
Vogelwerkgroep Losser 

Jaarverslag 2016 
  



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2016                                                                                1 
 

Inhoud 

 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 

Medewerking ......................................................................................................................................... 4 

Secretarieel verslag.............................................................................................................................. 6 

Nestkastverslag 2016........................................................................................................................... 8 

Huiszwaluw en Boerenzwaluw 2016 ............................................................................................... 11 

Nieuwe huisvesting voor Gierzwaluwen. ........................................................................................ 13 

Schoonmaakactie nestkasten Grote Gele Kwikstaart ................................................................... 15 

VRS Conings, ringstation Overdinkel. ............................................................................................. 16 

Het Steenuilenjaar 2016. ................................................................................................................... 27 

Kerkuilen ringen op de Snippert ....................................................................................................... 29 

Ooievaars in Losser en Dinkelland .................................................................................................. 31 

Resultaten broedvogelonderzoek telgebied Losser 2016 ............................................................ 35 

Broedvogelinventarisatie Oelemars-Zandbergen .......................................................................... 42 

Broedvogelinventarisatie Boerrichtersesch .................................................................................... 47 

Broedvogelinventarisatie de Snippert .............................................................................................. 49 

Broedgeval van de Rode Wouw op de Hooge Lutte ..................................................................... 52 

Midwintertelling watervogels 2016 ................................................................................................... 54 

Oelemars in 2016 ............................................................................................................................... 60 

Telpost Oelemars 2016 ..................................................................................................................... 62 

Euro Birdwatch 2016. ......................................................................................................................... 68 

Telpost Oelemars, 15 jaar vogeltrek in cijfers, 2001-2016 ........................................................... 71 

Dagvlinders en libellen 2016 ............................................................................................................. 75 

Libellenmonitoring Duivelshof ........................................................................................................... 77 

Nachtvlinderonderzoek  2016 ........................................................................................................... 79 

Bijzondere vogelwaarnemingen in Losser 2016 ............................................................................ 84 

Soortenlijst van de gemeente Losser .............................................................................................. 86 

Waarnemingen Oelemars t/m 2016 ................................................................................................. 88 

Fotografie ............................................................................................................................................. 93 

 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2016                                                                                2 
 

Colofon Vogelwerkgroep Losser 2016 

 

Bestuur Ben Heerink - voorzitter 

Rudi Lanjouw - penningmeester 

Ben Hulsebos- secretaris 

Niels Leerling 

Wynand Koekkoek 

ben.heerink89@gmail.com 

r.lanjouw@twentscarmelcollege.nl 

benhulsebos@home.nl 

nielsleerling@caiway.nl 

w.koekkoek@kpnmail.nl 

Website http://vwglosser.nl  info@vwglosser.nl 

Oelemars Ben Hulsebos, Sander Wansing  info@vwglosser.nl 

Excursies Angelique Lamme, Henk Noordkamp info@vwglosser.nl 

Jaarverslag Leo Hassing, Ben Hulsebos, 

Sander Wansing,  

benhulsebos@home.nl 

Ringstation Leo Hassing, Harrie Linckens ringstationoverdinkel@gmail.com  

Sovon Vogelonderzoek 
Nederland 

Ben Hulsebos, Sovon - 
districtscoördinator Twente 

benhulsebos@home.nl 

Nestkasten (controle) Bennie Egberink bennie.egberink@gmail.com 

Nestkasten (productie) Paul Halman p.halman@home.nl  

Telgebied Losser Ben Hulsebos  

Rudi Lanjouw 

benhulsebos@home.nl 

r.lanjouw@twentscarmelcollege.nl 

BMP-projecten Niels Leerling nielsleerling@caiway.nl 

Steenuilprojecten Friso Koop frisokoop@caiway.nl  

Coördinatie Fotografie Rinus Baayens fotobaayens@ziggo.nl 

 
In 2016 werd o.a. samengewerkt met de hierna vermelde instanties/organisaties: 
Vogelbescherming Nederland 
Sovon 
Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer  
Twentse Vogelwerkgroep 
Kerkuilenwerkgroep Twente 
Stichting Gierzwaluwwerkgroep Nederland 
Vlinderstichting 
Nederlandse Entomologische Vereniging 
Regio Twente Arboretum Poortbulten 
Gemeente Losser 
Steenuilenwerkgroep Nederland en Overijssel 
Stork, Ooievaarswerkgroep Nederland 
Waterschap Vechtstromen 
Domijn 
 
Redactie jaarverslag 2016: 
Leo Hassing 
Ben Hulsebos 
Sander Wansing 
 
Fotografie: eigen leden 
 
Foto omslag: Reuzensterns op de Oelemars (foto: Hans Verhoeven) 

  

mailto:benhulsebos@home.nl
mailto:nielsleerling@caiway.nl
http://vwglosser.nl/
mailto:info@vwglosser.nl
mailto:info@vwglosser.nl
mailto:benhulsebos@home.nl
mailto:ringstationoverdinkel@gmail.coml
mailto:benhulsebos@home.nl
mailto:p.halman@home.nl
mailto:benhulsebos@home.nl
mailto:frisokoop@home.nl


 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2016                                                                                3 
 

Voorwoord 
 

Inspiratie. Op zoek naar woorden om iets te schrijven voor dit jaarverslag van onze vogelwerkgroep 

blijkt inspiratie niet alleen voor een voorwoord van belang te zijn. In feite is het overal in de 

samenleving essentieel om samen met andere mensen inspiratie te vinden, om iets te doen, te 

bewerkstelligen of te veranderen. Zo moet het mij van het hart dat, met de vergrijzing van onze 

werkgroep, het steeds moelijker blijkt te zijn om de jaarlijkse klussen gedaan te krijgen. Zoals het 

controleren van die - weliswaar talloze - nestkasten in de diverse terreinen binnen onze gemeente. 

Dat is een beetje spijtig, maar tegelijk ook begrijpelijk, want de gemiddelde leeftijd in onze groep is 

denk ik hard op weg naar de 60+. Dat is dan wel niet de AOW-leeftijd maar het gaat aardig in die 

richting. Daarom wil ik dit voorwoord beginnen met een oproep aan alle leden om eens om je heen te 

kijken of er geen (jongere) opvolgers te vinden zijn die onze toekomst mede veilig kunnen stellen. 

Want we kunnen er niet om heen, dat als we daar niet op inspelen, het over een paar jaar 

waarschijnlijk snel bergafwaarts zal gaan met onze groep. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om ook in 

deze tijd jongeren te inspireren voor die prachtige natuur en in het bijzonder de vogels daarin. Wij 

weten allen hoe verrijkend de natuurbeleving voor ons is geweest en nog steeds is. Het moet toch 

lukken om zo links en rechts een jongere er van te overtuigen hoe zeer het buiten zijn en het genieten 

van zon, lucht, wind, bloemen, dieren en vogels toevoegt aan de kwaliteit van leven. In feite gaat het 

om het besef, dat we een deel van onze voldoening voor „leven‟ putten uit het in evenwicht met de 

natuur te zijn en zo steeds opnieuw te genieten van al het moois dat buiten te vinden is en ons 

alledaagse leven verrijkt. Als we nou, ieder voor zich, een poging doen om in de kring van familie of 

kennissen iemand te vinden die daar voor in is en wil helpen om het zo belangrijke werk van natuur- 

en vogelbescherming mee uit te dragen. Dan moet het toch lukken om een aantal liefst jonge mensen 

te vinden die daaraan een steentje wil bijdragen. Daarvoor wens ik jullie veel inspiratie toe.  

Dit jaarverslag staat zoals uit de inhoud af te lezen valt weer boordevol met verslagen van tellingen, 

inventarisaties, ringwerk en overige klussen die met vogels en natuur te maken hebben. Er is dus met 

andere woorden wel degelijk bergen werk verzet binnen onze werkgroep, maar het rust helaas al te 

vaak op de schouders van slechts enkele mensen. Misschien een reden voor jullie om ook zelf eens 

een (schriftelijke) bijdrage te leveren voor dit jaarverslag? 

Als ik terug kijk op de recente periode, dan is het overlijden van ons lid Bert Pot iets wat mij nog bezig 

houdt. Rond half januari vernamen we dat hij ernstig ziek was en er geen hoop bestond op genezing. 

Al op 31 januari 2017 stierf hij, 77 jaar oud. Bert Pot, een rustige en vriendelijke man, weloverwogen 

en evenwichtig in zijn uitlatingen. Een bevlogen natuurliefhebber en bovenal een filmmaker. Niet zo 

lang geleden nog verraste hij ons met zijn film over het vogel- en dierenleven langs de Berkel bij de 

Mallumse molen bij Rekken/Eibergen. Een puur genot om naar te kijken. Een prachtige film die 

absoluut niet zou misstaan in een tv-uitzending over onze eigen Nederlandse natuurschatten. We 

zullen hem missen en niet vergeten. 

Een vooruitblik voor 2017 laat zien dat we zoals gewoonlijk weer een volle agenda hebben. Bijna alles 

wat we in 2016 hebben uitgevoerd aan tellingen etc. zal ook in 2017 weer de bühne passeren. Ik 

nodig eenieder uit om, zo veel als mogelijk is, deel te nemen aan die activiteiten, want alleen in 

eendrachtige samenwerking kan een werkgroep als de onze ook in de toekomst echt gedijen. 

Ben Heerink, voorzitter 
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Medewerking 
 
Vogelbescherming 
Deelname aan de actie van Vogelbescherming Nederland in het kader van de Nationale Vogelweek 
en de Euro Birdwatch. 
 
Sovon 
Nestkaartenproject 
LSB-project kolonievogels 
BMP-A projecten in 3 terreinen 
BMP-Z project zeldzame broedvogels in telgebied Losser 
Monitoring Steenuil in drie onderzoeksgebieden 
Punttransecttellingen wintervogels op drie routes 
Midwintertelling Watervogels 
Medewerking aan het onderzoek naar Klapeksters 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  
Onderzoek naar nachtvlinders 
 
Twentse Vogelwerkgroep 
Publicatie in vogeltijdschrift Ficedula van diverse artikelen.  
Excursie verzorgd naar Egheria voor de Twentse Vogelwerkgroep 
 
Ringstation 
Rondleidingen voor diverse groepen op het Ringstation.  
Op 23 februari is een presentatie gehouden voor de bewoners van de Tiekerhook in Overdinkel. 
Thema was natuur in Oost-Duitsland. Er waren 20 bewoners aanwezig. 
 
Media 
TC Tubantia m.b.t. het aanleveren van artikelen, persberichten en achtergrondinformatie. 
Aanleveren artikelen voor Losser Journaal, Beleef Losser, Hallo Losser en Nieuwe Dinkellander. 
Radio-interview voor het programma Vroege Vogels.  
Artikel geschreven voor de Nieuwsbrief van Waarneming.nl.  
Medewerking aan opnamen RTV-Oost m.b.t. de opening van de kijkhut in Arboretum Poortbulten. 
Medewerking aan het TV-programma Vroege Vogels m.b.t. de Kraanvogels in de Diepholzer 
Moorniederung. 
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NM/SBB/LO 
Alle waarnemingen van Z-soorten in de gebieden van NM,LO en SBB zijn via ons kaartmateriaal 
verzameld en doorgegeven.  
Monitoring dagvlinders en libellen voor NM op de Duivelshof.  
BMP-A voor NM op Boerskotten en de Snippert.  
Voor NM/SBB zijn nachtvlinders geïnventariseerd 
 
Waterschap Vechtstromen 
Alle beekvogels zijn via ons kaartmateriaal doorgegeven aan het waterschap.  
In het Dinkeldal zijn nachtvlinders geïnventariseerd. 
 
Agrarisch Natuurbeheer NO-Twente 
Deelname aan Gebiedscollectief NO-Twente. 
 
Gemeente Losser 
Advisering omtrent natuurontwikkeling op IJsbaan Nitertweg en ondersteuning Burgerinitiatief 
hierover.  
Voorlichting gegeven over het gebied Oelemars/Zandbergen. 
 
 
VVV Losser/De Lutte 
Overleg met betrekking tot het organiseren van vogelexcursies voor toeristen in de gemeente Losser, 
resulterend in twee vogelexcursies naar de Oelemars/Zandbergen. 
 

  
 
 
IVN Oldenzaal-Losser 
Vogelcursus gegeven voor de Natuurgidsenopleiding in de vorm van een theorieavond en een 
vogelexcursie naar Egheria. 
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Secretarieel verslag. 
 

Bijeenkomsten 
Op 10 januari werd het nieuwe verenigingsjaar geopend door voorzitter Ben Heerink 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. 
Op 25 januari werd de eerste ledenvergadering gehouden in ons honk in de Steenfabriek. Na de 
pauze gaf Jan Veldman een bijzonder fraaie fotopresentatie van zijn fotoreizen naar Griekenland en 
Turkije. 
Op 22 maart hielden we onze Algemene Ledenvergadering, 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 Henk Noordkamp en Sander Wansing hun 
goedkeuring daarover uitspraken. Henk Noordkamp als aftredend kascommissielid werd bedankt voor 
zijn inzet en Dick Roggeveen werd benoemd als zijn opvolger. Het secretariële verslag werd daarna 
besproken en de bestuursleden Niels Leerling en Ben Hulsebos (secretaris) werden voor een periode 
van drie jaar herbenoemd. Door de voorzitter werd vervolgens de redactie van het jaarverslag in het 
zonnetje gezet. Na de pauze gaf Ben Hulsebos als districtscoördinator van Sovon een presentatie 
over de Twentse broedvogels in 2015. 
Op 25 mei hielden we onze volgende ledenvergadering en was er na de pauze een fotocompilatie te 
zien van onze meerdaagse excursie vorig jaar naar Texel 
Op 25 juni was er de tweejaarlijkse barbecue op Erve Middelkamp in De Lutte. 
Op 25 augustus werd er een ledenvergadering gehouden met na de pauze een compilatie van foto‟s 
met als thema “Vogelaars en emotie” van leden van VWG Losser.  
 
Tijdens deze ledenvergadering werd ook door de voorzitter stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van 
Vogelringstation Conings in Overdinkel. Daarbij werd aan Leo als vertegenwoordiger van het 
Ringstation een prachtig vogelboek aangeboden. 
Bij de laatste ledenvergadering van dit jaar op 21 november werd een film over de vogels van het 
hoogveen vertoond. 
 
Dagexcursies: 
In 2016 werd er in verenigingsverband op 27 augustus een dagexcursie georganiseerd naar het 
Lauwersmeergebied. Met 10 deelnemers werden er in totaal 94 soorten waargenomen, waaronder 
Grauwe Franjepoot en Zeearend. 
 

