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1. Gebiedsbeschrijving 

Het Weusthag ligt in het noorden van Hengelo en is voor een belangrijk deel een waterwin-
gebied. In de jaren tachtig is dwars door het gebied de A1 aangelegd. Daarna werd aan de 
noordrand de woonwijk Slangenbeek gebouwd. Door de stadsuitbreiding werd het 
grondwaterbeschermingsgebied Hasselo ingesloten maar niet verder bebouwd. Het gebied is 
vanouds gevormd door kleiwinning, agrarisch gebruik en bosbouw. Door de afwisseling van 
(deels kruidenrijke) weiden, akkers, bosschages, houtwallen, beken en plassen is het rijk aan 
natuur. Al met al heeft het Weusthag met haar biodiversiteit een grote aantrekkingskracht op 
veel vogelsoorten.  
Het vogelinventarisatiegebied omvat 47,4 hectare van het boven de A1 gelegen gebiedsdeel 
en is gesitueerd rond de Kleigaten van Rientjes. Het wateroppervlak van de 4 plassen  ge-
zamenlijk is ongeveer 9 hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afwisselende terrein kenmerkt zich door zijn half-
open karakter, gemengd grondgebruik, rechte wegen en 
enkele verspreid liggende boerderijen en woningen. Ten 
noorden van de A1 stroomt vanuit de noordoostelijk 
gelegen woonwijk Roershoek, de Tijertsbeek richting de 
Houtmaat. Langs de Tijertsbeek is een los verband van 
natuurlijk beheerd gemengd bos (eik, populier, spar), 
houtwallen en bomenrijen aanwezig. De oevers van de 
plassen zijn met opslag dichtgegroeid - waaronder 
zwarte els, schietwilg en vlier - en worden deels om-
zoomd door rietkragen met koninginnekruid en brand-
netel. Het gebied is toegankelijk voor publiek op de 
wandelpaden en langs de oevers, waar ook gevist wordt 
door leden van de Hengelsportvereniging Ons Genoe-
gen.   
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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. 

 
Dit jaar zijn negen 2-wekelijkse telrondes gelopen met 
verschillende startpunten binnen het omlijnde terrein. In de 
periode februari t/m juni, bestaande uit 7 vroege ochtend-
bezoeken waarbij voor of rond zonsopgang werd begonnen,   1 
ochtendbezoek en 1 avondbezoek. De gegevens zijn in het veld 
digitaal ingevoerd met het karteringsprogramma  Avimap en 
naderhand via het computerprogramma Autoclustering van 
Sovon in de landelijke databank opgeslagen. Het doel van dit 
onderzoek is een meerjarige inventarisatie van alle broedvogels 
(project BMP-A1), zodat ook voor dit telgebied na enige tijd een 
ontwikkeling kan worden geschetst. 

3. Inventarisatie 

Er zijn dit jaar 73 vogelsoorten waargenomen, waarvan 57 soorten een broedterritorium 
hebben gehad. Van die 57 soorten zijn er 4 schaars voorkomend en 22 minder algemeen, 
waarvan 3 op de Rode Lijst voor kwetsbare en gevoelige soorten, nl. Koekoek, Kneu en Grote 
Lijster. De Rode Lijst (laatste versie 2017) is opgesteld op basis van gegevens uit de meet-
netten die Sovon coördineert. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. 
Het totaal aantal territoria bedraagt 306. Dat is een dichtheid van 646 territoria per 100 
hectare landschap. Dit laatste is een maat om vergelijkingen met andere gebieden te kunnen 
maken. Geen enkele biotoop is hetzelfde, dat is lastig vergelijken, maar gemiddeld zie je deze 
waarden vaker in Twentse telgebieden. Een normale dichtheid lijkt het. 
De meest voorkomende broedvogel is de Zwartkop met 29 territoria. De top-tien ziet er als 
volgt uit: 

 

  

 

 

 

                         Zwartkop 

                               

 

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

Zwartkop 29 
Tjiftjaf 27 
Koolmees 21 
Winterkoning 19 
Pimpelmees 15 
Vink 14 
Merel 13 
Boomkruiper 12 
Houtduif 12 
Kleine Karekiet 12 
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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” (minder algemene) gekenmerkte broedvogels aangeduid; met de 

letter Z de landelijk “zeldzame” (schaarse) broedende soorten. Met de letter K en G worden 

de “kwetsbare” respectievelijk “gevoelige” soorten van de Rode Lijst aangeduid. 

