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Berichten van het bestuur 

Dit is alweer het laatste nummer van 2022. Het was een alle opzichten bijzonder 

jaar. Een jaar van extremen op het gebied van de weersomstandigheden. 

Met de droogste, de natste, de koudste, de warmste perioden sinds lange tijd. 

Dat heeft ook (mede) zijn weerslag gehad op de vogels.  

 

Er zijn dit jaar toch wel een aantal bijzondere soorten gespot in Twente o.a.: 

Klein waterhoen, Dwergaalscholver, Dwergarend, Slangenarend, Steppekiekendief, 

Kleinste jager, Roodkopklauwier, Siberische Tjiftjaf. 

 

De Euro Birdwatch van 1 oktober 2022 verliep wat onstuimig. Harde wind en 

regenbuien, maar ook zon, bepaalden het beeld.  

Daardoor waren er minder trekvogels onderweg dan voorgaande jaren. 

De trekvogeltelling had toch enkele verrassingen: opvallend veel zanglijsters, 

koperwieken en beflijsters werden gezien. 

Voor de tweede keer in 27 jaar werd de Spreeuw (35.917) voorbijgestreefd door de 

Zanglijster (60.938). 

 

In Twente deden vijf trektelposten mee: Oelermars, Ottershagen, Wierdenseveld, 

Engbertsdijksvenen en het Aamsveen.  

Bij de telposten in Twente werden 1836 spreeuwen en 2041 zanglijsters geteld. 

 

 

 

Er hebben zich het derde kwartaal 3 nieuwe leden aangemeld:  

Cees Boom, Ruben Kikkert en Hielke Kiewiet. 

 

Opgezegd heeft: 

Joke Welp. 

 

Daarmee komt het totaal aantal leden van de Twentse Vogelwerkgroep op 176. 

 

 

 

Namens het bestuur 

Harry de Jong   (voorzitter@tvwg.nl) 

 

mailto:%20(voorzitter@tvwg.nl
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Uilenseizoen 2022 

Ineke Kerkhoff 

Vrijwilligers van de “Katoelenkiekers” hebben dit voorjaar hun rondes langs alle 

uilenkasten weer gemaakt. We hebben een groot gebied waar we kasten 

controleren. Van Westerhaar en Vroomshoop naar Vriezenveen, Almelo, Wierden, 

Hoge Hexel naar Rijssen, Enter, Holten tot Bathmen en een paar in de Hof van 

Twente. We hebben ongeveer 425 adressen waar 530 kasten hangen. Dit zijn 

kasten voor bos, steen- en kerkuilen en torenvalken. 

 

 

Bosuil    Kerkuil 

Het is elk jaar weer een verrassing en geen jaar is hetzelfde. Hoeveel kasten zijn er 

bewoond door een paartje steen- of kerkuilen, hoeveel torenvalkkasten zijn er 

bezet? Kasten waarvan je bijna zeker bent dat er altijd uilen in zitten zijn nu leeg. 

Andersom is ook het geval, kasten waar nog nooit iets in gezeten heeft zijn nu 

bezet. Belangrijk dus dat we nooit een kast overslaan met controleren. 

De eerste ronde om vast te leggen of er al eieren zijn is vaak de laatste week van 

april of de eerste week van mei. Als we kijken hoe het in “ons” gebied (Borkeld, 
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Rijssen, Holten) is dan moet ik vaststellen dat ongeveer de helft van de kasten dit 

jaar bezet was.  Van de 92 steenuilenkasten waren er 46 bewoond.  Opvallend was 

dat er veel ongeringde vrouwtjes op eieren zaten. Ik noem ze maar “corona-uilen”. 
We hebben m.n. in 2020 niet alle rondes kunnen/mogen doen dus zijn er veel 

ongeringde jongen uitgevlogen. Waarschijnlijk hebben daar een deel van dit jaar 

gebroed. Welnu deze vrouwtjes hebben nu een uniek ringnummer gekregen.  Ook 

zien we bij terugvangsten dat er diverse uilen uit andere gebieden buiten die van 

ons komen. Uilen die geringd zijn in Neede, Haaksbergen, meerdere uit Hof van 

Twente en zelfs uit Staphorst hebben in ons gebied gebroed.  

Als we de laatste week van mei en de eerste twee weken van juni beginnen met het 

ringen van de jonge uilen zien we dat het aantal jongen dit jaar tegen valt. Van de 

legsels van 4 à 5 eieren zijn er maar weinig allemaal uitgekomen. De meeste legsels 

waren dit jaar kleiner of van de vier eieren kwamen er maar drie of twee uit. De 

oorzaak is hoofdzakelijk voedselgebrek. Het is een slecht muizen jaar. Als we al 

prooien in de kasten aantroffen waren het meestal vogels en maar een enkele 

muis. Helaas ook een paar kasten gepredeerd door steenmarters. Toch ook een 

paar verassingen waar we maar twee eieren in de eerste ronde hadden lagen nu 

vier gezonde jongen in het nest. Toch hebben we nog een redelijk aantal jonge 

steenuilen kunnen ringen, tot nu toe ruim 250 stuks. 

We zagen dit in het vroege voorjaar al onder de bosuilen. Waar we normaal een 

stuk of 8 à 10 kasten bewoond hebben was er dit jaar maar één kast waar we 3 

juveniele bosuilen konden ringen. Bij voedselschaarste slaan de bosuilen een jaar 

over met broeden. Vorige herfst waren er nagenoeg geen eikels en beukennootjes, 

dus ook geen bosmuizen en nu geen broedsels van bosuilen. Waar de kast wel 

bezet was had de erfbewoner een camera in de nestkast geplaatst en zo konden we 

elk moment van de dag of nacht zien wat er gebeurde. De eileg, het uitkomen van 

de eieren en het grootbrengen van de kuikens alles werd op camera vastgelegd. 

Telkens kreeg ik van de enthousiaste bewoner filmpjes en foto’s toegestuurd. 
Prachtig om het op die manier te volgen. 

 

Ook de kerkuilen hebben het moeilijk 

dit jaar, weinig broedsels en welke er 

zijn kleinere legsels van hooguit 3 à 4 

jongen. Veel kasten zijn leeg gebleven 

terwijl de uilen wel aanwezig zijn. Ook 

zij slaan dit jaar over. We hebben in 

totaal 16 juveniele kerkuilen kunnen 

ringen. 
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De torenvalken doen het nog redelijk goed in ons gebied. De meeste kasten waren 

bezet en ik heb toch in elke kast 4, 5 of 6 jongen kunnen ringen, dit seizoen zijn er 

35 juveniele torenvalken geringd. 

 

 

 

 

 

 

Torenvalk 

 

 

De slechtvalken op de tv-toren in Markelo hebben ook weer gebroed en brachten 

twee jongen groot. Deze vogels hebben we op vrijdag 13 mei geringd. (Peter van 

den Akker heeft hierover verslag gedaan in de vorige Ficedula) 

 

Ondanks de wat tegenvallende broedsels dit jaar is er ook een mooie gebeurtenis 

geweest. 

