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Voorwoord 
 

Toen in januari het voorwoord geschreven moest worden, kwam het besef maar waar moet dit 

voorwoord dan over gaan. Het jaar 2020 gaat niet echt de boeken als een boeiend verenigingsjaar, er 

waren weinig vergaderingen en andere gezellige verenigingsactiviteiten. Onderzoek werd wel verricht, 

zoveel mogelijk alleen of in kleine groepjes, alles binnen de geldende Corona maatregelen. Het leek in 

2021 allemaal beter te worden, maar de verwachting nu is dat het vermoedelijk pas na de zomer 

langzaam beter wordt. We zullen moeten afwachten! Tot die tijd proberen wij als bestuur jullie steeds 

op de hoogte te houden met de nieuwsbrieven. Heb je zelf iets leuks te vertellen over vogels of iets 

anders in de natuur laat het ons weten en wij zullen deze informatie plaatsen in de nieuwsbrief.  

Wat het afgelopen jaar natuurlijk wel duidelijk is geworden, is dat de Nederlander de natuur meer is 

gaan waarderen. Er werd meer gewandeld, gefotografeerd en naar vogels gekeken. Iets wat wij als 

natuurliefhebber natuurlijk wel wisten. Nu de dagen al weer langzamer langer worden, kwetteren de 

huismussen al weer in de tuin, de mezen zingen al weer het hoogste lied en een verdwaalde 

Heggenmus begint voorzichtig aan het voorjaar. We zien de natuur al weer langzaam ontwaken uit 

hun winterslaap, die in februari ruw werd verstoord door sneeuw en kou. Nu maar afwachten wat dit 

met de vogels doet. Geniet alvast deze spaarzame momenten. 

Dit voorwoord gaat verder over jullie, onze leden van de Vogelwerkgroep. Ondanks de Corona 

groeide onze ledenbestand. Een ieder lid voelt zich betrokken bij de natuur en vogels in het bijzonder 

en wil zich graag nuttig maken voor de vereniging. Zo zijn er de trektellers, die iedere ochtend richting 

de Oelemars fietsen, of een ringer die zich in zijn hut bevindt. Allemaal om onderzoek te doen en 

vooral omdat we het leuk vinden om dit werk te doen. Een ander houdt een oogje in het zeil in de 

kijkhut, en weer een ander steekt zijn handen uit de mouwen als een karwei moet worden verricht. 

Daarnaast zijn er de tellers die onderzoek doen naar zeldzame soorten of broedvogels, of een 

controle van een nestkast. Ook wordt onderzoek gedaan naar libellen of vlinders. Een ander lid wil 

graag alleen een praatje maken of een vergadering bijwonen. Zomaar een greep uit al onze 

activiteiten. Het kan allemaal binnen onze vereniging en daar zijn wij als bestuur super blij mee! Ook 

hier is een dank op zijn plaats voor iedereen die de natuur een warm hart toedraagt en zonder jullie is 

dit allemaal niet mogelijk. 

Verder een speciale dank naar alle leden, die zich ieder jaar ook inzetten om in het gesprek te gaan 

met allerlei instanties, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap, de gemeentes of 

ander belanghebbende organisaties. Ook alle leden die zich inzetten voor de verslaglegging van het 

jaarverslag, een bijzondere dank is verschuldigd. Mening uurtje gaat in dat verslag zitten. Verder aan 

allen die hebben bijgedragen aan het zo gewenste, en in deze tijd gemiste, verenigingsgevoel. Blijf 

daar mee door gaan en meldt dit bij het bestuur, het kan zo in de nieuwsbrief.  

Tot slot, kijken wij al bestuur er ontzettend naar uit om jullie allemaal in de nabije toekomst weer te 

ontmoeten. Wanneer dit weer is, is nog ongewis maar tot die tijd blijf gezond, hou vol en let een beetje 

op elkaar! En verder vooral genieten van al het moois wat de natuur ons brengt, ieder jaar weer! 

Niels Leerling, voorzitter 
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Medewerking 
 
Vogelbescherming Nederland 
Deelname aan de acties van Vogelbescherming Nederland in het kader van de Euro Birdwatch en de 
Tuinvogeltelling. 
 
Sovon 
Nestkaartenproject 
LSB-project kolonievogels 
BMP-A project Oelemars en Boerskotten 
BMP-Z project zeldzame broedvogels  telgebied Losser 
BMP-Z beektrajecten 
Punttransecttellingen wintervogels op 4 routes 
Midwintertelling Watervogels 
Onderzoek naar Klapeksters en Ooievaars in de winter 
Slaapplaatsonderzoek naar Scholeksters op de Oelemars 
 
Vlinderstichting 
Insturen van waarnemingen met soorten en aantallen van vlinders en libellen. 
Monitoringroutes voor libellen en dagvlinders in de Duivelshof.  
Inventarisaties van nachtvlinders in terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Ringstation 
Overdinkel en aan de Scholtinkstraat in de Gemeente Losser. Alle waarnemingen zijn op 
waarnemingen.nl ingevoerd 
 
Twentse Vogelwerkgroep 
Publicatie in vogeltijdschrift Ficedula van diverse artikelen.  
 
Ringstation 
Rondleidingen voor diverse groepen op het Ringstation.  
 
Media 
Interview door TcTubantia. Ook interviews met SBS 6 Hart van Nederland, RTVOost (en NOS) en de 
Telegraaf. Alles naar aanleiding van de tweede doodgeschoten Ooievaar van Wewwelstad en later 
het redden van de jonge Ooievaars van de Zandhuizerweg 
 
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. Voor 
NM/SBB zijn nachtvlinders geïnventariseerd. Overleg gevoerd met projectgroep Natura 2000 
Dinkeldal. Publicatie onderzoeksgegevens libellen en dagvlinders voor de nieuwsbrieven van NM. 
 
Waterschap Vechtstromen 
Alle beekvogels zijn via ons kaartmateriaal doorgegeven aan het waterschap. In het Dinkeldal zijn 
nachtvlinders geïnventariseerd.  
 
Agrarisch Natuurbeheer NO-Twente 
Deelname aan Gebiedscoalitie NO-Twente. 
 
Educatie 
Gastles op 10 februari op OBS De Saller over vogels verzorgd. 
Stageplaats verleend aan leerling Kottenparkcollege Enschede 
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Secretarieel verslag. 
 
 

Bijeenkomsten 
Op 5 januari werd het nieuwe verenigingsjaar geopend tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 
in het Ringstation. Het was een gezellige bijeenkomst met hapjes en drankjes, waarbij weer ingezet 
kon worden op de jaarlijkse competitie voor nieuwe vogelsoorten op de Oelemars en/of het 
Ringstation.  
Het nestkastoverleg met coördinatoren, nestkastbouwers en controleurs vond plaats op 30 januari in 
het Ringstation. Het verslag is aan de leden toegestuurd. 
Op 17 februari werd de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij de voorzitter de notulen van 
de vorige ALV doornam, penningmeester Rudi Lanjouw het financiële jaaroverzicht en de begrotingen 
presenteerde en de kascommissie bestaande uit Ben Mulder en Ben Heerink hun goedkeuring 
daarover uitsprak. Ben Mulder als aftredend kascommissielid werd bedankt voor zijn inzet en werd 
Sander Wansing benoemd als opvolger. Harrie Linckens meldde zich als reserve voor de 
kascommissie. Het secretariële verslag werd daarna besproken en  aftredend bestuurslid Angelique 
Lamme werd herkozen. Na de pauze gaf Wynand Koekkoek een presentatie over de 
nestkastprojecten van onze vereniging. 
De bijeenkomsten op 14 april, 1 september en 19 oktober zijn niet doorgegaan i.v.m. het coronavirus, 
evenals de lezing over De Vogels van Singraven op 23 november. 
Regelmatig werden er vanaf het secretariaat nieuwsbrieven aan de leden verstuurd met informatie 
over het vogelonderzoek in de gemeente Losser om toch in contact te blijven met de leden.  

 
Verdere activiteiten 
Op 2 januari was er de start van de trektellingen op telpost Oelemars. Deze trektellingen werden bijna 
dagelijks het gehele jaar door gehouden. 
Zaterdag 18 januari was de dag van de jaarlijkse Midwinterwatervogeltelling, waarbij de Dinkel, de 
Oelemars en het Omleidingskanaal werden onderzocht op de aanwezigheid van watervogels. De 
gegevens zijn aan Sovon doorgegeven. In datzelfde weekend was er de jaarlijkse Ooievaarstelling, 
waarbij voor Sovon onderzocht werd hoeveel Ooievaars hier de winter doorbrachten. 
Ook hebben diverse leden meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling op 24, 25 en 26 januari.  
Op 15 februari werd het startsein gegeven voor het BMP-A onderzoek voor Sovon in de gebieden 
Oelemars en Elfterheurne/Boerskotten. Ook werden vanaf die datum de Steenuilen binnen de 
gemeente Losser geteld. Deze telling vind 1x per 5 jaar plaats. 
De jaarlijkse Klapekstertellingen vond dit jaar plaats op 15 februari en 15 december. Er werden geen 
Klapeksters aangetroffen. 
Vanaf 20 februari konden de tellers aan de slag om de Z-soorten (zeldzame broedvogels) voor Sovon 
te karteren in Telgebied Losser. Dit telgebied beslaat de gehele gemeente Losser en is ongeveer 100 
km² groot. De belangrijkste en talrijkste soort daarbij is de Middelste Bonte Specht. 
Vanaf 15 maart werden de kolonies met 
Roeken, Blauwe Reigers en later in het jaar die 
met Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen voor 
Sovon geteld. 
 
Op 14 maart konden de leden aan de slag bij 
het jaarlijkse onderhoud aan de 
oeverzwaluwwand op de Oelemars en werden 
de oprukkende wilgen en berken gesnoeid.  
 
De jaarlijkse slaapplaatstelling voor 
Scholeksters was dit jaar op 14 maart en 4 
april. Voor Sovon worden dan de Scholeksters 
geteld die zich ‟s avonds op de slaapplaats op 
de Oelemars bevinden. 
Vanaf 1 april zijn de nestkastcontroles uitgevoerd binnen de diverse nestkastprojecten, waarbij ook 
sommige nestkasten vernieuwd zijn. De projecten Losserhof, Arboretum en Kalheupink konden geen 
doorgang vinden i.v.m. het coronavirus. 
Bij het Ooievaarsproject werden in het voorjaar de nesten van de Ooievaars gecontroleerd op de 
aanwezigheid van jongen en werden de ringen van de oudervogels afgelezen. 
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De excursie op 6 juni langs de ooievaarsnesten en de excursie op 23 juni naar de Nachtzwaluwen van 
het Beuninger Achterveld konden door de corona-maatregelen niet doorgaan. Ook onze barbecue op 
Middelkamp op 27 juni kon daardoor niet doorgaan. .  
Op 22 augustus was er een werkochtend op de Oelemars om de begroeiing bij de observatiehut te 
verwijderen en de eilandjes op te schonen. Door 27 leden zijn de werkzaamheden uitgevoerd 
Telpost Oelemars deed in het kader van de Euro Birdwatch op 3 oktober mee aan dit jaarlijkse 
evenement. Dit evenement werd zonder bezoekers door de vaste tellers van de jaarlijkse Birdwatch -
tellingen uitgevoerd. 
Onze werkgroep deed dit jaar mee aan de actie Clubsupport van de Rabobank, waarbij Rabo-leden 
stemmen konden uitbrengen op de projecten van diverse verenigingen. Ons project betrof het 
herstellen van de zichtlijnen vanuit de observatiehut naar de oeverzwaluwwand. We ontvingen € 340 
aan subsidie. 
 

 
 

Het opschonen van de eilandjes voor de observatiehut 

 
Het ooievaarsnest aan de Schoklandweg is op 14 november weer recht gezet en schoongemaakt. 
In maart heeft de redactie van het Jaarverslag het uit 88 pagina‟s bestaande Jaarverslag 2019 
gepubliceerd. 
Aan het eind van het jaar is de redactie van het Jaarverslag begonnen met het schrijven van de 
artikelen en verslagen voor het Jaarverslag 2020. 
 
Educatie 
Sander Wansing gaf een gastles over vogels op Obs De Saller. 
 
Ledenbestand: 
Het ledenbestand bestond in 2020 aan het einde van het jaar uit 129 leden. Er kwamen 18 nieuwe 
leden bij en 1 lid is overleden, Er zijn 2 donateurs. 
 
Ben Hulsebos, secretaris Vogelwerkgroep Losser 
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Nestkastverslag 2020 
 
Dit verslagjaar werd gedomineerd door het Corona-virus, zodat de 3 terreinen waar ieder jaar de 
mezenkasten en bosuilenkasten gecontroleerd worden, dit jaar niet zijn gecontroleerd. Het nestkast 
verslag is dit jaar dus vrij beknot. De Losserhof was geheel gesloten voor niet-Losserhof personeel en 
het Arboretum en Kalheupink waren te druk met bezoekers, waarna werd besloten om ook deze 
terreinen niet te controleren. De uilen-, torenvalk- en gierzwaluwkasten zijn wel gecontroleerd.  
De resultaten van de Gierzwaluw waren dit jaar bij Polaroid  hetzelfde als vorig jaar, weer 14 
broedsels. In Losser waren dit jaar 9 broedsels.  
 
Het aantal broedsels van de Kerkuil steeg van 26 in 2019 naar 31 dit jaar. Het aantal uitgevlogen 
jongen daalde van 112 in 2019 naar 91 dit jaar, want de broedsels waren wat minder groot dit jaar. 
Twee broedsels mislukten, o.a. werd er op een plaats in de schuur gewerkt waardoor het paartje het 
broedsel heeft verlaten. Er werden geen tweede broedsels vastgesteld.  
 
De Steenuil had 35 vastgestelde broedsels. Er mislukten 8 broedsels, allen door predatie, 
hoogstwaarschijnlijk door de steenmarter. In een kast werd een kippenei aangetroffen. Steenmarters 
nemen deze vaak mee naar de plek waar ze hun prooi nuttigen.  
 
De Torenvalk had 4 broedsels meer dan in 2019. Op een plek waren grote jongen in de kast aanwezig 
maar de kast hing te hoog om deze te kunnen controleren. Hier werd het gemiddelde aangehouden 
van de andere broedsels. Bij de uilen en Torenvalken wordt er op veel plaatsen pas gecontroleerd 
wanneer er al jongen zijn. Het aantal eieren is hier gebaseerd op het aantal aanwezige jongen dat bij 
de controle aanwezig was. Het aantal gelegde eieren kan dus hoger zijn dan het aantal dat in de tabel 
genoteerd staat.  
 

Soort Ei Jong Uit Totaal broedsels Mislukt 

Gierzwaluw 48 46 45 23  

Torenvalk 50 50 50 10  

Kerkuil 106 93 91 31 2 

Steenuil 96 96 92 35 8 

Totaal 300 285 278 99 10 

 

Tabel 1: Totaal overzicht broedresultaten 2020 

Gierzwaluw 

Locatie Ei Jong Uit Aantal broedsels Mislukt 

Polaroid 30 30 29 14  

Losser 18 16 16 9  

Totaal 48 46 45 23  

 

Tabel 2: Resultaten Gierzwaluw 2020 

 

 

 

 

 

Jonge Gierzwaluwen, ca. 10 dagen oud  
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Torenvalk 

Locatie Ei Jong Uit Aantal broedsels Mislukt 

Gemeente Losser 50 50 50 10  

 

Tabel 3: Resultaten Torenvalk 2020 

 

Een kast vol geringde jonge Torenvalken 

 

 

Steenuil 

Locatie Ei Jong Uit Aantal broedsels Mislukt 

Gemeente Losser e/o 96 96 92 35 8 

 

Tabel 4: Resultaten Steenuil 2020 

Kerkuil 

 Ei Jong Uit Aantal broedsels Mislukt 

Gemeente Losser e/o 106 93 91 31 2 

 

Tabel 5: Resultaten Kerkuil 2020 

Leo Hassing 
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Huiszwaluw en Boerenzwaluw 2020 
 
Huiszwaluw 
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de kwartblokken met bewoonde nesten. Elk kwartblok 
kan 1 of meer kolonies bevatten, maar deze afzonderlijke kolonies worden jaarlijks per kwartblok 
verzameld. Zo is dit namelijk in de begintijd van de inventarisaties met Sovon afgesproken en zo moet 
het dus jaarlijks voortgezet worden. Een kwartblok is een vierde deel van een atlasblok, zoals die in de 
Topografische inventarisatie atlas zijn vastgesteld.  
 
Door het overlijden van een van de tellers die een aanzienlijk deel van de kolonies jaarlijks telde, zijn 
er nieuwe tellers ingeschakeld en zijn de kolonies waar al jarenlang geen Huiszwaluwen meer zaten 
geschrapt van de lijst. Dat heeft het aantal weergegeven kunstnesten beïnvloed.  
De grootste kolonie met 41 nesten bevond zich dit jaar aan de Postweg in De Lutte. Ongeveer 30% 
van de in totaal 63 kunstnesten werd door de Huiszwaluwen ook daadwerkelijk gebruikt.  
De kolommen 2011 t/m 2020 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, gevolgd door verdere afname.  
Vanaf 2018 was er weer een opleving ten opzichte van vorige jaren en zaten we weer boven het 
niveau van 2013. Dit jaar was er een behoorlijke teruggang. De lege vakjes geven aan dat de kolonie 
nog niet bekend was of dat er niet geteld is.  
 
De huiszwaluwtellingen vormen een onderdeel van een grootschalig project waarbij alle kolonies in 
heel NO-Twente worden geteld  De coördinatie wordt gedaan door Natuur- en Vogelwerkgroep De 
Grutto uit Weerselo, waarbij ongeveer 2000 nesten jaarlijks geteld worden door leden van diverse 
vogelwerkgroepen. Voor Losser wordt de coördinatie gedaan door Bennie Egberink. De invoer bij 
Sovon van de huiszwaluwkolonies wordt momenteel voor het Losserse deel door ons zelf gedaan. 
 
 
Kwart-
blok 

Plaats Kunstnesten 
2020 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

  Aan-
tal 

Be-
woond 

          

2931-4 Beuningen 16 8 32 18 16 21 40 30 33 35 36 22 

2932-1 Beuningen   18 11 5     5   

2932-2 Beuningen   8 0 11 11    5 6  

2932-3 Beuningen   16 10 31 20 3 2 1 10 13 6 

2932-4 Beuningen 8 1 46 33 40 40 24 15 18 19 13 10 

2941-2 De Lutte   10 7 9 16 26 22 26 20 11 8 

2941-3 De Lutte 13 0 44 28 45 51 42 39 28 33 25 41 

2941-4 De Lutte 19 9 64 50 34 24 26 21 26 34 81 69 

2942-1 De Lutte   34 26 33 31 20 19 28 23 18 20 

2942-3 De Lutte   97 73 61 54 44 40 40 38 59 47 

2951-1 De Lutte   17 15 9 10 12 13 4 27 27 24 

2951-2 De Lutte   11 11 7 6 8 9 6 4 6 5 

2951-3 Lonneker 7 0 28 6 5 12 10 5 16 25 26 7 

2951-4 Losser   8 3 4 2 1 2  5 5 1 

2952-1 De Lutte   10 9 8 9 9 21 18 31 33 21 

2952-3 Losser   9 7 4 2 1 0 0 0 0 0 

3511-2 Losser   8 7 9 13 8 10 8 8 5 3 

3512-1 Overdinkel      7 6 3 4 10 8 10 

Totaal  63 18 460 314 331 329 280 251 256 332 372 294 

 
Tabel 1: Resultaten Huiszwaluwen 2011-2020 

 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             10 
 

Grafiek 1: Ontwikkeling Huiszwaluw 2011-2020 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

52 44 47 38 32 31 29 34 38 33 

 
Tabel 2: Aantal kolonies van de Huiszwaluw 2011-2020 

 
Boerenzwaluw 
In de volgende tabel staat een overzicht van het aantal bewoonde nesten van de Boerenzwaluw op de 
bezochte locaties. De genoemde aantallen betreffen uitsluitend bewoonde nesten die aangetroffen 
zijn in gebouwen, waar ook het huiszwaluwenonderzoek plaatsvond. Ook hier zijn de gegevens per 
kwartblok verzameld. Een aantal stallen zijn i.v.m. corona niet onderzocht. De nadruk lag op het 
inventariseren van Huiszwaluwen, omdat dit een van de Sovonprojecten is. In 2012 was er evenals bij 
de Huiszwaluw een behoorlijke afname van liefst 27%. Ten opzichte van vorige jaren was de populatie 
weer behoorlijk toegenomen. De aantallen van dit jaar geven geen reëel beeld vanwege de corona-
maatregelen. De lege vakjes geven aan dat de kolonie nog niet bekend was of dat er niet geteld is. 
 
Kwartblok Plaats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2848-4 Oldenzaal 5 3 4 7 7 7 10 11 16 14 

2931-4 Beuningen 77 53 60 65 64 72 71 60 57 54 

2932-1 Beuningen 7 4 7 7    0   

2932-2 Beuningen 3  3 3    0   

2932-3 Beuningen 0 0 2 2    0   

2932-4 Beuningen 46 42 42 42 46 49 21 16 20 14 

2941-2 De Lutte 4 4 4 5 8 10 13 9 14 13 

2941-3 De Lutte 7 7 7 9 5 4 5 4 5  

2941-4 De Lutte 75 60 67 77 41 35 20 35 68 42 

2942-1 De Lutte 42 35 18 32 43 41 33 32 38 20 

2942-3 De Lutte 92 42 68 55 61 48 55 53 54 48 

2951-1 De Lutte 14 6 15 13 3 0 0 0 0 0 

2951-2 De Lutte 4 6 6 8 7 7 10 8 8 6 

2951-3 Lonneker 12 22 16 12 10 7 14 12 19 14 

2951-4 Losser 3 3 2 5 5 7  6 10 20 

2952-1 De Lutte 5 4 9 11 7 8 13 15 37 13 

2952-3 Losser 3 2 2 3 4 3 4 6 44 9 

3511-2 Losser 5 3 4 4 5 2 2 2 3 1 

Totaal  404 296 336 360 316 303 268 269 393 268 

 
Tabel 3: Resultaten Boerenzwaluw 2011-2020 
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Grafiek 2: Ontwikkeling Boerenzwaluw 2011-2020 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

41 45 45 51 44 36 31 36 41 32 

 
Tabel 4: Aantal locaties van de Boerenzwaluw 2011-2020 

 
Bennie Egberink 

 
 

 

Huiszwaluwen  

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             12 
 

VRS Conings, ringstation Overdinkel. 
 

2020! Het zal de boeken in gaan als “Corona-jaar”. Ook bij ons. We konden door de telkens 

opdoemende maatregelen minder goed bij elkaar komen. Tevens waren er regelmatig blessures 

waardoor er voor korte of langere tijd iemand was uitgeschakeld. Ondanks deze corona zijn er op het 

Ringstation toch wel weer veel vogels van een ring voorzien. 

In totaal konden er 6.065 vogels worden geringd (1.067 

minder dan in 2019), verdeeld over 66 verschillende soorten 

(4 minder dan in 2019).  

 

Met 1.765 exemplaren was de Zwartkop dit jaar de meest 

geringde vogel. Daarmee werd de Koolmees van de troon 

gestoten die vorig jaar met 1.828 exemplaren langs kwam. De 

Koolmees bleef dit jaar steken op “slechts” 739 exemplaren. 

Zijn kleinere broer Pimpelmees ging daar ook nog eens 

overheen met 937 exemplaren. Van de andere mezen zijn er 

maar heel weinig geringd, waarbij de Zwarte Mees, Matkop en 

Kuifmees niet eens voorkwamen in ons lijstje. 

 

Ook van de rietvogels werden duidelijk lagere aantallen 
gevangen. Kleine Karekiet, vorig jaar nog goed voor 240 
exemplaren, bleef dit jaar steken op slechts 69 exemplaren. De 
Sprinkhaanzanger deed het ook niet best met 27 exemplaren 
in dit jaar ten opzichte van vorig jaar met 66 exemplaren. 
 

 

Wel moeten we nog een aantal records melden. Van de 

Middelste Bonte Specht, Spotvogel en Pimpelmees werden dit 

jaar nieuwe jaarrecords gehaald. Helaas geen nieuwe soorten 

dit jaar. 

 

Buiten het Ringstation om werden er ook nog een aantal vogels 

geringd. Vooral roofvogels en ooievaars. Van de ooievaars 

werden 11 broedpaartjes gespot in de gemeente Losser. Bij 3 

broedparen zijn de jongen gestorven op het nest. Oorzaak 

hoogstwaarschijnlijk de droogte, wat leidde tot een verminderd 

voedselaanbod in de omgeving.  

Van 3 andere nesten konden in totaal 4 jongen worden 

geringd, waarbij een aantal later in de omgeving is terug 

gemeld.  

De overige 5 nesten zijn niet geringd. Een aantal nesten is voor 

ons onbereikbaar. Van een broedpaar is helaas, gelijk aan 

2019, een Ooievaar bij de Lutte op het nest doorgeschoten.  

Bij een ander nest is het mannetje gestorven aan een 

natuurlijke dood. De 4 jongen uit dit laatste nest zijn 

grootgebracht bij de ooievaarsopvang in Herwijnen. Meer info 

hierover in het verslag van Sander Wansing (ook in dit verslag 

opgenomen). 

 

  

IJsvogel 

Middelste Bonte Specht 

Zwartkop met kleurafwijking 

Zwartkop met witte veertjes in de vleugel 
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Geringde vogels 2020. 

Zoals al vermeld zijn er 6.065 vogels geringd in 2020. In onderstaande tabel staan de aantallen van 

de in dit jaar geringde vogels. Als vergelijk zijn de aantallen van 2019 ernaast gezet. Er is een splitsing 

gemaakt tussen de op het Ringstation Overdinkel geringde vogels en de vogels geringd in de rest van 

ons werkgebied. 

                                      
Soort 

Ringstation Werkgebied VWG Totaal 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ooievaar - - 10 4 10 4 

Blauwe Reiger - 1   - 1 

Buizerd 1 -   1 - 

Sperwer 5 5   5 5 

Torenvalk - 1 38 45 38 46 

Kokmeeuw 3 11   3 11 

Houtduif 11 4   11 4 

Turkse Tortel 1 -   1 - 

Kerkuil - - 67 58 67 58 

Steenuil - - 104 100 104 100 

Bosuil 1 - - 2 1 2 

Gierzwaluw - - 44 50 44 50 

IJsvogel - 1   - 1 

Draaihals 1 3   1 3 

Groene Specht 2 6   2 6 

Grote Bonte Specht 14 7   14 7 

Middelste Bonte Specht 1 2   1 2 

Kleine Bonte Specht 5 2   5 2 

Veldleeuwerik 5 5   5 5 

Boomleeuwerik 1 -   1 - 

Boerenzwaluw 6 1   6 1 

Boompieper 16 7   16 7 

Graspieper 41 20   41 20 

Witte Kwikstaart 3 3   3 3 

Grote Gele Kwikstaart 40 65   40 65 

Winterkoning 43 33   43 33 

Heggenmus 210 198   210 198 

Roodborst 452 545   452 545 

Nachtegaal - 3   - 3 

Gekraagde Roodstaart 42 35   42 35 

Zwarte Roodstaart 1 2   1 2 

Blauwborst 1 -   1 - 

Merel 110 116   110 116 

Kramsvogel 2 -   2 - 

Zanglijster 47 33   47 33 

Koperwiek 8 54   8 54 

Grote Lijster 2 1   2 1 

Sprinkhaanzanger 66 27   66 27 

Rietzanger 10 1   10 1 

Bosrietzanger 40 45   40 45 

Kleine Karekiet 240 72   240 72 

Spotvogel 2 4   2 4 

Braamsluiper 18 16   18 16 

Grasmus 44 33   44 33 

Tuinfluiter 107 126   107 126 

Zwartkop 1.806 1.765   1.806 1.765 

Bladkoning 1 1   1 1 

Tjiftjaf 339 413   339 413 

Fitis 36 24   36 24 

Goudhaan 128 153   128 153 

Vuurgoudhaan 20 15   20 15 

Grauwe Vliegenvanger 4 -   4 - 

Bonte Vliegervanger 5 11   5 11 

Staartmees 20 32   20 32 

Witkopstaartmees 1 -   1 - 
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Glanskop 18 10   18 10 

Zwarte Mees 1 -   1 - 

Pimpelmees 691 937   691 937 

Koolmees 1.828 748   1.828 748 

Boomklever 14 4   14 4 

Boomkruiper 21 17   21 17 

Gaai 6 2   6 2 

Kauw 1 -   1 - 

Ekster - 2   - 2 

Spreeuw - 2   - 2 

Huismus 107 61   107 61 

Ringmus 14 8   14 8 

Vink 80 96   80 96 

Keep 1 -   1 - 

Putter 2 1   2 1 

Groenling 14 7   14 7 

Sijs 1 6   1 6 

Kleine Barmsijs 1 1   1 1 

Grote Barmsijs 1 -   1 - 

Goudvink - 2   - 2 

Appelvink 1 -   1 - 

Roodmus 1 -   1 - 

Totaal aantal exemplaren 6.763 5.806  259 7.132 6.065 

Totaal aantal soorten 65 60 5 6 70 66 

  

Eigen terugvangsten 
Natuurlijk werden er ook weer een groot aantal van de door ons geringde vogels op het Ringstation 

terug gevangen. In onderstaande tabel hebben we aangegeven welke soorten er werden terug 

gevangen. Daarbij is tevens gekeken naar het jaar dat deze vogels voor het eerst door ons zijn 

geringd. De oudste vogels zijn dus 5 jaar oud. Overigens moet wel worden vermeld, dat de getallen 

niet het aantal vogels weergeven, maar het aantal terugvangsten. Een aantal vogels is namelijk meer 

dan 1 keer teruggevangen. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 

Sperwer 0 0 0 0 0 3 3 

Groene Specht 0 0 0 0 1 4 5 

Grote Bonte Specht 0 0 1 1 2 6 10 

Winterkoning 0 0 0 0 8 13 21 

Heggenmus 5 0 0 3 21 19 48 

Roodborst 4 0 0 4 18 70 96 

Merel 0 0 0 4 20 36 60 

Zanglijster 0 0 0 0 0 3 3 

Zwartkop 0 0 0 1 0 18 19 

Tjiftjaf 0 0 0 0 1 3 4 

Fitis 0 0 0 0 0 1 1 

Goudhaan 0 0 0 0 1 5 6 

Staartmees 0 0 1 0 3 4 8 

Glanskop 0 0 0 0 3 17 20 

Pimpelmees 0 6 2 32 71 134 245 

Koolmees 2 0 21 47 152 163 385 

Boomklever 0 0 0 0 4 0 4 

Boomkruiper 0 0 0 0 2 5 7 

Gaai 0 0 0 1 1 0 2 

Huismus 0 0 0 0 5 0 5 

Vink 0 4 0 3 16 4 27 

Totaal 11 10 25 97 330 509 982 
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Terugvangsten 

Het wordt natuurlijk interessant wanneer wij vogels vangen die zijn geringd in andere gebieden of 

wanneer de door ons geringde vogels ergens anders worden waargenomen (of worden gevonden). 

Wij hebben hiervoor een aantal tabellen met kaartjes gemaakt. Allereerst kijken we naar de 

terugmeldingen van vogels buiten de Benelux. Hierbij zijn door ons geringde vogels alsook de door 

ons gevangen (dus elders geringde) vogels meegenomen. Een tweede en derde kaartje met tabellen 

betreffen de vogels die binnen de Benelux zijn waargenomen. Tot slot gaat een vierde kaartje over de 

door ons geringde Ooievaars uit Losser. Door de grote ringen zijn deze ringen beter in het veld af te 

lezen. Er komen daar dan ook steeds meer terugmeldingen van binnen. 

 

 

Buiten de Benelux 
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Van de terugmeldingen buiten de Benelux hier enkele bijzondere 

2)  Van deze, in 2017 tijdens een sneeuwperiode in januari, geringde Kokmeeuw kregen we in 2019 al 

een terugmelding binnen uit 2018. De kokmeeuw was gezien op 01-02-2018 in Hannover. Dit jaar zijn 

er 2 meldingen binnengekomen van dezelfde meeuw. Beide weer uit Hannover. Op 05-02-2018 en 

09-02-2018 werd de vogel weer op zelfde plek waargenomen. 

4) Een andere Kokmeeuw geringd in 2019 werd terug gemeld uit Polen op 05-05-2020. Gecontroleerd 

op 917 km vanaf ons Ringstation. 

3) Deze Koolmees werd gecontroleerd in Zweden op 549 km vanaf Overdinkel. Dit is één van de 

weinige terugmeldingen van een Koolmees uit Scandinavië, de meeste terugmeldingen van 

Koolmezen komen uit het oosten. 

5) Een van de weinige Buizerds die we de laatste jaren geringd hebben werd dood gemeld uit 

Duitsland. Twee maanden na het ringen werd deze vogel op 319 km van de ringplaats dood 

gevonden.  

6) Geringd werd deze Zwartkop in Frankrijk op 02-09-2019 en ruim een jaar later werd de vogel door 

ons gecontroleerd. Zou hij nog weer naar het zuiden zijn gevlogen? 

12) Deze Zwartkop werd dit door ons geringd op 01-09-2020 en op 04-10-2020 in Frankrijk 652 km 

vanaf ons Ringstation gecontroleerd. Duidelijk najaarstrek. 