 

 

 

                         

  Boomklever 

  

          

 

 

                        Grote Lijster 

 

 

 

                              Vuurgoudhaan 

Opmerkingen: De Havik is waargenomen, maar de observatie heeft niet geleid tot de vast-

stelling van een broedterritorium. De Spreeuw broedde onder meer in 2 nestkasten bedoeld 

voor de Steenuil. Het niet toegankelijke, natuurlijk beheerde bos van vooral populieren, 

eiken en wat sparren geeft bosvogelsoorten goede broedkansen. 

 

 
 

 

 

 

          Gekraagde Roodstaart 

Opmerking: De Gekraagde Roodstaart is vooral waargenomen bij de boerderij; hij voelt zich 

thuis in boerenland met oude erfranden en houtwallen. 

 

 

Bosvogels Terr. Bijz. 

Boomklever 2 B 

Boomkruiper 12  

Buizerd 1 B 

Gaai 4  

Glanskop 1 B 

Goudhaan 1  

Grote Bonte Specht 6  

Grote Lijster 1 K 

Holenduif 3  

Houtduif 12  

Kauw 3  

Koolmees 21  

Pimpelmees 15  

Spreeuw 10  

Tjiftjaf 27  

Vink 14  

Vuurgoudhaan 2 B 

Zwarte Kraai 4  

Bosrandvogels Terr. Bijz. 

Ekster 6  

Gekraagde Roodstaart 1 B 

Groene Specht 2 B 

Putter 1 B 
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           Kleine Karekiet 

Opmerking: De Kleine Karekiet is een veel voorkomende rietvogel en maakt uitsluitend ge-
bruik van overjarig riet, dat hier langs de grotere kleigaten veel voorkomt. 
 
 

 

 

 

 

                              Grasmus 

 

 

 
 
 
 

Kneu 

Opmerkingen: De Braamsluiper is waargenomen, maar de observatie heeft niet geleid tot de 
vaststelling van broedterritorium. Ook de Koperwiek en Kramsvogel zijn hier gesignaleerd, 
maar dit betrof de voorjaarstrek naar Scandinavië. 
 
 

 

 

 
             Kievit 

Opmerkingen: Graspieper en Tapuit zijn waargenomen, maar de observaties hebben niet 
geleid tot de vaststelling van broedterritoria. Beide soorten waren vermoedelijk op doortrek. 
De Kievit heeft gebroed op de maisakker, maar het eerste nest heeft het niet gehaald 
vanwege ploegwerkzaamheden. Maar een tweede poging daarna was wel succesvol toen de 
rust weerkeerde. De Scholekster broedde op het nabijgelegen dak van Eaton Industries. 
 
 
 
 
 
 
 

Rietvogels Terr.  Bijz. 

Kleine Karekiet 12  

Rietzanger 1 Z 

Struweelvogels Terr. Bijz. 

Bosrietzanger 1  

Fitis 4  

Goudvink 1 B 

Grasmus 3 B 

Heggenmus 5  

Kneu 1 G 

Merel 13  

Roodborst 10  

Staartmees 3  

Tuinfluiter 8  

Winterkoning 19  

Zanglijster 3  

Zwartkop 29  

Weidevogels Terr. Bijz. 

