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1. Gebiedsbeschrijving 

Het retentie- en natuurontwikkelingsgebied Woolde ligt aan weerszijden van de Woolder-

binnenbeek en maakt deel uit van een groter geheel waarbij water uit de stad Hengelo en 

omgeving tijdelijk wordt opgevangen in bergingsvijvers. Het Woolde is in 2003 ingericht 

(deels afgegraven) en ligt op het grondgebied van de gemeente Hengelo, in het beheer-

gebied van Waterschap Vechtstromen en is eigendom van Stichting Twickel. Het gebied ligt 

ingeklemd tussen Hengelo, Borne en Delden en beslaat 43 hectare. De wateroppervlakte, 

zonder inundatie, beslaat ongeveer 6 hectare.  

Het waterpeil wordt 

gereguleerd via een stuw 

in de beek. Het streefpeil 

van het retentiegebied is 

13,20 m +NAP. Het 

maximale toelaatbare 

waterpeil is 14,00 m +NAP. 

Er staat dan door de 

jaarlijkse inundaties 

gemiddeld een halve 

meter water op het 

maaiveld.  

Het terrein heeft zich 

ontwikkeld van een 

pioniersvegetatie tot 

schraal grasland. Er is op 

verschillende plaatsen 

opslag van diverse 

wilgensoorten en zwarte 

els ontstaan, waardoor de 

vegetatie plaatselijk is 

verbost.  

 

 

Het oudere bosgedeelte,  in het midden aan de oostzijde op de kaart, heeft een gemengd 

karakter en is ongeveer 2,5 hectare groot.  

Het open water is gedeeltelijk dichtgegroeid met riet en lisdodde. Ook in het water komt 

veel opslag van wilgen voor. Op de graslanden grazen koeien, schapen en paarden. Al met al 

heeft het retentiegebied Woolde met haar biodiversiteit een grote aantrekkingskracht op 

veel vogelsoorten.  

Het retentiegebied is niet toegankelijk voor publiek, op de vogelkijkhut aan de noordkant 

na. Wij hebben als waarnemers een vergunning om het gebied te betreden.  
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2. Methode 

De onderzoeksmethode van de vogeltellingen is beschreven in de ‘Handleiding Broedvogel-

onderzoek’ van Sovon Vogelonderzoek Nederland en wordt landelijk toegepast door alle 

waarnemers van Sovon. Met deze gestandaardiseerde aanpak wordt niet naar nesten 

gezocht, maar worden de territoria op basis van het aantal waarnemingen, de tijd van het 

jaar en de zang en het gedrag van de vogels in kaart gebracht (territoriumkartering). De 

gegevens worden onder meer gebruikt voor de jaarlijkse landelijke Vogelbalans van Sovon, 

waarin trends van toe- en afname worden beschreven. 

In 2004 zijn er ca. 55 soorten broedvogels volgens deze geldende methodiek van 

territoriumkartering waargenomen door leden van de Twentse Vogelwerkgroep. Anno 2020 

blijken dit met enige verandering ongeveer evenveel soorten te zijn. In de tussentijd hebben 

er geen specifieke broedvogeltellingen plaatsgevonden. 

Wij hebben dit jaar tien 2-wekelijkse telrondes gelopen met 

verschillende startpunten binnen het rood omlijnde terrein, 

in de periode maart t/m juni, bestaande uit 7 vroege 

ochtend-bezoeken waarbij voor of rond zonsopgang werd 

begonnen, 1 ochtendbezoek, 1 avondbezoek en 1 

nachtbezoek. De gegevens zijn in het veld digitaal ingevoerd 

m.b.v. Avimap en naderhand via het computerprogramma 

Autoclustering van Sovon in de landelijke databank 

opgeslagen.Het doel van ons onderzoek is een meerjarige 

inventarisatie van alle broedvogels (project BMP-A1), zodat 

ook voor dit telgebied na enige tijd een ontwikkeling kan 

worden geschetst, met als nulmeting 2020. 

