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Voorwoord 
 

Zojuist heb ik het laatste hoofdstuk gelezen in de jubileumuitgave van Ficedula, het lijfblad van onze 

zustervereniging de Twentse Vogelwerkgroep (TVWG). Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan 

heeft de TVWG een prachtig boek het licht laten zien met daarin het wel en wee van onze Twentse 

vogels. Wat is dit toch een prachtig boekwerk geworden met boordevol informatie en met foto‟s, om 

van te watertanden zo mooi. Verrassend is dat veel van die foto‟s afkomstig zijn van fotografen die lid 

zijn van onze vogelwerkgroep Losser. En hetzelfde geldt voor diverse tekstbeschrijvingen die door drie 

van onze leden zijn geschreven. Hulde mensen! De teneur van deze jubileumuitgave is dat er 

weliswaar een aantal vogelsoorten is dat het niet slecht doet in onze Twentse dreven maar dat er 

helaas veel meer soorten sterk in aantal afnemen. Vooral de weidevogels zoals Grutto, Kievit, 

Watersnip en Wulp, maar ook de akkervogels zoals Patrijs  en Veldleeuwerik gaan sterk achteruit en 

die ontwikkeling lijkt niet te stoppen. Zelfs de Grote Gele Kwikstaart, eens een vogel die langs onze 

Twentse beken een bolwerk vormde, is in enkele jaren tijd een soort geworden die we dreigen kwijt te 

raken. Het is duidelijk dat met name gewijzigde landbouwmethoden hier voor een groot deel debet 

aan zijn. De afwatering van het boerenland gaat zo snel en de bemesting is zo sterk en intensief, 

evenals het maaibeheer, dat het voor genoemde vogels bijna niet meer lukt nog jongen groot te 

brengen. En grote veranderingen zijn nog niet in zicht, zodat het tij niet snel zal keren. We dreigen dus 

veel te verliezen als er niets verandert. Reden te meer dus om als vogelwerkgroep alles uit de kast te 

halen en er voor te zorgen dat het weinige dat er nog over is te behouden. Er worden weliswaar 

initiatieven ontplooid op provinciale schaal, want recent hebben drie  bestuursleden van onze 

werkgroep een vergadering bijgewoond, aangezwengeld door de provincie Overijssel. Er is een zgn. 

gebiedscollectief Noordoost Twente in het leven geroepen. De bedoeling daarvan is dat vormen van 

agrarisch natuurbeheer meer en meer uit de verf moeten komen, zodat genoemde soorten en tevens 

andere soorten en dieren van het agrarisch gebied daar  mee gebaat zullen zijn. We moeten maar 

eens: “Kiek‟n wat wordt”, zoals een Twentse uitdrukking luidt. Wat wel belangrijk is dat de publieke 

opinie met betrekking tot natuurbehoud en –bescherming hopelijk in ons voordeel gaat werken. De 

wekelijkse natuurpagina in de Twentsche Courant/Tubantia van Jan Bengevoord lijkt steeds meer 

weerklank te vinden bij veel mensen, die inzien dat de groene ruimte van levensbelang is. Niet alleen 

voor alle levende organismen maar ook voor de kwaliteit van leven van de mens zelf. Daarom is het 

zaak dat wij als natuurbeschermers niet ophouden onze stem te laten horen en opkomen voor de 

belangen van al die dieren, vogels en andere levensvormen die niet zelf voor hun belangen kunnen 

opkomen. Omdat zij geen stem hebben in de vergaderingen waar over hen beslist wordt. Omdat in 

onze economie bijna alles ondergeschikt wordt gemaakt aan winstbejag.  En omdat hun leven al te 

vaak als triviaal wordt aangemerkt in vergelijking met economische belangen. Maar betekent dat dan 

ook dat zij in het geheel geen rechten hebben? En is het niet juist onze taak om steeds opnieuw die 

belangen voor het voetlicht te brengen en te verdedigen?  Of gaat het enkel maar om ratio en 

efficiëntie die de doorslag mogen geven. 

Zoals ik reeds opmerkte bij onze nieuwjaarsreceptie (wat was het weer gezellig bij Leo in de 

ringershut) hebben we een verenigingsjaar achter de rug zonder veel hoogte- maar gelukkig ook 

zonder dieptepunten. We hebben weer heel veel gedaan het afgelopen jaar, waarvan dit verslag 

getuigt. Qua onderzoekswerk – deze uitgave staat er vol mee- maar ook op punt van bescherming 

zoals zorgen voor vervangende nestgelegenheid voor gierzwaluwen aan de Kerkstraat  in het centrum 

van Losser en de medewerking aan een zgn.burgeriniatief om het gebied van de “Oude IJsbaan” aan 

de Nitertweg om te vormen tot een natuurparadijsje waar ook de Losserse bevolking van moet kunnen 

genieten. En we gaan ook in 2016 weer veel doen. Op stapel staat een grote vervanging van de 

nestkasten voor gierzwaluwen in de omgeving Scholtinkstraat waar tientallen nieuwe kasten moeten 

worden opgehangen. En in onze jaarplanning 2016 staan vele andere activiteiten waar we onze 

energie in kunnen steken. Ik wens eenieder veel succes toe bij de uitvoering van al die plannen!  

Ben Heerink, voorzitter  
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Medewerking 
 
Vogelbescherming/Sovon 
Telpost Oelemars deed in het kader van de Euro Birdwatch op 3 oktober mee aan dit jaarlijkse 
evenement. 
 
Sovon 
Nestkaartenproject 
LSB-project kolonievogels 
BMP-A projecten in 3 terreinen 
BMP-Z project zeldzame broedvogels in telgebied Losser 
Monitoring Steenuil in drie onderzoeksgebieden 
Punttransecttellingen wintervogels op twee routes 
Midwintertelling Watervogels 
Medewerking aan het onderzoek naar Klapeksters in de winter 
Slaapplaatsonderzoek naar Scholeksters op de Oelemars 
Atlasproject. 
 
Vlinderstichting 
Insturen van waarnemingen met soorten en aantallen 
van vlinders en libellen 
Monitoringroutes voor libellen en dagvlinders in de 
Duivelshof  
Onderzoek naar nachtvlinders. 
 
Twentse Vogelwerkgroep 
Publicatie in Ficedula van diverse artikelen. 
Presentatie Telgebied Losser op verenigingsavond 
TVWG. Medewerking aan het schrijven van artikelen 
voor de Ficedula Special in het kader van het 50-jarig 
jubileum van de TVWG. 
 
Ringstation 
Rondleidingen voor diverse groepen op het Ringstation. 
 
Media 
TC Tubantia m.b.t. het aanleveren van artikelen, persberichten en achtergrondinformatie. 
Aanleveren artikelen voor Losser Journaal, Beleef Losser, Hallo Losser en Nieuwe Dinkellander. 
Interview en aanlevering informatie m.b.t. de Middelste Bonte Specht voor de Volkskrant. Aanleveren 
artikel over de Middelste Bonte Specht voor de Natuurwijzer en de Sovon-Nieuwsbrief. 
 
NM/SBB 
Alle waarnemingen van Z-soorten in de gebieden van NM en SBB zijn via ons kaartmateriaal 
verzameld en doorgegeven. Monitoring dagvlinders en libellen voor NM op de Duivelshof. BMP-A voor 
NM op Boerskotten en Grevenmaat. Voor NM/SBB zijn nachtvlinders geïnventariseerd. NM Snippert 
en SBB Stroothuizen en Dinkeldal. 
 
Waterschap Vechtstromen 
Alle beekvogels zijn via ons kaartmateriaal doorgegeven aan het waterschap. In het Dinkeldal zijn 
nachtvlinders geïnventariseerd. 
 
Regio Twente 
BMP-A voor Regio Twente in het Arboretum Poortbulten. 
 
Agrarisch Natuurbeheer NO-Twente 
Aanleveren van broedvogelgegevens voor het agrarisch natuurbeheer in NO-Twente. 
 
Excursies 
Op 18 juni is voor 15 leden van Groei en Bloei een excursie verzorgd op de Oelemars. 
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Secretarieel verslag. 
 

Ledenvergaderingen: 
In 2015 werd er vier keer een ledenvergadering en één keer een algemene ledenvergadering 
gehouden in de Steenfabriek in Losser. Per vergadering waren gemiddeld 25 leden aanwezig. Na 
iedere vergadering stond er een presentatie op het programma. Zo waren er presentaties over het 
steenuilenonderzoek in Losser, het vogelleven langs een beek, de Kwade Hoek in Zeeland, het 
broedvogelonderzoek in BMP-gebied Boerskotten en een compilatie van foto‟s met als thema 
“Vogelaars en emotie” van leden van VWG Losser. 
 
Bestuurswisseling 
Op de ALV van 24 maart werd Rudi Lanjouw herbenoemd als bestuurslid en kon hij zijn functie als 
penningmeester voortzetten. Van Sander Wansing werd afscheid genomen. Vanaf de oprichting in 
2009 was hij secretaris van onze VWG en hij heeft deze taak alle jaren perfect uitgevoerd. Het 
secretariaat werd overgenomen door Ben Hulsebos. Wynand Koekkoek trad aan als nieuw 
bestuurslid. 
 

  
 

Voorzitter Ben Heerink overhandigt het afscheidscadeau aan Sander Wansing 

 
Dagexcursies: 
In 2015 werden er in verenigingsverband vier dagexcursies georganiseerd. Voor de dagexcursie op 
25 april naar het Haaksbergerveen dit jaar was wel belangstelling van eigen leden. Een groep van 6 
VWG leden liet zich op 19 april ondanks de lichte regen door Ben Hulsebos rondleiden en kon o.a. 
genieten van de Blauwborst, een van de 42 soorten die tijdens deze dagexcursie werden 
waargenomen.  
 

  
Boompiepers in het Haaksbergerveen 
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De rondrit om de Dümmersee o.l.v. Sander Wansing werd dit jaar op 2 mei door 9 leden gefietst. Zij 
beleefden een superdag met 104 soorten, waaronder Geoorde Fuut, Zeearend, Visarend, Raaf, 
Kraanvogel, Nachtegaal en Rietzanger.  
 

 
 
 
Op 29 augustus was er een excursie o.l.v. Sander Wansing naar de Rieselfelder. Het is een 
fietsexcursie geworden waaraan 4 leden hebben deelgenomen. Op 31 oktober stond de laatste 
dagexcursie op het programma: de Dümmersee en de Diepholzer Moorniederung eveneens o.l.v. 
Sander Wansing. Tijdens deze excursie werden o.a. de Zeearend, de eerste Grote Zaagbekken en 
ruim 10.000 Kraanvogels gezien. Er hebben 4 leden van de VWG Losser aan deze excursie 
deelgenomen. In totaal werden 63 soorten waargenomen.  
 
Meerdaagse excursie: 
Na een pauze van twee jaar was het weer eens tijd voor een meerdaagse groepsexcursie van de 
VWG Losser. De organisatie was in handen van Angelique Lamme en Henk Noordkamp en er waren 
in totaal 21 leden van de VWG Losser, die zich voor dit weekend hadden aangemeld. Op de valreep 
kwam daar nog een 22

e
 deelnemer bij.  

Even ontstond er wat onrust, toen de kok en bestuurder van de “cadiwagen” ten gevolge van een 
verkeersongeval mogelijk de excursie moest missen. Maar met ondersteuning van pijnstillers en 
voldoende hulp vanuit de groep kon de kok samen met de 21 andere deelnemers op vrijdagmorgen 6 
november, met 7 auto‟s en een aanhanger, op pad gaan naar Texel. 
Traditiegetrouw gebeurde dit niet via de kortste route, maar via de meest interessante vogelgebieden 
die er op de route te vinden zijn. En zo ging ook dit jaar de karavaan via zuidwest-Friesland, langs de 
IJsselmeerkust op weg naar de Afsluitdijk. 
De eerste stop was bij de Sondeler Leien, vlakbij Lemmer. Het was een grijze dag, maar gelukkig wel 
droog. De ganzen in Friesland waren opvallend afwezig. Op dat moment hadden we nog niet door, dat 
deze afwezigheid van o.a. grote aantallen ganzen, eenden en lijsters ons als een rode draad door het 
weekend zou gaan begeleiden. 
We reden langs de klifkust van de zuidwesthoek richting Stavoren, want daar was een Bruine 
Boszanger gemeld, voor bijna alle deelnemers een nieuwe soort. 
Na een korte stop bij Laaksum, waar we op het IJsselmeer een groep van 3.000+ Toppers op het 
water zagen dobberen, kwamen we aan in de jachthaven bij Stavoren, waar andere vogelaars al meer 
dan een uur zochten naar de kleine bruine vogel. 
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Na een half uur tevergeefs de heggen te hebben afgespeurd, vonden we het wel genoeg en de eerste 
auto‟s gingen op pad richting Workum. Echter na nog geen 3 km rijden kwam er een telefoontje van 
de achterblijvers: “we hebben hem gevonden”. 
Bij terugkomst troffen we een groep vogelaars aan die allemaal naar één punt in een heg zaten te 
kijken en pas na heel goed turen ontwaarden we een klein en onooglijk bruin vogeltje dat neurotisch 
snel door het dichte bladerdek van de heg bewoog, waarbij het steeds zijn duidelijk roep liet horen. 
Met wat geduld lukte het Ronald Kamphuis om deze hyperactieve vogel op de plaat vast teleggen. 
Een fantastische waarneming en een droomstart voor dit weekend. 
Onze volgende halte was de omgeving van Workum . Inmiddels waren zes van de zeven auto‟s 
dichter bij elkaar gekomen en trok de groep als een olievlek over het Friese land op zoek naar zoveel 
mogelijk soorten. De Slechtvalk, Goudplevier, Kluut, Baardman, Wintertaling en Smient waren leuke 
soorten in de Workumerwaard en vanaf het uitkijkplateau op de Slinkewei werden nog een paar 
Kemphanen aan de lijst toegevoegd. 
De zevende auto, die wat achter de groep aan kwam, had inmiddels een prachtige Zeearend gespot, 
vanuit de kijkhut aan de Wieldijk. 
Na Piaam werd, als volgend doel, Den Oever in het navigatiesysteem ingevoerd, want daar wilden we 
op zoek gaan naar de Buffelkopeend in de Zuiderhaven. 
Maar helaas, ondanks langdurig zoeken lukte het ons niet om deze soort aan de daglijst toe te 
voegen. 
Door al dat gespeur naar vogels hadden we het gevoel voor tijd een beetje verloren en omdat we 
blijkbaar ook nog niet helemaal gewend waren aan de recente omschakeling naar de wintertijd, was 
het al bijna donker toen we in de veerboothaven aankwamen. 
De eerstvolgende boot ging pas om 17:30 uur, zodat het uiteindelijk bijna 18:30 uur was toen de hele 
groep compleet was in de Breemhoeve. 
De deelnemers ,die al met de boot van 16:00 uur overgestoken waren, hadden al pannen met water 
voor de pasta op het vuur gezet. 
De kok, ondersteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers, kon direct aan de slag. En een klein 
uurtje later kon de hele groep aan tafel om te genieten van een heerlijke pasta carbonara. 
 

  
 
Na het eten werd gezamenlijk, onder het genot van koffie en zelfgebakken cake van Hanny Waarts,  
de daglijst doorgenomen en konden we in totaal 81 soorten noteren, waarbij de Bruine Boszanger 
natuurlijk de meest spectaculaire was. 
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De volgende dag, zaterdag, begon grijs en winderig. De groep viel direct in kleinere eenheden uit 
elkaar. Ronald, de fotograaf, was al op weg naar de Slufter toen anderen nog aan het ontbijt moesten 
beginnen. Vlak daarna vertrokken er enkele deelnemers op de fiets en uiteindelijk ging de hoofdmacht 
met auto‟s op weg naar de Mokbaai en de telpost Hoornderslag. En terwijl we op weg waren kwamen 
de eerste meldingen via de de Whatsappgroep Texel 2015 binnen: “IJsvogel”, “Houtsnip”, “Kleine 
Zilverreiger”, “Grutto Mokbaai, gebroken vleugel”. 
Op de telpost Hoornderslag waren het vooral de Jan-van-genten die de zeetrek bepaalden. Daarnaast 
werden nog enkele Roodkeelduikers, een Alk, Zwarte Zee-eenden en twee zeehonden waargenomen. 
De telgroep bij de strandopgang, gekleed tegen de wind met jassen mutsen en dassen, stond in schril 
contrast met de zwemmers in Adamskostuum, die het frisse Noordzeewater trotseerden. 
Op een strekdam zaten ca. 60 Zilvermeeuwen, waarvan er drie voorzien waren van een kleurring. 
Twee van de drie ringen konden worden afgelezen en het bleek hierbij om een ringproject te gaan van 
het eiland Texel. 
Inmiddels was het behalve winderig en grijs ook buiig geworden en vanaf de Hoornderslag trokken we 
verder naar de Mokbaai. 
Het was weliswaar nog eb, maar we hoopten dat we daar toch wat steltlopers zouden kunnen 
ontdekken. 
Vanuit de Slufter kwam via de Whatsapp de kreet “Tsjakka” binnen. Het was Ronald gelukt om een 
paar schitterende opnames van de Strandleeuwerik te maken. 
 

  
 
Ondertussen begonnen de eerste groepjes ook Dijkmanshuizen “uit te kloppen” op zoek naar de 
Grauwe Franjepoot. En ook hier gold de regel : hoe meer ogen , hoe meer soorten. 
Op grote afstand, en soms half verstopt achter de begroeiing, meende Ben Hulsebos toch iets 
afwijkends te zien tussen een aantal Bonte Strandlopers. En plotseling liep daar de Grauwe 
Franjepoot helemaal vrij in het zichtveld voor de hut, om even later weer spoorloos in de begroeiing te 
verdwijnen. 
Omdat het nog redelijk weer was besloten we terug te gaan naar de Mokbaai en daar een wandeling 
te maken in de duinen bij de kazerne in de hoop daar een Klapekster aan te treffen. 
Het was inmiddels opkomend water en de Mokbaai vulde zich met Rotganzen, Smienten, 
Wintertalingen, Bonte Strandlopers, Wulpen, Kanoeten en Kluten. En de Slechtvalk hield een oogje in 
het zeil. De wandeling door de duinen leverde helaas geen Klapekster op. 
Inmiddels werd het steeds dreigender en trokken er af en toe flinke buien over het eiland. Er was nog 
tijd om langs de waddenkust richting Utopia te rijden. 
Bij de IJzeren Kaap werd gezocht naar Geoorde Futen en Kuifduikers op de Waddenzee, maar de 
stevige wind maakte het spieden door de telescoop er niet makkelijker op. Beide soorten werden dan 
ook niet gevonden. 
Het weer werd steeds onstuimiger en besloten werd om de thuisreis te aanvaarden richting de 
Breemhoeve. Onderweg werden nog een paar groepen Kleine Zwanen gevonden in de polder 
Eijerland.  Maar de algehele indruk was toch dat het eiland een beetje leeg was wat betreft de vogels. 
Na het eten werden we tijdens de koffie getrakteerd op appeltaart die Angelique bij de lokale AH had 
weten te bemachtigen. De soortenteller voor die dag werd vastgesteld op exact 100. Tijdens deze 
rituele lijstbijeenkomst werd Leo Hassing in het zonnetje gezet i.v.m. de recente vangst van de 
100.000

e
 vogel op het ringstation. Ook waren er lovende woorden en een fles geestrijk vocht voor de 

organisatoren, Angelique en Henk  en werd de gekneusde kok ook nog even een hart onder de riem 
gestoken. 
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De zondag begon met zonnige omstandigheden en de diverse groepen waren dan ook snel van de 
ontbijttafel verdwenen en trokken alle kanten op, het eiland over. 
Er was een fietsgroep van vier die rustig in de richting van de duinen en de Staatsbossen peddelde, er 
ging een auto op weg naar de Hoornderslag om de zeetrek te bekijken en een andere groep vertrok 
linea recta naar de Slufter om de zondagsbezoekers voor te zijn. 
Al om half negen verstuurde Ronald een bewijsplaatje van een IJsvogel via de Whatsappgroep, 
binnen een uur gevolgd door een opname van een Baardmannetje. 
De zeetrekkers hadden een Noordse Stormvogel als nieuwe soort en vlak daarna twee Tapuiten en in 
de Slufter kon een Havik genoteerd worden. 
 

  
 
 
De Hoornderslag was inmiddels verlaten want de Zwarte Mees en Boomkruiper, die gemeld werden, 
zijn nu niet direct soorten die je op het strand verwacht. De exotische Vorkstaartscharelaar, die bij de 
Robbenjager werd waargenomen, telde niet mee voor de soortenlijst, want de vogel staat niet vermeld 
in de Vogelgids van Europa (Svensson). 
De Sluftergroep was via Volharding, bij de Cocksdorp aangekomen bij het monument aan de 
Lancasterdijk. Hier hoorde Ben Hulsebos een afwijkend roepje bij een pieper, die opviel door een 
opgerichte houding, een egale borst buik zonder streeppatroon en oranje poten: een Grote Pieper. 
Voor bijna iedereen in de groep betrof het hier een nieuwe soort, die mooi bekeken en vergeleken kon 
worden tussen de omringende Graspiepers.  
De fietsers hadden inmiddels de vuurtoren bereikt en trakteerden zichzelf op het standaard rantsoen 
voor vogelaars: appelgebak. En terwijl men van dit fruithapje genoot, ontdekte Jos Wolters vanuit z‟n 
ooghoeken een zwaluw, een Vale Gierzwaluw, die voor het restaurant bij de vuurtoren enkele rondjes 
vloog. Na enkele minuten was de vogel alweer uit het zicht verdwenen en werd helaas niet meer terug 
gevonden. De Vale Gierzwaluw wordt de laatste paar jaar regelmatig in november rond de vuurtoren 
van Texel waargenomen. 
Bij Utopia en de Schorren werden Tapuiten en Middelste Zaagbekken genoteerd.  
Het begon inmiddels te betrekken en langzaam liep deze vogeldag ten einde. Het begon met de 
afmelding van Ronald, die op deze dag al huiswaarts moest keren en de boot van 14:00 uur nam. 
Inmiddels kwamen er foto‟s binnen van bacchanalen in een visrestaurant en daarmee leek de kans op 
150 soorten voor dit weekend definitief verkeken. 
 
En terwijl de visboeren genoten van hun gebakken vissie, perste de Utopia groep er nog een 
eindsprintje uit. Bij de IJzeren Kaap werden dit keer de Geoorde Fuut en de Kuifduiker genoteerd, 
terwijl binnendijks een Witbuikrotgans werd gevonden in een groep van 500 Rotganzen. 
Ook deze dag liep langzaam ten einde en via de polder Waal en Burg werd er een route naar de 
Breemhoeve gepland. Onderweg vonden we nog een groep Kleine Zwanen en bij Waal en Burg was 
de lucht gevuld met Goudplevieren. 
We waren bijna allemaal gelijktijdig bij ons onderkomen in de buurt van Den Hoorn. De fietsers 
hadden ruim 60 km in de kuiten zitten, dus daarvoor kwam een stevige pasta maaltijd als geroepen. 
De gekneusde kok zat er inmiddels helemaal door en mocht zich verheugen op een flinke steun uit de 
groep, zodat er toch een voedzame maaltijd op tafel gezet kon worden. 
Na het eten en een flitsend optreden van de afwasploeg was het weer tijd voor een optreden van de 
lijstaanvoerder. 
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Hoewel het er dit keer even op leek dat Leo de controle over de rumoerige groep dreigde te verliezen, 
wist hij uiteindelijk toch de zaak weer in het gareel te krijgen en kon de dag officieel afgesloten worden 
met 102 soorten. 
 
Maandagmorgen was iedereen op tijd klaar en na het ontbijt en het opruimen, werden de aanhanger 
en de auto‟s ingepakt en gingen we op pad om met de boot van 9:00 uur de oversteek naar Den 
Helder te maken. Halverwege het Marsdiep pikte de Noordkamp/Wolters combinatie een Kleine Jager 
op die op een paar honderd meter naast de veerboot boven het water vloog. Na ontscheping werd 
koers gezet naar de Waddenhaven in Den Oever, waar we de Kleine Alk aan onze lijst konden 
toevoegen. In een bulderende wind was het schier ondoenlijk om van deze watervlugge kleine 
dondersteen fatsoenlijk foto‟s te maken. Toch lukte het Johan Verloop uiteindelijk om de mini pinguïn 
in een kortstondig rustig moment haarscherp te fotograferen. 
 

  
 
 
Na de Kleine Alk gingen we op weg naar de Zuiderhaven in Den Oever, om nog een poging te doen 
de Buffelkopeend te vinden. 
Maar we waren te laat, de vogel was inmiddels gevlogen. Gelukkig nog wel in het blikveld van Dick 
Roggeveen en Johan Verloop, zodat tenminste enkele vogelaars van het excursiegezelschap deze 
nieuwe soort in konden brengen voor de totaallijst. 
De reis ging verder via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar de Knardijk aan de oostkant van de 
Oostvaardersplassen. Hier dobberde een Rosse Stekelstaart tussen enkele Kuifeenden en Futen. 
Een bezoek aan de Kleine en Grote Praambult leverde geen extra vogelsoorten op. 
De laatste nieuwe soort die we konden toevoegen aan de weekendlijst was de Krooneend die we 
langs het Veluwemeer, vlakbij Harderwijk, aantroffen. 
Met deze soort kwam de totaalstand voor dit weekend op 136 soorten. En dat is een prachtig aantal, 
gelet op de relatief warme weersomstandigheden voor november en de daardoor lage aantallen 
(water)vogels. 
 
Verdere activiteiten 
VWG Losser organiseerde vele activiteiten waaraan leden konden meedoen, o.a. tellingen van 
broedvogels, watervogels, kolonievogels, trektellingen en slaapplaatstellingen, nestkastonderzoek, 
ringen van vogels, inventariseren van dag- en nachtvlinders en libellen, onderhoud van nestkasten, 
oeverzwaluwwand en opschonen van begroeiing. In het jaarverslag 2015 zijn al deze activiteiten 
uitvoerig beschreven. 
 
Ledenbestand: 
Het ledenbestand bestond in 2015 uit 91 leden. Een lid werd geroyeerd en twee nieuwe leden konden 
worden bijgeschreven. 
 
Ben Hulsebos, secretaris Vogelwerkgroep Losser  
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Nestkastverslag 2015 
 
Het voorjaar van 2015 was erg vroeg. Ook stelde de winter weinig voor, waardoor de vogels vroeg 
begonnen met broeden. De Spreeuw had op 10 april het eerste ei en voor de Pimpelmees en de 
Koomees  was dit het geval op respectievelijk 12 en 13 april. Om te kunnen profiteren van de rupsen 
die in dit vroege voorjaar op tijd aanwezig waren, moesten ze snel met hun broedsel beginnen. 
Tweede broedsels waren bij de mezen schaars, deze waren dan te laat voor de grote rupsenoogst. 
Het aantal soorten in onze kasten was dit jaar maar 14. Bosuil, Zwarte Mees en Glanskop ontbraken 
evenals Winterkoning en Witte Kwikstaart. Door het grote muizenaanbod hadden de Kerkuil en de 
Torenvalk een goed jaar. Er vlogen respectievelijk 37 en 28 jongen uit. De Steenuil had 40 broedsels. 
Hiervan mislukten er 8. Friso Koop heeft, verderop in dit jaarverslag, een separaat verslag van de 
resultaten van het afgelopen jaar gemaakt. 
Op de Duivelshof waren de resultaten slecht, hier mislukten bijna alle broedsels door predatie van 
hoogstwaarschijnlijk een of meerdere eekhoorns. De gegevens van het Duivelshof ontbreken dan ook 
in dit jaarverslag. Er zal beter sluitwerk op de kasten gemaakt moeten worden, om dit probleem, dat 
ieder jaar erger wordt, te voorkomen. 
Bij de Grote Gele Kwikstaart hebben slechts 3 paartjes gebruik gemaakt van onze nestkastjes. Twee 
broedsels mislukten en op een plaats was er een 2e broedsel. 
De Gierzwaluw is in Losser bezig met een voorzichtige uitbreiding. Naast de 5 nesten met jongen was 
ook in een aantal andere kasten nestmateriaal aanwezig. Hopelijk hebben we in deze kasten volgend 
jaar ook een broedsel. 
Dit jaar is het laatste jaar dat de kasten van de Grote Gele Kwikstaart gecontroleerd zijn, helaas is er 
binnen de vereniging te weinig animo om dit langlopende project voort te zetten. Het project is gestart 
in 1992 en er zijn inmiddels meer dan 1000 jonge Grote Gele Kwikstaarten uitgevlogen uit onze 
kasten. Jammer dat het nu is geëindigd. 
 