Kievit 1 B 

Scholekster 1 B 

Witte Kwikstaart 2  
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                                                   Fuut 

 

 

 

 

                                              IJsvogel 

Opmerkingen: Krakeend, Tafeleend en Oeverloper zijn waargenomen, maar de observaties 

hebben niet geleid tot toekenning van een geldig broedterritorium. De ganzensoorten broed-

den vooral op het eiland in de grootste plas, waar geen verstoring of predatie kon plaats-

vinden. De IJsvogel broedde langs de Tijertsbeek in een van de stronken van de omgewaaide 

bomen. 

 

 

  

                                      
                                                                                                                                      

                    Koekoek 
Opmerkingen: De Koekoek vindt bij de Kleigaten voldoende waardvogels voor het benodigde 
pleegouderschap, in het bijzonder de 12 paartjes Kleine Karekiet en 5 paartjes Heggenmus. 
De waargenomen Torenvalk foerageerde hier vaak, maar zijn nestkast met broedsel ligt 
enkele honderden meters bezuiden de A1 in het Weusthag.  

          
Overige opmerkingen: 

 Uilen: 

Tijdens het avondbezoek op 23 februari zijn er geen Uilen waargenomen, ook niet met 
behulp van het afspelen van Bos- en Steenuilzang. De verschillende nestkasten voor 
Steen- en Bosuil werden later in het broedseizoen bezet door andere vogels zoals 
Spreeuw en Holenduif. 

  
                                        Spreeuw – foto © Walter van Dijk 

Watervogels Terr. Bijz. 

Brandgans 3 Z 

Fuut 2 B 

Grauwe Gans 6 B 

IJsvogel 1 Z 

Knobbelzwaan 1 B 

Kuifeend 2 B 

Mandarijneend 1 Z 

Meerkoet 7  

Nijlgans 1 B 

Soepeend 2  

Soepgans 1 B 

Waterhoen 2  

Wilde Eend 4  

Overige soorten Terr. Bijz. 

Koekoek 1 K 

Bonte Vliegenvanger 3 B 

Turkse Tortel 2  

Zwarte Roodstaart 1 B 



7 
 

 Kolonievogels: 
Ook vastgesteld, maar niet in deze inventarisatie opgenomen, zijn kolonievogels zoals 

Aalscholver, Blauwe Reiger, Kokmeeuw, Roek, Boerenzwaluw, Gierzwaluw en Huis-

mus. Daar zijn aparte nesttellingen voor nodig, wat niet is uitgevoerd. De broed-

kolonies voor Aalscholver, Blauwe Reiger, Kokmeeuw, Roek liggen respectievelijk in 

het Zwillbrocker Venn, Breeriet Delden, Wierdenseveld, van Alphenbos in Weusthag-

Zuid. 

 

4. Nawoord 

De aanleiding voor deze eerste broedvogelinventarisatie – een nulmeting - is een vraag van 
de Kerngroep Pro Natuur Weusthag; een burgerinitiatief om samen met andere organisaties 
het Twentse karakteristieke landschapspark te behouden en te verbeteren door landschap-
pelijke ingrepen, zoals het zaaien van zomergerst en het beschermen van weidevogels. 
Andere betrokken partijen hierin zijn de Gemeente Hengelo, Gildebor (beheer en onderhoud 
van openbare ruimten), de IVN-werkgroep Landschapsonderhoud en Vrienden van het 
Weusthag.  
 
De broedvogelinventarisatie zal enkele jaren worden voortgezet om voor- of achteruitgang te 
kunnen vaststellen in de vogelstand. Hiermee kan ook Sovon verder aan de slag met 
betrekking tot het overheidsbeleid op het gebied van natuurbescherming en –beheer. Dit 
doet zij op basis van systematisch veldonderzoek door duizenden vrijwillige waarnemers in 
Nederland. 
 
Voor aanwonende wijkbewoners zal er in het voorjaar een vogelexcursie worden gehouden 
om de betrokkenheid bij het gebied te vergroten. 
 
 

 

17 augustus 2021 
André van den Berg 

Sovon 
Twentse Vogelwerkgroep 

 
Bron tekeningen: www.soortenbank.nl 

http://www.soortenbank.nl/