 

3. Inventarisatie 

Er zijn dit jaar 80 vogelsoorten waargenomen, waarvan 53 soorten een broedterritorium 

hebben gehad. Van die 53 soorten zijn er 25 bijzonder, waarvan er 3 op de Rode Lijst voor 

kwetsbare en gevoelige soorten staan. ‘Bijzonder’ betekent in dit verband de landelijk 

minder algemene soorten. De Rode Lijst (laatste versie 2017) is opgesteld op basis van 

gegevens uit de meetnetten die Sovon coördi-

neert. Dat gebeurt in opdracht van het minis-

terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Het totaal aantal territoria bedroeg 355. Dat is 
een dichtheid van 826 territoria per 100 hectare.  
Dit laatste is een maat om vergelijkingen met 
andere gebieden te kunnen maken. 
 
De meest voorkomende broedvogel is de Tjiftjaf 
met 40 territoria. 

Tjiftjaf – Foto © Linda Bongers (via vogelkijkhut.nl) 
                                                           
1 BMP-A is sinds 1984 een Sovon-telproject: Broedvogel Monitoring Project - Alle soorten 
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De top-tien ziet er als volgt uit:  

 

             

           

 

 

In de tabellen staan alle waargenomen broedende soorten vermeld in alfabetische volgorde, 

met het aantal territoria. De indeling is naar ecologische soortgroep. Met de letter B worden 

de landelijk als “bijzonder” gekenmerkte broedvogels aangeduid; met de letter Z de landelijk 

“zeldzame” broedende soorten. Met de letter K en G worden de “kwetsbare” respectievelijk 

“gevoelige” soorten van de Rode Lijst aangeduid. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Buizerd – Foto © G. Puppels (via vogelkijkhut.nl) 

 

Opmerkingen: Grote Lijster, Ekster, Houtsnip, Groenling en Sijs zijn waargenomen, maar de 

observaties hebben niet geleid tot de vaststelling van broedterritoria.  

Tjiftjaf 40 

Zwartkop 37 

Winterkoning 32 

Kleine Karekiet 21 

Pimpelmees 16 

Koolmees 15 

Boomkruiper 14 

Merel 14 

Bosrietzanger 13 

Vink 13 

Bosvogels Terr. Bijz. 

Boomklever 2 B 

Boomkruiper 14   

Buizerd 1 B 

Gaai 2   

Goudhaan 1   

Groene Specht 2 B 

Grote Bonte Specht 4   

Holenduif 1   

Houtduif 6   

Kauw 1   

Koolmees 15   

Middelste Bonte Specht 1 Z 

Pimpelmees 16   

Spreeuw 3   

Tjiftjaf 40   

Vink 13   

Vuurgoudhaan 3 B 

Zwarte Kraai 2   
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Rietvogels Terr.  Bijz. 

Kleine Karekiet 21 
 

Rietgors 3 B 

Waterral 2 B 

Opmerkingen: De Rietzanger is waargenomen, maar de observaties hebben niet geleid tot 

de vaststelling van broedterritoria. 

 

Opmerkingen: Wulp en Oeverloper zijn 

waargenomen, maar de observaties hebben 

niet geleid tot de vaststelling van 

broedterritoria. Ook is in de telperiode de 

hier niet broedende Witgat gesignaleerd.  

          
                       Kleine Plevier – Foto © Dick Kuipers (via vogelkijkhut.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                Heggenmus – Foto © Norbert Mentink 

Opmerkingen: Nachtegaal, Goudvink en Putter zijn waargenomen, maar de observaties 

hebben niet geleid tot de vaststelling van broedterritoria. Ook de Koperwiek is hier 

gesignaleerd, maar dit betrof de voorjaarstrek naar Scandinavië.  

 

 

Vogels van  
pionierbegroeiingen 

 
Terr. 

 
Bijz. 

Kievit 1 B 

Kleine Plevier 2 Z 

Witte Kwikstaart 1 B 

Struweelvogels Terr. Bijz. 