Soort Ei Jong Uit Totaal broedsels 2e broedsels Mislukt 

Koolmees 694 601 589 93  11 

Pimpelmees 191 159 159 23  1 

Bonte Vliegenvanger 145 130 130 25  3 

Grauwe Vliegenvanger 4 4 4 2  1 

Grote Gele Kwikstaart 20 12 11 5 1 2 

Boomklever 29 19 19 5  1 

Huismus 10 10 10 2 1  

Ringmus 4 4 4 1   

Gierzwaluw 25 25 25 12   

Spreeuw 39 35 35 9   

Holenduif 2 2 2 1   

Torenvalk 28 28 28 6   

Kerkuil 48 44 37 13  1 

Steenuil 147 105 102 40  8 

Totaal 1.386 1.178 1.155 237 2 28 

 
Tabel 1: Totaal overzicht broedresultaten 2015 

Losserhof 
 
Aantal nestkasten 133 Bezetting 54% 

 
Soort Ei Jong Uit Totaal broedsels 2

e
 broedsels Mislukt 

Koolmees 355 321 192 44  3 

Pimpelmees 122 94 94 12  1 

Bonte Vliegenvanger 129 116 116 22  3 

Boomklever 23 15 15 3  1 

Huismus 10 10 10 2 1  

Ringmus 4 4 4 1   

Spreeuw 26 23 23 6   

Holenduif 2 2 2 1   

Totaal 671 585 584 91 1 9 

 
Tabel 2 Resultaten Losserhof 
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Arboretum 
 
Aantal nestkasten 51 Bezetting 86% 

 
Soort Ei Jong Uit Totaal broedsels 2

e
 broedsels Mislukt 

Koolmees 168 121 121 28  6 

Pimpelmees 59 55 55 10  1 

Bonte Vliegenvanger 4 4 4 1   

Grauwe Vliegenvanger 4 4 4 2  1 

Boomklever 4 4 4 1   

Spreeuw 4 4 4 1   

Totaal 243 192 192 43  8 

 
Tabel 3 Resultaten Arboretum 

Engelse tuin 
 
Aantal nestkasten 50 Bezetting 50% 

 
Soort Ei Jong Uit Totaal broedsels 2

e
 broedsels Mislukt 

Koolmees 171 159 148 21  2 

Pimpelmees 10 10 10 1   

Bonte Vliegenvanger 12 10 10 2   

Boomklever 2 0 0 1  1 

Spreeuw 9 8 8 2   

Totaal 204 187 176 27  3 

 
Tabel 4 Resultaten Engelse tuin 

Torenvalk 

 
Locatie Ei Jong Uit Bijzonderheden 

Lanjouw 6 6 6  

Liebrands 5 5 5  

Steunenbrink 4 4 4  

Wonniger 4 4 4  

Reuvers 5 5 5  

Rikkink 4 4 4  

Totaal 28 28 28  

 
Tabel 5 Resultaten Torenvalk 

 
Kerkuil 
 

Naam / Plaats Ei Jong Uit Bijzonderheden 

Sanderink/Beuningen 4 4 4  

Schothorst/ De Lutte 2 2 2  

Kraesgenberg /Losser 4 4 3  

Snipperd /Losser 3 3 0 Mislukt 

Gunneman/ Enschede 4 4 4  

Momberg/ De Lutte 4 4 3  

Timmerman /Beuningen 4 4 4  

Lanjouw/ De Lutte 5 3 3  

Ter Denge/ Overdinkel 2 2 2  

Loth/ Glane 6 4 2  

Oldekamp /De Lutte 5 3 3  

Welman /Overdinkel 4 4 4  

De Losserhof/ Losser 3 3 3  

Totaal 48 44 37  

 
Tabel 6 Resultaten Kerkuil 
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Grote Gele Kwikstaart 

 
Locatie 1e broedsel 2e broedsel Totaal 

 Ei Jong Uit Ei Jong Uit Ei Jong Uit 

Kampbrug 6 0 0    6 0 0 

Jan Wesselinkhuis 4 4 4 4 4 4 8 8 8 

Kribbebrug 2 1 0 4 3 3 6 4 3 

Totaal 12 5 4 8 7 7 20 12 11 

 
Tabel 7 Resultaten Grote Gele Kwikstaart 

 
Gierzwaluw 

 
Locatie Ei Jong Uit Bijzonderheden 

Polaroid kast 5 2 2 2  

Polaroid kast 6 2 2 2  

Polaroid kast 7 2 2 2  

Polaroid kast 8 2 2 2  

Polaroid kast  10 2 2 2  

Polaroid kast 12 2 2 2  

Polaroid kast 21 1 1 1  

Wansing Losser kast 1 2 2 2  

Wansing Losser kast  9 2 2 2  

Losser Scholtinkstr 95 2 2 2  

Losser Scholtinkstr 103 3 3 3  

Losser Scholtinkstr 111 3 3 3  

Totaal 25 25 25  

 
Tabel 8 Resultaten Gierzwaluw 

 

Leo Hassing 
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Vier nieuwe nestkasten voor de Gierzwaluw 
 

Persbericht afkomstig uit:  “De Nieuwe Dinkellander” van 5 mei 2015 

Leden van de vogelwerkgroep (Vwg) Losser hebben recent gezorgd voor vervangende 

nestgelegenheid voor de Gierzwaluw in het centrum van Losser. Aan de Kerkstraat 30 is rond de 

jaarwisseling 2014-2015 een pand gesloopt waar de Gierzwaluw voorheen steeds broedde onder het 

oude pannendak. Het sloopbedrijf was daar niet van op de hoogte en evenmin van de wettelijke plicht 

om in zo‟n geval te zorgen voor vervangende nestgelegenheid. “Uit diverse contacten met de beide 

buren van het gesloopte pand bleek dat aan hun pand wel nieuwe nestkasten mochten worden 

opgehangen”, aldus VWG Losser. De Vwg heeft vervolgens in goed overleg met de betrokken 

eigenaren en een huurder kunnen bewerkstelligen dat er vier nieuwe kasten voor deze recordvlieger 

mochten worden geplaatst. De Gierzwaluw mag met recht een recordvlieger worden genoemd, want 

de vogel verblijft in feite het hele jaar rond in de lucht, dus ook om te slapen. Zij komt alleen in de 

broedtijd gebruik maken van een nestruimte. Eind april begin mei komen de Gierzwaluwen weer terug 

uit Afrika om ons in de zomer te verblijden met hun prachtige vliegshow. Zij leven van allerlei insecten 

door deze  in de vlucht te vangen, vaak op grote hoogte en in grote aantallen. Het is niet zeker of de 

nieuwe kasten ook direct door de zwaluwen zullen worden geaccepteerd, want deze vogel  is 

traditioneel erg gehecht aan zijn oude plekje. De Vwg heeft echter ervaren dat na enkele jaren een 

nieuwe kast vaak toch wel wordt bewoond, omdat er door de hedendaagse moderne vormen van 

bouwen in feite gebrek is aan geschikte woonruimte. Wij zullen uiteraard monitoren of de nieuwe 

kasten in gebruik worden genomen door de Gierzwaluwen.   

Wij spreken onze dank uit aan de betrokken buren en het sloopbedrijf voor de prettige samenwerking 

en de wijze waarop deze “operatie herhuisvesting Gierzwaluw” tot stand is gekomen, aldus Vwg 

Losser. 
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Huiszwaluw en Boerenzwaluw 2015 
 
Huiszwaluw 
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de kwartblokken met bewoonde nesten. De grootste 
kolonie met 38 nesten bevond zich dit jaar bij Schothorst aan de Postweg in De Lutte. Ongeveer 33% 
van de in totaal 72 kunstnesten werd door de Huiszwaluwen ook daadwerkelijk gebruikt. De 
kolommen 2015 t/m 2008 geven het aantal bewoonde nesten inclusief de kunstnesten weer. De 
huiszwaluwpopulatie in de gemeente Losser vertoont langzaam maar zeker een dalende tendens. In 
2012 heeft deze zwaluw behoorlijke verliezen geleden, waarbij de populatie met ongeveer 32% was 
afgenomen. Daarna trad een licht herstel op, maar dit jaar was er een verlies van 17,5% ten opzichte 
van vorig jaar en daardoor werd het laagste aantal bewoonde nesten sinds het jaar 2000 bereikt. 
 

Kwart-
blok 

Plaats Kunstnesten 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

  aantal bewoond         

2931-4 Beuningen 16 9 40 21 16 18 32 35 32 29 

2932-1 Beuningen     5 11 18    

2932-2 Beuningen    11 11 0 8    

2932-3 Beuningen   3 20 31 10 16 1 2 1 

2932-4 Beuningen 8 3 24 40 40 33 46 49 50 57 

2941-1 Rossum    0 0 0 0 0 0 0 

2941-2 De Lutte   26 16 9 7 10 30 50 35 

2941-3 De Lutte 13 4 42 51 45 28 44 34 24 31 

2941-4 De Lutte 29 4 26 24 34 50 64 61 67 61 

2942-1 De Lutte   20 31 33 26 34 44 61 45 

2942-3 De Lutte   44 54 61 73 97 122 82 82 

2951-1 De Lutte   12 10 9 15 17 16 22 26 

2951-2 De Lutte   8 6 7 11 11 13 13 22 

2951-3 Lonneker 6 4 10 12 5 6 28 29 40 68 

2951-4 Losser   1 2 4 3 8 3 9 10 

2952-1 De Lutte   9 9 8 9 10 14 18 19 

2952-3 Losser   1 2 4 7 9 10 9 6 

3511-2 Losser   8 13 9 7 8 8 13 6 

3512-1 Overdinkel   6 7       

Totaal  72 24 280 329 331 314 460 469 492 498 

 
Tabel 1: Resultaten Huiszwaluwen 2008-2015 

 

 
Grafiek 1: Ontwikkeling Huiszwaluw 2008-2015 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

32 38 47 44 52 46 51 47 

 
Tabel 2: Aantal kolonies van de Huiszwaluw 2008-2015 

 
Boerenzwaluw 
In de volgende tabel staat een overzicht van de bezochte locaties op de aanwezigheid van 
Boerenzwaluwen. De genoemde aantallen betreffen uitsluitend bewoonde nesten die aangetroffen zijn 
in gebouwen, die tijdens het huiszwaluwenonderzoek bezocht zijn. In 2012 vond, evenals bij de 
Huiszwaluw, een behoorlijke afname plaats van maar liefst 27%. Na twee jaren van een lichte 
toename is er dit jaar weer een afname van 12%. 
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Kwartblok Plaats 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

2848-4 Oldenzaal 7 7 4 3 5 5 4 2 

2931-4 Beuningen 64 65 60 53 77 47 34 39 

2932-1 Beuningen  7 7 4 7    

2932-2 Beuningen  3 3  3    

2932-3 Beuningen  2 2 0 0 0 0 1 

2932-4 Beuningen 46 42 42 42 46 46 33 35 

2941-2 De Lutte 8 5 4 4 4 22 12 0 

2941-3 De Lutte 5 9 7 7 7 8 5 8 

2941-4 De Lutte 41 77 67 60 75 51 62 57 

2942-1 De Lutte 43 32 18 35 42 70 82 83 

2942-3 De Lutte 61 55 68 42 92 83 74 72 

2951-1 De Lutte 3 13 15 6 14 6 7 4 

2951-2 De Lutte 7 8 6 6 4 4 4 5 

2951-3 Lonneker 10 12 16 22 12 8 14 18 

2951-4 Losser 5 5 2 3 3 6 15 21 

2952-1 De Lutte 7 11 9 4 5 4 7 4 

2952-3 Losser 4 3 2 2 3    

2952-4 Losser 5 4 4 3 5 4 5 5 

Totaal  316 360 336 296 404 364 358 354 

 
Tabel 3: Resultaten Boerenzwaluw 2008-2015 

 

 
Grafiek 2: Ontwikkeling Boerenzwaluw 2008-2015 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

44 51 45 45 41 39 43 35 

 
Tabel 4: Aantal locaties van de Boerenzwaluw 2008-2015 

 
Bennie Egberink 
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VRS Conings, ringstation Overdinkel. 
 
Het aantal vogels dat in 2015 werd geringd op Ringstation Overdinkel was met 5017 exemplaren een 
beetje minder dan voorgaande jaren, maar de diversiteit in soorten was in 2015 met 63 wel groter. 
Heel bijzonder was ook dat er ook in 2015 weer 3 vogelsoorten werden geringd die nog niet eerder op 
Ringstation Overdinkel waren gevangen. 
In het werkgebied van VWG Losser werden ruim 100 vogels minder geringd. Deze daling werd vooral 
veroorzaakt, doordat er geen pullen werden geringd op de Duivelshof in De Lutte. Veel nestkasten 
werden bij controle leeg aangetroffen of stonden open. Predatie door handige eekhoorns of andere 
boosdoeners werd genoemd. 
Bij een laatste controle van de mistnetten, „s avonds laat, op 9 april hing in het steltlopernet een heel 
bijzondere soort en wel een Porseleinhoen. Deze bijzonder fraaie rallensoort had op een mix van het 
geluid van Waterral en Porseleinhoen de nachtelijke trek onderbroken en was in het steltlopernet 
beland. Het bleek later het enige Porseleinhoen te zijn in heel Nederland dat in het voorjaar werd 
geringd. Tijdens de najaarstrek bleef het aantal van deze schuwe vogels ook zeer beperkt. 
 

  
 
Al enkele jaren was tevergeefs geprobeerd in de zomer Kwartels te vangen. In 2015 lukte dat dan 
eindelijk en bleef het aantal niet beperkt tot één enkel exemplaar, maar werden er 5 Kwartels geringd. 
De eerste Kwartel werd „s avonds op 9 juni gevangen. Op 12 en 16 juni werd er weer een gevangen 
en op 17 juni tenslotte weer 2 exemplaren. 
De meest bijzondere vangst en tevens nieuwe baansoort was echter op 29 augustus toen tegen het 
vallen van de avond een Noordse Nachtegaal in het mistnet hing. Het was meteen duidelijk dat de 
vogel grondig bestudeerd moest worden, omdat nachtegalen nooit zo laat in het seizoen worden 
gevangen. De Nachtegaal is trouwens een zeldzame gast op Ringstation Overdinkel. De 
vleugelformule en de vleugellengte bevestigden snel dat het een Noordse Nachtegaal betrof, een heel 
bijzondere soort omdat in de Nederlandse ringhistorie slechts 37 exemplaren ooit zijn geringd. 
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Met de bouw van een ralleninloopkooi werden de vangtechnieken van Waterrallen nog verbeterd. Dit 
had meteen resultaat, want naast de vangsten in het steltlopernet liepen er „s ochtends vaker 
waterrallen in deze nieuwe kooi. Het jaartotaal van 2014 met 31 exemplaren werd verbeterd en steeg 
naar 40 Waterrallen in 2015.  
In de herfst vond er een invasie plaats in Nederland van Zwarte Mezen, gevolgd door een kleine 
invasie van Witkopstaartmezen en weer veel Goudhanen. De toestroom van Zwarte Mezen bleef op 
Ringstation Overdinkel beperkt, want ze trokken meer via het westen van het land. Het totaal geringde 
aantal viel uiteindelijk wat tegen met slechts 26 exemplaren. De Witkopstaartmezen trokken in 
groepjes snel door en met 3 geringde exemplaren op 31 oktober en op 1 en op 2 november weer één 
exemplaar kwam het jaartotaal op 5 exemplaren. Van deze bijzonder fraaie mezensoort werd alleen in 
2010 één exemplaar gevangen. Ook de invasie van Goudhanen was in het westen van Nederland 
veel sterker dan bij ons, desondanks werd een record aantal Goudhanen geringd op Ringstation 
Overdinkel. 
Het aantal broedparen van de Ooievaar zit duidelijk in de lift met nieuwe vestigingen in De Lutte en 
Denekamp, maar het broedsucces was in 2015 niet hoog door ongunstige weersomstandigheden en 
beperkt voedselaanbod. Bij Huisman in Losser werden 2 jongen geringd en op een nieuwe locatie in 
De Lutte kregen ook 2 jonge ooievaars een duidelijk afleesbare ELSA-ring aangelegd. 
Na het uitstekende broedsucces van de Kerkuilen in 2014, was te verwachten dat in 2015 minder 
jonge Kerkuilen geringd werden. Het aantal bleef dan ook tot 36 beperkt. Steenuilen daarentegen 
werden weer in grotere aantallen geringd, ook op nieuwe locaties. Maar er waren ook diverse kasten 
waarin de legsels mislukten en/of predatie plaatsvond. In totaal steeg het aantal geringde Steenuilen 
van 115 naar 119 exemplaren. 
Er werden 35 pullen van de Torenvalk geringd die in 8 kasten werden aangetroffen, een vergelijkbaar 
aantal als in 2014, toen het muizenaanbod echter veel hoger was. Ook als er minder muizen zijn, 
blijken Torenvalken in staat behoorlijke legsels groot te brengen. Kerkuilen daarentegen brengen in 
muizenarme jaren slechts kleine legsels groot of ze broeden helemaal niet. 
Het gaat al enkele jaren bergafwaarts met de 
Grote Gele Kwikstaart in onze regio en ook in 2015 
waren de broedresultaten slecht. Er werd slechts 
één broedsel van 3 geringd in De Lutte. Het aantal 
volgroeide exemplaren dat werd geringd op 
Ringstation Overdinkel was met 26 exemplaren 
wel wat meer dan voorgaande jaren, maar het 
bleef ver achter bij de aantallen van de jaren 2007 
en 2008. 
Door het ontbreken van een winter met vorst en 
sneeuw viel het aantal geringde lijsterachtigen wat 
tegen. Vooral het aantal geringde Zanglijsters en 
Koperwieken daalde fors. 
Van de meeste soorten bij de kleine zangvogels 
werden meer exemplaren geringd, maar 
opmerkelijk was de sterke afname van de 
aantallen Zwartkoppen en Tjiftjaffen, die in 
voorgaande jaren in hoge aantallen werden 
geringd. Er werden 54 Sprinkhaanzangers geringd, 
het hoogste aantal ooit en ook het aantal van 57 
Bosrietzangers was hoog. 
Behalve de 5 Witkopstaartmezen waren er bij de 
andere mezensoorten geen uitschieters; wel was 
het aantal geringde Pimpel- en Koolmezen in 2015 
weer wat hoger dan in 2014. 
De sterke afname van de Ringmus als broedvogel 
is ook duidelijk zichtbaar in de dalende aantallen 
die jaarlijks worden geringd. Deze dalende 
tendens is ook bij de Huismus en de Vink 
aanwezig. 
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Soort Ringstation Werkgebied VWG 
Losser 

Totaal 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1.Blauwe Reiger  3    3 

2.Ooievaar   7 4 7 4 

3.Wilde Eend 2 1   2 1 

4.Sperwer 6 4   6 4 

5.Torenvalk 1  36 35 37 35 

6.Kwartel*  5    5 

7.Waterral 31 40   31 40 

8.Porseleinhoen*  1    1 

9.Waterhoen 1    1  

10.Kievit   1  1  

11.Houtsnip 2 2   2 2 

12.Houtduif 1 7   1 7 

13.Kerkuil   60 36 60 36 

14.Steenuil 1  114 119 115 119 

15.Gierzwaluw   30 30 30 30 

16.IJsvogel 4 2   4 2 

17.Groene Specht 3 4   3 4 

18.Grote Bonte Specht 5 2   5 2 

19.Kleine Bonte Specht 3 3   3 3 

20.Veldleeuwerik  1    1 

21.Boerenzwaluw 5   5 5 5 

22.Boompieper 4 3   4 3 

23.Graspieper 19 9   19 9 

24.Witte Kwikstaart 1    1  

25.Grote Gele Kwikstaart 19 26 10 3 29 29 

26.Winterkoning 69 58   69 58 

27.Heggenmus 194 163   194 163 

28.Roodborst 471 436   471 436 

29.Nachtegaal 1    1  

30.Noordse Nachtegaal*  1    1 

31.Gekraagde Roodstaart 13 22   13 22 

32.Merel 144 142   144 142 

33.Kramsvogel  5    5 

34.Zanglijster 44 32   44 32 

35.Koperwiek 25 9   25 9 

36.Grote Lijster  1    1 

37.Sprinkhaanzanger 28 54   28 54 

38.Snor 1    1  

39.Rietzanger 3 3   3 3 

40.Bosrietzanger 29 57   29 57 

41.Kleine Karekiet 70 128   70 128 

42.Kaspische Karekiet 1    1  

43.Spotvogel  3    3 

44.Braamsluiper 14 18   14 18 

45.Grasmus 15 30   15 30 

46.Tuinfluiter 87 78   87 78 

47.Zwartkop 1.867 1.267   1.867 1.267 

48.Bladkoning 2    2  

49.Tjiftjaf 452 298   452 298 

50.Siberische Tjiftjaf 2 4   2 4 

51.Fitis 9 17   9 17 

52.Goudhaan 80 100   80 100 

53.Vuurgoudhaan 27 22   27 22 

54.Grauwe Vliegenvanger  5    5 

55.Bonte Vliegenvanger 7 12 50 1 57 13 

56.Witkopstaartmees  5    5 

57.Staartmees 40 44   40 44 

58.Glanskop 13 11 8  21 11 

59.Matkop 3    3  

60.Kuifmees 2 1   2 1 

61.Zwarte Mees 18 26   18 26 
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62.Pimpelmees 410 603   410 603 

63.Koolmees 837 1.086   837 1.086 

64.Boomklever 4 4 5 1 9 5 

65.Boomkruiper 17 21 6  23 21 

66.Gaai 3 3   3 3 

67.Ekster 1    1  

68.Roek  1    1 

69.Spreeuw  2    2 

70.Huismus 32 28   32 28 

71.Ringmus 20 15   20 15 

72.Vink 73 61   73 61 

73.Citroenkanarie 1    1  

74.Groenling 15 15   15 15 

75.Putter 1 3   1 3 

76.Sijs  1    1 

77.Goudvink 7 6   7 6 

78.Noordse Goudvink 2 1   2 1 

79.Rietgors  2    2 

Totaal exemplaren 5.262 5.017 321 234 5.603 5.251 

Totaal soorten 61 63 11 9 64 69 

*nieuw geringde soort op Ringstation Overdinkel 
cursief: record aantal geringde exemplaren in 2015 op ringstation Overdinkel 

 

Eigen terugvangsten 
Ook in 2015 werden 1 op de 6 vogels die op Ringstation Overdinkel werden gevangen, al eerder 
geringd op ons eigen ringstation en dus een eigen terugvangst. Vooral veel Koolmezen werden vaker 
weer teruggevangen; er waren zelfs Koolmezen bij die 15 keer uit het mistnet werden gehaald in 
2015. Ook bij de Pimpelmezen, Roodborsten, Heggenmussen, Winterkoningen en Merels zaten 
trouwe klanten van ons ringstation. De oudste eigen terugvangst was een mannetje Huismus die al in 
2006 op Ringstation Overdinkel was geringd. De kans op een eigen terugvangst van een Huismus is 
heel klein, want als ze één keer in een mistnet zijn gevangen, weten ze die goed te ontwijken. Van de 
824 Huismussen die in de periode van 2006 tot en met 2015 zijn gevangen en geringd, zijn er slechts 
6 teruggevangen. 
 
Soort/jaar 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

1.Sperwer         1 1 

2.Waterral         2 2 

3.Houtduif  1     1  1 3 

4.Grote Bonte Specht      1    1 

5.Kleine Bonte Specht         2 2 

6.Winterkoning     3  1 17 23 44 

7.Heggenmus   1   1 3 27 60 92 

8.Roodborst       3 36 142 181 

9.Merel    1 1 5 12 33 78 130 

10.Zanglijster         3 3 

11.Bosrietzanger         1 1 

12.Kleine Karekiet         3 3 

13.Grasmus        2  2 

14.Zwartkop      1 1 9 47 58 

15.Tjiftjaf       1 9 17 27 

16.Goudhaan        1 6 7 

17.Bonte Vliegenvanger     1   2  3 

18.Staartmees        10 13 23 

19.Glanskop        5 27 32 

20.Pimpelmees    1  2 23 84 188 298 

21.Koolmees   8 2 3 23 29 151 511 727 

22.Boomklever         10 10 

23.Boomkruiper       2 2 13 17 

24.Gaai     1 1  2 1 5 

25.Huismus 1    1 1   3 6 

26.Vink     4 3 2 11 3 23 

27.Groenling         1 1 

Totaal 1 1 9 4 14 38 78 401 1156 1702 
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Terugmeldingen in de Benelux 

Vogelsoort/ 
Ringnummer 

Ringdatum/Ringplaats/ 
Land 

Vinddatum/Vindplaats/ 
Land 

Afstand/ 
Tijd 

Bijzonderheden 

1.Zwarte Mees 
Arnhem BE91661 

05-11-2015 
Leek 

23-11-2015 
Ringstation Overdinkel 

113km 
17dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

2.Ooievaar 
Arnhem 1E840 

11-06-2013 
Losser 

22-04-2015 
Graverij Snikzwaag 

116km 
679dg 

Levend gepaard met  
2 E212 

3.Torenvalk 
Arnhem 3759528 

20-05-2014 
De Lutte 

08-05-2015 
Holthone 

40km 
352dg 

Levend in nestkast 

4.Pimpelmees 
Arnhem AT97471 

26-10-2011 
Ringstation Overdinkel 

16-10-2015 
Zwolle 

67km 
1450dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

5.Winterkoning 
Arnhem AAT424 

16-11-2013 
Hengelo 

22-02-2015 
Judithhoeve Losser 

9 km 
462dg 

Dood 

6.Goudhaan 
AFV496 

02-10-2015 
Ringstation Overdinkel 

09-10-2015 
Hengelo 

14km 
7dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

7.Ooievaar 
Arnhem 3E336 

31-05-2014 
Losser 

30-07-2015 
Lochem 

40km 
425dg 

Levend 

8.Zwartkop 
Brussel 11304888 

30-08-2009 
Antwerpen, België 

21-04-2015 
Ringstation Overdinkel 

184km 
2060dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

9.Spreeuw 
Arnhem L347563 

27-11-2013 
Ringstation Overdinkel 

18-02-2015 
Beerse België 

180km 
446dg 

Dood 

10.Kleine Karekiet 
Arnhem BC88130 

08-08-2015 
Ringstation Overdinkel 

09-08-2015 
Lier, België 

208km 
1dag 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

11.Sprinkhaanzanger 
Arnhem BC88261 

23-08-2015 
Ringstation Overdinkel 

29-08-2015 
Scherpenheuvel België 

196km 
5 dg 

Levend gevangen 
gecontroleerd 

12.Kleine Karekiet 
Arnhem BC88045 

01-08-2015 
Ringstation Overdinkel 

02-08-2015 
Bokrijk, België 

181km 
1dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

13.Zwartkop 
Arnhem V793636 

24-09-2015 
Ringstation Overdinkel 

10-10-2015 
Neerharen België 

176km 
15dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

14.Vink 
Arnhem V679118 

14-04-2013 
Ringstation Overdinkel 

29-09-2013 
Opwijk, België 

243 km 
167 dg 

Levend, gevangen 
gecontroleerd 

15.Kleine Karekiet 
Brussel 1323551 

27-08-2013 
Moeskroen, België 

30-08-2015 
Ringstation Overdinkel 

312km 
733dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

 

1.De Zwarte Mezen hebben Ringstation Overdinkel tijdens de invasie in de herfst van 2015 links laten 
liggen. Er werden er wel meer gevangen dan gemiddeld in andere jaren, maar het aantal bleef 
beperkt. Er werd één Zwarte Mees gevangen die al elders was geringd in Nederland. Het bleek dat de 
vogel 17 dagen eerder was geringd in Leek in Groningen. 
2.De jongste Ooievaar uit een nest van 4, Hogei genaamd, die werd geringd op 11 juni 2013 bij 
Huisman in Losser, heeft zich gevestigd in Snikzwaag in Friesland. Hogei is gepaard met een 
Ooievaar met ring 2E212, die ook is geringd in 2013 en wel op 29 juni in Lippenhuizen in Friesland. 
Van deze Friese Ooievaar zijn ook terugmeldingen uit Spanje. 
3.In Holthone bij Hardenberg is deze Torenvalk gecontroleerd in een nestkast, waar de vogel 
broedend op 5 eieren zat. De Torenvalk was in De Lutte geringd een jaar eerder samen met 3 pullen 
in een nestkast aan de Austweg. 
4.Deze Pimpelmees werd geringd op Ringstation Overdinkel in 2011. Vier jaar later werd deze 
teruggevangen door een ringer in Zwolle in een klepkooi die stond opgesteld op het balkon van zijn 
appartement. Ja, welke ringer heeft nou ook het geluk achter zijn huis een eigen ringstation te 
hebben. 
5.De kans op een terugmelding van een Winterkoning is heel klein. Ze worden wel vaker weer op de 
ringplaats teruggevangen. Bij de Judithhoeve werd een geringde dode Winterkoning gevonden op 22 
februari 2015, die was geringd door Peter Bleijenberg in Hengelo. De vogel was 16 november 2013 
gevangen als bijvangst tijdens een ringsessie voor het ring-MUSproject. 
6.In de herfst van 2015 was er een grote invasie van Goudhanen in Nederland. Ook in Twente was 
een sterke doortrek van Goudhanen en zijn veel exemplaren gevangen en geringd. Peter Bleijenberg 
ving in Hengelo op 9 oktober 2015 een geringde Goudhaan en zoals hij al vermoedde was deze 
geringd op Ringstation Overdinkel op 2 oktober. 
7.Er werd nog een Ooievaar uit Losser, na ruim een jaar na als jong te zijn geringd, levend terug 
gemeld. Dit keer was het Freija, de derde ooievaar uit een nest van vier die op 31 mei 2014 werd 
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geringd en op 30 juli 2015 bij Lochem werd gefotografeerd. Het ringnummer 3E336 was duidelijk 
leesbaar en werd gemeld aan het Vogeltrekstation.  
Op waarneming.nl/waarneming/view/104883752 zijn de foto‟s van Freija te zien. 
8.Tussen de vele Zwartkoppen die op 21 april 2015 op Ringstation Overdinkel in de mistnetten 
hingen, was ook een Zwartkop die al geringd was met een ring van de Belgische Ringcentrale. Deze 
Zwartkop was al geringd op 30 augustus 2009 en zat dus in het zevende levensjaar. 
9.Slechts zeer incidenteel worden er Spreeuwen gevangen en geringd op Ringstation Overdinkel. In 
2013 werd op 27 november één Spreeuw geringd en dat was de enige in 2013. Deze Spreeuw werd 
op 18 februari 2015 in Beerse bij Antwerpen dood gevonden.  
10.Op 8 augustus 2015 werd deze Kleine Karekiet geringd op Ringstation Overdinkel en al de 
volgende dag werd de vogel teruggevangen bij Antwerpen. Een nachtje vliegen had deze vogel al 
weer 208 km dichter bij zijn overwinteringsgebied in Afrika gebracht. 
11.Ieder jaar worden er enkele tientallen Sprinkhaanzangers gevangen en geringd op Ringstation 
Overdinkel. Het eerste exemplaar werd in 2004 gevangen en inmiddels zijn er ruim 200 geringd en is 
ook de eerste terugmelding ontvangen. Een sprinkhaanzanger die op 23 augustus 2015 werd geringd, 
werd 5 dagen later teruggevangen in Scherpenheuvel in België. 
12.Ook deze Kleine Karekiet werd reeds na één nachtje vliegen teruggevangen bij Bokrijk in België. 
De afgelegde afstand was 181 km en dus vergelijkbaar met de Kleine Karekiet die bij Antwerpen werd 
gevangen. 
13.In 2015 werden 10 Zwartkoppen 
die op Ringstation Overdinkel 
werden geringd, terug gemeld en wel 
2 uit Nederland en 8 uit het 
buitenland. Van de buitenlandse 
terugmeldingen kwamen de meeste 
uit België. Zwartkop V793636 werd 
15 dagen na te zijn geringd 
teruggevangen in Neerhalen in 
België. 
14.In Opwijk in België werd in 
september een Vink gevangen en 
gecontroleerd die op Ringstation 
Overdinkel in april was geringd en 
dus al weer vroeg op trek was naar 
het ZW. Vinken zijn moeilijk te 
vangen tijdens de najaarstrek en de 
meeste vinken worden dan ook in de 
winter en in het voorjaar geringd bij 
ons. 
15.Als een terugmelding van een 
Kleine Karekiet wordt ontvangen is 
de kans zeer groot dat deze ergens 
in België is gevangen. Elk jaar 
worden er wel enkele Kleine 
Karekieten terug gemeld uit België of 
wordt een Kleine Karekiet gevangen 
op Ringstation Overdinkel die in 
België is geringd zoals dit exemplaar 
dat 2 jaar daarvoor bij Moeskroen 
werd geringd.   