26 mei op Hemelvaartsdag kreeg ik een bericht dat er een dode uil gevonden was, 

een paar meter van de boom verwijderd waar een nestkast in hangt. Gelukkig 

hadden ze ook het nummer doorgegeven en ik kon zien dat het een vrouwtje was 

die op vier eieren zat in diezelfde nestkast. Oei… die zou als het goed was al kleine 
jongen kunnen hebben. Wat nu….?  
Mocht het mannetje nog aanwezig zijn dan brengt hij wel prooien in de kast alleen 

voert hij de jongen niet, dat is de taak van het vrouwtje, zij scheurt ze in stukjes en 

voert de jongen. Dus dit nestje laten voor wat het is was voor ons geen optie. Voor 

sommigen is het misschien wel “de natuur” zoals dat genoemd wordt maar als je 

iets kunt redden dan gaan we ervoor. In overleg met Ben zijn we ernaartoe gereden 

en inderdaad er zaten vier kleine jongen in van hooguit 2 à 3 dagen. Onderweg 

hadden we al besproken wat we zouden kunnen doen. We besloten naar twee 
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boerderijen verderop te gaan (daar hangt ook een nestkast in een kersenboom) en 

in overleg met de erfbewoonster konden we in de nestkast kijken of hier ook al 

jongen waren. Dit bleek het geval en ook hier een nestje van vier jongen van 

dezelfde leeftijd. We hebben de vier kleine weesjongen opgehaald en in de kast bij 

de andere jongen gelegd. Nu maar hopen dat het paartje steenuilen dit aan kan. 

Uiteraard met hulp van de erfbewoners. De vrouw des huizes zou diezelfde avond 

al meikevers en slakken vangen en op een plaats bij de boom leggen zodat de 

ouders deze konden voeren. Dit werd een paar dagen gedaan.  

Ondertussen was er internationaal app-contact geweest met de man des huizes die 

een paar dagen later thuis zou komen. Hij was al op de hoogte en verzekerde mij 

dat hij zondagavond als hij thuiskwam direct in de kast zou kijken hoe het erbij 

stond. Maandagochtend kreeg ik een appje dat er zeven gezonde jonge kuikens in 

de kast lagen. Eentje heeft het helaas niet gered echter de ouders deden hun 

uiterste best de zeven hongerige snaveltjes te voeden.  

 
De 7 Steenuiltjes 

 

De erfbewoner voerde elke dag een handvol meikevers bij en daarna met 

eendagskuikens. Iedere dag sneed hij er een paar in kleine stukjes en deponeerde 

het in de nestkast. Telkens weer was alles op. Ondertussen had hij een webcam 

voor de kast in de boom geplaatst en kon zo zien wat en hoe vaak de ouders 

kwamen voeren. Deze deden hun uiterste best en vaak zagen we dat ze met 

insecten en muizen aan kwamen. Regelmatig hadden we contact met elkaar en 

kreeg ik ook nu weer filmpjes en foto’s toegestuurd. Tot het moment dat de 
kuikens, inmiddels volgroeide uilen, met zijn zevenen in de kast zaten en ik ze ’s 
nachts op en voor de kast zag zitten dat ze uitvlogen de grote wijde wereld in….  
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Fantastisch dat dit gelukt is!  Deze “surrogaatvader” heeft zich al aangemeld voor 
volgend jaar. Mochten we weer “weeskindjes” hebben dan zijn ze opnieuw 
welkom. Heel blij zijn we met mensen die net zo begaan zijn met de uilen als wij. 

We zijn ze dan ook zeer dankbaar, zonder hun inzet was het niet gelukt en zeker 

niet in dit jaar waar toch voedselschaarste is voor de uilen. 

 

Op nog een kerkuilennest en drie late steenuilennestjes na zijn alles vogels weer 

geringd. Hopen dat er volgend jaar meer muizen zijn en de populatie uilen en 

roofvogels het dan beter hebben.  Daar doen we het tenslotte met z’n allen voor.  
 

 

 

 

 

 

Ineke Kerkhoff 
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Herinneringen 

Tijdens de laatste verenigingsavond op 23 juni werden we getrakteerd op een mini-

cursus "Duikers en Futen''. Heel informatief en altijd nuttig om oude kennis op te 

frissen en aan te vullen met nieuwe. De meeste van de behandelde vogels mocht ik 

in de loop der jaren waarnemen. De ene soort wat frequenter dan de andere, 

afhankelijk van bezoek aan hun habitat. 

Terugdenkend aan deze bijeenkomst vroeg ik me af waar en wanneer ik bewust 

mijn eerste Futen heb gezien. Het moet ergens tussen de jaren 1947 en 1955 

geweest zijn. Met mijn ouders woonde ik toen in Nieuwkoop, een langgerekt 

veendorp in het "Groene Hart''. Het dorp kende een lange straat met maar een 

zijstraat: de Kerkstraat. Honderd meter lang. Daar woonden we met een aan het 

water grenzende tuin.  

Met een roeibootje, fluisterboten bestonden nog niet, trokken we het water op. 

Varend tussen riet- en biezenkragen ontdekten we nesten van Meerkoeten, 

Waterhoentjes, Grote en Kleine Karekieten Zwarte Sterns (veel krabbenscheer!), 

Visdiefjes (nestelend op veenbonken) en met enig geluk ook een Futennest. De 

Fuut had bij onze nadering al stilletjes het nest verlaten en de eieren afgedekt met 

vochtige waterplanten. Een Futennest vinden was boeiend. Op gepaste afstand het 

broeden volgen en om later de kuikens op de rug van ouders te zien. Futen waren 

in die jaren niet rijk aanwezig. Dat is nu wel anders, je ziet ze overal waar water is, 

tot aan de Amsterdams grachten aan toe. 

Voort mijmerend bedacht ik dat zo kort na WO II nog weinig toeristen de 

Nieuwkoopse plassen bezochten.  Het was er rustig. Regelmatig zag je 

Kiekendieven, Roerdompen, Woudaapjes, Torenvalken, Purperreigers en diverse 

rietzangers. Nu de drukte op het water een grote vlucht genomen heeft, zijn veel 

vogels zeldzamer geworden of zelfs verdwenen uit het gebied. Gelukkig is er 

betrekkelijk kortgeleden tussen Nieuwkoop en Noorden een prachtig plas-dras 

gebied ontwikkeld: "De Groene Jonker". In dit mooie gebied kun je je hart ophalen 

aan het gevarieerde vogelleven. 

Met enige regelmaat kom ik nog in het Nieuwkoopse voor vriendenbezoek. Tijdens 

fiets- of vaartochtjes geniet ik steeds bij het zien van Futen.   

 

 

Arie Langendoen 
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Natte winter gunstig voor broedsucces kraanvogels in 2022  

www.kraanvogels.net 

De winter 2021/22 was nat en in het voorjaar volgden stevige buien. In juli en 

augustus 2022 werd het weer extreem droog. Met 46 kraanvogelparen verspreid 

over Nederland is er sprake van een evenaring van 2021. In 2022 bouwden 42 

paren een nest en legden eieren. In totaal werden minstens 42 kuikens geboren en 

zijn er 26 uitgevlogen. Een mooi resultaat. Hierna het verslag. 

 
Paar op weg naar de broedplaats in het Fochteloërveen. Foto: Herman Feenstra. 

 

Noord-Nederland belangrijk voor kraanvogels 

In 2022 is hetzelfde aantal paren geteld als in 2021; de verdeling over het land komt 

ook overeen. Noord-Nederland blijft de bakermat, met 32 paren. In het midden en 

oosten van het land gaat het om elf paren en in het zuiden komt het voorzichtig op 

gang, met drie paren, maar wel voor het eerst een kuiken dat uitvliegt! 

