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Knobbelzwaan – Foto © Norbert Mentink 
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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 het vele beekwater 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 
beheergebied 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 kan dan door de 
jaarlijkse inundaties gemiddeld een halve meter 
water op het maaiveld staan. 
Het terrein heeft zich ontwikkeld van een 
pioniersvegetatie tot schraal grasland. Er is op 
verschillende plaatsen opslag van diverse wil-
gensoorten 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 on-
geveer 2,5 hectare groot. Het open water is ge-
deeltelijk 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 aan-
trekkingskracht 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.  
 

2. Methode 
De onderzoeksmethode van de vogeltellingen is beschreven in de ‘Handleiding Broedvogel-
onderzoek’ van Sovon Vogelonderzoek Nederland en wordt landelijk toegepast door alle waar-
nemers 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. 
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Wij hebben dit jaar tien 2-wekelijkse telrondes gelopen met verschil-
lende startpunten binnen het omlijnde terrein, in de periode februari 
t/m juni, bestaande uit 6 vroege ochtendbezoeken waarbij voor of 
rond zonsopgang werd begonnen, 2 ochtendbezoeken, 1 avondbe-
zoek en 1 nachtbezoek. De gegevens zijn in het veld digitaal inge-
voerd met de app Avimap en naderhand via het computerprogram-
ma Autoclustering van Sovon in de landelijke databank opgeslagen. 
De inventarisatie van alle broedvogels (project BMP-A1), is voor het 
tweede achtereenvolgende jaar uitgevoerd. 
 

 

3. Inventarisatie 

Er zijn dit jaar 75 vogelsoorten waargenomen, waarvan 57 soorten een broedterritorium hebben 
gehad. Ten opzichte van 2020 zijn er voor 9 nieuwe soorten broedterritoria vastgesteld, name-
lijk voor Snor, Rietzanger, Slobeend, Scholekster, Goudvink,  Putter, Bosuil, Kleine Bonte Specht 
en Ekster.  
Verdwenen zijn er 5 broedende soorten, te weten, Fazant, Soepeend, Wintertaling, Goudhaan 
en Kauw. Vorig broedseizoen was er van elk van deze soort slechts 1 territorium. Wat de Goud-
haan betreft zijn de weinige sparren in het gemengde bos waarschijnlijk te mager om er perma-
nent te nestelen. De Wintertaling heeft het landelijk moeilijk om zich als broedvogel te hand-
haven. De Kauw is natuurlijk vooral in de steden en op het boerenland te vinden; het retentie-
gebied wordt blijkbaar niet direct opgezocht door de Kauw. 
 
Van die 57 soorten zijn er 6 schaars voorkomend en 21 minder algemeen. Van deze 27 soorten 
staan er 4 op de Rode Lijst voor kwetsbare en gevoelige soorten, nl. Koekoek, Spotvogel, Snor 
en Slobeend, samen goed voor 11 territoria. De Rode Lijst (laatste versie 2017) is opgesteld op 
basis van gegevens uit de meetnetten die Sovon coördineert. Dat gebeurt in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Het totaal aantal territoria bedraagt 322. Dat is een dichtheid van 749 territoria per 100 hectare 
landschap. Dit laatste is een maat om vergelijkingen met andere gebieden te kunnen maken. 
Geen enkele habitat valt goed met elkaar te vergelijken, maar het retentiegebied lijkt een 
bovengemiddelde dichtheid te hebben, wat ook wel voor de hand ligt als niet toegankelijk 
rustgebied. 

 
De top-tien is hetzelfde gebleven als bij de vorige telling, met de 
constatering dat het aantal broedterritoria voor de Kleine Kare-
kiet behoorlijk is toegenomen. Dat kan te maken hebben met de 
toename van de rietgroei in het gebied. 
 
Daartegenover is er een duidelijke achteruitgang bij Tjiftjaf, 
Zwartkop en Winterkoning vastgesteld. Voor de eerste 2 ge-
noemde soorten valt de terugval moeilijk door ons te verklaren. 
De Winterkoning kreeg als standvogel in februari echter te 
maken met een week matige tot strenge vorst met harde wind 
en sneeuw. Dat heeft ongetwijfeld tot sterfte geleid.  
 
 

                                                           
1 BMP-A is sinds 1984 een Sovon-telproject: Broedvogel Monitoring Project - Alle soorten 

Top-Tien 2021 2020 

Tjiftjaf 33 40 

Zwartkop 29 37 

Kleine Karekiet 28 21 

Winterkoning 22 32 

Koolmees 16 15 

Vink 16 13 

Merel 14 14 

Pimpelmees 13 16 

Bosrietzanger 11 13 

Boomkruiper 10 14 
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In de tabellen staan alle waargenomen broedende soorten in alfabetische volgorde vermeld, 
met het aantal territoria. De indeling is naar ecologische soortgroep. Met de letter B worden de 
landelijk als “bijzonder” gekenmerkte, minder algemene broedvogels aangeduid; met de letter Z 
de landelijk “zeldzame” broedende schaarse soorten. Met de letter K en G worden de “kwets-
bare” respectievelijk “gevoelige” soorten van de Rode Lijst aangeduid. 
 

 
Opmerkingen: Grote Lijster, Houtsnip, Groenling, 
Kauw, Goudhaan, Matkop, Glanskop en Sijs en 
Bonte Vliegenvanger zijn waargenomen, maar de 
observaties hebben niet geleid tot toekenning van 
geldige broedterritoria. 
 