Bosrietzanger 13 
 

Fazant 1 B 

Fitis 2 
 

Grasmus 6 B 

Heggenmus 7 
 

Merel 14 
 

Roodborst 12 
 

Spotvogel 4 G 

Staartmees 4 
 

Tuinfluiter 9 
 

Winterkoning 32 
 

Zanglijster 6 
 

Zwartkop 37 
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         Brandgans – foto © Dick Kuipers (via vogelkijkhut.nl) 

Opmerkingen: Slobeend, Grote Canadese Gans en Zomertaling zijn waargenomen, maar de 

observaties hebben niet geleid tot de vaststelling van broedterritoria. De Aalscholver, 

Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger en Kokmeeuw foerageerden in het retentiegebied, maar 

hebben elders hun broedkolonies. 

 

  

 
Opmerkingen: De Koekoek, op de foto hiernaast  
kenmerkend op een van haar uitkijkposten, vindt in  
het retentiegebied voldoende waardvogels voor het  
benodigde pleegouderschap, met name de 21  
paartjes Kleine Karekiet en 7 paartjes Heggenmus. 
 
 
 

 

            Koekoek – foto ©Norbert Mentink 

Overige opmerkingen: 

 Uilen: 

Tijdens het nachtbezoek op 4 maart zijn er geen Uilen waargenomen. Het is de vraag 

of de biotoop, zonder boerderijen, stallen en knotwilgen geschikt is voor verschillen-

de uilensoorten. Mogelijk biedt het plaatsen van nestkasten (bosuil, steenuil) 

uitkomst. 

 

Watervogels Terr. Bijz. 

Brandgans 5 Z 

Dodaars 4 Z 

Fuut 2 B 

Grauwe Gans 8 B 

IJsvogel 1 Z 

Knobbelzwaan 1 B 

Krakeend 2 B 

Kuifeend 6 B 

Meerkoet 8 
 

Nijlgans 1 B 

Soepeend 1 
 

Soepgans 1 B 

Waterhoen 4 
 

Wilde Eend 5 
 

Wintertaling 1 K 

Overige soorten Terr. Bijz. 

Koekoek 1 K 
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 Weidevogels: 

Op 14 maart is een groepje Graspiepers gesignaleerd, echter zonder territorium-

vaststelling. Omdat de graslanden aan de oostzijde van de beek jaarlijks lang onder 

water staan, is dit voor verschillende weidevogels geen optie om als broed-

territorium te dienen.  

 Roofvogels:  

Van de waargenomen Sperwer, Visarend, Torenvalk en Buizerd is alleen voor de 

laatstgenoemde een territorium vastgesteld. 

 Beekvogels: 

De waargenomen Grote Gele Kwikstaart en IJsvogel zijn kenmerkende beekvogels in 

Twente; alleen laatstgenoemde kwam tot broeden langs de Woolderbinnenbeek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IJsvogel – foto © Job Noordkamp (via vogelkijkhut.nl) 

 Zwaluwen:  

Tijdens het avondbezoek op 2 mei werden honderden Boeren-, Huis- en Gier-

zwaluwen waargenomen die boven het water en riet gezamenlijk foerageerden. 

Broedgevallen worden alleen via nesttellingen vastgesteld, en dat is doorgaans bij 

agrarische en stedelijke bebouwing. 

 

4. Nawoord 

Wij danken de Bosbaas van de Stichting Twickel, de heer J.W. de Groot, voor het verlenen 

van de vergunning om het retentiegebied te mogen betreden. Voor een meerjarig resultaat, 

waarin trends zichtbaar worden, zien wij graag dat de vergunning voor 2021 verlengd 

wordt. Daarnaast stellen wij voor om enkele nestkasten te plaatsen voor ontbrekende 

vogelsoorten, zoals Gekraagde Roodstaart, Bonte/Grauwe Vliegenvanger en Uilen, zodat 

een eventueel gebrek aan nestgelegenheid wordt gecompenseerd. 

 

September 2020 
Norbert Mentink, André van den Berg 

Sovon, Twentse Vogelwerkgroep 