 

Vogelsoort 
Ringnummer 

Ringdatum 
Ringplaats Land 

Vinddatum 
Vindplaats Land 

Afstand 
Tijd Bijzonderheden 

1 
Vink 
V…838838 

16-12-2015 
Overdinkel Nederland 

25-01-2020 
Schüttorf Duitsland 

17 km 
1.501 dagen Dood gevonden 

2 
Kokmeeuw 
...3717725 

17-01-2017 
Overdinkel Nederland 

09-02-2018 
Hannover Duitsland 

186 km 
388 dagen Afgelezen in veld 

2 
Kokmeeuw 
…3717725 

17-01-2017 
Overdinkel Nederland 

05-02-2018 
Hannover Duitsland 

186 km 
384 dagen Afgelezen in veld 

3 
Koolmees 
V...952254 

11-10-2018 
Overdinkel Nederland 

04-06-2019 
Bara Zweden 

549 km 
236 dagen Gecontroleerd 

4 
Kokmeeuw 
…3762476 

26-01-2019 
Overdinkel Nederland 

05-05-2020 
Miedzna Murowana Polen 

917 km 
1.195 dagen Gecontroleerd 

5 
Buizerd 
...6164363 

20-02-2019 
Overdinkel Nederland 

30-04-2019 
Grosssolt Duitsland 

319 km 
69 dagen Dood gevonden 

6 
Zwartkop 
…8821608 

02-09-2019 
Saint-Julien-du-Sault 
Frankrijk 

12-09-2020 
Overdinkel Nederland 

536 km 
376 dagen Gecontroleerd 

7 
Pimpelmees 
ZH…63126 

01-10-2019 
Ventes Rago Litouwen 

13-11-2020 
Overdinkel Nederland 

993 km 
409 dagen Gecontroleerd 

8 
Koolmees 
Y…009619 

13-10-2019 
Overdinkel Nederland 

30-04-2020 
Wettringen Duitsland 

21 km 
200 dagen Dood gevonden 

9 
Pimpelmees 
...90509729 

09-11-2019 
Münster Duitsland 

25-11-2019 
Overdinkel Nederland 

49 km 
16 dagen Gecontroleerd 

10 
Roodborst 
9CH…8097 

20-04-2020 
Skagen Denemarken 

14-10-2020 
Overdinkel Nederland 

654 km 
177 dagen Gecontroleerd 

11 
Kleine Karekiet 
DE…03525 

15-07-2020 
Örebro Zweden 

19-08-2020 
Overdinkel Nederland 

937 km 
35 dagen Gecontroleerd 

12 
Zwartkop 
Y…054325 

10-09-2020 
Overdinkel Nederland 

04-10-2020 
Villabon Frankrijk 

652 km 
24 dagen Gecontroleerd 
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7) Op 13-11-2020 werd door ons een Pimpelmees gecontroleerd die op 01-10-2019 op het grote 

Ringstation Ventes Ragas in Litouwen was geringd. Bij het ringen werd de vogel als “volgroeid” 

gemeld in de boeken. Dit betekent dus, dat deze Pimpelmees al voor de 2
e
 keer vanuit het oosten 

hierheen moet zijn gevlogen. 

10) We hebben nog niet zo veel terugmeldingen van Roodborsten die geringd zijn in Denemarken. 

Deze werd in april 2020 geringd en door ons gecontroleerd in oktober 2020. 

        

      

                         Pimpelmees uit Litouwen       

 

 

                                                                                                  Een wat donkere Tjiftjaf 
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“Onze” geringde vogels elders in de Benelux gecontroleerd. 
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Vogelsoort 
Ringnummer 

Ringdatum 
Ringplaats Land 

Vinddatum 
Vindplaats Land 

Afstand 
Tijd Bijzonderheden 

1 
Kerkuil 
...5405768 

15-06-2015 
Strootsweg, Overdinkel 
Nederland 

08-12-2020 
Beltrum Nederland 

35 km 
2.002 dagen Gecontroleerd 

2 
Kokmeeuw 
...3762476 

26-01-2017 
Overdinkel Nederland 

22-11-2020 
Wieringerwerf Nederland 

143 km 
1.396 dagen Dood gevonden 

3 
Steenuil 
...3762521 

31-05-2017 
HogeBoekelerweg, 
Losser Nederland 

22-12-2020 
Enschede Nederland 

3 km 
1.301 dagen 

Ring gevonden met 
detector 

4 
Kleine Karekiet 
BE...97834 

16-08-2017 
Overdinkel Nederland 

02-09-2018 
Lebbeke België 

243 km 
382 dagen Gecontroleerd 

5 
Kleine Karekiet 
BE…97837 

16-08-2017 
Overdinkel Nederland 

20-08-2017 
Lessines België 

278 km 
4 dagen Gecontroleerd 

6 
Huismus 
V…952756 

07-11-2018 
Overdinkel Nederland 

20-05-2020 
Overdinkel Nederland 

1 km 
580 dagen Dood gevonden 

7 

Sprinkhaan- 
zanger 
BJ...67856 

06-08-2019 
Overdinkel Nederland 

20-08-2019 
Saint-Georges-sur-Meuse 
België 

218 km 
14 dagen Gecontroleerd 

8 
Pimpelmees 
BJ...67889 

08-08-2019 
Overdinkel Nederland 

01-11-2019 
Waasmunster België 

235 km 
85 dagen Gecontroleerd 

9 
Kleine Karekiet 
BJ...67903 

09-08-2019 
Overdinkel Nederland 

14-08-2019 
Schuttrange Luxemburg 

294 km 
5 dagen Gecontroleerd 

10 
Zwartkop 
V…987590 

01-09-2019 
Overdinkel Nederland 

26-04-2020 
Surhuizum Nederland 

120 km 
238 dagen Gecontroleerd 

11 
Zwartkop 
V…987658 

03-09-2019 
Overdinkel Nederland 

02-06-2020 
Doetinchem Nederland 

61 km 
372 dagen Dood gevonden 

12 
Zwartkop 
V…987726 

07-09-2019 
Overdinkel Nederland 

16-09-2019 
Mechelen België 

223 km 
9 dagen Gecontroleerd 

13 
Zwartkop 
V…987936 

11-09-2019 
Overdinkel Nederland 

29-07-2019 
Beloeil België 

301 km 
44 dagen Gecontroleerd 

14 
Zwartkop 
Y…009234 

02-10-2019 
Overdinkel Nederland 

12-10-2019 
Fernelmont België 

234 km 
10 dagen Gecontroleerd 

14 
Zwartkop 
Y…009234 

02-10-2019 
Overdinkel Nederland 

12-09-2019 
Fernelmont België 

234 km 
20 dagen Gecontroleerd 

15 
Pimpelmees 
BL…74489 

15-02-2020 
Overdinkel Nederland 

02-12-2020 
Markelo Nederland 

28 km 
291 dagen Gecontroleerd 

16 
Pimpelmees 
BL…74515 

19-02-2020 
Overdinkel Nederland 

09-10-2020 
Terwolde Nederland 

64 km 
233 dagen Gecontroleerd 

17 
Pimpelmees 
BL...74528 

20-02-2020 
Overdinkel Nederland 

13-03-2020 
Glanerbrug Nederland 

4 km 
22 dagen Gecontroleerd 

17 
Pimpelmees 
BL...74528 

20-02-2020 
Overdinkel Nederland 

03-03-2020 
Glanerbrug Nederland 

4 km 
12 dagen Gecontroleerd 

18 
Gierzwaluw 
P….43635 

01-07-2020 
Oranjestraat, Losser 
Nederland 

04-08-2020 
Losser Nederland 

0 km 
34 dagen Dood gevonden 

19 
Pimpelmees 
BN…92324 

15-11-2020 
Overdinkel Nederland 

08-12-2020 
Beemte Broekland 
Nederland 

69 km 
23 dagen Gecontroleerd 
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Pimpelmees 

Een 6-tal door ons geringde pimpels werden terug gemeld. Een individu is door ons geringd op 08-08-

2019 en in België gecontroleerd op 01-11-2019. De andere 5 werden geringd door ons in 2020 (4 in 

februari en 1 in november). Eén van de in februari 2020 geringde exemplaren bleef lokaal rondhangen 

en werd 2 keer terug gemeld uit Glanerbrug op 4 km afstand van de ringplaats. Dit gebeurde in maart 

2020. Uit Markelo en Terwolde werden er twee teruggemeld in het najaar. Deze waren ook in februari 

2020 geringd, weer uit Oost-Europa komend? De laatste Pimpelmees werd in november 2020 geringd 

en gecontroleerd in december 2020 op 69 km vanaf de ringplaats. 

 

Zwartkop 

Alle zes gemelde Zwartkoppen waren in het najaar van 2019 geringd. Vier meldingen kwamen uit 

België, waarbij een Zwartkop op het Belgische Ringstation in Fernelmont twee keer werd 

gecontroleerd in 2019. De beide andere Zwartkoppen werden ook in 2019 gecontroleerd in België. 

Eén exemplaar op 223 km en de andere op 301 km bij ons Ringstation vandaan.  

De twee terugmeldingen uit Nederland kwamen uit Doetinchem (02-06-2020) en uit Surhuizum (26-04-

2020). Waarschijnlijk is daar hun broedgebied? 

2) Een in 2017 geringde Kokmeeuw werd 22-11-2020 dood gevonden in Wieringerwerf, de vogel was 

gepakt door een roofdier. 

7) Eindelijk weer eens een terugmelding van een Sprinkhaanzanger. Op 06-08-2019 in Overdinkel 

geringd en 14 dagen later in België gecontroleerd. Vliegt zo‟n klein vogeltje toch bijna 15 kilometer per 

dag.  

4-5) Deze Kleine Karekieten werden op dezelfde dag door ons geringd op 16-08-2017. De 

terugmeldingen komen beide uit België. Eén werd na 4 dagen al gecontroleerd in Lessines (ruim 70 

kilometer per dag!! gevlogen). De andere kwam een jaar later op 02-09-2018 in Lebbeke aan. 

9) Deze op 09-08-2019 in Overdinkel geringde Kleine Karekiet werd 5 dagen later gecontroleerd in 

Luxemburg afstand 294 km. We krijgen niet veel terugmeldingen uit dit land de meeste vogels trekken 

niet zuid maar zuidwest. 
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Elders geringde vogels door ons gecontroleerd   
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Vogelsoort 
Ringnummer 

Ringdatum 
Ringplaats Land 

Vinddatum 
Vindplaats Land 

Afstand 
Tijd 

Bijzonderheden 

1 
Kleine Karekiet 
BE…76657 

09-10-2015 
Elburg, Nederland 

27-04-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

85 km 
1.662 dagen 

Gecontroleerd 

2 
Steenuil 
…3812506 

02-06-2016 
Damhuis, Losser Nederland 

23-05-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

4 km 
1.451 dagen 

Gecontroleerd 

3 
Zwartkop 
BL...37067 

10-09-2019 
Ubbergen, Nederland 

05-10-2019 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

85 km 
25 dagen 

Gecontroleerd 

4 
Zwartkop 
..16234047 

15-09-2019 
Amay, België 

20-09-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

222 km 
371 dagen 

Gecontroleerd 

4 
Zwartkop 
..16234047 

15-09-2019 
Amay, België 

08-04-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

222 km 
206 dagen 

Gecontroleerd 

5 
Pimpelmees 
BF…90805 

07-10-2019 
Schiermonnikoog, Nederland 

30-09-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

149 km 
359 dagen 

Gecontroleerd 

6 
Pimpelmees 
..16187065 

23-10-2019 
Meux, België 

25-03-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

243 km 
154 dagen 

Gecontroleerd 

7 
Pimpelmees 
BJ...60494 

17-11-2019 
Wassenaar, Nederland 

14-03-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

184 km 
118 dagen 

Gecontroleerd 

8 
Pimpelmees 
..16276903 

06-01-2020 
Wingene, België 

03-03-2020 
VRS-Overdinkel 
Nederland 

291 km 
57 dagen 

Gecontroleerd 

 

Van de terugmeldingen binnen de Benelux hier enkele bijzondere 

6,8) Deze Pimpelmezen werden in België geringd in 2019 en 2020 en op de terug weg weer naar het        

oosten door ons gecontroleerd. In het voorjaar hebben we redelijke aantallen ongeringde 

Pimpelmezen gevangen. 

5) Onze eerste terugmelding van het Ringstation op Schiermonnikoog. Deze Pimpelmees werd daar        

geringd in oktober 2019 en een jaar later door ons gecontroleerd. 

1) Dit is al een oudere Kleine Karekiet, geringd aan het Veluwemeer in Elburg op 19-10-2015 en door 

ons gecontroleerd op 27-04-2020. 

3) Deze Zwartkop werd geringd in Ubbergen bij de Ooijpolder op 10-09-2019 en door ons 

gecontroleerd op 05-10-2020. Zou hij nog verder naar het zuiden getrokken zijn? 

4)    Deze op 15-09-2019 in België geringde Zwartkop werd door ons twee keer gecontroleerd, t.w. op 

08-04-2020 en op 20-09-2020. Het vermoeden is nu, dat deze vogel tijdens de voor- en najaarstrek 

ons een bezoek brengt. Als het een plaatselijke vogel zou zijn, dan hadden we de vogel misschien wel 

vaker gecontroleerd. 
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Ooievaars. 

 

 

Vogelsoort 
Ringnummer 

Ringdatum 
Ringplaats Land 

Vinddatum 
Vindplaats Land 

Afstand 
Tijd Bijzonderheden 

1 
Ooievaar 
…...9524 

07-06-2010 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

26-03-2020 
Nordhorn Duitsland 

19 km 
3579 dagen Afgelezen in veld 

1 
Ooievaar 
1E…..837 

11-06-2013 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

04-03-2020 
Nordhorn Duitsland 

20 km 
2457 dagen Afgelezen in veld 

1 
Ooievaar 
1E…..837 

11-06-2013 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

16-06-2020 
Nordhorn Duitsland 

20 km 
2561 dagen Afgelezen in veld 
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Vogelsoort 
Ringnummer 

Ringdatum 
Ringplaats Land 

Vinddatum 
Vindplaats Land 

Afstand 
Tijd Bijzonderheden 

2 
Ooievaar 
…...9955 

09-06-2012 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

18-11-2020 
Oijen Nederland 

114 km 
3084 dagen Afgelezen in veld 

2 
Ooievaar 
…...9955 

09-06-2012 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

21-09-2020 
Oss Nederland 

114 km 
3026 dagen Afgelezen in veld 

2 
Ooievaar 
…...9955 

09-06-2012 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

30-09-2020 
Oss Nederland 

115 km 
3035 dagen Afgelezen in veld 

2 
Ooievaar 
…...9955 

09-06-2012 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

14-10-2020 
Oss Nederland 

114 km 
3049 dagen Afgelezen in veld 

2 
Ooievaar 
…...9955 

09-06-2012 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

19-10-2020 
Oss Nederland 

114 km 
3054 dagen Afgelezen in veld 

2 
Ooievaar 
......9955 

09-06-2012 
De Lutte Nederland 

23-10-2020 
Oss Nederland 

114 km 
3058 dagen Afgelezen in veld 

2 
Ooievaar 
…...9955 

09-06-2012 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

23-10-2020 
Oss Nederland 

114 km 
3058 dagen Afgelezen in veld 

2 
Ooievaar 
5E…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

04-11-2020 
Oss Nederland 

114 km 
3070 dagen Afgelezen in veld 

9 
Ooievaar 
5E…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

22-02-2020 
Ostrhauderfehn Duitsland 

107 km 
995 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
1E…..840 

11-06-2013 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

17-12-2014 
Madrid Spanje 

1554 km 
553 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
1E…..840 

11-06-2013 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

21-02-2016 
Madrid Spanje 

1554 km 
619 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
3E…..337 

31-05-2014 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

23-02-2015 
Madrid Spanje 

1554 km 
268 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
3E…..767 

10-06-2016 
De Lutte Nederland 

28-09-2017 
Madrid Spanje 

1566 km 
475 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
3E…..767 

10-06-2016 
De Lutte Nederland 

08-10-2017 
Madrid Spanje 

1566 km 
485 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
5E…..429 

29-05-2019 
Singraven, Losser 
Nederland 

24-10-2020 
Madrid Spanje 

1537 km 
514 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
5E…..909 

05-06-2019 
De Lutte Nederland 

30-11-2019 
Madrid Spanje 

1539 km 
178 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
5E…..909 

05-06-2019 
De Lutte Nederland 

05-12-2019 
Madrid Spanje 

1539 km 
183 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
5E…..909 

05-06-2019 
De Lutte Nederland 

16-12-2019 
Madrid Spanje 

1539 km 
194 dagen Afgelezen in veld 

3 
Ooievaar 
5E…..909 

05-06-2019 
De Lutte Nederland 

23-12-2019 
Madrid Spanje 

1539 km 
201 dagen Afgelezen in veld 
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Vogelsoort 
Ringnummer 

Ringdatum 
Ringplaats Land 

Vinddatum 
Vindplaats Land 

Afstand 
Tijd Bijzonderheden 

4 
Ooievaar 
3E…..347 

04-06-2015 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

06-06-2020 
Brucht Nederland 

41 km 
1828 dagen Afgelezen in veld 

4 
Ooievaar 
3E…..347 

04-06-2015 
Schoklandweg, Losser 
Nederland 

12-05-2020 
Venebrugge Nederland 

41 km 
1803 dagen Afgelezen in veld 

5 
Ooievaar 
3E…..768 

10-06-2016 
De Lutte Nederland 

26-09-2020 
Wapserveen Nederland 

80 km 
1569 dagen Afgelezen in veld 

6 
Ooievaar 
4E…..129 

30-05-2017 
Singraven, Losser 
Nederland 

03-03-2020 
Hüde Duitsland 

95 km 
1008 dagen Afgelezen in veld 

6 
Ooievaar 
4E…..129 

30-05-2017 
Singraven, Losser 
Nederland 

04-03-2020 
Hüde Duitsland 

95 km 
1008 dagen Afgelezen in veld 

6 
Ooievaar 
4E…..129 

30-05-2017 
Singraven, Losser 
Nederland 

27-08-2020 
Stemshorn Duitsland 

91 km 
1185 dagen Afgelezen in veld 

6 
Ooievaar 
4E…..129 

30-05-2017 
Singraven, Losser 
Nederland 

02-09-2020 
Hüde Duitsland 

91 km 
1191 dagen Afgelezen in veld 

6 
Ooievaar 
4E…..129 

30-05-2017 
Singraven, Losser 
Nederland 

23-08-2020 
Hüde Duitsland 

92 km 
1181 dagen Afgelezen in veld 

7 
Ooievaar 
4E…..130 

30-05-2017 
Singraven, Losser 
Nederland 

15-05-2020 
Wijster Nederland 

56 km 
1081 dagen Afgelezen in veld 

8 
Ooievaar 
5E.....250 

30-05-2017 
Singraven, Losser 
Nederland 

29-02-2020 
Samern Duitsland 

20 km 
1005 dagen Afgelezen in veld 

9 
Ooievaar 
5E…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

14-07-2019 
Berne Duitsland 

140 km 
772 dagen Afgelezen in veld 

9 
Ooievaar 
5E…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

14-07-2019 
Berne Duitsland 

138 km 
772 dagen Afgelezen in veld 

9 
Ooievaar 
5E…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

22-02-2020 
Berne Duitsland 

138 km 
995 dagen Afgelezen in veld 

10 
Ooievaar 
5E…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

26-12-2020 
Est Nederland 

126 km 
1303 dagen Afgelezen in veld 

11 
Ooievaar 
5E…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

14-02-2020 
Kirchlinteln Duitsland 

171 km 
1016 dagen Afgelezen in veld 

11 
Ooievaar 
5e…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

14-03-2020 
Kirchlinteln Duitsland 

172 km 
1016 dagen Afgelezen in veld 

12 
Ooievaar 
5e…..257 

02-06-2017 
De Lutte Nederland 

22-02-2020 
Ottersberg Duitsland 

169 km 
995 dagen Afgelezen in veld 

13 
Ooievaar 
5E…..320 

06-06-2018 
Singraven, Losser 
Nederland 

04-05-2020 
Wapenveld Nederland 

63 km 
698 dagen Afgelezen in veld 

14 
Ooievaar 
5E…..429 

29-05-2019 
Singraven, Losser 
Nederland 

26-07-2020 
Wilp Nederland 

59 km 
424 dagen Afgelezen in veld 

15 
Ooievaar 
5E…..429 

29-05-2019 
Singraven, Losser 
Nederland 

26-07-2020 
Losser Nederland 

13 km 
424 dagen Afgelezen in veld 

15 
Ooievaar 
5E…..428 

29-05-2019 
Singraven, Losser 
Nederland 

27-04-2020 
Overdinkel Nederland 

14 km 
334 dagen Afgelezen in veld 
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Vogelsoort 
Ringnummer 

Ringdatum 
Ringplaats Land 

Vinddatum 
Vindplaats Land 

Afstand 
Tijd Bijzonderheden 

15 
Ooievaar 
5E…..914 

28-05-2020 
Singraven, Losser 
Nederland 

01-05-2020 
Glane Nederland 

15 km 
65 dagen Afgelezen in veld 

15 
Ooievaar 
6E…..429 

28-05-2020 
De Lutte Nederland 

20-07-2020 
Overdinkel Nederland 

6 km 
53 dagen Afgelezen in veld 

15 
Ooievaar 
5E…..429 

29-05-2019 
Singraven, Losser 
Nederland 

25-07-2020 
Losser Nederland 

15 km 
423 dagen Afgelezen in veld 

16 
Ooievaar 
5E…..908 

05-06-2019 
De Lutte Nederland 

30-08-2020 
Beaune-la-Rolande 
Frankrijk 

573 km 
452 dagen Dood gevonden 

17 
Ooievaar 
5E…..909 

05-06-2019 
De Lutte Nederland 

14-04-2020 
Hitzhusen Duitsland 

262 km 
314 dagen Afgelezen in veld 

18 
Ooievaar 
5E…..909 

05-06-2019 
De Lutte Nederland 

13-06-2020 
Reken Duitsland 

54 km 
374 dagen Afgelezen in veld 

 

Een tweetal Ooievaars werd terug gemeld net over de Nederlandse grens bij Nordhorn. 

5E..257, de Ooievaar, geringd op 02-06-2017, vertrok na uit het nest te zijn gevlogen snel naar de 

omgeving van Bremen. Zowel ten oosten als westen van Bremen werd hij het afgelopen jaar hier 

waargenomen. Op 04-11-2020 werd hij ook bij Oss gespot, een plek waar meerdere van in Twente 

geringde Ooievaars worden afgelezen. Net voor nieuwjaar liet hij zich in Est zien. Dit ligt ten 

noordwesten van Oss. 

Ooievaar met ring 9955 werd op 09-06-2012 nog geringd met een aluminium ring. Vanaf 21-09-2020 

tot 18-11-2020 werd hij verschillende keren in de omgeving van Oss waargenomen. 

Van vijf Ooievaars kregen we dit jaar terugmeldingen uit Spanje. Allen in de omgeving van Madrid. Er 

waren enkele bij die al een paar jaar geleden zijn afgelezen en waarvan we nu pas de terugmelding 

hebben gekregen. 

5E..909. Deze aan het Binkhorsterkerkpad, op 05-06-2019, geringde vogel werd op 30-11-2019 ten 

noorden van Madrid in Spanje afgelezen. Dit is 1.539 km vanaf de Lutte waar de vogel werd geboren. 

Daar verbleef hij/zij een tijd want ook op 05-12-2019, 16-12-2019 en 23-12-2019 werd de Ooievaar 

daar waargenomen. Deze Ooievaar werd dit voorjaar op 14-04-2020 weer gezien ten noorden van 

Hamburg (bij Hitzhuzen) en later dit jaar op 13-06-2020 bij Reken (vlakbij Borken). We wachten weer 

op een melding uit de omgeving van Madrid!? 

1E..840. Deze Ooievaar, geringd in Losser aan de Schoklandweg, 

werd op 11-06-2013 als een van de eerste Ooievaars met een 

ELSA-ring geringd. Dit is de mooie kunststofring die goed in het 

veld is af te lezen. Ze werd op 17-12-2014 ten zuidoosten van 

Madrid waargenomen. Ook op 21-02-2016 werd ze daar gespot 

op 1.554 km vanaf het nest. 

3E..337 werd op 31-05-2014 geringd aan de Schoklandweg en op 

23-02-2015 afgelezen in de omgeving van Madrid op 1554 km. 

3E..767 is geringd op 10-06-2016 aan het Binkhorsterkerkpad en 

werd op 28-09-2017 en 08-10-2017  afgelezen in de omgeving 

van Madrid 1.566 km vanaf de ringplaats. 

5E..429 werd op 28-05-2019 geringd op het nest te Singraven. 

Het nest ligt net binnen de grens van de gemeente Losser. Op 24-

10-2020 is de ring afgelezen in de omgeving van Madrid, op 1.537 

km van het nest.   

          Drie jonge Ooievaars worden geringd. 
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Zoönose onderzoek 2020  

Dit jaar zijn er ook minder vogels bemonsterd. Dit in verband met de drukte bij het Erasmus MC na het 

opduiken van het westnijlvirus. In totaal zijn er 118 monsters afgenomen bij verschillende soorten (zie 

tabel hieronder).  

Een aantal keer is een vogel extra bemonsterd. Vogels die we zelf tijdens de broedtijd hebben geringd 

en later dit jaar werden teruggevangen zijn opnieuw bemonsterd. Mochten deze vogels tijdens het 

broedseizoen virusvrij zijn en later wel het virus hebben, dan hebben ze dat hier in de omgeving 

opgelopen. 

 

Soort Bemonsterd 

Sperwer 1 

Boompieper 4 

Gekraagde roodstaart 10 

Merel 42 

Zanglijster 4 

Bosrietzanger 6 

Kleine karekiet 4 

Braamsluiper 6 

Grasmus 5 

Tuinfluiter 5 

Bonte vliegenvanger 1 

Koolmees 7 

Huismus 23 

Totaal 118 

 

Dit jaar hebben we ook meegedaan aan het OH-PACT project van de Universiteit van Wageningen en 

Leiden. Met dit project worden muggen gevangen en bemonsterd om door muggen overdraagbare 

ziekten op te sporen. Van juli t/m september zijn gedurende 12 weken, in het weekend, met een 

muggenval muggen verzameld. Wij hebben na deze periode nog twee keer muggen verzameld die 

zich in de ringhut bevonden. Er zijn nog geen resultaten van door ons verzamelde muggen bekend, 

wel is elders in de zomer van 2020 bij muggen in Nederland het westnijlvirus vastgesteld. 

 

Muggenval, in de container zit lokstof om de muggen te lokken 
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Niet alleen vogels belanden in het mistnet, maar ook vleermuizen kom je af en toe tegen, wanneer ze 

zich nog niet bevrijd hebben uit het net. Voorzichtig bevrijden is belangrijk. Je weet maar nooit of ze 

ook een ziekte bij zich hebben. In de nok van het huis van Leo bevindt zich een kolonie 

Dwergvleermuizen.           

           

                        Grootoorvleermuis 

 

 

                                                            Dwergvleermuis 

 

Peter Halman en Leo Hassing 
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Inventarisatie Steenuilen gehele gemeente Losser 
 

Twee donkere gestalten fietsen over een maanverlicht boerenweggetje en stoppen op enige afstand 

van een boerderij. In het donker zijn de verlichte stallen zichtbaar. Het is doodstil. Plotseling weerklinkt 

de weemoedige baltsroep van de Steenuil enkele keren achter elkaar: Kuuuup, Kuuuup. Het blijft 

daarna stil. Bij het licht van een zaklantaarn is te zien hoe de twee donkere gedaantes een telefoon en 

een luidspreker hanteren. Weer klinkt de roep van de Steenuil over het weiland, nu onmiddellijk 

beantwoord door een soortgelijke roep vanaf de boerderij. De twee op hun fiets kijken elkaar 

glunderend aan. Al weer een! Langzaam verdwijnen de rode achterlichtjes van hun fietsen in het 

duister. Op weg naar de volgende boerderij. 

In 2020 is de gehele gemeente Losser geïnventariseerd op het aantal steenuilterritoria. Dit werd 

eerder gedaan in de jaren 2005, 2010 en 2015. In 2005 werden 83 territoria geteld, in 2010 100 

territoria en in 2015 93 territoria. De oppervlakte 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 met in achtneming van de corona-regels meegewerkt aan de telling: Rudi Landjouw, 

Ben Hulsebos, Ben Heerink, Leo Hassing, Bennie Egberink, Martin Bonte, Robert Blanke, Richard 

Kiemeneij, Peter Steffens, Henk Noordkamp, Wynand Koekoek, Sander Wansing, Herman Kamphuis, 

Jan Wolters, Jos Wolters, Gerrit Pijffers en Friso Koop. Het inventarisatiewerk heeft plaatsgevonden in 

de periode half februari – half april, de baltsperiode van de Steenuil. Middels het afspelen van de 

baltsroep werd getracht Steenuilen te verleiden tot terugroepen. Elke roepende Steenuil 

vertegenwoordigt een territorium. Bij elke geschikte locatie werd dit uitgeprobeerd. Geschikte locaties 

zijn boerderijen en vrijstaande woningen met schuren in het buitengebied, maar ook wel houtwallen 

met nestkasten. Naast de telgegevens uit de baltsperiode is gebruik gemaakt van gegevens uit de 

nestkastcontroles en ringen van Steenuilen tijdens het broedseizoen.  

De resultaten van de telling per deelgebied zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

  Territoria 

Gebied  Omschrijving telgebied 2010 2015 2020 verschil 

1 omgeving Beuningen, Paandersdijk & Voltherdijk 8 11 13 + 2 

2 omgeving Beuninger Achterveld, Omleidingskanaal, 
Mekkelhorst, Stroothuizen 

11 13 10 - 3 

3 omgeving Paasberg, Molterheurne en Dinkel 6 8 8 0 

4 Boerskotten & Boerrigteresch 1 2 1 - 1 

5 Fleerderhoek, Lutterveld, Binkhorsterveld en Dinkel 9 5 12 + 7 

6 Honingloweg en steenfabriek 12 11 8 - 3 

7 Achter het Deppenbroek en Kremersveen 17 12 23 + 11 

8 Ringstation 15 14 16 + 2 

9 Oelemars, Ruhenbergerbeek, Drielandsweg 21 17 22 + 5 

 Totaal 100 93 113 + 20 

 
Territoria per deelgebied 

 

Uit de tabel blijkt dat er in 2020 113 territoria zijn vastgesteld. Dat zijn er 20 meer dan in 2015. Al met 

al kan gesteld worden dat de steenuilenpopulatie in de gemeente Losser redelijk stabiel is. Met een 

dichtheid van meer dan 1 territorium per km² is de gemeente Losser nog steeds een uitstekend 

steenuilengebied, ook op landelijk niveau.  

Indien er over vijf jaar weer genoeg tellers zijn om deze integrale steenuiltelling uit te voeren, gaan we 

in 2025 deze activiteit herhalen.  

Op het verspreidingskaartje is goed te zien dat de meeste Steenuilen in het zuidelijk deel van de 

gemeente Losser te vinden zijn. Geen wonder, want hier zijn geen grote bossen en is het half open 

cultuurlandschap nog enigszins intact. Dit zuidelijk gedeelte is zelfs een van de beste gebieden voor 

de Steenuil in Nederland. 
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Verspreidingskaart Steenuil 2020 met voor elk deelgebied een afzonderlijke kleur 

 

 

Ben Hulsebos 
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Ooievaars in Losser, Dinkelland en het grensgebied 
 
Losser: 
 
Het jaar 2020 was ook voor de Ooievaars in de gemeente Losser een bijzonder jaar. Ze kregen te 
maken met langdurige droogte wat een gebrek aan voedsel voor de jongen tot gevolg had, een 
Ooievaar die onverwacht overleed op het nest en een Ooievaar werd op een nest doodgeschoten. 
Hierover wordt elders in dit jaarverslag uitvoeriger bericht. 
Vanwege de coronamaatregelen waren er minder controlerondes en moesten we ons werk in een 
kleine groep doen. 
 
Het oudste ooievaarsnest in Losser aan de Schoklandweg had 
dit jaar weer Siska (NLA 8986) met een ongeringde partner als 
broedpaar op het daknest zitten. Ondanks de droogte lukte het 
(met wat ondersteuning) om 3 jongen groot te brengen. Alle 
drie zijn ze ongeringd uitgevlogen. Aan het einde van de zomer 
werd duidelijk dat het nest dringend onderhoud nodig had. Het 
gewicht van het nest was te groot geworden voor de dragende 
constructie en het nest hing scheef boven het dak. 
Op 13 november hebben we een steiger geplaatst en de 
volgende dag is het hele nest leeg gehaald en opnieuw 
opgebouwd. De dragende constructie is verstevigd, zodat de 
komende 3-4 jaar weer zorgeloos gebroed kan worden door de 
Ooievaars. Begin 2021 is er weer een zichtlijn gecreëerd vanaf 
de Schoklandweg op het daknest. 
 

 
Het nest wordt opnieuw opgebouwd 

 

 

Het boomnest aan de Wilgenkamp had dit jaar een 
paartje Ooievaars van Duitse afkomst. Het vrouwtje 
(DEW 5T693) was al bekend, maar dit jaar had ze een 
geringde partner (DEW 3T795). Deze Ooievaar heeft in 

2019 nog aan de Drielandsee gebroed. De 4 jongen 
hebben het niet allemaal gered. Door de droogte 
waren er weinig regenwormen te vinden en werden 
uiteindelijk maar 2 jongen groot. De jonge Ooievaars 
zijn ongeringd uitgevlogen 
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Aan de Gildehauserweg stonden in 2020 weer twee ongeringde Ooievaars op het daknest. Het was 
de  bedoeling dit nest, eind 2019, van de schoorsteen te verwijderen en de Ooievaars een paalnest 
aan te bieden. Maar deze plannen zijn niet uitgevoerd, dus namen de Ooievaars hun intrek weer op 
de schoorsteen. Het paar wist uiteindelijk 2 jongen groot te brengen, die ongeringd uitgevlogen zijn. 