 
 
  

http://waarneming.nl/waarneming/view/104883752
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Terugmelding in Europa 

Vogelsoort/ 
Ringnummer 

Ringdatum/Ringplaats/ 
Land 

Vinddatum/Vindplaats/ 
Land 

Afstand/ 
Tijd 

Bijzonderheden 

1.Vink 
Arnhem V344929 

23-03-2008 
Ringstation Overdinkel 

19-11-2011 
Mossbank, Shetland 

1043km 
1336dg 

Levend, ring 
afgelezen in veld 

2.Kleine Karekiet 
Stockholm CL80199 

12-08-2010 
Ödeshög Zweden 

08-08-2015 
Ringstation Overdinkel 

835km 
1822dg 

Levend gevangen 
en gecontroleerd 

3.Koolmees 
Arnhem V678922 

27-03-2013 
Ringstation Overdinkel 

04-02-2015 
Paikuse, Estland 

1305km 
678dg 

Dood, door kat 
gepakt 

4.Koolmees 
Arnhem V641518 

18-10-2012 
Ringstation Overdinkel 

04-10-2013 
Ventes Ragas, 
Litouwen 

993km 
351dg 

Levend gevangen 
en gecontroleerd 

5.Koolmees 
Kaunas VL72503 

05-10-2013 
Ventés Ragas, Litouwen 

11-11-2014 
Ringstation Overdinkel 

993 km 
401 dg 

Levend, gevangen 
gecontroleerd 

6.Koolmees 
Moskwa XR62587 

08-10-2014 
Zelenogradsky, Rusland 

27-10-2015 
Ringstation Overdinkel 

958km 
385dg 

Levend gevangen 
en gecontroleerd 

7.Koolmees 
Arnhem V641223 

15-10-2012 
Ringstation Overdinkel 

03-06-2014 
Zólwiniec, Polen 

854 km 
594 dg 

Levend, gevangen 
gecontroleerd 

8.Koolmees 
Gdansk K1N9659 

25-10-2014 
Darlowo, Polen 

07-10-2015 
Ringstation Overdinkel 

657km 
347dg 

Levend, gevangen 
gecontroleerd 

9.Koolmees 
Arnhem V641148 

15-10-2012 
Ringstation Overdinkel 

06-04-2013 
Insel Oie, Duitsland 

511 km 
172 dg 

Levend gevangen 
en gecontroleerd 

10.Koolmees 
Arnhem V678821 

12-03-2013 
Ringstation Overdinkel 

13 en 14-04-2013 
Insel Oie, Duitsland 

511km 
31en32d
g 

Levend gevangen 
en gecontroleerd 

11.Zwartkop 
Helgoland 90161372 

02-08-2014 
Hamburg, Duitsland 

14-09-2014 
Ringstation Overdinkel 

248km 
43dg 

Levend, gevangen 
en gecontroleerd 

12.Bosrietzanger 
Arnhem AX67038 

07-05-2013 
Ringstation Overdinkel 

15-05-2015 
Rieselfelder, Münster 

48km 
738dg 

Levend, gevangen 
en gecontroleerd 

13.Ooievaar 
Arnhem 9955 

09-06-2012 
Losser 

03-05-2015 
Kalkar, Duitsland 

73km 
1057dg 

Levend 

14.Koolmees 
Arnhem V679001 

03-04-2014 
Ringstation Overdinkel 

16-02-2015 
Hofgeisnar, Duitsland 

182km 
683dg 

Dood, korter dan 
één week 

15.Zwartkop 
Arnhem V746735 

27-08-2014 
Ringstation Overdinkel 

10-09-2014 
Trappes, Frankrijk 

523km 
14dg 

Levend gevangen 
en gecontroleerd 

16.Ooievaar 
Arnhem 3 E 336 

31-05-2014 
Losser 

25-08-2014 
Henry Cher, Frankrijk 

632km 
85dg 

Levend 

17.Kleine Karekiet 
Arnhem AX67377 

04-07-2013 
Ringstation Overdinkel 

21-08-2014 
Messanges, Frankrijk 

1126 km 
413 dg 

Levend, gevangen 
en gecontroleerd 

18.Zwartkop 
Arnhem V793233 

01-09-2015 
Ringstation Overdinkel 

10-11-2015 
Ponferrada, Spanje 

1484km 
69dg 

Dood, 
raamslachtoffer 

19.Zwartkop 
Arnhem V747619 

04-10-2014 
Ringstation Overdinkel 

01-11-2014 
Girona, Spanje 

1182km 
27dg 

Levend gevangen 
gecontroleerd 

20.Tjiftjaf 
Arnhem ADG184 

28-06-2013 
Ringstation Overdinkel 

20-12-2014 
La Llagosta, Spanje 

1248km 
538dg 

Levend gevangen 
en gecontroleerd 

 

1.De terugmelding van een Vink die geringd was op Ringstation Overdinkel en terug gemeld werd van 
Mossbank op de Shetlandeilanden is heel bijzonder. Nog niet eerder is een Vink die in Nederland 
werd geringd, terug gemeld vanuit die omgeving. De Vink werd geringd tijdens de voorjaarstrek, zeer 
waarschijnlijk op trek richting Scandinavië. Tijdens de trek in de herfst is deze vink niet zoals verwacht 
weer via Nederland getrokken op weg naar overwintering, maar rechtstreeks de Noordzee 
overgevlogen richting Schotland. De meeste Vinken uit Scandinavië, die in Engeland overwinteren, 
trekken via Denemarken, Noord-Duitsland, Nederland, België en Noord-Frankrijk, waarna de 
oversteek naar Engeland wordt gemaakt. Dit in tegenstelling tot Kepen, die in Engeland en Schotland 
overwinteren, want die vliegen rechtstreeks de Noordzee over van Scandinavië naar Schotland. 
Mogelijk heeft onze Vink de oversteek naar de Shetlandeilanden gemaakt in een groep Kepen. 
2.Een Zweedse Kleine Karekiet op trek naar overwintering in tropisch Afrika werd gevangen op 
Ringstation Overdinkel had toen pas 835 km afgelegd met nog 5000 km voor de boeg. Deze Kleine 
Karekiet had deze reis al 5 maal volbracht. 
3.Dit is de eerste Koolmees die na te zijn geringd op Ringstation Overdinkel, later werd terug gemeld 
uit Estland. Tot nu waren er alleen Koolmezen, die bij ons waren geringd, terug gemeld uit Polen, 
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Rusland en Litouwen. De Koolmees werd in de winter door een kat gegrepen en was in de winter van 
2014-2015 in het broedgebied in het NO gebleven. 
4.Meestal worden er Koolmezen gevangen op Ringstation Overdinkel die zijn geringd op het grote 
ringstation Ventes Ragas in Litouwen. Deze Koolmees werd echter geringd in Overdinkel en werd 
teruggevangen in Ventes Ragas en dit was al de tweede uitwisseling. In 2006 werd al eerder een 
Koolmees in Ventes Ragas terug gemeld die op ringstation Overdinkel was geringd. 
5.Deze Koolmees was weer geringd in Ventes Ragas in Litouwen en ruim één jaar later gevangen en 
gecontroleerd in Overdinkel. 
6.Op het Russisch gedeelte van de Kurische Nerung tussen Litouwen en Polen vloog deze Koolmees 
op 8 oktober 2014 de 30 meter brede en 15 meter hoge Rybachy trap in en werd geringd. Op 27 
oktober 2015 belandde deze Koolmees met Moskwaring in een van de mistnetjes van Ringstation 
Overdinkel. 
7.Dit is de eerste terugmelding van een Koolmees uit Polen in het broedseizoen, die op Ringstation 
Overdinkel is geringd en wel op de historische dag voor Ringstation Overdinkel van 15 oktober 2012 
toen 283 koolmezen werden geringd, nog steeds het dagrecord van geringde Koolmezen. De 
Koolmees werd op 6 juni 2014 gecontroleerd in Zólwiniec in het O van Polen. 
8.Bij Darlowo in Polen trekken veel vogels gestuwd over een smalle strook land, vergelijkbaar met de 
trek over de Kurische Nerung bij het grote Russische ringstation Rybachy. Hier werd op 25 oktober 
2014 een Koolmees geringd, die één jaar later weer op Ringstation Overdinkel werd gevangen en 
gecontroleerd. 
9.Nog een Koolmees die werd geringd op die topdag van 15 oktober 2012 op Ringstation Overdinkel 
werd terug gemeld. En ook deze was op de terugweg naar het broedgebied en maakte deze 
noodgedwongen tussenstop op 6 april 2014 op het kleine eiland Oie ten ZO van Rügen. 
10.Op Oie werd nog een Koolmees teruggevangen die in Overdinkel was geringd. Deze bleef nog een 
nachtje op Oie, want de volgende dag belandde de vogel weer in een mistnet. Ruim één maand 
daarvoor was de Koolmees geringd op Ringstation Overdinkel. 
11.Op het Vogelforschungsstation DIE REIT bij Hamburg werd deze Zwartkop begin augustus 
geringd. De Zwartkop werd 43 dagen later teruggevangen in Overdinkel.  
12.Van de in totaal ruim 300 Bosrietzangers die zijn geringd in de loop der jaren op Ringstation 
Overdinkel, is de eerste terug gemeld. Twee jaar na ringdatum werd de Bosrietzanger teruggevangen 
in de Riesselfelder bij Münster. In tegenstelling tot de Kleine Karekiet die in ZW-richting naar Afrika 
trekt, gaat de Bosrietzanger via ZO-richting naar Afrika. 
13.Ooievaar Aldebaran met ringnummer 9955 is sinds hij als oudste pull is geringd in 2012 in Losser 
inmiddels al 7 maal terug gemeld uit Duitsland. In 2014 en 2015 wordt Aldebaran steeds terug gemeld 
uit de plaats Hönnepel bij Kalkar, maar of onze Ooievaar hier broedt wordt helaas niet vermeld. In 
deze omgeving  zijn veel ooievaarsnesten en Aldebaran zal vermoedelijk in deze omgeving een 
geschikt nest gevonden hebben. Ringnummer 9955 is nog een metalen ring en die zijn moeilijker af te 
lezen, anders was er wel meer bekend van onze Ooievaar. 
14.Van alle vogels die uit het buitenland zijn terug gemeld is slechts een klein aantal dood gemeld. 
Meestal staat op de terugmelding dat de vogel levend is en gecontroleerd door een ringer. Uit 
Hofgeismar bij Kassel in Duitsland werd een Koolmees dood gemeld; de doodsoorzaak was 
onbekend. 
15.Vlak bij Parijs werd tijdens de najaarstrek een Zwartkop gevangen en gecontroleerd die 2 weken 
daarvoor op 27 augustus in Overdinkel was geringd en vermoedelijk op weg was naar Spanje, waar 
veel Zwartkoppen overwinteren. 
16.Deze Ooievaar, Freija, is ook al vermeld bij de terugmeldingen in de Benelux, toen op 30 juli 2015 
bij Lochem. Tijdens de eerste trek naar het zuiden in 2014, werd Freija ook al gemeld en wel uit 
midden Frankrijk, waar ze op 25 augustus in gezelschap van een Ooievaar uit Rossum werd gezien. 
17.Uit Messages in het uiterste ZW van Frankrijk werd een Kleine Karekiet gevangen en 
gecontroleerd op 21 augustus 2014, die ruim een jaar eerder was geringd op ringstation Overdinkel. 
18.Waarschijnlijk was deze Zwartkop al in zijn overwinteringsgebied in het NW van Spanje. In de 
plaats Ponferrada was de Zwartkop tegen een raam gevlogen en had dit niet overleefd. 
19. Er werd nog een Zwartkop gemeld uit Spanje en wel levend, gevangen en gecontroleerd in Girona 
op 1 november 2014. Begin oktober 2014 was deze geringd in Overdinkel. 
20.De kleinste vogel uit dit overzicht, een Tjiftjaf, had de op een na verste afstand afgelegd voor hij in 
een mistnet werd gevangen in La Llagosta dichtbij Barcelona. De Tjiftjaf was geringd als 1KJ vogel op 
28 juni op Ringstation Overdinkel en dus waarschijnlijk een nestjong uit de omgeving van Overdinkel. 
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Het Steenuilenjaar 2015. 
 

Na het topjaar 2014 hielden de steenuilen het in 2015 weer bij de normale gang van zaken.   
Tabel 1 geeft het aantal broedsels in nestkasten weer, alsmede het percentage geslaagde broedsels. 
 

Jaar Broedsels in kast Succesvol/mislukt Percentage geslaagd 

2015 40 32 / 8 80 

2014 37  31 / 6 84 

2013 39 28 / 11 72 

2012 35 29 / 6 83 

2011 35 31 / 4 89 

2010 32 26 / 6 81 

2009 23 20 / 3 87 

 

Tabel 1: aantal broedsels in nestkasten & percentage geslaagde broedsels 

 

Er zijn 40 broedsels in onze nestkasten aangetroffen waarvan ook het broedsucces met zekerheid is 
vastgesteld. Van deze 40 broedsels was 80% succesvol (tegenover 84% in 2014 en 81% gemiddeld 
over de jaren 2009-2015).  Dit betekent dus dat gemiddeld 1 op de 5 broedsels mislukt. Drie broedsels 
mislukten in de eifase, waarvan één door een bijenkolonie. Er zijn drie gevallen van predatie 
vastgesteld.  
Niet alle kasten hangen binnen de gemeente Losser. Zo worden door werkgroepleden ook nestkasten 
gecontroleerd in Lonneker (3x broedsel), Denekamp (4x broedsel), Tilligte (4x broedsel), Lattrop (1x 
broedsel), Mander (1x broedsel) en Hengelo (1x broedsel). De grootste dichtheid aan bezette 
nestkasten wordt aangetroffen rond het Omleidingskanaal in Beuningen en Denekamp.  
 

Foto 1: bezette nestkast 
aan de zijkant van een 
veldschuur, op amper 2,5 
m hoogte. Betreffende 
kast hing jarenlang in een 
oude eik die gekapt 
moest worden. Er werd 
een nieuwe kast 
opgehangen op circa 7 m 
hoogte in een eik naast 
de veldschuur. En wat 
deden we dan met de 
oude kast? Dat ouwe 
ding? Weggooien? Ach, 
hang „m dan maar tegen 
de zijkant van de schuur 
boven de houtstapel.  3x 
raden waar de steenuilen 
gingen broeden… 
In 2014 werden er nog 
vijf broedsels met zes 
jongen en acht broedsels 
met vijf jongen 

aangetroffen; in 2015 werden er slechts twee broedsels met vijf jongen aangetroffen en geen enkele 
met zes jongen. Gemiddeld waren er in 2015 3,2 jongen per succesvol (n=32) broedsel en 2,6 pullen 
per gestart broedsel (n=40). Dit ligt iets onder het gemiddelde over de periode 2010-heden. Het 
broedsucces vanaf 2010 is weergegeven in onderstaande grafiek.  
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Grafiek: broedsucces 2010-2015 

 

 
Foto 2: speelkwartier in het hooi 

 

Tijdens het broedseizoen werden 37 geringde steenuilen „teruggemeld‟ in onze nestkasten. Voor de 
helft (18) betrof het steenuilen die al één of meerdere jaren op hetzelfde erf verblijven (met name 
vrouwtjes). De oudste hiervan was 7 kalenderjaren (gemiddelde leeftijd: 3,7 kalenderjaren oud). De 
overige 17 uilen zijn overwegend korte afstand-trekkers (<10 km), hetgeen gebruikelijk is voor 
steenuilen. De verste trekker was een uiltje dat van Denekamp (nestjong 2014) naar Wijster (Midden 
Drenthe) vloog (59 km), helaas wel met dodelijke afloop (verkeersslachtoffer).   
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Inventarisatie gehele gemeente Losser 

In 2015 is de gehele gemeente Losser geïnventariseerd op het aantal steenuilterritoria. Dit werd 
eerder gedaan in de jaren 2005 en 2010. In 2005 werden 83 territoria geteld en in 2010 100 territoria. 
Het bruto oppervlak van de gemeente is 99,6 km2: dit is dus inclusief voor de steenuil ongeschikte 
gebieden als bebouwde kommen en bossen.  
Voor de telling is de gemeente opgedeeld in 9 deelgebieden met elk hun eigen „tellers‟. De volgende 
personen hebben meegewerkt aan de telling: Rudi Landjouw, Ben Hulsebos, Ben Heerink, Leo 
Hassing, Bennie Egberink, Martin Bonte, Robert Blanke, Richard Kiemeneij, Niels Leerling, Peter 
Steffens, Henk Noordkamp, Wynand Koekkoek, Jan Wolters en Friso Koop. Het inventarisatiewerk 
heeft plaatsgevonden in de periode half februari – half april, de baltsperiode van steenuilen. Middels 
het afspelen van de baltsroep (met MP3 oid.) wordt getracht steenuilen te verleiden tot terugroepen. 
Elke roepende steenuilman vertegenwoordigt een territorium. Naast de telgegevens uit de 
baltsperiode is gebruik gemaakt van gegevens uit de nestkastcontroles tijdens het broedseizoen.  
De resultaten van de telling per deelgebied zijn weergegeven in tabel 2. 
 

Deelgebied  Omschrijving telgebied territoria 

2010 

territoria 

2015 

verschil 

met 2010 

1 omgeving Beuningen, Paandersdijk & 

Volterdijk 

8 11 +3 

2 omgeving Beuninger Achterveld, 

Omleidingskanaal, Mekkelhorst, Stroothuizen 

11 13 +2 

3 omgeving Paasberg, Molterheurne en Dinkel 6 8 +2 

4 Boerskotten & Boerrigteresch 1 2 +1 

5 Fleerderhoek, Lutterveld, Binkhorsterveld en 

Dinkel 

9 5 -4 

6 Honingloweg en steenfabriek 12 11 -1 

7 Achter het Deppenbroek en Kremersveen 17 12 -5 

8 Ringstation 15 14 -1 

9 Oelemars, Ruenbergerbeek, Drielandsweg 21 17 -4 

 Totaal 100 93 -7 

 

Tabel 2: territoria per deelgebied 

 

Uit de tabel blijkt dat er in 2015 93 territoria zijn vastgesteld; 7 minder dan in 2010. Met name in 
telgebied 7 hadden de tellers veel moeite om de steenuilen te lokaliseren. Het betreft een gebied waar 
de boerderijen dicht aan relatief drukke wegen liggen, hetgeen het tellen flink kan bemoeilijken. 
Vermoedelijk zijn daardoor een aantal territoria gemist.  
In de omgeving van Beuningen (deelgebieden 1 t/m 3) zijn meer steenuilen geteld dan in 2010. 
Al met al kan gesteld worden dat de steenuilenpopulatie in de gemeente Losser redelijk stabiel is. Met 
een dichtheid van bijna 1 territorium per km2 is de gemeente Losser nog steeds een uitstekend 
steenuilengebied, ook op landelijk niveau.  
 

Friso Koop, coördinator steenuilen Vogelwerkgroep Losser 
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Kerkuilen ringen op de Losserhof 
 
Voor het eerst werd de leden van VWG Losser in kennis gesteld om het ringen van jonge Kerkuilen 
van dichtbij mee te maken. Wel was het voor die tijd altijd wel mogelijk om met de ringers mee te 
gaan, maar deze keer konden alle leden die hier belangstelling voor hadden van deze mogelijkheid 
gebruik maken. Op boerenerven is meestal geen mogelijkheid om grotere groepen bij het ringen uit te 
nodigen, maar bij de kinderboerderij Wollewei op de Losserhof bestond deze mogelijkheid wel. 
Meteen is er dan ook ruim gebruik gemaakt van deze uitnodiging en kon een groep belangstellenden 
het ringen van de uiltjes van zeer dichtbij volgen. 
 

 
De drie jonge uiltjes van ongeveer 5 weken oud werden door Bennie en Harry van de zolder uit de 
nestkast gehaald en in een mandje naar het erf gebracht. Nadat de uiltjes door Harry geringd waren, 
mochten de aanwezige kinderen de uiltjes eventjes vasthouden om ze daarna in het mandje terug te 
zetten. Aan de blije gezichtjes is te zien, dat dit voor de kinderen een enorme belevenis was. 
 

 

 
Ben Hulsebos  
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Ooievaars in Losser en Dinkelland 
 

Losser: 
 
Nadat we in 2014 een flinke toename van ooievaarsnesten in Losser hadden gezien, waren de 
verwachtingen voor 2015 dan ook hoog gespannen. 
Aan de Schoklandweg begon het broedseizoen dit jaar op 1 maart met de terugkeer van Siska (8986). 
Dat betekent niet dat Dirk (1301) de hele winter alleen is geweest. Van half januari tot 3 dagen voor de 
terugkeer van Siska heeft hij het nest gedeeld met een ongeringde Ooievaar. 
Op 28 maart is het broeden begonnen en op 3 mei werd het eerste snaveltje gezien. Gevolgd door 
een tweede snaveltje op 6 mei. En toen gebeurde er niets meer. 
Een foto op 10 mei, die met behulp van een drone werd gemaakt, liet 2 jongen en 3 eieren in het nest 
zien. Deze 3 eieren zijn niet meer uitgekomen. De 2 jongen groeiden voorspoedig en op 4 juni zijn ze 
geringd. Ze hebben hierbij de namen Artemis (3E347) en Apollon (3E348) gekregen. Iets meer dan 
een maand later op 9 juli verlieten de jongen voor de eerste keer het nest aan de Schoklandweg. Eind 
augustus zijn de beide jongen op trek gegaan en bleven Dirk en Siska alleen achter. Samen hebben 
ze op 10 oktober nog geposeerd voor de Google Streetview camerawagen en zijn ze nu te zien via 
Google Maps in een weiland langs de Schoklandweg. Eind oktober verliet ook Siska het nest aan de 
Schoklandweg, maar dat bleek slechts tijdelijk te zijn, want na een paar weken keerde ze terug en 
heeft ze samen met Dirk de kerstdagen en de jaarwisseling aan de Schoklandweg gevierd. 
 

   
10 mei 30 mei 4 juni 

 

Voor het nest aan het Binkhorsterkerkpad begon het seizoen op tijd. Al op 11 februari verschenen er 3 
Ooievaars, 2 ongeringd en 1 geringd. Een van de ongeringde Ooievaars is doorgevlogen. De 
achtergebleven geringde (1T289) en de ongeringde zijn zeer waarschijnlijk hetzelfde paar als in 2014. 
Vanaf 6 april is het broeden begonnen en op 6 mei werd er gevoerd op het nest. Op 14 mei werd een 
eerste snaveltje gezien. Inmiddels was duidelijk geworden dat de geringde Ooievaar (1T289) het 
vrouwtje is. Rond 22 mei waren er 4 jonge Ooievaars in het nest te zien. Echter vanaf dat moment 
ging het totaal mis met dit broedsel en in een tijdsbestek van iets meer dan een week waren alle 
jongen dood en bleven de ouders alleen achter. 

  
5 april 30 mei 
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Het nest in Beuningen, aan de Pastoor Bolscherstraat is in 2015 onbezet gebleven. Wel werd er 
regelmatig een Ooievaar bij het nest gezien maar nooit een paar. Mogelijk dat het broedpaar van 2014 
of tenminste een van de vogels van dat broedpaar, niet meer teruggekeerd is van de trek. We moeten 
afwachten of er mogelijk in 2016 wel weer belangstelling is voor deze prachtige locatie aan de Dinkel. 

  
Verlaten paalnest Beuningen Paalnest Singraven, 6 april 

 

Op het paalnest achter huis Singraven zijn de Ooievaars dit jaar wel tot broeden gekomen. Vanaf 6 
april zat er permanent een ooievaar op het nest. Aangezien dit nest een beetje buiten het bereik van 
de waarnemers valt, is er over het broedseizoen verder niet veel bekend. Mogelijk zijn er wel jonge 
Ooievaars geweest, maar deze zijn in een vroeg stadium overleden. Het broedsel is uiteindelijk 
mislukt. 

Positief nieuws kwam er van de Lossersestraat, van de familie Volker, daar was in augustus 2014 
door de bewoner een prachtig ooievaarsnest in de tuin neer gezet en eind februari 2015 verschenen 
de eerste Ooievaars op dit paalnest. Ze zijn rond 14 april met broeden begonnen. Dit eerste broedsel 
leverde uiteindelijk twee jongen op, die op 20 juni werden geringd. Tijdens de ringwerkzaamheden 
werd nog een niet-uitgekomen ei in het nest gevonden. De jongen kregen de ringnummers 3E751 en 
3E752. 

   
30 mei 7 juni 20 juni 

 

De meeste ooievaarsbroedparen waren al enige tijd bezig toen we de melding kregen van een vijfde 
bezet nest in de gemeente Losser. Al op 13 april werd het paalnest ontdekt tijdens een 
inventarisatieronde en op 10 mei was er de bevestiging van een broedpaar. Het paalnest staat 
helemaal aan het einde van Wewwelstad en ligt ingeklemd tussen de Dinkel en de Duitse grens. 
Vanaf de openbare weg is het nest alleen zichtbaar vanaf Duits grondgebied. Nadat we contact 
hadden gezocht met de eigenaar bleek dat dit paalnest er al 11 jaar stond en het was nog nooit 
iemand opgevallen, ook de Ooievaars hadden het al die jaren niet ontdekt. Tijdens het eerste bezoek 
op 14 mei werd er al door de Ooievaars gebroed en begin juni werden er zelfs 3 jongen op het nest 
gezien. 
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Maar ook het broedpaar in Wewwelstad ontkwam niet aan de malaise die we landelijk bij veel 
ooievaarsbroedsels zagen in 2015. En uiteindelijk is er eind juli maar één jong uitgevlogen. Een van 
de adulte ooievaars was geringd, met ringnummer 8X060. Deze Ooievaar is als nestjong geringd in 
Nordhorn op 13 juni 2013. 
 

   
14 mei 25 juni 26 juli 

 

Euregio: 

Evenals in 2014 was er een broedpaar op de schoorsteen van de voormalige jeneverstokerij Viefhues 
(Gronau), net over de grens bij Glane, op 300 meter van het Syrisch-orthodox klooster. Als enige 
broedpaar in de omgeving wisten ze in 2015 drie jongen groot te brengen. 
 
Ook in het Euregiogebied ging de opmars van de Ooievaar in 2015 verder. Net over de grens bij 
Aarnink aan de Klosterstrasse werd ook een bezet nest ontdekt. Het bleek hier om een daknest te 
gaan dat al 7 jaar geleden geplaatst was. Op 28 maart verscheen hier een ooievaarspaar, dat op 18 
april is begonnen met broeden. Dit broedsel heeft 3 jongen gehad, maar op een zeker moment waren 
de bewoners er getuige van dat een van de jongen werd dood gepikt en uit het nest werd gegooid. De 
2 overgebleven jongen groeiden voorspoedig op en verlieten eind juli het nest. 
 

   
30 mei 7 juni 26 juli 

 
 

Dinkelland: 

De gemeente Dinkelland kende dit jaar 5 broedparen Ooievaars. Aan de Everlostraat waren 2 
broedparen, de havezate Everloo had een bezet daknest , aan de Vogelpoelweg was een nest bezet 
en ook het paalnest aan de Schiphorstdijk had dit jaar wederom een broedpaar Ooievaars. Op 27 mei 
werden aan de Everlostraat  een nest met 3 jongen (ringnummers 3E342 tm 3E344) en een nest met 
2 jongen (ringnummers 3E345 en 3E346) geringd. De Ooievaar met ringnummer 3E346 werd op 19 
augustus dood gevonden bij La Genétouze, Charente-Maritime (F). De vogel was geëlektrocuteerd. 
De vindplaats ligt op bijna 950 km van de geboorteplaats van deze Ooievaar. Helaas is elektrocutie  
een doodsoorzaak die nog te vaak voorkomt bij grote vogels zoals Ooievaars en Kraanvogels.  
Op 8 juni werden de 2 jonge Ooievaars van de havezate Everloo geringd (3E349 en 3E350). 
De broedsels aan de Vogelpoelweg en de Schiphorstdijk zijn mislukt. De aanwezige jonge Ooievaars 
zijn allemaal in de eerste 4 weken overleden. 
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In totaal hebben we in 2015 in de gemeente Losser, Dinkelland en het aangrenzende grensgebied 12 
broedparen Ooievaars gehad. Vanaf deze 12 nesten zijn uiteindelijk 17 jongen uitgevlogen, een 
gemiddelde van 1,4 jong per nest. Dat is een zeer laag gemiddelde. Als oorzaak moeten we het 
mogelijk toch zoeken in de richting van een koud en nat voorjaar en een beperkt voedselaanbod. Dat 
laatste verklaart mogelijk de actie van het ooievaarspaar aan de Klosterstrasse, dat een van de 3 
jongen gedood heeft en uit het nest heeft gegooid. 
In 2014 was het gemiddelde broedsucces nog iets slechter, toen zijn gemiddeld 1,2 jongen per nest 
uitgevlogen (9 broedsels / 11 jongen). 
 

 
 

succesvol broedsel           mislukt broedsel           geen broedsel 
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Op 17 oktober hebben leden van de vogelwerkgroep Losser het paalnest aan de Invalsweg verplaatst 
en meteen gerenoveerd. Dit nest stond al sinds november 2004 op deze locatie. 
In de afgelopen jaren werd het nest wel af en toe bezocht door een of meerdere Ooievaars, maar tot 
broeden kwam het nooit. 
Vanwege de ruiverkaveling stond het nest nu niet meer op een perceelscheiding, maar midden in een 
weiland. Besloten werd om het nieuwe nest dan ook meteen wat dichter bij de bebouwing te zetten, 
omdat we toch het idee hebben dat die nesten het meeste succes hebben. Een uitzondering op deze 
regel is wel het nest bij Wewwelstad. 
 