  
 
 
Verdere activiteiten 
Op 1 januari was er de start van de trektellingen op telpost Oelemars. Deze trektellingen werden bijna 
dagelijks het gehele jaar door gehouden. 
Zaterdag 16 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 wordt 
hoeveel Ooievaars hier de winter doorbrengen. 
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Ook hebben diverse leden meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling, eveneens in datzelfde 
weekend. 
Tussen 15 februari en 15 april werden in de drie monitoringsgebieden Ringstation, Steenfabriek en 
Beuningen de steenuiltellingen doorgevoerd. 
Op 15 februari werd het startsein gegeven voor het BMP-A onderzoek voor Sovon in drie 
onderzoeksgebieden: Snippert, Boerskotten en Oelemars-Zandbergen. 
De jaarlijkse Klapekstertellingen vonden dit jaar plaats op 20 februari en 17 december.. 
Vanaf 1 maart 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. 
Voor de promotie van het toerisme in de gemeente Losser is op 7 maart voorlichting gegeven tijdens 
een rondrit door de gemeente over het belang van de Oelemars en de Zandbergen. 
Op 12 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. 
Vanaf 15 maart werden de kolonies met Roeken, Blauwe Reigers en later in het jaar die met 
Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen voor Sovon geteld. 
De jaarlijkse slaapplaatstelling voor Scholeksters was dit jaar op 19 maart. 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. Op 2 april zijn diverse nestkasten van Gierzwaluwen binnen de 
bebouwde kom van Losser vervangen en zijn er extra kasten bij geplaatst. 
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. 
 
De deelname aan de actie van Vogelbescherming Nederland in 
het kader van de Nationale Vogelweek bestond uit het 
aanbieden van een excursie “Op zoek naar de IJsvogel” op 22 
mei. Er deden 33 deelnemers mee aan deze excursie, waarbij 
onder uitstekende weersomstandigheden meer dan 50 soorten 
werden waargenomen. De excursie werd afgesloten met een 
bezoek aan het terras van erve Kraesgenberg.  
 
Op 24 juli organiseerden VVV Losser/Beuningen en onze VWG 
een vogelspottoer vanaf de VVV in Losser via de Zandbergen 
en de Welp naar de vogelkijkhut op de Oelemars. Er deden 13 deelnemers mee aan deze tocht. Deze 
tocht werd herhaald op 20 augustus, waarbij opnieuw 13 deelnemers meeliepen. 
Telpost Oelemars deed in het kader van de Euro Birdwatch op 1 oktober mee aan dit jaarlijkse 
evenement. 
Op 8 oktober was er een werkochtend op de Oelemars om de begroeiing in de zichtlijnen vanuit de 
observatiehut te verwijderen en de eilandjes op te schonen. 
De nestkasten van de Grote Gele Kwikstaart onder de Dinkelbruggen zijn op 19 november door een 
groep leden schoongemaakt en zo nodig vervangen door nieuwe kasten. 
 
Educatie 
Op 7 januari is een gastles over vogels gegeven op OBS De Saller.  
Op 23 februari is een lezing gehouden over de vogels in Oost-Duitsland voor de bewoners van De 
Tiekerhook in Overdinkel (20 toehoorders). 
Voor de natuurgidsenopleiding van IVN-Losser/Oldenzaal is op 7 april een theorieavond over vogels 
georganiseerd en werd daarop aansluitend op 9 april een excursie gegeven op Egheria. 
 
Ledenbestand: 
Het ledenbestand bestond in 2016 uit 93 leden. Een lid werd geroyeerd, 1 lid heeft opgezegd en 4 
nieuwe leden meldden zich aan. Er is 1 donateur. 
 
Ben Hulsebos, secretaris Vogelwerkgroep Losser 
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Nestkastverslag 2016 
 

Na een milde winter volgde een nat en koud voorjaar. Van de 192 broedsels mislukten er 16. Uit de 
1.357 gelegde eieren kwamen 1.017 jongen uit, waarvan er uiteindelijk 953 konden uitvliegen. We 
hadden dit jaar maar 13 soorten in onze kasten. Zwarte mees en Glanskop ontbraken evenals 
Winterkoning, Ringmus en Huismus. 
Door het grote muizenaanbod had de Kerkuil een goed jaar. Er waren 30 broedsels, waaruit 131 
jongen uitvlogen. 
De Steenuil had 33 broedsels, hiervan mislukten er 4.  
Friso Koop, de steenuilencoördinator heeft van de Steenuilen weer verslag gemaakt dat verderop in 
dit jaarverslag te vinden is. Van de uilen worden in de eifase niet alle kasten gecontroleerd en nadat 
de jongen geringd zijn is er ook niet altijd een nacontrole. Het is daarom mogelijk dat het aantal eieren 
en uitgevlogen jongen in dit verslag afwijkt van de werkelijkheid.  
De Torenvalk deed het dit jaar ook uitstekend, want van de 9 broedsels zijn maar liefst 44 jongen 
uitgevlogen. Een Torenvalk vrouwtje had zelfs 9 eieren gelegd, maar hier vlogen helaas maar 2 jongen 
uit. Op een ander erf brachten 2 paartjes 12 jongen groot, een paar in een torenvalkenkast en het 
andere paartje in een kerkuilenkast. 
Op de Duivelshof waren de resultaten even als vorig jaar slecht. Hier mislukten bijna alle broedsels 
door predatie van hoogstwaarschijnlijk een of meerdere eekhoorns. De gegevens van de Duivelshof 
ontbreken dan ook in dit jaarverslag. Er zal een betere sluiting op de kasten gemaakt moeten worden 
om dit probleem, dat ieder jaar erger wordt, te voorkomen. 
Voor het broedseizoen zijn in Losser veel oude kasten van de Gierzwaluw vervangen door nieuwe. De 
kasten zijn ook lager opgehangen om het controleren gemakkelijker te maken. De Gierzwaluw is in 
Losser bezig met een voorzichtige uitbreiding. Aan de Oranjestraat nr. 10 hadden maar liefst 4 
paartjes jongen. In een nestkast hadden 2 paartjes Gierzwaluwen een nest, beiden met 1 jong. Aan de 
Scholtinkstraat waar de kasten vervangen en lager opgehangen zijn, was toch nog een paartje met 
jongen. In een aantal van de andere kasten waren alweer nieuwe nesten gemaakt, zodat we voor 
volgend jaar goede hoop hebben op meerdere broedsels. Bij Polaroid wordt de muur waaraan de 
kasten hangen gerenoveerd. We moeten afwachten hoe we daar in de toekomst de kasten kunnen 
controleren. 
Zoals in het jaarverslag van 2015 al was aangekondigd zijn de kasten van de Grote Gele Kwikstaart 
dit jaar niet meer gecontroleerd, gelukkig zijn ze na het broedseizoen wel schoongemaakt en waar 
nodig vervangen. 

 
Soort ei jong uit totaal 

broedsels 
2e broedsels mislukt 

Koolmees 454 405 386 71 1 2 

Pimpelmees 147 106 101 15   

Bonte Vliegenvanger 171 144 122 7  1 

Boomklever 56 40 37 10  2 

Gekraagde Roodstaart 4 0 0 1  1 

Roodborst 5 4 4 1   

Gierzwaluw 23 19 19 13  2 

Spreeuw 41 36 34 10 1 1 

Holenduif 2 2 0 1  1 

Torenvalk 52 44 44 9   

Kerkuil 154 140 131 30  1 

Steenuil 133 112 112 33  4 

Bosuil 4 4 2 2  1 

Totaal 1.246 1.056 992 203 2 16 

Tabel 1: Totaal overzicht broedresultaten 2016 
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Losserhof 

 
Aantal nestkasten 133 Bezetting: 54% 

 
Soort ei jong uit totaal 

broedsels 
2

e
 broedsels mislukt 

Koolmees 200 156 149 27 1 2 

Pimpelmees 92 61 57 9   

Bonte Vliegenvanger 144 121 105 22  3 

Boomklever 12 1 1   1 

Gekraagde Roodstaart 4 0 0 1  1 

Spreeuw 31 26 26 7 1 1 

Bosuil 2 2 2 1   

Totaal 485 367 340 69 2 8 

Tabel 2: Resultaten Losserhof 2016 

 
Arboretum 

 
Aantal nestkasten 51 Bezetting: 86% 

 
Soort ei jong uit totaal 

broedsels 
2

e
 broedsels mislukt 

Koolmees 188 184 172 34   

Pimpelmees 37 27 27 4   

Bonte Vliegenvanger 20 16 10 4   

Roodborst 5 4 4 1   

Boomklever 17 16 16 4   

Spreeuw 7 7 5 2   

Witte kwikstaart 4 0 90 1  1 

Totaal 278 254 234 50  1 

Tabel 3: Resultaten Arboretum 2016 
 
Engelse tuin 

 
Aantal nestkasten 50 Bezetting: 50% 

 
Soort ei jong uit totaal 

broedsels 
2

e
 broedsels mislukt 

Koolmees 66 65 65 10   

Pimpelmees 18 18 17 2   

Bonte Vliegenvanger 7 7 7 1   

Boomklever 27 23 20 4  1 

Spreeuw 3 3 3 1   

Holenduif 2 2 0 1  1 

Totaal 123 118 112 19  2 

Tabel 4: Resultaten Engelse tuin 2016 
 
Torenvalk 

 
Locatie ei jong uit bijzonderheden 

Lanjouw De Lutte 6 6 6  

Liebrands Losser 6 6 6  

Steunenbrink Beuningen 4 4 4  

Wonniger De Lutte 9 2 2  

Oldenkamp de Lutte 5 5 5  

Eppink De Lutte 5 4 4  

Reuvers Losser 6 6 6 Torenvalkenkast 

Reuvers Losser 6 6 6 Kerkuilenkast 

Rikkink 5 5 5  

Totaal 52 44 44  

Tabel 5: Resultaten Torenvalk 2016 
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Kerkuil 

 
Naam / Plaats ei jong uit bijzonderheden 

Sanderink/Beuningen 7 7 7  

Austie Beuningen 6 6 6  

Ten Berge Beuningen 4 4 3  

STBB Beuningen 4 4 3  

Tijhuis Beuningen 6 6 6  

Timmerman Beuningen 7 1 1  

Ziemetz De Lutte 4 2 2  

Momberg De Lutte 7 7 7  

Huttenhuis De Lutte 5 5 5  

Olde Rikkerink De Lutte 8 8 8  

Schothorst De Lutte 9 8 3  

Lanjouw De Lutte 5 5 5  

Mulder Losser 3 3 3  

Gunneman Losser 4 4 4  

Wiggers Losser  3 0 0 mislukt, predatie 

Kraesgenberg Losser 5 5 5  

Snipperd Losser 6 6 6  

Judithhoeve Losser 6 6 4  

Ter Denge Overdinkel 6 6 6  

Welman Overdinkel 4 4 4  

Loth Glane 6 6 5  

Oude Rengerink Deurningen 2 2 2  

Demmer Tilligte 6 6 6  

Oosterik Lonneker 7 7 7  

Klaaskate Lonneker 5 5 5  

Heurman Usselo 2 2 2  

Ter Riet Usselo 3 3 3  

Bode Enschede 4 4 4  

Schurink Enschede 5 5 5  

Beun Enschede 5 5 5  

Totaal 154 140 131  

Tabel 6: Resultaten Kerkuil 2016 
 
Gierzwaluw 

 
Nestkastnummer ei jong uit bijzonderheden 

Polaroid kast 2 2 2 2  

Polaroid kast 4 1 0 0 mislukt 

Polaroid kast 5 2 2 2  

Polaroid kast 6 1 1 1  

Polaroid kast 7 1 1 1  

Polaroid kast 10 3 3 3  

Polaroid kast 11 2 1 1  

Polaroid kast 12 2 0 0 eieren verdwenen mislukt 

Wansing Losser kast 1 1 1 1 2 broedsels in een kast. 

Wansing Losser kast 1a 1 1 1 2 broedsels in een kast. 

Wansing Losser kast 3 3 3 3  

Wansing Losser kast 9 2 2 2  

Losser Scholtinkstr 111 2 2 2  

Totaal 23 19 19  

Tabel 7: Resultaten Gierzwaluw 2016. Bij Polaroid 2 kasten met paartje maar geen broedsel. 
 

Leo Hassing 
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Huiszwaluw en Boerenzwaluw 2016 
 

Huiszwaluw 
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de kwartblokken met bewoonde nesten. De grootste 
kolonie met 38 nesten bevond zich dit jaar bij Schothorst aan de Postweg in De Lutte. Ongeveer 22% 
van de in totaal 72 kunstnesten werd door de Huiszwaluwen ook daadwerkelijk gebruikt. De 
kolommen 2016 t/m 2009 geven het aantal bewoonde nesten inclusief de kunstnesten weer. De 
huiszwaluwpopulatie in de gemeente Losser vertoont langzaam maar zeker een dalende tendens. In 
2012 heeft deze zwaluw behoorlijke verliezen geleden, waarbij de populatie met ongeveer 32% was 
afgenomen. Daarna trad een licht herstel op, maar dit jaar was er een verlies van 10% ten opzichte 
van vorig jaar en bereikte daardoor het laagste aantal bewoonde nesten sinds het jaar 2000. 
 

Kwart-
blok 

Plaats Kunstnesten 2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

  aantal bewoond         

2931-4 Beuningen 16 9 30 40 21 16 18 32 35 32 

2932-1 Beuningen      5 11 18   

2932-2 Beuningen     11 11 0 8   

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

2932-4 Beuningen 8 1 15 24 40 40 33 46 49 50 

2941-1 Rossum     0 0 0 0 0 0 

2941-2 De Lutte   22 26 16 9 7 10 30 50 

2941-3 De Lutte 13 1 39 42 51 45 28 44 34 24 

2941-4 De Lutte 29 3 21 26 24 34 50 64 61 67 

2942-1 De Lutte   19 20 31 33 26 34 44 61 

2942-3 De Lutte   40 44 54 61 73 97 122 82 

2951-1 De Lutte   13 12 10 9 15 17 16 22 

2951-2 De Lutte   9 8 6 7 11 11 13 13 

2951-3 Lonneker 6 2 5 10 12 5 6 28 29 40 

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

2952-1 De Lutte   21 9 9 8 9 10 14 18 

2952-3 Losser   0 1 2 4 7 9 10 9 

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

3512-1 Overdinkel   3 6 7      

Totaal  72 16 251 280 329 331 314 460 469 492 

 
Tabel 1: Resultaten Huiszwaluwen 2009-2016 

 

 
Grafiek 1: Ontwikkeling Huiszwaluw 2009-2016 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

31 32 38 47 44 52 46 51 

 
Tabel 2: Aantal kolonies van de Huiszwaluw 2009-2016 

 
Boerenzwaluw 
In de volgende tabel staat een overzicht van de bezochte locaties op de aanwezigheid van 
Boerenzwaluwen. De genoemde aantallen betreffen uitsluitend bewoonde nesten die aangetroffen zijn 
in gebouwen, waar ook het huiszwaluwenonderzoek plaats vond. In 2012 vond evenals bij de 
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Huiszwaluw een behoorlijke afname plaats van liefst 27%. Na twee jaren van een lichte toename is er 
dit jaar weer een verlies van 5%. 
 