Dat er een kleine 400 meter verderop aan de Gildehauserweg nog een tweede paar Ooievaars bezig 
was met een nest is ons in 2020 geheel ontgaan. Bij toeval werd het nest medio maart 2021 door ons 
gezien. Volgens de bewoner zijn de Ooievaars vorig jaar druk bezig geweest met het bouwen van een 
nest op een afgezaagde wilg. Maar tot een broedsel is het in 2020 niet gekomen. 

Ook aan het Binkhorsterkerkpad stond een paartje 
ongeringde Ooievaars op het nest. Hoewel er op een 
zeker moment 3 jongen in het nest zaten, lukte het de 
ouders niet om voldoende voedsel te vinden in de 
uitgedroogde weilanden rondom het nest. Uiteindelijk 
overleefde slechts een jong deze droge periode. 
Ooievaar Guusje werd op 28 mei geringd met 
ringnummer NLA 6E429 

 
 
 
 
 
 
 
Het paalnest bij Wewwelstad kreeg dit jaar een nieuw paartje Ooievaars. Na het drama van 4 mei 
2019 is het vrouwtje niet meer teruggekeerd op het nest. Het nieuwe paar bestond uit een ongeringd 
mannetje en een geringd vrouwtje (NLA 5E900). Dit vrouwtje was in 2019 als nestjong geringd aan de 
Schiphorstdijk bij Denekamp. Het paar heeft geen broedsel gehad, daarvoor was het vrouwtje te jong. 
 

Iets verderop heeft een tweede paar Ooievaars (beide 
ongeringd) een nest gebouwd op een portaal boven het spoor 
(het bekende scenario). En hier gebeurde het ongelofelijke: 
voor het tweede achtereenvolgende jaar werd een Ooievaar op 
het nest doodgeschoten. Een verslag van dit drama is elders in 
het jaarverslag te vinden. 
 
 
 
 
 

 
 

Aan de Lossersestraat stond een bekend 
koppel weer op het nest, een ongeringd 
mannetje en een geringd vrouwtje (NLA 
1E211). Dit stel kwam in 2020 laat op 
gang en lagen met hun broedsel bijna 4  
weken achter op de rest. Maar uiteindelijk 
zijn hier 2 jongen groot geworden. Deze 
zijn ongeringd uitgevlogen. 
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Aan de Zandhuizerweg zat hetzelfde paar als in 2019 op het nest. Een Duits mannetje (DEW 3T931) 
en een Nederlands vrouwtje (NLA 3E674). Het paar begon als een van de eersten in de gemeente 
Losser met broeden en op 25 april werden zelfs 4 jonge Ooievaars gezien. Helaas ging het de 
volgende dag mis, toen het mannetje dood op het nest werd aangetroffen. Door snel ingrijpen konden 
4 van de 5 jonge Ooievaars gered worden. Een uitgebreid verslag van deze redding staat elders in dit 
jaarverslag. 
 
 
De Ooievaars in Beuningen (beide ongeringd), begonnen met een kleine 3 weken achterstand op de 
eerste nesten en hadden op een gegeven moment 3 jongen. Maar ook hier eiste de droogte zijn tol en 
uiteindelijk zijn alle jongen kort na elkaar overleden. Er is  in 2020 geen jonge Ooievaar uitgevlogen in 
Beuningen. 
 
 
Het ongeringde paar Ooievaars op het paalnest 
achter het huis Singraven heeft 2 jongen groot 
gebracht. Deze zijn op 28 mei geringd met de 
nummers (NLA 5E912 en 5E913). 
Het boomnest van de voorgaande jaren was in 
2020 geheel verdwenen, maar in een andere 
boom werd door de Ooievaars een nest 
gebouwd waar op 28 mei een jong geringd kon 
worden (NLA 5E914). Alle jonge Ooievaars van 
Singraven zijn ook uitgevlogen. 
 
 

 

 

Van de 12 bewoonde nesten in de gemeente Losser zijn uiteindelijk 13 jongen uitgevlogen. Daarnaast 
zijn er nog 4 jongen van de Zandhuizerweg vanuit Herwijnen uitgevlogen. 

Dinkelland: 

Aan de Everlostraat waren op een locatie twee van de drie nesten bezet en zijn in totaal 6 jongen 
geringd. Op een tweede locatie is een broedsel mislukt en op een derde locatie is een jong ongeringd 
uitgevlogen. Aan de Vogelpoelweg konden dit jaar 3 jonge Ooievaars geringd worden 
Het broedsel aan de Schiphorstdijk is mislukt. Hier zijn 4 jongen Ooievaars dood gegaan. 
Op het dak van havezate het Everloo is voor het derde achtereenvolgende jaar het broedsel mislukt. 
Het broedpaar aan de Laarweg wist 2 jongen groot te brengen, deze zijn ook geringd. 
Op een nieuwe locatie aan de Rossumerstraat werden 3 jonge Ooievaars geringd. 
In het park bij Singraven was ook een boomnest in de gemeente Dinkelland bezet. Dit broedsel is 
mislukt. 
Van de 11 bewoonde nesten in de gemeente Dinkelland zijn uiteindelijk 15 jongen uitgevlogen. 
 
Gronau en de Grafschaft: 

Het broedpaar bij Viefhues (Gronau) heeft 2 jongen groot gebracht. Deze zijn ongeringd uitgevlogen. 
In het bos achter het voormalig klooster Mariavlucht heeft een broedpaar Ooievaars gezeten 2 jongen 
heeft groot gebracht. De jonge Ooievaars zijn geringd uitgevlogen. 
In het Stadtpark in Gronau zaten dit jaar 3 broedparen. Een paar is niet met broeden begonnen, bij 
een paar ging een nest met 5 jongen verloren en bij het derde paar is een jonge Ooievaar geringd 
uitgevlogen. Aan de Waldweg zat ook dit jaar een broedpaar Ooievaars. Hier zijn 2 jongen ongeringd 
uitgevlogen.  
Bij de Drilandsee zijn de Ooievaars wel tot broeden gekomen, maar is een ei tijdens een vechtpartij uit 
het nest gegooid. De Ooievaars zijn daarna vertrokken. Het paar aan de Klosterstraße heeft ook dit 
jaar 3 jongen grootgebracht die ongeringd zijn uitgevlogen. 
Van de 8 bewoonde nesten in Gronau en de Grafschaft zijn uiteindelijk 10 jongen uitgevlogen 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             34 
 

 
In totaal hebben we in 2020 in de gemeente Losser, Dinkelland en het direct aangrenzende Gronau 

en de Grafschaft Bentheim 31 broedparen Ooievaars gehad. Een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar 

geleden. Vanaf deze 31 nesten zijn uiteindelijk 38 jongen uitgevlogen, een gemiddelde van 1,2 

uitgevlogen jongen  per nest. Dat is het laagste gemiddelde van de afgelopen 6 jaar.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

broedparen 12 14 16 23 24 31 

aantal uitgevlogen jongen 17 34 42 42 50(+3) 38(+4) 

gemiddeld/nest 1,4 2,4 2,6 1,8 2,1 1,2 

 

 

 
 

 
     succesvol broedsel            mislukt broedsel             geen broedsel 

 

Sander Wansing, Harrie Linckens en Thomas Keimel 
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Broedsel Ooievaars Zandhuizerweg in de problemen 
 

Op zondagavond 26 april kreeg ik rond 19 uur een telefoontje van de bewoonster van de 

Zandhuizerweg in De Lutte, dat er op haar erf een volwassen Ooievaar dood op het nest lag. 

Ik moest meteen denken aan de gebeurtenissen rond het ooievaarsnest bij Wewwelstad in 2019. 

En dag eerder, op zaterdag 25 april, had ik tijdens de controleronde langs alle ooievaarsnesten in de 

gemeente Losser gezien dat er tenminste 2 kwieke jongen in het nest lagen. We kregen toen zelfs de 

bevestiging van de bewoner, dat er 4 jongen in het nest lagen. 

Ik heb daarom ook geadviseerd om direct in het nest te kijken of er nog levende jongen in zaten en zo 

ja, deze dan veilig te stellen in een doos met kranten onder een warme lamp. 

Voor mij begon op dat moment het telefonisch overleg met Piet van Andel (ooievaarsopvang 

Herwijnen), Wim van Nee (stichting STORK), Leo Hassing (heeft er iemand een kuikenlamp?) en de 

familie Huisman (hebben jullie nog eendagskuikens om de jongen te voeren?). 

Als eerste kreeg ik een telefoontje van de Zandhuizerweg dat de jongen veilig in de schuur stonden 

onder de warme lamp. De begeleidende video liet 4 kwieke jongen zien, die een vreselijke honger 

hadden. 

Van de familie Huisman kreeg ik de bevestiging dat ik daar de kuikens op kon halen en uiteindelijk 

kreeg ik ook Piet van Andel van de ooievaarsopvang in Herwijnen te pakken. 

Van Piet kreeg ik duidelijke instructies wat te doen m.b.t. voeren, de temperatuur en het transport de 

volgende dag. 

Uiteindelijk was ik rond 21:30 uur aan de Zandhuizerweg en kon ik beginnen met voeren. 

De eendagskuikens werden ontveld en ontdaan 

van kop en pootjes. In klein stukjes werd dit aan 

de jongen gepresenteerd en die wisten er wel 

raad mee. 

Allen de Benjamin werd zo vaak weggedrukt 

door de anderen, dat hij op het laatst helemaal 

munt in een hoekje van de doos lag. 

Nadat de anderen volgevreten waren heb ik de 

Benjamin een paar stukjes met de hand gevoerd 

en vervolgens begon de jonge Ooievaar zelf te 

eten, tot ook zijn krop vol zat en alle jongen 

tevreden soezend onder de warme lamp in slaap 

vielen. 

 

De volgende dag op tijd opgestaan en wachten op het verlossende bericht of de jonge Ooievaars het 

gedurende de nacht overleefd hadden. 

En dat was het geval, ze waren alle vier heel kwiek en weer heel hongerig. Dus om 7 uur begon het 

ritueel van strippen, knippen en voeren opnieuw. Nadat alles verzadigd was heb ik de jongen in een 

doos met een kruik voor de bijrijdersstoel in de auto gezet. 

De temperatuur aan mijn kant op 16 graden en aan de kant van de Ooievaars de voeten verwarming 

op 28 graden. 

De hele weg naar Herwijnen (ca. 2 uur rijden) heb ik 

aan mijn kant het raam gedeeltelijk open laten staan, 

want het werd wel heel warm in de auto. 

Behalve de jongen Ooievaars had ik in een zak 

achterin de auto de dode vader  Ooievaar en een 

dood 5
e
 jong. 

Deze laatste zag er perfect uit met een volle bek, 

krop en maag en is zeer waarschijnlijk doodgedrukt 

onder het gewicht van zijn dode vader. 
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Bij aankomst in Herwijnen waren de jongen zeer kwiek en 

levendig (en hongerig). Ik had onderweg, na 3 kwartier rijden, 

de auto nog een keer aan de kant gezet omdat ik helemaal 

niets meer hoorde. Maar toen lagen ze gewoon lekker te 

slapen. 

Bij Piet, in Herwijnen, mochten ze meteen vanuit de doos met 

kranten in een prachtige bak met hooi, in de keuken, onder 

een lamp. En de kleinste Ooievaars  mochten een voor een 

hun krop weer vol eten met stukjes eendagskuiken. 

Na de koffie heeft Piet de volwassen Ooievaar helemaal 

onderzocht. Er waren geen uitwendige verwondingen en ook 

inwendig waren er geen sporen van bloedingen of andere 

verwondingen. 

Alle organen zagen er op het oog prima uit. 

De Ooievaars had in de voorafgaande dagen ook geen 

enkele vorm van verzwakking getoond en was goed op 

gewicht. 

Wel waren de krop en de maag leeg. Dat betekent waarschijnlijk dat de Ooievaar vlak nadat hij de 

jongen gevoerd had is komen te overlijden. Immers het dode jong zat nog helemaal vol voer, tot in de 

bek. 

Er is waargenomen dat er  ‟s middags voor het 

overlijden van de Ooievaar nog is gevochten om het 

nest, op het moment, dat het mannetje op het nest 

zat. De exacte doodsoorzaak blijft altijd gissen, 

maar in dit geval is een hartstilstand niet uit te 

sluiten. 

De jonge Ooievaars zijn door Piet uitstekend 

verzorgd en op zaterdag 6 juni zijn Leo Hassing en 

ik naar Herwijnen teruggekeerd, waar we onder 

toeziend oog van de camera van Hart van 

Nederland, samen met Piet de Ooievaars van de 

Zandhuizerweg hebben kunnen ringen. Ze kregen 

de ringnummers NLA 6E660 t/m NLA 6E663. Begin 

augustus zijn de volgroeide Ooievaars vanuit Herwijnen vertrokken naar het zuiden. Wie weet zien we 

een van hen ooit terug in Twente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Wansing  
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Wederom een Ooievaar doodgeschoten in de buurt van Wewwelstad 
  

Na het drama rondom de doodgeschoten Ooievaar op het paalnest in 2019 werden we binnen een 

jaar wederom opgeschrikt door het feit dat er nu een Ooievaar was doodgeschoten die op een nest op 

een portaal boven het spoor zat. Het hele relaas van dit drama is in dit jaarverslag te lezen in de vorm 

van een samenvatting van de officiële aangifte. Omwille van de privacy zijn de namen van de 

betrokken personen, anders dan mijzelf, weggelaten. 

 

Losser, 1 mei 2020. 

 

Aan:  Politie Noordoost-Twente 

Van:   A. (Sander) Wansing 

Betreft:  Dode Ooievaar op nest t.h.v. spoorwegovergang Bentheimerstraat 

 

Op woensdag 29 april 2020 werd ik om 20:17 uur gebeld door een buurtbewoner, met de mededeling 

dat er mogelijk een gewonde Ooievaar op een nest op een bovenportaal boven het spoor Oldenzaal-

Bentheim lag. De dierenambulance was reeds ter plekke. 

Deze waren gewaarschuwd door  een machinist die er met zijn trein langsreed omstreeks 17:45 uur. 

De machinist was een van de eersten die al eerder opgemerkt had dat er een paartje Ooievaars met 

nestbouw bezig was op het bewuste bovenportaal. 

Hier volgt de verklaring van de machinist: 

 

De eerste keer dat ik er langs kwam, was om 

17:45 uur van Oldenzaal richting Bentheim, toen 

meende ik een Ooievaar niet normaal op het nest 

te zien liggen, de andere Ooievaar (achteraf het 

mannetje dus) stond toen op het nest. Maar 

doordat ik er snel voorbij was, twijfelde ik of ik het 

wel goed had gezien.  

Tijdens mijn terug rit ben ik bewust wat 

langzamer gaan rijden om te kijken of het klopte 

wat ik de heenweg dacht te zien, en ja hoor het 

klopte. Toen wist ik haast wel zeker dat dit niet 

goed was.  

Dit was tegen ongeveer 19:13 uur, ik heb de dierenambulance gebeld om 19:15 uur, deze hebben mij 

om 20:17 uur weer terug gebeld met de mededeling dat ze de dode Ooievaar gevonden hebben en ze 

nu stappen gaan ondernemen om deze uit het nest te halen. Ik had ze tijdens het eerste telefoontje al 

verteld dat ik probeerde contact met Sander Wansing van Vogelwerkgroep Losser te krijgen, maar dat 

ik daar geen telefoonnummer van heb. Toen de dierenambulance mij dus om 20:17 uur terug belde 

vroegen ze weer met wie of ik contact zocht, ik heb ze toen nogmaals jouw naam gegeven. 

 

Toen ik omstreeks 20:40 uur ter plekke was bleek het om een dode Ooievaar te gaan die half over de 

rand van het nest hing. De medewerkers van de dierenambulance hadden al contact gehad met de 

meldkamer van politie en met Prorail. De laatste instantie had een technische ploeg op weg gestuurd 

om de Ooievaar en het nest van het bovenportaal te verwijderen. 

 

De exacte locatie van het nest was op het derde bovenportaal in westelijk richting, gerekend vanaf de 

spoorwegovergang. Het nest bevond zich aan de noordzijde van het bovenportaal . 
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Het team van Prorail was omstreeks 21:15 uur ter plaatse en om 21:40 uur was de dode Ooievaar uit 

het nest verwijderd. Het nest zelf is ook verwijderd. Bij inspectie zijn geen eieren of jongen 

aangetroffen. 

 

De Ooievaar was nog volledig slap, er was nog geen rigor mortis 

opgetreden. Er was een kleine verwonding te zien centraal op de 

borst, hier vloeide, bij enig manipuleren, nog bloed uit. 

Bij het openen van de snavel bleek de bek vol met bloed te staan, 

alsof er een forse inwendige bloeding was geweest. Ook dit bloed was 

nog niet gestold. 

In overleg met de medewerkers van de dierenambulance, Prorail en 

een aanwezige BOA, heb ik de Ooievaar meegenomen voor nader 

onderzoek, omdat duidelijk was dat het geen natuurlijke doodsoorzaak 

betrof. Nagenoeg op dezelfde locatie werd in de nacht van 3 op 4 mei 

2019 een Ooievaar op een paalnest doodgeschoten. 

Ik heb de Ooievaar meegenomen naar het ringstation in Overdinkel. 

Onderweg heb ik contact gezocht met de meldkamer van de politie, 

regio Oost, om te vragen wat het protocol in dit soort zaken was en om 

aan te geven dat de Vogelwerkgroep Losser de dode Ooievaar 

meegenomen had naar eerder genoemde locatie. 

Ik kreeg van de politie te horen dat ik de vogel kon laten onderzoeken 

bij een dierenarts en indien er sprake was van een schotverwonding, 

dan kon ik aangifte doen bij de politie in Oldenzaal. 

Nog diezelfde avond hebben we de Ooievaar voor onderzoek 

aangemeld bij de DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) in Utrecht 

(faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht). 

De volgende dag, donderdag 30 april 2020 om 14:00 uur is de Ooievaar per koerier naar de DWHC 

gebracht. Vrijdag 1 mei om 12:05 werd ik gebeld de patholoog van de DHWC met een mondelinge  

uitslag van het sectierapport. Het volledige schriftelijke rapport volgt later. 

De navolgende tekst is een schriftelijke weergave van ons telefoongesprek. Deze tekst is door de 

patholoog gecontroleerd en goed bevonden. 

 

De doodsoorzaak is glashelder: de Ooievaar is doodgeschoten. 

Vanaf de inschotopening heeft de kogel zich een weg gebaand door de Ooievaar, waarbij het hart en 

de luchtpijp geraakt zijn. De kogel is aan de binnenzijde van de vogel, tussen de ribben in de 

tussenribspier gevonden. Het betreft een diabolo kogeltje zoals gebruikt wordt in wind- en 

pompbuksen. 

De bloedingen die de kogel heeft veroorzaakt hebben tot de dood van de Ooievaar geleid. 

De pathologen van de DWHC achten het onwaarschijnlijk dat de Ooievaar met deze verwonding nog 

een kortere of langere afstand heeft kunnen vliegen. We kunnen er daarom vanuit gaan, dat de vogel 

op het nest doodgeschoten is. 

De Ooievaar was een adult vrouwtje in een geslachtsrijpe leeftijd. Er was activiteit zichtbaar van de 

eierstokken, maar nog niet zodanig dat er binnen een paar dagen een ei gelegd zou zijn. 

Rekening houden met de beschrijving van de conditie van de ooievaar op woensdagavond 29 april 

2020 omstreeks 21:40 uur (volledig slap, bloedend uit inschotopening en snavel) kunnen we er vanuit 

gaan dat deze vogel niet in de nacht voorafgaande al is doodgeschoten, maar dat dit overdag gebeurd 

moet zijn, mogelijk zelfs in de middag. 

 

Na mijn gesprek met de patholoog heb ik om 13:53 uur de meldkamer van de politie, regio Oost, 

gebeld om aangifte te doen van het opzettelijk doden van een Ooievaar. 

 

 

Sander Wansing  
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Resultaten broedvogelonderzoek telgebied Losser 2020 
 
Het broedvogelonderzoek in de gemeente Losser bestaat uit twee gedeelten: het LSB- en het BMP-Z 
onderzoek, twee van de vele Sovon-projecten. Daarnaast werd er in voorgaande jaren ook nog een 
aanvullend onderzoek gedaan naar andere broedvogelsoorten waarvan het de moeite waard was de 
populatiegrootte te monitoren. Dit gedeelte van ons onderzoek is in 2014 stopgezet. De redenen 
hiervoor waren 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-Z Sovononderzoek. De kwaliteit van het onderzoek zou anders niet 
meer te waarborgen zijn. 
Wel zijn er vanaf 2017 op verzoek van Sovon zo goed mogelijk de territoria van Zwarte Specht, 
Zomertortel, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Rietzanger in ons telgebied bepaald. Dus soorten die 
we een aantal jaren niet meer geteld hadden. 
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, Oeverzwaluwen en Roeken.  
Het BMP-Z (Broedvogel Monitoring Project zeldzame broedvogelsoorten) is een project waarbij de 
landelijke zeldzame soorten zoals IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart, Kleine Plevier, Ooievaar, enz. 
geteld worden. Ook 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 telresultaten worden direct na het telseizoen bij Sovon aangeleverd. 
 
Kolonievogels in Losser 2020 
 
In de gemeente Losser komen vier soorten kolonievogels voor, nl. Blauwe Reiger, Oeverzwaluw, 
Huiszwaluw en Roek. In het verleden heeft ook de Aalscholver in Losser een kolonie van 1 nest 
gehad, maar deze is inmiddels verdwenen. De kolonies worden jaarlijks in het voorjaar geteld en de 
resultaten worden rechtstreeks door de tellers bij Sovon Vogelonderzoek Nederland ingevoerd. Het 
kolonievogelonderzoek is een van de vele projecten van Sovon en aan dit project doen we al tientallen 
jaren mee. En zo dragen we bij aan het landelijk onderzoek naar kolonievogels. Momenteel zijn alle 
kolonies van tellers voorzien. Maar mocht er een nieuwe kolonie ontdekt worden, dan kan deze via 
vwglosser@gmail.com  gemeld worden. 
 
Blauwe Reiger (6 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 6 nesten. De kolonie wordt jaarlijks geteld door Ruud Kuipers. 
 

 
 

Gaat deze snoek erin? Ja, zeker! 
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Oeverzwaluw (391 bewoonde nesten) 
Dit jaar was er ook een tijdelijke kolonie met 7 bezette nesten bij het Omleidingskanaal langs de 
Beuningerveldweg. De nesten zaten in een laag gronddepot en zullen vermoedelijk volgend jaar niet 
meer aanwezig zijn. 
De aantallen op de Oelemars schommelen jaarlijks, maar elk jaar weer is deze kolonie de grootste in 
Twente. Er werden dit jaar 384 bewoonde nesten geteld. In het zanddepot waren dit jaar 322 nesten 
hoog in de steile wanden aanwezig. In de permanente betonnen wand zaten rond de 150 gaten. Maar 
door verstoring door illegale vissers die pal voor de wand hebben staan vissen, was het merendeel 
van de nesten in de steek gelaten en konden er slechts 62 bewoonde nesten worden geteld. Wel is 
het zo dat de voorkeur van de Oeverzwaluwen uitgaat naar het zanddepot en dat de betonnen wand 
minder aantrekkelijk is. Geen wonder, want in het depot kan er op 10 m hoogte worden gebroed en in 
de wand maar op 3 m hoogte of minder. En ze zoeken het altijd zo hoog mogelijk op, want daar is 
minder gevaar van predatoren of van hoog water. Ook in de betonnen wand zijn de bovenste rijen 
altijd het eerst bezet. 
 

 
 

Oeverzwaluwnesten in het zanddepot van de Oelemars 
 

De aantallen fluctueren jaarlijks behoorlijk, want de situatie in het zanddepot is van grote invloed. Er 
zijn 2 zanddepots, waarvan 1 vol is en de ander uitgegraven wordt. Als ook het tweede depot bijna 
leeg is, komt de zandzuiger en worden beide depots helemaal gevuld. Het hangt er helemaal vanaf 
hoeveel steile wand er dus jaarlijks beschikbaar is. Dat varieert behoorlijk. In 2019 toen er massaal in 
het zanddepot werd gebroed was een van de beide depots helemaal beschikbaar en was er wel 100 
m steile wand. Dit jaar was het depot slechts voor driekwart leeg. Elk jaar wordt door een van de 
tellers overleg gevoerd met de shovelmachinist om de werkzaamheden in het depot zo uit te voeren, 
dat de nesten met rust worden gelaten. Deze kolonie wordt jaarlijks geteld door Leo Hassing en Ben 
Hulsebos. 
 
 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Oele-
mars 148 95 117 70 156 156 138 144 72 112 169 134 217 122 200 433 384 

Lutter-
zand 4 9 2 8 - - - - - - - - - - - - - 

Omleidi
ngskan. - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
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Aantallen bewoonde nesten in de oeverzwaluwkolonie op de Oelemars 2004-2020 

 
Huiszwaluw (294 bewoonde nesten) 
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, gevolgd door verdere afname. In 2018 en 2019 was er 
weer een behoorlijke opleving ten opzichte van vorige jaren en zaten we weer boven het niveau van 
2012. Dit jaar was er helaas weer een vermindering in het aantal.  
Er zijn in de gemeente Losser dit jaar 33 kolonies geïnventariseerd. Deze kolonies zitten altijd aan de 
buitenkant van huizen of schuren, vaak onder de windveren. Hier en daar zijn ook kunstnesten 
aangebracht om de zwaluwen een handje te helpen. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

52 44 47 38 32 31 29 34 38 33 

 
Aantal huiszwaluwkolonies in de gemeente Losser 2011-2020 

 
De huiszwaluwtellingen worden door enkele leden van onze werkgroep uitgevoerd en staan onder 
coördinatie van Bennie Egberink. 
 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

476 498 468 426 498 492 469 460 314 331 329 280 251 256 332 372 294 

 

 
 

Aantal bewoonde nesten van de Huiszwaluw in de gemeente Losser 2004-2020 
 

Roek (278 nesten) 
Naast de kolonies bij de Zoekerweg-Gronausestraat en Brilmansdennen aan de Gildehauserweg zijn 
er dit jaar twee nieuwe kolonies bij gekomen. Een kleine kolonie van 6 nesten op de hoek 
Broekhoekweg-Deppenbroekweg en een met 19 nesten op de hoek Enschedesestraat-
Broekhoekweg. Dit jaar waren er meer nesten dan in de voorgaande jaren. Dit lijkt veel, maar bv. een 
telling in 1996 leverde nog 561 nesten op. Ook zaten er vroeger in het buitengebied van Losser overal 
roekenkolonies, maar die zijn allemaal door verstoring verdwenen, waarbij de Roeken langzaam maar 
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zeker naar de bebouwde kom van Losser zijn verdreven. De kolonies worden jaarlijks geteld door Leo 
Hassing, Ben Hulsebos en Henk Noordkamp. 
 
Locatie 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Brilmansdennen 122 119 120 151 184 199 186 218 207 169 210 220 201 221 

Zoekerweg 81 39 27 23 34 57 46 41 50 33 38 39 45 32 

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

R.K.-kerk Overd. - 11 9 21 15 4 - - - - - - - - 

Invalsweg Overd.   5 10 6 1 - - - - - - - - 

Broekhoekweg              6 

Enschedesestraat              19 

Totaal 211 174 168 205 239 261 234 259 257 202 248 259 246 278 

 
Aantal nesten van de Roek in de gemeente Losser 2007-2020 

 

 
 

Roekenkolonie Brilmansdennen 

Alle kolonievogeltellers verdienen hartelijke dank om elke weer jaarlijks hun kolonies te tellen en bij 

Sovon in te voeren. 

 
BMP-Z: Zeldzame Broedvogels 
 
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, zodat zij hun beheer eventueel kunnen 
aanpassen. 
 
Dodaars (5) 
De territoria bevonden zich op de Duivelshof (1), bij Mekkelhorst (2) en op de voormalige ijsbaan aan 
de Nitertweg in Losser (2). 
 
Ooievaar (12) 
Het paartje Ooievaars heeft op de oudste locatie binnen de gemeente Losser het nest op het dak van 
een woonboerderij langs de Dinkel dit jaar 3 jongen grootgebracht. Tot 2015 was dit het enige 
broedpaar in Losser. Dit jaar waren er daarnaast nog 11 nesten: bij het Binkhorsterkerkpad, langs de 
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Lossersestraat, langs de Zandhuizerweg, langs de spoorlijn bij Wewwelstad waren twee nesten, aan 
de rand van de bebouwde kom van Losser aan de Wilgenkamp en de Gildehauserweg (2 nesten), in 
Beuningen en 2 locaties op het Losserse deel van Singraven, waarvan 1 boomnest. De coördinatie 
van het ooievaarsonderzoek is in handen van Sander Wansing. 
 

 
 

Jonge Ooievaar op het nest aan het Binkhorsterkerkpad 
 

Grote Canadese Gans (1) 
Op de Oelemars werd binnen de datumgrenzen een paartje waargenomen, waarbij de ene partner 
een Duitse kleurring droeg. Er is niet gebroed. 
 
Mandarijneend (1) 
Een paartje Mandarijneend had een territorium langs de Dinkel ten zuiden van de Kampbrug. Deze 
soort broedt in holen boven in een boom. Er is niet gebroed. 
 
Rode Wouw (2) 
Zeer bijzonder is de vestiging van 2 paartjes Rode Wouw in de gemeente Losser. Het ene paar was 
met nestbouw bezig ten westen van De Lutte, maar kwam in conflict met een tweede paar dat een 
nest bouwde ten westen van het Lutterzand. Er is wel sprake van nestindicatie en er waren voldoende 
vervolgwaarnemingen om tot een territorium te besluiten. Het paar bij het Lutterzand heeft succesvol 2 
jongen grootgebracht. Deze zijn geringd en gezenderd en kunnen worden gevolgd op de website 
https://grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/  
 

 
 
 

https://grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/
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Wespendief (2) 
Dit jaar was er een broedgeval van de Wespendief op Boerskotten en een territorium met regelmatig 
vlinderbalts in de Zandbergen. Het nest zat waarschijnlijk in Forst Bentheim. 
 

 
 
Kraanvogel (1) 
Op 3 maart ontdekte een van onze leden een paartje Kraanvogels in het natuurgebied Punthuizen. Op 
8 april kon vanaf de Holtweg worden gezien dat er een nest met 2 eieren aanwezig was. Om de 
Kraanvogels wat aan het zicht vanaf de weg te onttrekken en inloop te voorkomen hebben enkele 
leden versperringen van takkenbossen aangelegd en heeft SBB borden met kwetsbaar gebied en 
geen toegang geplaatst. Maar door de droogte heeft het paar uiteindelijk het nest in de steek gelaten 
en is weggevlogen. Dit is het eerste broedgeval van de Kraanvogel in de gemeente Losser. 
 
Kleine Plevier (4) 
De Kleine Plevier is een soort van kale terreinen. Alle pioniersbiotopen zijn binnen ons werkgebied 
onderzocht. Op de Oelemars zijn 4 territoria gevonden. Een paar deed herhaaldelijk een poging om 
voor de hut op de eilandjes te broeden. Er werden wel eitjes gezien, maar het broedsel is direct 
daarna mislukt. Bij de telpost hadden 3 paartjes op het grote kale stuk zand meer succes. Er werden 
hier minimaal 3 jongen gezien. Vanaf telpost Oelemars konden de ontwikkelingen dagelijks worden 
gevolgd. 
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Kerkuil (23) 
Dit jaar waren er 22 broedgevallen en 1 paar zonder broedsucces, verspreid over de gemeente 
Losser. De coördinatie van het kerkuilenonderzoek is in handen van Bennie Egberink. 
 
Nachtzwaluw (32) 
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 2 
terr., Punthuizen 7 terr., Beuninger Achterveld 11 terr. en Lutterzand 12 terr. De populatiegroei is uit 
de volgende grafiek goed af te lezen. De laatste jaren is deze vrij stabiel.  

 

 
 

Middelste Bonte Specht (163) 
De populatiegroei van de Middelste Bonte Specht in de gemeente Losser is in de grafiek goed te zien. 
Met deze aantallen behoort Losser inmiddels tot een van de beste gebieden voor de Middelste Bonte 
Specht niet alleen in Twente (zie kaartje), maar in heel Nederland. De locaties liggen o.a. in 
Singraven, bij camping Oldekottink, Meuleman, Hakenberg, Paaschberg, Tankenberg, Boerskotten, 
Koppelboer, Kalheupink, Duivelshof, Smoddebos en Koksbos. Tot vorig jaar vond er niet alleen 
verdere verdichting plaats in de bekende broedgebieden, maar zagen we ook uitbreiding naar wat 
meer marginale gebieden, zoals de beekbegeleidende bosjes langs de Dinkel en kleine percelen 
loofbos in grotere naaldbossen. In 2017 was de groei van de Losserse populatie tot stilstand gekomen 
en waren de marginale gebieden weer verlaten. Dit proces was ook in overig Twente waarneembaar. 
Maar de jaren daarna zette de groei van de populatie verder door. De coördinatie van de Mibo-
tellingen wordt jaarlijks uitgevoerd door Rudi Lanjouw. 
 