 

 

 

 
  
De werkochtend aan de Invalsweg was tevens de afsluiting van het ooievaarsseizoen 2015. Terwijl we 
bezig zijn met dit jaarverslag hebben de eerste ooievaarsparen zich al weer gemeld op hun nesten. 
We zijn benieuwd of na twee jaar met magere broedresultaten de Ooievaars in 2016 meer succes 
zullen hebben. 
 
 
Sander Wansing 
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Resultaten broedvogelonderzoek telgebied Losser 2015 
 
Het broedvogelonderzoek in de Gemeente Losser bestaat uit twee gedeelten. In de eerste plaats zijn 
dat de al jaren draaiende LSB/BMP-onderzoeken, twee van de vele Sovon-projecten. Daarnaast werd 
er in voorgaande jaren een aanvullend onderzoek gedaan naar andere broedvogelsoorten, waarvan 
het de moeite waard was de populatiegrootte te monitoren. Dit tweede gedeelte van ons onderzoek is 
in 2014 stopgezet. De redenen hiervoor zijn dat het totaal van de onderzochte soorten inmiddels in de 
loop van de 10 onderzoeksjaren was uitgegroeid naar 53 soorten. Dit hoge soortenaantal zorgde 
ervoor dat er zeer veel tijd in het 100 km² grote telgebied moest worden gestopt, naast het normale 
BMP-onderzoek voor SBB en NM. Toen daar nog het Atlasproject bij kwam en een aantal tellers om 
verschillende redenen moest stoppen met inventariseren, hebben we besloten weer tot de kern van 
ons onderzoek terug te keren en dat is het LSB/BMP Sovononderzoek. De kwaliteit van het onderzoek 
zou anders niet meer te waarborgen zijn. 
 
De afkorting LSB staat voor Landelijk Soortonderzoek Broedvogels. Bij dit project van Sovon 
(Vogelonderzoek Nederland) wordt getracht jaarlijks een volledig beeld te krijgen van de Nederlandse 
broedvogelpopulatie van kolonievogels, bv. Blauwe Reigers, Kokmeeuwen, Oeverzwaluwen en 
Roeken.  
Het BMP-Z (Broedvogel Monitoring Project zeldzame broedvogelsoorten) is een project waarbij de 
landelijke zeldzame soorten zoals IJsvogels, Grote Gele Kwikstaarten, Kleine Plevieren, Ooievaars, 
enz. geteld worden. Ook de Vogelwerkgroep Losser doet al jaren aan deze beide projecten mee, 
zowel aan het tellen van alle kolonievogels in de gemeente Losser als aan het inventariseren van 
zeldzame broedvogels. De coördinatie voor het LSB/BMP-project is in handen van de 
districtscoördinator van Sovon in het district Twente. Deze beheert het netwerk van tellers in Twente, 
stimuleert tellingen en zorgt er voor dat de gegevens bij Sovon ingevoerd worden. 
 
LSB-Kolonievogels 
In de gemeente Losser komen vier soorten kolonievogels voor, nl. Blauwe Reiger, Oeverzwaluw, 
Huiszwaluw en Roek. De kolonies worden jaarlijks in het voorjaar geteld en de resultaten worden 
rechtstreeks of via de districtscoördinator bij Sovon geregistreerd. 
 
Aalscholver (0 nest) 
In 2012 heeft de Aalscholver zich als broedvogel 
gevestigd binnen de gemeente Losser. Op de drijvers 
van de kabel voor de zandzuiger op de Oelemars heeft 
een paartje een nest gebouwd en gebroed. In 2013 
werd er op dezelfde locatie gebroed en zijn er 2 jongen 
groot gebracht. In 2014 is er opnieuw op dezelfde 
drijvers een compleet nest gebouwd, maar dat is bij 
slecht weer van de drijvers in het water gegleden. De 
Aalscholvers hebben daarna geen nieuw nest meer 
gebouwd. Dit jaar was er geen nestbouw, zodat de 
Aalscholver als broedvogel weer uit Losser en Twente 
verdwenen is. 
 
Blauwe Reiger (4 bewoonde nesten) 
In 2008 is voor het eerst een bewoond nest van de 
Blauwe Reiger binnen de gemeente Losser ontdekt. 
Deze uit 1 nest bestaande kolonie bevond zich langs 
de Dinkel bij De Poppe. Deze kolonie bestond dit jaar 
uit 4 nesten. 
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Oeverzwaluw (134 bewoonde nesten) 

De aantallen schommelen jaarlijks, maar elk jaar weer is de kolonie op de Oelemars de grootste 
kolonie Oeverzwaluwen in Twente. Er werden dit jaar 79 bewoonde nesten in de wand geteld en 55 in 
het zanddepot ernaast. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oelemars 148 95 117 70 156 156 138 144 72 112 169 134 

Lutterzand 4 9 2 8 - - - - - - - - 

 

 

 
 
 
 
Huiszwaluw ( 280 bewoonde nesten) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

476 498 468 426 498 492 469 460 314 331 329 280 

 
De huiszwaluwpopulatie in de gemeente Losser vertoonde de laatste jaren een redelijk stabiel beeld, 
maar in 2012 heeft deze zwaluw behoorlijke verliezen geleden, waarbij de populatie met ongeveer 32 
% is afgenomen. Daarna was er een licht herstel, maar dit jaar was er een verlies van 17,5 % ten 
opzichte van vorig jaar. Het ziet er naar uit dat het met de Huiszwaluwen in Losser minder goed gaat. 
Het werkgebied is net iets groter dan de gemeente Losser zelf. 
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Roek (257 nesten) 

 
Locatie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brilmansdennen 47 86 112 122 119 120 151 184 199 186 218 207 

Zoekerweg 76 76 66 81 39 27 23 34 57 46 41 50 

Maria Geboortekerk 6 3 - - - - - - - - - - 

Losserhof 11 - - - - - - - - - - - 

Bakkerskamp 5 3 5 8 5 7 - - - 2 - - 

Ringstation Overdinkel 2 1 1 - - - - - - - - - 

Begraafpl. Overdinkel 1 - - - - - - - - - - - 

R.K.-kerk Overdinkel 1 - - - 11 9 21 15 4 - - - 

Invalsweg Overdinkel      5 10 6 1 - - - 

Totaal 149 169 184 211 174 168 205 239 261 234 259 257 

 

 
Van alle roekenkolonies in Losser zijn er nu nog twee over: Zoekerweg-Gronausestraat en 
Brilmansdennen. 
 
 
 
 
BMP-Z: Zeldzame Broedvogels 
 
Monitoring Steenuil 
Voor de monitoring van de Steenuil zijn drie telgebieden aangewezen. Jaarlijks worden hier in het 
voorjaar ‟s avonds drie tellingen uitgevoerd. Een gebied bevindt zich rondom het Ringstation in 
Overdinkel (coördinator Leo Hassing), het tweede gebied ligt bij de steenfabriek aan de noordkant van 
Losser (Peter Steffens) en het derde is Beuningen-Oost / Denekamp-Oost. Dit laatste gebied is in 
2010 door Friso Koop gestart en ligt gedeeltelijk in Dinkelland. Het betreft allemaal gebieden met 
landelijk gezien zeer hoge dichtheden. In deze drie telgebieden worden geen grote jaarlijkse 
schommelingen vastgesteld.  
 
Locatie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Steenfabriek e.o. 8 9 8 8 9 9 11 10 10 8 11 9 

Ringstation e.o. 12 14 13 10 12 14 15 11 15 14 16 14 

Beuningen/Denekamp-Oost      17 15 15 17 17 19 

 
Telgebied Losser 
Teneinde de aantalsontwikkelingen van zeldzame broedvogels goed te kunnen volgen zijn 
telgebieden die jaarlijks geïnventariseerd worden voor Sovon Vogelonderzoek Nederland erg nuttig. 
De jaarlijkse monitoring zorgt er voor dat de gegevens vergelijkbaar zijn. Van alle onderzochte soorten 
zijn digitale kaarten in Google-maps gemaakt. Vanuit dit digitale archief kunnen links verstuurd worden 
naar instanties als SBB, NM en Waterschap Vechtstromen. 
 
Ooievaar (5) 
Het paartje Ooievaars heeft op het nest op het dak van een woonboerderij langs de Dinkel dit jaar 2 
jongen grootgebracht. Tot nu toe was dit het enige broedpaar in Losser. In 2015 is de 
ooievaarpopulatie uitgegroeid naar 5 paren, want ook bij het Binckhorsterkerkpad, langs de 
Lutterstraat en op het Losserse deel van Singraven waren nesten aanwezig. Dit jaar vestigde zich een 
vijfde paar achter het Theussinkbos. 
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Grote Canadese Gans (2) 

In Stroothuizen heeft een paar Grote Canadese Ganzen een territorium gehad. Ook op de Oelemars 
werd binnen de datumgrenzen enkele keren een paartje Grote Canadese Gans gesignaleerd.  
 
Kolgans (1) 
Op de Oelemars verbleef vanaf de winterperiode dagelijks een paartje Kolganzen. Er is echter niet 
gebroed. 
 
Brandgans (5) 
Op de Oelemars hadden 5 paren een geldig territorium. Er zijn geen broedgevallen geconstateerd. 
 
Kleine Plevier (2) 
De Kleine Plevier is een soort van kale terreinen. Alle pioniersbiotopen zijn binnen ons werkgebied 
onderzocht. Op de Oelemars zijn 2 territoria gevonden. Doordat het aantal geschikte terreinen 
afneemt, is het aantal territoria van de Kleine Plevier de laatste jaren afgenomen van 4 (2009) tot 1 
(2012 en 2013).Op de Oelemars zat weer een paartje in het maisveld naast de telpost en een tweede 
paar deed herhaaldelijk een poging om voor de hut op de nieuwe eilandjes te broeden. Uiteindelijk is 
alleen in het maisveld een jong groot geworden. 
 
Steenuil (93) 
Naast de jaarlijkse tellingen in de drie monitoringgebieden worden eens in de vijf jaar in de gemeente 
Losser alle mogelijke locaties op de aanwezigheid van Steenuilen onderzocht. In 2005 werden er 83 
roepende uiltjes gelokaliseerd, in 2010 waren dat er 100 en dit jaar kwam de teller uiteindelijk uit op 93 
territoria. Er is dus sprake van een vrij stabiele populatie. Of er in 2020 opnieuw een integrale telling 
gaat plaatsvinden is nog de vraag, gezien de vergrijzing van het tellersbestand. 
 
Kerkuil (20) 
Dit jaar waren er 20 territoria waaronder 12 broedgevallen, verspreid over de gemeente Losser. 
 

 
 
Nachtzwaluw (25) 
De Nachtzwaluwen werden weer op de bekende terreinen in het noordoosten van de gemeente 
Losser aangetroffen. Een aantal nachtelijke excursies leverde het volgende resultaat: Stroothuizen 4 
terr., Punthuizen 5 terr., Beuninger Achterveld 10 terr., Beuninger Binnenveld 3 terr. en Lutterzand 3 
terr. De populatiegroei is uit de volgende grafiek goed af te lezen. Ook elders in Nederland neemt de 
populatie toe. Dit jaar zijn er in totaal wat minder territoria gevonden, omdat niet meer alle terreinen in 
het Lutterzand zijn bezocht.  
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Middelste Bonte Specht (116) 

 
De populatiegroei van de Middelste Bonte Specht in de gemeente Losser is in bovenstaande grafiek 
goed te zien. Met deze aantallen behoort Losser inmiddels tot een van de beste gebieden voor de 
Middelste Bonte Specht in Nederland. Ook vindt er een uitstroom vanuit Losser plaats in westelijke 
richting naar Enschede, waar de aantallen dit jaar behoorlijk stegen. De locaties liggen o.a. in 
Singraven, bij camping Oldekottink, Meuleman, Hakenberg, Paaschberg, Tankenberg, Boerskotten, 
Koppelboer, Kalheupink, Duivelshof, Smoddebos en Koksbos. Niet alleen vond er verdere verdichting 
plaats in de bekende broedgebieden, maar zagen we ook uitbreiding naar wat meer marginale 
gebieden, zoals nat berkenbos en kleine percelen loofbos in grote naaldbossen. Van de gehele 
Twentse populatie zit bijna 50 % in de gemeente Losser. 
 
Draaihals (2) 
De Draaihals kent in Nederland nog maar enkele locaties waar deze soort als broedvogel voorkomt. 
Des te opmerkelijker is het dat van deze uiterst zeldzame broedvogel in Losser midden tussen de 
datumgrenzen roepende vogels werden aangetroffen. Een territorium zat aan de Snoeijinksweg en 
een in het Lutterzand. 
 
IJsvogel (17) 

Na vijf koude winter op rij was het aantal IJsvogels in 2012 behoorlijk teruggelopen. Gelukkig trad er 
na deze zachte winter een wonderbaarlijk herstel in en nam het aantal territoria in drie jaar tijd toe van 
5 naar 17. De IJsvogels bevonden zich niet alleen bij de Oelemars/Zandbergen, de Puntbeek, het 
Arboretum Poortbulten en langs de Dinkel, maar ook bij grote tuinvijvers. 
Het wel en wee van de IJsvogel in de gemeente Losser is in onderstaande grafiek te zien. De invloed 
van de koude winters met veel bevroren oppervlaktewater vanaf de winter 2008/2009 is duidelijk 
waarneembaar, evenals het mooie herstel daarna. 

 
 
Grote Gele Kwikstaart (13) 
In de gemeente Losser zijn alle mogelijke locaties uitgekamd op deze beeksoort. Een aantal broedt in 
speciale nestkasten onder de bruggen over de Dinkel. Na een jarenlang succesverhaal hebben we de 
afgelopen jaren helaas moeten constateren dat we terug zijn bij af. Kennelijk hebben de afgelopen 
winterperiodes in Europa een slachting aangericht onder deze beekvogels. De invloed van de koude 
winters vanaf de winter 2008/2009 is evenals bij de IJsvogel goed te zien in onderstaande grafiek. In 
tegenstelling tot de IJsvogel zette er geen herstel in bij de Grote Gele Kwikstaarten. Ook in overig 
Twente bleef het herstel uit en werd er bij de beekvogels voor het eerst in jaren vastgesteld dat er 
meer IJsvogels zijn dan Grote Gele Kwikstaarten. Van de 13 gevonden territoria bleken maar 4 een 
broedresultaat te hebben opgeleverd. Wellicht dat voedselgebrek in de vorm van voldoende insecten 
een rol speelt. 
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Grauwe Klauwier (3) 
In Punthuizen, het Beuninger Achterveld en in 
Stroothuizen waren dit jaar territoria van de Grauwe 
Klauwier. 
 
Kortsnavelboomkruiper (3) 
De Kortsnavelboomkruiper was in 2012 als 
broedvogel nieuwkomer in Losser. In Twente was 
deze soort de laatste jaren in kleine aantallen 
waargenomen in het Haagse Bos en op de 
Lonnekerberg in Enschede. Dit jaar waren er 
territoria in Boerskotten (2 terr.) en op de 
Hakenberg (1 terr.).  
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen 
hoe in de loop der jaren de aantallen van deze 
zeldzame broedvogels zich binnen ons werkgebied 
hebben ontwikkeld. Inmiddels is de Europese 
Kanarie als broedvogel uit Losser verdwenen. 
De soorten van de Rode lijst staan in onderstaande 
tabellen met een * aangegeven. 
 
 
 
 
Soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Geoorde Fuut - - - - - - - - - 1 - 1 

Ooievaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 

Roerdomp* - - - - - - - - - 1 - - 

Gr. Canadese Gans - - - 1 1 - 1 1 2 2 2 2 

Kolgans x Brandgans - - - 1 - - - - - - - - 

Brandgans 2 2 3 2 2 1 2 4 3 3 5 5 

Kolgans - - - - - - - - 3 3 1 1 

Mandarijneend         4 4 - - 

Smient - 1 - - - - - - - - - - 

Krooneend - - - - - - - - 1 - - - 

Rode Wouw - - - - - - - - - 1 - - 

Kwartelkoning* - - - - - - 1 - 1 - - - 

Kleine Plevier 3 5 4 4 4 4 3 2 1 1 1 2 

Kerkuil* 18 20 20 22 27 10 16 5 8 3 8 20 

Steenuil* n.g. 83 n.g. n.g. n.g. n.g. 100 n.g. n.g. n.g. n.g. 93 

Nachtzwaluw* 7 12 14 16 14 12 16 19 22 28 28 25 

Middelste B. Specht 2 8 26 32 31 30 41 53 77 89 105 116 

Draaihals* - - - - - - 1 - - 1 1 2 

IJsvogel 10 11 11 13 15 7 5 6 5 6 12 17 

Gr. Gele Kwikstaart 28 29 31 31 27 17 15 10 10 12 12 13 

Paapje* - - - - - - 1 - - 1 - - 

Kortsnavelboomkr.* - - - - - - - - 1 2 5 3 

Grauwe Klauwier* - 1 - - - 1 1 2 2 2 2 3 

Raaf* - - - - - - - 1 - - - - 

Europese Kanarie 2 7 7 5 2 2 - - - - - - 
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Werkwijze 
De werkwijze is als volgt. Voor de kolonievogels is er per kolonie een vaste teller die jaar in jaar uit zijn 
kolonie telt en bij Sovon invoert. Voor de Z-soorten als Middelste Bonte Specht en Nachtzwaluw zijn 
soortcoördinatoren die de tellingen voor deze soorten organiseren en de leden mobiliseren om aan 
deze tellingen mee te doen, waarbij alle potentieel geschikte bossen en heidevelden worden 
uitgekamd. Voor de overige Z-soorten is het werkgebied van 100 km² (de gehele gemeente Losser) 
verdeeld over enkele coördinatoren met veel BMP-ervaring, die verantwoordelijk zijn de soorten op te 
sporen en te karteren. Deze tellers hebben veel terreinkennis en weten uit jarenlange ervaring waar ze 
hun soorten moeten zoeken. Daarnaast geeft zo‟n 30 % van de VWG-leden hun losse waarnemingen 
door op www.waarneming.nl, die dan daarna worden verzameld en in Google Maps worden 
ingevoerd. Ook betrouwbare waarnemingen van niet-leden op www.waarneming.nl worden aan onze 
kaarten toegevoegd. Dit jaar zijn ook de gegevens uit het Atlasproject in de kaarten verwerkt.  
Alle aldus gemaakte digitale soortkaarten kunnen door de coördinatoren worden bekeken en bewerkt. 
Deze kaarten zijn door een wachtwoord beschermd, zodat alleen de coördinatoren er bij kunnen. Aan 
het eind van het seizoen worden de kaarten op de BMP-manier aan de hand van de Handleiding 
SOVON Broedvogelonderzoek geïnterpreteerd door Ben Hulsebos en Rudi Lanjouw en vervolgens 
door Ben bij Sovon ingevoerd. 
In het jaarverslag van de vogelwerkgroep worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en 
krijgen de leden op de verenigingsavond een presentatie te zien van de resultaten van hun 
telinspanningen. 
Aangezien Telgebied Losser een enorme omvang heeft met bijna 100 km² aan oppervlakte, is het van 
uitermate groot belang dat zoveel mogelijk leden van VWG Losser hun waarnemingen doorgeven. Dat 
kan door plaatsing op www.waarneming.nl . We hopen dat de 70 % van de leden die nog niet actief 
waarnemingen doorgeeft dit de komende tijd wel gaat doen. 
 
 
Ben Hulsebos en Rudi Lanjouw 
 
 

 

http://www.waarneming.nl/
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Broedvogelinventarisatie Oelemars-Zandbergen 
 
In het voorjaar van 2006, 2007, 2008, 2011 en 2015 is er een broedvogelonderzoek (BMP-A) 
uitgevoerd in een gebied van 135,3 ha rondom de Oelemars-Zandbergen in de gemeente Losser.  
Aan de noordkant van de Ravenhorsterweg bevindt zich het gebied van de Zandbergen, een 
ijstijdrelict met stuifzanden die als oeverwallen langs de Dinkel gesitueerd zijn. Dit stuifzandgebied is 
grotendeels bedekt met gemengd bos met Eik, Grove den en Jeneverbes met een schrale 
onderbegroeiing. Het gebied is een uitloopgebied voor de bewoners van Losser en het wordt veel 
belopen door trimmers, hondenuitlaters en ruiters. Ook is hier een clubhuis voor een 
scoutingvereniging, een trimbaan en een uitzichttoren. In het hart van de Zandbergen is een 
afgesneden meander van de Dinkel, die nog wel in verbinding staat met de hoofdstroom. Deze 
meander omsluit een drassig weiland en heeft zeer steile oevers.  
 

 
 

Ten zuiden van de Ravenhorsterweg ligt zandafgraving de Oelemars. Deze afgraving is af en toe nog 
in bedrijf. De activiteiten zijn vanaf 1983 langzaam maar zeker westwaarts verplaatst en daarom was 
het mogelijk dat de gemeente Losser in samenwerking met VWG Losser de oostoever al op 
natuurlijke wijze kon inrichten. De oevers zijn beplant met dicht struweel en Eiken. Op de rand van 
water en land bevinden zich riet- en lisdoddencomplexen. De zandafgraving is niet toegankelijk, maar 
een goed overzicht is er vanuit de observatiehut, de vlonder of de uitkijktoren. Er is een betonnen 
oeverzwaluwwand in de zuidoosthoek van de zandafgraving.  
Zuidelijk en westelijk van de afgraving ligt een zeer open gebied met maïs- en grasland. In 2014/2015 
zijn in het kader van landinrichting Losser-Zuid diverse percelen herverkaveld, waarbij veel 
afrasteringen, een sleedoornbosje en een houtwal zijn verdwenen. Ook is het aandeel maïs 
toegenomen. De eilandjes voor de observatiehut zijn opnieuw aangelegd.  
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied is 135,3 ha. Daarvan bestaat ongeveer 32 ha uit bos, 
22 ha uit open water, 79 ha uit akkers en grasland en 2,3 ha divers (bebouwing, tuinen, wegen, sloten, 
zanddepot). Op de kaart is het onderzoeksgebied omkaderd. 
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Methode 
 
Het onderzoek is in 2015 tussen 15 februari en 6 augustus uitgevoerd volgens de uitgebreide 
territoriumkartering, zoals omschreven in de Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek  (van Dijk en 
Boele, 2011). Dit is een landelijk gestandaardiseerd onderzoek. Hierbij wordt niet naar nesten 
gezocht, maar worden de territoria op basis van het aantal waarnemingen, de tijd van het jaar en zang 
en gedrag van de vogels, in kaart gebracht. De veldkaarten worden omgezet in soortkaarten en met 
behulp van de handleiding worden geldige waarnemingen omgezet in territoria. Er zijn 9 volledige 
rondes gelopen met steeds een verschillend startpunt, bestaande uit één avondbezoek, vijf vroege 
ochtendbezoeken waarbij bij zonsopgang werd begonnen en drie  ochtendbezoeken. Dit jaar is de 
invoer van de gegevens voor het eerst via Autoclustering gedaan, waarbij het handmatige bepalen 
van de territoria is vervangen door een speciaal computerprogramma van Sovon. Ook is veel gebruik 
gemaakt van aanvullende waarnemingen buiten de reguliere tellingen o.a. tijdens het trektellen op 
Telpost Oelemars. 
De gegevens zijn aan Sovon (Vogelonderzoek Nederland) overgedragen en zijn opgenomen in het 
landelijke bestand. 
 

 
 

De Oelemars vanuit de vogelobservatiehut 

 
Nadat de balans was opgemaakt konden 87 broedvogelsoorten op de lijst worden bijgeschreven. Van 
deze 87 soorten staan er 14 op de Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels (uitgave 2004). Zowel 
het totale aantal soorten als het aantal soorten van de Rode Lijst is opmerkelijk hoog, zeker als het 
gerelateerd wordt aan de oppervlakte van 135 ha. Menig Twents natuurreservaat haalt deze aantallen 
niet, maar de veelheid aan verschillende biotooptypen vormt de verklaring hiervoor. 
In de volgende tabel staan alle soorten met het aantal territoria vermeld met daarbij ter vergelijking het 
aantal territoria in alle onderzoeksjaren. 
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Soort 2006 2007 2008 2011 2015 Soort 2006 2007 2008 2011 2015 

Dodaars 0 0 0 0 1 Gele Kwikstaart* 1 2 1 4 4 

Fuut 3 2 5 6 3 Grote Gele Kwikst. 0 0 1 0 0 

Geoorde Fuut 0 0 0 0 1 Winterkoning 20 29 24 9 29 

Knobbelzwaan 0 0 0 1 1 Heggenmus 9 10 10 6 10 

Kolgans 0 0 0 0 1 Roodborst 34 35 36 21 30 

Grauwe Gans 0 0 1 2 2 Zwarte Roodstaart 2 1 0 1 1 

Soepgans 0 0 0 3 3 Gekraagde Roodst. 4 6 5 4 9 

Grote Can. Gans 0 0 0 0 1 Roodborsttapuit 0 0 1 1 4 

Brandgans 3 2 2 4 7 Merel 23 26 35 22 30 

Kol-xBrandgans 0 1 0 0 0 Zanglijster 7 4 6 7 9 

Nijlgans 2 1 2 1 3 Grote Lijster 2 3 2 2 8 

Krakeend 1 1 1 0 1 Kleine Karekiet 4 7 10 7 9 

Wilde Eend 10 13 6 5 9 Spotvogel* 0 0 1 0 1 

Soepeend 1 2 1 3 1 Bosrietzanger 1 6 1 4 2 

Slobeend* 0 0 1 0 4 Braamsluiper 1 0 0 0 1 

Kuifeend 1 3 2 1 2 Grasmus 8 9 13 12 15 

Wespendief 0 1 1 1 1 Fluiter 0 0 0 1 0 

Sperwer 1 1 1 1 1 Tuinfluiter 8 9 4 8 10 

Buizerd 1 1 1 1 2 Zwartkop 32 22 23 40 39 

Torenvalk 0 1 3 1 0 Tjiftjaf 18 20 26 42 23 

Boomvalk* 0 1 1 0 0 Fitis 23 21 20 28 29 

Fazant 3 4 2 3 1 Goudhaan 3 6 3 2 1 

Patrijs* 2 3 2 1 0 Vuurgoudhaan 1 0 0 0 0 

Kwartel 0 0 0 0 1 Bonte Vliegenvang. 4 4 9 9 8 

Waterhoen 3 1 2 0 0 Grauwe Vliegenv.* 0 3 4 1 3 

Meerkoet 4 6 6 3 8 Staartmees 4 4 2 3 5 

Scholekster 1 1 1 1 1 Glanskop 5 7 5 5 7 

Kleine Plevier 2 1 2 2 2 Matkop* 4 3 4 2 1 

Kievit 10 9 10 13 8 Kuifmees 8 8 7 5 6 

Houtsnip 1 0 0 0 0 Zwarte Mees 4 4 3 1 1 

Wulp 1 1 1 2 1 Pimpelmees 18 19 16 12 14 

Tureluur* 1 0 0 0 1 Koolmees 30 36 30 27 25 

Holenduif 2 4 3 2 3 Boomklever 11 8 6 8 10 

Houtduif 25 33 25 28 22 Boomkruiper 10 11 8 8 14 

Turkse Tortel 1 0 0 0 0 Wielewaal* 1 0 0 1 1 

Koekoek* 1 1 1 1 1 Gaai 6 3 4 7 5 

Bosuil 0 2 2 1 0 Ekster 1 3 1 1 0 

Ransuil* 1 1 1 0 0 Kauw 1 2 1 1 3 

Steenuil* 1 1 1 1 2 Zwarte Kraai 2 6 2 3 3 

IJsvogel 1 1 2 1 1 Spreeuw 3 4 1 1 4 

Groene Specht* 2 2 2 1 2 Huismus* 1 2 1 4 7 

Zwarte Specht 1 1 2 1 1 Ringmus* 7 6 4 2 0 

Kleine B. Specht 1 3 1 1 2 Vink 33 32 35 42 52 

Midd. B. Specht 0 0 0 0 1 Groenling 2 2 0 1 3 

Grote B.Specht 6 6 6 7 12 Putter 0 0 0 2 2 

Boomleeuwerik 0 0 0 0 1 Kneu* 2 1 2 1 1 

Veldleeuwerik* 3 1 3 1 1 Goudvink 2 2 2 1 2 

Boerenzwaluw* 4 4 1 3 4 Appelvink 2 0 0 1 2 

Huiszwaluw* 1 2 6 9 1 Geelgors 7 8 7 10 6 

Oeverzwaluw 117 70 156 144 134 Rietgors 1 2 0 1 2 

Boompieper 2 2 1 0 0       

Witte Kwikstaart 5 6 7 6 5 Aantal territoria 595 592 650 643 711 

 
Overzicht broedvogels BMP-plot Oelemars, Losser 

De Rode lijstsoorten staan in de tabel met een * aangegeven. 
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Het aantal territoria bedroeg 711. De gemiddelde dichtheid was  525 terr.  per 100 ha landschap. 
Landelijk schaarse broedvogelsoorten (Z-soorten) zijn Geoorde Fuut, Kolgans, Grote Canadese Gans, 
Brandgans, Kleine Plevier, Steenuil, Middelste Bonte Specht en IJsvogel.  Minder algemene soorten 
waren Wespendief,  Sperwer, Buizerd, Wulp, Groene en Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, 
Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Roodborsttapuit,  Appelvink en Geelgors.  
Nieuwkomers in het gebied waren Dodaars, Geoorde Fuut, Kolgans, Grote Canadese Gans en 
Kwartel. Vergeleken met voorgaande jaren zijn er ook enkele soorten als broedvogel verdwenen: 
Torenvalk, Patrijs, Bosuil, Ekster en Ringmus. 
Enkele vogelsoorten die wel in het gebied voorkwamen zijn net niet vaak genoeg gezien om ze op de 
lijst te kunnen zetten. Dat waren Bergeend, Patrijs, Torenvalk, Havik, Boomvalk, Waterhoen en Grote 
Gele Kwikstaart. 
 