Kwartblok Plaats 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

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

2931-4 Beuningen 72 64 65 60 53 77 47 34 

2932-1 Beuningen   7 7 4 7   

2932-2 Beuningen   3 3  3   

2932-3 Beuningen   2 2 0 0 0 0 

2932-4 Beuningen 49 46 42 42 42 46 46 33 

2941-2 De Lutte 10 8 5 4 4 4 22 12 

2941-3 De Lutte 4 5 9 7 7 7 8 5 

2941-4 De Lutte 35 41 77 67 60 75 51 62 

2942-1 De Lutte 41 43 32 18 35 42 70 82 

2942-3 De Lutte 48 61 55 68 42 92 83 74 

2951-1 De Lutte 0 3 13 15 6 14 6 7 

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

2951-3 Lonneker 7 10 12 16 22 12 8 14 

2951-4 Losser 7 5 5 2 3 3 6 15 

2952-1 De Lutte 8 7 11 9 4 5 4 7 

2952-3 Losser 3 4 3 2 2 3   

2952-4 Losser 2 5 4 4 3 5 4 5 

Totaal  300 316 360 336 296 404 364 358 

 
Tabel 3: Resultaten Boerenzwaluw 2009-2016 

 

 
Grafiek 2: Ontwikkeling Boerenzwaluw 2009-2016 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

36 44 51 45 45 41 39 43 

 
Tabel 4: Aantal locaties van de Boerenzwaluw 2009-2016 

 
Bennie Egberink 
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Nieuwe huisvesting voor Gierzwaluwen. 
 

Drie weken nadat leden van de VWG Losser de oeverzwaluwwand op de Oelemars in gereedheid 
hadden gebracht voor het nieuwe broedseizoen, was het de beurt aan een nieuwe huisvesting voor de 
Gierzwaluwen. 
Op zaterdag 2 april zijn er in de Scholtinkstraat oude gierzwaluwkasten vervangen door nieuwe, 
ruimere exemplaren. 
De oude kasten waren in 1997 tijdens een renovatieproject aan de gevels van verschillende woningen 
bevestigd. Omdat er destijds vanaf steigers gewerkt werd en de kasten door de aannemer 
opgehangen zijn, heeft de VWG Losser geen zeggenschap gehad in de hoogte waarop de kasten 
geplaatst werden. En achteraf hingen ze voor onderhoud en controles net iets te hoog. Zelfs met onze 
lange driedelige ladder was het iedere keer een toer om bij de kasten te komen. 
 

  
 

In hetzelfde renovatieproject werden ook in de Oranjestraat kasten opgehangen. Hier duurde het 8 
jaar alvorens de eerste Gierzwaluw het aandurfde om een nestkast te bezetten. In de Scholtinkstraat 
gebeurde er nog steeds niets. Tot 14-15 jaar na het ophangen van de nestkasten de eerste 
Gierzwaluwen ook hier tot broeden kwamen. Echter, toen de vogels eindelijk de weg naar de 
nestkasten gevonden hadden, begonnen deze nestkasten van ouderdom langzaam uit elkaar te 
vallen. 
In 2015 zijn we begonnen om de oude nestkasten in de Oranjestraat te vervangen door nieuwe 
nestkasten van hetzelfde model, maar met iets ruimere maten. 
Deze gierzwaluwkast, model Losser, is destijds door Herman Nijland ontworpen en op mijn verzoek 
vorige jaar door Johan van der Gronden, met iets ruimere maten, als versie 2.0 geproduceerd. Zes 
kasten werden voor aanvang van het broedseizoen in de Oranjestraat opgehangen en enkele kasten 
waren in het eerste jaar meteen succesvol. 
Door de verandering van nestkasten zijn vorig jaar niet in alle kasten de Gierzwaluwen tot broeden 
gekomen. Dat zal dit jaar ook zeker het geval zijn in de Scholtinkstraat. De nieuwe nestkasten zijn niet 
alleen van een andere maatvoering, maar hangen ook een stuk lager dan de oude nestkasten. Dat 
betekend dat de Gierzwaluwen mogelijk weer moeten wennen aan de nieuwe nestgelegenheden en 
misschien het eerste jaar of de eerste jaren de kat uit de boom kijken. 
Maar veel keuze hadden we niet, want de 19 jaar oude nestkasten vielen van ellende bijna van de 
muur. 
Om 9:00 uur verzamelden zich 7 leden van de VWG Losser aan gevuld met 2 gasten bij een van de 
adressen waar de nestkasten moesten worden vervangen. We hadden speciaal voor deze klus de 
beschikking over de verreiker van de gemeente Losser. Om de opritten naast de woningen te 
beschermen tegen het gewicht van deze machine hebben we gebruik gemaakt van rijplaten. 
We hadden een luchtploeg, met de bakkenisten Johan V en Sjaak, verantwoordelijk voor de 
demontage van de oude nestkasten en de montage van de nieuwe nestkasten. En daarnaast was er 
een grondploeg, die bestond uit Henk G (machinist), Ben He (ARBO en aanvoer nestkasten), Sander 
(coördinatie, fotografie en chauffeur), Wynand, Johan v.d. G en twee gasten (rijplatensectie). 
De bakkenisten gingen voortvarend te werk en in ruim een half uur hadden ze op het eerste adres 
twee oude nestkasten verwijderd en vier nieuwe kasten geplaatst. En dat alles met een 
timmermansoog. 
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Opvallend was het ,dat ze daarna over het plaatsen van de volgende twee nieuwe nestkasten langer 
deden. Dit nadat iemand hen een rolbandmaat had gegeven. Ineens werd er nauwkeurig gemeten en 
nog eens gecontroleerd en nagemeten alvorens de nieuwe nestkast aan de muur geschroefd kon 
worden. 
We hadden ons ingesteld om op 3 locaties de nestkasten te vervangen, maar inmiddels bleek er ook 
op andere adressen belangstelling te zijn voor nestgelegenheid voor deze fantastische vliegers. 
Op 2 nieuwe adressen mochten we nog eens 4 nestkasten ophangen. 
In totaal hebben we op deze dag 6 oude nestkasten verwijderd en 12 nieuwe kasten opgehangen. 
Nadat we klaar waren in de Scholtinkstraat is de hele werkploeg doorgereden naar de Oranjestraat 
waar de laatste nestkast uit 1997 een stuk lager is gehangen, zodat we er vanaf nu goed met de 
ladder bij kunnen. Deze, drievoudige, nestkast verkeerd inmiddels ook in een slechte staat, maar is 
nog goed voor het komende broedseizoen. In oktober zullen we de drievoudige nestkast definitief 
verwijderen en vervangen voor 3 enkelvoudige kasten. 
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde werkochtend, met prachtige weer en een mooi 
eindresultaat. 
Speciale dank gaat uit naar de gemeente Losser voor het beschikbaar stellen van de verreiker, de 
bewoners van de Scholtinkstraat voor de medewerking die zij hebben verleend om dit project te doen 
slagen, de leden van de VWG Losser en 2 gasten, die in ruil voor een kokoskoek een 
zaterdagochtend voor de Gierzwaluwen aan het werk geweest zijn. 
Eind van deze maand komen de eerste Gierzwaluwen terug en dan zullen we zien in hoeverre onze 
inspanningen succesvol zijn geweest. 
 

Sander Wansing 
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Schoonmaakactie nestkasten Grote Gele Kwikstaart 
 
De laatste jaren bleek er steeds minder animo onder leden om de nestkasten van de Grote Gele 
Kwikstaart te onderhouden. Dit onderhoud is nodig omdat deze soort vrijwel geen natuurlijke 
nestplekken meer kan vinden. Voorbeelden van natuurlijke nestplekken vinden we onder houten 
bruggen. Deze zijn vrijwel allemaal vervangen door betonnen exemplaren. Het onderhoud van de 
kasten beperkt zich tot het schoonmaken, het vervangen van kapotte exemplaren en het plaatsen van 
nieuwe op mogelijk geschikte plekken. Hiermee bieden we de soort mogelijkheden zich uit te breiden 
in ons werkgebied.  
Nadat alle leden een mailtje hadden gekregen met aandacht voor deze schoonmaakactie hadden 
behoorlijk wat mensen zich aangemeld. Op 19 november 2016 was het dan zover. Tien leden 
meldden zich op het verzameladres, alwaar onder het genot van een kop koffie met koek een 
strijdplan werd gesmeed. Er werden twee groepen gevormd. De ene groep controleerde alle 
nestkasten ten zuiden van de A1, de andere groep ten noorden van de A1.  
 

   
 
 
De meeste nestkasten bevinden zich langs de Dinkel. Dat niet alle nestkasten even gemakkelijk te 
bereiken waren, laten de foto's duidelijk zien. Aan het einde van de ochtend hadden we afgesproken 
op het verzameladres, waar onder het genot van nog een kop koffie de resultaten werden besproken. 
Slechts op een enkele plek zal een tweede bezoek nodig zijn om er voor te zorgen dat de Grote Gele 
Kwikstaart kan kiezen uit twee nestkasten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat tijdens de 
jongenfase al aan een tweede nest begonnen kan worden. Bovendien kan dan nog een keer gekeken 
worden of de nestkasten nog wel leeg zijn, want een enkele zat vol zand als gevolg van de hoge 
waterstand in de Dinkel. 
En nu maar hopen dat het aantal broedparen toeneemt, zodat we weer aantallen hebben als in de 
periode 2004-2008. Toen konden we de soort overal tegenkomen omdat jaarlijks 27-31 territoria in 
ons werkgebied konden worden vastgesteld. 
 
Rudi Lanjouw 
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VRS Conings, ringstation Overdinkel. 
 
Het jaar 2016 was een jubileumjaar voor Ringstation Overdinkel, want het was 40 jaar geleden dat  er 
de eerste vogel werd geringd. De ringvangsten in 2016 vielen echter erg tegen. Het was het jaar met 
het laagst geringde aantal vogels sinds 2004. Het ringen bleef toen beperkt tot de vrije uurtjes, want 
de ringers waren tot die tijd nog werknemers van Polaroid en de Koninklijke Luchtmacht. In 2016 
werden slechts 3.737 vogels geringd, verdeeld over 56 soorten. Oorzaken van deze tegenvallende 
vangsten zijn niet duidelijk aan te geven, want de plaatselijke omstandigheden waren niet veel 
veranderd. Wel was er tijdelijk enige verstoring in de omgeving door bouwactiviteiten en een uitgelaten 
hond in de tweede helft van het jaar. Maar het was een veel gehoorde klacht van ringers ook op 
andere ringstations in het binnenland dat er weinig vogels waren. 
In het werkgebied van de Vogelwerkgroep werden meer vogels geringd; vooral van de grotere vogels 
met ringmaat 7 mm en groter. De kleine zangvogels in het werkgebied betreft vogels die zijn 
gevangen tijdens het RingMusproject door Peter Halman in Glanerbrug. 
 

  
 
Het was een uitstekend broedseizoen voor de Ooievaars met 5 broedparen in de Gemeente Losser, 
waarvan op 31 mei op Landgoed Het Singraven 3 pullen werden geringd. Met inzet van de 
hoogwerker van de gemeente Dinkelland waren de pullen in het hoge paalnest veilig te bereiken. Op 
10 juni waren 2 pullen nabij het Binkhorsterkerkpad aan de beurt en ook dit nest werd met een 
hoogwerker bereikt. 
Helaas waren de nesten van de andere Ooievaars niet veilig bereikbaar, anders was een record 
aantal Ooievaars geringd. 
Helaas waren de nesten van de andere Ooievaars niet veilig bereikbaar, anders was een record 
aantal Ooievaars geringd. 
Het jaar 2016 was een uitstekend muizenjaar en de vogels met muizen op hun menu hebben een 
uitstekend broedseizoen gehad , er zijn nog nooit zoveel pullen geringd. Op een nieuwe locatie in 
Losser waren 2 broedpaartjes Torenvalken, waarvan één op de zolder van de werkschuur nestelde en 
een ander nauwelijks 75 meter verder in een nestkast aan een boom, met elk 6 pullen. Er werden 44 
jonge Torenvalken geringd verdeeld over 9 broedsels. 
Vermoedelijk hebben er nog nooit zoveel Kerkuilen gebroed en er zijn nog nooit zoveel Kerkuilen 
geringd als in 2016, want in 19 nestkasten troffen de ringers 87 jonge Kerkuilen aan om te ringen. De 
gemiddelde bezetting van 4,6 pullen per nestkast geeft aan hoe enorm goed de broedresultaten 
waren. Er broedden paartjes op nieuwe locaties en ook zaten er paartjes Kerkuilen in kasten die al 
jarenlang niet bewoond waren geweest. 
Hoewel niet zoveel Steenuilen als in 2015 werden geringd, was het een goed jaar voor de Steenuilen 
waarvan 93 exemplaren geringd werden. De broedsel waren over het algemeen niet zo groot als in 
2015. 
Het was geen best kwarteljaar en slechts één exemplaar werd op 9 mei gevangen, maar ook 
Waterrallen waren schaars met 6 exemplaren in het voorjaar en slechts 4 exemplaren in het najaar. In 
het najaar is er minder frequent gevangen op Waterrallen en is maar op een beperkt aantal avonden 
met geluid gelokt. 
Zowel bij Polaroid in Enschede als in Losser werden minder Gierzwaluwen geringd. Bij Polaroid 
daalde het aantal van 18 naar 14 exemplaren. In 2017 vinden er renovatiewerkzaamheden plaats aan 
het gebouw en zullen de kasten tijdelijk worden verwijderd, maar in april, dus voor terugkomst van de 
Gierzwaluwen hangen de kasten weer op de oude plekken. 
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Er zijn geen nestjongen van de Grote Gele Kwikstaart geringd langs de Dinkel en het 
Omleidingskanaal. Wel lukte het 33 volgroeide exemplaren te vangen in Overdinkel en ook 2 Witte 
Kwikstaarten kwamen op het lokgeluid af om een ringetje te ontvangen. Veldleeuweriken en 
Graspiepers, vroeger massaal gevangen, kwamen niet op de lokgeluiden af en één Boompieper 
belandde in een mistnet zonder lokgeluid. 
 