 
 

Verspreiding Middelste Bonte Specht in Twente 2020 (bron waarneming.nl) 
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Zwarte Specht (16) 
De Zwarte Specht is pas vanaf 2017 door ons integraal gekarteerd en we waren dan ook benieuwd 
naar het aantal territoria binnen ons telgebied. We hadden vorig jaar 11 territoria vastgesteld, maar dit 
jaar konden we 16 territoria noteren. Op zeker 10 andere locaties zijn Zwarte Spechten waargenomen 
maar hier konden we de tweede waarneming, nodig voor een geldig territorium, niet ''binnen halen''. 
We schatten de populatie dan ook op 26 tot 28 territoria. 
 
IJsvogel (15) 
Na vijf koude winters 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 in 2015. Vorig jaar werden slechts 8 territoria gelokaliseerd, maar er was dit jaar een zeer 
snelle toename naar 15 territoria.  Deze bevonden zich voornamelijk langs de Dinkel. Het wel en wee 
van de IJsvogel in de gemeente Losser is in onderstaande grafiek te zien.  
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Grote Gele Kwikstaart (23) 
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 in 
2011 helaas moeten constateren dat we terug waren bij af. De invloed van de koude winters vanaf de 
winter 2008/2009 is goed te zien in onderstaande grafiek. In tegenstelling tot de IJsvogel zette er 
slechts zeer langzaam wat herstel in bij de Grote Gele Kwikstaarten. Van de 13 gevonden territoria in 
2015 bv. bleken maar 4 een broedresultaat te hebben opgeleverd. Wellicht dat voedselgebrek in de 
vorm van onvoldoende insecten een rol speelt. Langzaam maar zeker zien we toch een geleidelijke 
verbetering, want dit jaar konden 23 territoria worden vastgesteld, voornamelijk langs de Dinkel en het 
Omleidingskanaal. 

 

 
 

 
Boomleeuwerik (24) 
Vanaf 2004 t/m 2013 is de Boomleeuwerik ook geteld in telgebied Losser. Vanaf 2017 is de draad 
weer opgepakt en konden er dit jaar 24 territoria worden vastgesteld in het noordoostelijk deel van 
Losser: omgeving Beuninger Achterveld, Punthuizen en Lutterzand. Het hoge aantal in 2013 (zie tabel 
1) is te verklaren, omdat toen een aantal BMP-projecten voor SBB door ons zijn uitgevoerd, waarbij 
meer tijd aan het plaatselijke onderzoek is gespendeerd. 
 
Roodborsttapuit (36) 
Ook de Roodborsttapuit is in het verleden door ons geteld en vanaf 2017 staat deze soort weer op ons 
onderzoeksprogramma. Een groot aantal territoria was in 2017 verdwenen doordat slootkanten, waar 
de soort de laatste jaren steeds vaker was vastgesteld, waren opgeschoond. Maar dit jaar lijkt het dat 
de populatie zich weer heeft hersteld. 
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Kortsnavelboomkruiper (10) 
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 10 territoria: in Boerskotten (6), Singraven Borgbos (1) en Egheria (3). 
Deze soort is ontzettend moeilijk te karteren, omdat ze nauwelijks zingen, precies lijken op gewone 
Boomkruipers en slechts een handjevol vogelaars de soort kan determineren. 
 
Grauwe Klauwier (13) 
De Grauwe klauwier is in de gemeente Losser een bijzonder zeldzame broedvogel. Er zijn vele jaren 
geweest dat deze soort hier geen enkel territoria had. Heel bijzonder was dan ook de ontdekking van 
5 territoria in 2016. Maar In 2018 was deze soort weer helemaal afwezig. Dit jaar konden er zelfs 13 
territoria worden gelokaliseerd. Dit aantal van 13 is ongekend hoog. De soort kwam niet alleen in 
natuurterreinen voor, maar ook in kleinschalig cultuurland.  
 

 
 
 

 
 
Raaf (2) 
De territoria van de Raaf bevonden zich in het Lutterzand en in Punthuizen. Hier werden regelmatig 
roepende mannetjes gezien en gehoord, maar de kans is groot dat de broedplaatsen net over de 
grens in Duitsland liggen. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen hoe in de loop der jaren vanaf 2004 de aantallen 
van deze zeldzame broedvogels zich binnen ons werkgebied hebben ontwikkeld. Inmiddels is de 
Europese Kanarie als broedvogel uit Losser verdwenen.  
 
Soort 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dodaars 5 5 6 8 10 6 6 8 6 6    5 4 4 5 

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

Ooievaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 6 8 11 10 

Roerdomp - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

Zwarte Zwaan - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Gr. Can. Gans - - - 1 1 - 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 

Kol- x Brandg. - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Brandgans 2 2 3 2 2 1 2 4 3 3 5 5 2 3 7 1 - 

Kolgans - - - - - - - - 3 3 1 1 1 - - - - 
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Soort 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Mandarijneend         4 4 - - 1 - - - 1 

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

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

Rode Wouw - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 2 

Wespendief                1 2 

Boomvalk              2    

Kwartelkoning - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 

Porseleinhoen - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Kraanvogel - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

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

Zomertortel        8 1 3    - 1 - - 

Oehoe - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Kerkuil 18 20 20 22 27 10 16 5 8 3 8 20 22 16 15 13 23 

Steenuil  83     100   .  93     113 

Nachtzwaluw 7 12 14 16 14 12 16 19 22 28 28 25 32 31 35 33 32 

Midd. B. 
Specht 

2 8 26 32 31 30 41 53 77 89 10
5 

11
6 

13
5 

13
4 

14
2 

14
6 

16
3 

Zwarte Specht              15 13 11 16 

Draaihals* - - - - - - 1 - - 1 1 2 1 3 - - - 

IJsvogel 10 11 11 13 15 7 5 6 5 6 12 17 15 7 6 8 15 
Boomleeuwerik 6 5 5 3 6 3 3 9 20 28    10 10 13 24 

Gr. G. Kwikst. 28 29 31 31 27 17 15 10 10 12 12 13 20 18 18 19 23 

Blauwborst - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Roodborsttap
uit 

2 5 6 8 11 13 15 29 25 37    24 18 27 36 

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

Kortsnavelbkr. - - - - - - - - 1 2 5 3 8 4 12 8 10 

Gr.Klauwier - 1 - - - 1 1 2 2 2 2 3 5 1 - 4 13 

Raaf - - - - - - - 1 - - - - - 2 2 - 2 

Euro-Kanarie 2 7 7 5 2 2 - - - - - - - - - - - 

 
Tabel 1: aantal territoria per jaar in Z-telgebied Losser 2004-2020 (lege vakjes= niet geteld, - niet aanwezig) 

 
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, met als coördinatoren Ben Hulsebos en Rudi 
Lanjouw, worden alle potentieel geschikte bossen en heidevelden door enkele ervaren tellers 
uitgekamd op Middelste Bonte Spechten en Nachtzwaluwen. Voor de overige Z-soorten in het 
werkgebied van 100 km² (de gehele gemeente Losser) worden gerichte zoekacties uitgevoerd. 
Daarnaast geeft zo‟n 30 % van de VWG-leden hun losse waarnemingen door op www.waarneming.nl, 
die dan daarna worden verzameld en in onze Google Maps worden ingevoerd. Ook betrouwbare 
waarnemingen van niet-leden op www.waarneming.nl worden aan onze kaarten toegevoegd.  
Alle aldus gemaakte soortkaarten in ons digitale archief kunnen door de tellers die meedoen aan het 
BMP-Z onderzoek worden bekeken en bewerkt. Deze kaarten zijn door een wachtwoord beschermd, 
zodat zij er alleen 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. 
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 
hun waarnemingen doorgeven dit de komende tijd wel gaan doen. 
 
Ben Hulsebos en Rudi Lanjouw 
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Broedvogelinventarisatie Oelemars-Zandbergen 
 
Waarom BMP? 
In Nederland wordt door Sovon Vogelonderzoek Nederland het monitoren van broedvogels 
gestimuleerd via het Broedvogel Monitoring Project (BMP), teneinde inzicht te krijgen in de 
verspreiding van de Nederlandse broedvogels en de ontwikkeling van de populaties. Op honderden 
plaatsen in het land vindt jaarlijks een steekproef plaats door de broedvogels volgens een vastomlijnd 
onderzoeksmodel in vaste telgebieden jaar in jaar uit te monitoren. De gegevens worden mede 
gebruikt om jaarlijks de Vogelbalans uit te brengen, waarbij een overzicht wordt gepresenteerd van de 
populatieontwikkelingen. Ook worden deze gegevens gebruikt om vogels beter te beschermen en om 
natuurontwikkeling te bevorderen. Al met al een zeer waardevol project, dat ook nog eens bijzonder 
leuk is om te doen. Je ziet dan in de loop der jaren verschuivingen in de populaties in je eigen gebied, 
ziet het effect van ingrepen in de natuur en je levert bovendien een bijdrage aan het vogelonderzoek 
in Nederland.  
 
Gebied 
Dicht bij huis op 5 minuten fietsafstand ligt mijn BMP-plot Oelemars-Zandbergen. In het voorjaar van 
2006, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2020 heb ik er een broedvogelonderzoek (BMP-A 
= Broedvogel Monitoring Project Alle vogels) uitgevoerd in een gebied van 135,3 ha rondom de 
Oelemars-Zandbergen in de gemeente Losser. Het gebied is goed toegankelijk via een netwerk van 
kleine paadjes in het bosgebied en is zeer overzichtelijk in het agrarische deel. Als vergunninghouder 
kan ik ook binnen het terrein van de zandafgraving mijn onderzoek uitvoeren. Aangezien het gebied 
tegen de Duitse grens aan ligt, zijn er in het donker nogal wat ongewenste activiteiten, zodat ik het 
nachtelijk onderzoek naar uilen en rallen tot een minimum van 1 bezoek heb beperkt. 
 
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 van een 
scoutingvereniging, een trimbaan en een uitzichttoren. In het hart van de Zandbergen is een 
afgesneden meander van de Dinkel, die nog wel gedeeltelijk 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. De oevers zijn beplant met dicht 
struweel en Eiken. Op de rand van water en land bevinden zich riet- en lisdoddencomplexen. Er is een 
betonnen oeverzwaluwwand in de zuidoosthoek van de zandafgraving. De afgraving is volop in 
gebruik en regelmatig is er een zandzuiger aanwezig die de zanddepots weer aanvult. Dagelijks zijn er 
vele zandtransporten vanuit het grote zanddepot. 
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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, ruige perceel scheidingen, bomen en een houtwal zijn verdwenen. 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied is 135,3 ha. Daarvan bestaat ongeveer 32 ha uit bos, 
23 ha uit open water, 78 ha uit akkers en grasland en 2,3 ha divers (bebouwing, tuinen, wegen, sloten, 
zanddepot). Op de kaart is het onderzoeksgebied omkaderd. 
 
Methode 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de uitgebreide territoriumkartering, zoals omschreven in de 
Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek (van Dijk en Boele, 2016). 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, waarbij de mate van broedzekerheid in 16 klassen wordt 
aangeduid. Er zijn 7 volledige rondes gelopen met steeds een verschillend startpunt, bestaande uit 1 
avondbezoek, 5 vroege ochtendbezoeken waarbij bij zonsopgang werd begonnen en 1 
ochtendbezoek. Ook dit jaar is de invoer van de gegevens 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 en bezoeken aan de observatiehut. 
De gegevens zijn aan Sovon (Vogelonderzoek Nederland) overgedragen en zijn opgenomen in het 
landelijke bestand. 
 
Resultaten 
Nadat de balans was opgemaakt konden dit jaar 77 broedvogelsoorten op de lijst worden 
bijgeschreven. Van deze 77 soorten staan er 13 op de Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels 
(uitgave 2016). 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. 
 

 
 

De Oelemars in de vroege ochtend 
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Soort 2006 2007 2008 2011 2015 2016 2017 2018 2020 

Dodaars 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Fuut 3 2 5 6 3 5 4 5 6 

Geoorde Fuut 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Knobbelzwaan 0 0 0 1 1 1 1 2 1 

Kolgans 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Grauwe Gans 0 0 1 2 2 5 4 4 3 

Soepgans 0 0 0 3 3 3 3 3 5 

Grote Canadese Gans 0 0 0 0 1 2 1 1 1 

Brandgans 3 2 2 4 7 2 3 7 0 

Kolgans x Brandgans 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nijlgans 2 1 2 1 3 3 3 2 3 

Bergeend 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Krakeend 1 1 1 0 1 1 1 1 2 

Wilde Eend 10 13 6 5 9 6 5 10 7 

Soepeend 1 2 1 3 1 0 0 0 0 

Slobeend* 0 0 1 0 4 1 1 0 0 

Kuifeend 1 3 2 1 2 2 1 1 4 

Wespendief 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sperwer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Buizerd 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

Torenvalk* 0 1 3 1 0 1 0 1 1 

Boomvalk* 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Fazant 3 4 2 3 1 3 1 2 2 

Patrijs* 2 3 2 1 0 1 1 0 0 

Kwartel 0 0 0 0 1 2 0 1 0 

Waterhoen 3 1 2 0 0 1 2 1 1 

Meerkoet 4 6 6 3 8 6 4 5 3 

Waterral 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Scholekster 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Kleine Plevier 2 1 2 2 2 2 2 2 4 

Kievit 10 9 10 13 8 8 5 3 3 

Houtsnip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wulp* 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Tureluur* 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Holenduif 2 4 3 2 3 1 3 3 5 

Houtduif 25 33 25 28 22 32 23 35 28 

Turkse Tortel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Koekoek* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bosuil 0 2 2 1 0 1 1 2 0 

Ransuil* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Steenuil* 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

IJsvogel 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Groene Specht 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

Zwarte Specht 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Kleine Bonte Specht 1 3 1 1 2 1 4 2 2 

Middelste Bonte Specht 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

Grote Bonte Specht 6 6 6 7 12 6 11 10 9 

Boomleeuwerik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Veldleeuwerik* 3 1 3 1 1 1 1 0 0 

Boerenzwaluw* 4 4 1 3 4 3 4 6 9 

Huiszwaluw* 1 2 6 9 1 0 0 0 0 

Oeverzwaluw 117 70 156 144 134 217 122 200 384 

Boompieper 2 2 1 0 0 0 1 0 1 

Witte Kwikstaart 5 6 7 6 5 4 5 4 4 

Gele Kwikstaart* 1 2 1 4 4 8 8 5 5 

Grote Gele Kwikstaart. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Winterkoning 20 29 24 9 29 29 25 27 28 

Heggenmus 9 10 10 6 10 8 10 11 7 

Roodborst 34 35 36 21 30 41 27 36 53 

Nachtegaal* 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Zwarte Roodstaart 2 1 0 1 1 0 0 0 2 

Gekraagde Roodst. 4 6 5 4 9 7 8 4 13 

Roodborsttapuit 0 0 1 1 4 1 0 1 1 
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Soort 2006 2007 2008 2011 2015 2016 2017 2018 2020 

Merel 23 26 35 22 30 27 27 20 24 

Zanglijster 7 4 6 7 9 7 8 7 11 

Grote Lijster* 2 3 2 2 8 2 5 3 4 

Kleine Karekiet 4 7 10 7 9 9 6 9 7 

Spotvogel* 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Bosrietzanger 1 6 1 4 2 2 1 1 1 

Braamsluiper 1 0 0 0 1 2 0 1 1 

Grasmus 8 9 13 12 15 10 7 9 8 

Fluiter 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Tuinfluiter 8 9 4 8 10 8 5 8 7 

Zwartkop 32 22 23 40 39 34 35 44 53 

Tjiftjaf 18 20 26 42 23 28 27 21 21 

Fitis 23 21 20 28 29 33 23 27 23 

Goudhaan 3 6 3 2 1 2 1 4 2 

Vuurgoudhaan 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

Bonte Vliegenvanger 4 4 9 9 8 6 7 7 6 

Grauwe Vliegenvanger* 0 3 4 1 3 2 5 4 3 

Staartmees 4 4 2 3 5 3 2 4 1 

Glanskop 5 7 5 5 7 7 5 6 8 

Matkop* 4 3 4 2 1 2 1 1 1 

Kuifmees 8 8 7 5 6 4 5 5 6 

Zwarte Mees* 4 4 3 1 1 1 1 1 0 

Pimpelmees 18 19 16 12 14 10 13 16 17 

Koolmees 30 36 30 27 25 24 27 26 30 

Boomklever 11 8 6 8 10 6 7 9 10 

Boomkruiper 10 11 8 8 14 14 13 11 12 

Wielewaal* 1 0 0 1 1 0 2 1 1 

Gaai 6 3 4 7 5 1 4 1 4 

Ekster 1 3 1 1 0 1 0 0 2 

Kauw 1 2 1 1 3 2 1 2 5 

Zwarte Kraai 2 6 2 3 3 2 1 2 2 

Spreeuw 3 4 1 1 4 3 0 1 1 

Huismus* 1 2 1 4 7 5 4 4 6 

Ringmus* 7 6 4 2 0 0 0 0 0 

Vink 33 32 35 42 52 36 43 43 39 

Groenling 2 2 0 1 3 3 0 0 0 

Putter 0 0 0 2 2 2 1 2 1 

Kneu* 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Goudvink 2 2 2 1 2 3 1 2 1 

Appelvink 2 0 0 1 2 4 2 4 2 

Geelgors 7 8 7 10 6 7 6 5 4 

Rietgors 1 2 0 1 2 2 0 1 0 

          

Aantal territoria 595 592 650 643 711 746 611 721 937 

Aantal soorten 80 79 80 81 87 84 80 78 77 

Overzicht broedvogels BMP-plot Oelemars-Zandbergen 
De Rode lijstsoorten staan in de tabel met een * aangegeven. 

 

Het aantal territoria bedroeg 937. Deze opmerkelijke stijging is geheel te danken aan het enorme 
aantal Oeverzwaluwen in de oeverzwaluwwand en in het aangrenzende zanddepot. Landelijk 
schaarse broedvogelsoorten (Z-soorten) zijn Grote Canadese Gans, Kleine Plevier, Wespendief,  
Steenuil, Zwarte Specht, Roodborsttapuit, Grote Gele Kwikstaart en IJsvogel. Minder algemene 
soorten waren Bergeend, Torenvalk, Buizerd, Wulp, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, 
Oeverzwaluw, Wielewaal, Gele Kwikstaart, Braamsluiper, Appelvink en Geelgors.  
Vergeleken met voorgaande jaren zijn er enkele soorten als broedvogel verdwenen. 
Boerenlandvogels als Veldleeuwerik, Scholekster en Patrijs hebben het nog lang volgehouden op de 
Oelemars, maar zijn nu niet meer aanwezig. Ook van Dodaars, Brandgans, Sperwer, Kwartel, Bosuil, 
Middelste Bonte Specht, Zwarte Mees en Rietgors konden geen geldige territoria worden vastgesteld, 
hoewel de vogels wel af en toe aanwezig waren. Nieuwkomer was de Bergeend, die hier nog niet 
eerder een territorium had. Het was een goed jaar voor Soepgans, Kuifeend, Kleine Plevier, 
Holenduif, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Zanglijster, Zwartkop, 
Glanskop en Kauw, die hun hoogste aantallen tot nu toe bereikten. 
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Watervogels 
De vele paartjes Brandganzen waren tot aan de datumgrens aanwezig, maar werden in het 
broedseizoen niet meer teruggezien. Een paartje Grote Canadese Gans was in het gehele 
broedseizoen in het gebied aanwezig, maar kwam niet tot broeden, evenals de Grauwe Gans en de 
Nijlgans. De 5 paren Soepganzen hadden dit jaar in totaal maar 3 jongen, want hun nesten waren 
grotendeels onder water gelopen na een langdurige regenperiode. Het paartje Knobbelzwanen had dit 
jaar geen nest. De IJsvogel broedt al jaren succesvol in de Zandbergen/Oelemars en komt vaak visjes 
halen voor de observatiehut op de Oelemars. Nieuwkomer was de Bergeend die met een paartje 
gedurende enkele weken aanwezig was. Van de Futen hebben 2 paren jongen voortgebracht. 
 
Roofvogels en uilen 
Een paartje Wespendief met vlinderbalts vertoonde zich enkele keren boven de Zandbergen. 
Torenvalk en Buizerd konden ook op de broedvogellijst worden bijgeschreven. Sperwer, Havik, 
Slechtvalk  en Boomvalk waren soms aan het jagen in het gebied, maar er waren te weinig 
waarnemingen voor een geldig territorium.Het gebied is ‟s avonds niet veilig genoeg om uitgebreid 
naar uilen te zoeken. Bij het eenmalige nachtbezoek was er maar 1 Steenuil te horen. 
 
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. De Kleine Plevier 
die voor de hut op het grind een nest inrichtte, kwam niet tot broeden. De 3 paartjes die het zanddepot 
als broedplaats uitkozen, hebben wel  gebroed met als resultaat 3 jongen. Van de Kieviten hadden 2 
paartjes jongen voortgebracht. De Wulp en de Scholekster hebben helaas niet gebroed. 
 
Bebouwing 
Bij een van de boerderijen zaten in de schuren 9 nesten van de Boerenzwaluw. Inmiddels zijn alle 
Ringmussen uit het onderzoeksgebied verdwenen, maar de open plekken zijn opgevuld door 
Huismussen. Bij 2 boerderijen zaten Zwarte Roodstaarten en Holenduiven. Alle erven hadden ook 
Gekraagde Roodstaarten. De Spreeuw werd op het erf van een van de boerderijen gezien. 
 
Kolonievogels 
De Huiszwaluw is inmiddels als kolonievogel verdwenen uit het gebied. De talrijkste kolonievogel was 
de Oeverzwaluw met 384 bewoonde nesten, waarvan 62 in de betonnen wand en 322 in het 
zanddepot. Dit is de grootste kolonie van de Oeverzwaluw in Twente.  
 
Bosvogels 
Bij de bosvogels werden dit jaar opmerkelijk veel Gekraagde Roodstaarten, Zwartkoppen en 
Roodborsten geteld. Fluiter, Zwarte Mees, Middelste Bonte Specht en Vuurgoudhaan waren dit jaar 
helaas afwezig. 
 
Cultuurland 
Opmerkelijk in 2015 was de spectaculaire groei van de Roodborsttapuit in cultuurland met allemaal 
succesvolle broedgevallen. Deze soort was in 2017 echter totaal verdwenen. De oorzaak lag in het 
verdwijnen van ruige perceel scheidingen door de landinrichting en het starten van een extra 
zanddepot. Dit jaar was er weer een territorium, dat zich later heeft verplaatst buiten het gebied. 
Opmerkelijk is de aanwezigheid van 5 paartjes Gele Kwikstaart. De Veldleeuwerik heeft het echter 
opgegeven evenals de Patrijs. Helaas zat de Patrijs dit jaar net 5 meter buiten het gebied. 
 
Rietvelden 
Het aandeel riet is vrij gering en in de strook is ook vrij smal, omdat er bij de oevers na 2 m het steil 
naar beneden gaat tot een diepte van 18 m. De Rietgors was er dit jaar niet, maar wel 7 Kleine 
Karekieten en een Bosrietzanger. De  Waterral was net voor de datumgrens vertrokken. De rietstrook 
was in trek als nestplaats voor Fuut en Meerkoet. Het Waterhoen had ook een territorium, maar de 
nestplaats is niet gelokaliseerd. 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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Krijgt de Rode Wouw vaste voet aan de grond in Losser? 
 
Het eerste broedgeval van de Rode Wouw in ons werkgebied dateert al weer uit 1977. Een paartje 
kon toen 2 jongen groot brengen, net ten zuiden van De Lutte. In 1987 is in ditzelfde gebied nog een 
keer gebroed wat 3 jongen opleverde, waarvan er 1 is uitgevlogen. Verder heeft in 1988 op de 
Hakenberg een paar een broedpoging gedaan en verbleef bij "De Poppe" geruime tijd een paartje.  
De soort was in Grafschaft Bentheim voor 1950 nog onbekend als broedvogel, maar in de periode 
1970 – 1990 zijn in dit gebied tussen de 15 en 20 broedpogingen vastgesteld, zei het niet jaarlijks. We 
moeten deze broedgevallen en broedpogingen zien in het licht van de verspreiding van de Rode 
Wouw in Duitsland in die tijd, waarbij ons werkgebied de meest westelijke grens vormde. Na 1990 
wordt het stil in onze omgeving, en ook in Duitsland krimpt de populatie en schuift de meest westelijke 
grens naar het oosten op. Dit resulteerde in het verlaten van atlasblokken die net ten oosten van ons 
werkgebied in Duitsland liggen. Kortom: de Rode Wouw wordt weer de zeldzame vogel die hij altijd 
was.  
 

 
 
In 2007 wordt de Rode Wouw in Vogels in Overijssel weer opgevoerd in de rubriek "Bijzondere 
waarnemingen in Overijssel" met 29 waarnemingen, waarvan 17 in Losser. Het aantal waarnemingen 
in Twente neemt in de loop van de jaren toe tot 304 in 2012. Daarna verdwijnt de soort uit deze 
waarneemrubriek, hij was te talrijk geworden. Bovendien waren de eerste broedpogingen in Overijssel 
vastgesteld en in 2013 werden we verblijd met de eerste broedpoging in De Lutte sinds 1988. Ronald 
Morsink meldde dat hij een nest had gevonden op de Hooge Lutte. Dankzij de inspanningen van Peter 
Waardenburg kwamen we erachter dat de eischalen die onder het nest waren gevonden inderdaad 
van een Rode Wouw waren. Het was nog niet zo eenvoudig dit vast te stellen, maar nadat bleek dat 
de structuur van de eischaal en het DNA overeen kwamen met dat wat van een Rode Wouw bekend 
is, was er geen twijfel meer. In 2016 is nogmaals een nest gevonden en is 1 jong uitgevlogen.  
De laatste jaren wordt de soort steeds vaker gezien. In 2020 zijn alleen al in Losser 205 
waarnemingen gedaan, beduidend meer dan er in 2010 in heel Twente werden gedaan. Hoewel de 
meeste van deze waarnemingen worden gedaan op de trektelpost, waar dagelijks wordt geteld. 
Ook in de zomerperiode wordt hij steeds vaker gezien.  
 
Uit het grote aantal waargenomen Rode Wouwen in 2020 blijkt dat dit jaar voor de soort een heel 
bijzonder jaar was. Zo zagen Niels Leerling en ik op 15 maart, in ons BMP-gebied, een paar dat druk 
doende was takken op een bestaand buizerdnest aan te brengen. Op 16 en 17 maart is het paartje 
hier ook nog gezien. Op 20 maart zijn twee paren waargenomen net ten noorden van De Lutte. Eén 
paar gleed af naar het noorden, de ander vloog in de richting van ons BMP-gebied. Het zou toch mooi 
zijn; een broedende Rode Wouw in je BMP-gebied. Het zag er allemaal veelbelovend uit, maar een 
paar Buizerds had het op hetzelfde nest voorzien. Ze hebben er aardig wat ruzie om gemaakt en 
beiden zijn uiteindelijk niet tot broeden gekomen. In de periode 10 maart - 31 juli zijn in totaal 20 keer 
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(5 keer een paar) Rode Wouwen gezien binnen een straal van 2 kilometer van het beoogde nest. 
Maar het meest bijzonder vond ik wel de opmerking van een agrariër die zei: "Heb je het al gehoord, 
bij die en die broedt een Rode Wouw". Ik zeg dan altijd, "Nee, nog niks van gehoord, maar vertel". En 
daar werd een verhaal verteld vol enthousiasme en sympathie voor de Rode Wouw. Dat was in het 
verleden wel anders. In 1977 moesten vogelaars een nest nog bewaken en werd in de Atlas van de 
Nederlandse Broedvogels heel Twente nog vervaagd om dat ene broedgeval geheim te houden. Dit 
jaar zijn twee jonge Rode Wouwen geringd en van een GPS-GSM logger voorzien (zie foto) in het 
bijzijn van buurtbewoners, waarbij uitleg gegeven is over het wel en wee van de soort, het nut van 
ringen en dat hij bijna alleen maar aas en muizen eet. Wat een verschil met vroeger.  
 
 

 
. Aanbrengen van een GPS/GSM logger en een ring. Foto: Rick de Ruiter 

 
 
Het grote aantal waarnemingen in de omgeving van het BMP-gebied en het broedgeval betekenen in 
ieder geval dat er in 2020 minstens twee paren in Losser aanwezig waren die wat leeftijd betreft tot 
broeden konden komen. Misschien zijn de toename van het aantal waargenomen Rode Wouwen en 
de nestvondsten wel een signaal dat de soort een vaste broedvogel wordt in ons werkgebied. De tijd 
zal leren of we hem jaarlijks tot de broedvogels kunnen rekenen. 
 
Bij deze verzoek ik iedereen die Rode Wouwen ziet dit te melden op waarneming.nl. Als er een vogel 
wordt waargenomen met nestindicatie (slepen van takken of prooi) en men wil de waarneming wel 
doorgeven, maar niet op waarneming.nl zetten, dan kan men de waarneming doorgeven aan Rick de 
Ruiter (tel. 0646675639), Peter Waardenburg (peterwb47@gmail.com) of ondergetekende. Wie één 
van "onze" Rode Wouwen wil volgen kan terecht op: grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen. Hij zat 
de hele maand december in Spanje (zie kaartje). 
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Rode Wouwen in Spanje. “Onze Rode Wouw” is oranje  

(grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/) 
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De Grauwe Klauwier in Losser in 2020 
 
Inleiding 
Het is al weer zo'n 15 jaar geleden dat VWG Losser besloot de zeldzame(re) broedvogelsoorten, 
zoals de Grauwe Klauwier, in haar werkgebied jaarlijks in kaart te brengen. Een goede beslissing, 
want vrijwel jaarlijks wordt hij, in wisselende aantallen, vastgesteld. De inventarisatie-periode van de 
Grauwe Klauwier is ongelukkig. Aan het einde van het BMP-seizoen is de fut er bij de meeste 
waarnemers wel een beetje uit en de trektellers onder ons hebben dan wat minder oog/tijd voor deze 
late broedvogel. De waarneming van een paar, in een gebied waar hij nog nooit eerder was gezien, 
was aanleiding tot een intensieve zoektocht naar Grauwe Klauwieren in ons werkgebied. 
 
Methode 
De bekendste gebieden waar de Grauwe Klauwier gezien kan worden zijn Zwartkampweg, Duivelshof, 
Fleerderhoek en Punthuizen. Deze gebieden worden altijd goed door waarnemers bezocht en soms 
worden de vogelsoorten er middels BMP-A vastgesteld. Ook vogelaars van buiten de vereniging 
weten deze plekken te vinden en ze behoren dan ook tot de best bekeken gebieden in ons 
werkgebied. Ondanks al deze bezoeken zijn hier in 2018 geen Grauwe Klauwieren waargenomen. In 
2019 zijn twee paren vastgesteld en 2020 leek zich op dezelfde manier te voltrekken als 2019, hier en 
daar een paar. Daarin kwam verandering toen op 20 mei een paar werd waargenomen langs de 
Dinkel, een tot dan toe onbekende plek. Dit was het startsein om het hele werkgebied intensief op 
Grauwe Klauwieren af te zoeken. Hierbij is voor de volgende werkwijze gekozen: 
 
waarneming.nl is gebruikt om zoveel mogelijk waarnemingen van derden te bemachtigen, aangezien 
een territorium telt als aan bepaalde criteria wordt voldaan (paar of territorium-/ 
nestindicerend gedrag tussen 20 mei en 20 juli) leidden deze waarnemingen direct tot een geldig 
territorium. Plaatsen waar één waarneming werd verricht van een individu zijn minimaal 10 dagen later 
nogmaals (meerdere malen) bezocht om alsnog een geldig territorium vast te stellen, 
gebieden waar nog nooit een Grauwe Klauwier was vastgesteld, maar die op het oog wel  
interessant leken, zijn regelmatig bezocht, 
gebieden waar meerdere territoria werden verwacht zijn zeer intensief bekeken. 
 
Verspreiding en aantallen 
In ons werkgebied is de Grauwe Klauwier, bij gebrek aan veengebieden, vooral aangewezen op 
heidevelden en extensief agrarisch cultuurland. In vrijwel alle territoria die dit jaar in het agrarisch 
cultuurland zijn vastgesteld bevinden zich (grote) bramenwallen. De verspreidingskaart hieronder laat 
alle locaties zien waar Grauwe Klauwieren zijn vastgesteld. Op locatie 1 bevond zich één van de drie 
territoria net buiten het werkgebied en op locatie 12 betrof het waarnemingen na de datumgrens. 
Hierdoor komt het aantal territoria op 13; een ongekend aantal voor Losser. 
Hieronder een globale beschrijving van de kenmerken van de locaties: 
 
structuurrijke heidevelden/blauwgraslanden met verspreid staande 
bomen/struiken (4, 5),  
extensief kleinschalig agrarisch cultuurlandschap (al dan niet opnieuw 
ingericht)(1, 6, 7, 8, 10, 11). In deze territoria is vrijwel altijd een 
(bramen)wal aanwezig, 
kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met gras- zandpaden en 
bramenwallen (3, 9) , 
intensief agrarisch cultuurlandschap met kleine bramenwal (2), 
rand van een zandwinplas (12). 
 