 
 

De Zandbergen 

 
Bijzonderheden 
 
Watervogels 
Van de Geoorde Fuut werden voldoende waarnemingen verzameld van een paar binnen de 
datumgrenzen om een geldig territorium toe te kennen evenals van de andere nieuwkomer: de 
Dodaars. De paartjes Brandganzen, Grote Canadese Gans, Kolgans en Nijlganzen hebben zich tot 
ver in het broedseizoen in het gebied opgehouden, maar zijn hier dit jaar niet tot broeden gekomen. 
De Grauwe Gans was met twee paar in het gebied vertegenwoordigd. Een paar had zeven jongen en 
een paar met één jong. Ook de Soepganzen hadden dit jaar jongen. Het paartje Knobbelzwanen had 
wel een nest, maar er zijn geen jongen gezien. De Slobeenden hebben niet gebroed, maar waren tot 
ver binnen de datumgrenzen in het gebied aanwezig. De IJsvogel broedt al jaren in de 
Zandbergen/Oelemars en komt vaak visjes halen voor de observatiehut op de Oelemars. 
 
Roofvogels en uilen 
Een paartje Wespendief vertoonde zich enkele keren boven en ook in de Zandbergen, waarbij ook 
vlinderbalts is waargenomen.  Sperwer en Buizerd konden wel op de broedvogellijst worden 
bijgeschreven, maar er waren te weinig waarnemingen om van Torenvalk, Boomvalk en Havik een 
geldig territorium te verkrijgen. 
De Bosuil zat dit jaar net buiten het onderzoeksgebied. De Ransuil lijkt definitief verdwenen te zijn, 
maar van de Steenuil was er naast het bestaande territorium onder de golfplaten van een schuurdak 
een tweede territorium, ws. in een holle knotwilg bij een andere boerderij. 
 
Steltlopers 

De Kleine Plevier broedt jaarlijks op de Oelemars. Hier is perfect biotoop in de vorm van mineraal 
zand ruimschoots voorhanden. Van deze soort broeden in Twente hooguit 20 paren. Het broedsel van 
de Kleine Plevier die voor de hut op de ingerichte broedplaats op het grind heeft gebroed, viel ten 
prooi aan Zwarte Kraaien. Ook het plaatsen van een beschermende kooi was niet voldoende. Het 
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paar Kleine Plevieren dat een maisveld als broedplaats uitkoos, heeft wel succesvol gebroed met als 
resultaat één jong.  De Kieviten op het cultuurland hebben geen van allen jongen voortgebracht. 
Alleen de twee paartjes op de oever van de zandafgraving hebben succesvol gebroed. 
 
Bebouwing 
Het huiszwaluwpaartjes zat boven de ingangen van een schuur bij een boerderij. Bij dezelfde boerderij 
zaten in de schuren de nesten van de Boerenzwaluw. Inmiddels zijn alle Ringmussen uit het 
onderzoeksgebied verdwenen, maar de open plekken zijn opgevuld door Huismussen. 
 
Kolonievogels 
De talrijkste broedvogel was de Oeverzwaluw met 134 bewoonde nesten, waarvan 79 in de betonnen 
wand en 55 in het zanddepot. Jaarlijks is dit de grootste kolonie van de Oeverzwaluw in Twente. De 
kolonie van de Aalscholver uit de jaren 2012 t/m 2014 op de drijvers van de zandzuigerkabels was dit 
jaar helaas verlaten. 
 
Bosvogels 
De komst van de Boomleeuwerik is te danken aan het opschonen van het voormalige heideveldje aan 
de Duitse zijde van de grens bij klooster Bardel. De baltsende vogels vlogen daarbij ook over de 
Zandbergen. De spechten deden het dit jaar geweldig goed. Bijzonder was ook de vestiging van een 
Middelste Bonte Specht in marginaal biotoop in een klein stukje loofhout in het grote naaldbos van de 
Zandbergen. 
 
Cultuurland 
Opmerkelijk is de spectaculaire groei van de Roodborsttapuit in cultuurland met allemaal succesvolle 
broedgevallen. Ook de Grasmus en de Gele Kwikstaart waren goed vertegenwoordigd. Helaas 
verdween de Patrijs als broedvogel. De Veldleeuwerik blijft het nog steeds volhouden. De Kwartel 
kwam als nieuwkomer in het gebied. 
 
Mijn dank gaat uit naar de firma Texploza voor de vergunning tot betreding van de zandafgraving en 
naar de familie Ter Linde voor betreding van hun erf voor het tellen van de zwaluwnesten. 
 
Ben Hulsebos  
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Broedvogelinventarisatie Arboretum Poortbulten e.o. / De Grevenmaat 
 

In het voorjaar van 2015 is er een broedvogelonderzoek (BMP-A) uitgevoerd in een gebied van 53,3 
ha rondom het Arboretum e.o. en de Grevenmaat binnen de gemeente Losser. Dit gebied is voor de 
eerste keer volgens de BMP-A geteld. In 1988 is door Rob Vogel als tijdelijke medewerker van NM 
een grootschalige kartering (ruim 6.000 ha) uitgevoerd naar schaarse, zeldzame en kenmerkende 
broedvogelsoorten in Oost-Twente. Dit is dus ruim 25 jaar geleden en er is veel veranderd in de 
navolgende jaren. Het is de bedoeling dit gebied iedere twee jaar te tellen volgens de BMP-A 
methode, om zo ontwikkelingen te kunnen monitoren.  

Het onderzoeksgebied is op te delen in drie gebieden; in westelijk deel de Grevenmaat, het 
middengedeelte is het Arboretum en in het oostelijke deel schraal weiland met enkele vennen. Dit 
gebied is in beheer van NM. Ten noorden van het gebied liggen de A1 en het spoor van Oldenzaal-
Duitsland.  

 

De Grevenmaat is grotendeels bedekt met gemengd, oud loofbos met Eik en Beuk met weinig 
onderbegroeiing. In het vroege voorjaar is de bodem bedekt met Bosklaverzuring, Bosanemoon en 
Speenkruid. Verder bestaat dit gedeelte uit weiland met enkele boerderijen.   

Het Arboretum Poortbulten is een parkachtig gebied met ongeveer 2.500 inheemse en uitheemse 
bomen en heesters met diverse wandelpaden. Het Arboretum heeft een oppervlakte van 19 ha, 
waarvan het arboretum 8,6 ha in beslag neemt. Het overige deel van het gebied bestaat uit een 
poelenlandschap met natuurlijk plantengroei, een bloemrijke kruidenvegetatie en een bosstrook in het 
westelijke gedeelte. In dit gebied is een bijenhuis en een informatiecentrum gevestigd, die veelvuldig 
worden gebruikt voor tentoonstellingen en voor educatie voor scholen.  

  
Poelenlandschap Arboretum Poortbulten, met in late voorjaar bloei van Orchideeën 
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In het oostelijke gedeelte ligt een schraal weiland met enkele vennen. Dit gedeelte is in beheer van 
NM. Een deel van dit gebied bestaat uit schrale begroeiing met pitrus en een beginnende groei van 
heide. In het andere gedeelte groeien verschillende grassoorten, dat laat in het voorjaar wordt 
gemaaid. Rondom stroken met laag struweel en bramen. De vennen zijn begroeid met oud en jong 
riet. Het andere gedeelte van dit gebied is in bezit van de eigenaar van de woning aan de Lutterstraat, 
en bestaat vooral uit weiland en het in oostelijk deel een bosstrook met hoofdzakelijk Grove den en 
enkele stukken met bramenstruweel. 

Methode 
Het onderzoek is in 2015 tussen 11 maart en 17 juni uitgevoerd volgens de uitgebreide 
territoriumkartering, zoals omschreven in de Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek (van Dijk en 
Boele, 2011). Dit is een landelijk gestandaardiseerd onderzoek. Hierbij wordt niet naar nesten 
gezocht, maar worden de territoria op basis van het aantal waarnemingen, de tijd van het jaar en zang 
en gedrag van de vogels, in kaart gebracht. De veldkaarten worden omgezet in soortkaarten en met 
behulp van de handleiding worden geldige waarnemingen omgezet in territoria. Er zijn 8 volledige 
rondes gelopen met steeds een verschillend startpunt, bestaande uit één avondbezoek en zeven 
vroege ochtendbezoeken, waarbij één uur voor zonsopgang werd begonnen. De invoer van de 
gegevens is via Autoclustering gedaan, waarbij het handmatige bepalen van de territoria is vervangen 
door een speciaal computerprogramma van Sovon. Ook is gebruik gemaakt van aanvullende 
waarnemingen buiten de reguliere tellingen door andere vogelaars van VWG Losser of specifieke 
nesttellingen. De gegevens zijn aan Sovon (Vogelonderzoek Nederland) en NM overgedragen en 
zullen worden opgenomen in het landelijke bestand. 

 

Resultaten 
Nadat de balans was opgemaakt konden 66 broedvogelsoorten op de lijst worden bijgeschreven. Van 
deze 66 soorten staan er 9 op de Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels (uitgave 2004). Zowel 
het totale aantal soorten als het aantal soorten van de Rode Lijst is opmerkelijk hoog, zeker als het 
gerelateerd wordt aan de oppervlakte van 53 ha. Het aantal territoria bedraagt 597. De gemiddelde 
dichtheid is 11,2 territoria per ha. In de volgende tabel staan alle soorten met het aantal territoria 
vermeld met daarbij ter vergelijking het aantal territoria uit 1988 (BSP soorten).  

Soort 1988 2015 Soort 1988 2015 

Dodaars 0 3 Kramsvogel * n.g. 0 

Grauwe Gans 0 2 Zanglijster n.g. 20 

Nijlgans n.g. 1 Grote Lijster 2 3 

Krakeend n.g. 0 Bosrietzanger 3 0 

Wintertaling * n.g. 0 Kleine Karekiet 0 2 

Wilde Eend 0 3 Spotvogel * 3 2 

Soepeend 0 2 Braamsluiper 2 0 
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Soort 1988 2015 Soort 1988 2015 

Sperwer n.g. 1 Grasmus 5 3 

Buizerd n.g. 1 Tuinfluiter n.g. 10 

Boomvalk * n.g. 0 Zwartkop n.g. 42 

Waterhoen 0 2 Fluiter 0 1 

Meerkoet 0 7 Tjiftjaf n.g. 37 

Houtsnip 2 4 Fitis n.g. 3 

Wulp n.g. 0 Goudhaan n.g. 14 

Holenduif 3 2 Vuurgoudhaan 1 2 

Houtduif n.g. 18 Grauwe Vliegenvanger * n.g. 17 

Turkse Tortel n.g. 1 Bonte Vliegenvanger 5 8 

Koekoek * 4 1 Staartmees n.g. 3 

Steenuil * 1 0 Glanskop 5 8 

Bosuil 2 2 Matkop * n.g. 2 

Ransuil * 0 (0) Kuifmees n.g. 2 

IJsvogel n.g. 1 Zwarte Mees n.g. 1 

Groene Specht * 1 2 Pimpelmees n.g. 35 

Zwarte Specht 1 1 Koolmees n.g. 40 

Grote Bonte Specht 3 6 Boomklever 9 12 

Middelste Bonte Specht n.g. 3 Boomkruiper n.g. 16 

Kleine Bonte Specht 0 2 Wielewaal * 2 1 

Boerenzwaluw * n.g. 2 Gaai n.g. 3 

Huiszwaluw * n.g. 6 Kauw n.g. 6 

Boompieper 0 1 Zwarte Kraai n.g. 3 

Grote Gele Kwikstaart 0 1 Spreeuw n.g. 29 

Witte Kwikstaart n.g. 4 Huismus * n.g. 18 

Winterkoning n.g. 30 Vink n.g. 33 

Heggenmus n.g. 21 Groenling n.g. 3 

Roodborst n.g. 30 Putter 0 1 

Nachtegaal * 3 0 Kneu * n.g. 0 

Zwarte Roodstaart n.g. 3 Goudvink 1 3 

Gekraagde Roodstaart 1 2 Appelvink 9 4 

Merel n.g. 45 Geelgors 0 0 

 

Overzicht broedvogels BMP-plot Arboretum/Grevenmaat, Losser 
De Rode lijstsoorten staan in de tabel met een * aangegeven. 

 
Enkele soorten zijn wel in het terrein aangetroffen, maar voldoen niet aan de criteria om tot een geldig 
territorium te besluiten. Het gaat hierbij om de volgende soorten: Krakeend, Wintertaling, Boomvalk, 
Wulp, Steenuil, Kramsvogel en Kneu. De Steenuil heeft net buiten het gebied gebroed om een 
boerderij aan de Postweg (info: Friso Koop). Van de Boomvalk is tijdens de avondtelling (Houtsnip) 
een jagende vogel waargenomen, maar deze heeft vermoedelijk net buiten het gebied gebroed. 

  



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2015                                                                                50 
 

Ontwikkelingen in broedvogelpopulatie 

In 1988 is door Rob Vogel een grootschalige kartering uitgevoerd naar schaarse, zeldzame en 
kenmerkende broedvogelsoorten. Er werden toen vijf volledige inventarisatierondes naar BSP soorten 
uitgevoerd. Tijdens het BMP-A onderzoek zijn acht rondes gelopen. Bij de interpretatie van de 
aantallen territoria moet rekening worden gehouden met de verschillen in het veldwerk. Bij de BSP-
methode gaat men sneller door het veld, omdat het onderzoek slechts gericht is op de bijzondere 
soorten. Bij BMP-A verblijft de teller langer in het veld en worden alle soorten geteld. Daarnaast is dit 
de eerste keer dat dit gebied wordt geteld, dus veel vergelijkingsmateriaal is er niet. 

Hieronder een korte toelichting op een paar vogelsoorten en familiegroepen: 

 Door de aanwezigheid van poelen op het Arboretum Poortbulten en enkele vennetjes aan de 
oostzijde van het Arboretum zijn leuke aantal watervogels vastgesteld. Enkele soorten zijn 
Dodaars (3), Meerkoet (7), Waterhoen (2), Wilde Eend (3), Grauwe Gans (2) en Nijlgans (1). 
Enkele jaren geleden verbleven de Dodaarzen op het Arboretum, maar zijn vermoedelijk 
verdreven door de aanwezigheid van de Meerkoet naar het oostelijk gedeelte. Dit jaar heeft er 
voor het eerst een Grauwe Gans gebroed (info terreinbeheerder Arboretum) 

 In het terrein waren alle spechten vertegenwoordigd, waarbij de Groene Specht een stijging 
laat zien van 1 territorium in 1988 naar 2 territoria in 2015. De Grote Bonte Specht (van 3 naar 
6) en Kleine Bonte Specht (van 0 naar 2) namen ook toe. De Middelste Bonte Specht is een 
nieuwkomer met 3 geldige territoria en volgt daarmee de landelijke trend 

 Van de beekvogels IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart is allebei een geldig territorium 
vastgesteld  

 Van de Rode Lijstsoorten Koekoek, Nachtegaal, Wielewaal en Spotvogel liggen de aantallen 
in vergelijking met 1988 veel lager of zijn zelfs verdwenen. Van de Spotvogel zijn overigens 
nog wel twee geldig territoria vastgesteld en van Koekoek en Wielewaal elk één 

 Van andere soorten lagen de aantallen eveneens lager of zijn zelfs verdwenen, zoals van 
Appelvink (van 9 territoria naar 4), Grasmus (van 5 naar 3 territoria), Bosrietzanger (van 3 
naar 0 territoria) en Braamsluiper (van 2 naar 0 territoria). 

 Van andere vogelsoorten is de tendens juist een toename. Zo ging de aantallen Bonte 
Vliegenvangers van 5 naar 8 territoria, Boomklevers van 9 naar 12 territoria, Glanskop 
eveneens van 5 naar 8 geldige territoria, maar ook de Grote Lijster en Goudvink lieten een 
toename zien 

Mijn dank gaat uit naar NM voor de vergunning tot betreding van de natuurgebieden en naar de 
beheerder van het Arboretum Poort Bulten voor zijn hulp. 

Niels Leerling 
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De avonturen van de Kleine Plevier op de Oelemars 
 
Fotograaf en vogelaar Wim van der Woning legde de avonturen van de Kleine Plevieren op de 
Oelemars in een fotoreportage vast. Hieronder het verhaal van Wim. 
 

 
Baltsende Kleine Plevier in april voor de hut op de eilandjes 

 

 
Nestkeuring vrouwtje Kleine Plevier. De eerste pogingen om een nest te maken werden door het vrouwtje 

afgewezen op de grindbult voor de hut. 

 
Na verschillende paringen is er een nest gemaakt naast de telpost in een maïsakker, maar het 
eindigde helaas in een mislukking. Nadat de Kleine Plevier er een tijdje had gebroed, is het nest 
verstoord door het stikstof spuiten op het maïsveld. 
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Parende Kleine Plevieren. 

 
Na een tijde zijn ze teruggekeerd naar de eilandjes voor de hut. Toen werd er niet op de grindbult een 
poging gedaan, maar op een geschikte nestplaats ernaast. Op de kale grond met een paar kiezels, zo 
als ze het liefst hebben. Het baltsen en het paren begon opnieuw en na een paar afkeuringen werd er 
op het laatst toch een goede nestplaats gevonden. 
 

 
Op 24 mei is het nest goedgekeurd en op 30 mei liggen er vier eieren in het nest. 

 

 
Mannetje op het nest     Vrouwtje op het nest 

 
Ze nemen plichtsgetrouw om de beurt het broeden van de eieren van elkaar over. Van 30 mei tot 3 
juni is er gebroed. Helaas is op 4 juni het nest leeggeroofd, vermoedelijk door kraaien. 
Na het mislukken van het eerste broedsel komt er nu een tweede poging en deze keer op de 
grindbult, waarbij het mannetje al enkele dagen op deze plaats te zien was. Van 10 juni tot 13 juni kon 
ik er toen geen eieren ontdekken, omdat alleen het mannetje op het nest zat en het vrouwtje zich niet 
met het broeden bemoeide. Op 14 juni 2 eieren in het nest, die of gisteren of vandaag gelegd zijn, 
want het vrouwtje werd afgelost door het mannetje. Op de maisakker is ondertussen het broeden van 
de andere Kleine Plevieren nog in volle gang. De jongen kunnen één dezer dagen uitkomen. 
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Het vrouwtje wordt afgelost. 

 

 
Het nest met twee eieren. De eieren worden goed neergelegd. 

 
Na dat de eieren op de juiste plaats liggen kan het mannetje eindelijk aan het broedproces beginnen. 
 

 
 
Vanmorgen 15 juni om 06.15 uur is het nest leeggeroofd door de kraaien. Vermoedelijk zijn de twee 
Kleine Plevieren onervaren broeders, want het nest word te vaak onbewaakt achtergelaten. 
 
Vanmiddag, 15 juni, weer wezen kijken of ze een nieuwe poging doen voor een derde nest. Dit nest 
ligt een meter naast het eerste en er ligt momenteel één ei in. Na twee maal het leegroven van de 
nesten geconstateerd te hebben, besloten we er een beschermkooi over het nest met het ei te zetten. 
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Het plaatsen van de beschermkooi door Leo Hassing, Jan Wolters en Wim van der Woning. 

 

 
Nadat de kooi was geplaatst, kwam rond 20.25 uur het mannetje weer terug op het nest.  

De kooi leek geaccepteerd. 

 
Maar om 21.45 was het nest verlaten en de vogels zijn „s avonds niet meer teruggekeerd naar het 
nest. Deze nacht zou het -4 C worden. Op 16 juni om 06.15 uur was het nest nog verlaten. 
 
Van de twee broedparen van de Kleine Plevier die de Oelemars dit jaar heeft gehad, heeft één paar 
succes gehad. Nadat beide paren het in het begin moeilijk hebben gehad, zoals het stelen van de 
eieren door kraaien of door het spuiten van de boeren op de akkers, heeft het paar dat in de maïs 
broedde, naar wat we gezien hebben, één jong groot gebracht. Door Ben Hulsebos zijn de vogels 
vanaf de telpost regelmatig gehoord met alarmerende roepen door de ouders. Vandaag, 4 juli, hebben 
we de juveniele vogel waargenomen voor de hut. 
 

 
Op naar een nieuw broedjaar met meer succes. 

 
Wim van der Woning 
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Atlasproject Sovon 
 
Van 1 december 2012 tot en met 31 juli 2015 werden de vogels van Nederland op een ongekend 
gedetailleerde schaal in kaart gebracht. Duizenden vogelaars, merendeels vrijwilligers, gingen voor de 
nieuwe Vogelatlas op pad, in de broedtijd maar ook in de winter. Welke soorten troffen ze aan, waar 
en in welke aantallen? Zijn aantallen en verspreiding onderhevig aan veranderingen? Dat zijn de 
vragen die we na afloop van het project kunnen beantwoorden. In Nederland verkeren we in de 
gelukkige omstandigheid, dat er al veel bekend is over aantallen, verspreiding en trends van vogels. 
De veranderingen in de vogelwereld gaan ongekend snel. Waren Grote Zilverreiger en Middelste 
Bonte Specht een kwart eeuw geleden bijzonder, tegenwoordig kijken we er minder van op. 
Omgekeerd zijn Patrijs, Zomertortel en Bonte Kraai hard op weg een bezienswaardigheid te worden. 
Het is belangrijk zulke veranderingen vast te leggen. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan 
nauwkeurige gegevens over het voorkomen van vogels sterk toe. Vogelgegevens spelen op allerlei 
gebieden een rol, bij natuurbeleid, in beschermingskwesties, bij terreinbeheer of de planning van 
infrastructurele projecten. Om rekening te kunnen houden met vogels, is gedetailleerde informatie 
nodig over verspreiding en aantallen. Informatie die we met de Vogelatlas verzamelen. 
 
Uiteraard deed onze VWG ook mee aan dit unieke project en hebben we alle atlasblokken in ons 
werkgebied onderzocht. Bij het Atlasproject werden deze keer zowel de wintervogels als de 
broedvogels geteld.  
De voorlopige landelijke resultaten van de tellingen zijn per soort in kaartvorm al verschenen bij 
www.vogelatlas.nl via de knop resultaten en dan naar voorlopige resultaten per regio. Onder 
atlasdistrict 5 zijn de Twentse en dus ook de Losserse voorlopige resultaten te zien met daarbij een 
vergelijking met de vorige atlasperiodes. 
Als vogelwerkgroep hebben we niet alleen alle Losserse blokken onderzocht, maar hebben we ook de 
uitgave van de toekomstige nieuwe Vogelatlas gesteund door twee soorten nl. de Grote Gele 
Kwikstaart en de Middelste Bonte Specht een sponsorbedrag toe te kennen. Bij de uitgave van de 
atlas en op de website van de Vogelatlas wordt onze vogelwerkgroep dan vermeld bij de 
soortbeschrijving van deze twee soorten. 
Het atlaswerk is in de afgelopen periode door de volgende leden uitgevoerd: 
 
Atlasblok Teller 
28-58  René Wijering 
29-32  Robert Blanke, Bart ter Beek, Martin Bonte en Henk Noordkamp 
29-41  Rudi Lanjouw en Niels Leerling 
29-42  Ben Heerink 
29-51  Henk Noordkamp, Robert Blanke, Bart ter Beek en Martin Bonte 
29-52  Ben Hulsebos 
35-12  Ben Hulsebos, Leo Hassing 
 
Inmiddels zijn alle blokken geheel op broedvogels geteld. Het atlasproject voor VWG Losser is dus 
inmiddels afgesloten. Het atlaswerk sloot perfect aan bij ons onderzoek voor telgebied Losser.  

 
Ben Hulsebos 

 

 
 

  

http://www.vogelatlas.nl/
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Midwintertelling watervogels 2015 
 
Telling 
Deze telling gebeurt in het kader van de jaarlijkse Sovon-midwintertelling van watervogels, die in het 
gehele land in het weekeinde in het midden van januari wordt gehouden. De bedoeling van de 
tellingen is het volgen van de aantalsontwikkelingen en de populatiegrootte van watervogels in 
Nederland.  
 
Weer 
De tellingen vonden dit jaar plaats op zaterdagmorgen 17 januari 2015. De weersomstandigheden 
waren bijna optimaal met weinig wind, volop zon en een temperatuur van 1 tot 3 graden. De 
waterstand was hoog geweest en was al gedeeltelijk weer gedaald. Een fietstocht langs het 
Dinkeltraject was mogelijk vanaf de Duitse grens tot de Zoekerbrug. Daarnaast is er vanaf de bruggen 
geteld en kon er af en toe een doorsteek naar het water worden gemaakt. Er was een minimale 
ijsbedekking, er lag geen sneeuw. In de voorafgaande winterperiode was er nog geen vorst van 
betekenis geweest en de vorstgrens lag ver in het noorden in Midden-Zweden en in het oosten nog 
voorbij de Baltische staten. Veel watervogels in het noordoosten waren dus nog niet door de kou 
verdreven naar het zuidwesten.  
 
Gebieden 
VWG Losser telt de volgende gebieden: 

 Dinkel: Rijksgrens-Bossinkbrug (in totaal 6 km) 

 Oelemars 

 Omleidingskanaal: Verdeelwerk-Stroothuizerbrug 3,3 km 

 Punthuizen, Puntbeek, Bewwerskamp 
 

 
 

Kokmeeuwen op De Welp 
 
Resultaten 
De resultaten van de tellingen staan in onderstaande tabel. Het betreft uitsluitend ter plaatse 
aanwezige vogels op of bij het water. Invallende en afvliegende vogels zijn ook meegeteld. Ondanks 
de afwezigheid van kou in het noordoosten werden er toch behoorlijk wat vogels en vogelsoorten 
genoteerd. In totaal werden er dit jaar 2.484 watervogels geteld, verdeeld over 27 soorten. Het 
hoogste aantal vogels en het hoogste aantal soorten van de afgelopen tien jaar. 
Het traject langs de Dinkel leverde dit jaar beduidend meer op, dan de twee jaren ervoor. De IJsvogel 
en de Dodaars bij de Zoekerbrug en de Wintertaling achter de Pol waren de krenten en de 
Kokmeeuwen op de Welp zorgden voor de pap. De Oelemars aan het einde van de telling zorgde 
zoals gewoonlijk weer voor de aantallen. Op de Oelemars konden we als nieuwe telsoort een 
Oeverloper bijschrijven. De tellers langs het Omleidingskanaal hadden Dodaarzen, Grote Zaagbekken 
en Grote Zilverreigers als leuke soorten op de tellijst staan. 
Teneinde vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te maken zijn de resultaten van de gebieden die 
in meerdere jaren geteld zijn weergegeven. De Dinkel is vanaf 1997 geteld met in de eerste jaren ook 
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het traject Bossinkbrug-De Poppe. Het Omleidingskanaal en de Puntbeek zijn geteld vanaf 2006. In 
de tabel zijn de tellingen vanaf 2004 vermeld.  
 
Dinkel 
 
Soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dodaars  1 1 1 1 3 1 4 4 2 1 1 

Aalscholver  1  1  5 1  1 1 2  

Blauwe Reiger 8 1 6 5 13 5 6 2 5 1 5 11 

Gr. Zilverreiger        1     

Ooievaar  1  1 1 1 2   1 1 2 

Knobbelzwaan       2 2  2 8 3 

Nijlgans 2  2 3  1  3 2  25 49 

Mandarijneend       1      

Smient  2   1 2  2     

Krakeend      8 5 2     

Wintertaling  2 6 2  8 7 19    1 

Soepeend 2 1    1 2 1     

Wilde Eend 161 152 187 40 55 259 310 167 4   37 

Kuifeend     2        

Tafeleend        2     

Meerkoet 7 3 19  12 20 9 49 5  2 1 

Waterhoen 3 12 25 4 19 13 3 9 8 3 9 6 

Kievit 13       1    40 

Watersnip   1     1     

Kokmeeuw 736  15 618 440 63 225 352 31 350 228 700 

Stormmeeuw       10 1     

IJsvogel  1 1         1 

Grote G. Kwikstaart    1      1 1  

Totaal  177 263 676 544 388 584 618 60 361 282 852 

 

 
 

Langs de Dinkel tussen Glane en de Duitse grens 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2015                                                                                58 
 

Oelemars 
 
Soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dodaars 1         1   

Fuut 4 4  3 7  2  3 7 18 9 

Aalscholver  15  7 3  1 9 9 7 7 21 

Blauwe Reiger   1   2    1 1 1 

Knobbelzwaan   2       6 2  

Grauwe Gans  119  2  6 231  112 315 123 65 

Kolgans  3       6 20 197 152 

Toendrarietg.       2      

Brandgans 5 3  2     6 3 6 4 

Soepgans 6 5 5  6 5 9 7 8 10 6 5 

Nijlgans 3 8   18  39  22 27 16 30 

Smient 12 19 6 18 9   9 5 18 8 3 

Krakeend 5 4 20 10 25 6 8 10 25 27 24 21 

Wintertaling  1 4 4 4  38      

Soepeend 6    3 3 1  2 1  3 

Wilde Eend 1.346 313 753 608 1.037 256 1.002 220 592 888 833 942 

Pijlstaart 1 1 1       1   

Kuifeend 1   10   3 15 1 3 10 8 

Witoogeend 1            

Tafeleend 6  2 2    5 1   7 

Grote Zaagbek        3     

Bahamapijlst.     1        

Meerkoet 32 16 26 5 29  108  14 26 14 24 

Waterhoen   1  1     3   

Kievit   1  82   47 150 11 110 79 

Oeverloper            1 

Watersnip           6 4 

Kokmeeuw 1 70 54 12  21 68  132 2 196 38 

Zilvermeeuw  3           

Stormmeeuw       11      

IJsvogel  1      1  1   

Totaal 1.430 585 876 683 1.225 299 1.523 326 1.088 1.378 1.577 1.417 

 

 
 

Watervogels tellen op de Welp 
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Omleidingskanaal-Puntbeek-Bewwerskamp 
 
Soort 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dodaars 1 4 2  1   2 2 3 

Fuut  7     1 1   

Aalscholver 1 13 20 3 3 5 5 4 14 22 

Blauwe Reiger 2 7 6 3 3 1 7 3 3 8 

Grote Zilverreiger   1 1 3 1 5 4 4 7 

Knobbelzwaan   1     2   

Grauwe Gans  6 2 8 9 4 15 2 20 45 

Soepgans         1 1 

Nijlgans 2 5 2 2  3 10 4 5 7 

Soepeend   6 4       

Wilde Eend 50 28 90 60 71 58 50 55 70 24 

Kuifeend 3 32 74  7 25 29 47 37 34 

Grote Zaagbek  2 8   4 1 1 5 4 

Meerkoet 24 31 129 97 18 19 48 125 49 57 

Waterhoen 1 1 6    2 1  3 

Kievit  180         

Kokmeeuw     3 3 40 1   

Stormmeeuw     2      

IJsvogel 2      1  1  

Grote G. Kwikstaart       1    

Totaal 86 316 347 178 120 116 216 252 211 215 

 
De tellers in 2015 waren: Martin Bonte, Niklas Haverkate, Herman Kamphuis, Richard Kiemeneij, Ben 
Heerink, Ben Hulsebos, Jelle Diepeveen, Leo Hassing, Ruud Kuipers, Wolfgang Waanders, Gerard 
Hannink, Wynand Koekkoek en Sander Wansing.  
De coördinatie was dit jaar in handen van Sander Wansing. 
 