  
 
 
Het was niet allemaal kommer en kwel met het vangen van vogels op Ringstation Overdinkel, want er 
waren ook vogels die in grotere aantallen dan ooit geringd werden. Vooral voor de Roodborst was het 
een topjaar met een record aantal geringde exemplaren van 520. Het hoogste aantal ooit gevangen in 
Overdinkel was op, ja Werelddierendag 4 oktober, met 41 exemplaren. In dezelfde periode werd 
Nederland ook overspoeld met Goudhanen en ook in Overdinkel gaf deze soort acte de présence met 
een recordvangst op 22 oktober van 21 exemplaren. Het jaartotaal van 153 Goudhanen was het 
hoogste aantal ooit gevangen in één jaar. Ook van zijn nog fraaier gekleurde neefje, de 
Vuurgoudhaan, belandde regelmatig een exemplaar in een mistnet. Het jaartotaal was net geen nieuw 
record. 
En dan was er nog een vogeltje dat massaal tijdens de herfsttrek in Nederland werd waargenomen, 
maar ook in grotere aantallen dan ooit werd gevangen, vooral langs de kust. In Overdinkel moesten 
we lang wachten op de eerste Bladkoning, maar op 15 oktober was die er dan eindelijk. De dag erna 
zagen de ringers zelfs een Bladkoning in het mistnet vliegen. Op afstand leek het in eerste instantie 
een Tjiftjaf, maar toen het vogeltje een beetje bewoog in het mistnet, was de opvallende 
wenkbrauwstreep en vleugelstreep duidelijk zichtbaar. Toen op 20 oktober weer een geringde 
Bladkoning in het mistnet hing, was de opwinding kort even groot, maar helaas het ringnummer was 
van de Bladkoning die op 15 oktober al was geringd op Ringstation Overdinkel. 

 
Opmerkelijk verliep het jaar bij de lijsterachtigen en in het bijzonder voor de Merels. Tot de herfst bleef 
het aantal geringde Merels laag, maar met het begin van de trek van deze soort in de herfst werden 
weer Merels gevangen. Door de uitbraak van het USUTU-virus werden op Ringstation Overdinkel 
Merels bemonsterd, waarover verderop in dit verslag meer informatie is te lezen. Door het ontbreken 
van winterweer werden er geen Kramsvogels gevangen en bleef het aantal Koperwieken beperkt tot 
slechts 5 exemplaren. En dan was er nog de vangst van een bijzondere Zanglijster, die op 15 april 
werd gevangen. Deze ondersoort wijkt in kleur en tekening af van de Zanglijster. 
De meest geringde vogelsoort in 2016 was weer de Zwartkop met 1324 exemplaren. In oktober 
werden 450 exemplaren geringd en dat was gemiddeld aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren, 
maar omdat vooral in het voorjaar met 279 exemplaren in april en 268 Zwartkoppen in mei werden 
gevangen, was het jaartotaal goed. 
De aantallen geringde rietvogels bleven ver achter bij de verwachtingen, evenals de gewone 
zomergasten als Fitis, Tjiftjaf, Braamsluiper, Grasmus en Tuinfluiter. De ringers vestigden toen maar 
hun hoop op de Pimpelmezen en Koolmezen uit het Noordoosten, maar ook die kwamen niet en de 
jaartotalen van deze soorten waren de laagste sinds 2004. 
In februari en maart waren er plotseling weer Sijzen, die gretig op de pindazakjes overal in de tuinen 
af kwamen. Omdat het niet echt grote groepen waren, bleven de vangsten beperkt tot 45 exemplaren 
in Overdinkel en 33 in Glanerbrug. Bovendien ving Peter nog een Sijs met een buitenlandse ring. 
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Soort Ringstation Werkgebied VWG Totaal 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Blauwe Reiger 3 - - - 3 - 

Ooievaar - - 4 5 4 5 

Wilde Eend 1 - - - 1 - 

Sperwer 4 5 - - 4 5 

Torenvalk - - 35 44 35 44 

Kwartel 5 1 - - 5 1 

Waterral 40 10 - - 40 10 

Porseleinhoen 1 - - - 1 - 

Houtsnip 2 - - - 2 - 

Holenduif - 3 - - - 3 

Houtduif 7 3 - - 7 3 

Kerkuil - - 36 87 36 87 

Steenuil - 1 119 92 119 93 

Gierzwaluw - - 30 23 30 23 

IJsvogel 2 3 - - 2 3 

Groene Specht 4 1 - - 4 1 

Grote Bonte Specht 2 6 - - 2 6 

Kleine Bonte Specht 3 1 - - 3 1 

Draaihals - 2 - - - 2 

Veldleeuwerik 1 - - - 1 - 

Boerenzwaluw - - 5 5 5 5 

Boompieper 3 1 - - 3 1 

Graspieper 9 - - - 9 - 

Witte Kwikstaart - 2 - - - 2 

Grote Gele Kwikstaart 26 33 3 - 29 33 

Winterkoning 58 59 - 3 58 62 

Heggenmus 163 146 - 5 163 151 

Roodborst 436 520 - 10 436 520 

Nachtegaal - 2 - - - 2 

Noordse Nachtegaal 1 - - - 1 - 

Gekraagde Roodstaart 22 17 - - 22 17 

Zwarte Roodstaart - 3 - - - 3 

Merel 142 149 - 7 142 156 

Kramsvogel 5 - - - 5 - 

Zanglijster 32 36 - - 32 36 

Oostelijke Zanglijster - 1 - - - 1 

Koperwiek 9 5 - - 9 5 

Grote Lijster 1 - - - 1 - 

Sprinkhaanzanger 54 33 - - 54 33 

Rietzanger 3 3 - - 3 3 

Bosrietzanger 57 8 - - 57 8 

Kleine Karekiet 128 62 - - 128 62 

Spotvogel 3 1 - - 3 1 

Braamsluiper 18 9 - - 18 9 

Grasmus 30 16 - - 30 16 

Tuinfluiter 78 63 - - 78 63 

Zwartkop 1.267 1.324 - - 1.267 1.324 

Bladkoning - 2 - - - 2 

Tjiftjaf 298 277 - 2 298 279 

Siberische Tjiftjaf 4 - - - 4 - 

Fitis 17 5 - - 17 5 

Goudhaan 100 153 - - 100 153 

Vuurgoudhaan 22 26 - - 22 26 

Grauwe Vliegenvanger 5 2 - - 5 2 

Bonte Vliegenvanger 12 4 1 - 13 4 

Witkopstaartmees 5 - - - 5 - 

Staartmees 44 14 - 2 44 16 

Glanskop 11 14 - - 11 14 

Kuifmees 1 - - - 1 - 

Zwarte Mees 26 5 - - 26 5 

Pimpelmees 603 288 - 20 603 308 
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Soort Ringstation Werkgebied VWG Totaal 

2015 2016 2015  2015 2016 

Koolmees 1.086 219 - 14 1.086 233 

Boomklever 4 1 5 - 9 1 

Boomkruiper 21 13 - - 21 13 

Gaai 3 2 - - 3 2 

Zwarte kraai - 1 - - - 1 

Roek 1 - - - 1 - 

Kauw - - - 4 - 4 

Spreeuw 2 - - - 2 - 

Huismus 28 20 - 8 28 28 

Ringmus 15 13 - - 15 13 

Vink 61 90 - 5 61 95 

Keep - 2 - 1 - 3 

Groenling 15 27 - 5 15 32 

Putter 3 1 - - 3 1 

Sijs 1 45 - 33 1 78 

Goudvink 6 1 - - 6 1 

Noordse Goudvink 1 - - - 1 - 

Rietgors 2 - - - 2 - 

Totaal exemplaren 5.017 3.737 238 375 5.255 4.129 

Totaal soorten 63 56 9 20 64 64 

 

Eigen terugvangsten 

 

Soort/Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal 

Groene Specht        1 1 

Grote Bonte Specht       1 2 3 

Winterkoning      4 6 21 31 

Heggenmus 3  1  4 15 44 33 100 

Roodborst     1 1 58 108 168 

Merel    1 1 9 78 61 150 

Zanglijster        1 1 

Tuinfluiter        1 1 

Grasmus       1  1 

Zwartkop     1 2 2 26 31 

Tjiftjaf     3 5 23 14 45 

Bladkoning        1 1 

Goudhaan       3 17 20 

Vuurgoudhaan        4 4 

Staartmees      1 2  3 

Witkopstaartmees       1  1 

Glanskop       3 4 7 

Zwarte Mees       1  1 

Pimpelmees     9 24 98 48 179 

Koolmees 4 3  5 13 32 200 41 298 

Boomkruiper       9 4 13 

Huismus      3 3 3 9 

Vink 1 2  2  8 17 23 53 

Keep       1 3 3 

Putter        1 1 

Sijs        2 2 

Totaal 8 5 1 6 32 104 551 419 1.128 

 

Slechts 1.128 vogels die eerder op het Ringstation Overdinkel werden geringd, belandden weer in de 

hand van de ringers in Overdinkel en dat waren er veel minder dan in 2015 toen 1.702 vogels als 

eigen terugvangst werden genoteerd. Deze daling kwam hoofdzakelijk op naam van de Koolmezen en 

Pimpelmezen, waarvan in 2015 nog respectievelijk 727 en 390 exemplaren werden teruggevangen. 
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De oudste vogels die werden teruggevangen waren een Heggenmus, Koolmees en Vink die al in 2009 

waren geringd. De Heggenmus en Koolmees belandden zelfs meerdere  keren in een mistnet en zijn 

zeer waarschijnlijk broedvogels ter plaatse geweest en misschien weer in 2017. Verder waren er geen 

opmerkelijke eigen terugvangsten.  

  
 

Terugmeldingen uit de Benelux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

1.Ooievaar  
Arnhem 1E.840 

11-06-2013 Losser 25-06-2016 
Earnewald 

122 km 
1.109 dg 

Dood in sloot 
gevonden 

2.Zwartkop  
Arnhem V768707 

29-04-2015 
Ringstation 
Overdinkel 

04-06-2016  
Almere 

123 km 
401 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

3.IJsvogel  
Arnhem P38247 

14-10-2016 
Ringstation 
Overdinkel 

23-12-2016  
Losser 

3 km 
70 dg 

Dood, verward in 
beschermnet 

4.Steenuil  
Arnhem 3666226 

27-05-2008 Lonneker 23-05-2016  
Lonneker 

1 km 
2.918 dg 

Gewond, 
geëuthanaseerd in 
dierenopvang 
Enschede 

5.Kerkuil  
Arnhem 5405781 

07-06-2016 
Enschede 

13-10-2016  
Den Hoorn 

184 km 
128 dg 

Dood, korter dan een 
week 

6.Sijs  
Brussel 14083641 

05-03-2015 Kapellen, 
België 

15-03-2016 
Glanerbrug 

201 km 
376 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

7.Kleine Karekiet 
Arnhem BC88060 

02-08-2015 
Ringstation 
Overdinkel 

07-08-2015  
Antwerpen, België 

212 km 
4 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

8.Vink 
Brussel 14431613 

18-10-2015 Zele, 
België 

20-03-2016  
Ringstation 
Overdinkel 

244 km 
154 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 
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VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

9.Kleine karekiet 
Arnhem BC88069 

04-08-2015 
Ringstation 
Overdinkel 

09-08-2015 
Lebbeke, België 

242 km 
4 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

10.Zwartkop Arnhem 
V793692 

27-09-2015 
Ringstation 
Overdinkel 

02-10-2015 
Meulebeke, België 

294 km 
4 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

11.Koolmees 
Arnhem V838110 

09-10-2015 
Ringstation 
Overdinkel 

09-11-2015 
Jabbeke, België 

293 km 
29 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

12.Zwartkop 
Arnhem V793808 

02-10-2015 
Ringstation 
Overdinkel 

10-10-2015 
Houthulst, België 

317 km 
7 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

 

1.Ooievaar Arnhem E1840. Hogei, 20 in de Baskische taal, heeft zijn naam geen eer aan gedaan, 
want hij is slechts 3 jaar oud geworden. Helaas werd hij op 25 juni 2016 dood gevonden in een sloot in 
Earnewald in Friesland. Er zijn verder geen terugmeldingen van hem ontvangen en of hij ooit in de 
buurt van Baskenland is geweest, zullen we nooit weten. Het is de eerste terugmelding van een 
Losserse Ooievaar die in Friesland is teruggemeld.  
2.Zwartkop Arnhem V768707. De meeste terugmeldingen van Zwartkoppen die in Overdinkel zijn 
geringd, worden teruggemeld uit Zuidzuidwestelijke richting uit België, Frankrijk of Spanje en Portugal. 
Nu eens een terugmelding van een Zwartkop uit westelijke richting uit de Flevopolder. De vangst was 
in begin juni, dus zeer waarschijnlijk broedvogel aldaar.  
3.IJsvogel Arnhem P38247. Pas in oktober geringd op Ringstation Overdinkel, raakte deze IJsvogel 
verward in een net dat over een vijver in Losser was gespannen om Blauwe Reigers te weren. De 
bewoner kwam de dode IJsvogel zelf terugbrengen naar het ringstation en vertelde dat het net 
onmiddellijk op uitdrukkelijk verzoek van zijn eega was verwijderd. 
4.Steenuil 3666226. Door de Dierenambulance Twente werd een Steenuil binnen gebracht bij 
Dierenopvang Enschede. De Steenuil had dusdanig zware verwondingen dat besloten werd  dat de 
Steenuil geëuthanaseerd zou worden. Omdat de Steenuil geringd was, werd snel een terugmelding 
naar het Vogeltrekstation gemaakt en toen een van onze ringers deze terugmelding een uurtje later 
las, werden de twee paartjes Steenuilen die in de buurt broeden de dag erna even gecontroleerd, 
want het was midden in het broedseizoen. Bij de broedpaartjes Steenuilen in de buurt was alles in 
orde. De Steenuil was als nestjong in 2008 in een van de kasten in de buurt geringd. 
5.Kerkuil Arnhem 5405781. Als er veel Kerkuilen worden geringd, zoals in 2016, worden er ook veel 
teruggemeld en dan meestal niet verder dan enkele tientallen kilometers. Deze Kerkuil werd gemeld 
op 184 km van de ringplaats Enschede. 
6.Sijs Brussel 14083641. In het begin van het jaar waren er opeens weer veel Sijzen die gretig op de 
pindanetjes doken die door veel vogelliefhebbers in de tuin werden opgehangen. Het is prachtig om te 
zien hoe soms meerdere Sijzen op een pindanetje hangen terwijl er nog enkele in de buurt wachten 
om ook van de lekkere pinda‟s te snoepen. Sijzen zijn dan gemakkelijk te vangen en heel soms wordt 
er wel eens een geringde Sijs van elders teruggevangen. Dat geluk had Peter Halman in Glanerbrug 
tijdens het RingMusproject en het was tevens zijn eerste “vreemde” terugvangst. De Sijs was een jaar 
daarvoor geringd in België. 
7.Kleine Karekiet BC88060 en 9.Kleine Karekiet BC88069. In de eerste helft van augustus worden 
de meeste Kleine Karekieten gevangen op Ringstation Overdinkel. Het totale aantal in augustus 2015 
was 78 exemplaren in de eerste helft en slechts 28 gedurende de rest van de maand. Van deze 78 
Kleine Karekieten zijn er 4 teruggemeld, waarvan 4 in België en één (17.Kleine Karekiet Arnhem 
BC88060 uit “Terugmeldingen uit Europa”) nogmaals in Frankrijk. Pas in 2016 kwam er bericht van de 
Belgische Ringcentrale dat deze 2 Kleine Karekieten alle twee 4 dagen na de ringdatum werden 
teruggevangen.  
8.Vink Brussel 14431613. De meeste Vinken worden op Ringstation Overdinkel gevangen in de 
maand maart als de Vinken weer op trek zijn naar het NO. Dit is de derde Vink met Belgische ring die 
in Overdinkel is teruggevangen en alle drie in de maand maart. 
10.Zwartkop Arnhem V793692. September is de beste maand voor het vangen van Zwartkoppen en 
dus ook de meeste terugmeldingen van Zwartkoppen zijn van vogels die in september zijn geringd. Al 
4 dagen na de ringdatum in Overdinkel was deze Zwartkop begin oktober na een vlucht van 294 km in 
Meulebeke in België teruggevangen.  
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11.Koolmees Arnhem V838110. Van de 717 Koolmezen die in oktober 2015 werden geringd op 
Ringstation Overdinkel werden slechts 2 Koolmezen teruggemeld. In Polen één exemplaar en deze in 
Jabbeke in België. Het terugmeldingspercentage van Koolmezen is meestal wel wat hoger.  
12.Zwartkop Arnhem V793808. Ook deze Zwartkop werd al weer snel na het ringen in Overdinkel 
weer gevangen en wel na één week in Houthulst in België.  
  