 
 
 
 

Locaties waar Grauwe Klauwieren zijn  
vastgesteld (zie ook de tekst) 
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Grote bramenwal, Paaschberg 
 

 

 
 

Structuurrijk heideveld/blauwgrasland, Punthuizen  
 

 
De locaties nader bekeken 
Roderveld (1). Deze locatie wordt elders in het jaarverslag uitgebreid besproken. 
 
Voltherdijk (2). Normaal gesproken zou je op deze locatie hooguit een Roodborsttapuit verwachten, 
die dan ook jaarlijks aanwezig is. Dat er een paartje Grauwe Klauwieren verbleef was uitzonderlijk. 
Het paar verdween toen de percelen rondom de sloot met bramen werden gemaaid en er een soort 
woestijnlandschap ontstond. Het is niet onmogelijk dat hier in 2019 ook een paar aanwezig is 
geweest, er zijn toen in augustus prooiresten gevonden die aan een Grauwe Klauwier doen denken 
(drie dode en één levende kever op prikkeldraad). Maar de waarneming kan ook betrekking hebben 
gehad op doortrek of vogels van elders. 
 

 
 

Voltherdijk werd verlaten toen de weilanden rond de bramenwal waren gemaaid en er een soort 
woestijnlandschap was ontstaan. 
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Zwartkampweg (3). Braamstruwelen langs deze zandweg (foto hieronder), het is niet de beste plek 
voor een nest. Er worden dan ook zelden uitgevlogen jongen gezien. Dit jaar is hier de laatste 
waarneming gedaan op 26 juni. Op 17 juli is zo'n 500 meter ten zuidzuidoosten van deze locatie een 
man met prooi waargenomen die Duitsland in vloog. Omdat de Grauwe Klauwier in zeer korte tijd een 
nest kan bouwen, elke dag een ei legt en 2 weken nodig heeft voor het broeden, wijst deze 
waarneming op een vervanglegsel.  
 

 
 

 
 

Zwartkampweg 2019  
 

 
Beuninger Achterheide (4). Op 26 en 27 mei is hier een paar waargenomen, bovendien is paring 
vastgesteld. Intensief zoekwerk leidde niet tot een vervolgwaarneming, totdat op 3 augustus een 
paartje werd waargenomen met 1 juveniel, niet ver buiten de Beuninger Achterheide langs de 
Strengeveldweg. 
 
Punthuizen (5). Deze locatie wordt elders in het jaarverslag uitgebreid besproken. 
 
Binkhorsterveld (6). Het gaat hier om een extensief benut weiland met goed ontwikkelde wallen tussen 
Dinkel en de grens met Duitsland. Op 20 mei is hier een paar waargenomen. Omdat deze locatie 
nogal afgelegen ligt zijn er geen vervolgwaarnemingen gedaan en moeten we het met deze ene 
waarneming doen. 
 
Fleerderhoek (7). Het betreft hier een door Natuurmonumenten zeer recent geheel nieuw ingerichte 
locatie. Hierbij is ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van (bramen)wallen. Bovendien is een deel 
van een weiland ingeplant met struiken, zoals meidoorn. 
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Groote Lutterveld (8). Deze locatie is niet onbekend en ligt aan de rand van een BMP-gebiedje. In de 
jaren 90 van de vorige eeuw is in deze omgeving de soort wel vaker vastgesteld. Het is een van de 
locaties die jaarlijks wordt bekeken op de aanwezigheid van Grauwe Klauwieren omdat ze er zo 
veelbelovend uitziet. Niet voor niets dus. In het territorium zijn bramenwallen en 2 ruige sloten aan 
weerszijden van de lijn Oldenzaal - Bad Bentheim aanwezig (zie foto hieronder). 
 

   
 

Groote Lutterveld. Net rechts naast het midden in het boompje een man op zijn favoriete uitkijkpost. 
 
 
Fleerderhoek (9). In de bramenwallen langs dit graspad, langs een paardenweide, wordt de laatste 
jaren regelmatig gebroed. Van een afstandje zijn vanaf een bankje de verrichtingen van de Grauwe 
Klauwier goed te volgen. Bovendien wordt af en toe een grote weidepoel bezocht om libellen te 
vangen.  
 
Paaschberg (10). Jaarlijks stop ik wel een paar keer bij deze imposante bramenwal. Wel 5 meter 
breed en 100 meter lang. Tot ik dit jaar eindelijk op 3 juli een man zag. Op 5 juli bleken er zelfs een 
paar en 3 uitgevlogen jongen aanwezig te zijn.  
 
Duivelshof (11). Dit gebied is in het verleden regelmatig op broedvogels geteld. Hieruit kwam naar 
voren, dat regelmatig maar zeker niet ieder jaar, op deze locatie wordt gebroed. In 2019 zijn op 5 
augustus nog 4 pas uitgevlogen jongen waargenomen. Dit jaar zijn de waarnemingen niet gedaan op 
het heideveld, maar in een houtwal. Aangezien de locatie nogal ver van de openbare weg ligt zijn er 
niet veel waarnemingen verricht en is niet duidelijk geworden of er succesvol is gebroed. 
 
Oelemars (12). In de periode 1 september-9 september zijn hier Grauwe Klauwieren waargenomen 
(man en juveniel). Het betreft hier een BMP-gebiedje, dat zeer intensief is onderzocht. Tijdens de 
tellingen is nooit een Grauwe Klauwier waargenomen. Het kan zijn dat dit een zeer laat vervanglegsel 
betreft, maar het kunnen ook vogels zijn die van elders zijn gekomen (Duitsland). In ieder geval 
onvoldoende om van een territorium te kunnen spreken. In 2019 heeft hier wel een paar succesvol 
gebroed. 
 
 
Broedresultaat 
Nooit eerder zijn in ons werkgebied zoveel Grauwe Klauwieren vastgesteld als dit jaar. Of we volgend 
jaar weer zulke aantallen kunnen vaststellen is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het 
broedresultaat. Het overzicht op de volgende pagina laat zien dat het broedresultaat dit jaar goed was. 
Twee paren waren niet succesvol, van twee paren is het broedsucces niet bekend, drie paren zijn 
gezien met voer en bij zes paren zijn uitgevlogen jongen waargenomen. Het overgrote deel van de 
vastgestelde territoria bevond zich op terreinen van SBB (5) en NM (6). Een bewijs dat het beheer dat 
deze organisaties voeren in ieder geval voor de Grauwe Klauwier succesvol is. 
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 Locatie  Terrein Broedresultaat 

1a 
b 
c 

Extensief agrarisch cultuurland met bramenwallen, 
slenk, ruige sloot en opslag(boompjes) 

> 1 juv. 
Mislukt  
> 1 juv. 

2 Intensief agrarisch cultuurland mislukt 

3 Deels extensief agrarisch cultuurland met 
bramenwal en zandweg 

mislukt, op 500 meter man met 
voer, vervanglegsel? 

4 Heideveld met houtopstanden > 1 juv. 

5a 
b 

Heide met blauwgraslanden en verspreide kleine 
houtopstanden 

3 juv. 
3 juv. 

6 Wallen rond extensief  agrarisch cultuurland Onbekend 

7 Nieuw ingericht extensief agrarisch cultuurland met 
ruige wallen en struiken 

Vrouw zien vliegen met voer 

8 Weilanden voor vleeskoeien met (bramen)wallen en 
ruige sloten langs spoorlijn 

2 juv. 

9 Graspad met bramenwallen en paardenweide met 
weidepoel 

Vrouw zien vliegen met voer 

10 Ruige bramenwal 3 juv. 

11 Extensief beheerd weiland met heideveld en wal Onbekend 

12 Bramenwallen aan zandplas >1juv. 

 
Broedresultaat. Opmerkingen: locatie 1c bevond zich net buiten het werkgebied en op locatie 12 zijn vogels 

waargenomen in de periode 1-9 september. Te laat om te kunnen spreken van een territorium. 

 
Tot slot 
Het jaar 2020 was een uitstekend jaar voor de Grauwe Klauwier. De soort is dit jaar vastgesteld op 
zes nieuwe locaties. Op twee locaties zijn meerdere paren vastgesteld. Als we de territoria waarvan 
het broedsucces onbekend is buiten beschouwing laten heeft ruim 80% succesvol gebroed. Men 
dacht altijd dat het aantal geschikte gebieden in ons werkgebied de beperkende factor was voor het 
aantal Grauwe Klauwieren. Na dit jaar weten we dat het ligt aan het aantal beschikbare vogels, wat 
blijkt uit het bezetten van zes nieuwe locaties. Locaties waar ten opzichte van vorige jaren overigens 
ogenschijnlijk weinig is veranderd. Aangezien de Grauwe Klauwier behoorlijk broedplaatstrouw is, zijn 
de verwachtingen voor volgend jaar dan ook hoog gespannen. Bij deze wil ik iedereen bedanken die 
zijn waarneming op waarneming.nl heeft gezet of op een andere manier aan mij beschikbaar stelde of 
toestemming gaf foto's te gebruiken. Robert Blanke en Niels Leerling dank ik voor het doorlezen van 
een eerste concept.  
 

 
 

Punthuizen 2020  
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Grauwe Klauwieren clusters in Losser; hoe bijzonder 

 
Roderveld 
 
Inleiding 
Op 15 en 16 mei 2020 zijn waarnemingen van een Grauwe Klauwier bij het Roderveld ingevoerd op 
waarneming.nl. Omdat het alleen een waarneming van een vogel betrof en niet een paar of een vogel 
met territorium- of nest indicerend gedrag, is minstens 10 dagen later een bezoek aan dat gebied 
ingepland. Als er dan een tweede waarneming wordt verricht, is het zeker dat de waarnemingen 
voldoen aan de criteria die door Sovon gehanteerd worden om van een geldig territorium te kunnen 
spreken. En zo geschiedde: op 2 juni zat de Grauwe Klauwier op vrijwel dezelfde locatie en het 
territorium was een feit. Voor de zekerheid werd de waarneming nog even doorgegeven aan Rob 
Meulenbroek van Natuurmonumenten, wisten zij er ook van. Op 17 juni mailde Annemieke Ouwehand,  
"of de Grauwe Klauwier die ik aan Rob had doorgegeven dezelfde was als die zij had waargenomen". 
Het moest haast wel, want tenslotte zat er jaarlijks hooguit 1 paar Grauwe Klauwieren bij het 
Roderveld. En dan hadden we nog geluk ook. Waarop ik vroeg: "Waar had jij hem dan?". Prompt 
kreeg ik een mailtje met de locatie van de waarneming. Deze was zo'n 500 meter van de locatie van 
die van mij, het zouden er toch geen twee zijn? Nog dezelfde middag naar het Roderveld. Het eerste 
territorium was geen probleem, vanaf de Oldenzaalsestraat (zie foto) was het mannetje al goed 
zichtbaar terwijl hij bovenin een braamstruik zat. Het tweede territorium zou zich dan aan het einde 
van het betonpad moeten bevinden. Daar trof ik niets aan, maar ik zag wel iets verderop een fraaie 
bramenwal. Enige teleurstelling bekroop me al toen ik langs de bramenwal liep en niets zag, tot ik me 
omdraaide. Daar zat hij: een mannetje Grauwe Klauwier zat mij vanuit de top van een struik van 
achteren te begluren. Ik liep rustig langs hem heen, op een meter of 10 afstand, en hij vloog pas weg 
toen ik stil bleef staan om hem beter te bekijken. Zeer tevreden liep ik naar het pad toen ik voor mij 
een ander mannetje vanuit de top van een boompje mij zag aankijken; het waren er dus drie. Kortom: 
een cluster Grauwe Klauwieren in Losser, hoe bijzonder! Gelijk Annemieke gemaild en vier dagen 
later nog eens samen het gebied bezocht; weer drie! 
 

 
Foto1. Roderveld, met rechts in de bramenwal een man Grauwe Klauwier 

 
Het terrein 
Een aantal jaren geleden zijn de graslanden ten noordoosten van het Roderveld door NM opnieuw 
ingericht. Dit project kon gestalte krijgen dankzij een subsidie van de provincie. Deze kleinschalige 
graslanden worden jaarlijks gehooid en er vindt geen bemesting plaats. Binnen de graslanden zijn 
kleine delen afgezet met prikkeldraad waarbinnen bramen en kleine struiken groeien. De vegetatie in 
de graslanden bestaat vooral uit witbol, waardoor kruidenrijke vegetatie grotendeels wordt 
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verdrongen. Langs het pad is een sloot aanwezig met behoorlijk wat ruigte, waaronder veel rietgras. 
Halverwege dit pad bevindt zich een slenk waar een wat meer kruidenrijke vegetatie aanwezig is. Het 
pad loopt in het noordelijke deel over in een fietspad met aan beide zijden braamstruiken en enkele 
boompjes. Verder zijn er twee ruige blokken aanwezig van circa 20 x 20 meter met braam en brem. 
De totale oppervlakte bedraagt 11,0 hectare (rood). In het najaar van 2020 is nog eens 3,0 hectare 
(geel) zodanig ingericht dat het uiteindelijk geschikt wordt voor de Grauwe Klauwier. Het gebied wordt 
regelmatig bezocht door wandelaars en fietsers. In het zuidoostelijke deel, buiten de belijning, grazen 
vooral schapen. 
 

        
  Onderzoeksgebied Roderveld                      foto 2. Het nieuw ingerichte deel,met op  
       de achtergrond territorium B 

 
Methode 
In de periode 15 mei - 4 augustus zijn door meerdere waarnemers in totaal 14 bezoeken aan het 
gebied gebracht. Tijdens negen van deze bezoeken is over het hele betonpad heen en weer gelopen. 
Hierbij is vanaf de parallelweg naast de Oldenzaalsestraat al direct het gebied bekeken of er Grauwe 
Klauwieren aanwezig waren. Er is gelopen met een snelheid die langzamer is dan gebruikelijk bij BMP 
omdat er veelvuldig is gestopt om rond te kijken. Aangezien aan de rechterkant van het pad alleen 
een weiland aanwezig is, zijn vooral de bramenwallen aan de linker kant van het pad bekeken. Vanaf 
het einde van het pad kon de bramenwal in het noordelijke deel goed bekeken worden. De exacte 
locaties werden genoteerd. De terugweg naar de Denekamperstraat verliep over het algemeen wat 
vlotter. 
 
Bescherming 
De graslanden worden jaarlijks gehooid, dit jaar op 23 juni. Normaal gesproken wordt er tot zeer dicht 
op de rand van de bramenwallen gemaaid. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat door deze activiteit 
verstoring optreedt, is dit jaar besloten een zone van vijf meter rond de bramenwallen uit te rasteren 
door het plaatsen van paaltjes. Door de maaiwerkzaamheden kan een acuut voedseltekort voor de 
 

               
Foto 3. Situatie vanaf de Oldenzaalsestraat nadat               Foto 4. Paaltjes geven het te maaien stuk aan en 
een deel van een weiland is gemaaid, territorium A.               worden als uitkijkpost gebruikt (foto: A.Ouwehand). 
                   Op de achtergrond de bramenwal in territorium C. 
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Grauwe Klauwier ontstaan omdat in het korte gras geen (grote) insecten meer aanwezig zijn. Hierdoor 
is de kans groot dat het paar het territorium verlaat en/of een legsel verloren gaat (zie ook Voltherdijk). 
Door een deel niet te maaien wordt deze tijdelijke totale voedselschaarste voorkomen. De landbouwer 
gebruikte de begrenzing om te bepalen tot waar hij kon hooien en dankzij zijn inspanningen konden 2 
paren jongen groot brengen. Door het plaatsen van deze paaltjes kregen de Grauwe Klauwieren er 
ook extra uitkijkposten bij langs de randen van het niet gemaaide gras. In territorium A is na het 
plaatsen van de paaltjes en het hooien bij ieder bezoek een vogel waargenomen op zo'n paaltje. In de 
andere territoria nooit 
 
Resultaten 
In onderstaande kaart zijn de 21 waarnemingen, verricht tijdens 14 bezoeken, tot geldige territoria 
verwerkt (met behulp van BMP-criteria). De begrenzing van deze territoria is aangegeven met rode 
lijnen, waarbij de stippen de (vermoedelijke) nestplaatsen aangeven. Van territorium A en C bevond 
zich de nestplaats in een braam, van territorium B bevond het nest zich vermoedelijk in een struik. De 
oppervlakten van territorium A en B zijn ca. 1,2 hectare en van territorium C ca. 0,7 hectare.  
 

                   
  Territoria Roderveld 2020                           Foto 5. Van de bramenwal is na het opschonen 
                van de sloot niet veel meer over (territorium C) 
 

Doordat zich in territorium C een lange bramenwal bevindt (die overigens in het najaar grotendeels is 
verwijderd, zie foto), is op een klein oppervlak toch een enorme randlengte aanwezig waarlangs 
voedsel gezocht kan worden. Ongeveer 60 meter aan hagen (bramenwallen met struiken) per hectare 
is voldoende voor een klauwierenleefgebied (Van den Burg et al.). Bedenk wel dat bij een bramenwal 
aan beide kanten van de wal gefoerageerd kan worden, dit in tegenstelling tot een uitgerasterd blok. 
Als bij een bramenwal, met een breedte van 5 meter, de oppervlak 625 m

2
 is, dan is de randlengte 

waarlangs een Grauwe Klauwier voedsel kan zoeken ruim 2½ keer zo groot als bij een vierkant blok 
ruigte van 625 m

2
. In territorium A en C is tenminste 1 jong waargenomen. In territorium B zijn geen 

jongen waargenomen. 
 
Advies 
Territorium A. In dit territorium (foto 1.) is in het najaar van 2020 niets veranderd. Het ligt daarom 
voor de hand in dit territorium weer een stuk weiland rond de bramenwallen uit te rasteren. Omdat de 
Grauwe Klauwieren ook foeragerend zijn gezien langs het betonpad, is het uitrasteren van een strook 
langs dit pad een optie. 
 
Territorium B. In het najaar van 2020 is het weiland ten oosten van dit territorium (foto 2.) opnieuw 
ingericht. Er zijn slenken en poelen gegraven wat op den duur een interessant insectenleven zal 
opleveren. Er is nog geen vegetatie aanwezig, waardoor in 2021 niet direct Grauwe Klauwieren in dit 
deel verwacht worden. Omdat tijdens de werkzaamheden een deel van de bosschages in dit 
territorium is verwijderd, wordt aangeraden de losse braamstruiken ten zuiden van het territorium met 
elkaar te verbinden. Dit kan eenvoudig door het weiland tussen de braamstruiken uit te rasteren. 
Hierdoor ontstaat een lange strook met bramen, lang gras, kort gras en boompjes waarin 
gefoerageerd kan worden. Gezien de geringe afstand van deze strook tot het betonpad is de grote 
"braampartij" die langs dit pad aanwezig is ook gemakkelijk bereikbaar. Ook hier kan een strook 
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weiland uitgerasterd worden om de Grauwe Klauwier voldoende kansen te geven voedsel te zoeken. 
Het is niet onmogelijk dat hier vorig jaar ook een Grauwe Klauwier heeft gezeten, op 21 augustus is 
toen nog een vrouwtje waargenomen.  
 
Territorium C. Doordat de sloot tussen het Roderveld en een maisperceel is opgeschoond (foto 5.) is 
vrijwel de gehele bramenwal verloren gegaan. Het lijkt erop dat er nog zo weinig vegetatie aanwezig is 
dat dit territorium niet meer geschikt is. Omdat Grauwe Klauwieren behoorlijk broedplaatstrouw zijn en 
ook de jongen veelal naar hun geboortegrond terugkeren is het de moeite waard dit verlies aan 
geschikt biotoop te compenseren. Dit kan door het aanplanten van meidoorn en braam op het deel 
van NM langs de sloot. Om volgend jaar al soelaas te bieden kan een een strook weiland tussen de 
twee blokken braam en brem worden uitgerasterd zodat de vogels in 2021 al voldoende 
mogelijkheden hebben voedsel te vinden. De blokken met brem en braam kunnen in een vier-jaarlijkse 
cyclus gesnoeid worden, zodat de Grauwe Klauwier hier mogelijkheden heeft om op de grond 
insecten te vangen.  
 
 
Punthuizen 
 
Inleiding 
Het is algemeen bekend dat Robert Blanke graag en veel in het noordoosten van ons werkgebied 
verblijft. Hierbij hebben bepaalde soorten zijn warme belangstelling, zoals de Grauwe Klauwier. Het 
was dan ook logisch dat ik hem vroeg of hij nog Grauwe Klauwieren had waargenomen in dit deel van 
Losser. Ja, dat had hij wel. Mijn interesse ging vooral uit naar zijn waarnemingen in Punthuizen, want 
op waarneming.nl hadden al veel waarnemers een Grauwe Klauwier in dit gebied ingevoerd, maar ik 
was benieuwd wat Robert van al die waarnemingen vond. Na wat heen en weer gemaild te hebben 
stelden we uiteindelijk aan elkaar dezelfde vraag: zitten er geen twee paren Grauwe Klauwieren in 
Punthuizen. We besloten op 26 juni onafhankelijk van elkaar te gaan kijken. Ik had na 1½ uur 
speurwerk 1 man vastgesteld en een vogel die het vliegbeeld had van een Grauwe Klauwier. Robert 
had na 2½ uur speurwerk twee mannen in 1 kijkerbeeld. Ja, ze zijn bewerkelijk.  
 
Gebied 
 

 
Punthuizen, voorin het blauwgrasland en achterin de droge heide 

 
 
Punthuizen bestaat voor een groot deel uit droge heide en blauwgrasland met behoorlijk wat solitaire 
struiken en bomen die op relatief korte afstand van elkaar staan (zie foto). In het voorjaar liggen delen 
van het gebied onder water, maar tegen de tijd dat de Grauwe Klauwier verschijnt zijn deze delen 
weer uitgedroogd. Het blauwgrasland is in stroken gemaaid, waardoor er zowel kort als wat langer 
gras aanwezig was. Hierdoor is er altijd wel iets aan voedsel te vinden voor een Grauwe Klauwier. 
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Methode en resultaten 
Er is vooral gebruik gemaakt van waarnemingen die op waarneming.nl zijn gezet. Er zijn door Robert 
ook regelmatig bezoeken gebracht aan het gebied, waarbij gedurende langere tijd vanaf 1 punt het 
gebied is afgezocht op de aanwezigheid van Grauwe Klauwieren. Door veel verschillende 
waarnemers zijn veel waarnemingen verricht vanaf de hoek Strengeveldweg/Holtweg. Op 26 juni zijn 
er vogels gezien vanaf hoekpunt Strengeveldweg/Holtweg en vanaf een punt in het zuiden van het 
terrein. Omdat deze waarnemingen niet op hetzelfde moment plaats vonden is niet met zekerheid vast 
te stellen dat het om verschillende vogels gaat. Laat in het seizoen is alsnog een nest van een 
Grauwe Klauwier gevonden.  
 

no. datum waarneming no. datum waarneming no. datum waarneming 

1 15-5 paar 10 24-6 1 ex. 19 23-7 man 

2 25-5 paar 11 24-6 man 20 30-7 man 

3 28-5 paar 12 26-6 man 21 3-8 paar 

4 30-5 man 13 26-6 1 ex. 22 3-8 man 

5 30-5 man 14 26-6 paar 23 4-8 vrouw + > 1 juv. 

6 1-6 man 15 26-6 man 24 6-8 paar 

7 2-6 paar 16 27-6 man 25 27-8 paar + 3 juv. 

8 23-6 man 17 12-7 vrouw + voer 26 29-8 paar + > 1 juv. 

9 24-6 man 18 17-7 man + voer 27 2-9 paar + 3 juv. 

Alle waarnemingen (waarneming.nl) op een rij. De nummers komen overeen  
met de nummers in de kaart hieronder 

 
In onderstaande figuur zijn alle waarnemingen uit de tabel in het gebied geplaatst en zijn van de 
waarnemingen geldige territoria gemaakt. Niet altijd is de plek van de waargenomen vogel 
aangegeven, soms ook de plek waar de waarnemer stond. De nummers corresponderen met de 
nummers in de tabel. De oranje nummers hebben betrekking op uitgevlogen jongen of op vogels die 
met voer zijn gezien. In beide territoria zijn drie uitgevlogen jongen waargenomen. De locaties van 
"oranje waarnemingen" suggereren dat het om drie territoria zou kunnen gaan, maar geheel zeker is 
dit niet, vandaar dat er twee zijn geteld. Alle waarnemingen zijn gedaan op zo'n 12 hectare. De 
datumgrens voor de Grauwe Klauwier is 20 mei - 20 juli, waardoor de waarnemingen 1 en 19 tot en 
met 27 niet bruikbaar zijn voor het bepalen van territoria. 
         

 
Waarnemingen (zie ook de tabel) en territoria in Punthuizen (waarneming.nl) 
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Grauwe klauwier op zijn favoriete uitkijkpost  

 
 
Tot slot 
Het gebied is zeer aantrekkelijk voor de Grauwe Klauwier. Ook in jaren dat het aantal Grauwe 
Klauwieren in Losser gering is, zit in Punthuizen vaak wel een paartje. Op de kaart op de vorige 
bladzijde kaart is ook duidelijk te zien dat over het gehele gebied solitaire struiken en bomen aanwezig 
zijn. Hierdoor kan de Grauwe Klauwier van zitplek veranderen en is het gebied dat hij op insecten kan 
afzoeken groter.  
Ondanks dat veel waarnemers Grauwe Klauwieren hebben gezien, op veel verschillende dagen en 
plekken, was lang niet duidelijk dat het om twee territoria ging. Bij bestudering van de gegevens valt 
op dat er zelfs op drie plekken waarnemingen zijn gedaan van volwassen vogels met voer of jongen. 
Maar omdat tussen deze waarnemingen tijd zit, soms wel meer dan twee dagen, het een klein gebied 
betreft en Grauwe Klauwieren in weinig tijd over grotere afstanden kunnen zwerven lijkt twee paren 
toch het meest voor de hand te liggen. Maar ook geven sommige waarnemers niet de plaats door 
waar de vogel zat maar waar ze zelf staan, dat maakt interpretatie lastig.  
Bij deze wil ik iedereen die foto's beschikbaar stelde of zijn waarnemingen op waarneming.nl heeft 
gezet hartelijk bedanken. Robert en Niels dank ik voor het doorlezen van een eerste concept. 
 
Literatuur: 
Van den Burg, A., Nijssen, M., Geertsma, M., Waasdorp, S., Van Nieuwenhuyse, D. (2011). De grauwe klauwier, 
ambassadeur voor natuurherstel. KNNV Uitgeverij, Zeist. 
 

Rudi Lanjouw 
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Midwintertelling watervogels 2020 
 
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 overwinterende 
watervogels in Nederland. 
 
Weer 
De tellingen vonden dit jaar plaats op zaterdagmorgen 18 januari. De weersomstandigheden waren 
windkracht 3 Bft uit ZW, een temperatuur van 3 graden, bewolkt en droog. De waterstand was wel 
zodanig, dat een fietstocht via het Laga-pad langs het Dinkeltraject mogelijk was. Er was nog geen 
vorst van betekenis geweest en de vorstgrens lag nog ver ten noorden en oosten van Losser, zodat er 
geen soorten aanwezig waren die door vorst naar het zuiden waren verdreven.  
 
Gebieden 
VWG Losser telt de volgende gebieden: 
Dinkel: Rijksgrens-Bossinkbrug (6 km) 
Oelemars 
Omleidingskanaal: Verdeelwerk-Stroothuizerbrug (3,3 km) 
Punthuizen, Puntbeek, Bewwerskamp 
 

 
 

Klaar voor de start 
 

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, weliswaar wat minder dan vorig jaar. In totaal werden er dit jaar 554 watervogels geteld, 
verdeeld over 23 soorten. 
Het traject langs de Dinkel leverde dit jaar een laag aantal vogels op. De Oelemars aan het einde van 
de telling zorgde zoals gewoonlijk weer voor de aantallen, maar ook hier werd het op een na laagste 
aantal in de afgelopen 12 jaar geteld. Wel werd er een nieuwe soort in de vorm van een Pontische 
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Meeuw in winterkleed aan de lijst toegevoegd. De tellers langs het Omleidingskanaal hadden 
recordaantallen Aalscholvers, Grote Zilverreigers, Waterhoentjes en Stormmeeuwen in hun telling.  
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 
het traject Bossinkbrug-De Poppe. Het Omleidingskanaal, Bewwerskamp en de Puntbeek zijn geteld 
vanaf 2006. In de tabel zijn de tellingen vanaf 2009 vermeld.  
 
Dinkel 
 
Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dodaars 3 1 4 4 2 1 1 1  3  2 

Aalscholver 5 1  1 1 2  3  1   

Blauwe Reiger 5 6 2 5 1 5 11 3 2 10 1 10 

Gr. Zilverreiger   1       1   

Ooievaar 1 2   1 1 2 2 2 2   

Knobbelzwaan  2 2  2 8 3   2   

Nijlgans 1  3 2  25 49 2 2 1   

Mandarijneend  1         1  

Smient 2  2          

Krakeend 8 5 2       3  4 

Wintertaling 8 7 19    1 26 10    

Soepeend 1 2 1        1  

Wilde Eend 259 310 167 4   37 32 29 14 25 2 

Kuifeend             

Tafeleend   2          

Meerkoet 20 9 49 5  2 1 1  3   

Waterhoen 13 3 9 8 3 9 6 15 4 4 5 11 

Kievit   1    40      

Watersnip   1          

Kokmeeuw 63 225 352 31 350 228 700 597 420 368 20 71 

Stormmeeuw  10 1     1     

IJsvogel       1   2 1  

Gr. Gele Kwik     1 1   1 2 1  

Totaal 388 584 618 60 361 282 852 683 470 418 55 100 

 
Oelemars 
 
Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Roodkeelduiker           1  

Dodaars     1        

Fuut  2  3 7 18 9 8 2 2 6 22 

Aalscholver  1 9 9 7 7 21 10 3 2 68 6 

Blauwe Reiger 2    1 1 1   1  1 

Knobbelzwaan     6 2     2 1 

Grauwe Gans 6 231  112 315 123 65 2 239 152  4 

Kolgans    6 20 197 152 67 215 3   

Toendrarietg.  2           

Brandgans    6 3 6 4  20 6  22 

Gr. Can. gans        2  2  1 

Soepgans 5 9 7 8 10 6 5 6 28 27 20 42 

Nijlgans  39  22 27 16 30  4 14  5 

Smient   9 5 18 8 3 5  30  1 

Krakeend 6 8 10 25 27 24 21 20 35 69 15 2 

Wintertaling  38      2  7   

Soepeend 3 1  2 1  3 2  2   

Wilde Eend 256 1.002 220 592 888 833 942 997 448 575 105 125 

Pijlstaart     1     1   

Slobeend        2     

Kuifeend  3 15 1 3 10 8 15  3 6 5 

Tafeleend   5 1   7     13 

Grote Zaagbek   3          

Meerkoet  108  14 26 14 24 29 3 9 7 3 

Waterhoen     3        
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Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Waterral          1  1 

Kievit   47 150 11 110 79  32 63   

Oeverloper       1      

Watersnip      6 4 11 1 2 6 33 

Kokmeeuw 21 68  132 2 196 38  20 135 40  

Stormmeeuw  11           

Pontische Meeuw            1 

IJsvogel   1  1   1   1  

Totaal 299 1523 326 1088 1378 1577 1417 1179 1050 1106 277 288 

 
Omleidingskanaal-Puntbeek-Bewwerskamp 
 
Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dodaars  1   2 2 3 6 6 4 4  

Fuut    1 1        

Aalscholver 3 3 5 5 4 14 22 12 7 22 10 34 

Blauwe Reiger 3 3 1 7 3 3 8 6 3 8 3 4 

Gr. Zilverreiger 1 3 1 5 4 4 7 3 3 6 4 8 

Knobbelzwaan     2    4  14 2 

Grauwe Gans 8 9 4 15 2 20 45 119 126 21  30 

Soepgans      1 1      

Toendrarietgans         21    

Nijlgans 2  3 10 4 5 7 1  2 2 2 

Krakeend        3 2    

Soepeend 4            

Wintertaling        1  1   

Wilde Eend 60 71 58 50 55 70 24 54 122 60 34 52 

Smient         14  2  

Pijlstaart        1     

Kuifeend  7 25 29 47 37 34 25 28 31 8 17 

Grote Zaagbek   4 1 1 5 4 2  8  2 

Meerkoet 97 18 19 48 125 49 57 64 6 3 22 2 

Waterhoen    2 1  3 1 3 1  6 

Kievit         70    

Witgat         2 2   

Kokmeeuw  3 3 40 1   55 5    

Stormmeeuw  2          6 

Zilvermeeuw           48  

Geelpootmeeuw           1  

IJsvogel    1  1       

Gr.G.Kwikstaart    1     1   1 

Totaal 178 120 116 216 252 211 215 353 423 169 152 166 

 
Er deden 16 tellers mee aan deze watervogeltelling en dat is voor deze telling een nieuw record aan 
deelnemers. De coördinatie was in handen van Sander Wansing. De gegevens zijn aan Sovon 
Vogelonderzoek Nederland doorgegeven. Met onze dank aan de vele tellers die de telling mogelijk 
maakten en aan Leo voor de traktatie onderweg op warme chocolademelk met slagroom. 
 
Ben Hulsebos 
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Klapekstertelling winter 2019-2020 
 
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, Punthuizen, Beuninger Achterveld, Strengeveldweg en Stroothuizen. Het 
merendeel van de gebieden wordt beheerd door SBB. 
 