In totaal hadden 42 paren een nest met eieren; daarvan kregen er 26 kuikens. Er 

zijn 42 kleine kuikens geteld, waarvan 26 zijn uitgevlogen (gemiddeld 0,6 kuiken per 

broedpaar met nest). Het aantal uitgevlogen jongen is mooi verdeeld over het land, 

maar enkele gebieden steken er met kop en schouders bovenuit. Het broedsucces 

in 2021 en 2022 is beter dan in de droge jaren in 2018-2020. De regen in 2021 heeft 

tot een betere voedselsituatie geleid in 2022, terwijl de droogte in de zomer van 

2022 zorgen baart voor volgend jaar. 

https://www.kraanvogels.net/natte-zomer-gunstig-voor-broedsucces-kraanvogels/
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In Drenthe en Friesland 32 paren en 17 kuikens vliegen uit   

In Drenthe en Friesland zijn 32 paren met een territorium vastgesteld, waarvan 30 

met een nest. Het Fochteloërveen (10), het Dwingelderveld (7) en het Drents-Friese 

Wold (6) vormen de kern van de verspreiding in Nederland. In het Fochteloërveen 

zat één paartje meer dan in 2021, en in het Drents- Friese Wold waren er zelfs twee 

paren meer. De hoge waterstanden in de winter 2021/22 en geregeld fikse 

regenbuien in het voorjaar van 2022 maken broedplaatsen buiten de bezette 

natuurgebieden geschikt om te broeden. Daardoor treden er kleine verschuivingen 

op. Er zaten (broed)paren in het Bargerveen (2), Holtingerveld (1), Hijkerveld (1), 

Hart van Drenthe (3) en bij Norg (2). 

In het Dwingelderveld zijn 3-4 kleine kuikens geboren, en bij één paar twee kuikens 

uitgevlogen. In het Hart van Drenthe heeft één paar één kuiken grootgebracht. Ook 

op het Hijkerveld is één kuiken uitgevlogen. Op het Wapserveld en het 

Doldersummerveld krijgen twee paren twee kleine kuikens. Op het Wapserveld 

vliegt één kuiken uit, en op het Doldersummerveld twee kuikens. Elders in het 

Drents-Friese Wold vliegt waarschijnlijk nog één kuiken uit.    

In het Holtingerveld vliegen voor het eerst twee jongen uit. Bij Norg zat een paar 

met twee kleine kuikens. Hier verdween het mannetje in de kuikenfase. Het 

vrouwtje liep er vervolgens alleen met de twee kuikens, tot de leeftijd van acht 

weken oud. Daarna zijn ze niet meer gezien. Het vermoeden is dat intraspecifieke 

concurrentie het paar parten speelde. Een deel van de nieuwe paren gedraagt zich 

iets minder schuw en past zich aan. 

Dat het in het Bargerveen maar niet wil vlotten, is opmerkelijk, gezien de gunstige 

ligging en de nabijheid van grote hoogveenrestanten. Net over de grens zitten 

meerdere broedparen in de Duitse hoogveenrestanten. 

Opnieuw topjaar in het Fochteloërveen met zeven uitgevlogen kuikens 

Na een topjaar in 2021 was het in 2022 nog beter. In het Fochteloërveen broedden 

tien paren en zijn 10-11 kleine kuikens geboren en zeven uitgevlogen. Drie paren 

brachten twee kuikens groot en bij één paar vloog één kuiken uit. Dit paar bracht 

voor het eerst in negen jaar tijd een kuiken groot. 
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Het Fochteloërveen is de hotspot voor kraanvogels. Foto: Herman Feenstra. 

 

De combinatie van een hoog waterpeil, geregeld fikse buien in het voorjaar, een 

divers voedselaanbod in het kuiken opgroeigebied en vooral de rust en ruimte, 

leveren een goed resultaat. De betrokkenheid van een aantal bewoners en 

vrijwilligers speelt daarin ook een rol van betekenis. In het Fochteloërveen worden 

de kraanvogels nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens blijft iedereen uit de 

buurt van de broedparen en wordt het toezicht geïntensiveerd. 

Overijssel en Gelderland scoren goed met elf paren en acht kuikens vliegvlug 

In Overijssel en Gelderland ging het om elf broedparen. In Overijssel zaten territoria 

in de Engbertsdijksvenen (1), Haaksbergerveen (2), Wierdense veld (2) en de 

Zunasche heide (1). In Gelderland broedden kraanvogels in het Korenburgerveen 

(4) en op de Veluwe is weer een paar gemeld (1). In het Haaksbergerveen is 

gebroed, maar zonder succes. In het Wierdense veld zijn in de vroege kuikenfase 

twee paren met twee kuikens gezien. Drie ervan zijn uitgevlogen. Een ouder liep 

met één vliegvlug kuiken en waarschijnlijk zijn de andere ouder en kuiken 

verdwenen. Op de Zunasche heide zat een paar met twee kuikens die zijn 

uitgevlogen. 



 

Ficedula 51 (2022) nr. 4  

 

11 

In het Korenburgerveen in Gelderland ging het om drie paren met twee kuikens en 

een paar met één kuiken; uiteindelijk zijn er drie uitgevlogen. In deze provincies 

spelen hoogveengebieden de hoofdrol, maar blijven de Engbertsdijksvenen en het 

Haaksbergerveen achter qua broedresultaat. Ook hier zitten net over de grens 

meerdere (broed)paren (zie ornitho.de). 

Op waarneming.nl wordt melding gemaakt van een paar met kuiken op de Hoge 

Veluwe eind juli, maar het is niet duidelijk waar dit paar met kuiken vandaan komt. 

Heeft u aanvullende informatie, dan horen wij dat graag! 

Wakende ouder met twee halfwas jongen op de Zunasche heide. 

Foto: Gerrit Dommerholt  

http://ornitho.de/


 

                                                Ficedula 51 (2022) nr. 4 

 

12 

Foeragerende familie met twee kuikens in het Korenburgerveen. Foto: Dick Kuiperij. 

 

Broedpaar met kuiken nabij in het Korenburgerveen. Foto: Dick Kuiperij. 
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Noord-Brabant en Limburg drie paren en voor het eerst een kuiken 

uitgevlogen! 

In zowel de Groote Peel (1), Mariapeel (1) als de Deurnsche Peel (1) zat een paar. Er 

is gebroed in de Mariapeel en de Groote Peel. Het paar in de Mariapeel is gezien 

met twee kleine kuikens, waarvan er één is uitgevlogen. Omdat de natte 

hoogveengebieden deels zijn afgesloten voor publiek zijn ze vaak geschikt als 

broedgebied. Door verdroging en vermesting groeien de hoogvenen echter in rap 

tempo dicht met een dichte mat van grassen, bomen, struiken en braamstruweel, 

waardoor ze als broed- en kuikenopgroeigebied geleidelijk minder geschikt worden. 

Kraanvogelpaaar met kuiken, Mariapeel 25 juni 2022 Foto: Jan van de Kam. 

 

Ecologie en economie beter op elkaar afstemmen 

Het vasthouden van water wordt cruciaal in natte natuurgebieden, maar net zo 

belangrijk is het terugdringen van de vermesting en het temperen van de 

klimaatverandering. Door de randzones van kwetsbare natuurgebieden extensief in 

te richten met rust- en kuikenopgroeigebied ontstaan nieuwe kansen voor 

kraanvogels en andere planten en dieren. Als de droogte in de afgelopen vijf jaren 
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de trend wordt, dan moeten we in en buiten natuurgebieden aan de bak, en veel 

beter nadenken over het huidige gebruik van ons grond- en oppervlaktewater. 

Een knelpunt van een geheel andere orde, met grote impact op wilde dieren, is de 

sterk groeiende recreatiedruk in Drenthe en Friesland.  Mensen gaan vanwege 

gestegen kosten dichter bij huis recreëren, waardoor groengebieden steeds meer 

onder druk komen te staan. De versnippering met paden en het idee dat er voor elk 

wat wils moet zijn, gaat ten koste van de rust en de natuurwaarden, en botst met 

de natuurdoelen van Natura 2000. Om de hoge recreatiedruk in Nederland te 

temperen, is veel meer natuur nodig en een goede zonering die recht doet aan de 

bescherming van wilde dieren. Begin met voldoende groen in en om steden en 

dorpen, zodat mensen dicht bij huis een plekje hebben om te recreëren, te 

wandelen, te fietsen, de hond uit te laten, et cetera. 