Terugmeldingen uit Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

1.Roodborst 
Kaunas VS 18003 

24-09-2015 
Nidos-Smiltynes, 
Juodkranté, Litouwen 

01-10-2015 
Ringstation Overdinkel 

993 km 
7 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

2.Koolmees 
Arnhem V641223 

15-10-2012 
Ringstation Overdinkel 

29-05-2015 
Zólwiniec, Polen 

854 km 
955 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

3.Vink 
Stockholm 
1ER26443 

18-04-2009 
Ottenby, Zweden 

09-04-2013 
Ringstation Overdinkel 

753 km 
1.452 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

4.Kokmeeuw 
Arnhem 3608492 

25-11-2008 
Ringstation Overdinkel 

13-03-2016 
Kopenhagen, 
Denemarken 

523 km 
2.665 dg 

Gevangen en 
gecontroleerd 

5.Koolmees 
Arnhem V838756 

06-11-2015 
Ringstation Overdinkel 

21-03-2016 
Wapnica, Polen 

529 km 
136 dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

6.Koolmees 
Arnhem 698606 

22-10-2013 
Ringstation Overdinkel 

27-03-2016 
Greifswalder Oie, 
Duitsland 

511 km 
886 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

7.Vink 
Arnhem V697606 

04-10-2013 
Ringstation Overdinkel 

24-03-2016 
Achim, Duitsland 

162 km 
901 dg 

Dood, 
raamslachtoffer 

8.Kauw 
Arnhem 3685507 

27-03-2012 
Ringstation Overdinkel 

13-04-2016 
Quakenburg, Duitsland 

78 km 
1.477 dg 

Levend 

9.Ooievaar 
Arnhem 1E..837 

11-06-2013 
Losser 

05-07-2016 
Tierpark Nordhorn D 

20 km 
1.120 dg 

Levend, ring 
afgelezen in 
dierentuin 

10.Ooievaar 
Arnhem 3719 

16-05-1998 
Losser 

09-06-2016 
Naturzoo Rheine D 

28 km 
6.599 dg 

Levend, ring 
afgelezen in 
dierentuin 
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VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

11.Ooievaar 
Arnhem 9955 

09-06-2012 
Losser 

31-05-2014 en  
12-05-2015 
Kalkar, Duitsland 

73 km 
720 dg 
73 km 
1.066 dg 

Levend, ring 
afgelezen in het veld 

12.Ooievaar 
Arnhem 3E..340 

30-06-2014 
De Lutte 

17-07-2016 
Rhede, Duitsland 

60 km 
747 dg 

Levend, ring 
afgelezen in het veld 

13.Pimpelmees 
Arnhem BC88954 

13-11-2015 
Ringstation Overdinkel 

02-08-2016 
Eschwege, Duitsland 

246 km 
263 dg 

Dood, gepakt door 
onbekend dier 

14.Merel 
London LH05891 

28-01-2016 
Hoath, Canterburry, 
Engeland 

26-03-2016 
Ringstation Overdinkel 

415 km 
58 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

15.Zwartkop 
Arnhem V838200 

11-10-2015 
Ringstation Overdinkel 

25-10-2015 
Cayeux-sur-Merre, 
Frankrijk 

446 km 
13 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

16.Ooievaar 
Arnhem 3E..340 

30-06-2014 
De Lutte 

21-04-2016 
Imling, Frankrijk 

398 km 
660 dg 

Levend, ring 
afgelezen in het veld 

17.Kleine Karekiet 
Arnhem BC88060 

02-08-2015 
Ringstation Overdinkel 

15-08-2015 
Saint-Ciers-sur-Gironde 
Frankrijk 

957 km 
12 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

18.Ooievaar 
Arnhem 3E340 

30-06-2014 
De Lutte 

08-09-2015 
Tudela Spanje 

1.310 km 
434 dg 

Levend 

 

1.Roodborst Kaunas VS1803. Dat Roodborsten ook trekvogels zijn die enorme afstanden kunnen 
afleggen, wordt duidelijk bij het bekijken van de ringdata van deze Roodborst. Geringd op 24 
september in Litouwen en al op 1 oktober, dus binnen 7 dagen, teruggevangen op Ringstation 
Overdinkel, een afstand van bijna 1000 km. Het is bijna niet voor te stellen dat Roodborsten tot deze 
prestaties in staat zijn, als we een Roodborst een beetje hulpeloos door onze tuinen zien scharrelen. 
2.Koolmees Arnhem V641223. Deze Koolmees was één van de 283 Koolmezen die op 15 oktober 
2012 op Ringstation Overdinkel werd gevangen tijdens de enorme influx van Koolmezen in dat jaar. 
Deze Koolmees werd teruggemeld op 3 juni 2014 waarschijnlijk als broedvogel in Zólwiniec in Polen. 
Heel bijzonder is als zo„n kleine zangvogel een tweede keer uit het buitenland wordt teruggemeld en 
ook deze keer weer uit dezelfde plaats Zólwiniec en ook nu weer in het broedseizoen op 29 mei 2015. 
Helaas is het soms lang wachten op een terugmelding uit het buitenland, maar heel misschien laat 
Koolmees V641223 nog van zich horen.  
3.Vink Stockholm 1ER26443. Ondanks de grote aantallen Vinken die doortrekken in de herfst en 
voorjaar, is dit pas de eerste terugvangst van een Vink die in Zweden is geringd en op Ringstation 
Overdinkel is teruggevangen. In de database met terugvangsten staan wel meerdere terugvangsten 
van Vinken die in Overdinkel zijn geringd en in Scandinavië zijn teruggemeld. 
4.Kokmeeuw Arnhem 698606. Kokmeeuwen worden nog maar zelden geringd in Overdinkel; alleen 
als er een gesloten sneeuwdek is, worden er soms enkele gevangen. Eind november 2008 werden 
enkele Kokmeeuwen gevangen en een exemplaar is voor de tweede keer teruggemeld uit 
Kopenhagen. 
5.Koolmees Arnhem V838756. In het najaar van 2015 arriveerden weer veel Koolmezen uit het NO-
Europa en werden weer bijna 1000 Koolmezen gevangen en geringd. In het voorjaar van 2016 tijdens 
de trek naar het broedgebied werd deze Koolmees op een ringstation aan de Poolse Oostzeekunst 
teruggevangen. 
6.Koolmees Arnhem V698606. Ook deze in Overdinkel geringde Koolmees werd tijdens de trek in 
het voorjaar teruggevangen op 27-03-2016 op de Greifswalder Oie in Duitsland, een klein onbewoond 
eiland oostelijk van Rügen. Van maart tot half juni en van augustus tot november is het ringstation 
operationeel. 
7.Vink Arnhem V697606. Ondanks dat op Ringstation Overdinkel al 5000 Vinken zijn geringd, is dit  
pas de eerste Vink, die wordt teruggemeld uit Duitsland. 
8.Kauw Arnhem 3685507. Ook teruggemeld uit Duitsland werd deze Kauw en nog wel levend, 
meestal worden ze geschoten en dood teruggemeld. 
9.Ooievaar Arnhem 1E837. Dudek is de oudste pull uit een nest van 4 Ooievaars die op 11 juni 2013 
zijn geringd bij Huisman in Losser. Op 9 april 2015 kwam bericht dat Dudek was gezien in een boom 
in Tierpark Nordhorn, waar inmiddels al een flinke kolonie Ooievaars broedt. Of Dudek toen ook al 
broedvogel was in 2015 wordt niet vermeld, maar in 2016 heeft Dudek met succes een jong groot 
gebracht in Tierpark Nordhorn waar de Ooievaar met pull werd gefotografeerd. 
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10.Ooievaar Arnhem 3719. Helios de derde pull uit een nest van 4 Ooievaars die op 16 mei 1998 bij 
Huisman in Losser werden geringd. Over de levensloop van Helios is veel bekend, want er zijn veel 
terugmeldingen ontvangen. Naast enkele terugmeldingen uit Spanje in 2007, komen de meeste 
terugmeldingen uit Naturzoo Rheine. Vermoedelijk is Helios hier of in de omgeving broedvogel, maar 
het aflezen van ringen van Ooievaars die hoog in de bomen in Naturzoo Rheine broeden, is heel 
moeilijk. Het ringnummer van Helios werd afgelezen op 9 juni 2016 terwijl vele Ooievaars in 
afwachting waren van de voederactie die dagelijks in de middag plaats vindt. 
11.Ooievaar Arnhem 9955. Aldebaran, de oudste pull uit een nest van 3 Ooievaars die in 2012 
werden geringd met de laatste aluminium ringen. Daarna kwamen de veel beter afleesbare kunststof 
ELSA-ringen. Aldebaran is ook al in 2015 teruggemeld uit Kalkar in Duitsland evenals in 2016 en weer 
in de buurt van Kalkar, mogelijk als broedvogel. 
12/16/18.Ooievaar Arnhem 3E340. Nadat deze Ooievaar in 2014 vertrokken was naar het zuiden om 
te overwinteren werd aanvankelijk geen terugmelding ontvangen. In 2016 kwam 3 maal bericht dat 
3E340 levend was gezien en het ringnummer was afgelezen in het veld. Op 8 september 2015 werd 
voedsel gezocht op een stortplaats bij Tudela in Spanje. In het voorjaar van 2016 kwam 3E340 weer 
naar het Noorden en werd op 21 april gezien bij Imling in het NO van Frankrijk. In de zomer van 2016 
was de Ooievaar weer redelijk dicht in de buurt van zijn ringplaats. Het ringnummer werd nu afgelezen 
bij Rhede in Duitsland op 60km vanaf ringplaats Binkhorsterkerkpad in De Lutte. 
13.Pimpelmees Arnhem BC88954. Het aantal terugmeldingen van Pimpelmezen bleef beperkt tot 
slechts 2, waarvan één exemplaar was geringd in Oldenzaal en BC88954 werd teruggemeld uit 
Duitsland, waar de Pimpelmees door een onbekend dier werd gegrepen.  
14.Merel London LH05891. Dit is de eerste Merel die op Ringstation Overdinkel is teruggevangen 
met een ring van de Britse Ringcentrale. De Merel was geringd tijdens overwintering in Engeland en 
tijdens de voorjaarstrek in maart in Overdinkel in een mistnet beland. 
15.Zwartkop Arnhem V838200. Deze terugmelding bevestigd weer dat Zwartkoppen bijna allen in 
ZW-richting wegtrekken in de herfst om te overwinteren. Velen worden tijdens deze trek gevangen in 
België, Frankrijk, Spanje en Portugal.  
17.Kleine Karekiet Arnhem BC88060. Na een tussenstop bij Antwerpen in België, waar deze vogel 
op 7 augustus werd gevangen, vloog deze Kleine Karekiet op 15 augustus weer in een mistnet, nu in 
de buurt van Bordeaux in het ZW van Frankrijk. Het is zeer bijzonder dat dezelfde vogel tijdens de trek 
op 2 verschillende ringstations in ruim een week tijd wordt teruggevangen, maar het geeft wel een 
duidelijk beeld hoe de trek van Kleine Karekieten naar de overwintering in Afrika verloopt. 
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Zoönosenproject 
 
Achtergrond en doelstelling 
Vogels kunnen ziekteverwekkers, die ook bij mensen ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken, over 
grote afstand verspreiden. Zulke ziekteverwerkers die van dier op mens kunnen worden overgedragen 
heten zoönosen. Vrijwel altijd betreft het zogenaamde arbovirussen die door geleedpotigen, 
bijvoorbeeld muggen, kunnen worden overgebracht op zowel mens als dier. In dit project kijken we 
specifiek of vogels arbovirussen kunnen verspreiden van hun overwinteringsgebied (bv Afrika) naar 
Nederland. Ze kunnen ziekten veroorzaken als West-Nijlvirus, Japanse encefalitis en knokkelkoorts. 
Besmetting van de mens vindt in veel gevallen plaats door de steek van een geïnfecteerde mug. In 
gebieden waar de arbovirussen van nature voorkomen (bijvoorbeeld Afrika, Azië) behoren vogels tot 
de belangrijkste gastheren voor de virussen. 
Het is op dit moment niet bekend of arbovirussen voorkomen bij vogels in Nederland. De doelstelling 
van het project is om te onderzoeken of vogels geïnfecteerd zijn met arbovirussen (en zo ja welke 
soorten), wanneer het virus aangetroffen wordt, en of het virus beperkt is tot (trek)vogels die de 
virussen uit hun overwinteringsgebieden meenemen of dat ook standvogels het virus kunnen dragen. 
Dit project moet op deze vragen een antwoord geven. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen 
bij het opstellen van een monitoringsprogramma voor de volksgezondheid. 
 
Werkwijze 
In dit project worden gedurende 5 jaren maximaal 5.000 wilde vogels per jaar bemonsterd. Het gaat 
daarbij om vogels die sowieso worden gevangen, geringd en vrijgelaten ten behoeve van de jaarlijkse  
monitoring van geboorte, sterfte en trek van vogels. Het totale aantal vogels is relatief hoog, omdat nu 
nog onduidelijk is hoe frequent arbovirussen bij vogels voorkomen. Zo kunnen ook de minder vaak 
voorkomende virussen worden gedetecteerd. Gevangen vogels worden ter plaatse weer vrijgelaten. 
 