 
 

Telgroep in Punthuizen 

 
Op 28 december 2019 op de eerste telling van dit seizoen werd er in het kader van deze 
klapekstertellingen helaas geen enkele Klapekster binnen de gemeente Losser waargenomen. De 
telomstandigheden waren gunstig met een temperatuur van 1 graad, licht bewolkt, weinig wind (2 Bft) 
en droog. De telgroep zag dan wel geen Klapeksters, maar wel werden enkele leuke andere vogels 
gezien als Zilvermeeuw, Blauwe Kiekendief, Grote Zilverreiger, Dodaars, Houtsnip, Zwarte Mees en 
Kuifmees.  
Wel is tijdens enkele weken daarvoor op de Oelemars op 24 oktober, op 14 november in het 
Beuninger Achterveld en op 22 november in Punthuizen een Klapekster gezien, maar dit zijn 
doortrekkers geweest. Op 19 januari is een Klapekster in het Beuninger Achterveld gezien en 
gefotografeerd. 
De tweede telling vond plaats op zaterdagmorgen 15 februari 2020, onder goede 
weersomstandigheden met goed zicht en voorjaarsachtige temperaturen. Wel werden er twee Raven, 
Goudvinken, Kuifmees, Kramsvogels, Grote Bonte Spechten en Goudhaan gezien, maar helaas 
wederom geen Klapekster. Uit onderstaande tabel blijkt wel dat het steeds moeilijker wordt om een 
Klapekster in Losser te zien te krijgen. In deze winterperiode was er dus maar 1 waarneming. 
 

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

3 4 2 2 3 1 2 2 2 1 1 0 0 

 
Aantal Klapeksters per winter in de onderzoeksgebieden in Losser 2007-2020 
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Pauzemoment in het Beuninger Achterveld  Raaf, Buizerd en Zwarte Kraai bij prooiresten 

 
Alle klapekstertellers worden voor hun telwerk bedankt door de organisatoren van de 
Klapekstertelling: Waarneming.nl en Sovon.  
 
 
Ben Hulsebos 

 

 

 

Geen Klapekster tijdens de tellingen, maar wel op 19 januari ( Beuningerachterveld).  Foto: Gerrit Kamphuis 
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Oelemars in 2020 
 
Activiteiten 
Dit jaar zijn op de Oelemars de volgende activiteiten door VWG Losser uitgevoerd: 
Voor- en najaarstrektellingen op Telpost Oelemars 
Afwerken oeverzwaluwwand met zand en terugdringen van de wilgenopslag 
Opschonen van de eilandjes voor de observatiehut 
Vlinder- en libelleninventarisaties 
Machinale afwerking van de oevers voor de kijkhut en het weer open maken van de verzandingen bij 
de eilandjes 
De gemeente heeft de oever bij de Ravenhorsterweg machinaal opgeschoond 
Slaapplaatstelling Scholeksters 
In overleg met de gemeente Losser is er onderhoud gedaan aan de vogelkijkhut en is de hut 
opgenomen in de onderhoudsbegroting van de gemeente 
De vogelkijkhut kreeg bebording om deze rookvrij te houden en om de corona-maatregelen uit te 
leggen 
Enkele leden zorgden er voor dat de observatiehut er steeds zo netjes mogelijk  uit ziet. 
 
Soortenaantal 
Vanaf 1983 tot nu toe zijn er 256 vogelsoorten geregistreerd, waarbij ook broedvogels van exotische 
herkomst als o.a. Fazant, Nijlgans en Mandarijneend worden meegeteld. Opvallend was ook dit jaar 
weer de toestroom van natuurfotografen die vanuit het hele land en vanuit Duitsland een bezoek aan 
de vogelkijkhut brachten. Vooral de bijna dagelijks aanwezige IJsvogel is de grote trekpleister. Maar 
ook de Watersnippen en Oeverlopers worden menigmaal gefotografeerd. 
 
Soortenlijst 2020 
De lijst van vogelsoorten van dit jaar is in onderstaande tabel weergegeven, waarbij ook het aantal 
waargenomen exemplaren van enkele bijzondere soorten is vermeld. De waarnemingen zijn afkomstig 
van Telpost Oelemars, observaties vanuit de vogelkijkhut en waarneming.nl. 
 

Jaarlijst Oelemars 2020     Aantal soorten: 186 

Roodkeelduiker  Bruine Kiekendief 61 Kl. Mantelmeeuw x Merel x 

Parelduiker  Blauwe Kiekendief 23 Gr. Mantelmeeuw 1 Beflijster 3 

Roodhalsfuut  Grauwe Kiekendief  Dwergmeeuw  Tuinfluiter x 

Geoorde Fuut 11 Steppekiekendief  Dwergstern  Zwartkop x 

Kuifduiker 1 Ruigpootbuizerd  Visdief 14 Braamsluiper x 

Dodaars x Buizerd X Noordse Stern  Grasmus x 

Fuut x Wespendief X Grote Stern  Rietzanger 2 

Aalscholver x Sperwer X Zwarte Stern 20 Waterrietzanger  

Roerdomp  Havik X Reuzenstern  Sprinkhaanzanger  

Koereiger  Torenvalk X Stadsduif x Kleine Karekiet x 

Kleine Zilverreiger  Roodpootvalk 5 Holenduif x Bosrietzanger 1 

Grote Zilverreiger x Boomvalk X Houtduif x Spotvogel 1 

Blauwe Reiger x Slechtvalk 32 Turkse Tortel x Fitis x 

Purperreiger  Smelleken 13 Zomertortel  Tjiftjaf x 

Kwak  Patrijs  Koekoek x Fluiter  

Ooievaar x Kwartel 1 Kuifkoekoek  Goudhaan x 

Zwarte Ooievaar 9 Fazant X Bosuil  Vuurgoudhaan 1 

Flamingo  Waterral X Ransuil  Baardman  

Chil. Flamingo 1 Porseleinhoen  Velduil 1 Gr. Vliegenvanger x 

Lepelaar  Waterhoen X Kerkuil  Bonte Vliegenv. x 

Heilige Ibis  Meerkoet X Steenuil 2 Koolmees x 

Knobbelzwaan x Kraanvogel 610 Gierzwaluw x Zwarte Mees x 

Wilde Zwaan  Scholekster X Bijeneter  Pimpelmees x 

Kleine Zwaan 14 Kluut 2 Hop  Kuifmees x 

Zwarte Zwaan  Griel  IJsvogel x Matkop x 

Sneeuwgans  Kleine Plevier X Zwarte Specht x Glanskop x 

Kolgans x Bontbekplevier 11 Groene Specht x Staartmees x 

Taigarietgans  Zilverplevier 6 Grote B. Specht x Buidelmees  

Toendrarietgans x Morinelplevier  Mid. Bonte Specht 2 Bladkoning  

Kleine Rietgans  Goudplevier 89 Kleine B. Specht x Boomklever x 
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Grauwe Gans x Kievit X Draaihals  Taigaboomkruiper  

Grote Can. Gans x Kanoet  Veldleeuwerik x Boomkruiper x 

Brandgans x Drieteenstrandloper 1 Boomleeuwerik x Grauwe Klauwier 1 

Rotgans 1 Steenloper  Strandleeuwerik 1 Klapekster  

Roodhalsgans  Bonte Strandloper 26 Oeverzwaluw x Ekster x 

Bergeend 12 Breedbekstrandloper  Boerenzwaluw x Gaai x 

Casarca 35 Krombekstrandloper  Huiszwaluw x Kauw x 

Nijlgans x Temmincks Strandl.  Duinpieper 2 Roek x 

Indische Gans 2 Kleine Strandloper 1 Waterpieper 20 Bonte Kraai  

Mandarijneend 1 Bosruiter 8 Oeverpieper  Zwarte Kraai x 

Wilde Eend x Witgat 82 Graspieper x Raaf 4 

Krakeend x Oeverloper X Boompieper x Spreeuw x 

Pijlstaart 7 Tureluur X Roodkeelpieper 4 Wielewaal x 

Slobeend x Zwarte Ruiter 10 Grote Pieper  Huismus x 

Smient x Groenpootruiter 28 Witte Kwikstaart x Ringmus x 

Wintertaling x Grutto 2 Gele Kwikstaart x Vink x 

Zomertaling 4 Rosse Grutto 1 Noordse Kwikstaart 172 Keep x 

Tafeleend x Wulp X Grote Gele Kwikst. x Kneu x 

Krooneend 1 Regenwulp 8 Winterkoning x Frater 1 

Witoogeend  Houtsnip 1 Pestvogel  Kleine Barmsijs 25 

Topper  Poelsnip  Heggenmus x Grote Barmsijs  

Kuifeend x Watersnip X Roodborst x Putter x 

Zwarte Zee-eend  Bokje 2 Nachtegaal  Groenling x 

Grote Zee-eend  Kemphaan 31 Blauwborst 1 Sijs x 

IJseend  Grauwe Franjepoot  Gekraagde Roodst. x Europese Kanarie 9 

Brilduiker 10 Middelste Jager  Zwarte Roodstaart x Goudvink x 

Nonnetje 1 Kleine Jager  Tapuit x Appelvink x 

Grote Zaagbek 12 Kleinste Jager  Paapje x Kruisbek 12 

Midd. Zaagbek 1 Kokmeeuw X Napoleonwever 1 Grote Kruisbek  

Rosse Fluiteend 5 Stormmeeuw X Roodborsttapuit x Rietgors x 

Zeearend 5 Zwartkopmeeuw 1 Zanglijster x Sneeuwgors  

Visarend 25 Zilvermeeuw X Koperwiek x IJsgors  

Rode Wouw 73 Geelpootmeeuw 7 Grote Lijster x Ortolaan  

Zwarte Wouw 10 Pontische Meeuw 24 Kramsvogel x Geelgors x 

        

        

        

Ondersoorten    Noordse Kauw 1   

 
Waargenomen soorten op de Oelemars in 2020 

Dankwoord 
Dank aan de firma Texploza en de gemeente Losser voor de toestemming om op hun terrein de 
werkzaamheden en de tellingen te mogen verrichten.  
 
Ben Hulsebos 
 

 

Kraanvogels over de Oelemars  
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Telpost Oelemars 2020 
 
Voorjaarstrek 
 
De resultaten 
Vanaf het voorjaar 2002 is telpost Oelemars actief om de voorjaarstrek vast te leggen. Dit jaar is er 
geteld van 2 januari t/m 13 juni. Er zijn 123 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 (11 tellingen), gedeeltelijk dichte mist (3 telling) en harde wind 4 Bft of meer (34 tellingen). De 
einddatum is sinds 2015 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 15 juni. 
Dit komt meer overeen met de werkelijkheid, want na midden juni is de trek al bijna geheel 
zuidwestwaarts gericht. 
 

 
 

De toegang tot telpost Oelemars is gewijzigd: links de oude en rechts de nieuwe situatie 
 

Op www.trektellen.nl zijn de resultaten van onze tellingen 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. 
De toegang tot de telpost is gewijzigd. De borden bij de ingang van de toegangsweg zijn gestolen 
(Foto links) en de overlast nam daarna sterk toe: dumping van afval, drugshandel, vuurwerkoverlast 
en rijlessen. In overleg met Texploza zijn nieuwe borden aangebracht en is er een groot metalen hek 
met cilinderslot aangebracht en is er overal afrastering gekomen. De hoofdtellers hebben van 
Texploza een sleutel gekregen om het hek in de weekenden en in de vakanties te openen. 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de voorjaarstellingen van de laatste drie jaren te zien. 

 
Soortnaam 2018 2019 2020 Soortnaam 2018 2019 2020 

Fuut 2 - - Holenduif 140 74 106 

Aalscholver 640 670 887 Houtduif 10.147 4.887 10.639 

Grote Zilverreiger 52 45 27 Turkse Tortel 1 7 2 

Blauwe Reiger 123 71 108 Koekoek 1 1 5 

Ooievaar 45 37 35 Gierzwaluw 619 492 672 

Zwarte Ooievaar - 1 3 Grote Bonte Specht 4 - - 

Knobbelzwaan 31 24 7 Middelste B. Specht 1 - - 

Wilde Zwaan 2 - - Boomleeuwerik 8 7 3 

Kleine Zwaan 13 52 4 Veldleeuwerik 354 547 152 

Toendrarietgans 3.010 471 378 Oeverzwaluw 32 109 36 

Kolgans 20.414 8.201 7.148 Boerenzwaluw 1.109 816 489 

Grauwe Gans 731 615 922 Huiszwaluw 38 33 45 

Anser gans spec. 5.466 3.514 1.468 Boompieper 26 19 14 

Brandgans 74 49 28 Graspieper 2.086 5.206 2.602 

Gr. Canadese Gans 26 46 54 Waterpieper 1 6 3 

Nijlgans 70 23 35 Duinpieper 2 - 2 

http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/
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Soortnaam 2018 2019 2020 Soortnaam 2018 2019 2020 

Casarca 9 7 14 Gele Kwikstaart 118 122 116 

Bergeend 5 - 4 Noordse Kwikstaart 56 56 138 

Smient 14 10 2 Grote Gele Kwikstaart 1 4 2 

Krakeend 27 17 15 Witte Kwikstaart 105 29 74 

Wintertaling - 8 6 Heggenmus 5 - - 

Wilde Eend 614 365 323 Zwarte Roodstaart 1 2 4 

Pijlstaart 8 - 6 Paapje 1 1 9 

Slobeend - 1 15 Roodborsttapuit 7 1 1 

Tafeleend 9 1 - Tapuit 5 8 10 

Kuifeend - - 1 Beflijster - 33 3 

Brilduiker 1 - 1 Merel 3 4 1 

Grote Zaagbek 1 4 2 Kramsvogel 3.224 2.183 864 

Wespendief 27 5 22 Zanglijster 28 40 2 

Zwarte Wouw 4 1 3 Koperwiek 486 1.071 479 

Rode Wouw 28 23 34 Grote Lijster 21 23 5 

Zeearend - 1 1 Tjiftjaf  2 - 5 

Bruine Kiekendief 15 28 22 Fitis - - 1 

Blauwe Kiekendief 1 4 6 Kleine Karekiet - - 1 

Havik - - 1 Zwartkop - - 1 

Sperwer 42 38 36 Tuinfluiter - - 1 

Buizerd 182 96 162 Braamsluiper - 1 - 

Visarend 4 7 14 Grasmus - - 1 

Torenvalk 15 31 17 Goudhaan - 4 - 

Smelleken 1 8 5 Staartmees 4 24 17 

Boomvalk 11 8 6 Witkopstaartmees 1 1 - 

Slechtvalk 2 3 4 Glanskop - 1 - 

Roodpootvalk - - 4 Pimpelmees 20 21 44 

Kraanvogel 2.379 192 135 Koolmees 27 37 30 

Kluut - - 2 Wielewaal - 2 3 

Scholekster 8 9 7 Grauwe Klauwier - 1 - 

Kleine Plevier 6 8 13 Gaai 11 2 234 

Bontbekplevier 1 2 2 Ekster - 7 5 

Goudplevier 22 - - Kauw 201 137 121 

Kievit 1.247 197 196 Roek 26 16 8 

Kemphaan 4 8 21 Zwarte Kraai 11 18 7 

Bonte Strandloper - 1 - Spreeuw 2.512 969 2.458 

Watersnip 5 2 - Ringmus 1 2 - 

Regenwulp 1 - 5 Vink 5.041 556 3.525 

Wulp 21 13 18 Keep 12 3 - 

Grutto - - 2 Europese Kanarie 2 1 - 

Tureluur 6 4 4 Groenling 25 21 16 

Zwarte Ruiter - - 3 Putter 44 33 31 

Groenpootruiter 6 3 9 Sijs 45 59 166 

Witgat 16 40 28 Kneu 301 80 101 

Bosruiter 1 1 1 Barmsijs spec. 487 151 9 

Oeverloper 4 4 2 Grote Barmsijs 28 - - 

Zwartkopmeeuw - 4 1 Kruisbek 1 - 12 

Kokmeeuw 2.390 3.136 1.618 Goudvink 1 - 1 

Stormmeeuw 46 133 41 Appelvink 12 6 5 

Kleine Mantelmeeuw 79 32 96 Geelgors 11 2 2 

Grote Mantelmeeuw 1 - - Rietgors 15 20 1 

Zilvermeeuw 898 296 518     

Geelpootmeeuw - 2 4 Totaal 66.339 36.525 37.854 

Pontische Meeuw 4 2 9 Soorten (incl. exoten) 109 106 119 

Visdief - - 1 Uurgemiddelde 226 135 115 

Zwarte Stern 4 - 4 Teluren 293,5 270 330,5 

 
Voorjaarstrek Telpost Oelemars 2018 t/m 2020 
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Er werden 3 nieuwe soorten in de voorjaarstrek vastgesteld: Kleine Karekiet, Zwartkop en Tuinfluiter. 
Nieuwe hoogste seizoen aantallen werden bereikt voor: Zwarte Ooievaar, Grote Canadese Gans, 
Casarca, Rode Wouw, Kleine Mantelmeeuw, Koekoek, Noordse Kwikstaart en Gaai. Er waren nieuwe 
dagrecords voor Kleine Plevier met 6 ex. op 22 april en voor Kemphaan met 21 ex. op 25 april. 
Na de invasie van Gaaien in het najaar van 2019 was nu ook goed te zien dat vele Gaaien weer 
terugvlogen in noordelijke richtingen. Uiterst zeldzame soorten waren er ook: 3 Zwarte Ooievaars en 2 
Duinpiepers. De soortenlijst met 119 verschillende vogelsoorten in de doortrek betekende een nieuw 
record, want dat stond tot nu toe op 118 soorten. 
De voorjaarstelling van 2013 met 135.898 vogels is de beste geweest in alle jaren trektellen op telpost 
Oelemars, mede dankzij het uitzonderlijke voorjaar toen. Dit jaar was het totaal aantal doortrekkers 
aan de magere kant. Alleen in 2005, 2014, 2015 en 2019 waren de aantallen nog iets lager. De 
aantallen en dus ook het uurgemiddelde worden in belangrijke mate bepaald door het weer en 
toevalstreffers met topdagen van soorten die dan massaal net over de telpost doortrekken. Het slechte 
weer in maart heeft ons dit jaar parten gespeeld. Vooral de 34 tellingen met harde wind waren niet 
bevorderlijk voor de zichtbaarheid van de trek. We hebben wel het gevoel dat in de loop der tijd het 
aantal dagen met veel wind geleidelijk aan het toenemen is. 
Landelijk gezien neemt telpost Oelemars in de voorjaarstrek een belangrijke plaats in met een aantal 
typerende oostelijke soorten als Kolgans, Rode Wouw en Kraanvogel. In Twente is het de enige 
telpost die het gehele voorjaar door bijna dagelijks telt.  
In de volgende grafiek is het doortrekverloop van twee belangrijke telpostsoorten te zien, nl. van 
Visarend en Rode Wouw. De doortrek in het voorjaar van de Visarend kent een sterke piek in de 
periode eind maart-begin april. De doortrek van de Rode Wouw is meer gespreid. In de daarna 
volgende overzichten is het doortrekpatroon over Nederland te zien van beide soorten. 

 
Doortrekverloop in de voorjaarstrek van Visarend en Rode Wouw in alle jaren 2002-2020 (bron www.trektellen.nl) 

 

  
 

Doortekpatroon over Nederland van Visarend en Rode Wouw in het voorjaar 2020 (bron www.trektellen.nl) 
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Rode Wouw over telpost Oelemars 

 

Najaarstrek 
 
De tellingen 
Telpost Oelemars is op 1 september 2001 opgericht en meteen begonnen met het registreren van de 
najaarstrek. Toen werkten we nog allemaal en werd er alleen in de weekenden geteld. Vanaf 2006 is 
er ook op werkdagen geteld door de pensionering van een van de hoofdtellers. In 2021 kunnen we 
dus op 1 september ons 20-jarig bestaan gaan vieren. 
 
De najaarstrek werd tussen 16 juni en 30 december gevolgd. Er werden 156 tellingen verricht. 
Ongunstige factoren waren regen (27 tellingen), harde wind met 4 Bft of meer (30 tellingen), 
noord(oostelijke) wind (24 tellingen) en gedeeltelijk mist of nevel (17 tellingen). 
 
De resultaten 
Het belangrijkste is natuurlijk het uiteindelijke telresultaat. In de 156 tellingen werden gedurende 522,5 
teluren 142 soorten met in totaal 410.195 vogels overvliegend gezien. Met 785 vogels als 
uurgemiddelde is de najaarstrek van 2020 daarmee duidelijk beter geweest dan vorig jaar. Deze 
najaarstelling staat zelfs wat aantal overvliegende vogels betreft op de derde plaats in de afgelopen 
19 jaar. Dit jaar kende geen kou-inval in de oostelijke en noordelijke gebieden, zodat vorstgevoelige 
soorten (waaronder veel watervogels) gemist werden. 
 
In de volgende tabel staan de resultaten van de najaarstellingen van de afgelopen drie jaren: 
 

Soortnaam 2018 2019 2020 Soortnaam 2018 2019 2020 

Fuut 2 2 1 Holenduif 461 397 523 

Aalscholver 2.103 1.657 1.972 Houtduif 231.026 63.232 189.849 

Grote Zilverreiger 176 179 241 Turkse Tortel 15 6 4 

Blauwe Reiger 71 38 53 Gierzwaluw 837 1.190 1.415 

Ooievaar 75 181 63 Middelste B. Specht 1 3 2 

Zwarte Ooievaar 2 - 6 Grote Bonte Specht 5 17 17 

Knobbelzwaan 22 4 16 Kleine B. Specht 1 2 - 

Kleine Zwaan 20 2 10 Boomleeuwerik 31 30 293 

Wilde Zwaan 16 - - Veldleeuwerik 3.702 4.230 3.460 

Toendrarietgans 3.712 3.780 4.006 Strandleeuwerik - - 1 

Kolgans 20.014 18.056 59.888 Oeverzwaluw 95 129 246 

Grauwe Gans 684 1.116 985 Boerenzwaluw 14.525 10.054 11.449 

Anser gans spec. 8.463 5.182 8.519 Huiszwaluw 7.458 2.768 1.623 

Brandgans 64 21 8 Boompieper 263 123 217 

Gr. Canadese Gans 134 179 240 Graspieper 2.083 4.491 1.468 

Nijlgans 52 85 47 Waterpieper 26 14 20 

Casarca 3 2 16 Duinpieper 1 2 - 

Bergeend 20 3 2 Roodkeelpieper 1 1 4 

https://trektellen.nl/img/fotos/g/81449.jpg
https://trektellen.nl/img/fotos/g/81449.jpg
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Soortnaam 2018 2019 2020 Soortnaam 2018 2019 2020 

Smient 57 5 115 Gele Kwikstaart 461 290 386 

Krakeend 7 - 17 Grote G. Kwikstaart 17 21 42 

Wintertaling 21 - 20 Witte Kwikstaart 567 858 1.186 

Zomertaling 1 - 1 Roodborst - - 1 

Wilde Eend 289 343 483 Blauwborst 1 - 1 

Pijlstaart 11 6 3 Heggenmus 102 28 45 

Slobeend 38 1 19 Winterkoning - - 1 

Tafeleend 14 26 13 Zwarte Roodstaart 8 6 18 

Kuifeend 17 1 - Gekr. Roodstaart 1 - 7 

Brilduiker - - 2 Paapje 62 33 17 

Grote Zaagbek 3 9 5 Roodborsttapuit 79 23 79 

Middelste Zaagbek - - 1 Tapuit 45 77 61 

Nonnetje 2 - - Beflijster - 18 - 

Rosse Fluiteend - - 5 Merel 42 40 34 

Wespendief 49 35 48 Kramsvogel 6.834 2.622 7.471 

Zwarte Wouw 1 - 6 Zanglijster 224 846 362 

Rode Wouw 19 28 35 Koperwiek 2.313 11.022 15.247 

Zeearend - - 5 Grote Lijster 83 77 104 

Steppekiekendief 1 - - Grasmus - - 1 

Bruine Kiekendief 32 31 36 Zwartkop 7 - - 

Blauwe Kiekendief 10 12 17 Scand. Tjiftjaf 1 - - 

Havik - 2 1 Tjiftjaf 61 1 75 

Sperwer 120 190 195 Fitis 5 - 3 

Buizerd 478 750 2.817 Gr. Vliegenvanger - - 3 

Visarend 7 12 10 Goudhaan 14 2 98 

Torenvalk 25 33 55 Vuurgoudhaan - - - 

Smelleken 7 20 8 Witkopstaartmees 16 - - 

Boomvalk 15 17 13 Staartmees 161 38 58 

Slechtvalk 10 11 15 Boomklever 1 1 1 

Roodpootvalk 1 - 1 Zwarte Mees 4 6 24 

Kraanvogel 607 15 464 Glanskop - 3 1 

Scholekster 9 11 2 Pimpelmees 157 105 491 

Kleine Plevier 7 2 10 Koolmees 127 44 228 

Bontbekplevier 3 3 6 Gaai - 1.359 1 

Goudplevier 52 4 88 Grauwe Klauwier - - 1 

Zilverplevier 3 3 6 Ekster 10 7 - 

Morinelplevier 2 - - Kauw 1.200 1.286 1.434 

Kievit 1.503 930 583 Roek 209 177 157 

Temmincks Strandl. - - - Zwarte Kraai 31 21 11 

Bonte Strandloper 2 - 16 Raaf 1 - 4 

Kleine Strandloper - - 1 Spreeuw 16.553 23.812 14.834 

Kemphaan 3 1 6 Klapekster 1 1 - 

Watersnip 59 16 57 Ringmus 70 13 45 

Houtsnip - 1 1 Huismus 6 5 16 

Regenwulp 4 5 3 Vink 49.145 47.812 67.219 

Wulp 58 15 9 Keep 933 68 679 

Rosse Grutto - - 1 Europese Kanarie 1 1 9 

Zwarte Ruiter 1 2 1 Groenling 67 33 97 

Tureluur - - 1 Putter 201 158 493 

Groenpootruiter 4 13 12 Sijs 1.040 1.792 2.219 

Witgat 14 7 37 Kneu 1.041 1.289 1.485 

Bosruiter 3 4 7 barmsijs spec. 513 - 23 

Oeverloper 5 2 3 Kleine Barmsijs - - 10 

Dwergmeeuw 1 - - Kruisbek 7 11 7 

Kokmeeuw 2.986 2.932 2.628 Goudvink - 3 2 

Stormmeeuw 71 71 20 Appelvink 4 11 4 

Kl. Mantelmeeuw 32 54 44 Ortolaan 1 2 - 

Geelpootmeeuw - 1 3 Geelgors 23 50 52 
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Soortnaam 2018 2019 2020 Soortnaam 2018 2019 2020 

Pontische Meeuw 2 6 10 Rietgors 161 58 110 

Zilvermeeuw 211 650 589 Totaal 385.659 217.593 410.195 

Zwarte Stern 4 3 11 Soorten 133 121 142 

Visdief - 3 5 Teluren 461 406,5 522,5 

Dwergstern 1 - - Uurgemiddelde 837 535 785 

 
Najaarstrek Telpost Oelemars 2018 t/m 2020 

 
Nieuwe telpostsoorten voor de najaarstrek waren Middelste Zaagbek, Rosse Fluiteend en Grauwe 
Klauwier. 
Nieuwe hoogste najaarstotalen werden bereikt voor: Grote Zilverreiger, Kolgans, Anser gans spec. 
(ganzen die te ver weg vlogen voor juiste determinatie), Grote Canadese Gans, Casarca, Krakeend, 
Zwarte Wouw, Rode Wouw, Zeearend, Buizerd, Kleine Plevier, Zilverplevier, Pontische Meeuw, 
Holenduif, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Zwarte Roodstaart, Goudhaan, Putter, Kleine Barmsijs en 
Sijs. Ook voor het aantal teluren (522,5 uur) en het aantal waargenomen soorten (142) geldt dat dit de 
hoogste aantallen zijn in de najaarstrek sinds 2001. 
Naast stijgers zijn er natuurlijk ook dalers. Sinds 2005 is dit jaar voor de volgende jaarlijks 
voorkomende soorten het laagste aantal bereikt: Kievit en Turkse Tortel.  
Het grote verschil in de aantallen van de Tjiftjaf is te verklaren uit het feit dat er in 2019 geen mais 
langs de telpost werd verbouwd. De Tjiftjaf is hier typisch een doortrekker die zich overdag via de mais 
naar het zuiden verplaatst. 
Er was een fenomenale buizerdtrek die half oktober over Nederland plaats vond. Er sneuvelden bij 
vele telposten dagrecords van de Buizerd. Ook onze telpost Oelemars speelde een belangrijke rol in 
dit gebeuren, want het nieuwe nationale dagrecord van het aantal Buizerds dat op 1 dag vanaf 1 plek 
is gezien is op 15 oktober met 1793 exemplaren op onze telpost behaald. Het oude record van 1075 
uit 2010 stond ook al op onze naam, maar dat waren we op 14 oktober kwijtgeraakt aan de Brabantse 
telpost Brobbelbies-Noord. Een dag later hadden we het weer terug. Op het kaartje is goed te zien dat 
vooral over zuidoost Nederland veel Buizerds zijn gevlogen. 
 

 
 

Buizerdtrek over Nederland gedurende de najaarstrek 2020 (bron: www.trektellen.nl) 

 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             82 
 

We kunnen dus terugziend spreken van een ongekend goed jaar voor de najaarstrek op telpost 
Oelemars. Het was alleen jammer dat weinig leden hiervan konden meegenieten, want door de 
corona-maatregelen was een bezoek aan de telpost nauwelijks mogelijk door beperkingen op de 
groepsgrootte.  
 
Totaal vogeltrek 2020 
 
Nieuwe dagrecords in de gehele jaartelling, met achter de soort het aantal dat op 1 dag overvloog, 
waren er voor: Rosse Fluiteend (5), Grote Canadese Gans (54), Middelste Zaagbek (1), Zeearend (2), 
Buizerd (1793), Zilverplevier (5), Kleine Plevier (6), Kemphaan (21), Roodpootvalk (3), Boomleeuwerik 
(91), Goudhaan (17), Zwarte Roodstaart (4), Roodborsttapuit (6), Huismus (6), Noordse Kwikstaart 
(132), Frater (1) en Sijs (533). 
 
In onderstaande grafiek van www.trektellen.nl is goed te zien hoe het doortrekverloop per week over 
het jaar verloopt. De grote massa zit in de najaarstrek, maar de krenten in de pap zitten toch wel vaak 
in de stille periodes. Ook kunnen op deze website per vogelsoort analyses voor onze telpost worden 
gemaakt van doortrekpatronen, verloop over het jaar, stijging en daling van aantallen en dagrecords. 

 
Doortrekverloop 2001 t/m 2020 per week over telpost Oelemars (bron: www.trektellen.nl) 

 
De geleidelijke toename van de Grote Zilverreiger is af te lezen in de volgende grafiek. Vanaf 2012 is 
deze soort in de najaarstrek al talrijker dan de Blauwe Reiger. In de voorjaarstrek is de Blauwe Reiger 
nog wel steeds de talrijkste van de twee. 
 

 
Aantalsontwikkeling per jaar van Grote Zilverreigers over telpost Oelemars (bron: www.trektellen.nl) 

 

http://www.trektellen.nl/
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Grote Zilverreigers en een Blauwe Reiger over telpost Oelemars 

 
Er was een invasie dit jaar van de Goudhaan. Normaal is deze soort strikt gebonden aan naaldhout, 
maar tijdens de najaarstrek konden we vier keer achter elkaar een nieuw dagrecord noteren en vlogen 
de Goudhaantjes op de kale vlakte van de telpost tussen onze statieven door. 

 
Aantalsontwikkeling per jaar van Goudhaantjes (bron: www.trektellen.nl) 

 
De grootste bijzonderheden dit jaar waren toch wel de Duinpiepers, Middelste Zaagbek, Zeearenden, 
Kleine strandloper, Roodkeelpiepers, Frater en Strandleeuwerik. 
Voor leden van onze VWG die hun vogelkennis willen bijspijkeren is de telpost een unieke plek om het 
gehele jaar door hiervan te profiteren. De tellers op de telpost leggen graag uit hoe je de verschillende 
vogelsoorten kunt herkennen en hoe de zang in het voorjaar te duiden is. Want niet alleen trekvogels 
komen langs de telpost, maar ook zitten er in de directe nabijheid meer dan 75 verschillende 
broedvogelsoorten. En wie superzeldzame soorten wil zien: er is naast het Ringstation geen betere 
plek binnen Losser te vinden. We hopen dan ook dat er in de nabije toekomst onze telpost weer voor 
onze leden toegankelijk wordt. 
Met het aantal geïnvesteerde uren staat Telpost Oelemars voor 2020 van de Nederlandse telposten 
op de 5

e
 plaats. Op www.trektellen.nl is onze telpost tot nu toe 928.464 keer bekeken. 

 
Dankwoord 
De coördinatie werd verzorgd door Ben Hulsebos en Sander Wansing. Onze dank gaat uit naar de 
tellers die hebben geholpen bij de tellingen en aan de firma Texploza voor de toestemming om op hun 
gebied de tellingen te kunnen uitvoeren. De gegevens zijn doorgegeven aan het landelijke meetnet 
www.trektellen.nl. Op deze website kan men dagelijks de resultaten van de trektellingen van telpost 
Oelemars bekijken. 
 
Ben Hulsebos 
  

http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/


 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             84 
 

15 jaar steltlopertellingen op de Oelemars 
 
Sinds 2006 zijn de aantallen steltlopers op de Oelemars structureel bijgehouden. Nergens in de 
gemeente Losser is er voor doortrekkende steltlopers zo‟n aantrekkelijk gebied als zandafgraving 
Oelemars. Er is water, mineraal zand dat lijkt op strand, het zanddepot dat lijkt op een duinlandschap, 
rietkragen, slikvelden en natuurlijk honderden meters aan oevers. 
 