De gegevens zijn aan Sovon doorgegeven en werden ook aan het Atlasproject toegevoegd. 
 
Sander Wansing en Ben Hulsebos 
Foto’s Sander Wansing 
 

 
 

Knobbelzwaan op een ondergelopen weiland langs de Dinkel 
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Klapekstertelling winter 2014-2015 in Losser 
 
De Klapekster is als broedvogel in Nederland uitgestorven, maar op de doortrek en als wintergast 

worden ze af en toe waargenomen. De overwinterende Klapeksters hebben winterterritoria van 

gemiddeld 50 ha, meestal in heide- en hoogveengebieden. Ze zitten graag boven in struiken en 

bomen op zoek naar voornamelijk muizen, maar ook wel naar vogels, amfibieën, reptielen en 

insecten. Deze prooien worden op doornen of scherpe takjes gespietst of klem gezet in een vork van 

een tak. Hoewel de Klapekster tot de zangvogels behoort, gedraagt hij zich als een roofvogel. Het 

aantal overwinteraars in geheel Overijssel wordt geschat op 23-30 Klapeksters. 

Waarneming.nl is in november 2007 een landelijke klapekstertelling gestart om de verblijfplaatsen en 

de overwinterende aantallen goed in beeld te krijgen. Daartoe werden vogelaars en vogelwerkgroepen 

opgeroepen om potentiële overwinteringsplaatsen van Klapeksters tijdens twee telweekenden in hun 

omgeving te bezoeken om Klapeksters op te sporen. Onze vogelwerkgroep heeft daar ook sinds 2007 

medewerking aan verleend Tegenwoordig wordt deze telling in een samenwerking tussen 

waarneming.nl en Sovon georganiseerd. De potentiële klapekstergebieden die in Losser worden 

onderzocht zijn: Oelemars, Omleidingskanaal/Lutterzand, Punthuizen, Beuninger Achterveld, 

Strengeveldweg, Zwartkampsweg en Stroothuizen. Het merendeel van de gebieden wordt beheerd 

door SBB. 

 

 

 

Op 20 december 2014 op de eerste telling van dit seizoen werden er in het kader van deze 

klapekstertellingen helaas geen Klapeksters binnen de gemeente Losser waargenomen. De 

telomstandigheden waren ongunstig met veel wind (5-6 Bft) en zwaar bewolkt weer Gelukkig was het 

wel droog. Een week daarvoor waren er nog 2 Klapeksters  in het Beuninger Achterveld 

waargenomen. 

 

 

 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2015                                                                                61 
 

 

 

De tweede telling vond plaats op 25 januari 2015 onder gunstige weersomstandigheden. Er was 

weinig wind met een temperatuur net boven het vriespunt en af en toe eventjes de zon. In het winterse 

landschap met een weg dooiende sneeuwlaag werd 1 Klapekster opgespoord in het Beuninger 

Achterveld. Verder werden er honderden Kramsvogels gezien, een mannetje Blauwe Kiekendief, 3 

Grote Zaagbekken en 5 Grote Zilverreigers. 

 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

3 4 2 2 3 1 2 2 

 

Aantal Klapeksters per winter in de onderzoeksgebieden in Losser 

 

Alle klapekstertellers worden voor hun telwerk bedankt 

door de organisatoren van de Klapekstertelling: 

Waarneming.nl en Sovon. De telgroep bestond uit Niklas 

Haverkate, Ben Heerink, Ben Hulsebos, Ruud Kuipers, 

Bennie Egberink, Henk Gilbers, Sander Wansing, 

Angelique Lamme en Johan Verloop. 

 

Ben Hulsebos  
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Oelemars in 2015 
 
Werkzaamheden 
Dit jaar zijn op de Oelemars de volgende activiteiten door VWG Losser uitgevoerd: 

 Voor- en najaarstrektellingen op Telpost Oelemars 

 Afwerken oeverzwaluwwand met zand, schoonmaken nestgangen en terugdringen van de 
wilgenopslag  

 Nestbescherming Kleine Plevier op eiland voor de kijkhut 

 Vlinder- en libelleninventarisaties 

 Actualisering informatie op de panelen in de kijkhut 
 
Soortenaantal 
Vanaf 1983 tot nu toe zijn er 247 vogelsoorten geregistreerd, waarbij ook broedvogels van exotische 
herkomst als o.a. Fazant, Nijlgans en Mandarijneend worden meegeteld. Nieuw in 2015 waren Raaf (1 
ex. roepend overvliegend op 8 maart) en Lepelaar (1 ad. op 5 en 6 juni foeragerend). 
Opvallend was weer de toestroom van natuurfotografen die vanuit het hele land en vanuit Duitsland 
een bezoek aan de vogelkijkhut brachten. IJsvogels, Witgatjes, Oeverlopers en Watersnippen lieten 
zich vanuit de hut moeiteloos fotograferen. 
 
Soortenlijst 2015 
De lijst van vogelsoorten van dit jaar is in onderstaande tabel weergegeven, waarbij ook het aantal 
waargenomen exemplaren van enkele bijzondere soorten is vermeld.  
 

Jaarlijst Oelemars 2015     Aantal soorten: 176 
 

Roodkeelduiker 2 Bruine Kiekendief 25 Pontische Meeuw 6 Beflijster 6 

Parelduiker  Blauwe Kiekendief 4 Kl. Mantelmeeuw X Tuinfluiter X 

Roodhalsfuut  Grauwe Kiekend. 1 Gr. Mantelmeeuw 1 Zwartkop X 

Geoorde Fuut 7 Steppekiekendief 1 Dwergmeeuw 1 Braamsluiper X 

Kuifduiker 1 Ruigpootbuizerd  Dwergstern 1 Grasmus X 

Dodaars X Buizerd X Visdief 10 Rietzanger  

Fuut X Wespendief X Noordse Stern  Waterrietzanger  

Aalscholver X Sperwer X Zwarte Stern 10 Sprinkhaanzanger  

Roerdomp  Havik X Reuzenstern  Kleine Karekiet X 

Koereiger  Torenvalk X Stadsduif X Bosrietzanger X 

Kleine Zilverreiger  Roodpootvalk 1 Holenduif X Spotvogel 1 

Grote Zilverreiger X Boomvalk X Houtduif X Fitis X 

Blauwe Reiger X Slechtvalk 21 Turkse Tortel X Tjiftjaf X 

Purperreiger  Smelleken 10 Zomertortel  Fluiter  

Ooievaar X Patrijs 2 Koekoek X Goudhaan X 

Zwarte Ooievaar 2 Kwartel 1 Kuifkoekoek  Vuurgoudhaan 2 

Flamingo  Fazant X Bosuil  Gr. Vliegenvanger X 

Lepelaar 1 Waterral 1 Ransuil  Bonte Vliegenv. X 

Heilige Ibis  Porseleinhoen  Velduil  Koolmees X 

Knobbelzwaan X Waterhoen X Kerkuil  Zwarte Mees X 

Wilde Zwaan  Meerkoet X Steenuil X Pimpelmees X 

Kleine Zwaan 32 Kraanvogel 402 Gierzwaluw X Kuifmees X 

Zwarte Zwaan  Scholekster X Bijeneter  Matkop X 

Sneeuwgans  Kluut  Hop  Glanskop X 

Kolgans X Griel  IJsvogel X Staartmees X 

Taigarietgans  Kleine Plevier X Zwarte Specht X Buidelmees 3 

Toendrarietgans X Bontbekplevier 4 Groene Specht X Bladkoning 2 

Kleine Rietgans  Zilverplevier 1 Grote B. Specht X Boomklever X 

Grauwe Gans X Morinelplevier  Mid. Bonte Specht  Taigaboomkruiper 1 

Grote Can. Gans X Goudplevier 153 Kleine B. Specht X Boomkruiper X 

Brandgans X Kievit X Draaihals  Grauwe Klauwier  

Rotgans  Kanoet  Veldleeuwerik X Klapekster  

Roodhalsgans  Drieteenstrandloper 1 Boomleeuwerik X Ekster X 

Bergeend 16 Steenloper  Strandleeuwerik  Gaai X 

Casarca  Bonte Strandloper 19 Oeverzwaluw X Kauw X 

Nijlgans X Krombekstrandloper  Boerenzwaluw X Roek X 

Indische Gans 1 Temmincks Strandl.  Huiszwaluw X Bonte Kraai  
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Mandarijneend  Kleine Strandloper  Duinpieper  Zwarte Kraai X 

Wilde Eend X Bosruiter 3 Waterpieper 18 Raaf 13 

Krakeend X Witgat 53 Oeverpieper 2 Spreeuw X 

Pijlstaart X Oeverloper X Graspieper X Wielewaal X 

Slobeend X Tureluur X Boompieper X Huismus X 

Smient X Zwarte Ruiter 13 Roodkeelpieper 1 Ringmus X 

Wintertaling X Groenpootruiter 32 Grote Pieper  Vink X 

Zomertaling 5 Grutto 3 Witte Kwikstaart X Keep X 

Tafeleend X Rosse Grutto  Gele Kwikstaart X Kneu X 

Krooneend  Wulp X Grote Gele Kwikst. X Frater  

Witoogeend  Regenwulp 11 Winterkoning X Kleine Barmsijs  

Topper  Houtsnip  Pestvogel  Grote Barmsijs  

Kuifeend X Poelsnip  Heggenmus X Barmsijs spec. X 

Zwarte Zee-eend  Watersnip X Roodborst X Putter X 

Grote Zee-eend  Bokje  Nachtegaal  Groenling X 

IJseend  Kemphaan 29 Blauwborst 2 Sijs X 

Brilduiker 11 Grauwe Franjepoot  Gekraagde Roodst. X Europese Kanarie 7 

Nonnetje 5 Middelste Jager  Zwarte Roodstaart X Goudvink X 

Grote Zaagbek 11 Kleine Jager  Tapuit X Appelvink X 

Middelste Zaagbek  Kleinste Jager  Paapje X Kruisbek 1 

Zeearend  Kokmeeuw X Roodborsttapuit X Rietgors X 

Visarend 10 Stormmeeuw X Zanglijster X Sneeuwgors  

Rode Wouw 11 Zwartkopmeeuw 2 Koperwiek X IJsgors  

Zwarte Wouw 1 Zilvermeeuw X Grote Lijster X Ortolaan 2 

  Geelpootmeeuw 5 Kramsvogel X Geelgors X 

    Merel X   

Ondersoorten        

Noordse Goudvink 1 Groenlandse Tapuit 1 Noordse Kwikstaart 5 Toendrabontbekplevier 3 

      Kortsnavelboomkruiper 1 

 
Waargenomen soorten op de Oelemars in 2015 

Dankwoord 
We hopen dat het dagelijkse toezicht door politie en/of jachtopzieners behouden blijft. Nog steeds 
trekt de zandafgraving illegale visserij en ongenode gasten aan, maar gelukkig in mindere mate dan in 
het verleden. 
Dank aan Texploza en de gemeente Losser voor de toestemming om op hun terrein de 
werkzaamheden en de tellingen 
te mogen verrichten.  
 
Ben Hulsebos 
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Telpost Oelemars 2015 
 

Voorjaarstrek 
 
De resultaten 
Er is geteld van 1 januari t/m 7 juni 2014. Er zijn 109 tellingen uitgevoerd, soms lang soms kort, 
afhankelijk van de weersgesteldheid en de temperatuur. Bij goede avondtrek is er af en toe een 
tweede telling op die dag uitgevoerd. Tijdens de tellingen hadden we dit jaar de volgende 
belemmerende weersfactoren: 
neerslag (10 tellingen), gedeeltelijk dichte mist (2 tellingen) en harde wind 4 Bft of meer (24 tellingen). 
De einddatum is wat vroeger dan in voorgaande jaren vanwege het feit dat in de vernieuwde versie 
van www.trektellen.nl de voorjaarstrek niet meer op 30 juni wordt afgesloten, maar op 14 juni. Dit komt 
meer overeen met de werkelijkheid, want na midden juni is de trek al bijna geheel zuidwestwaarts 
gericht. 
Op www.trektellen.nl zijn de resultaten eveneens te zien en kunnen er bewerkingen worden gemaakt. 
Zo kunnen er grafieken per soort worden getoond en verspreidingskaartjes van Nederland worden 
gemaakt om de doortrekpatronen over het land te zien. 
Nieuw in de voorjaarstelling waren Lepelaar, Raaf en Ortolaan. In de tabel zijn de voorjaarstellingen 
van de laatste drie jaren te zien. 
 
Soortnaam 2013 2014 2015 Soortnaam 2013 2014 2015 

Fuut 4 - - Geelpootmeeuw 5 5 4 

Aalscholver 699 663 526 Pontische Meeuw 8 - - 

Grote Zilverreiger 19 27 18 Visdief 1 15 - 

Blauwe Reiger 103 87 99 Zwarte Stern - - 6 

Ooievaar 3 24 42 Holenduif 72 38 235 

Zwarte Ooievaar - 2 - Houtduif 15.508 8.225 3.933 

Lepelaar - - 1 Turkse Tortel 2 5 2 

Knobbelzwaan 25 7 7 Velduil - 1 - 

Kleine Zwaan 71 - 8 Koekoek 2 1 1 

Wilde Zwaan 27 - - Gierzwaluw 678 754 507 

Zwaan spec. 14 - - Grote Bonte Specht 2 1 - 

Toendrarietgans 2173 1910 522 Kleine Bonte Specht - - 1 

Kolgans 45.081 2.718 2.580 Boomleeuwerik 17 3 1 

Grauwe Gans 1699 285 273 Veldleeuwerik 1.401 235 646 

Anser Gans spec. 4.312 1.618 1.836 Oeverzwaluw 31 38 19 

Brandgans 67 26 33 Boerenzwaluw 573 808 667 

Gr. Canadese Gans 25 12 2 Boompieper 10 11 3 

Nijlgans 59 31 33 Graspieper 2.026 2.302 677 

Casarca - 1 - Waterpieper - - 1 

Bergeend 2 11 - Roodkeelpieper 1 - - 

Smient 16 8 2 Gele Kwikstaart 55 114 76 

Krakeend 56 5 24 Grote Gele Kwikstaart 3 - 1 

Wintertaling 59 - - Witte Kwikstaart 316 122 130 

Wilde Eend 1.901 626 454 Heggenmus 1 - 1 

Pijlstaart 19 3 - Zwarte Roodstaart 4 - 4 

Slobeend 1 4 12 Paapje 2 6 2 

Tafeleend 11 - - Roodborsttapuit 2 - - 

Kuifeend 13 - - Tapuit 2 11 17 

Brilduiker 3 - - Beflijster - - 5 

Grote Zaagbek 24 - 4 Merel 7 3 1 

Nonnetje 7 - - Kramsvogel 4.063 4.039 3.425 

Wespendief 7 3 2 Zanglijster 38 9 30 

Zwarte Wouw 5 7 1 Koperwiek 104 1305 1046 

Rode Wouw 21 15 6 Grote Lijster 67 5 13 

Zeearend 1 - - Braamsluiper 1 - - 

Bruine Kiekendief 30 14 7 Tjiftjaf  13 3 1 

Blauwe Kiekendief 12 8 - Bonte Vliegenvanger 1 - - 

Havik 1 3 1 Staartmees 1 10 19 

http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/
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Sperwer 33 56 44 Zwarte Mees 1 - - 

Buizerd 218 182 220 Kuifmees - 1 - 

Visarend 3 4 4 Glanskop 1 - - 

Torenvalk 18 16 16 Pimpelmees 70 8 21 

Smelleken 3 1 1 Koolmees 31 15 14 

Boomvalk 6 4 1 Grauwe Klauwier 2 - - 

Slechtvalk 6 4 3 Wielewaal 6 - 1 

Kraanvogel 11.266 811 219 Gaai 24 - 18 

Scholekster 8 4 4 Ekster - 1 10 

Kleine Plevier 3 10 7 Kauw 1.233 553 789 

Bontbekplevier 2 - 2 Roek 104 14 75 

Goudplevier 181 22 51 Zwarte Kraai 4 20 34 

Kievit 15.467 654 397 Raaf - - 4 

Bonte Strandloper 1 1 - Spreeuw 7.209 1.641 1.271 

Kemphaan 2 6 21 Ringmus 3 7 7 

Watersnip 16 5 9 Vink 10.433 2.721 3.054 

Grutto 1 - 5 Keep 10 3 1 

Regenwulp 2 1 7 Groenling 69 50 67 

Wulp 21 8 14 Putter 20 16 35 

Zwarte Ruiter - 1 3 Sijs 251 17 61 

Tureluur 8 20 8 Kneu 157 197 210 

Groenpootruiter 3 7 10 Barmsijs spec. 3 - 2 

Witgat 44 24 15 Grote Barmsijs - 60 - 

Bosruiter - 1 - Kruisbek - 2 - 

Oeverloper 1 - 5 Goudvink 18 2 - 

Zwartkopmeeuw - 4 2 Appelvink 13 7 2 

Dwergmeeuw 2 3 1 Ortolaan - - 1 

Kokmeeuw 6.122 2.636 1.812 Geelgors 6 1 6 

Stormmeeuw 751 137 107 Rietgors 54 12 24 

Kleine Mantelmeeuw 66 34 49     

Grote Mantelmeeuw 4 1 1 Totaal 135.898 36.308 26.851 

Zilvermeeuw 266 96 114 Soorten (incl. exoten) 118 105 107 

Huiszwaluw 61 10 23 Uurgemiddelde 464 130 102 

    Teluren 293 279,5 264 

 
Voorjaarstrek Telpost Oelemars 2013 t/m 2015 

 
Nieuwe hoogste seizoen aantallen werden bereikt voor Ooievaar, Kemphaan, Regenwulp en 
Holenduif. Er was een nieuw dagrecord voor Kemphaan (11) en Beflijster (4). 
Tot nu toe is de voorjaarstelling van 2013 met 135.898 vogels de beste geweest in alle jaren trektellen 
op telpost Oelemars. Dan is daarmee vergeleken de voorjaarstelling van 2014 minimaal geweest met 
zelfs zo‟n 100.000 vogels minder dan in 2013. Dit jaar werd echter een absoluut dieptepunt bereikt in 
de voorjaarstrek en is deze telling in de reeks van 2002 t/m 2015 het seizoen met het laagste 
uurgemiddelde. Het aantal teluren is wat minder dan in voorgaande jaren vanwege deelname aan het 
Atlasproject.  

 
Uurgemiddelde voorjaarstrek 2002 t/m 2015 telpost Oelemars 
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Door het uitblijven van vorsttrek waren er duidelijk minder watervogels in deze voorjaarstelling 
aanwezig. Enorme aantalsverschillen in negatieve zin zijn er bij de ganzen, eenden, kiekendieven, 
Kievit, meeuwen, Houtduif, Graspieper, Spreeuw en Vink te zien. Wel waren er dit jaar flink wat meer 
Holenduiven. 
 

Najaarstrek 
 
De tellingen 
De najaarstrek werd tussen 18 juni en 30 december gevolgd. Er werden 158 tellingen verricht. 
Ongunstige factoren waren regen (20 tellingen), harde wind met 4 Bft of meer (28 tellingen), 
noord(oostelijke) wind (27 tellingen) en gedeeltelijk mist of nevel (24 tellingen). 
 
De resultaten 
Het belangrijkste is natuurlijk het uiteindelijke telresultaat. In de 158 tellingen werden gedurende 437 
teluren 138 soorten met in totaal 160.640 vogels overvliegend gezien. Met 368 vogels als 
uurgemiddelde is de najaarstrek van 2015 daarmee de op een na slechtste najaarstrektellingen in de 
afgelopen 15 jaar. Alleen in 2009 was het uurgemiddelde nog iets lager. De oorzaak is te vinden in het 
feit dat net gedurende de hoofdtrekperiode noordoostelijke wind en mist en nevel  de trek voor de 
tellers onzichtbaar maakte. Bij noordoostelijke wind vliegen de vogels zo hoog mogelijk over om te 
profiteren van deze rugwind. Bovendien kende dit najaar geen kou-inval in de oostelijke en noordelijke 
gebieden, zodat vorstgevoelige soorten (waaronder veel watervogels) gemist werden. 

 
Uurgemiddelde najaarstrek 2001 t/m 2015 

 
T/m 2005 is er alleen in de weekenden geteld, maar vanaf 2006 bijna dagelijks. In de volgende tabel 
staan de resultaten van de najaarstellingen van de afgelopen drie jaren. 
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Soortnaam 2013 2014 2015 Soortnaam 2013 2014 2015 

Fuut 1 - - Velduil - 1 - 

Aalscholver 1.286 1.523 1.219 Bijeneter - 1 - 

Grote Zilverreiger 92 121 92 Grote Bonte Specht 19 6 35 

Blauwe Reiger 53 117 69 Kleine Bonte Specht - 1 1 

Ooievaar 4 21 61 Boomleeuwerik 14 65 24 

Zwarte Ooievaar 3 2 2 Veldleeuwerik 6.675 3.285 1.303 

Knobbelzwaan 3 17 7 Oeverzwaluw 87 86 154 

Kleine Zwaan - 62 41 Boerenzwaluw 6.498 6.622 6.247 

Wilde Zwaan 35 1 - Huiszwaluw 781 784 1496 

Toendrarietgans 5.038 4.664 6.559 Grote Pieper - 1 - 

Kolgans 6.810 19.957 23.495 Boompieper 64 66 75 

Grauwe Gans 1.464 1.062 861 Graspieper 2.030 3.593 947 

Anser gans spec. 3.950 6.415 5.670 Waterpieper 1 13 17 

Brandgans 2 22 19 Duinpieper 1 1 - 

Gr. Canadese Gans 46 107 29 Roodkeelpieper - 4 1 

Nijlgans 52 53 43 Gele Kwikstaart 357 203 299 

Casarca 1 4 - Grote G. Kwikstaart 10 14 13 

Bergeend 4 6 1 Witte Kwikstaart 612 760 277 

Smient 44 38 31 Rouwkwikstaart 1 - - 

Krakeend 5 1 - Roodborst - - 2 

Wintertaling 14 28 8 Blauwborst - - 2 

Wilde Eend 244 312 271 Heggenmus 145 201 169 

Pijlstaart 11 3 - Zwarte Roodstaart 5 8 2 

Slobeend 6 - 7 Gekr. Roodstaart 1 4 - 

Tafeleend 3 2 11 Paapje 56 43 114 

Kuifeend 9 8 - Roodborsttapuit 20 19 7 

Grote Zaagbek 13 6 3 Tapuit 38 42 18 

Wespendief 150 11 26 Beflijster - 1 1 

Rode Wouw 3 7 3 Merel 24 89 123 

Steppekiekendief - 1 1 Kramsvogel 6.227 933 5.618 

Bruine Kiekendief 27 34 15 Zanglijster 99 943 240 

Blauwe Kiekendief 5 4 4 Koperwiek 6.830 6.917 1.710 

Grauwe Kiekendief 1 - 1 Grote Lijster 154 190 75 

Kiekendief spec. 1 - - Kleine Karekiet - - 1 

Havik 1 5 2 Sprinkhaanzanger - 1 - 

Sperwer 264 226 100 Waterrietzanger - 1 - 

Buizerd 576 685 482 Grasmus 2 6 1 

Visarend 10 8 5 Zwartkop - 2 2 

Torenvalk 14 40 33 Tjiftjaf 76 140 131 

Smelleken 5 15 8 Fitis 2 1 4 

Boomvalk 15 16 20 Buidelmees - 3 3 

Slechtvalk 18 10 11 Gr. Vliegenvanger 2 - - 

Roodpootvalk 1 2 1 Goudhaan - 19 17 

Kraanvogel 66 268 3 Bladkoning - 1 2 

Scholekster 3 5 - Staartmees 36 86 122 

Kleine Plevier 1 3 5 Kuifmees - - 2 

Bontbekplevier 2 - - Zwarte Mees 51 36 105 

Goudplevier 23 55 91 Glanskop - 1 - 

Zilverplevier - - 1 Matkop 1 - 1 

Morinelplevier - 3 - Pimpelmees 614 489 395 

Kievit 1.532 1.196 1.279 Koolmees 292 278 312 

Temmincks Strandl. - 1 - Gaai 1 19 1 

Bonte Strandloper 3 7 10 Ekster 2 4 1 

Kleine Strandloper - 1 - Kauw 936 1.195 883 

Kemphaan 1 8 4 Roek 102 281 238 

Watersnip 63 58 51 Zwarte Kraai 11 27 36 

Rosse Grutto 1 = - Raaf - - 9 

Grutto 1 - - Wielewaal 2 - - 
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Soortnaam 2013 2014 2015 Soortnaam 2013 2014 2015 

Regenwulp 4 4 4 Spreeuw 39.309 18.448 11.103 

Wulp 8 6 24 Ringmus 246 219 286 

Zwarte Ruiter 2 1 6 Huismus 2 - 3 

Tureluur 5 7 3 Vink 54.890 45.087 15.734 

Groenpootruiter 17 - 8 Keep 258 135 153 

Witgat 36 9 18 Europese Kanarie 3 8 6 

Bosruiter 5 5 1 Groenling 258 166 508 

Oeverloper 2 17 1 Putter 154 144 142 

Middelste Jager - 1 - Sijs 241 173 451 

Kleinste Jager - 1 - Kneu 991 1931 781 

Kokmeeuw 3.581 4.604 3.950 barmsijs spec. 19 9 43 

Stormmeeuw 15 48 3 Kleine Barmsijs - 1 - 

Kl. Mantelmeeuw 40 131 10 Grote Barmsijs 1 - - 

Gr. Mantelmeeuw - 2 - Kruisbek 164 15 8 

Geelpootmeeuw 2 2 1 Goudvink 44 44 11 

Pontische Meeuw 3 8 2 Noordse Goudvink - - 1 

Zilvermeeuw 68 150 102 Appelvink 17 9 2 

Zwarte Stern - - 3 Ortolaan 3 - 1 

Visdief 2 2 7 Geelgors 123 75 76 

Holenduif 317 458 278 Rietgors 259 269 162 

Houtduif 87.308 273.465 63.483 Totaal 244.104 410.672 160.640 

Turkse Tortel 34 12 14 Soorten 128 138 129 

Koekoek 1 - 2 Teluren 414 422,5 437 

Gierzwaluw 811 295 1.357 Uurgemiddelde 590 972 368 

 
Najaarstrek Telpost Oelemars 2013 t/m 2015 

 
Nieuw in de najaarstrek was de Raaf, waarvan er op 25 oktober in 1 groep 9 exemplaren overvlogen. 
Nieuwe hoogste najaarstotalen werden bereikt voor: Toendrarietgans, Kolgans, Goudplevier, Wulp, 
Zwarte Ruiter, Oeverzwaluw, Paapje, Merel, Bladkoning, Kuifmees en Groenling 
Nieuwe dagrecords in de gehele jaartelling, met achter de soort het aantal dat op 1 dag overvloog, 
waren er voor: Oeverzwaluw (48), Blauwborst (2), Beflijster (4), Kramsvogel (2.849), Goudhaan (6), 
Bladkoning (2), Kuifmees (2) en Raaf (9). 
Met het aantal geïnvesteerde uren staat Telpost Oelemars voor 2015 op de 19

e
 plaats van de meer 

dan 500 Europese telposten die geregistreerd staan bij www.trektellen.nl . Van de Nederlandse 
telposten komt de Oelemars op de 9

e
 plaats. 

 
Dankwoord 
Op de telpost hebben dit voorjaar in totaal 32 en in het najaar 49 tellers hun bijdrage geleverd. De 
coördinatie werd verzorgd door Ben Hulsebos en Sander Wansing. Onze dank gaat uit naar de vele 
tellers die hebben geholpen bij de tellingen en aan de firma Texploza voor hun toestemming om op 
hun gebied de tellingen te kunnen uitvoeren. 
 
Ben Hulsebos 

 

  

http://www.trektellen.nl/
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Euro Birdwatch 2015.   