Van alle vogels wordt met een steriele naald een bloedmonster genomen uit de vleugelader. De 
opwellende bloeddruppel wordt vervolgens op een FTA kaart gedrukt, net als bij de hielprik van een 
pasgeboren baby. Door gebruik te maken van zeer gevoelige analysemethoden hoeft er maar een 
klein bloedmonster te worden genomen. Bij sommige vogels wordt ook een uitstrijkje uit de keel 
genomen, en bij grotere vogels tevens een uitstrijkje uit de cloaca. Ook worden eventuele teken die de 
vogels bij zich hebben verzameld. 
Alle monsters worden genomen door ervaren gecertificeerde vogelringers aangesloten bij het 
Vogeltrekstation. Alle deelnemende vogelringers zijn vooraf extra getraind in het nemen van de 
monsters om het welzijn van de vogels zo min mogelijk te belasten. Alle verzamelde monsters worden 
geanalyseerd op het Erasmus  Medisch Centrum te Rotterdam. 
 

   
 

 
 
Proefjaar 2016 
Afgelopen jaar zijn er in totaal in Nederland 949 vogels bemonsterd, van 47 verschillende 
vogelsoorten. Het meest werden de Merel (186), Kleine Karekiet (119), Zwartkop (119), Tuinfluiter (63) 
en Bosrietzanger (48) bemonsterd. Het aantal Merels is het hoogste, omdat deze soort ook extra 
bemonsterd is tijdens de USUTU-uitbraak. Voor deze extra bemonstering van Merels werd met een 
kleine steriele injectiespuit een klein bloedmonster uit de vleugelader genomen. Deze USUTU-uitbraak 
was goed te zien in de bemonsterde vogels. De aanwezigheid van USUTU was al te zien in 
bemonsterde vogels in april (nota bene bij een vogel die bemonsterd werd tijdens de zoönosecursus). 
Daarna werd een positieve Grasmus in mei bemonsterd. Pas in september werden in Nederland veel 
dode merels gemeld en werden ook meer positieve merels bemonsterd. Komend jaar gaat het 
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zoönoseproject waarschijnlijk weer door. Op het Ringstation in Overdinkel zijn  door Leo Hassing, 
Peter Bleijenberg en Harrie Linckens 132 vogels bemonsterd: Gekraagde Roodstaart 5, Merel 58, 
Zanglijster 10, Bosrietzanger 3, Kleine Karekiet 10, Spotvogel 1, Tuinfluiter 10, Braamsluiper 3, 
Grasmus 6, Zwartkop 10, Fitis 1, Bonte Vliegenvanger 2 en Huismus 13. 
 
Van een Merel hebben we bericht gekregen dat deze besmet was met het USUTU-virus, deze was op 
24 september door ons bemonsterd. Deze Merel heeft trouwens de ziekte overleefd, op 29 oktober, 5 
november, 19, 23 en 30 december is deze Merel nog gecontroleerd op het ringstation. 
Verder is in de gemeente Losser nog een dode Merel gevonden en gestuurd naar het Dutch Wildlife 
Health Centre, deze was ook besmet met het virus maar heeft deze niet overleefd. 
 

Leo Hassing en Harry Linckens 
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Het Steenuilenjaar 2016. 
 

2016 was een (heel) goed jaar voor de steenuilen. Tabel 1 geeft het aantal broedsels in nestkasten 

weer, alsmede het percentage geslaagde broedsels. 

 

Jaar Broedsels in kast Succesvol/mislukt Percentage geslaagd 

2016 38 32 / 6 84 

2015 40 32 / 8 80 

2014 37  31 / 6 84 

2013 39 28 / 11 72 

2012 35 29 / 6 83 

2011 35 31 / 4 89 

2010 32 26 / 6 81 

2009 23 20 / 3 87 

 

Tabel 1: aantal broedsels in nestkasten & percentage geslaagde broedsels 

Er zijn 38 broedsels in onze nestkasten aangetroffen waarvan ook het broedsucces met zekerheid is 

vastgesteld. Van deze 38 broedsels was 84% succesvol (tegenover 82% gemiddeld over de jaren 

2009-2016). Er zijn twee gevallen van predatie vastgesteld; in één geval lag het vrouwtje ook 

doodgebeten in de kast. Bij een ander mislukt broedsel zat een vrouwtje meerdere weken op 

onbevruchte eieren. Tot slot waren in twee legsels de eieren verdwenen bij de tweede controle. Dit 

kan het werk zijn van een steenmarter, maar bijvoorbeeld ook van eekhoorns. 

Niet alle kasten hangen binnen de gemeente Losser. Zo worden door werkgroepleden ook nestkasten 

gecontroleerd in Lonneker (3x broedsel), Denekamp (5x broedsel), Tilligte (4x broedsel), Lattrop (2x 

broedsel) en Mander (1x broedsel). De grootste dichtheid aan bezette nestkasten wordt aangetroffen 

rond het Omleidingskanaal in Beuningen en Denekamp (12 bezette kasten). Erg leuk was om in 

Beuningen een broedsel te hebben in een nestkast die al 6 jaren achtereen “gekraakt” werd door 

spreeuwen; dit jaar dus voor het eerst Steenuilen op het erf en direct ook 6 jonge uiltjes in de kast. In 

totaal werden 4 broedsels vastgesteld met 6 jonge steenuilen. Gemiddeld bedroeg het aantal jongen 

per gestart broedsel (n=38) dit jaar 3,4. Per succesvol broedsel (n=32) lag het gemiddelde op 4,0 

jongen per broedsel. Daarmee is 2016 qua broedsucces het meest succesvol van de laatste 7 jaren. 

De waarden per jaar zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

 

Grafiek 1: gemiddeld aantal pullen per gestart en per succesvol broedsel 2010-2016 

3,2 

2,9 

3,2 

2,2 

3,2 

2,6 

3,4 

3,9 

3,3 

3,9 

2,8 

3,9 

3,2 

4,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

broedsucces 2010-2016 

gem pull / gestart broedsel gem pull / succesvol broedsel

gemiddeld pull/gestart 2010-heden gemiddeld pull/succesvol 2010-heden



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2016                                                                                28 
 

In 22 tijdens de eifase gecontroleerde broedsels (niet alle broedsels worden gecontroleerd in de 

eifase) konden 21 reeds geringde uiltjes worden “terug” gevangen, hoofdzakelijk vrouwtjes en veel 

oude bekenden. Een teken dat de meeste Steenuilen de winter van 2015-2016 goed zijn 

doorgekomen. In enkele kasten zaten zowel het vrouwtje als het mannetje. 

 

Foto links: Lynn en Lieke met de “mooiste dag uit hun leven”  

Rest mij om alle (steen)uilvrijwilligers te bedanken voor hun inzet in 2016 en last but not least, dank 

aan alle erfeigenaren en hun gastvrijheid. Tot token joar! 

Friso Koop, coördinator steenuilen Vogelwerkgroep Losser 
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Kerkuilen ringen op de Snippert 
 

Net als vorig jaar was het weer mogelijk voor de leden van VWG Losser om het ringen van jonge 
Kerkuilen van dichtbij mee te maken. Wel was het in het verleden op aanvraag altijd wel mogelijk om 
met de ringers mee te gaan, maar deze keer konden alle leden die hier belangstelling voor hadden 
van deze mogelijkheid gebruik maken. Op boerenerven is meestal geen mogelijkheid om grotere 
groepen bij het ringen uit te nodigen, maar bij de werkschuur van NM achter de Judith-hoeve  bestond 
deze mogelijkheid wel. 

 

Meteen is er dan ook ruim gebruik gemaakt van deze uitnodiging om op 24 juni ‟s avonds aanwezig te 
zijn en kon een groep belangstellenden het ringen van de uiltjes van zeer dichtbij volgen. 

 

Wat is dat uiltje al groot! 
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De vier jonge uiltjes van ongeveer 6 weken oud werden door Bennie uit de nestkast gehaald en in een 
mandje naar het erf gebracht. Nadat de uiltjes door Harrie geringd waren, mochten de aanwezigen de 
uiltjes eventjes vasthouden, waarna Bennie ze weer in de kast terugzette. Aan de ingespannen 
gezichtjes is te zien, dat dit voor de kinderen een enorme belevenis was. Ook konden de kinderen 
brochures en braakballen meenemen naar huis of voor school. 

 

Harrie legt de ring aan 

 

                 Kun jij lezen wat er op de ring staat?                   Wat zijn ze mooi! 

 

De groepsfoto.     Weer thuis. 

Ben Hulsebos  
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Ooievaars in Losser en Dinkelland 
 
Losser: 
 
Het ooievaarseizoen begon in Losser al op 1 januari, want zowel Dirk (1301) als Siska (8986) zijn de 
gehele winter aan de Schoklandweg gebleven. Het overwinteren van Ooievaars is in Nederland al 
lang geen zeldzaamheid meer. Tijdens de midwintertelling van Ooievaars in Nederland (16-17 januari) 
werden 750 Ooievaars in Nederland geteld, een nieuw record. 
Het broeden begon dit jaar op 24 maart en rond 30 april waren er aanwijzingen dat er jongen in het 
nest zaten. De drie jongen groeiden voorspoedig en op 31 mei stond iedereen klaar om de jonge 
uivers te ringen. Echter materiaalpech van de verreiker gooide roet in het eten en zo kon het ringen 
van de Ooievaars in Losser dit jaar niet doorgaan. Op 6 juli hebben de jongen het nest voor het eerst 
verlaten. In de tweede helft van augustus zijn de jongen vertrokken. Dit gebeurde in een periode dat 
er een grote groep Ooievaars rondzwierf in het gebied tussen de Oelemars en het Lagapad bij Glane. 
Dirk en Siska zijn achtergebleven en hebben het jaar volgemaakt aan de Schoklandweg 
 

   
10 mei 28 mei 11 juni 

 

Voor het nest aan het Binkhorsterkerkpad begon het seizoen half maart. De beide Ooievaars zijn met 
het broeden begonnen op 1 april. Ook dit jaar was het een geringd mannetje (DEW 1T289) en een 
ongeringd vrouwtje. De twee jongen groeiden voorspoedig op en op 10 juni konden we ze met een 
hoogwerker uit het nest halen om te ringen. De vogels kregen de namen Gerdien en Chanel en de 
ringnummers NLA 3E767 en NLA 3E768. Ook deze jongen zijn in augustus zelfstandig op de wieken 
gegaan naar het zuiden 

   
16 mei 10 juni 10 juni 

 

Ook op het paalnest bij Singraven was weer een ooievaarspaar neergestreken en bij de eerste 
controleronde op 3 april waren ze al met het broeden begonnen. Dit broedpaar is, evenals vorig jaar, 
ongeringd. Ook hier ging het broeden heel voorspoedig en zagen we tijdens de controlerondes de drie 
jongen opgroeien. Op 31 mei waren ze groot genoeg om te ringen. Middels een hoogwerker konden 
de jongen veilig uit het nest gehaald worden. Ze werden geringd met de nummers NLA 3E759, NLA 
3E760 en NLA 3E761. De NLA 3E759 werd op 7 augustus gezien aan de Drielandweg in Overdinkel 
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en de NLA 3E761 werd op 7 september al in Saint-Pée-sur-Nivelle (F) gezien, op 1184 km van de 
ringplaats. 

   

3 april 28 mei 31 mei 

 

Eind februari 2016 was het nest aan de Lossersestraat ook weer bezet. Dit keer door een ongeringd 
mannetje en een geringd vrouwtje (NLA 1E211). Deze Ooievaar is op 21 juni 2010 geringd als 
nestjong op een nest tussen Meppel en Steenwijk. Tijdens onze eerste controleronde op 3 april werd 
er ook hier al gebroed. Net als in 2015 zijn hier twee jongen opgegroeid en uitgevlogen. Vanwege de 
slechte bereikbaarheid van het nest met de ladder zijn de jongen dit jaar niet geringd. Volgend jaar 
wordt geprobeerd een hoogwerker te regelen. 

   
3 april 28 mei 11 juni 

 
Ook het nest bij Wewwelstad is vanaf half maart weer bezet. Het paar bestond ook dit jaar weer uit 
een geringd mannetje (DEW 8X060) en een ongeringd vrouwtje. Tijdens onze eerste controleronde op 
3 april werd er ook hier al gebroed. Dit nest, dat echt in de middle of nowhere ligt, heeft ons echt 
verbaasd. Want in volledige afzondering en rust wist dit ooivaarspaar maar liefst vier jongen groot te 
brengen. Ook deze jongen zijn ongeringd uitgevlogen vanwege de slechte bereikbaarheid van het 
nest. 

   
3 april 28 mei 11 juni 
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Van de 5 bewoonde nesten in de gemeente Losser zijn uiteindelijk 14 jongen uitgevlogen. Het 
paalnest in Beuningen is ook dit jaar onbezet gebleven. 

 

Dinkelland: 

De gemeente Dinkelland kende dit jaar 5 broedparen ooievaars. Aan de Everlostraat waren 2 
broedparen. Het eerste paar wist 3 jonge groot te brengen, zij werden op 28 mei geringd met de 
nummers NLA 3E753 (Sanne), NLA 3E754 (Ivar) en NLA 3E755 (Elin). Op het tweede nest werd ook 
op 28 mei een jonge Ooievaar geringd met nummer NLA 3E755. Deze jonge Ooievaar werd op 6 en 7 
augustus gezien aan de Kolkersweg in Overdinkel.    
Een paar dagen later, op 31 mei, werden twee jonge Ooievaars op het daknest van Havezate het 
Everloo geringd met de nummers NLA 3E757 (Bert) en NLA 3E759 (Emmie). 
Op 4 juni werden de twee jonge ooievaars aan de Schiphorstdijk geringd met de nummers NLA 3E765 
(Ot) en NLA 3E766 (Sien). Dezelfde dag konden er aan de Vogelpoelweg nog eens drie jonge 
Ooievaars geringd worden met de nummers NLA 3E762, NLA 3E763 en NLA 3E764. De vogel met 
het ringnummer NLA 3E764 werd daarna op verschillende locaties waargenomen. Begin augustus in 
de omgeving van Glane, waar zich enkele dagen een grote “verzamelgroep” Ooievaars ophield en 
eind augustus, september en oktober kwamen er waarnemingen binnen vanuit Frankrijk uit het gebied 
tussen Tours en Bordeaux, op ruim 800 km van de ringplaats. 
Van de 5 bezette nesten in de gemeente Dinkelland zijn 11 jongen uitgevlogen. 
 