Werkwijze 
Bij de dagelijkse tellingen op telpost Oelemars zijn aanwezige en overvliegende steltlopers steeds 
genoteerd en werden ook de aantallen die vanuit de kijkhut die niet vanaf de telpost konden worden 
gezien eveneens geteld. Daarbij is steeds gelet op eventuele dubbeltellingen. Aan het eind van elke 
dag werden de aantallen thuis in een speciale tabel dagelijks bijgehouden. Vogels die de volgende 
dag of dagen weer opnieuw werden gezien zijn niet meegeteld. Het zijn dus allemaal unieke 
waarnemingen. 
Een aantal steltlopersoorten is buiten de telling gehouden. Dat zijn de steltlopers die op het terrein 
broeden of gebroed hebben. Dus zijn Scholekster, Kleine Plevier, Kievit, Tureluur en Wulp niet 
meegeteld, want deze waren in het broedseizoen langdurig aanwezig. Ook Watersnip en Oeverloper 
zijn niet geteld. Deze soorten verblijven vaak maandenlang op de Oelemars en de doortrek is 
nauwelijks vast te stellen. 
 
Soorten 
Van 25 soorten zijn de aantallen dagelijks bijgehouden. Daar zitten enkele voor het binnenland zeer 
zeldzame soorten bij. De Griel is in Twente nog maar twee keer in de laatste 100 jaar waargenomen. 
Deze vogel verbleef van 18 juli t/m 3 augustus 2007 op de Oelemars en trok tientallen bezoekers uit 
het hele land. Op 26 mei 2017 waren twee Breedbekstrandlopers voor de kijkhut aanwezig. Dit is tot 
nu toe de enige waarneming van deze soort in Twente. Van de Grauwe Franjepoot zijn inmiddels 6 
waarnemingen bekend in Twente. Op de Oelemars was er een kortstondig op 14 juni 2012 voor de 
kijkhut aanwezig. De overige in rood aangegeven steltlopers zijn ook geen alledaagse verschijningen 
in Twente. Langs de kust worden ze vaker gezien, maar in het binnenland zijn dit de krenten in de 
pap. 
De strandlopers zijn allemaal aan de grond waargenomen, scharrelend op de zandige oevers. Ook 
Houtsnip en Bokje zijn aan de grond gezien, evenals de meeste ruiters. Overvliegers zijn vooral 
Goudplevier, Morinelplevier, Grutto en Regenwulp. 
 

 
 

Drieteenstrandloper     Breedbekstrandloper 
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Kemphaan     Griel 

 
In het volgende overzicht zijn de aantallen steltlopers die in de afgelopen 15 jaar op de Oelemars zijn 
waargenomen af te lezen. In de tabel is goed te zien in welke mate van zeldzaamheid de steltlopers 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Soortnaam 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kluut 8   5   10  1  5 13   2 

Griel  1              

Bontbekplevier 14 4 6 6 6 6 7 4  4 5 22 9 6 11 

Zilverplevier  2 2 5 4 4 2   1 3 1 3 3 6 

Goudplevier 14 12 48 30 114 380 336 208 77 153 70 107 73 4 89 

Morinelplevier  1  1     3   1 2   

Kanoet  1    1          

Drieteenstrandloper 4 1      2  1     1 

Steenloper 1  1   1     2     

Bonte Strandloper 27 11 6 9 9 15 5 11 14 19 17 9 6 5 26 

Krombekstrandloper   1  1  1 1        

Breedbekstrandloper            2    

Temmincks Strandl. 1 2  7     1  1 1    

Kleine Strandloper         1   1 1  1 

Bosruiter 3 6 4 1 10 24 7 5 7 3 2 6 5 13 8 

Witgat 41 86 51 48 87 104 71 80 65 53 63 40 38 55 82 

Zwarte Ruiter 9 1 12 1 21 7 3 2 2 13 7 1 2 4 10 

Groenpootruiter 64 39 23 25 31 30 25 20 13 32 29 34 15 31 28 

Grutto 1 4 13 2 1 4 2 8  3 3    2 

Rosse Grutto 2 1   5   1     1  1 

Regenwulp 5 2 9 6 16 22 22 6 6 11 4 8 5 5 8 

Houtsnip        1 1     1 1 

Bokje 1   1 2   3 2  3    2 

Grauwe Franjepoot       1         

Kemphaan 5 6 3 1 3 24 4 11 21 29 11 16 9 12 31 

 

Aantal steltlopers per jaar van 2006 t/m 2020 op de Oelemars 

rood = zeldzaam, vet rood = super zeldzaam 

Ben Hulsebos 
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Ringen aflezen op de Oelemars 2020 
 

Al meer dan honderd jaar worden vogels geringd om op die manier meer te weten te komen over het 
trekgedrag, hun broedgebieden, foerageergebieden tijdens de trek en overwinteringsgebieden. 
Veel data is al bekend maar inmiddels blijkt dat deze data ten gevolge van de klimaatverandering 
deels achterhaald is. 
Zo weten we dat de Kleine Zwanen, die hun traditionele overwinteringsgebieden in Engeland en het 
westen van het vasteland van Europa hadden liggen, inmiddels een stuk naar het oosten zijn 
opgeschoven, met gemiddeld 13 kilometer per jaar in de afgelopen 50 jaar. Ze overwinteren nu veel in 
het noorden en oosten van Duitsland. 
Het verzamelen van deze kennis gaat een stuk makkelijker als individuele vogels herkenbaar zijn, 
omdat ze geringd zijn. 
De standaard ringen van vogels zijn van metaal en zitten om de tibia of de tarsus. Dit maakt het 
aflezen in het veld niet eenvoudig. De kleinere vogels moet je vangen en in de hand hebben om de 
metalen ringen af te kunnen lezen. 
Voor waarnemingen in het veld zijn kleurringen of andere merktekens een uitkomst. Denk hierbij aan 
gekleurde pootringen, halsringen, vleugelmerken of snavelclips. 
Kleurringen worden al toegepast bij kleine vogels zoals mussen en strandlopers. Hierbij gaat het dan 
om een combinatie van verschillende kleurringen, waarbij geen tekst op de kleurringen wordt gebruikt. 
Dit soort kleurringen kom je ook tegen bij o.a. Lepelaars, Kraanvogels, Grutto‟s en andere steltlopers. 
Daarnaast zijn er ook gekleurde pootringen die voorzien zijn van een tekst. Die kun je aantreffen bij: 
o.a. Aalscholvers, roofvogels, meeuwen, ganzen en zwanen. 
Bij ganzen en zwanen wordt ook veel gebruik gemaakt van gekleurde halsringen met tekst. Deze zijn 
al op afstanden van 200-250 meter met een telescoop af te lezen in het veld. Bovendien wordt je dan 
niet gehinderd door poten die in het hoge gras staan of in het water hangen, waardoor de pootringen 
niet af te lezen zijn. 
Het waarnemen van vleugelmerken en snavelclips is in de directe omgeving van Losser slechts 
eenmaal voorgekomen. 
Alle vogels die uitgerust zijn met kleurringen, vleugelmerken of snavelclips hebben ook altijd een 
traditionele metalen ring om met de gegevens van de ringcentrale van het land waar de vogel geringd 
is. 
 
Mijn interesse voor vogels wordt voor het grotere deel gevoed door mijn fascinatie voor de vogeltrek, 
een waanzinnig fenomeen waar je alleen maar met verwondering en ontzag kennis van kunt nemen.  
Hoe vogels tweemaal per jaar tot de uiterste grens gaan, of soms er overheen, om de soort in stand te 
houden. 
En een van de leukste en meest bevredigende manieren om kennis van deze vogeltrek te vergaren is 
het aflezen van (kleur)ringen. Want hiermee kom je achter de levensgeschiedenis van die individuele 
vogel en merk je ineens hoe bijvoorbeeld een gebied als de Oelemars deel uit gaat maken van een 
veel groter geheel. 
In dit artikel laat ik 11 ringaflezingen, die in 2020 op de Oelemars zijn gedaan, de revue passeren. 
Na het lezen van dit artikel hoop ik dat meer leden enthousiast worden en dat er binnen onze 
gemeente nog scherper gelet wordt op (kleur)ringen bij vogels, om op die manier bij te dragen aan de 
alsmaar groeiende database met gegevens over de vogeltrek. 
 

 
 
 
  

soort ringcentr. ringnum. halsring pootring vinddatum locatie ringdatum ringlocatie afstand dagen

Grote Canadese Gans DEW 276883 E0T 2-1-2020 Oelemars, Losser 22-6-2019 City See, Marl (D) 67 400

Chileense Flamingo DEW 262653 ZV53 16-3-2020 Oelemars, Losser 27-7-2011 Zwillbrocker Venn (D) 33 3155

Grauwe Gans DEW E09459 D211 25-5-2020 Oelemars, Losser 22-6-2018 Mühlenbach Rüssel, Ankum (D) 65 703

Kokmeeuw PLG FS 45679 T7P5 25-7-2020 Oelemars, Losser 6-6-2020 Walendów Stawy (PL) 939 49

Kokmeeuw PLG FS 17248 T6EV 30-8-2020 Oelemars, Losser 22-1-2018 Śródmieście, Gdańsk (PL) 804 951

Grauwe Gans NOS BA39967 UC2 15-10-2020 Oelemars, Losser 26-6-2020 Kårstø Tysvær, Rogaland (N) 785 111

Kolgans RUM CS003581 DTC 17-10-2020 Oelemars, vogelkijkhut, Losser 27-7-2008 Pyasina delta, Taimyr (RUS) 4220 4465

Ooievaar DEW 1V465 17-10-2020 Oelemars, telpost, Losser 30-6-2020 Ahornweg, Weyhausen,(D) 252 109

Kolgans LIK AA01603 TZ8 21-10-2020 Oelemars, Grensweg, Losser 28-3-2020 Šyšos pievos, Šilutės (LT) 1001 207

Kolgans NLA 7108813 S95 21-10-2020 Oelemars, vogelkijkhut, Losser 20-1-2015 Deelenweg, Maren-Kessel (NL) 126 2101

Grauwe Gans SVS 92V02131 752 8-11-2020 Oelemars, vogelkijkhut, Losser 15-6-2017 Humlegatan, Hudiksvall (S) 1214 1242
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De Grote Canadese Gans, met gele pootring E0T om de linker tarsus, wordt sinds eind augustus 2019 
op de Oelemars waargenomen. Om de rechter tarsus zit een metalen ring van de ringcentrale 
Wilhelmshafen en het nummer 27683. De vogel heeft een beschadigde rechter vleugel en het ziet er 
niet naar uit dat ze de Oelemars weer vliegend zal verlaten. 
De gans is op 22-6-2019 geringd bij de City See in Marl, Noordrijn-Westfalen (D) op 67 km van de 
Oelemars. 
 
 

  
 
 
Sinds 30-8-2019 is deze Grote Canadese Gans bijna dagelijks op de Oelemars waargenomen. De 
meeste tijd is de gans te vinden naast de telpost in het gezelschap van een andere Grote Canadese 
Gans en de witte huisganzen. 
 
Op 16-3-2020 werd een Chileense Flamingo met rode pootring ZV53, om de linker tibia, op de 
Oelemars waargenomen. Deze vogel is op 27-7-2011 geringd in de flamingokolonie van het 
Zwillbrocker Venn in Noordrijn-Westfalen (D) op 33 km van de Oelemars. 
 

  



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             88 
 

Van de Grauwe Gans met gele halsring D211, die op 25-5-2020 op de Oelemars zwom hebben we 
geen afbeelding. De afstand vanuit de vogelkijkhut tot de Grauwe Gans was te groot om er een 
leesbare foto van te maken. De gans is op 22-6-2018 langs de Mühlenbach Rüssel bij Ankum in 
Nedersaksen (D) geringd op 65 km van de Oelemars. 
 

 
 
Op 25-7-2020 zat er naast de telpost op de Oelemars een juveniele Kokmeeuw met blauwe pootring 
T7P5 om de rechter tarsus en een metalen ring om de linker tarsus. Deze meeuw was 49 dagen 
eerder geringd bij de vijvers van Walendów, 15 km ten zuidwesten van Warschau in Polen, op 939 km 
van de Oelemars. 
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Ruim een maand later, op 30-8-2020 zat er voor de vogelkijkhut op de Oelemars wederom een Poolse  
Kokmeeuw, dit keer een adulte vogel met een gele pootring T6E7 om de rechter tarsus en een 
metalen ring om de linker tarsus. 
Deze Kokmeeuw was op 22-01-2018 in de oude stad van Gdańsk geringd, op 804 km van de 
Oelemars. 
 

  
 
Op 15-10-2020 haastte ik me naar de vogelkijkhut op de Oelemars, nadat er een melding van een 
Grauwe Gans met een blauwe halsring binnenkwam. Ik had nog niet eerder een blauwe halsring bij 
een Grauwe Gans gezien, dus het leek mij bij voorbaat al een bijzondere vogel. Voor de hut wemelde 
het van de Grauwe Ganzen en de gans waar het om ging lag daar ergens tussenin te slapen.  
Even heel kort kreeg ik de halsring voldoende in beeld om een foto te maken: blauw UC2.  
Bijna op hetzelfde moment gingen alle ganzen de lucht in en was de geringde gans uit het zicht 
verdwenen. Even later zweefde er een Zeearend over de Oelemars. 
De Grauwe Gans was op 26-6-2020 bij Kårstø Tysvær in Noorwegen geringd. Kårstø Tysvær ligt 35 
km ten noorden van Stavanger en op 785 km van de Oelemars.  
De UC2 was mijn eerste Grauwe Gans uit Scandinavië. Hij is door ons ook nog waargenomen op 17-
10-2020 en 18-10-2020. Dit waren tevens de eerste waarnemingen van deze gans sinds het ringen in 
Noorwegen. 
 

  
 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             90 
 

Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik helemaal gelukkig wordt van een waarneming van een 
vogel die heel ver weg geringd is. Bijvoorbeeld op de Russische toendra‟s van Kolguev of het Taimyr 
schiereiland. 
Het Taimyr schiereiland is het noordelijkst gelegen deel van het vasteland van Azië en tevens het 
noordelijkste stuk land van de wereld. En op 17-10-2020 was het weer zover. Terwijl ik in de 
vogelkijkhut zat zwom er een Kolgans met zwarte halsring DTC op mij af. Deze Kolgans was 12 jaar 
eerder op 27-7-2008 geringd in de Pyasina delta op het Taimyr schiereiland in Siberië, Rusland. De 
afstand van de ringplaats tot de Oelemars is 4.220 km. 
Vijf dagen later, op 22-10-2020, werd de DTC op ruim 150 km van de Oelemars waargenomen, ten 
noordwesten van Bremen. 
Op de site van geese.org is te zien dat deze Kolgans in de afgelopen 12 jaar waargenomen is in 
Estland, Litouwen,het noorden en oosten van Duitsland en in Nederland. 
 

  
 
Een veel voorkomende en makkelijk afleesbare ring is de ELSA ring bij Ooievaars. Deze zwarte 
octogonale ring met inscriptie is op redelijke afstand af te lezen in het veld.  
Op 17-10-2020 stond een Ooievaar met ELSA ring DEW 1V465 naast de telpost op de Oelemars. 
Deze Ooievaar was op 30-6-2020 geringd  in de buurt van Weyhausen in Nedersaksen (D) op 252 km 
van de Oelemars. Voor ooievaarsbegrippen was dit een late doortrekker. Het grootste deel van de 
Ooievaars die op trek gaan doen dat in de periode augustus-september. 
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In oktober waren er tot wel 2.500 Kolganzen te vinden rondom de Oelemars. Daar moesten natuurlijk 
wel geringde exemplaren tussen zitten. Op 21-10-2020 zat er een  Kolgans met zwarte halsring TZ8 
op de weilanden naast het zanddepot. Deze Kolgans was op 28-3-2020 geringd op de Šyša weiden 
ten westen van Šilutės in Litouwen. Dit is op 1.000 km van de Oelemars. 
Drie dagen later heb ik deze Kolgans nog gezien op een akker langs de Drielandweg, ter hoogte van 
de Hajanweg. 
 

  
 
Op 21-10-2020 werd een  Kolgans met lichtgroene halsring S95 voor de vogelkijkhut op de Oelemars 
gezien. Deze Kolgans was ruim 5 jaar eerder, op 20-1-2015 bij Maren-Kessel in Noord-Brabant 
geringd. Dat is op 125 km van de Oelemars.  
Op de site van geese.org is te zien dat deze Kolgans in de afgelopen 5 jaar waargenomen is in 
Estland, het noorden en oosten van Duitsland en in Nederland. 
 

  
 
 
 
Op 8-11-2020 lag er wederom een Scandinavische Grauwe Gans voor de vogelkijkhut te rusten. Het 
was de Grauwe Gans met blauwe halsring 752. Deze vogel was ruim drie jaar eerder, op 15-6-2017, 
geringd bij  Hudiksvall in Zweden. Dit ligt 270 km ten noorden van Stockholm en 1.215 km van de 
Oelemars. 
Op de site van geese.org is te zien dat deze Grauwe Gans in de afgelopen 3 jaar waargenomen is in 
Zweden, Duitsland en Nederland.  
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In totaal heb ik op de Oelemars inmiddels 49 ringen afgelezen van: Aalscholver, Ooievaar, Chileense 
Flamingo, Kolgans, Toendrarietgans, Grauwe Gans, Nijlgans, Grote Canadese Gans, Knobbelzwaan, 
Zwarte Zwaan, Kokmeeuw en Pontische Meeuw. 
Het waren vogels uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, 
Tsjechië, Slowakije, Litouwen en Rusland. 
 
Vanuit de vogelkijkhut zijn de ganzen met halsringen al prima met een verrekijker af te lezen. En met 
een telescoop of een camera met een redelijke zoom, komen ook de meeuwen binnen bereik. 
De belangrijkste website om de verschillende kleurringprojecten in Europa te vinden is wel  
http://www.cr-birding.org van de Belg Dirk Raes. 
Verder is een account bij www.geese.org een must, want dan heb je snel een terugkoppeling van je 
waarnemingen en heb je de levensgeschiedenis van de afgelezen ring direct bij de hand. 
Voor invoer in het veld is de app BirdRing van Mario Huizinga een geweldig hulpmiddel. Hier kun je 
werkelijk alle kleurringen van alle soorten vogels invoeren en direct uploaden naar o.a. geese.org of 
naar griel.nl 
 
De beste perioden om geringde vogels in de gemeente Losser te vinden zijn: 
 
Vanaf eind juli tot begin september: meeuwen  
Vanaf oktober tot maart: ganzen en zwanen. Maar ook rondzwervende meeuwen. 
Februari –maart en oktober-november: pleisterende Kraanvogels tijdens de trek 
Vanaf maart tot oktober: Ooievaars (doortrekkers en lokale Ooievaars) 
 
Ik hoop dat dit artikel voor velen een stimulans is om nog scherper naar vogels te kijken met de 
gedachte: er kan een geringde vogel tussen zitten……misschien wel uit Rusland. 
 
 
Sander Wansing 

 

 

  

http://www.cr-birding.org/
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Dagvlinders en libellen 2020 
 
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 enigszins heide 
ontstaan. Rondom is nog een strook van ongeveer 10 m voormalige bouwgrond met gras. In het 
terrein bevinden zich twee vennen. Er is alleen „s middags geïnventariseerd bij goed weer met zon en 
temperaturen boven de 16 graden. 
Het terrein herbergt redelijk veel soorten dagvlinders en libellen. 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. 
De beide vennen zijn in het recente verleden opgeschoond en zijn goed te inventariseren. 
Er zijn in 2020 bij de  inventarisatierondes  20 dagvlindersoorten aangetroffen.. De St.-Jansvlinder is 
een dagactieve nachtvlinder, die in het verleden goed vertegenwoordigd was. Vandaar dat deze ook 
in de tabel is opgenomen.  

 

 
 

Keizersmantel 
 

Bij de twee kleine vennetjes zijn 13 soorten libellen gezien. In 2016 is dit terrein op de SNL-manier 
onderzocht met 5 bezoeken en zijn alle gegevens op kaarten aan NM aangeleverd. Daarbij is geen 
totaal berekend. Vanaf 2017 is weer op de gewone manier geïnventariseerd. In rood staan de 
zeldzame soorten aangegeven. 
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Dagvlinders 
 
Soort Totaal 

2013 
Totaal 
2014 

Totaal 
2015 

Totaal 
2017 

Totaal 
2018 

Totaal 
2019 

Totaal 
2020 

Zwartsprietdikkopje 4 28 12 1 0 4 7 

Geelsprietdikkopje 1 0 0 1 0 0 0 

Bont dikkopje 0 0 0 0 1 3 1 

Groot dikkopje 3 4 6 9 44 10 28 

Citroenvlinder 17 32 14 21 31 32 31 

Oranjetipje 7 11 3 8 16 3 9 

Klein koolwitje 50 54 32 13 86 32 27 

Groot Koolwitje 0 3 1 4 13 1 5 

Klein geaderd witje 2 57 20 25 37 2 40 

Oranje luzernevlinder 12 0 0 0 0 0 0 

Eikenpage 0 1 0 4 1 0 0 

Kleine vuurvlinder 2 0 2 2 2 1 2 

Heideblauwtje 9 1 0 0 0 0 0 

Icarusblauwtje 39 30 19 17 0 2 0 

Boomblauwtje 0 1 2 0 4 5 9 

Bont zandoogje 3 2 0 3 7 8 11 

Hooibeestje 7 1 0 1 3 4 3 

Koevinkje 37 79 19 41 54 14 11 

Bruin zandoogje 161 273 310 232 170 148 144 

Kleine ijsvogelvlinder 1 0 0 11 24 10 10 

Gr. weerschijnvlinder 0 0 0 0 0 1 0 

Keizersmantel 0 0 0 0 3 5 3 

Atalanta 3 3 2 1 1 0 3 

Dagpauwoog 2 3 2 0 9 2 11 

Kleine vos 4 8 0 0 0 0 0 

Gehakkelde aurelia 1 1 0 1 6 2 5 

Distelvlinder 0 0 0 0 1 13 0 

Landkaartje 1 0 0 2 3 1 0 

St. Jansvlinder 57 79 19 7 2 14 16 

 
 

 
 

St. Jansvlinder 
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Libellen 
 
Soort Totaal 

2013 
Totaal 
2014 

Totaal 
2015 

Totaal 
2017 

Totaal 
2018 

Totaal 
2019 

Totaal 
2020 

Weidebeekjuffer 0 2 0 0 0 1 0 

Gewone pantserjuffer 2 1 1 28 12 6 6 

Tengere pantserjuffer 58 20 0 29 9 69 37 

Houtpantserjuffer 5 0 0 41 0 1 0 

Watersnuffel 4 4 7 103 46 12 0 

Azuurwaterjuffer 382 547 220 585 725 478 575 

Lantaarntje 0 0 17 4 2 4 1 

Vuurjuffer 6 3 2 4 2 0 2 

Koraaljuffer 0 0 0 0 0 1 0 

Grote roodoogjuffer 0 0 0 0 3 0 0 

Kleine roodoogjuffer 0 0 4 0 1 0 0 

Glassnijder 0 0 0 1 0 1 0 

Paardenbijter 6 6 1 3 1 4 2 

Bruine glazenmaker 1 3 0 1 0 0 0 

Blauwe glazenmaker 8 1 1 4 1 1 0 

Grote keizerlibel 7 9 11 17 16 9 5 

Zuidelijke keizerlibel 0 0 0 0 1 0 0 

Smaragdlibel 6 13 3 2 6 5 7 

Metaalglanslibel 0 0 0 0 1 1 2 

Platbuik 0 0 11 11 18 7 3 

Viervlek 30 39 10 31 78 22 15 

Gewone oeverlibel 3 1 11 23 16 7 1 

Gevlekte witsnuitlibel 0 4 0 0 2 0 0 

Venwitsnuitlibel 0 0 0 1 0 0 0 

Noordse witsnuitlibel 1 0 0 0 0 0 0 

Zwarte heidelibel 14 5 1 3 0 0 0 

Bloedrode heidelibel 18 20 5 49 14 21 4 

Bruinrode heidelibel 10 2 27 2 5 2 0 

Steenrode heidelibel 2 0 0 1 0 0 0 

 
Dit jaar is er weer 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 14 
voormalige rabatten, waarvan 13 met heidebegroeiing, 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 5-7-17 29-6-18 27-6-19 13-7-20 

Heideblauwtje 1.721 2.340 1.936 963 

 
Op de Duivelshof zijn ook twee monitoringroutes voor libellen, waarbij de telgegevens na elke telling 
direct bij het Landelijke Meetnet Libellen worden ingevoerd. Jaarlijks worden de Visvijver en twee 
vennen tegenover het Loaboerke 9 tot10 keer per seizoen op libellen onderzocht. 
Hieronder staan de resultaten van 10 jaren onderzoek. Alle telgegevens op de Duivelshof zijn aan NM 
aangeleverd. Dit jaar waren er evenals vorig jaar door de droogteperiode ongekend lage waterstanden 
in de beide vennen. Vooral de vennen bij Loaboerke stonden bijna droog. Vergeleken met de Visvijver 
kent Loaboerke meer zeldzame libellensoorten. 
 
Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Azuurwaterjuffer 380 216 164 164 128 126 319 241 146 169 

Blauwe glazenmaker 4 6 9 3 6 2 4 3 1 1 

Bloedrode heidelibel 35 15 13 26 32 32 47 18 53 38 

Bruine glazenmaker 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2 

Bruinrode heidelibel 2 0 1 7 2 2 1 4 0 2 

Gewone oeverlibel 6 5 2 0 0 1 0 6 0 0 

Gewone pantserjuffer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Glassnijder 1 0 0 0 1 2 2 2 1 0 

Grote keizerlibel 1 1 2 4 2 2 1 4 3 3 
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Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Houtpantserjuffer 3 0 5 7 4 6 5 0 1 2 

Lantaarntje 18 9 7 1 9 3 6 10 5 2 

Metaalglanslibel 0 0 0 3 1 0 4 6 1 1 

Paardenbijter 4 0 8 1 1 1 1 2 1 0 

Platbuik 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 

Smaragdlibel 5 3 6 2 3 10 2 6 1 5 

Steenrode heidelibel 0 2 11 5 1 0 0 0 1 0 

Tengere pantserjuffer 0 0 1 0 0 2 1 2 9 0 

Viervlek 7 10 6 3 3 13 6 23 0 4 

Vuurjuffer 66 95 33 30 46 21 27 14 19 14 

Watersnuffel 0 15 0 2 3 0 0 0 0 0 

Weidebeekjuffer 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 

 
Libellen monitoring Duivelshof Visvijver 

 
Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Azuurwaterjuffer 686 576 547 426 303 186 419 419 327 234 

Beekoeverlibel 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Blauwe glazenmaker 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

Bloedrode heidelibel 27 11 25 24 43 26 60 30 39 36 

Bruine glazenmaker 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 

Bruine winterjuffer 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 

Bruinrode heidelibel 4 7 10 4 8 1 4 3 3 3 

Gevlekte witsnuitlibel 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 

Gewone oeverlibel 38 24 65 57 17 6 9 0 25 13 

Gewone pantserjuffer 20 39 77 46 45 27 47 14 24 36 

Glassnijder 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 

Grote keizerlibel 10 12 25 23 21 15 22 21 14 16 

Houtpantserjuffer 10 1 24 10 9 9 0 0 0 2 

Koraaljuffer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Lantaarntje 114 35 28 48 36 15 11 1 1 3 

Metaalglanslibel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Noordse witsnuitlibel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paardenbijter 8 13 16 12 10 4 3 3 0 2 

Platbuik 6 5 2 5 3 5 3 2 2 3 

Smaragdlibel 4 15 12 22 12 23 9 12 11 14 

Steenrode heidelibel 9 10 36 6 3 0 2 0 1 0 

Venglazenmaker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tengere pantserjuffer 1 25 52 28 104 24 73 35 54 68 

Venwitsnuitlibel 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Viervlek 43 37 70 46 59 51 79 81 26 38 

Vuurjuffer 11 40 2 2 9 0 2 3 1 0 

Vuurlibel 0 1 0 6 1 0 0 0 0 1 

Watersnuffel 39 97 44 200 110 51 24 1 10 12 

Weidebeekjuffer 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Zuidelijke glazenmaker 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zwarte heidelibel 4 15 21 26 3 1 0 0 0 0 

Zwervende pantserjuffer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Libellenmonitoring Duivelshof Loaboerke 

 
Ben Hulsebos 
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Nachtvlinderonderzoek  2020 

 
Introductie 
 
Het afgelopen jaar is er door ons weer onderzoek gedaan aan de vlinders in de gemeente Losser, 
maar ook in de gemeente Dinkelland. Voornamelijk werd er naar nachtvlinders gezocht, maar ook de 
dagvlinders zijn niet overgeslagen. De inventarisaties vonden plaats op het Arboretum Poort Bulten, 
de landgoederen Snippert en Duivelshof (Natuurmonumenten), in het Dinkeldal, op Punthuizen en 
Stroothuizen (Staatsbosbeheer), op het Ringstation te Overdinkel en aan de Scholtinkstraat te Losser. 
Alle waarnemingen zijn ingevoerd op waarnemingen.nl 
Door het Corona-virus is er wat minder vaak en met minder mensen geïnventariseerd, ook werden 
natuurgebieden waar enkele zeldzame vogels broedden pas na het broedseizoen betreden. 
De Nationale Nachtvlindernacht met publiek ging niet door, deze hebben we met enkele personen 
alsnog gedaan op Landgoed Snippert op 12 juni. Met twee lakens en een lichtvalkast is er toen 
verspreid over het terrein gewerkt. Er werden 128 soorten waargenomen met de groene 
eikenbladroller (Tortrix viridana) als de meest waargenomen soort, de lakens en de vangkast zaten vol 
met deze bladroller. 
 
Methode 
 
De nachtelijke inventarisaties werden gedaan met een lamp voor een verticaal gespannen laken. Hier 
komen de vlinders op af en gaan dan meestal rustig op het laken zitten. Ook is er gewerkt met een 
vlinderval, dit is een soort kist waar de lamp bovenop zit. Deze lokt de vlinders aan en die vliegen de 
kist in. De onderzoekers kunnen de volgende dag op hun gemak de vlinders determineren en tellen. 
De meeste vlinders worden hierna losgelaten, maar de moeilijk op naam te brengen soorten worden 
bewaard voor aanvullend onderzoek. 
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 in het 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‟s 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 in 
cursief tussen haakjes. Dit laatste is vooral bedoeld voor eventuele lezers van over de grens die de 
Nederlandse namen vaak niet begrijpen, maar via de wetenschappelijke naam dan toch weten over 
welke soort het gaat. 
Alle waargenomen soorten en de aantallen komen in een Excel-file te staan en deze worden 
opgestuurd aan de desbetreffende eigenaren van de terreinen voor hun administratie. Het voert te ver 
om in dit verslag van elke vindplaats een volledige opsomming te geven van al de soorten vlinders die 
er in 2020 zijn waargenomen. We hebben gekozen om van elke locatie de meest vermeldenswaardige 
soorten te noemen met een kleine toelichting over de verspreiding en de biologie.  
 

Resultaat 

Landgoed Snippert 
 
Dit jaar hebben we zeven keer geïnventariseerd op deze locatie. Hierbij werden 34 nieuwe soorten 
voor dit gebied vastgesteld. Onder de nieuwe soorten zaten er drie die het  vermelden waard zijn: De 
geoogde langsprietmot (Nemophora ochsenheimerella), de haagbeukmot (Agrotera nemoralis), en de 
dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria). 
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Geoogde langsprietmot.  
Van deze soort waren sinds het jaar 2000 van Twente slechts twee 
waarnemingen bekend uit het uiterste noordoosten. De waardplant is de 
gewone zilverspar. 
Het hier afgebeelde exemplaar is sterk afgevlogen. Normaal is de gele 
tekening op de voorvleugel zeer opvallend. 
 

 
De haagbeukmot kwam in de vorige eeuw voornamelijk in het zuidelijke 
deel van ons land voor, maar heeft zich deze eeuw uitgebreid naar het 
noorden tot aan Groningen, Friesland en Texel. De soort is voornamelijk 
bekend van incidentele waarnemingen en geldt nog steeds als 
zeldzaam. De rups wordt voornamelijk op haagbeuk gevonden, maar 
leeft mogelijk ook op andere loofbomen. 
 
 

 
De dennenbandspanner wordt de laatste jaren wat vaker waargenomen. Het 
is een zuidelijke soort die sinds 1978 in ons land voorkomt, voornamelijk in 
Zuid-Limburg. De soort breidt zich naar het noorden uit. De rups leeft op spar. 
 
 
 
 
 
 
 
Arboretum Poortbulten 
 
Op het Arboretum is vier keer geïnventariseerd. De lijst kon verder worden aangevuld met 29 nieuwe 
soorten. De meest vermeldenswaardige zijn hier de dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria), de 
v-bladroller (Isotrias rectifasciana) en de eppedwergspanner (Eupithecia selinata). 
 

De v-bladroller is een soort die vooral in Zuid-Limburg voorkomt. Verder 
zijn er incidentele vondsten bekend van Noord-Holland, Utrecht, 
Gelderland en Drenthe. In de provincie Overijssel was de soort nog niet 
vastgesteld.  
Als voedselplanten voor de rups worden meidoorn, esdoorn en eik 
vermeld. 
 