Kraanvogelwachters bedankt! 

▪ Dwingelderveld: Joop Kleine, Ronald Popken 

▪ Drents-Friese Wold: Arend van Dijk, Widmar van der Meer, Harald de Graaff 

▪ Hijkerveld en Diependal: Bertil Zoer 

▪ Midden-Drenthe: Pauline Arends 

▪ Bargerveen: Eric Bloeming, Gerrit Bril 

▪ Fochteloërveen: H. Feenstra, W. Kootstra, L. Posthumus, J. Mulder, familie van 

Rhijn 

▪ Duurswouderheide: S. Scholten 

▪ Dellebuursterheide: Tom Jager 

▪ Engbertsdijksvenen: Rick de Ruiter, Gerrit Schepers, Rick Ruis 

▪ Aamsveen en Witte Veen: Kees Rosenbrand 

▪ Haaksbergerveen: Rick de Ruiter, Rick Ruis 

▪ Wierdense Veld: Mark Zekhuis, Gerrit Dommerholt 

▪ Korenburgerveen: Hans Rauwerdink 

▪ Deurnsche- en Maria Peel: Jeu van Rijswick, Boena van Noorden, Bjorn Alards 

▪ Groote Peel: Boena van Noorden 

▪ West-Brabant: Dirk van Straalen 

 

 

Bron met toestemming: www.kraanvogels.net 

 

 

https://www.kraanvogels.net/natte-zomer-gunstig-voor-broedsucces-kraanvogels/
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Kraanvogels in Zuna 

Ineke Kerkhoff 

Een paartje kraanvogels werd mogelijk eind maart/begin april voor het eerst gezien 

op de Zunasche Heide. Eerst denk je dat het doortrekkers zijn die een tussenstop 

maken echter dit bleek al gauw niet zo te zijn. Ze bleven. Een reden om regelmatig 

een rondje over de Blokkendijk e.o te fietsen.  

De eerste dagen foerageerden man en vrouw rustig en statig door het gebied dat 

toen vrij nat was. Al vrij snel rond de tweede week van April werd er met nestbouw 

begonnen, paringen werden zelfs gezien en waarschijnlijk vanaf ongeveer half april 

is het vrouwtje begonnen met broeden. De eieren zijn dan ongeveer half mei 

uitgekomen. Eind mei zagen we de ouders voor het eerst lopen met kleine jongen.  

Je zag ze elke week groeien en fantastisch om te zien hoe dit paartje met jongen de 

juiste afstand hield van de wegen in het gebied. Eerst ver weg van alle gevaar, later 

toen de jongen ouder werden lieten ze zich makkelijker zien.  

Er werden regelmatig vliegoefeningen gedaan en eind juli konden de juveniele 

vogels vliegen. Tot op heden zijn ze nog steeds in het gebied om te foerageren al 

hoe wel dat steeds moeilijker wordt door de droogte.  

De Pingo staat inmiddels al een paar weken helemaal droog en de vogels drinken 

nu elders.  
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Gelukkig kunnen ze nu ook op andere percelen foerageren in de omgeving. 

Geregeld zie je ze overvliegen of op een gedorst roggeveldje staan. Binnenkort 

zullen ze vast vertrekken richting Spanje.  

Hopend dat ze volgend jaar weer terug komen. Ze zijn van harte welkom. 
 

Ineke Kerkhoff 
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Wintertellingen in de Engbertsdijksvenen in seizoen 2021-2022 

Enkele resultaten van de wintertellingen in de Engbertsdijksvenen in 

seizoen 2021-2022 

Peter van den Akker 

De telgroep Engbertsdijksvenen doet sinds 1978 onderzoek aan broedvogels en 

wintergasten in het gelijknamige gebied. In dit artikel worden de resultaten 

besproken van enkele karakteristieke vogels uit de wintertellingen in het seizoen 

2021-2022. Het betreft de Blauwe Kiekendief, Toendrarietgans, Smelleken, 

Zeearend en Klapekster. De Engbertsdijksvenen is een Natura-2000 gebied o.a. 

vanwege kwalificatie conform de Vogel- en habitatrichtlijn (niet-broedvogels) voor 

de soorten Toendrarietgans en Kraanvogel. De Kraanvogel maakte in 2021-2022 

buiten het broedseizoen geen gebruik van het gebied. De Klapekster verblijft in de 

winter permanent in het gebied in klein aantal. De Zeearend bezoekt het gebied tot 

nu toe incidenteel en profiteert van de grote concentraties ganzen. De overige 3 

soorten gebruiken het gebied als een gemeenschappelijke slaapplaats.   

 

Maand Aantal tellingen 

vrijdagavond 

Aantal tellingen 

zaterdagochtend 

Sept  1 

Okt 1 4 

Nov 4 2 

Dec 2 3 (3x mist) 

Jan 4 4 

Feb 2 3 (1x mist) 

Mrt 1 3 

April 6  

Totaal 20 20 

Tabel 1. Aantal tellingen per maand in het seizoen 2021-22 (de resultaten van 4 

ochtendtellingen waren onvolledig door mist). 

 

Het aantal uitgevoerde tellingen is opgenomen in tabel 1. De tellingen op 

vrijdagavond waren vooral gericht op het voorkomen van Blauwe Kiekendieven en 

op zaterdagochtend op alle besproken soorten.  

Gebied 

In deze winter 2021-22 kwamen geen hele hoge waterstanden voor. De effecten 

van een aantal droge jaren waren in het gebied nog merkbaar.  
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In meerdere delen is het areaal open water de laatste jaren afgenomen als gevolg 

van droge omstandigheden. In maart waren de waterstanden het hoogst, maar in 

vergelijking tot eerdere jaren niet bijzonder hoog. Alleen de plassen op zuid hielden 

een behoorlijke waterdiepte vast.  

Als onderdeel van de herstelwerkzaamheden N2000 is vanaf de winter 2018-2019 

op grote schaal aan berkenbestrijding gewerkt. Deze is uitgevoerd met rupskranen 

met hierop een stobbenfrees.  De hergroei van berken is in volgende winter 

herhaaldelijk bestreden. Het centrale deel van de Engbertsdijksvenen is daardoor 

boom arm en zeer open van karakter geworden. Vanaf de telpost aan de Nieuwe 

leidijk kan in de vroege ochtend de verlichte autoshowroom in Kloosterhaar 

worden gezien en andersom is vanaf de Pluus het stadskantoor van Almelo aan de 

horizon te bewonderen.   

Blauwe Kiekendief 

In de lange telreeks van slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendieven was deze 

winter nummer 32! De ochtendtellingen zijn aangevuld met vrijdagavondtellingen 

en tevens is op 2 dagen gezocht naar braakballen. In maart zijn 2 vangpogingen 

gedaan met mistnetopstellingen op de ringdijk van de hoogveenkern. Helaas nog 

zonder succes. De vangpogingen worden de komende winters voortgezet met als 

doel om vogels te kunnen zenderen met loggers. 

 
Animatie van een adulte man Blauwe Kiekendief boven de hoogveenkern (Foto’s en 

animatie: Gerrit Schepers) 
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De Blauwe Kiekendieven zijn waarschijnlijk afkomstig uit broedgebieden in noord 

Scandinavië en vooral Rusland. We vermoeden dat er tussen de doortrekperioden 

in na- en voorjaar, een vrij vaste winterpopulatie aanwezig is. De vogels slapen op 

een natte en daardoor veilige slaapplaats en foerageren overdag op muizen- en 

vogelrijke plekken in de omgeving van het veen. Gezenderde vogels zullen ons veel 

gaan leren over de broedherkomst, over de ligging en aard van de 

foerageergebieden en over uitwisseling tussen slaapplaatsen.   