 
Euregio: 

Het ongeringde broedpaar op de schoorsteen van de voormalige jeneverstokerij Viefhues (Gronau), 
net over de grens bij Glane, heeft in 2016 het nest op de schoorsteen verlaten en in een boom 
gebroed.  
Het nest bij Aarnink aan de Klosterstraße was ook in 2016 bezet door een ongeringd broedpaar. Hier 
zijn twee jongen opgegroeid en uiteindelijk uitgevlogen. De jonge Ooievaars zijn op 23 juni geringd 
met de nummers DEW 5T338 en 5T339. 
In het Stadtpark van Gronau zat al een ooievaarspaar, maar in 2016 kwam daar nog een 2

e
 broedpaar 

bij. Dit nieuwe broedpaar heeft een nest in een boom gebouwd en wist twee jonge groot te brengen. 
Het paar bestond uit een geringd mannetje (DEW 8X500) en een ongeringd vrouwtje. Het mannetje is 
in 2014 als nestjong in Nordhorn geringd. 
Het bestaande, ongeringde, broedpaar, dat een nest heeft binnen de damwildomheining, heeft ook 
twee jongen groot gebracht. Deze jongen Ooievaars hebben de ringnummers DEW 5T775 en DEW 
5T776 gekregen. 
Daarmee komt het totaal aantal uitgevlogen jongen in de het aangrenzende Euregiogebied op 9. 
 

   

Viefhues, 26 juni Klosterstraße, 11 juni Stadtpark Gronau, 10 juli 

 
In totaal hebben we in 2016 in de gemeente Losser, Dinkelland en het aangrenzende Euregiogebied 
14 broedparen ooievaars gehad. Vanaf deze 14 nesten zijn uiteindelijk 34 jongen uitgevlogen, een 
gemiddelde van 2,4 uitgevlogen jongen  per nest. En duidelijk verbetering ten opzichte van de twee 
voorgaande jaren. In 2015 was het gemiddelde broedsucces 1,4 uitgevlogen jongen per broedsel (12 
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broedsels/ 17 uitgevlogen jongen) En in 2014 was het gemiddelde broedsucces 1,2 uitgevlogen 
jongen per broedsel (9 broedsels / 11 uitgevlogen jongen). Zowel in 2014 als in 2015 was het koude 
en natte voorjaar de oorzaak van een slecht broedresultaat bij de Ooievaars. 
 
 
 

 
 

     succesvol broedsel            mislukt broedsel             geen broedsel 
 
Sander Wansing 
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Resultaten broedvogelonderzoek telgebied Losser 2016 
 
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 zijn dat het totaal van de onderzochte soorten inmiddels in de loop van de 10 
onderzoeksjaren was uitgegroeid naar 53 soorten. Dit hoge soortenaantal zorgde ervoor dat er zeer 
veel tijd in het 100 km² grote telgebied moest worden gestopt, naast het normale BMP-onderzoek voor 
SBB en NM. Toen daar nog het Atlasproject bij kwam en een aantal tellers om verschillende redenen 
moest stoppen met inventariseren, hebben we besloten weer tot de kern van ons onderzoek terug te 
keren en dat is het LSB/BMP Sovononderzoek. De kwaliteit van het onderzoek zou anders niet meer 
te waarborgen zijn. 
 
De afkorting LSB staat voor Landelijk Soortonderzoek Broedvogels. Bij dit project van Sovon 
(Vogelonderzoek Nederland) wordt getracht jaarlijks een volledig beeld te krijgen van de Nederlandse 
broedvogelpopulatie van kolonievogels, bv. Blauwe Reigers, Kokmeeuwen, Oeverzwaluwen en 
Roeken.  
Het BMP-Z (Broedvogel Monitoring Project zeldzame broedvogelsoorten) is een project waarbij de 
landelijke zeldzame soorten zoals IJsvogels, Grote Gele Kwikstaarten, Kleine Plevieren, Ooievaars, 
enz. geteld worden. Ook de Vogelwerkgroep Losser doet al jaren aan deze beide projecten mee, 
zowel aan het tellen van alle kolonievogels in de gemeente Losser als aan het inventariseren van 
zeldzame broedvogels. De coördinatie voor  LSB/BMP-projecten in Twente is in handen van de 
districtscoördinator van Sovon in het district Twente. Deze beheert het netwerk van tellers in Twente, 
stimuleert tellingen en zorgt er voor dat de gegevens bij Sovon ingevoerd worden. 
 
LSB-Kolonievogels 
In de gemeente Losser komen vier soorten kolonievogels voor, nl. Blauwe Reiger, Oeverzwaluw, 
Huiszwaluw en Roek. De kolonies worden jaarlijks in het voorjaar geteld en de resultaten worden 
rechtstreeks of via de districtscoördinator bij Sovon geregistreerd. 
 
Blauwe Reiger (4 bewoonde nesten) 
In 2008 is voor het eerst een bewoond nest van de Blauwe Reiger binnen de gemeente Losser 
ontdekt. Deze uit 1 nest bestaande kolonie bevond zich langs de Dinkel bij De Poppe. Deze kolonie 
bestond dit jaar uit 4 nesten en wordt jaarlijks geteld door Ruud Kuipers. 
 
Oeverzwaluw (217 bewoonde nesten) 
De aantallen schommelen jaarlijks, maar elk jaar weer is de kolonie op de Oelemars de grootste in 
Twente. Er werden dit jaar 84 bewoonde nesten in de oeverzwaluwwand geteld en 133 in het 
zanddepot ernaast. Dit aantal van 217 nesten is een nieuw record voor de kolonie op de Oelemars. 
Deze kolonie wordt jaarlijks geteld door Leo Hassing en Ben Hulsebos. 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Oelemars 148 95 117 70 156 156 138 144 72 112 169 134 217 

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

 

 
Huiszwaluw (251 bewoonde nesten) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

476 498 468 426 498 492 469 460 314 331 329 280 251 
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De huiszwaluwpopulatie in de gemeente Losser vertoonde de laatste jaren een redelijk stabiel beeld, 
maar in 2012 heeft deze zwaluw behoorlijke verliezen geleden, waarbij de populatie met ongeveer 
32% is afgenomen. Daarna was er een licht herstel, maar dit jaar was er een verlies van 10% ten 
opzichte van vorig jaar. Het ziet er naar uit dat het met de Huiszwaluwen in Losser minder goed gaat. 
De huiszwaluwtellingen worden door vele leden van onze werkgroep uitgevoerd en staan onder 
coördinatie van Bennie Egberink. 
 

 
Roek (202 nesten) 
 
Locatie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Brilmansdennen 47 86 112 122 119 120 151 184 199 186 218 207 169 

Zoekerweg 76 76 66 81 39 27 23 34 57 46 41 50 33 

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

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

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

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

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

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

Invalsweg Overdinkel      5 10 6 1 - - - - 

Totaal 149 169 184 211 174 168 205 239 261 234 259 257 202 

 

 
Van alle roekenkolonies in Losser zijn er nu nog twee over: Zoekerweg-Gronausestraat en 
Brilmansdennen aan de Gildehauserweg. De beide kolonies liepen dit jaar in totaal met 21% in aantal 
terug. De kolonies worden jaarlijks geteld door Leo Hassing en Ben Hulsebos. 
 
 
BMP-Z: Zeldzame Broedvogels 
 
Monitoring Steenuil 
Voor de monitoring van de Steenuil zijn drie telgebieden aangewezen. Jaarlijks worden hier in het 
voorjaar ‟s avonds drie tellingen uitgevoerd. Een gebied bevindt zich rondom het Ringstation in 
Overdinkel (coördinator Leo Hassing), het tweede gebied ligt bij de steenfabriek aan de noordkant van 
Losser (Peter Steffens) en het derde is Beuningen-Oost / Denekamp-Oost. Dit laatste gebied is in 
2010 door Friso Koop gestart en ligt gedeeltelijk in Dinkelland. Het betreft allemaal gebieden met 
landelijk gezien zeer hoge dichtheden. In deze drie telgebieden worden geen grote jaarlijkse 
schommelingen vastgesteld. Dit jaar vond er wel een behoorlijke afname plaats in het westelijk deel 
van het monitoringplot bij het Ringstation. De vermoedelijke oorzaak is het leeghalen van de nesten 
door de Steenmarter. Het steenuilonderzoek in Losser wordt gecoördineerd door Friso Koop. 
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Locatie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Ringstation e.o. 12 14 13 10 12 14 15 11 15 14 16 14 8 

Beuningen/ 
Denekamp-Oost 

      17 15 15 17 17 19 17 

 
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. 
 
Ooievaar (5) 

Het paartje Ooievaars heeft op 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. In 2015 is de 
ooievaarpopulatie uitgegroeid naar 5 paren. Ook dit jaar waren er 5 paren: bij het 
Binckhorsterkerkpad, langs de Lutterstraat, op het Losserse deel van Singraven en achter het 
Theussinkbos waren nesten aanwezig. De coördinatie van het ooievaarsonderzoek is in handen van 
Sander Wansing. 
 
Grote Canadese Gans (3) 
In Stroothuizen heeft een paar Grote Canadese Ganzen een territorium gehad. Ook op de Oelemars 
werden binnen de datumgrenzen enkele keren 2 paartjes Grote Canadese Gans gesignaleerd. Geteld 
door Robert Blanke en Ben Hulsebos. 
 
Kolgans (1) 
Op de Oelemars verbleef dagelijks een paartje Kolganzen. Er is echter niet gebroed. Geteld door Ben 
Hulsebos. 
 
Brandgans (2) 
Op de Oelemars hadden 2 paren een geldig territorium. Er zijn geen broedgevallen geconstateerd. 
Geteld door Ben Hulsebos. 
 
Mandarijneend (1) 
Op Egheria had een paartje Mandarijneend  bij de bosvijver een territorium. Geteld door Ben 
Hulsebos. 
 
Rode Wouw (1) 
In 2010 werd gedurende geruime tijd in het broedseizoen een paar waargenomen (ook baltsend en 
vondst drie ruiveren) in De Lutte. In 2013 is zelfs een nest gevonden (ei lag er onder), waarbij DNA 
onderzoek moest uitwijzen dat het om een ei van een Rode Wouw ging. Dit jaar was het dan eindelijk 
zover, een geslaagd broedgeval met 1 uitgevlogen jong bij De Lutte. Dit mag wel zeer uniek worden 
genoemd. In het noordelijke deel van Losser is met grote regelmaat één vogel waargenomen. Het 
roofvogelonderzoek in o.a. Losser wordt uitgevoerd door Peter Waardenburg. 
 
Porseleinhoen (1) 
Dit is een nieuwe broedvogelsoort voor Losser, d.w.z. dat er een geldig territorium is vastgesteld op 
12-7 in het ven in het Kolkersveld. Geteld door Erik Foekens. 
 
Kleine Plevier (2) 
De Kleine Plevier is een soort van kale terreinen. Alle pioniersbiotopen zijn binnen ons werkgebied 
onderzocht. Op de Oelemars zijn 2 territoria gevonden. Op de Oelemars zat een paartje in het 
zanddepot naast de telpost en een tweede paar deed herhaaldelijk een poging om voor de hut op de 
nieuwe eilandjes te broeden. Uiteindelijk is alleen in het zanddepot een jong groot geworden. Geteld 
door Ben Hulsebos. 
 
Kerkuil (22) 
Dit jaar waren er 22 territoria waaronder 21 broedgevallen, verspreid over de gemeente Losser. De 
coördinatie van het kerkuilenonderzoek is in handen van Bennie Egberink. 
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Oehoe (0) 
In het Smoddebos is een Oehoe binnen de datumgrenzen waargenomen. De vogel had geen 
territoriaal gedrag, dus ook geen geldig territorium. Geteld door Martin Bonte. 
 
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 4 
terr., Punthuizen 8 terr., Beuninger Achterveld 11 terr. en Lutterzand 9 terr. De populatiegroei is uit de 
volgende grafiek goed af te lezen. Ook elders in Nederland neemt de Nachtzwaluw toe. De 
Nachtzwaluwen zijn geteld door o.a. Ben Heerink, Ben Hulsebos en Rudi Lanjouw. 
 

 
 
Middelste Bonte Specht (135) 
 

 
 

De populatiegroei van de Middelste Bonte Specht in de gemeente Losser is in bovenstaande grafiek 
goed te zien. Met deze aantallen behoort Losser inmiddels tot een van de beste gebieden voor de 
Middelste Bonte Specht in Nederland. Ook vindt er een uitstroom vanuit Losser plaats in westelijke 
richting naar Enschede, waar de aantallen dit jaar behoorlijk stegen. De locaties liggen o.a. in 
Singraven, bij camping Oldekottink, Meuleman, Hakenberg, Paaschberg, Tankenberg, Boerskotten, 
Koppelboer, Kalheupink, Duivelshof, Smoddebos en Koksbos. Niet alleen vond er verdere verdichting 
plaats in de bekende broedgebieden, maar zagen we ook uitbreiding naar wat meer marginale 
gebieden, zoals de beekbegeleidende bosjes langs de Dinkel en kleine percelen loofbos in grotere 
naaldbossen (Zandbergen). Van de gehele Twentse populatie van 270 territoria zit nu 50% in de 
gemeente Losser. De coördinatie van de Mibo-tellingen wordt jaarlijks uitgevoerd door Rudi Lanjouw. 
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Draaihals (1) 

De Draaihals kent in Nederland nog maar enkele locaties waar deze soort als broedvogel voorkomt. 
Des te opmerkelijker is het dat van deze uiterst zeldzame broedvogel in Losser midden tussen de 
datumgrenzen een roepende Draaihals werd aangetroffen. Het territorium zat op de Snippert. Geteld 
door Niels Leerling. 
 
IJsvogel (15) 
Na vijf koude winter op rij was het aantal IJsvogels in 2012 behoorlijk teruggelopen. Gelukkig trad er 
na deze zachte winter een wonderbaarlijk herstel in en nam het aantal territoria in drie jaar tijd toe van 
5 naar 17 in 2015. Dit jaar werden 15 territoria gelokaliseerd. De IJsvogels bevonden zich niet alleen 
bij de Oelemars/Zandbergen, de Puntbeek, het Arboretum Poortbulten en langs de Dinkel, maar ook 
bij grote tuinvijvers. 
Het wel en wee van de IJsvogel in de gemeente Losser is in onderstaande grafiek te zien. De invloed 
van de koude winters met veel bevroren oppervlaktewater vanaf de winter 2008/2009 is duidelijk 
waarneembaar, evenals het mooie herstel daarna. De territoria zijn vastgesteld d.m.v. doorgeven door 
leden van waarnemingen op www.waarneming.nl en door nestentellingen door Rudi Lanjouw. 
 