 
 

 
 
 
 
De eppedwergspanner is alleen bekend uit het oosten van het land en 
geldt als zeer zeldzaam en bedreigd. De reden hiervoor is ons niet 
bekend. De rups leeft op de bloemen van 
gewone engelwortel en sommige andere 

schermbloemen. Mogelijk levert het zoeken naar de rupsen meer 
vindplaatsen op. 
 
 

Op een van de vangavonden zijn we vroeger gestopt omdat er meer 

dan 100 hoornaars op het laken verschenen. 
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Stroothuizen 
 
Hier hebben we dit jaar twee keer geïnventariseerd. Er werden drie nieuwe soorten voor dit terrein 
waargenomen. De meest bijzondere hiervan was het vanillevlekje (Atemelia torquatella), een micro die 
behoord bij de gladkopjes van deze soort zijn maar enkele waarnemingen uit Twente bekend. 
Ook kwam er in 2019 nog een melding binnen van een glasvleugelpijlstaart (Hemaris fuciformis) een 
pijlstaartsoort waarvan de rups op kamperfoelie leeft. 

 
Het vanillevlekje is een niet zo algemene soort die voorkomt op de 
zandgronden van noord naar zuid in Nederland. De rups mineert in de 
bladeren van berk en de mijn is gemakkelijk te herkennen aan de 
uitwerpselen die door de rups naar buiten worden gewerkt en aan 
spinseldraden onder aan het blad hangen. 
 

 

Punthuizen 

 
Hier werd dit jaar drie keer geïnventariseerd. Dit terrein is in het verleden maar enkele keren bezocht. 
Dat resulteerde dat er dit jaar maar liefst 58 nieuwe soorten aan de lijst kunnen worden toegevoegd. 
Bijzondere soorten waren de wilgennerfmineermot (Ectoedemia intimella), de 
dwarsbanddwergspanner (Eupithecia subumbrata), de bruine granietuil (Crypsedra gemmea) en het 
klein avondrood (Deilephila porcellus).  

 
De vlinder zelf wordt door zijn zeer kleine afmeting bijna nooit gezien, 
maar de bladmijnen zijn goed zichtbaar in de bladeren van harige 
wilgensoorten zoals de boswilg. De rups begint in de middennerf van 
het blad en maakt van daaruit de mijn. De twee rijen frass 
(uitwerpselen) zijn karakteristiek. Ze zijn te vinden vanaf half oktober. 
Deze soort is in totaal slechts van acht vindplaatsen bekend in 
Overijssel en is zeker over het hoofd gezien. In Drenthe zijn momenteel 
tientallen vindplaatsen bekend geworden door gericht naar de mijnen te 
zoeken. De soort blijkt dan ook beslist niet zeldzaam als er in het najaar 
naar de mijnen wordt gezocht. 
 

 
 
De dwarsbanddwergspanner is een niet algemene soort, maar kan 
plaatselijk gewoon zijn en vaker worden waargenomen. De vlinder is 
tot dusver bekend van een zestal vindplaatsen in Twente. De rups 
leeft, als zoveel dwergspannersoorten, op de bloemen van de 

voedselplanten; glad walstro, sint-
janskruid, bevernel, kruiskruid en 
guldenroede.  
 
 
Dit is de eerste waarneming door ons van de  bruine granietuil in al de 
terreinen waar we inventariseren. Het belangrijkste verspreidingsgebied 
van deze vlinder is de Veluwe. Verder zijn er incidentele vangsten 
bekend uit Overijssel (Salland), Drenthe en het zuiden van Friesland. Is 
nieuw voor Twente. De rups leeft op grassoorten, waaronder 
pijpenstrootje.  
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Het klein avondrood is een algemene soort die vooral in de duinen, de 
Veluwe en Drenthe voorkomt. Merkwaardig genoegzijn er van Twente 
maar een paar waarnemingen bekend. De rups leeft op diverse soorten 
walstro. 
 
 
 
 
 
Scholtinkstraat, Losser 
 
Hier is 16 keer geïnventariseerd en dit leverde een aantal nieuwe soorten op waaronder de gestreepte 
rietuil (Leucania obsoleta). Van de helmkruidvlinder (Cucullia scrophulariae) werden 13 rupsen 
waargenomen en van de kompassla-uil (Hecatera dysodea) 23 rupsen, beide vrij zeldzame soorten. 
Ook kwam hier een zwart weeskind op licht, tot voor enkele jaren geleden nog een zeldzame soort die 
zich vanuit het Dinkeldal in Oost-Twente aan het uitbreiden is. 

 
De gestreepte rietuil is een vrij algemene soort in grote delen van 
Nederland, maar wordt op de hoge zandgronden in het oosten veel 
minder waargenomen. De rups leeft op riet en komt vooral voor in de 
moerassige delen van ons land.  
 
 
 

 

De kompassla-uil is een vrij zeldzame soort die voornamelijk in het westen en 

midden van ons land voorkomt en nauwelijks in het oosten wordt gezien. De 

rups leeft op kompassla, maar wordt ook op diverse andere slasoorten 

gevonden. Daarom komen ze nogal eens in volkstuinen voor. 

 
 
 
 

De helmkruidvlinder en verwante soorten, die 
tot de onderfamilie Cuculliinae van de uilen-
familie behoren, staan bekend om hun fraaie 
rupsen. Deze zijn overdag vrij eenvoudig te 
vinden op hun voedselplanten. De vlinders 
zijn veel saaier gekleurd en hebben een 
karakteristieke vooruitstekende kuif op het 
borststuk. De helmkruidvlinder staat te boek 
als vrij zeldzaam. Desondanks zijn er heel 
veel vindplaatsen bekend die vrijwel 
uitsluitend in de oostelijke helft van ons land 
liggen. De rups is te vinden op helmkruid en 
toorts. 
 
 
 

 
 
Ringstation 
 
Dit jaar is er 17 keer geïnventariseerd op deze locatie. Er werden in dit 17

de
 jaar dat we hier 

inventariseren toch nog weer 22 nieuwe soorten waargenomen. Vermeldenswaardige soorten waren 
er van de dag actieve nachtvlinders, de metaalvlinder (Adscita statices) en de glasvleugelpijlstaart 
(Hemaris fuciformis). Ook de kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum) werd regelmatig op bloemen 
waargenomen.  
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Van de dagvlinders werd de grote vos (Nymphalis polychloros) verschillende keren gezien. Twee 
exemplaren van deze vlinder overwinteren nu op het Ringstation. Mogelijk ontstaat hier volgend jaar 
een kleine populatie van deze soort. 
Verder kwamen er van de nachtvlinders de volgende bijzondere soorten in de lichtval: de sobere 
restjesmot (Ephestia unicolorella), de sleedoorndwergspanner (Pasiphila chloerata) en de getekende 
rozenspanner (Anticlea derivata). 
 
 

De sobere restjesmot behoort tot de lichtmotten van het geslacht 
Ephestia. De rupsen van deze vlinders foerageren op allerlei gedroogde 
producten, zoals gedroogd fruit, groenten en andere etenswaren. De 
rupsen maken lange spinselgangen en bederven hiermee etenswaren. 
De Ephestia-soorten komen veel voor in stedelijke gebieden, maar 
worden ook in de vrije natuur waargenomen. De soort heeft zich 
recentelijk vrij sterk uitgebreid na 2000. Uit Overijsel zijn bijna geen 
waarnemingen bekend. 
 
 

 
 
De sleedoorndwergspanner is waarschijnlijk aangetrokken door de 
sleedoorn die op het Ringstation staat. De soort is in 1976 voor het eerst 
in Nederland waargenomen. Van Overijssel zijn bijna geen vindplaatsen 
bekend. 
 

 
De getekende rozenspanner is een vrij zeldzame soort die lokaal op de 
zandgronden in Nederland voorkomt. De waardplant van de rups zijn 
diverse soorten rozen. Er zijn bijna geen waarnemingen in Overijssel 
van deze soort bekend. 
 
 
 

 

Het espenblad is een zeldzame vlinder die soms op licht op licht komt op 

het ringstation. Dit jaar werd er zowel een vlinder gezien als ook een rups 

gevonden. De naam refereert naar de ratelpopulier, maar de rups wordt ook 

op andere loofboomsoorten aangetroffen. 

 
 

Van de glasvleugelpijlstaart komen de meeste waarnemingen in 

Nederland uit de duinen en Drenthe, van Twente worden minder 

vindplaatsen gemeld van deze op de kolibrievlinder lijkende soort. Hij 

verschilt hiervan door zijn doorschijnende vleugels en bruine 

vleugelranden. De soort wordt vrij zeldzaam genoemd, maar komt 

waarschijnlijk bijna overal voor waar kamperfoelie groeit. Dit is de 

voedselplant van de rups. De jonge rupsjes verraden zich door aan 

beide zijden van de hoofdnerf een of meerdere kleine gaatjes te maken. 

Later wordt het hele blad gegeten. Door nu op dit vraatbeeld te letten, blijkt de soort vaker voor te 

komen dan gedacht. De vlinder wordt door veel mensen voor een hommel aangezien vanwege de 

doorzichtige vleugels. 
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Duivelshof 
 
Twee keer werd er hier het afgelopen seizoen geïnventariseerd en dat het leverde wel weer 12 nieuwe 
soorten op. Heel bijzonder was de waarneming op 30 mei van de roestkleurige palpmot (Dichromeris 
ustalella). Ook de breedlijnige kegelbladroller (Cydia conicolana) was nieuw voor dit terrein, een 
weinig waargenomen soort in Oost Twente. De valeriaandwergspanner (Eupithecia valerianata) is ook 
voor het eerst in hier gevonden, een vlinder die weinig in Twente voorkomt. 
Tijdens zichtwaarnemingen werden ook enkele zeldzame dagvlinders waargenomen zoals een 
exemplaar van de grote weerschijnvlinder (Apatura iris) en vijf exemplaren van de keizermantel 
(Argynnis paphia). 
 

De roestkleurige palpmot was alleen bekend van drie vindplaatsen in 
Zuid-Limburg van eind 19de 

 
tot het begin van de 20ste eeuw en werd 

als uitgestorven voor Nederland beschouwd. In 2013 dook de vlinder 
weer op in Heijen (Limburg) en ook nog in een niet nader bekende 
plaats in Salland (Overijssel). Als voedselplant van de rups worden een 
hele reeks van loofbomen genoemd.   
 
 
Op 21 en 30 mei werd een exemplaar van 

de breedlijnige kegelbladroller op licht gevangen. Hoewel de vlinder in 
alle provincies van Nederland is gevonden, is ze beslist niet algemeen. 
Dit is de derde vindplaats in Twente, de overige twee vindplaatsen liggen 
in het zuiden van deze streek. De rups leeft in de kegels van grove den. 
 
 
 

 

Weeskinderen van het Dinkeldal in 2020 

Ook dit jaar weer nieuwe plekken waar het zwart weeskind is aangetroffen, tot in Beuningen zijn er nu 
waarnemingen. Bij het rood- en karmozijnrood weeskind liggen de aantallen wat lager. 
 

Datum/Locatie 20-7 21-7 24-7 27-7 1-8 7-8 Hoogste aantal per locatie 

Zoekerbrug 1 zw  4 zw 
1 kar 

6 zw 
1 kar 
1 ro 

  6 zw 
1 kar 
1 ro 

Schokland 3 kar 2 zw 
2 kar 

    2 zw 
3 kar 

Dode Dinkelarm  1 zw 
1 kar 

    1 zw 
1 kar 

Zandhuizerbrug  1 zw     1 zw 

Aarnink  1 kar     1 kar 

Huisman     3 ro 
1 zw 

 1 zw 
3 ro 

Graafschappad   3 kar 
1 zw 

   3 kar 
1 zw 

Euverman   2 kar    2 kar 

Wewwelstadpad   2 kar 
1 ro 

   2 kar 
1 ro 

Jan 
Wesselinkhuis 

     1 zw 1 zw 

Glanerbrugdijk 
Elsbeek 

  1 zw    1 zw 

Kribbebrug      1 kar 1 kar 

 
zw = zwart weeskind, kar = karmozijnrood weeskind, ro = rood weeskind 
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Drie soorten weeskinderen op een 
smeerplek. 
Boven het rood weeskind, in het 
midden twee exemplaren van het 
zwart weeskind en onderaan het 
karmozijnrood weeskind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenties 

Groendijk, M. & J. van der Meulen, 2006. Nachtvlinders (Vertaling van Waring, P. & M. Townsend: 

Field guide to the moths of Great Britain and Ireland). 1-415. Triton, Baarn. 

J. H. Kuchlein & J.H. Donner, 1993. De kleine vlinders: handboek voor de faunistiek van de 

Nederlandse microlepidoptera: 1-715. – Pudoc, Wageningen. 

Lempke, B.J. (1937-1972). Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera & Supplementen, 

Tijdschrift voor Entomologie, jaargangen 80-115. 

Microlepidoptera.nl (https://www.microvlinders.nl/). 

Stichting Tinea – Kleine vlinders (https://www.kleinevlinders.nl/). 

Vlinderstichting (https://www.vlinderstichting.nl/).  

 
 
 
 
Leo Hassing en Sjaak Koster  

https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+H.+Kuchlein%22
https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jan+H.+Donner%22
https://www.microvlinders.nl/
https://www.kleinevlinders.nl/
https://www.vlinderstichting.nl/


 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2020                                                                             104 
 

Bijzondere vogelwaarnemingen in Losser 2020 
 

Bijzondere waarnemingen van vogels in de gemeente Losser zijn zeker zinvol om in een artikel te 

documenteren. Soorten die voor Losser en Twente zeldzaam zijn, kunnen echter landelijk tot de 

algemene soorten behoren. In het volgende overzicht zijn de 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. De meeste waarnemingen komen van de Oelemars en het Ringstation, want 

daar zijn meestal de meeste waarnemers te vinden en worden ook daar de meeste uren gemaakt.  

Er waren veel waarnemingen van Geoorde Futen op de Oelemars. Het begon met 2 ex. op 11 mei, 

daarna 2 van 28 t/m 31 mei, 4 op 16 juli, 1 van 2 t/m 5 augustus, 1 op 8 september en 1 op 7 oktober. 

Een soort die er veel op lijkt is de Kuifduiker, maar deze is super zeldzaam in Losser. Er werd er een 

in winterkleed gezien op de Oelemars op 4 november. Dit was pas de vijfde waarneming in de laatste 

100 jaar. Er zijn 7 waarnemingen van de Zwarte Ooievaar: op 10 april, 19 april, 21 mei en 12 juli 

vloog er 1 over telpost Oelemars en op 18 april 1 over het Kremersveen. Over telpost Oelemars 

vlogen op 26 juli 5 exemplaren over en boven Overdinkel werden op 3 augustus zelfs 7 vogels gezien. 

Een Chileense Flamingo op 16 maart op de Oelemars betekende een nieuwe soort voor Losser. 

Kleine Zwanen worden steeds zeldzamer in Losser. De soort overwintert steeds noordelijker. Er zijn 

dit jaar nog maar 3 keer Kleine Zwanen gezien: 4 over telpost Oelemars op 17 januari, 2 over 

Singraven op 1 december en 10 op 30 december weer over telpost Oelemars. De Rotgans is zeer 

zeldzaam in Losser en werd in de laatste 100 jaar pas 4 keer waargenomen. Deze vierde waarneming 

werd op 1 november gedaan op telpost Oelemars, toen een juveniele vogel tussen vele Kolganzen op 

een maisakker aan het foerageren was. Een mannetje Krooneend verbleef van 16 t/m 20 december 

op het Omleidingskanaal en af en toe zat er een vrouwtje van 22 oktober t/m 19 december op de 

Oelemars. Deze vogel wisselde steeds van plek tussen de Dreiländersee en de Oelemars. Een 

Zilvertaling  zat op de Oelemars van 7 t/m 10 juli. Dit was de eerste waarneming van deze exoot in 

Losser. Het mannetje Ringtaling van 25 december op de Oelemars, eveneens een exoot, was de 

vierde waarneming voor Losser. Een vrouwtje Middelste Zaagbek vloog op 18 augustus over telpost 

Oelemars. Dit betrof pas de negende waarneming voor Losser. Een soort die steeds zeldzamer begint 

te worden is het Nonnetje. Deze kleinste zaagbekkensoort blijft steeds vaker noordelijker 

overwinteren. Op 22 februari zwom een vrouw Nonnetje op de Oelemars. Een nieuwe soort voor 

Losser was de Rosse Fluiteend. Tussen 26 september en 2 oktober werden 5 exemplaren van deze 

exoot gezien op de Oelemars. Deze Amerikaanse soort broedt ondertussen al in Frankrijk. Het eerste 

broedgeval van een Kraanvogel in Losser vond dit jaar plaats in Punthuizen. Door de droogte zijn 

helaas de 2 eieren verloren gegaan. 

Dit jaar waren er weinig zeldzame roofvogels te zien. Over telpost Oelemars vloog op 4 april en 17 

september een Zeearend over en 15 en 16 oktober zelfs 2. Een mannetje Roodpootvalk vloog op 5 

mei over telpost Oelemars, evenals op 7 september en op 9 mei kwamen er zelfs 3 tegelijk over de 

telpost. Op 31 augustus vloog een Roodpootvalk over de bebouwde kom van Losser.  

Naast de telpost Oelemars verbleven op 6 april 2 Kluten. Een Bokje liet zich 7 april zien voor de 

kijkhut op de Oelemars, evenals van 24 t/m 26 april en op 23 september. Op 21 september vlogen 5 

Zilverplevieren over telpost Oelemars en ook nog 1 op 2 oktober. Een juveniele Rosse Grutto 

foerageerde op 18 september naast telpost Oelemars. en op 23 oktober vloog er 1 over de bebouwde 

kom van Losser. Van 9 t/m 12 augustus was een Drieteenstrandloper voor de kijkhut op de 

Oelemars aanwezig. Een juveniele Kleine Strandloper zat op 13 augustus naast telpost Oelemars. 

Van de Zwartkopmeeuw waren er maar 2 waarnemingen: 1 op 8 mei voor de kijkhut op de Oelemars 

en 1 op 28 juni. Pontische Meeuwen worden elk jaar talrijker. Dit jaar zijn er in totaal 25 op de 

Oelemars gezien. Van de Geelpootmeeuw waren er 5 waarnemingen: 2 over telpost Oelemars op 7 

maart, 1 op 22 en 23 april, 2 op 7 juli en 1 op 3 november. Een Grote Mantelmeeuw vloog op 4 

november over telpost Oelemars. 

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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Een Velduil vloog op 14 oktober over telpost Oelemars en op 16 oktober over de bebouwde kom van 

Losser. Op het Ringstation in Overdinkel werd 4 keer een Draaihals waargenomen en 3 er van zijn 

geringd: 1 op 23 en 28 april, 4 mei en 11 september. De Zomertortel dreigt in Losser uit te sterven. 

Dit jaar waren er nog maar 2 waarnemingen: 1 foeragerend bij Stroothuizen op 20 mei en 1 op het 

Ringstation op 22 augustus. De landelijk zeer zeldzame Middelste Bonte Specht is in Losser met 

163 territoria eigenlijk een algemene soort geworden. Losser is momenteel een van de landelijke 

bolwerken van deze spechtensoort.  

Op 19 januari zat een Klapekster in het Beuninger Achterveld. De Grauwe Klauwier beleefde een 

topjaar. Deze zeldzame soort had 13 territoria in Losser. De Raaf was dit jaar met 2 territoria in Losser 

vertegenwoordigd.  

Op 3 november hoorden de tellers op telpost Oelemars een Strandleeuwerik overvliegen. Dit was 

pas de zesde waarneming voor Losser. De Bladkoning wordt de laatste tijd elk jaar waargenomen: 

Dit jaar werd er 1 op 29 september geringd en op 2 oktober 1 gehoord op het Ringstation. Op 25 april 

werd een zingende Rietzanger langs de Dinkel bij Glane waargenomen. Op het Ringstation werd er 1 

gevangen op 28 april en op de Oelemars zat er 1 van 17 t/m 26 mei. Dit jaar waren er 10 territoria van 

de Kortsnavelboomkruiper: in Boerskotten (6), Singraven Borgbos (1) en Egheria (3. Deze soort is 

ontzettend moeilijk te karteren, omdat ze nauwelijks zingen, precies lijken op gewone Boomkruipers 

en slechts een handjevol vogelaars de soort kan determineren. De eerste Beflijsters lieten zich op 5 

april zien, toen er 2 over telpost Oelemars vlogen, gevolgd door 1 op 11 april. Op 10 april zaten er 2 

langs de Strengeveldweg en 1 op 23 april. Op het Welpelo bij Overdinkel zat op 17 april 1 Beflijster. 

Een Blauwborst werd op 9 mei gezien op telpost Oelemars. Vroeger was de Nachtegaal alom 

aanwezig in Losser. Tegenwoordig is deze soort hier inmiddels een zeldzaamheid geworden: 1 

zingend mannetje zat op 16 mei in het Binkhorsterveld, 1 op 7 juni in de Elfterheurne en 3 vangsten 

op het Ringstation op 12, 20 en 22 augustus. De eerste waarneming van een ongeringd vrouwtje 

Napoleonwever in de mais naast telpost Oelemars vond plaats op 16 augustus. Deze Afrikaanse 

exoot broedt inmiddels in Portugal en wordt steeds vaker in Nederland waargenomen. 

Op 21 april vloog een Duinpieper over telpost Oelemars, gevolgd door een tweede exemplaar op 22 

april. De Roodkeelpiepers deden het goed dit jaar. Er vloog op 1 oktober een Roodkeelpieper over 

telpost Oelemars, evenals op 4, 16 en 20 oktober. De Spotvogel neemt jaarlijks in aantallen af en 

begint zo langzamerhand een zeldzaamheid te worden. Op het Ringstation werden er 4 geringd, nl. op 

12, 23 en 27 juli en 8 augustus. Op de Oelemars zat een zingend mannetje tussen 12 en 14 mei. Bij 

De Lutte zong een Spotvogel op 8 en 13 juni en bij Stroothuizen op 26 juni. Heel bijzonder was een 

Frater die roepend op 3 november over telpost Oelemars vloog. Deze soort is pas 8 keer in Losser 

waargenomen en de laatste waarneming stamt uit 2004. In het midden van de 80-er jaren werden er 

in Losser wel eens kleine groepjes gezien, maar nu komt deze soort bijna alleen nog langs de kust 

voor. Telpost Oelemars is landelijk gezien een van de beste locaties om overtrekkende Europese 

Kanaries te zien. Ook dit jaar waren er een aantal waarnemingen: 1 op 1, 2, 13 en 15 oktober, 3 op 3 

november en 1 op 4 november. Een IJsgors vloog op bij de Puntbeek op 18 januari. 

 

Ben Hulsebos 

 

 

Ringtaling op de Oelemars 
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Soortenlijst van de gemeente Losser 
 

Niet-broedvogels Broedvogels/territoriumhouders 

Roodkeelduiker Rosse Grutto Dodaars Oeverzwaluw 

Parelduiker Zwarte Ruiter Fuut Boerenzwaluw 

Kuifduiker Groenpootruiter Geoorde Fuut Huiszwaluw 

Roodhalsfuut Bosruiter Blauwe Reiger Graspieper 

Vaal Stormvogeltje Oeverloper Roerdomp Gele Kwikstaart 

Jan-van-gent Steenloper Aalscholver Grote Gele Kwikstaart 

Kuifaalscholver Witgat Ooievaar Witte Kwikstaart 

Kleine Zilverreiger Poelsnip Knobbelzwaan Winterkoning 

Grote Zilverreiger Bokje Zwarte Zwaan* Heggenmus 

Koereiger Grauwe Franjepoot Kolgans Roodborst 

Kwak Kleine Jager Grauwe Gans Blauwborst 

Purperreiger Middelste Jager Brandgans Nachtegaal 

Zwarte Ooievaar Kleinste Jager Grote Canadese Gans* Zwarte Roodstaart 

Europese Flamingo Dwergmeeuw Nijlgans* Gekraagde Roodstaart 

Chileense Flamingo* Kokmeeuw Mandarijneend* Roodborsttapuit 

Heilige Ibis* Zwartkopmeeuw Bergeend Paapje 

Lepelaar Stormmeeuw Smient Merel 

Wilde Zwaan Zilvermeeuw Krakeend Zanglijster 

Kleine Zwaan Geelpootmeeuw Wilde Eend Grote Lijster 

Sneeuwgans Pontische Meeuw Slobeend Sprinkhaanzanger 

Kleine Rietgans Kleine Mantelmeeuw Zomertaling Bosrietzanger 

Taigarietgans Grote Mantelmeeuw Kuifeend Rietzanger 

Toendrarietgans Drieteenmeeuw Wespendief Kleine Karekiet 

Rotgans Dwergstern Rode Wouw Spotvogel 

Roodhalsgans Visdief Havik  Braamsluiper 

Indische Gans* Noordse Stern Sperwer Grasmus 

Zwaangans* Grote Stern Buizerd Tuinfluiter 

Casarca Reuzenstern Torenvalk Zwartkop 

Carolina-eend* Bijeneter Boomvalk Fluiter 

Pijlstaart Kuifkoekoek Patrijs Tjiftjaf 

Krooneend Velduil Kwartel Fitis 

Tafeleend Grijskopspecht Kwartelkoning Goudhaan 

Witoogeend Strandleeuwerik Fazant* Vuurgoudhaan 

Topper Waterpieper Kraanvogel Grauwe Vliegenvanger 

IJseend Oeverpieper Waterral Bonte Vliegenvanger 

Grote Zee-eend Roodkeelpieper Waterhoen Staartmees 

Zwarte Zee-eend Duinpieper Meerkoet Glanskop 

Brilduiker Grote Pieper Porseleinhoen Matkop 

Nonnetje Noordse Kwikstaart Scholekster Kuifmees 

Middelste Zaagbek Engelse Kwikstaart Kleine Plevier Zwarte Mees 

Grote Zaagbek Rouwkwikstaart Kievit Pimpelmees 

Rosse Fluiteend* Pestvogel Watersnip Koolmees 

Zeearend Waterspreeuw Houtsnip Boomklever 

Schreeuwarend Noordse Nachtegaal Grutto Taigaboomkruiper 

Zwarte Wouw Beflijster Wulp Boomkruiper 

Blauwe Kiekendief Koperwiek Tureluur Wielewaal 

Bruine Kiekendief Waterrietzanger Holenduif Grauwe Klauwier 

Steppekiekendief Grote Karekiet Houtduif Gaai 

Ruigpootbuizerd Snor Turkse Tortel Ekster 

Visarend Sperwergrasmus Zomertortel Kauw 

Roodpootvalk Orpheusspotvogel Stadsduif Roek 

Slechtvalk Bergfluiter Koekoek Zwarte Kraai 

Smelleken Bladkoning Kerkuil Raaf 

Griel Pallas Boszanger Steenuil Spreeuw 

Steltkluut Kleine Vliegenvanger Bosuil Huismus 

Kluut Buidelmees Ransuil Ringmus 

Bontbekplevier Baardman Oehoe Vink 

Goudplevier Notenkraker Nachtzwaluw Keep 

Zilverplevier Bonte Kraai Gierzwaluw Europese Kanarie 

Morinelplevier Napoleonwever* IJsvogel Groenling 
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Niet-broedvogels Broedvogels/territoriumhouders 

Drieteenstrandloper Grote Barmsijs Groene Specht Putter 

Kanoet Witstuitbarmsijs Zwarte Specht Sijs 

Krombekstrandloper Frater Grote Bonte Specht Kneu 

Kemphaan Roodmus Middelste Bonte Specht Kleine Barmsijs 

Bonte Strandloper Witbandkruisbek Kleine Bonte Specht Kruisbek 

Kleine Strandloper Grote Kruisbek Draaihals Goudvink 

Temmincks Strandloper IJsgors Boomleeuwerik Appelvink 

Breedbekstrandloper Sneeuwgors Veldleeuwerik Geelgors 

Regenwulp Ortolaan   

  
Voormalige broedvogels 

Wintertaling Hop 

Grauwe Kiekendief Tapuit 

Korhoen Kramsvogel 

Zwarte Stern Klapekster 

Kuifleeuwerik  

 
Escapes 

Manengans* Carolina-eend* 

Chileense Smient* Roodschoudertaling* 

Vlekbekeend* Kokardezaagbek 

Bahamapijlstaart* Saruskraanvogel* 

Muskuseend* Pauw* 

Kaapse Casarca* Witnekkraanvogel* 

Keizergans* Valkparkiet* 

Mexicaanse Roodmus* Diamantduif* 

Kleine Pelikaan* Chinese Kraanvogel* 

Zwartbuikfluiteend* Zilvertaling* 

 
Ondersoorten 

Toendrabontbekplevier 

Russische Stormmeeuw 

Scandinavische Tjiftjaf 

Siberische Tjiftjaf 

Witkopstaartmees 

Kortsnavelboomkruiper 
Noordse Kauw 

Russische Kauw 

Noordse Goudvink 

Groenlandse Tapuit 

 
* Bij waarnemingen.nl geclassificeerd als exoot 

 
In totaal zijn in de Gemeente Losser 283 soorten vastgesteld (inclusief exoten, maar zonder escapes 
en ondersoorten). De lijst is door Leo Hassing en Ben Hulsebos samengesteld op basis van 
literatuuronderzoek, waarnemingenrubrieken en veldkennis vanuit het verleden van Leo Hassing. Wel 
zijn exoten als Nijlgans, Fazant, enz. meegeteld. Dit jaar zijn Chileense Flamingo, Napoleonwever en 
Rosse Fluiteend (exoten) aan de lijst Niet-broedvogels toegevoegd. Beide soorten broeden inmiddels 
in Europa. Ook zijn Noordse Kwikstaart, Engelse Kwikstaart en Rouwkwikstaart weer als soort 
bestempeld. De Carolina-eend is verplaatst van escape naar Niet-broedvogels. De escapes betreffen 
vogels met een kwekersring of vogels die niet in de Nederlandse Avifauna als exoot worden 
bestempeld. 
 
Leo Hassing en Ben Hulsebos 
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X= 44 nieuwe kruisjes  in  2020 

Waarnemingen Oelemars  t/m 2020  
                                         
 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 
 

x 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 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 
  

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 

Kwak           x   x           Z 

Flamingo 
            

x 
           

ZZ 

Chileense Flamingo      x                   ZZ 

Lepelaar           x    x x x        Z 

Heilige Ibis 
              

x 
         

ZZ 

Zwarte Ooievaar 
      

x 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 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 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 x WA 

Casarca 
 

x x x x x 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 
 

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 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 
 

x x x WA 
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 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec code 

Tafeleend x 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 
   

x 
  

Z 

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 
  

x 
 

Z 

Grote Zaagbek x x x x x x x x x 
     

x x x 
 

x x x x x x WA 

Zeearend 
 

x 
   

x x 
        

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 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 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 
  

x 
    

Z 

Steppekiekendief 
       

x 
        

x 
 

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 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 x WA 

Roodpootvalk 
       

x 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 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 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 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 
 

x 
 

WA 

Morinelplevier 
               

x 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 x 
        

Z 

Kleine Strandloper 
          

x 
   

x 
 

x x x 
     

Z 

Temmincks Strandloper 
        

x x 
    

x x x 
       

Z 

Krombekstrandloper 
       

x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x 
     

WA 
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Bonte Strandloper   x x x x x x x x    x x x x x x x x   x WA 

Breedbekstrandloper          x               ZZ 

Kemphaan 
   

x 
 

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 x x 
  

WA 

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 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 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 x A 

Steenloper 
        

x 
    

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 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 x x x x WA 

Pontische Meeuw x x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x WA 

Dwergstern 
          

x x 
  

x 
         

Z 

Visdief 
      

x x x x x x x x 
 

x x x x x 
    

WA 

Noordse Stern 
          

x 
             

ZZ 

Grote Stern             x x           ZZ 

Zwarte Stern 
    

x 
  

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

WA 

Reuzenstern 
        

x 
   

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 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 x WA 

Velduil 
      

x 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 
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Hop                   x      ZZ 

Draaihals 
       

x x 
       

x 
       

Z 

Kleine Bonte Specht x x 
 

x x x x 
   

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

Middelste Bonte Specht 
  

x 
  

x x 
     

x x x x 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 

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 x 
   

ZA 

Huiszwaluw 
     

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

A 

Boompieper 
     

x 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 
 

x 
  

Z 

Grote Pieper 
                  

x 
     

ZZ 

Duinpieper 
       

x x 
    

x x x x 
  

x 
    

Z 

Gele Kwikstaart 
     

x x x 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 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 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 x 
   

A 

Gekraagde Roodstaart 
     

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

A 

Paapje 
      

x 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 x 
   

WA 

Beflijster 
     

x 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 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 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 
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Tjiftjaf    x x x 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 x A 

Vuurgoudhaan x x 
 

x x x x x x 
 

x 
 

x 
   

x x x 
  

x 
  

WA 

Bladkoning 
                  

x 
     

Z 

Baardman                   x      ZZ 

Grauwe Vliegenvanger 
        

x x x x x x x x x 
       

WA 

Bonte Vliegenvanger 
      

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 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 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 
  

x WA 

Grauwe Klauwier 
        

x 
 

x 
    

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  x     x    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 ZA 

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 x x A 

Europese Kanarie 
     

x x 
   

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 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 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 x x x 
 

WA 

Grote Kruisbek                        x ZZ 

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 
 

x WA 

IJsgors x x 
                

x x x x x x WA 

Sneeuwgors 
 

x 
                

x 
 

x x x 
 

Z 

Ortolaan 
        

x 
      

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 
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