In het seizoen 2021-2022 waren Blauwe kieken aanwezig vanaf half sept tot half 

april. In de eerste helft van november liep het aantal snel op naar 14 exemplaren. 

Vanaf half november tot eind december viel het aantal terug naar 5 – 9 vogels. Het 

vermoeden is dat er toen vogels buiten de Engbertsdijksvenen sliepen op 

cultuurland. Het is bekend dat Blauwe Kiekendieven ook slapen in zogenaamde 

vanggewassen. Deze gewassen zijn niet meer geschikt als slaaplocatie na frezen van 

het gewas of doordat het in elkaar zakt als gevolg van wind en regen. Op 19 nov is 

bijvoorbeeld waargenomen dat 2 vogels in de avondschemer de Engbertsdijksvenen 

verlieten in noordelijke richting naar de omgeving Rauwbloksweg. Vanaf begin 

januari liepen de aantallen weer op. De meeste vogels waren aanwezig tussen half 

januari en eind februari; het aantal schommelde toen tussen 13 en 21 vogels. Op 12 

maart 2022 werden 23 vogels geteld, waarschijnlijk veroorzaakt door het 

verschijnen van doortrekkers op de slaapplaats. 

 

De hoogveenkern was de belangrijkste slaapplaats. Van deze locatie vloog 94,8% 

(N=143) af tijdens de ochtendtellingen. Incidenteel werden andere slaaplocaties 

gebruikt: oostelijk van de Grote Plas 2,6% (N=4), in deelgebied NW 1,3% (N=2) en 

onbekende locaties 1,3% (N=2). Op de avond van 25 feb vielen 14 vogels in op de 

pitrusvelden op de voormalige Busscherput. Helaas konden deze vogels de 

volgende ochtend niet goed worden geteld door mist! Maar op sommige dagen 

moeten deze pitrusvelden een uitwijk zijn geweest voor de hoogveenkern (bij 

verstoring door predatoren?). Op 16 maart vonden we hier namelijk 35 

braakballen! 

Het gemiddelde en maximale aantal vogels tijdens ochtendtellingen in dec t/m feb 

is verwerkt in figuur 1. Hieruit blijkt dat de winter 2021-2022 qua aantallen een 

gemiddelde winter was.  
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Figuur 1. Gemiddeld (staven) en maximum (lijn) aantal Blauwe Kiekendieven op 

slaapplaatsen in de Engbertsdijksvenen tijdens ochtendtellingen in maanden dec – 

feb (periode 1990-91 t/m 2021-22). 

 Een vergelijking tussen de avond- en opvolgende ochtendtellingen laat het 

volgende zien (zie tabel 2): 

• S’ avonds werden gemiddeld 3,4 meer vogels geteld, 

• S’ ochtends werden naar verhouding meer ringtails geteld.  

Opgemerkt moet worden dat tijdens de avondtellingen vanaf 2 posten is geteld 

(oostelijke ringdijk en NW-hoek bij hek) en tijdens de ochtendtellingen vanaf 1 

telpost (alleen vanaf de oostelijke ringdijk/Pluus). Mogelijk dat hierdoor tijdens de 

avondtellingen een completer beeld van het aantal slapers is verkregen. Komende 

winter zullen het aantal en de locaties van telposten tussen de avond- en 

ochtendtellingen gelijk worden gehouden. Maar ondanks dit verschil in werkwijze is 

het mogelijk dat hele vroege vogels in de ochtendschemer zijn gemist. Een andere 

mogelijkheid is dat vogels die pas afvliegen na vertrek van de tellers zijn gemist of 

vogels die in westelijke richtingen afvlogen en moeilijker zichtbaar zijn vanaf 

oostelijke ringdam. Bij de avondtellingen is er een grotere kans op dubbeltellingen 

omdat vogels na invallen soms weer opvliegen om later op een andere plek weer 

neer te gaan en daardoor 2x worden geteld. Het lagere percentage ringtails tijdens 

de avondtellingen is mogelijk veroorzaakt door laat invallende vogels waarbij de 

lichtcondities te slecht zijn voor waarneming. De komende jaren hopen we met 

behulp van gezenderde vogels antwoorden te krijgen op de timing van afvliegen, 

plaats trouw in gebruik van slaaplocaties, nachtelijke verplaatsingen tussen 

verschillende slaaplocaties en verschillen in slaapplaatsgedrag tussen mannen en 

vrouwen.  
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 Datums 

Avond Ochtend 

Grijze 

mannen Ringtails Grijze mannen Ringtails 

12 en 13 nov 7 7 5 5 

19 en 20 nov 4 1 5 1 

7 en 8 jan 10 4 9 4 

14 en 15 jan 15 5 8 6 

21 en 22 jan 10 7 7 8 

11 en 12 feb 14 7 11 9 

18 en 19 mrt 9 6 7 2 

Totaal 69 37 52 35 

Gemiddeld 17,7 14,5 

% 65,1% 34,9% 59,8% 40,2% 
 

Tabel 2. Vergelijking slaapplaatstellingen Blauwe Kiekendief op vrijdagavond en 

zaterdagochtend 

 

 
Figuur 2. Onderscheid Blauwe Kiekendieven tijdens avondtellingen naar kleed (week 

17 was enige telling zonder vogels, in andere weken zonder aantal is niet geteld). 
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Tijdens de avondtellingen is veel aandacht besteed aan determinatie van de 

verschillende kleden (zie figuur 2). Invallende vogels kunnen vaak langer worden 

gevolgd dan afvliegers in de ochtend, zeker de exemplaren die vroeg arriveren 

vliegen eerst enige tijd rond voordat ze op hun slaapplek neergaan. De verdeling 

over de verschillende kleden was als volgt: 58,8% adulte man, 10,2% onvolwassen 

man, 15,0% adulte vrouw, 5,9% onvolwassen vrouw en 10,1% ringtail (ringtail is 

verzamelnaam voor volwassen vrouwen en onvolwassen ongedetermineerde 

vogels). Omdat in de restgroep van 10,1% ringtails ook mannen gezeten hebben, 

betrof ruw weg 75% van alle vogels mannetjes. De verhouding van 75% mannen en 

25% vrouwen past in het beeld van eerdere winters en zullen we de komende jaren 

verder onderzoeken door analyse van het dieet.  

 
Adulte man (met prooi) en adulte vrouw op 18 maart 2022 hoek Dalweg-Paterswal. 

Ringtails lijken op een adulte vrouw maar verschillen o.a. door kleurverschillen op 

onderzijde van de vleugel. Man en vrouw op de foto draaiden rondjes om elkaar 

waarna het mannetje de prooi liet vallen en het vrouwtje deze opving. (Foto: Marco 

Verveld) 

Op 2 feb en 16 maart 2022 zijn braakballen geraapt op de hoogveenkern en de 

Busscherput. Een deel van deze braakballen is inmiddels uitgeplozen op restanten 

van prooidieren (zie tabel 3). Hieruit blijkt een sterke dominantie van de Veldmuis. 

Voor zover bekend was het aanbod van muizen in het seizoen 2021-2022 

slecht/matig. Enkele ongedetermineerde resten (veren en skeletdelen) zijn 

bewaard voor nadere determinatie. Een deel van de braakballen is na drogen 

uiteengevallen, van de intacte braakballen zijn de lengte, breedte en dikte 

gemeten. In de toekomst verwachten we hiermee onderscheid te kunnen maken in 

het dieet van mannen en vrouwen. Vrouwtjes zijn aanmerkelijk groter en braken 

vermoedelijk grotere ballen uit.   
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 2 feb 16 mrt Totaal 

Aantal braakballen 61 34 95 

Aardmuis 3 0 3 

Veldmuis 102 50 152 

Woelmuis spec 28 6 34 

Bosmuis 3 0 3 

Vogel 10 0 10 

 

Tabel 3. Prooidieren in 95 braakballen geraapt op 2 feb en 16 maart 2022. 