 
Het is nog donker als op zaterdagmorgen 3 oktober de eerste tellers op de Oelemars arriveren. Het is 
onze “jeugdgroep” die als eerste op de telpost klaar staat om de trek vast te leggen. Dit keer is het 
vanwege het toegezegde mooie weer niet nodig om de tent op te bouwen, maar volstaat een tafeltje 
en een stoel om als secretariaat te dienen. De telling begint onder wat nevelige omstandigheden met 
wat grondmist, maar in de loop van de dag breekt de zon door, stijgt de temperatuur en gaan er heel 
wat kledingstukken uit. Direct al vanaf 7 uur trekken de 
eerste vogels door: wat Zanglijsters en Graspiepers 
openen de Euro Birdwatch 2015.  
Even later duikt een Buidelmees duidelijk roepend de 
mais in en vliegt een Rode Wouw in een onverwachte 
richting, nl. naar noord. De verwachting was dat er 
dankzij het feit dat er rond de 2.000 Rode Wouwen 
vanuit Falsterbo in Zuid-Zweden onderweg zijn,  er 
nog meer zullen volgen, maar helaas blijft het bij deze 
ene Rode Wouw. Even later komen er o.a. 
Kruisbekken, Watersnippen, Barmsijzen en wat late 
Boerenzwaluwen over en neemt de trek gestadig toe. 
Daarnaast neemt het aantal tellers eveneens toe en 
daarmee tevens de mate van gezelligheid. Ook al 
zullen er wel wat Grote Piepers en Roodkeelpiepers 
door de onderlinge gesprekken gemist zijn, dan neemt 
het niet weg dat de sfeer bijzonder goed is. Na afloop van de telling konden we vaststellen dat een 
zeer groot deel van de leden van onze VWG de telpost bezocht heeft, nl. 29 leden. We mochten ook 
nog 36 gasten begroeten die het fenomeen trektellen wel eens van dichtbij wilden zien. Al met al 
hebben 65 mensen deze dag de telpost bezocht: ook een nieuw dagrecord. 
In het vierde teluur ontstaat enige opwinding als de roepjes van een Bladkoning worden gehoord. 
Bladkoninkjes zijn superzeldzaam en zijn afdwalers uit Siberië. Via het zanddepot en de mais trekken 
twee Bladkoninkjes langs de telpost, direct daarna gevolgd door een andere bijzondere soort: de 
Roodkeelpieper. 
Na de gebruikelijke lunch met baklever en bakbloedworst is het aangenaam genieten in de zon. Er 
trekken nog maar weinig vogels in de middag over, maar Bruine Kiekendief, Slechtvalk en Appelvink, 
Toendrarietganzen en Kolganzen laten zich duidelijk zien. 
Dit jaar was het voor de 13

e
 keer dat telpost Oelemars aan de Euro Birdwatch deelnam. De telling van 

2015 is op de tiende plaats uitgekomen 
met betrekking tot het aantal vogels 
(2.222) en op de derde plaats met het 
aantal soorten (55). 
Ook dit jaar werd weer gebruik gemaakt 
van WhatsApp, waarbij een aantal 
telposten verspreid over het land elkaar op 
de hoogte kon houden van de resultaten 
en waarbij ook foto‟s rondgestuurd konden 
worden. 
Dank aan alle leden die zich ingezet 
hebben om van deze dag een succes te 
maken. Onze resultaten zijn aan 
Vogelbescherming Nederland 
doorgegeven. De dagelijkse 
trektelresultaten van telpost  Oelemars en 
ook deze Euro Birdwatch zijn te zien op 

www.trektellen.nl onder Oelemars (Losser). 
 
Een impressie van deze Euro Birdwatch is ook te zien op de weblog van Timo Roeke: 
https://slagpen.wordpress.com/2015/10/03/euro-birdwatch-2015. 
 
Sander Wansing en Ben Hulsebos 
Coördinatoren Telpost Oelemars  

http://www.trektellen.nl/
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De Welp – Een landschapsparel bij Losser 
 
Ligging 
Dichtbij de waterzuiveringsinstallatie van Losser ligt tegen de Dinkel een terrein dat als De Welp wordt 
omschreven. Het wordt omsloten door het Welppad, de Ravenhorsterweg, de Schoklandweg en de 
Dinkel. Het bestaat geheel uit weidegebied. 
 

 
 

De Welp vanaf het Welppad (ideale waterhoogte) 
 
In dit weidegebied ligt een terreininzinking die van oudsher permanent onder water stond. Deze kuil in 
het terrein stond tot kort geleden grotendeels door toedoen van ontwateringsloten en een afvoerduiker 
droog.  
 
Ruilverkaveling 
Nu de ruilverkaveling losser-Zuid tot stand is gekomen en de gronden herverdeeld zijn, is het grootste 
deel van De Welp nu eigendom van SBB. Direct na ondertekening van de grondruil is de afvoerleiding 
naar de Dinkel provisorisch afgedicht, zodat het water na een overstroming er niet weer direct uitloopt. 
Zodra er meer duidelijkheid is over het verwijderen van afrasteringen en de bodem stevig genoeg is 
voor zware machines, zal een permanente afdichting met een klei uitgevoerd worden. Een jarenlang 
gekoesterde wens van VWG Losser is nu dus gerealiseerd. 
Aan broedvogels is nu de terugkeer van de Tureluur te verwachten en kunnen Slobeenden en 
Zomertalingen er wellicht een territorium vinden. De Ooievaars die in de buurt aan de Schoklandweg 
broeden, vinden er nu een groter voedselaanbod en ze zijn dan ook regelmatig op De Welp te vinden. 
Daarnaast is het landschappelijk effect aanzienlijk versterkt en biedt het terrein op sommige 
momenten een aanblik zoals die ook te vinden is in de uiterwaarden van de Grote Rivieren. 
 
Waarnemingen 
In het afgelopen jaar hebben enkele waarnemers via waarneming.nl bijgehouden welke soorten op de 
nieuwe situatie zouden reageren. De meest opvallende waren bij de eenden o.a. Smient, Krakeend, 
Zomertaling, Wintertaling en Slobeend. Ook Knobbelzwaan, Ooievaar, Dodaars, Watersnip, 
Groenpootruiter en Kemphaan lieten zich hier zien. Zwartkopmeeuw en Waterpieper behoorden tot de 
meest zeldzame gasten. In onderstaande tabel zijn de waargenomen soorten, de vroegste en laatste 
datum, het aantal waarnemingen en het gesommeerde aantal vogels te zien. 
 
Toekomstplan 
De afwatering van de RWZI Losser zou i.p.v. de huidige lange route naar de Dinkel onder de 
Ravenhorsterweg door verlegd kunnen worden door een korte verbinding te maken van de RWZI naar 
de laagte op De Welp, een afstand van ongeveer 65 meter. De duiker onder het Welppad is reeds 
aanwezig. De aanvoer van water naar deze laagte is dan het gehele jaar gegarandeerd. Deze 
constructie is enkele jaren geleden ook besproken met de Gemeente Losser en SBB en is daarna 
geblokkeerd door de toenmalige grondeigenaar. Maar inmiddels is SBB nu de nieuwe eigenaar en zijn 
er weer mogelijkheden. 
Het zou dan ook nu een unieke mogelijkheid kunnen zijn om met eenvoudige middelen de natuur op 
De Welp weer te herstellen en er een prachtig plas-drasgebied van te maken. 
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VWG Losser hoopt dan ook dat onze visie bij de komende besprekingen tussen Waterschap 
Vechtstromen, Gemeente Losser en SBB meegenomen wordt als een goed alternatief voor de 
toekomstige ontwikkeling van het gebied. 
 

 
 

Soortenlijst De Welp 2015 (waarneming.nl) 

 
Ben Hulsebos 
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Dagvlinders en libellen 2015 

 
In de gemeente Losser zijn waarnemingen verzameld van dagvlinders en libellen. Een aantal leden 
van VWG Losser is niet alleen vogelaar, maar inventariseert tijdens het vogelonderzoek ook de 
dagvlinders en libellen. Ook doen enkele VWG-leden mee aan monitoringprojecten van libellen en 
dagvlinders voor NM. Op de Oelemars zijn er veel waarnemingen gedaan tijdens de trektellingen, 
vanaf de vlonder en vanuit de observatiehut. Het gebied de Zandbergen werd ook regelmatig bezocht. 
Op de Duivelshof is op het terrein van Natuurmonumenten een monitoringroute voor libellen uitgezet, 
waarbij 10 keer per jaar een route wordt gelopen. De gegevens van deze route gaan naar de 
Vlinderstichting en naar NM. In 2013 is daar een vlakdekkende monitoring voor dagvlinders en libellen 
op het heideterrein aan de noordkant van de Duivelshof toegevoegd. In 2015 is op de Duivelshof een 
vlak dekkend onderzoek naar Heideblauwtjes bij gekomen. 
De waarnemingen uit deze gebieden zijn in onderstaande tabellen verwerkt. In de eerste kolom staan 
de waargenomen vlinders en libellen binnen de gehele gemeente Losser in 2015. Schaarse soorten 
zijn in rood aangegeven. De Keizersmantel is hierbij de zeldzaamste soort. Heideblauwtjes deden het 
goed op de Duivelshof, waar op een heideveldje zo‟n 1560 Heideblauwtjes bij elkaar vlogen. De 
Kanaaljuffers vlogen weer zoals gebruikelijk bij het Omleidingskanaal en de Beekrombout zat bij de 
Dinkel. De Vuurlibel was dit jaar permanent aanwezig op de vennen in de Duivelshof. 
 
Dagvlinders 
 

Soort Losser Oelemars-Zandbergen Duivelshof 

Zwartsprietdikkopje x x x 

Groot dikkopje x  x 

Bont dikkopje x   

Aardbeivlinder x   

Citroenvlinder x x x 

Oranjetipje x x x 

Groot koolwitje x x x 

Klein koolwitje x x x 

Klein geaderd witje x x x 

Oranje luzernevlinder x x  

Kleine vuurvlinder x x x 

Eikenpage x   

Boomblauwtje x  x 

Heideblauwtje x  x 

Icarusblauwtje x x x 

Bont zandoogje x x x 

Hooibeestje x x x 

Koevinkje x x x 

Bruin zandoogje x x x 

Kleine ijsvogelvlinder x  x 

Grote weerschijnvlinder x  x 

Keizersmantel x   

Atalanta x x x 

Distelvlinder x x  

Dagpauwoog x x x 

Kleine vos x x x 

Gehakkelde aurelia x  x 

Landkaartje x x x 
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Libellen 
 

Soort Losser Oelemars-Zandbergen Duivelshof 

Bruine winterjuffer x  x 

Weidebeekjuffer x x x 

Gewone pantserjuffer x  x 

Tangpantserjuffer x   

Tengere pantserjuffer x  x 

Houtpantserjuffer x  x 

Lantaarntje x x x 

Tengere grasjuffer x   

Watersnuffel x  x 

Azuurwaterjuffer x x x 

Grote roodoogjuffer x x  

Kleine roodoogjuffer x  x 

Kanaaljuffer x   

Vuurjuffer x  x 

Koraaljuffer x   

Blauwe breedscheenjuffer x   

Bruine glazenmaker x x x 

Blauwe glazenmaker x x x 

Paardenbijter x  x 

Grote keizerlibel x  x 

Glassnijder x x x 

Beekrombout x   

Plasrombout x x  

Smaragdlibel x x x 

Metaalglanslibel x x x 

Viervlek x x x 

Platbuik x  x 

Gewone oeverlibel x x x 

Zwarte heidelibel x  x 

Bloedrode heidelibel x  x 

Bruinrode heidelibel x x x 

Zwervende heidelibel x x  

Steenrode heidelibel x  x 

Vuurlibel x x x 

 
 

Ben Hulsebos 
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Dagvlinders en libellen, Duivelshof 
 
In 2013 is begonnen met een vlakdekkende inventarisatie van het heideveld aan de noordzijde van de 
Duivelshof voor dagvlinders en libellen. Op het kaartje is het met de kleur paars aangegeven. 
 

 
 

De oppervlakte van het terrein bedraagt 4 ha. De randen bestaan aan alle zijden uit hoog opgaande 
bomen en struweel. In het midden is het voormalige bouwland geplagd en is er weer heide ontstaan. 
Rondom dit heidebestand is nog een strook van ongeveer 10 m voormalige bouwgrond met gras. In 
het terrein bevinden zich twee vennen. Bij de inventarisaties is een vaste looproute aangehouden 
waarbij om de 20 m het gebied werd doorkruist. Er is alleen „s middags geïnventariseerd bij goed weer 
met zon en temperaturen boven de 16 graden. 
De eerste bevindingen zijn dat het terrein redelijk veel soorten dagvlinders en libellen herbergt. Alleen 
de randen met toch wel omvangrijke bramenstruwelen vielen in dat opzicht wat tegen. De verklaring is 
waarschijnlijk te vinden in het feit dat de struwelen aan de oostzijde de volle wind krijgen bij de 
normale westelijke windrichting en dat de struwelen aan de westzijde, die uit de wind liggen, juist in de 
schaduw van de bomenrij liggen. 
Het heideterrein in het midden van het gebied dreigt te worden overwoekerd door opslag van berken 
en elzen, die in het eerste jaar aan het eind van de tellingen al een meter hoog waren. Tussen deze 
opslag zijn nog maar enkele open plekken met heide te vinden en is berk en els volop in de 
meerderheid. In het tweede jaar is er op een ander tijdstip gemaaid, zodat het middenterrein wat 
lagere opslag had. 
Bij de eerste inventarisatie dit jaar werd geconstateerd dat de beide vennen compleet uitgebaggerd 
waren en dat de oevers geheel van begroeiing waren ontdaan. Het uitgebaggerde materiaal lag op 
grote hopen naast de vennen. 
Er zijn in 2015 bij de 9 inventarisatierondes 14 dagvlindersoorten aangetroffen. Er is 1 ronde minder 
gelopen dan in voorgaande jaren. Dit jaar was het een matig vlinderjaar, hetgeen uit de resultaten ook 
duidelijk naar voren komt. Opvallend was weer de massale aanwezigheid van het Bruin zandoogje, 
dat zich hier steeds verder ontwikkelt. Het Heideblauwtje is inmiddels verdwenen. De St.-Jansvlinder 
is een dagactieve nachtvlinder, die goed vertegenwoordigd is in het terrein. Vandaar dat deze in de 
tabel is opgenomen. 
Bij de twee kleine vennetjes zijn 16 soorten libellen gezien. Helaas was de Gevlekte witsnuitlibel (SNL-
soort) dit jaar niet aanwezig. De ingreep bij de vennetjes, waarbij alles is opgeschoond, heeft duidelijk 
zijn weerslag gehad in de libellenpopulatie. De Tengere pantserjuffer die in de randbegroeiing vaak 
aanwezig is, was verdwenen, maar Lantaarntje, Kleine roodoogjuffer en Platbuik vestigden zich juist 
hier. Ook de Gewone oeverlibel profiteerde van de kale oevers. Elk nadeel heeft dus ook zijn 
voordeel. 
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Dagvlinders 
 
Soort 
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 Totaal 

2013 
Totaal 
2014 

Totaal 
2015 

Zwartsprietdikkopje     10 2    4 28 12 

Geelsprietdikkopje          1 0 0 

Groot dikkopje     6     3 4 6 

Citroenvlinder 2 3 3  4 1  1  17 32 14 

Oranjetipje  3        7 11 3 

Klein koolwitje   1 5 11  5 6 4 50 54 32 

Groot Koolwitje       1   0 3 1 

Klein geaderd witje 5 7   3 3 2   2 57 20 

Oranje luzernevlinder          12 0 0 

Eikenpage          0 1 0 

Kleine vuurvlinder      1 1   2 0 2 

Heideblauwtje          9 1 0 

Icarusblauwtje      3 16   39 30 19 

Boomblauwtje     1 1    0 1 2 

Bont zandoogje          3 2 0 

Hooibeestje          7 1 0 

Koevinkje     13 6    37 79 19 

Bruin zandoogje    116 141 50 3   161 273 310 

Kleine ijsvogelvlinder          1 0 0 

Atalanta        1 1 3 3 2 

Dagpauwoog 1 1        2 3 2 

Kleine vos          4 8 0 

Gehakkelde aurelia          1 1 0 

Landkaartje          1 0 0 

St. Jansvlinder     18 1    57 79 19 

 
Libellen 
 
Soort 

2
4

-4
 

2
-5

 

5
-6

 

2
9

-6
 

1
1

-7
 

3
1

-7
 

1
2

-8
 

2
9

-8
 

1
1

-9
 Totaal 

2013 
Totaal 
2014 

Totaal 
2015 

Weidebeekjuffer          0 2 0 

Gewone pantserjuffer         1 2 1 1 

Tengere pantserjuffer          58 20 0 

Houtpantserjuffer          5 0 0 

Watersnuffel      2 2 2 1 4 4 7 

Azuurwaterjuffer   32 84 83 9 12   382 547 220 

Lantaarntje     5 1 1 6 4 0 0 17 

Vuurjuffer   2       6 3 2 

Kleine roodoogjuffer     2  2   0 0 4 

Paardenbijter         1 6 6 1 

Bruine glazenmaker          1 3 0 

Blauwe glazenmaker         1 8 1 1 

Grote keizerlibel   2 5 2 2    7 9 11 

Smaragdlibel   3       6 13 3 

Platbuik   6 4 1     0 0 11 

Viervlek   6 2 2     30 39 10 

Gewone oeverlibel    2 6 2 1   3 1 11 

Gevlekte witsnuitlibel          0 4 0 

Noordse witsnuitlibel          1 0 0 

Zwarte heidelibel      1    14 5 1 

Bloedrode heidelibel       2 3  18 20 5 

Bruinrode heidelibel        4 23 10 2 27 

Steenrode heidelibel          2 0 0 

 
 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2015                                                                                76 
 

Dit jaar is er een vlakdekkende inventarisatie uitgevoerd op het heideveldje ten westen van de 
parkeerplaats. Dit in verband met de aanwezigheid van grote aantallen Heideblauwtjes. Er zijn 2 
tellingen verricht, waarbij met een handteller de Heideblauwtjes zijn geteld. Het terrein bestaat uit 13 
voormalige rabatten, waarbij 7 rabatten zijn geteld.  Het totaal aantal is daarna door 7 gedeeld en met 
13 vermenigvuldigd. Bij het elke keer overslaan van een rabat wordt dan het mogelijk dubbeltellen 
door het oplopen van de vlinders voorkomen. 
 
Soort Bezoek 25-6 Bezoek 29-6 

Heideblauwtje 390 1.560 

Bruin zandoogje 2 9 

Groot dikkopje  1 

Grote Keizerlibel 1 1 

Viervlek 2 3 

Azuurwaterjuffer 90 70 

Vuurjuffer 1  

 
 
Ben Hulsebos 
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Nachtvlinderonderzoek 2015 

 
Het afgelopen jaar is er door ons weer onderzoek gedaan naar de vlinders in de gemeente Losser. 
Voornamelijk werd er naar nachtvlinders gezocht, maar ook de dagvlinders zijn niet overgeslagen. De 
inventarisaties vonden plaats op het landgoed Snippert (NM) in het Arboretum Poortbulten (regio 
Twente), in het Dinkeldal (SBB), in Stroothuizen (SBB) en op het Ringstation Overdinkel. 
 
Methode 
De nachtelijke inventarisaties werden gedaan met een lamp voor een gespannen laken. Hier komen 
de vlinders op af en gaan ze meestal rustig op het laken zitten, zodat ze bekeken en gedetermineerd 
kunnen worden. Ook is er gewerkt met een vlinderval. Dat is een soort kist waar de lamp bovenop zit. 
Deze lokt de vlinders aan en die vliegen de kist in. Door de constructie van de kist kunnen zij daar 
maar moeilijk uit ontsnappen, zodat de onderzoekers de volgende morgen op hun gemak de vlinders 
kunnen determineren en tellen. Ook is er smeer gebruikt. Dit lokmiddel, op basis van keukenstroop en 
wat alcoholische drank, wordt voor de schemering op ooghoogte op boomstammen gesmeerd. De 
nachtvlinders worden gelokt door de geur en drinken van het mengsel. Deze methode is vooral 
productief in het voor- en najaar. Dan bloeien er nog nauwelijks bloemen. In de zomer is de 
concurrentie van bloemen zo groot, dat smeren weinig oplevert. Tevens komen er op smeer soorten 
die niet of nauwelijks op licht afkomen. Vlinders waarbij twijfel bestaat over de juiste determinatie, 
worden meegenomen om te worden gefotografeerd. Aan de hand van de foto worden specialisten om 
hun mening gevraagd. In sommige gevallen, dit geldt voornamelijk voor de kleine vlinders, zullen 
moeilijk op het uiterlijk te determineren exemplaren worden gedood. Hierna kan door middel van 
dissectie van de genitaliën de juiste naam worden bepaald. De overige vlinders kunnen daarna weer 
worden vrijgelaten. 
We geven hier eerst de Nederlandse naam van de vlinder gevolgd door de wetenschappelijke naam 
tussen haakjes. Dit laatste is vooral bedoeld voor eventuele lezers van over de grens, die onze namen 
vaak niet begrijpen, maar via de wetenschappelijke naam toch weten waarover we het hebben. 
 
Resultaat 
Het voert te ver om van elke vindplaats een volledige opsomming te geven van al de soorten vlinders 
die er in 2015 zijn waargenomen. We hebben er voor gekozen om van elke locatie de meest 
vermeldenswaardige soorten te noemen met een kleine toelichting over de verspreiding en de 
biologie. Veel van de gegevens hierover komen van de websites http://www.vlindernet.nl en 
http://www.microlepidoptera.nl. De foto‟s zijn van Leo Hassing en Rinus Baayens, indien er geen foto 
voorhanden was is er gebruik gemaakt van de website http://www.lepiforum.de  , uiteraard met 
vermelding van de fotograaf. Wij danken de makers van deze website voor het gebruik van hun 
informatie. 
 
Landgoed Snippert 
Dit jaar hebben we zeven keer geïnventariseerd op dit terrein, hierbij werden 38 nieuwe soorten 
vastgesteld, waarvan er 10 tot de zogenaamde kleine vlinders behoren. Bijzondere soorten van de 
grote vlinders waren o. a. de 
Vingerhoedskruiddwergspanner (Eupithecia 
pulchellata), de Zwarte-L-vlinder, (Arctornis l-nigrum), 
en de Bleke novemberspanner (Epirrita christyi), 
hiervan werden maar liefst 11 exemplaren gevangen. 
Van de kleine vlinders zijn de Anjerbladroller 
(Cacoecimorpha pronubana) en de Lichte granietmot 
(Eudonia lacustrata) vermeldenswaardig. Deze 
soorten worden niet zo vaak in Twente gezien. De 
Bleke novemberspanner staat te boek als zeldzaam, 
mogelijk wordt deze soort te weinig herkend. Er zijn 
drie soorten uit het geslacht Epirrita die alle zeer 
sterk op elkaar lijken en ook nogal variabel zijn. Ze 
kunnen alleen met zekerheid worden gedetermineerd 
aan de hand van de genitaliën. 
 
 
 
 

http://www.vlindernet.nl/
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Arboretum Poortbulten 
Op het Arboretum (Regio Twente) is geïnventariseerd tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op 9 
september, een tijd waarop er duidelijk minder soorten nachtvlinders waargenomen kunnen worden, 
vooral de micro's zijn dan minder aanwezig. Er was gelukkig veel belangstelling van het publiek, 
minimaal 60 personen waren aanwezig, die toch een aantal leuke soorten hebben kunnen 
waarnemen. 
Er werden op deze avond vier nieuwe soorten voor dit gebied waargenomen. Leuke soorten waren de 
Lindegouduil (Tiliacea citrago), de Bruine sikkeluil (Laspeyria flexula) en de Eiken-orvlinder 
(Cymatophorina diluta). Landelijk zijn deze soorten zeldzaam, maar hier worden ze in de goede 
periode ieder jaar wel waargenomen. De Eiken-orvlinder is in onze omgeving in ieder geval niet 
zeldzaam. Naast de nachtvlinders konden ook nog een 60-tal hoornaarwespen bewonderd werden die 
volop aanwezig waren op het laken en bij de lichtvalkasten. 
  

 
 
Stroothuizen 
Hier hebben we twee keer geïnventariseerd, 
op 24 februari met smeer en op 3 augustus 
met laken, lichtvalkast en smeer. Aan dit 
gebied hebben we tot op heden nog te weinig 
aandacht geschonken. Hier zullen we de 
komende jaren wat meer moeten 
inventariseren en zullen er dan zeker nog 
bijzondere soorten worden waargenomen. Er 
werden dit jaar maar liefst 68 nieuwe soorten 
waargenomen, met daaronder enkele 
bijzondere soorten zoals het 
Moerasgoudvenstertje (Plusia putnami), de 
Schijn-nonvlinder (Panthea coenobita) en 
Donkere wapendrager (Clostera pigra). 
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Het Dinkeldal 
Er is een aantal keren langs de Dinkel vanaf de Zoekerbrug tot aan Aarnink gesmeerd om de 
zogenaamde weeskinderen (nachtvlinders die tot de familie van de uilen behoren) te inventariseren. 
Drie soorten werden er aangetroffen: het Zwart weeskind (Mormo maura), het Rood weeskind 
(Catocala nupta) en het Karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa). Het Zwart weeskind was met 
minimaal 26 exemplaren aanwezig (zie tabel). Het werkelijke aantal zal een stuk hoger liggen, omdat 
wij alleen bij de bruggen inventariseren. Naast de weeskinderen zijn ook diverse andere soorten 
nachtvlinders op het smeer aangetroffen, de namen en aantallen zijn ook doorgegeven aan de 
Vlinderstichting. 
 
Weeskinderen 2015 Dinkeldal 
 

Locatie 15-7 16-7 17-7 20-7 21-7 22-7 Max. per 
locatie 

Zoekerbrug -   4 Zwart 3 Zwart  Z 4 

Kolkersbrug      1 Zwart Z 1 

Huisman  2 Zwart 6 Zwart    Z 6 

Schoklandbrug    3 Zwart   Z 3 

Dode Dinkelarm 1 Karmozijn 
2 Zwart 

  2 Zwart 
2 Rood 

 1 Karmozijn                                                             
1 Rood 

Z 2 
R 2 
K 1 

Zandhuizerbrug 3 Zwart 
 

  3 Zwart  5 Zwart Z 5 

Aarnink -   1 Rood 
2 Zwart 

 2 Zwart Z 2            
R 1 

Bossinkbrug    3 Zwart   Z 3 

Graafschappad     -   

Glanerbeek     -   

Elsbeek     -   
Totaal 5 Zwart 

1 Karmozijn          
2 Zwart 6 Zwart 17 Zwart 

3 Rood 
3 Zwart 8 Zwart 

1 Rood 
1 Karmozijn 

Z  26 
R  3 
K  1 

 
Er is ook een Zwart weeskind in de omgeving van de Stakenbeek in Oldenzaal aan de Visschedijkweg 
gespot. 
 

  
 
 
Ringstation Overdinkel 
Op het ringstation is het afgelopen jaar zeven keer met de lichtvalkast en/of smeer gevangen. Dit jaar 
was al weer het 12e jaar op rij dat hier de nachtvlinders werden geïnventariseerd. Ook de dagvlinders 
werden op naam gebracht. Er zijn in 2015 vier nieuwe soorten nachtvlinders voor het ringstation 
gevangen, o. a. een zeldzame microvlinder de Bruingele boogbladroller (Acleris aspersana). 
 
 
Leo Hassing & Sjaak Koster          
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Bijzondere vogelwaarnemingen in Losser 2015 
 

Bijzondere waarnemingen van vogels in de gemeente Losser zijn zeker zinvol om in een artikel te 
documenteren. Enkele van deze waarnemingen haalden de media en sommige soorten waren nieuw 
voor Losser. Soorten die voor Losser en Twente zeldzaam zijn, kunnen echter landelijk tot de 
algemene soorten behoren. In het volgende overzicht zijn deze waarnemingen van zeldzame en 
schaarse soorten voor Losser weergegeven. De waarnemers zijn in dit artikel weggelaten, maar ze 
zijn terug te vinden op www.waarneming.nl. Ook zijn alle onderstaande gegevens overgenomen uit 
www.waarneming.nl. 
 
Twee Roodkeelduikers verbleven van 13 t/m 24 mei op de Oelemars. Dit was niet alleen 
ongebruikelijk qua aantal, maar ook zeer bijzonder voor de tijd van het jaar. Op de Oelemars werd op 
27 oktober een Kuifduiker gezien. Op 21 juli vlogen er 2 Zwarte Ooievaars (ad.) over Glane en 1 ad. 
op 2 augustus over telpost Oelemars. Op 9 augustus vloog er een over Kraesgenberg en op 15 
augustus een over de Scholtinkstraat. De laatste Zwarte Ooievaar (juv.) vloog op 22 augustus over 
telpost Oelemars. Nieuw voor de gemeente Losser was de Lepelaar die zich op 5 en 6 juni vanuit de 
observatiehut op de Oelemars mooi liet bekijken. 
 
Over het Binkhorsterveld vloog op 14 januari een Zeearend. Een juveniele Steppekiekendief 
veroorzaakte op 20 september de nodige opwinding op telpost Oelemars. Het betrof de tweede 
waarneming van deze soort voor Losser. Op 12 mei vloog een Grauwe Kiekendief over het 
Beuninger Achterveld en op 23 augustus een over telpost Oelemars. Een Roodpootvalk vloog op 21 
augustus over telpost Oelemars. 
 
Een bijzondere vangst op het Ringstation was op 4 maart die van een Porseleinhoen. Op 23 juli 
vloog een Kluut over het Ringstation in Overdinkel. Voor de observatiehut op de Oelemars zat op 24 
augustus een juveniele Drieteenstrandloper. Over telpost Oelemars vloog op 13 december een 
Zilverplevier en op 27 april een adulte Dwergmeeuw. Van de Zwartkopmeeuw zijn er maar drie 
waarnemingen: 1 adulte vogel vloog op 17 maart over telpost Oelemars en mogelijk dezelfde vogel 
werd later op De Welp aangetroffen. De derde waarneming betrof een 2

e
 kj op de Oelemars op 28 

maart. Een Grote Mantelmeeuw (ad.)vloog op 3 april over telpost Oelemars. Pontische Meeuwen 
werden bij de observatiehut en de telpost op de Oelemars gezien: 1 op 7 februari, 1 op 19 maart, 31 
augustus, 27 september en 1 eerste kj op 2 oktober en 1 eerste kj op 14 november. Van de 
Geelpootmeeuw zijn alle waarnemingen eveneens afkomstig van telpost Oelemars: 1 tweede kj op 7 
januari, 1 op 25 januari, 1 tweede kj op 14 maart en 1 tweede kj op 14 november. In het binnenland 
van Nederland is de normaal aan de kust gebonden Dwergstern uiterst zeldzaam, maar op 3 
augustus is deze vogel mooi gefotografeerd vanuit de observatiehut op de Oelemars. 
 
