 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend ZW (Meerdere wnrs) 
09-08 Vriezenveen, Bovenkuilen: 1 ex. ter plaatse (alfred berkhof) 
09-08 Almelo, Leemslagenplas: 1 ex. foeragerend (Siegfried Ekkel) 
09-08 Wierden, Lageveld: 1 ex. overvliegend NO (Brend Jansen) 
10-08 Losser, Oelemars (Telpost): 4 ex. overvliegend ZW (Meerdere wnrs) 
10-08 St. Isidorushoeve, Meijerinkhoek en -esch): 1 ex. ter plaatse (Tim Asbreuk) 
10-08 Wierden, Zunasche Heide: 1 ex. ter plaatse (Henk Hupkes) 
10-08 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend ZW (Meerdere wnrs) 
11-08 Wierden, Zunasche Heide: 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
11-08 Nijverdal, Hexel: 1 ex. ter plaatse (Ineke Kerkhoff) 
11-08 Hoge Hexel, Kromme Akkers: 1 ex. ter plaatse (Gerrit Schepers) 
11-08 Wierden, Zunasche Heide: 1 ex. ter plaatse (Berto van Dam) 
13-08 Oldenzaal: 1 ex. ter plaatse (Francis vd Kammen) 
13-08 Markelo, Natuurreservaat De Borkeld: 1 ex. overvliegend Z (Henk Kloen) 
14-08 Buurse, Buurserveld: 1 ex. overvliegend (Rob Foekens) 
14-08 Enschede, Aamsveen: 1 ex. overvliegend (kees rosenbrand) 
15-08 St. Isidorushoeve, Meijerinkhoek en -esch): 1 ex. foeragerend (Tim Asbreuk) 
16-08 St. Isidorushoeve, Meijerinkhoek en -esch): 1 ex. foeragerend (Tim Asbreuk) 
21-08 Losser, Puntbeek: 1 ex. overvliegend (Martin Bonte) 
23-08 Wierden, Zunasche Heide: 1 ex. foeragerend (Ineke Kerkhoff) 
24-08 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend Z (Meerdere wnrs) 
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26-08 Sint Isidorushoeve, dorp: 1 ex. ter plaatse (Marina Pruysers) 
27-08 St. Isidorushoeve, Eppenzolder: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
03-09 St. Isidorushoeve, Waterzuiving e.o.: 1 ex. foeragerend (hugo tijdhof) 

 Zwarte ooievaar                                                                                 Foto: Harry de Jong 

 

Zwartkopmeeuw 

27-08 Losser, Oelemars (Vogelkijkhut): 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
 
 
 
 
 

Harry de Jong, webmaster@tvwg.nl 

 

file:///D:/TwentseVogelWerkGroep/DataBase/Rubriek/Ficedula/webmaster@tvwg.nl


Agenda  2021 

Maandelijkse bijeenkomsten 

Datum Onderwerp 

13-sep 
 

(Vakantie)Foto`s van en door onze leden.  
Neem uw foto`s op USB stick mee. 

11-okt 
Algemene ledenvergadering. Na de pauze een lezing "Van Kerkuil tot 
Laplanduil" 

08-nov Presentatie: de IJsvogel met DVD 

13-dec Presentatie: Natuurbeleving in Spanje 

    

 

Vanaf 25 september kunnen we weer starten met onze  
maandelijkse bijeenkomsten.  
Op de website staat de laatste informatie hieromtrent. 

  

Excursies 

Datum Locatie 

11-sep Riezelfelder Münster (Water- en moerasvogels) 

16-okt Dollard (Steltlopers en Watervogels) 

13-nov Langs de IJssel (Steltlopers en Watervogels) 

dec --- 

 

De excursies kunnen weer doorgaan.  

 

We houden ons aan de geldende coronamaatregelen: 

• Ga niet mee als je klachten hebt 

• We houden 1.5 meter afstand 

• In de auto houden we het mondkapje op 

 

Opgave is verplicht. Er kan een maximum aantal deelnemers zijn. In verband met 

het samen reizen en ter bescherming van je mede-reisgenoten kun je alleen mee 

als je gevaccineerd bent. 

 

Zie de website voor meer informatie en opgave: tvwg.nl

mailto:tvwg.nl


 

 

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 - Marianne Nijman, Dalkruid 59, 7491 LP Delden  
     074 - 3764521  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 daaropvolgende jaar.  

 

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

 

Contributie € 20,= per jaar via automatische machtiging.  

 