 

 

Slaapplek op hoogveenkern met diverse braakballen (Foto Peter van den Akker) 
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Toendrarietgans 

De talrijkste slaapplaatsvogel in het seizoen 2021-22 was de Toendrarietgans en 

tevens de meest overheersende soort. Als de ganzen met 1000-en tegelijk afvliegen 

hangt de hele lucht vol met vogels die druk roepen. Meestal draaien de groepen 

een hele of halve ronde voordat ze in een vooraf gekozen richting afvliegen. De 

groepen die slapen op de zuidelijke plassen vliegen meestal af naar 

foerageergebieden ten zuiden van de Engbertsdijksvenen en de vogels die slapen 

op de Grote plas en omgeving vliegen vooral in oostelijke, westelijke en noordelijke 

richtingen af.   

De soort was op 2 oktober (week 40) al met ruim 1.700 exemplaar present en 

piekte met 9.944 vogels op 20 nov (week 47, zie figuur 3).  In het voorjaar nam het 

aantal opnieuw toe tot een tweede piek van 4.240 vogels op 5 feb. Op sommige 

teldagen sliepen er ook ganzen op nabijgelegen zandwinplassen. Dit verschijnsel 

zien we al een aantal jaren en wordt mogelijk veroorzaakt door de lagere 

waterstanden (droogte) in combinatie met dichtgroeien van de plassen met pitrus.  

 

 
Figuur 3. Aantallen Toendrarietganzen op slaapplaatsen in seizoen 2021-2022 

(tellingen in de weken 49, 50 en 51 hadden last van mist, aantallen waarschijnlijk te 

laag)  
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Een uitdaging bij de tellingen is het goed onderscheiden van Toendrarietganzen en 

met name Kolganzen. Kolganzen zijn kleiner en hebben een afwijkend hoger geluid 

dan Toendrarietganzen. Maar wanneer grote groepen afvliegen kunnen soorten 

eenvoudig worden verwisseld of gemist. De tellers concentreren zich dan vaak op 

het maken van een goede aantalsschatting en kunnen afwijkende soorten in 

kleinere groepen missen. De Kolgans piekte op 11 december (week 50) met 1.222 

vogels.  

Smelleken 

Ook het Smelleken gebruikt de Engbertsdijksvenen als slaapgebied. Overdag zoeken 

de vogels naar voedsel in de ruime omgeving. Ook in Drenthe is bekend dat 

Smellekens in grote hoogvenen slapen (van Maanen, 1997). De vogels zijn vooral 

gezien tijdens de avondtellingen. Het maximum van 4 vogels is gezien op 5 

november. Op 7 en 21 januari werden 3 vogels geteld en op de overige teldagen 

maximaal 1 – 2 vogels. Wanneer determinatie mogelijk was betroffen het veelal 

mannetjes (blauw-grijze bovenzijde en onderdelen iets rossig). De vogels sliepen in 

solitaire vliegdennen en berken en meestal in deelgebied NW ten zuiden van de 

hoogveenkern. De vogels vliegen het veen vaak met hoge snelheid binnen en ook 

vaak op grotere hoogte dan de Blauwe Kiekendieven. Vaak blijven de vogels nog 

enige tijd rondvliegen, wellicht op zoek naar een late prooi. Het is niet duidelijk 

waarom tijdens de ochtendtellingen Smellekens vaak worden gemist! 

Zeearend 

Tijdens de avondtellingen zijn een aantal malen Zeearenden gezien. Aangevuld met 

losse waarnemingen (waarneming.nl) blijkt dat er ruwweg tussen half januari en 

half april regelmatig Zeearenden in de Engbertsdijksvenen verbleven. Meestal 

waren het onvolwassen exemplaren (1ste en 2de kj) maar soms ook sub-adulte 

vogels. Op 21 januari en op 25 maart verbleven er 2 vogels in het veen. Op 16 en 17 

maart pleisterde een gezenderde vogel in het veen (zie figuur 4). Dit betrof een 

derde kalenderjaar vogel (jong uit 2020) met herkomst de Brabantse Biesbosch 

(Bron: Werkgroep Zeearend Nederland). Deze vogel heeft één nacht in deelgebied 

NO geslapen; het activiteitsgebied in de Engbertsdijksvenen lag vooral in 

deelgebied NO noordelijk van de Engbertsdijk rond een resterend bosje. Op deze 

locatie pleisteren en slapen veel ganzen.   

De Zeearend neemt als broedvogel gestaag toe in Nederland (van Rijn et al 2022). 

De meest nabije broedgevallen vinden we in de IJsseldelta. Langs de IJssel tussen 

Zutphen en Deventer verblijven al enkele jaren vogels en in 2022 heeft een paartje 

bij het Bargerveen gebroed net over de grens in Duitsland (Bron: Werkgroep 

Zeearend Nederland). Jarenlang was de Zeearend een schaarse doortrekker in 

Twente maar de laatste jaren pleisteren af en toe vogels voor langere tijd. Dit roept 
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de vraag op of het mogelijk is dat in toekomst een paartje in onze regio gaat 

broeden. De Engbertsdijksvenen lijkt de meest kansrijke locatie gezien de aantallen 

broedende en overzomerende ganzen.  

 
Figuur 4. Activiteitsgebied gezenderde Zeearend tijdens verblijf van 16 maart 16:00 

uur tot 17 maart 2022 13:35 uur (Bron: Werkgroep Zeearend Nederland). De vogel 

kwam vanuit ZW-richting (omgeving Rijn/Duisburg) en vertrok in NO-richting naar 

Oldenburg Duitsland. 

Klapekster 

De Klapekstertellingen zijn uitgevoerd op alle zaterdagochtenden en duurden 

gemiddeld 2 uur (van circa 1 tot 3 uur na zonsopkomst). Er werden iedere keer 5 

deelgebieden geteld door 3 verschillende groepen tellers. Doordat de afgelopen 3 

winters veel berken zijn gekapt jaagden de vogels meer vanuit lagere struiken en 

zitposten en vielen daardoor minder op dan in het verleden toen naar verhouding 

meer vanuit hoge zitposten werd gejaagd. Voor het vinden van Klapeksters is het 

extra nodig het terrein met de verrekijker lage zitposten af te speuren.     
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Biddende juveniele Klapekster (witte toppen op dekveren) op 31 jan 2022 in 

territorium A (Foto: Rick de Ruiter). 

 

Klapeksters verblijven permanent in de Engbertsdijksvenen; ze gebruiken territoria 

waarin andere Klapeksters niet worden getolereerd. Waar territoria van 2 vogels 

aan elkaar grenzen kunnen conflicten worden waargenomen. Hierbij nemen de 

vogels een dreighouding aan, worden pikbewegingen gemaakt en zien we 

achtervolgingen. Binnen de territoria worden niet alle delen even intensief 

gebruikt, de vogels zoeken naar delen met een hoog aanbod van voorkeursprooien. 

Voorbeelden hiervan zijn grazige vegetaties met woelmuizen en piepers, 

Pijpenstrovegetaties met Dwergmuizen, bosranden of struweel met bosmuizen en 

zangvogels, heidevegetaties en kale grond met Levendbarende hagedissen en 

plasranden met Heikikkers. In of vlak bij deze territoria slapen de vogels in Lage en 

compacte Grovedennen, Wilgen of Krenten.   
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Voor het afbakenen van de territoria en bepalen van de minimale 

aanwezigheidsduur zijn ook losse meldingen gebruikt (aanvullende bezoeken of via 

waarneming.nl) en tevens is op 3 dagen (30 dec, 2 feb en 25 feb) het hele veen en 

het heideveld bij Bruinehaar met de fiets afgezocht op Klapeksters.  