Inmiddels is de eens talrijke Zomertortel een zeldzaamheid geworden. Dat wordt bevestigd doordat 
deze soort slechts 1 keer is gezien en wel op 14 mei in het Lutterzand. Van de Draaihals zijn in de 
broedtijd 2 geldige territoria gevonden (Snoeijinksweg en Lutterzand). De landelijk zeer zeldzame 
Middelste Bonte Specht is in Losser met 116 territoria eigenlijk een algemene soort geworden. 
Losser is momenteel een van de landelijke bolwerken van deze spechtensoort. De Grauwe Klauwier 
had dit jaar 3 territoria in NO-Losser (Punthuizen, Beuninger Achterveld en Stroothuizen). De Raaf 
was dit jaar goed vertegenwoordigd: 1 op 23 januari over Stroothuizen, 1 op 25 februari in het 
Lutterzand, 1 op 8 maart en 3 op 22 maart over telpost Oelemars, max. 2 tussen 19 april en 12 
december bij de Strengeveldweg, 2 op 22 juli in Punthuizen, 2 op 21 oktober in de Elfterheurne en op 
25 oktober vloog een groep van 9 Raven over telpost Oelemars. Hier waren ook 3 waarnemingen van 
de Buidelmees: 1 ex. op 26 september en 1 op 2 en 3 oktober. In Punthuizen werd in de 
winterperiode een Klapekster gezien en in het Beuninger Achterveld waren er 2. Op het Ringstation 
werd dit jaar 4 keer een Siberische Tjiftjaf gevangen: 1 op 15 en 27 maart, 1 op 29 oktober en 1 op 3 
december. De Bladkoning wordt de laatste tijd elk jaar waargenomen: dit jaar 2 op 3 oktober bij 
telpost Oelemars. De Kortsnavelboomkruiper neemt gestaag in aantal toe. Inmiddels zijn er dit jaar 
3 geldige territoria vastgesteld (Boerskotten 2 terr., Hakenberg 1 terr.) en zijn op nog andere locaties 
eveneens Kortsnavels in het broedseizoen gezien (Singraven en Egheria). Winterwaarnemingen 
waren er op 31 januari op de Paaschberg, op 1 februari op de Snippert, op 6 december in het 
Arboretum Poortbulten en op 25 december op de Oelemars. De Taigaboomkuiper(noordelijke 
nominaatvorm) liet zich in 18 oktober en 5 december in vogelaarstuinen in de bebouwde kom van 
Losser zien. De eerste Beflijster liet zich op 13 april in het Beuninger Achterveld zien, gevolgd door 

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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een overvliegende vogel op 14 april over het Ringstation. Maximaal 4 exemplaren zaten op telpost 
Oelemars van 15 t/m 23 april en maximaal 3 in het Beuninger Achterveld van 19 t/m 24 april. In 
Punthuizen werd op 4 mei nog een Beflijster gezien, in de najaarstrek vloog een vogel op 18 
september over het Ringstation en op 5 oktober 1 over telpost Oelemars. Op de Oelemars zaten op 
18 september 2 Blauwborsten in de mais naast de telpost. Op 29 augustus werd op het Ringstation 
een Noordse Nachtegaal gevangen en geringd. Deze soort is nieuw voor de gemeente Losser. 
Vroeger was de Nachtegaal alom aanwezig in Losser. Tegenwoordig is deze soort hier inmiddels een 
zeldzaamheid geworden: 1 zingend mannetje zat in de Fleerderhoek van 11 t/m 25 mei. 
  
Een Duinpieper zat op 1 september in Punthuizen. Er vloog op 3 oktober een Roodkeelpieper over 
telpost Oelemars. Op 3 en 10 oktober werd de voor Twente uiterst schaarse Oeverpieper vanuit de 
vogelkijkhut op de Oelemars gefotografeerd. De Waterpieper was dit jaar eindelijk weer eens in wat 
grotere aantallen aanwezig. Er zijn 19 waarnemingen van maximaal 3 Waterpiepers op de Oelemars 
en De Welp gedurende de winterperiode. Op het Ringstation werden er op 31 oktober 3 
Witkopstaartmezen en op 1 en 2 november 1 Witkopstaartmees geringd. Op telpost Oelemars werd 
er meerdere keren een solitaire Europese Kanarie gezien: op 4 juli, op 2, 23, 24, 26 en 30 oktober en 
op 10 november. Een Noordse Goudvink vloog op 25 maart in de netten op het Ringstation en een 
Noordse (Trompet) Goudvink vloog op 10 november over telpost Oelemars. Op 9 mei en 4 oktober 
vloog een Ortolaan over telpost Oelemars. 
 
Van een aantal soorten is de determinatie nog niet geheel zeker en is er DNA-materiaal opgestuurd 
voor verder onderzoek. Dit geldt voor de volgende vangsten op het Ringstation: een Kaspische 
Karekiet (ondersoort van de Kleine Karekiet) op 19 oktober 2014 en een Citroenkanarie op 10 
november 2014. De enige Citroenkanarie tot nu toe voor Nederland stamt uit 1764, dus deze vangst 
zou zeer uniek zijn. Er is echter een soort die er veel op lijkt en dat is de noordelijke ondersoort van de 
Grijsnekkanarie uit noordoostelijk Afrika. Het zou dus ook een escape van deze soort kunnen zijn. 
DNA-onderzoek moet dit verder uitwijzen. 
 
Ben Hulsebos 
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Soortenlijst van de gemeente Losser 
 
Niet-broedvogels Broedvogels/territoriumhouders 

Roodkeelduiker Kleine Strandloper Dodaars Graspieper 

Parelduiker Temmincks Strandloper Fuut Gele Kwikstaart 

Kuifduiker Kemphaan Geoorde Fuut Grote Gele Kwikstaart 

Roodhalsfuut Regenwulp Blauwe Reiger Witte Kwikstaart 

Vaal Stormvogeltje Rosse Grutto Roerdomp Winterkoning 

Jan-van-gent Zwarte Ruiter Aalscholver Heggenmus 

Kuifaalscholver Groenpootruiter Ooievaar Roodborst 

Kleine Zilverreiger Bosruiter Knobbelzwaan Nachtegaal 

Grote Zilverreiger Oeverloper Kolgans Zwarte Roodstaart 

Koereiger Steenloper Grauwe Gans Gekraagde Roodstaart 

Kwak Witgat Brandgans Roodborsttapuit 

Purperreiger Poelsnip Grote Canadese Gans Paapje 

Zwarte Ooievaar Bokje Nijlgans Merel 

Flamingo Grauwe Franjepoot Mandarijneend Zanglijster 

Heilige Ibis Kleine Jager Bergeend Grote Lijster 

Lepelaar Middelste Jager Smient Sprinkhaanzanger 

Wilde Zwaan Kleinste Jager Krakeend Bosrietzanger 

Kleine Zwaan Dwergmeeuw Wilde Eend Rietzanger 

Zwarte Zwaan Kokmeeuw Slobeend Kleine Karekiet 

Sneeuwgans Zwartkopmeeuw Kuifeend Spotvogel 

Kleine Rietgans Stormmeeuw Wespendief Braamsluiper 

Taigarietgans Zilvermeeuw Rode Wouw Grasmus 

Toendrarietgans Geelpootmeeuw Havik  Tuinfluiter 

Rotgans Pontische Meeuw Sperwer Zwartkop 

Roodhalsgans Kleine Mantelmeeuw Buizerd Fluiter 

Indische Gans Grote Mantelmeeuw Torenvalk Tjiftjaf 

Chinese Knobbelgans Drieteenmeeuw Boomvalk Fitis 

Casarca Dwergstern Patrijs Goudhaan 

Pijlstaart Visdief Kwartel Vuurgoudhaan 

Zomertaling Noordse Stern Kwartelkoning Grauwe Vliegenvanger 

Krooneend Reuzenstern Fazant Bonte Vliegenvanger 

Tafeleend Bijeneter Waterral Staartmees 

Witoogeend Kuifkoekoek Waterhoen Glanskop 

Topper Oehoe Meerkoet Matkop 

IJseend Velduil Scholekster Kuifmees 

Grote Zee-eend Grijskopspecht Kleine Plevier Zwarte Mees 

Zwarte Zee-eend Strandleeuwerik Kievit Pimpelmees 

Brilduiker Waterpieper Watersnip Koolmees 

Nonnetje Oeverpieper Houtsnip Boomklever 

Middelste Zaagbek Roodkeelpieper Grutto Taigaboomkruiper 

Grote Zaagbek Duinpieper Wulp Boomkruiper 

Zeearend Grote Pieper Tureluur Wielewaal 

Schreeuwarend Pestvogel Holenduif Grauwe Klauwier 

Zwarte Wouw Waterspreeuw Houtduif Gaai 

Blauwe Kiekendief Noordse Nachtegaal Turkse Tortel Ekster 

Bruine Kiekendief Beflijster Zomertortel Kauw 

Steppekiekendief Koperwiek Stadsduif Roek 

Ruigpootbuizerd Waterrietzanger Koekoek Zwarte Kraai 

Visarend Grote Karekiet Kerkuil Raaf 

Roodpootvalk Snor Steenuil Spreeuw 

Slechtvalk Sperwergrasmus Bosuil Huismus 

Smelleken Orpheusspotvogel Ransuil Ringmus 

Porseleinhoen Bergfluiter Nachtzwaluw Vink 

Kraanvogel Bladkoning Gierzwaluw Keep 

Griel Pallas Boszanger IJsvogel Europese Kanarie 

Steltkluut Kleine Vliegenvanger Groene Specht Groenling 

Kluut Buidelmees Zwarte Specht Putter 

Bontbekplevier Notenkraker Grote Bonte Specht Sijs 

Goudplevier Bonte Kraai Middelste Bonte Specht Kneu 

Zilverplevier Grote Barmsijs Kleine Bonte Specht Kleine Barmsijs 

Morinelplevier Frater Draaihals Kruisbek 
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Drieteenstrandloper Witbandkruisbek Boomleeuwerik Goudvink 

Kanoet Grote Kruisbek Veldleeuwerik Appelvink 

Krombekstrandloper IJsgors Oeverzwaluw Geelgors 

Kemphaan Sneeuwgors Boerenzwaluw  

Bonte Strandloper Ortolaan Huiszwaluw  

  
Voormalige broedvogels 

Wintertaling Hop 

Grauwe Kiekendief Blauwborst 

Korhoen Tapuit 

Zwarte Stern Kramsvogel 

Kuifleeuwerik Klapekster 

  
Escapes 

Manengans Carolina-eend 

Chileense Smient Roodschoudertaling 

Vlekbekeend Kokardezaagbek 

Bahamapijlstaart Saruskraanvogel 

Muskuseend Pauw 

Kaapse Casarca Witnekkraanvogel 

Keizergans Valkparkiet 

Chinese Knobbelgans Diamantduif 

Kleine Pelikaan Chinese Kraanvogel 

  
Ondersoorten 

Toendrabontbekplevier 

Russische Stormmeeuw 

Rouwkwikstaart 

Noordse Kwikstaart 

Engelse Kwikstaart 

Scandinavische Tjiftjaf 

Siberische Tjiftjaf 

Witkopstaartmees 

Kortsnavelboomkruiper 
Noordse Kauw 

Russische Kauw 

Noordse Goudvink 

Groenlandse Tapuit 

 
In totaal zijn in de Gemeente Losser 272 soorten vastgesteld (inclusief exoten). De lijst is door Leo 
Hassing en Ben Hulsebos samengesteld op basis van literatuuronderzoek, waarnemingenrubrieken 
en veldkennis vanuit het verleden van Leo Hassing. De lijst is aangepast aan de officiële Nederlandse 
lijst, zodat onze eigen Losserse lijst is vervallen. Wel zijn de exoten als Nijlgans, Fazant, enz. 
meegeteld. Dit jaar konden twee nieuwe soorten worden toegevoegd voor de lijst niet-broedvogels. 
Een Lepelaar verbleef van 5 t/m 6 juni op de Oelemars en op het Ringstation werd op 29 augustus 
een Noordse Nachtegaal gevangen en geringd. De Slobeend had dit jaar geldige territoria op de 
Oelemars en is nu in de rij broedvogels geplaatst. De Groenlandse Tapuit en de 
Toendrabontbekplevier zijn nieuwe ondersoorten voor de gemeente Losser. 
 
Leo Hassing en Ben Hulsebos 
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Waarnemingen Oelemars t/m 2015 
Soort Jan Feb Mrt  Apr  Mei Jun Jul  Aug Sep Okt Nov Dec Code 

Parelduiker x x x 
                     

Z 

Roodkeelduiker 
        

x x 
    

x 
   

x 
 

x x 
  

Z 

Dodaars x x x x x x x x 
  

x 
 

x x x x x x x x x x x x A 

Fuut x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Roodhalsfuut 
     

x x x x x 
 

x x x 
 

x x x x x x 
   

WA 

Geoorde Fuut 
    

x x x x x x x x x x x x x x x 
     

WA 

Kuifduiker 
                      

x 
 

Z 

Aalscholver x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Roerdomp 
 

x x x x x x 
               

x x Z 

Kleine Zilverreiger 
       

x x x 
     

x 
   

x 
    

Z 

Grote Zilverreiger x x x x x x x x x 
 

x 
 

x x x x x x x x x x x x A 

Koereiger 
           

x 
         

x 
  

Z 

Blauwe Reiger x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Purperreiger 
         

x 
   

x 
  

x 
       

Z 

Flamingo 
            

x 
           

ZZ 

Lepelaar           x              ZZ 

Heilige Ibis 
              

x 
         

ZZ 

Zwarte Ooievaar 
      

x x x x x 
  

x x x x 
 

x 
     

Z 

Ooievaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Knobbelzwaan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Wilde Zwaan x x x x 
  

x 
            

x x x x x WA 

Kleine Zwaan x x x x x 
              

x x x x x WA 

Zwarte Zwaan 
 

x x 
            

x x 
   

x 
   

Z 

Grote Canadese 

Gans 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 
x 

A 

Brandgans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Rotgans 
    

x x x x 
            

x x 
  

Z 

Grauwe Gans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Kolgans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Taigarietgans x x x 
 

x 
              

x 
 

x 
  

Z 

Toendrarietgans x x x x x x x 
 

x x 
       

x x x x x x x A 

Kleine Rietgans 
 

x x 
              

x x x x x 
 

x Z 

Sneeuwgans 
               

x 
        

ZZ 

Roodhalsgans 
                       

x ZZ 

Nijlgans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Indische Gans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

WA 

Casarca 
 

x x x x x x x 
  

x 
   

x x x x x x x x x 
 

WA 

Mandarijneend x x x 
 

x x 
 

x x 
         

x 
 

x 
 

x x WA 

Bergeend x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x WA 

Smient x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Krakeend x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Wintertaling x x x x x x x x 
  

x x x x x x x x x x x x x x A 

Wilde Eend x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Pijlstaart x x x x x x x 
        

x x x x x x x x x WA 

Zomertaling 
  

x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x 
    

WA 

Slobeend x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Krooneend 
   

x x x x 
 

x x 
  

x x x x x 
    

x 
  

WA 

Tafeleend x x x x x x x x 
 

x 
 

x x x x x x x x x x x x x A 

Kuifeend x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Topper 
 

x 
            

x 
  

x 
   

x 
  

Z 
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Witoogeend x x 
  

x x 
              

x x 
  

Z 

IJseend 
                     

x 
  

ZZ 

Grote Zee-eend 
 

x x x x x x x 
            

x 
   

Z 

Zwarte Zee-eend 
    

x 
               

x 
   

Z 

Brilduiker x x x x x x x x 
 

x 
  

x x x 
   

x x x x x x WA 

Nonnetje x x x x x x 
               

x x x WA 

Middelste Zaagbek 
     

x x 
            

x 
  

x 
 

Z 

Grote Zaagbek x x x x x x x x 
      

x x x 
 

x x x x x x WA 

Zeearend 
 

x 
   

x 
          

x 
 

x x 
    

Z 

Wespendief 
        

x x x x x x x x x x 
 

x x 
   

WA 

Zwarte Wouw 
      

x x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
     

WA 

Rode Wouw x x 
 

x x x x x x 
 

x 
 

x x x x x x x x x x x x WA 

Bruine Kiekendief 
  

x 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  

WA 

Blauwe Kiekendief x x x x x x x x 
 

x 
       

x x x x x x x WA 

Grauwe Kiekendief 
       

x 
    

x 
  

x x 
  

x 
    

Z 

Steppekiekendief 
                  

x 
     

Z 

Havik x 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

x WA 

Sperwer x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Buizerd x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Ruigbootbuizerd 
  

x 
 

x x 
            

x x 
   

x Z 

Visarend 
     

x x x x x x x x x x x x x x x 
    

WA 

Torenvalk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Smelleken 
   

x x x x x x 
      

x x x x x x 
 

x 
 

WA 

Boomvalk 
      

x x x x x x x x x x x x x 
     

WA 

Slechtvalk x x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x x x 
 

x x WA 

Roodpootvalk 
       

x 
 

x 
     

x x x 
      

Z 

Patrijs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x WA 

Kwartel 
        

x x x x x x 
          

Z 

Fazant x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Waterral 
 

x x x x x x 
  

x 
   

x x x x x x x 
 

x 
 

x WA 

Porseleinhoen 
       

x 
      

x 
 

x 
       

Z 

Waterhoen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Meerkoet x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Kraanvogel 
 

x x x x x x x x 
   

x 
 

x 
   

x x x x x x WA 

Kluut 
    

x x x 
 

x x 
     

x 
        

Z 

Scholekster x 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

x 
   

A 

Griel 
             

x x 
         

ZZ 

Kleine Plevier 
    

x x x x x x x x x x x x x x 
      

A 

Bontbekplevier 
   

x 
 

x 
  

x x 
 

x 
 

x x x x x x 
     

WA 

Goudplevier x x x x x x x x 
      

x 
 

x x x x x x x x WA 

Zilverplevier 
     

x 
 

x x 
   

x 
 

x x 
 

x x x x 
 

x 
 

WA 

Morinelplevier 
               

x x 
       

Z 

Kievit x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Kanoet 
        

x 
    

x 
  

x 
       

Z 

Drieteenstrandloper 
  

x 
   

x x x x 
     

x 
        

Z 

Kleine Strandloper 
              

x 
 

x x x 
     

Z 

Temmincks Strandl. 
        

x x 
    

x x 
        

Z 

Krombekstrandl. 
       

x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x 
     

WA 

Bonte Strandloper 
  

x x x x x x x x 
   

x x x x x x x x 
  

x WA 

Kemphaan 
   

x 
 

x x x x x 
 

x x x x x x x x 
     

WA 

Bokje x 
 

x 
 

x x x x 
         

x 
 

x x x 
  

WA 
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Watersnip x x x x x x x x x x 
   

x x x x x x x x x x x A 

Houtsnip 
 

x 
  

x 
           

x x x 
  

x 
  

Z 

Poelsnip 
                  

x 
     

ZZ 

Grutto 
    

x x x x x x x x x x x 
   

x 
     

WA 

Rosse Grutto 
                

x x x 
     

Z 

Regenwulp 
     

x x x x 
   

x x x x x 
       

WA 

Wulp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

x x A 

Zwarte Ruiter 
      

x x x 
  

x x x x x x x x x x 
   

WA 

Tureluur 
    

x x x x x x x x x x x x x 
 

x 
     

WA 

Groenpootruiter 
     

x x x x x x x x x x x x x x x 
    

WA 

Witgat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

A 

Bosruiter 
      

x x x x 
 

x x x x x x x 
 

x 
    

WA 

Oeverloper x x 
    

x x x x x x x x x x x x x 
 

x x x x A 

Steenloper 
        

x 
       

x 
 

x 
 

x 
   

Z 

Grauwe Franjepoot 
          

x 
             

ZZ 

Middelste Jager 
                  

x 
     

Z 

Kleine Jager 
                 

x x 
     

Z 

Kleinste Jager 
                 

x 
      

ZZ 

Dwergmeeuw 
   

x 
  

x x x 
 

x 
     

x 
 

x x x 
  

x WA 

Kokmeeuw x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Zwartkopmeeuw 
    

x x x x x 
   

x x 
 

x x x x 
     

WA 

Stormmeeuw x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Kleine Mantelmeeuw 
  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  

A 

Grote Mantelmeeuw 
  

x x 
  

x x x 
  

x x 
 

x 
 

x x 
 

x 
    

WA 

Zilvermeeuw x x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x x x x x x A 

Geelpootmeeuw x x x x 
 

x x x 
 

x 
 

x x x x 
   

x x 
 

x x 
 

WA 

Pontische Meeuw 
  

x x x x x 
 

x x x 
 

x x x 
   

x 
 

x x x x WA 

Dwergstern 
          

x 
   

x 
         

Z 

Visdief 
      

x x x x x x x x 
 

x x x x x 
    

WA 

Noordse Stern 
          

x 
             

ZZ 

Zwarte Stern 
    

x 
  

x x x x x x x x x x x x 
     

WA 

Reuzenstern 
        

x 
   

x 
 

x 
         

Z 

Holenduif x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Houtduif x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Turkse Tortel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Zomertortel 
       

x x x x x x x x x x 
 

x 
     

Z 

Koekoek 
       

x x x x x x x x x x x 
      

WA 

Kuifkoekoek 
      

x 
                 

ZZ 

Steenuil x 
 

x x x x x x 
    

x x x x x x x x 
 

x x 
 

WA 

Ransuil 
   

x x x x x x x x x x x x 
         

Z 

Bosuil x x x 
 

x x 
     

x 
   

x 
      

x x WA 

Velduil 
       

x 
          

x x x 
   

Z 

Kerkuil 
                 

x 
      

ZZ 

Gierzwaluw 
      

x x x x x x x x x x x 
   

x 
   

A 

Bijeneter 
                 

x 
      

ZZ 

IJsvogel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Hop 
                  

x 
     

ZZ 

Draaihals 
        

x 
       

x 
       

Z 

Kl. Bonte Specht x 
  

x x x x 
   

x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x 
 

x WA 

Mid. Bonte Specht 
     

x x 
           

x 
     

Z 

Gr. Bonte Specht x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 
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Groene Specht x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Zwarte Specht x x x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x x x x x WA 

Boomleeuwerik 
  

x x x x x x x 
    

x 
   

x x x x x x 
 

WA 

Veldleeuwerik x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Strandleeuwerik 
   

x 
              

x 
 

x 
   

Z 

Oeverzwaluw 
     

x x x x x x x x x x x x x x 
     

ZA 

Boerenzwaluw 
     

x x x x x x x x x x x x x x x 
    

ZA 

Huiszwaluw 
     

x x x x x x x x x x x x x x 
     

ZA 

Boompieper 
     

x x x x x x 
 

x x x x x x x 
     

A 

Graspieper x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Waterpieper x x x x x x x x 
        

x x x x x x x x WA 

Oeverpieper 
     

x 
            

x x 
    

Z 

Roodkeelpieper 
        

x 
         

x x 
 

x 
  

Z 

Grote Pieper 
                  

x 
     

ZZ 

Duinpieper 
        

x 
     

x 
 

x 
  

x 
    

Z 

Gele Kwikstaart 
     

x x x x x x x x x x x x x x 
     

A 

Gr. Gele Kwikstaart x 
 

x x x x x x 
 

x 
  

x x x x x x x x x x x x A 

Witte kwikstaart x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Pestvogel 
 

x 
                  

x 
   

Z 

Winterkoning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Heggenmus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Roodborst x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Blauwborst 
     

x 
        

x x 
        

Z 

Nachtegaal 
       

x x x 
    

x 
         

Z 

Zwarte Roodstaart 
    

x x x x x 
 

x x x x x x x x x x x 
   

A 

Gekraagde Roodst. 
     

x x x x x x x x x x x x 
 

x x 
    

A 

Paapje 
      

x x x x 
    

x x x x 
      

WA 

Roodborsttapuit x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

WA 

Tapuit 
     

x x x x x 
    

x x x x x x x 
   

WA 

Beflijster 
     

x x x 
          

x x 
    

Z 

Merel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Kramsvogel x x x x x x x x x 
   

x x 
 

x x x x x x x x x A 

Zanglijster 
  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Koperwiek x x x x x x x x 
         

x x x x x x x A 

Grote Lijster x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Rietzanger 
      

x x x x 
  

x 
 

x x 
        

Z 

Waterrietzanger 
               

x 
        

ZZ 

Sprinkhaanzanger 
       

x x 
    

x 
  

x 
       

Z 

Bosrietzanger 
        

x x x x x 
           

WA 

Kleine Karekiet 
       

x x x x x x x x x x 
       

A 

Spotvogel 
       

x x x x x x x 
          

WA 

Braamsluiper 
      

x x x x x x x x x x 
        

WA 

Grasmus 
      

x x x x x x x x x x x x x 
     

A 

Tuinfluiter 
       

x x x x x x x x x 
        

A 

Fluiter 
       

x 
                

ZZ 

Zwartkop 
      

x x x x x x x x x x x x x 
     

ZA 

Tjiftjaf 
    

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  

ZA 

Fitis 
     

x x x x x x x x x x x x 
       

ZA 

Goudhaan x x x x x x x x x 
 

x 
 

x 
 

x x 
 

x x x x x x x A 

Vuurgoudhaan 
 

x 
 

x x x x x x 
 

x 
             

WA 

Bladkoning 
                  

x 
     

Z 
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Grauwe Vliegenv. 
        

x x 
 

x x x 
          

WA 

Bonte Vliegenv. 
      

x x x x x x 
            

WA 

Buidelmees 
      

x x 
     

x 
   

x x 
     

Z 

Staartmees x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Glanskop x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Matkop x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x WA 

Kuifmees x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Zwarte Mees 
 

x x x x x x x x x 
 

x 
 

x x x x x x x x x 
 

x WA 

Pimpelmees x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Koolmees x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Boomklever x x x x x x x x 
 

x x x 
  

x x x x x x x x x x A 

Boomkruiper x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Taigaboomkruiper 
 

x 
 

x 
                   

x Z 

Wielewaal 
       

x x x x x x x x 
 

x 
       

WA 

Klapekster 
  

x 
  

x 
 

x 
          

x x x 
  

x WA 

Grauwe Klauwier 
        

x 
       

x x 
      

Z 

Gaai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Ekster x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Kauw x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Roek x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Zwarte kraai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Bonte Kraai 
   

x 
               

x 
  

x 
 

Z 

Raaf     x x              x     Z 

Spreeuw x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Huismus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Ringmus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Vink x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Keep x x x 
 

x x x x 
         

x x x x x x 
 

A 

Europese Kanarie 
     

x 
      

x x x x x x x x x x 
  

WA 

Groenling x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Putter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Sijs x x x x x x x x x 
   

x 
 

x x x x x x x x x x A 

Kneu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ZA 

Frater x x 
 

x 
               

x x x x 
 

Z 

Kleine Barmsijs x x x x x x x 
           

x x x x x 
 

WA 

Grote Barmsijs x x x x x x x 
           

x x x x x x WA 

Kruisbek x 
  

x x x x 
    

x x x x x x x x x x x x 
 

WA 

Goudvink x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x A 

Appelvink x 
 

x x x x x x x 
 

x 
 

x 
 

x x x x x x x x 
 

x WA 

IJsgors x x 
                

x x x x x x WA 

Sneeuwgors 
 

x 
                

x 
 

x x x 
 

Z 

Ortolaan 
        

x 
      

x x 
 

x 
     

Z 

Geelgors x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

Rietgors x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A 

 24 nieuwe kruisjes in 2015 
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Fotografie  
   
cover Roodkeelduiker Hans Verhoeven 

2 Dwergstern Leon Mulder 

4 Geelgors Hans Verhoeven 

5 Ledenvergadering, afscheid secretaris Ben Hulsebos 

5 Boompiepers Johan Verloop 

6 Vogels kijken in het Ochsenmoor Sander Wansing 

7 Turen over het IJsselmeer bij Laaksum Sander Wansing 

7 Bruine Boszanger Ronald Kamphuis 

7 De Breemhoeve, Texel Sander Wansing 

8 Strandleeuwerik Ronald Kamphuis 

8 Vogels kijken bij de Mokbaai Sander Wansing 

9 Spieden over de Slufter en langs de Lancasterdijk Sander Wansing 

10 Kleine Alk Johan Verloop 

13 Gierzwaluw  Sander Wansing 

14 Nieuwe gierzwaluwkasten in de Kerkstraat Ben Heerink 

16 Witkopstaartmees Hans Verhoeven 

17 Porseleinhoen Leo Hassing 

17 Kwartel Leo Hassing 

17 Noordse Nachtegaal Leo Hassing 

17 Witkopstaartmees Leo Hassing 

18 Kwartel Wim v.d. Woning 

25 Siberische Tjiftjaf Leo Hassing 

26 Steenuilenkast Friso Koop 

27 Steenuilen Friso Koop 

29 Kerkuilen ringen op de Losserhof Ben Hulsebos 

30 Ooievaars nest vanuit een drone Ad Huisman  

30-32 Ooievaarsnesten in Losser en omgeving Sander Wansing 

34 Verplaatsen ooievaarsnest Sander Wansing 

35 Blauwe Reiger Ben Hulsebos 

36 Oeverzwaluw Hans Verhoeven 

40 Grauwe Klauwier Hans Verhoeven 

41 Bosuil Ronald Kamphuis 

43 Blik vanuit de vogelkijkhut op de Oelemars Ben Hulsebos 

45 De Zandbergen Ben Hulsebos 

46 Grasmus Hans Verhoeven 

47 Arboretum Poortbulten Niels Leerling 

48 Boomklever Johan Verloop 

49 Middelste Bonte Specht Peter Waardenburg 

50 Nachtegaal Martin Bonte 

51-54 Kleine Plevier Wim v.d. Woning 

56 Kokmeeuw Sander Wansing 

57 Langs de Dinkel tussen Glane en de Duitse grens Sander Wansing 

58 Watervogels tellen op de Welp Sander Wansing 

59 Knobbelzwaan Sander Wansing 

60 Klapekstertellers in het Beuninger Achterveld Sander Wansing 

61 Klapeksterteller in Punthuizen Sander Wansing 

61 Klapekster Ronald Kamphuis 

63 Lepelaar Wolfgang Waanders 

66 Zwarte Wouw Wim v.d. Woning 

68 Putter Hans Verhoeven 

69 Telpost Oelemars Ben Hulsebos 

70 De Welp Sander Wansing 

73 Landkaartje Wolfgang Waanders 

76 Grote weerschijnvlinder Johan Verloop 

77 Bleke november spanner Leo Hassing 

78 Lakenval, Nachtvlindernacht Arboretum Rinus Baayens 

78 Donkere wapendrager Rinus Baayens 

79 Zwart weeskind Leo Hassing 

79 Bruingele boogbladroller Helmut Kolbeck (via Lepiforum) 

81 Visdief Wolfgang Waanders 

83 Indische Gans Wolfgang Waanders 

 