 
 
 

Opmerkingen: Ekster en Putter zijn nieuwe 
broedvogels in het gebied.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: De invasie van de schaarse Snor  
kan enerzijds veroorzaakt zijn door nattere,  
dus gunstiger, overwinteringsomstandigheden 
in de Sahel. Anderzijds is er een sterke door- 
groei van overjarig riet in het gebied gaande  
en is daarnaast de aanwezigheid van lisdodde    Kleine Karekiet – Foto © M. Boerkamp  (via vogelkijkhut.nl) 
een belangrijke voorwaarde voor vestiging.  

 
Opmerkingen: De Oeverloper is waargenomen, 
maar de observaties hebben niet geleid tot  toe-
kenning van een geldig broedterritorium.  
Ook is in de telperiode de hier niet broedende 
Witgat gesignaleerd.     
                      

Bosvogels Bijz. 2021 2020 

Boomklever B 2 2 

Boomkruiper   10 14 

Bosuil  1 0 

Buizerd B 1 1 

Gaai   2 2 

Goudhaan   0 1 

Grote Bonte Specht   3 4 

Holenduif   1 1 

Houtduif   7 6 

Kauw   0 1 

Kleine Bonte Specht  1 0 

Koolmees   16 15 

Middelste Bonte Specht Z 1 1 

Pimpelmees   13 16 

Spreeuw   3 3 

Tjiftjaf   33 40 

Vink   16 13 

Vuurgoudhaan B 1 3 

Rietvogels Bijz. 2021 2020  

Kleine Karekiet  28 21 

Rietgors B 4 3 

Rietzanger Z 4 0 

Snor K 6 0 

Waterral B 2 2 

Vogels van  
pionierbegroeiingen 

 
Bijz. 

 
2021 

 
2020 

Kievit B 2 1 

Kleine Plevier Z 1 2 

Scholekster B 1 0 

Witte Kwikstaart B 4 1 

 

Bosrandvogels Bijz. 2021 2020  

Ekster  1 0 

Groene Specht B 1 2 

Putter B 1 0 

Zwarte Kraai  2 2 
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Opmerkingen: De Fazant is waargenomen, maar 
de observatie heeft niet geleid tot toekenning van 
een geldig broedterritorium.  Ook Koperwiek en 
Kramsvogel zijn hier begin maart gesignaleerd, 
maar dit betrof de voorjaarstrek naar Scandinavië.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinfluiter  – Foto © Gerrit Huigen  (via vogelkijkhut.nl) 
 
 

 
Opmerkingen: Grote Canadese Gans, Wintertaling, 
Zomertaling en Soepeend zijn waargenomen, maar 
de observaties hebben niet geleid tot de vast-
stelling van broedterritoria.  
 

 
Dodaars  – Foto © Dick Kuipers  (via vogelkijkhut.nl) 
 

 
De Aalscholver, Blauwe Reiger, Kokmeeuw foerageerden in het retentiegebied, maar hebben 
hun broedkolonies in respectievelijk het Zwillbrocker Venn, Breeriet Delden en het Wierdense-
veld.  

 

 
 
 
 
 

Struweelvogels Bijz. 2021 2020 

Bosrietzanger  11 13 

Fazant B 0 1 

Fitis  3 2 

Goudvink B 2 0 

Grasmus B 5 6 

Heggenmus  5 7 

Merel  14 14 

Roodborst  9 12 

Spotvogel G 3 4 

Staartmees  4 4 

Tuinfluiter  7 9 

Winterkoning  22 32 

Zanglijster  8 6 

Zwartkop  29 37 

Watervogels Bijz. 2021 2020 

Brandgans Z 6 5 

Dodaars Z 3 4 

Fuut B 2 2 

Grauwe Gans B 5 8 

IJsvogel Z 1 1 

Knobbelzwaan B 2 1 

Krakeend B 3 2 

Kuifeend B 3 6 

Meerkoet  5 8 

Nijlgans B 1 1 

Slobeend K 1 0 

Soepeend  0 1 

Soepgans B 1 1 

Waterhoen  2 4 

Wilde Eend  6 5 

Wintertaling K 0 1 
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Opmerkingen: De Koekoek vindt in het reten-
tiegebied voldoende waardvogels voor het 
benodigde pleegouderschap, in het bijzonder de 
28 paartjes Kleine Karekiet, maar ook paartjes 
Heggenmus of Witte Kwikstaart.  
 

Koekoek – Foto © Heidi Stienstra (via vogelkijkhut.nl) 

 
Overige opmerkingen: 
Weidevogels: 
Gele Kwikstaart, Tureluur, Wulp en Watersnip zijn gesignaleerd, echter zonder territorium-
vaststelling. De graslanden aan de oostzijde van de Woolderbinnenbeek staan jaarlijks vaak lang 
onder water, wat broedmogelijkheden daar bemoeilijkt. 
Roofvogels:  
Van de waargenomen Bruine Kiekendief, Toren-
valk en Buizerd is alleen voor de laatstgenoemde 
soort een territorium vastgesteld.  

 
Van de Bruine Kiekendief werd begin mei een 
paartje waargenomen; later enkele keren uit-
sluitend het mannetje. Na begin juni is de soort 
niet meer gezien. Te weinig om een broed-
territorium te mogen toekennen. 

       
Bruine Kiekendief – Foto © Heidi Stienstra (via vogelkijkhut.nl) 

 
 
 

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 van toe- of afname zichtbaar worden, zien wij graag dat de vergunning voor 2022 ver-
lengd wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2021 
Norbert Mentink, André van den Berg 

Sovon, Twentse Vogelwerkgroep 

Overige soorten Bijz. 2021 2020 

Koekoek K 1 1 