Uit de analyse blijkt dat er in seizoen 2021-22 minstens 4 territoriale vogels in de 

Engbertsdijksvenen verbleven (zie figuur 5). Eén vogel gebruikte 2 gebieden: 

namelijk gebied A en C. Uitsluitende waarnemingen zijn gedaan van de vogels A en 

B (op 2 datums) evenals de vogels D en E (op 1 datum). Daarnaast is eenmaal gezien 

dat een Klapekster vloog van territorium A naar C. Territorium F lag op het 

heideveld bij Bruinehaar op een afstand van 1,5 - 2 km afstand van territorium C. 

Waarschijnlijk betrof dit een vijfde vogel maar het is niet uit te sluiten dat dit één 

van de vogels uit de Engbertsdijksvenen was die in de maanden januari en februari 

buiten het reservaat naar voedsel zocht. Dit verschijnsel is eerder waargenomen in 

het voorjaar van 2004 toen een vogel de Engbertsdijksvenen vroeg in de ochtend 

verliet en ging foerageren in het Veenschap op 1,5 km afstand.   

 
Figuur 5. Schematische ligging van de 5 Klapeksterterritoria in de winter 2021-22 

welke door 4 vogels werden gebruikt (territoria A en C werden gebruikt door 

dezelfde vogel) 
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Territorium Eerste waar-

neming 

Laatste 

waar-

neming 

Minimaal 

verblijf 

Aantal waar-

nemingen 

ochtendtellingen 

Trefkans 

ochtendtellingen 

A (E’venen) 21 nov 2 feb 73 dagen 1 14% 

      

B (E’venen) 29 okt 29 jan 93 dagen 2 20% 

C (E’venen) 30 okt 2 feb 96 dagen 5 50% 

D (E’venen) 29 okt 9 apr 163 dagen 5 31% 

E (E’venen) 24 okt 10 apr 168 dagen 4 25% 

F (Heide 

Bruinehaar) 

9 jan 7 feb 29 dagen n.v.t. n.v.t. 

 

Tabel 4. Waarnemingen en trefkans van Klapeksters in de verschillende territoria in 

de Engbertsdijksvenen en op het heideveld Bruinehaar. 
 

De territoria A, B en C zijn eind januari en begin februari al verlaten (zie tabel 4). 

Met name voor territorium B is dit opmerkelijk vanwege de ligging op de stuwwal 

van Sibculo. Blijkbaar was het aanbod aan Levendbarende hagedissen (belangrijke 

voorjaarsprooi) ondanks het zachte winterweer onvoldoende. De territoria D en E 

werden tot begin april gebruikt. Hier foerageerden de vogels vooral op de 

voormalige landbouwkavels westelijk van het surveillance pad.  

Dat het vinden van een in principe opvallende vogel als de Klapekster lastig is, blijkt 

uit de berekende trefkansen. Deze varieerde voor de territoria van 14 % (A) – 50% 

(C). Hierbij moet territorium A eigenlijk buiten beschouwing blijven omdat deze 

buiten de gebruikelijke looprouten ligt tijdens de zaterdagochtendtellingen. Het 

zogenaamde waarnemerseffect hierbij is groot; ervaren waarnemers met veel 

gebiedskennis zien vaker Klapeksters!  
 

Literatuur 

• Van Maanen, 1997. Slaapplaatsen van Smellekens Falco columbarius in Drenthe. 

Drentse Vogels 10: 8-12. 

• Stef van Rijn, Andrea van den Berg, Peter de Boer, Jasja Dekker, Symen 

Deuzeman, Romke Kleefstra & Dirk van Straalen, 2022. Broedende Zeearenden 

Haliaeetus albicilla in Nederland in 2021. De Takkeling 30(1): 50-54. 
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Blauwe kiekendieven Haaksbergerveen 

Jan Stufken 
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Bijzondere waarnemingen in Twente (juli t/m september 2022) 

Beflijster 

29-09 Markelo, Achterhoek: 1 ex. foeragerend (Ineke Kerkhoff) 
30-09 Enschede, Aamsveen: 3 ex. ter plaatse (Erik Foekens) 

Bladkoning 

29-09 Deurningen: 1 ex. roepend (Meerdere wnrs) 

 
Bladkoning                                                                                          Foto: Harry de Jong 

Bokje 

26-09 Bornsche Beek: 2 ex. opvliegend (Jan Koekkoek) 

Draaihals 

19-07 Hezingen, Springendal: 1 ex. roepend (L.A. Leijdekkers) 
02-08 Hezingen, Schaboschesch: 1 ex. roepend (L.A. Leijdekkers) 
18-08 Sallandse Heuvelrug, Nijverdalse Berg: 1 ex. ter plaatse (Timo Roeke) 
27-08, 30-08 & 10-09 Engb.venen, (N Leidijk): 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
27-08 Enschede, Aamsveen: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
04-09 & 12-09 Ringstation Overdinkel: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
10-09 Overdinkel: 1 ex. ter plaatse (Leo Hassing) 
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14-09 Engb.venen, Z (Nieuwe Leidijk): 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
23-09 Zoekerbrug: 1 ex. ter plaatse (Leo Hassing) 

Drieteenstrandloper 

08-09 t/m 13-09 Markelo, Slagendijk: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

 
Drieteenstrandloper                                                                         Foto: Harry de Jong 

Duinpieper 

28-09 Nijverdal, Wierdense Veld: 1 ex. overvliegend ZW (Berry Bekkering) 
30-09 Engb.venen, Trektelpost: 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 

Grauwe Kiekendief 

16-07 Enschede, Vliegveld Twente: 1 ex. ter plaatse (Remco) 
14-08 Hoge Hexel: 1 ex. overvliegend W (Brend Jansen) 
15-08 Enschede, Retentiegebied Kristalbad: 1 ex. (M) overvliegend Z (Rob Streep) 

Grauwe Klauwier 

Van 01-07 t/m 25-09 tientallen waarnemingen uit geheel Twente. 

Hottentottaling 

Van 17-08 t/m 25-09 Losser, Oelemars: max 5 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
27-08 Enschede, Stroinkslanden: 1 ex. ter plaatse (Hennie Wagenaar) 
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Klein Waterhoen 

Van 06-09 t/m 14-09 Waterharmonica Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Kleine Jager 

03-09 Engb.venen, Trektelpost: 1 ex. overvliegend W (Meerdere wnrs) 

Kluut 

18-08 Engb.venen, Hoogveenkern: 3 ex. overvliegend W (Rick de Ruiter) 
18-08 Vriezenveen, Oosterweilanden: 2 ex. ter plaatse (Timo Roeke) 

Kortsnavelboomkruiper 

29-08 Lonneker, Het Zuidbroek: 1 ex. roepend (Martin Bonte) 
02-09 Losser, Boerskotten: 1 ex. roepend (Martin Bonte) 

Kraanvogel 

Van 01-07 t/m 22-09 veel waarnemingen uit geheel Twente maar voornamelijk uit 

het Wierdense Veld, Zunasche Heide, Engbertsdijksvenen en Haaksbergerveen. 

Krombekstrandloper 

Van 05-09 t/m 10-09 Markelo, Slagendijk: 2 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
07-09 Engb.venen, Trektelpost: 1 ex. roepend (Kevin Hams) 
10-09 Engb.venen, Grote Plas: 5 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Kwak 

29-07 Enschede, Pathmos: 1 ex. overvliegend (P. Hovenkamp) 

Morinelplevier 

12-09 Enschede, Vliegveld Twente: 1 ex. overvliegend NW (Meerdere wnrs) 
16-09 Waterharmonica Kristalbad: 1 ex. overvliegend (P. Hovenkamp) 

Noordse Stern 

02-07 Enschede, Retentiegebied Kristalbad: 1 ex. foeragerend (René Wijering) 

Oehoe 

10-09 Sallandse Heuvelrug, Holterberg: 1 ex. (M) ter plaatse (Leo Gielbert) 

Ortolaan 

15-08 & 20-08 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend ZW (Meerdere wnrs) 
18-08 Westerhaa, riezenveensewijk: 1 ex. overvliegend Z (Siegfried Ekkel) 
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01-09 Enschede, Ribbelt Ribbelerbrink: 1 ex. overvliegend (Carl Derks) 
05-09 Enschede, Pathmos: 1 ex. roepend (P. Hovenkamp) 

Poelruiter 

14-09 Engb.venen, N (Heideveld): 2 ex. foeragerend (Meerdere wnrs) 

Porseleinhoen 

Van 10-09 t/m 16-09 Waterharmonica Kristalbad: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

Roerdomp 

02-08 Enschede, Pathmos: 1 ex. roepend (P. Hovenkamp) 

Roodhalsgans 

07-08 Twenterand (gemeente): 1 ex. ter plaatse (Herman Bruggink 🐦) 
28-09 Almelo, Klumpershoek: 1 ex. vondst (dood) (Sinco) 

Roodpootvalk 

Van 09-09 t/m 13-09 Enschede, Vliegveld Twente: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

14-08 & 1908 Losser, Oelemars: 1 ex. overvliegend ZW (Meerdere wnrs) 
31-08 Enschede, Ribbelt Ribbelerbrink: 1 ex. overvliegend Z (Carl Derks) 
31-08 & 03-09 Engb.venen, Trektelpost: 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
12-09 Enschede, Vliegveld Twente: 2 ex. overvliegend (Timo Roeke) 

 

Roodpootvalk (v)                                                                             Foto: Harry de Jong 
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Rosse Grutto 

21-07 Enschede, Glanerbrug: 1 ex. overvliegend (Erik Foekens) 
30-08 Markelo, Domelaar: 1 ex. overvliegend (Timo Roeke) 

 
Rosse grutto                                                                                        Foto: Harry de Jong 

Rouwkwikstaart 

03-07 Almelo, Robbenhaarsweg e.o.: 1 ex. ter plaatse (Erik van Eeuwen) 

Sneeuwgans 

05-07 Veeneleiding: 1 ex. ter plaatse (G@PH) 
20-09 Vriezenveen, Oosterweilanden: 1 ex. ter plaatse (Mark Zekhuis) 

Steppekiekendief 

Van 09-09 t/m 13-09 Enschede, Vliegveld Twente: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 

31-08 Engb.venen: 2 ex. (M & V) ter plaatse (Meerdere wnrs) 
04-09 Hoge Hexel: 1 ex. overvliegend W (Brend Jansen) 
07-09 Ambt Delden, Gorsveld: 1 ex. overvliegend Z (Rick de Ruiter) 
11-09 & 12-09 Engb.venen, Z (Nieuwe Leidijk): 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
22-09 Engb.venen, Trektelpost: 1 ex. overvliegend (Siegfried Ekkel) 

Temmincks Strandloper 

15-07 Enschede, Retentiegebied Kristalbad: 1 ex. roepend (Meerdere wnrs) 

Velduil 

Van 12-09 t/m 13-09 Enschede, Vliegveld Twente: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
27-08 Hellendoorn, Ligtenberg: 1 ex. ter plaatse (Gerard Tamminga) 
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04-09 Nijverdal, Wierdense Veld (Huurnerveld): 1 ex. jagend (Berry Bekkering) 
04-09 Tilligte, Tilligterbroek: 1 ex. ter plaatse (Robert Westerhof) 
14-09 Wierden, Grimbergerveld: 1 ex. rustend (Jan Nollen) 
22-09 Losser, Strengeveldweg: 1 ex. jagend (Niels Kokkeler) 
26-09 Markelo, Natuurreservaat De Borkeld: 1 ex. opvliegend (Meerdere wnrs) 

Woestijnbuizerd 

25-09 Losser: 1 ex. ter plaatse (Robin) 

Zeearend 

10-07 Enschede, Aamsveen: 1 ex. ter plaatse (Erik Foekens) 
10-07 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (Ben Hulsebos) 
15-07 & 16-07 Losser, Oelemars (Telpost): 1 ex. overvliegend (Meerdere wnrs) 
29-08 & 07-09 Engb.venen: 1 ex. (V) ter plaatse (Meerdere wnrs) 
08-09 Markelo, Domelaar: 1 ex. ter plaatse (Berry Bekkering) 
09-09 Engb.venen: 1 ex. overvliegend (Ruben Bos) 
09-09 Engb.venen, Grote Plas: 1 ex. ter plaatse (Simon Berkhof) 
12-09 Almelo, Bedrijvenpark Twente: 1 ex. overvliegend Z (Brend Jansen) 

Zwarte Ooievaar 

07-08 Rossum (Ov), Rossumermeden: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
07-08 & 08-08 Weerselo, Het Haarveld: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
11-08 Wierden, Zunasche Heide: 1 ex. overvliegend (Ineke Kerkhoff) 
16-08 Geerdijk / De Kolenmieten: 1 ex. foeragerend (Johan Middag) 
27-08 Enschede, Aamsveen: 2 ex. overvliegend ZW (Meerdere wnrs) 
09-09 Engb.venen, Grote Plas: 1 ex. overvliegend Z (Meerdere wnrs) 

Zwarte Rotgans 

08-09 Oldenzaal, Hazewinkel / Elsmors: 1 ex. ter plaatse (Sven Mulder) 
11-09 Deurningen, Snijdersveld: 1 ex. foeragerend (Job Noordkamp en FA) 
11-09 Hengelo (Ov): 1 ex. (kleur)ringdragend (Job Noordkamp en FA) 

Zwartkopmeeuw 

Van 14-09 t/m 20-09 Enschede, De Broeierd: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
12-07 & 13-07 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
09-09 & 12-09 Losser, Oelemars: 1 ex. ter plaatse (Meerdere wnrs) 
 

 

Harry de Jong, webmaster@tvwg.nl 
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Agenda  2022 / 2023 

Maandelijkse bijeenkomsten 

Datum Onderwerp 

14-nov Natuurbeleving in Spanje. 

12-dec Roofvogels in het Twents-Duitse grensgebied, vroeger en nu. 

  

9-jan Nieuwjaarsreceptie  (voor de pauze foto's van eerdere excursies). 

13-feb Vogels van de Engbertsdijksvenen. 

13-mrt Boeiende wereld van de natuur in 4 jaargetijden. 

10-apr Geen avond i.v.m. 2de paasdag 

8-mei ALV/ Na de pauze "Vogels in Twente". 

12-jun Cursus Vogelherkenning: Boszangers. 

  

Excursies 

Datum Locatie 

19-nov Haaksbergerveen. 

dec --- 

  

jan --- 

18-feb IJssel van Deventer naar Kampen en de randmeren (Vossenmeer etc). 

18-mrt Egheria de Lutte: Spechten. 

15-apr Veenoordkolk Deventer en Ravenswaarden bij Gorsel. 

13-mei Weeribben en de Wieden. 

14-jun Beuninger Achterveld (Nachtzwaluw). 

  

 

 

Dit alles onder voorbehoud. Bovenstaande activiteiten gaan niet door als de 

Coronamaatregelen weer aangescherpt worden. 

 

 

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 - 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.  
 