 
 
Grote Gele Kwikstaart (20) 
In de gemeente Losser zijn alle mogelijke locaties uitgekamd op deze beeksoort. Een aantal broedt in 
speciale nestkasten onder de bruggen over de Dinkel. Na een jarenlang succesverhaal hebben we de 
afgelopen jaren helaas moeten constateren dat we terug waren bij af. Kennelijk hebben de afgelopen 
winterperiodes in Europa een slachting aangericht onder deze beekvogel. De invloed van de koude 
winters vanaf de winter 2008/2009 is evenals bij de IJsvogel goed te zien in onderstaande grafiek. In 
tegenstelling tot de IJsvogel zette er geen herstel in bij de Grote Gele Kwikstaarten. Ook in overig 
Twente bleef het herstel uit en werd er bij de beekvogels voor het eerst in jaren vastgesteld dat er 
meer IJsvogels zijn dan Grote Gele Kwikstaarten. Van de 13 gevonden territoria in 2015 bleken maar 
4 een broedresultaat te hebben opgeleverd. Wellicht dat voedselgebrek in de vorm van voldoende 
insecten een rol speelt. Wonderbaarlijk is dan ook de plotselinge toename dit jaar naar 20 territoria. 
Het is nog onduidelijk hoe dit herstel kon plaatsvinden. De territoria zijn vastgesteld d.m.v. doorgeven 
door leden van waarnemingen op www.waarneming.nl en door nestentellingen door Rudi Lanjouw. 
 

 
 
Grauwe Klauwier (5) 
In Punthuizen (2), in Stroothuizen (1), Losserhof (1) en het Roderveld (1) zijn dit jaar territoria van de 
Grauwe Klauwier vastgesteld. Voor het eerst sinds lange tijd bevonden zich twee territoria in 
cultuurland. Tellers waren o.a. Rob Meulenbroek (NM), Robert Blanke, Martin Bonte, Rudi Lanjouw, 
Friso Koop, Sander Wansing en Ben Hulsebos. 
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Kortsnavelboomkruiper (8) 
De Kortsnavelboomkruiper was in 2012 als broedvogel nieuwkomer in Losser. In Twente was deze 
soort de laatste jaren in kleine aantallen waargenomen in het Haagse Bos en op de Lonnekerberg in 
Enschede. Dit jaar waren er territoria op Egheria (4 terr.), in Boerskotten (2 terr.) en op de Snippert (2 
terr.). De soort nam dit jaar duidelijk in aantal toe. Tellers waren o.a. Martin Bonte, Rudi Lanjouw, 
Niels Leerling, Timo Roeke en Ben Hulsebos. 
 
Raaf (0) 
Hoewel er diverse waarnemingen waren van Raven binnen de datumgrenzen, vooral in het 
noordoostelijk deel van de gemeente, konden er toch geen geldige territoria van worden gemaakt. 
 
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. De soorten van de Rode lijst staan in 
onderstaande tabellen met een * aangegeven. 
 
Soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

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

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

Gr. Canadese Gans - - - 1 1 - 1 1 2 2 2 2 3 

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

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

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

Mandarijneend         4 4 - - 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachtzwaluw* 7 12 14 16 14 12 16 19 22 28 28 25 32 

Middelste B. Specht 2 8 26 32 31 30 41 53 77 89 105 116 135 

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

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

Gr. Gele Kwikstaart 28 29 31 31 27 17 15 10 10 12 12 13 20 

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

Kortsnavelboomkr.* - - - - - - - - 1 2 5 3 8 

Grauwe Klauwier* - 1 - - - 1 1 2 2 2 2 3 5 

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

Europese Kanarie 2 7 7 5 2 2 - - - - - - - 

 
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 door 
ervaren BMP-tellers. 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. 
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In het jaarverslag van de vogelwerkgroep worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en 
krijgen de leden op de verenigingsavond een presentatie te zien van de resultaten van hun 
telinspanningen. 
Aangezien Telgebied Losser een enorme omvang heeft met bijna 100 km² aan oppervlakte, is het van 
uitermate groot belang dat zoveel mogelijk leden van VWG Losser hun waarnemingen doorgeven. Dat 
kan door plaatsing op www.waarneming.nl . We hopen dat de 70 % van de leden die nog niet actief  
hun waarnemingen doorgeven dit de komende tijd wel gaan doen. 
 
Ben Hulsebos en Rudi Lanjouw 
 
 
 
 

  

http://www.waarneming.nl/
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Broedvogelinventarisatie Oelemars-Zandbergen 
 
In het voorjaar van 2006, 2007, 2008, 2011, 2015 en 2016 is 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.  
Aan de noordkant van de Ravenhorsterweg bevindt zich het gebied van de Zandbergen,een ijstijdrelict 
met stuifzanden die als oeverwallen langs de Dinkel gesitueerd zijn. Dit stuifzandgebied is grotendeels 
bedekt met gemengd bos met Eik, Grove den en Jeneverbes met een schrale onderbegroeiing. Het 
gebied is een uitloopgebied voor de bewoners van Losser en het wordt veel belopen door trimmers, 
hondenuitlaters en ruiters. Ook is hier een clubhuis voor een scoutingvereniging, een trimbaan en een 
uitzichttoren. In het hart van de Zandbergen is een afgesneden meander van de Dinkel, die nog wel 
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. Deze afgraving was dit jaar af 
en toe nog in bedrijf. De activiteiten zijn vanaf 1983 langzaam maar zeker westwaarts verplaatst en 
daarom was het mogelijk dat de gemeente Losser in samenwerking met VWG Losser de oostoever al 
op natuurlijke wijze kon inrichten. De oevers zijn beplant met dicht struweel en Eiken. Op de rand van 
water en land bevinden zich riet- en lisdoddencomplexen. Er is een betonnen oeverzwaluwwand in de 
zuidoosthoek van de zandafgraving.  
Zuidelijk en westelijk van de afgraving ligt een zeer open gebied met maïs- en grasland. In 2014/2015 
zijn in het kader van landinrichting Losser-Zuid diverse percelen herverkaveld, waarbij veel 
afrasteringen, een sleedoornbosje, bomen en een houtwal zijn verdwenen. Ook is het aandeel maïs 
toegenomen. De eilandjes voor de observatiehut zijn opnieuw aangelegd.  
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied is 135,3 ha. Daarvan bestaat ongeveer 32 ha uit bos, 
22 ha uit open water, 79 ha uit akkers en grasland en 2,3 ha divers (bebouwing, tuinen, wegen, sloten, 
zanddepot). Op de kaart is het onderzoeksgebied omkaderd. 

 
Methode 
Het onderzoek is in 2016 tussen 15 februari en 6 augustus uitgevoerd volgens de uitgebreide 
territoriumkartering, zoals omschreven in de Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek  (van Dijk en 
Boele, 2011). Dit is een landelijk gestandaardiseerd onderzoek. Hierbij wordt niet naar nesten 
gezocht, maar worden de territoria op basis van het aantal waarnemingen, de tijd van het jaar en zang 
en gedrag van de vogels, in kaart gebracht. De veldkaarten worden omgezet in soortkaarten en met 
behulp van de handleiding worden geldige waarnemingen omgezet in territoria. Er zijn 8 volledige 
rondes gelopen met steeds een verschillend startpunt, bestaande uit 1 avondbezoek, 4 vroege 
ochtendbezoeken waarbij bij zonsopgang werd begonnen en 3 ochtendbezoeken. 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 
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aanvullende waarnemingen buiten de reguliere tellingen o.a. tijdens het trektellen op Telpost 
Oelemars. 
De gegevens zijn aan Sovon (Vogelonderzoek Nederland) overgedragen en zijn opgenomen in het 
landelijke bestand. 
Nadat de balans was opgemaakt konden 84 broedvogelsoorten op de lijst worden bijgeschreven. Van 
deze 84 soorten staan er 12 op de Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels (uitgave 2004). Zowel 
het totale aantal soorten als het aantal soorten van de Rode Lijst is opmerkelijk hoog, zeker als het 
gerelateerd wordt aan de oppervlakte van 135 ha. Menig Twents natuurreservaat haalt deze aantallen 
niet, maar de veelheid aan verschillende biotooptypen vormt de verklaring hiervoor. 
In de volgende tabel staan alle soorten met het aantal territoria vermeld met daarbij ter vergelijking het 
aantal territoria in alle onderzoeksjaren. 
 

Soort 2006 2007 2008 2011 2015 2016 

Dodaars 0 0 0 0 1 0 

Fuut 3 2 5 6 3 5 

Geoorde Fuut 0 0 0 0 1 0 

Knobbelzwaan 0 0 0 1 1 1 

Kolgans 0 0 0 0 1 1 

Grauwe Gans 0 0 1 2 2 5 

Soepgans 0 0 0 3 3 3 

Grote Canadese Gans 0 0 0 0 1 2 

Brandgans 3 2 2 4 7 2 

Kol-xBrandgans 0 1 0 0 0 0 

Nijlgans 2 1 2 1 3 3 

Krakeend 1 1 1 0 1 1 

Wilde Eend 10 13 6 5 9 6 

Soepeend 1 2 1 3 1 0 

Slobeend* 0 0 1 0 4 1 

Kuifeend 1 3 2 1 2 2 

Wespendief 0 1 1 1 1 1 

Sperwer 1 1 1 1 1 1 

Buizerd 1 1 1 1 2 2 

Torenvalk 0 1 3 1 0 1 

Boomvalk* 0 1 1 0 0 0 

Fazant 3 4 2 3 1 3 

Patrijs* 2 3 2 1 0 1 

Kwartel 0 0 0 0 1 2 

Waterhoen 3 1 2 0 0 1 

Meerkoet 4 6 6 3 8 6 

Scholekster 1 1 1 1 1 1 

Kleine Plevier 2 1 2 2 2 2 

Kievit 10 9 10 13 8 8 

Houtsnip 1 0 0 0 0 0 

Wulp 1 1 1 2 1 1 

Tureluur* 1 0 0 0 1 0 

Holenduif 2 4 3 2 3 1 

Houtduif 25 33 25 28 22 32 

Turkse Tortel 1 0 0 0 0 0 

Koekoek* 1 1 1 1 1 1 

Bosuil 0 2 2 1 0 1 

Ransuil* 1 1 1 0 0 0 

Steenuil* 1 1 1 1 2 2 

IJsvogel 1 1 2 1 1 1 

Groene Specht* 2 2 2 1 2 2 

Zwarte Specht 1 1 2 1 1 1 

Kleine Bonte Specht 1 3 1 1 2 1 

Middelste Bonte Specht 0 0 0 0 1 1 

Grote Bonte Specht 6 6 6 7 12 6 

Boomleeuwerik 0 0 0 0 1 0 

Veldleeuwerik* 3 1 3 1 1 1 

Boerenzwaluw* 4 4 1 3 4 3 

Huiszwaluw* 1 2 6 9 1 0 

Oeverzwaluw 117 70 156 144 134 217 
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Soort 2006 2007 2008 2011 2015 2016 

Boompieper 2 2 1 0 0 0 

Witte Kwikstaart 5 6 7 6 5 4 

Gele Kwikstaart* 1 2 1 4 4 8 

Grote Gele Kwikstaart. 0 0 1 0 0 0 

Winterkoning 20 29 24 9 29 29 

Heggenmus 9 10 10 6 10 8 

Roodborst 34 35 36 21 30 41 

Nachtegaal 0 0 0 0 0 1 

Zwarte Roodstaart 2 1 0 1 1 0 

Gekraagde Roodst. 4 6 5 4 9 7 

Roodborsttapuit 0 0 1 1 4 1 

Merel 23 26 35 22 30 27 

Zanglijster 7 4 6 7 9 7 

Grote Lijster 2 3 2 2 8 2 

Kleine Karekiet 4 7 10 7 9 9 

Spotvogel* 0 0 1 0 1 0 

Bosrietzanger 1 6 1 4 2 2 

Braamsluiper 1 0 0 0 1 2 

Grasmus 8 9 13 12 15 10 

Fluiter 0 0 0 1 0 0 

Tuinfluiter 8 9 4 8 10 8 

Zwartkop 32 22 23 40 39 34 

Tjiftjaf 18 20 26 42 23 28 

Fitis 23 21 20 28 29 33 

Goudhaan 3 6 3 2 1 2 

Vuurgoudhaan 1 0 0 0 0 0 

Bonte Vliegenvanger 4 4 9 9 8 6 

Grauwe Vliegenvanger* 0 3 4 1 3 2 

Staartmees 4 4 2 3 5 3 

Glanskop 5 7 5 5 7 7 

Matkop* 4 3 4 2 1 2 

Kuifmees 8 8 7 5 6 4 

Zwarte Mees 4 4 3 1 1 1 

Pimpelmees 18 19 16 12 14 10 

Koolmees 30 36 30 27 25 24 

Boomklever 11 8 6 8 10 6 

Boomkruiper 10 11 8 8 14 14 

Wielewaal* 1 0 0 1 1 0 

Gaai 6 3 4 7 5 1 

Ekster 1 3 1 1 0 1 

Kauw 1 2 1 1 3 2 

Zwarte Kraai 2 6 2 3 3 2 

Spreeuw 3 4 1 1 4 3 

Huismus* 1 2 1 4 7 5 

Ringmus* 7 6 4 2 0 0 

Vink 33 32 35 42 52 36 

Groenling 2 2 0 1 3 3 

Putter 0 0 0 2 2 2 

Kneu* 2 1 2 1 1 1 

Goudvink 2 2 2 1 2 3 

Appelvink 2 0 0 1 2 4 

Geelgors 7 8 7 10 6 7 

Rietgors 1 2 0 1 2 2 

       

Aantal territoria 595 592 650 643 711 746 

Aantal soorten 80 79 80 81 87 84 

 
Overzicht broedvogels BMP-plot Oelemars, Losser 

De Rode lijstsoorten staan in de tabel met een * aangegeven. 
 

Het aantal territoria bedroeg 746. De gemiddelde dichtheid was  551 terr.  per 100 ha landschap. 
Landelijk schaarse broedvogelsoorten (Z-soorten) zijn Kolgans, Grote Canadese Gans, Brandgans, 
Kleine Plevier, Steenuil, Middelste Bonte Specht en IJsvogel.  Minder algemene soorten waren 
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Wespendief,  Sperwer, Buizerd, Patrijs, Kwartel, Wulp, Groene en Zwarte Specht, Kleine Bonte 
Specht, Oeverzwaluw, Roodborsttapuit,  Nachtegaal, Appelvink en Geelgors.  
Nieuwkomer in het gebied was de Nachtegaal . Vergeleken met voorgaande jaren zijn er ook enkele 
soorten als broedvogel verdwenen: Dodaars, Geoorde Fuut, Soepeend, Tureluur, Boomleeuwerik, 
Huiszwaluw, Zwarte Roodstaart, Spotvogel en Wielewaal. Terug van weggeweest waren: Torenvalk, 
Patrijs, Waterhoen, Bosuil en Ekster. 
Enkele vogelsoorten die wel in het gebied voorkwamen zijn net niet vaak genoeg gezien om ze op de 
lijst te kunnen zetten. Dat waren Dodaars, Soepeend, Havik, Boomvalk, Waterral, Boomleeuwerik en 
Zwarte Roodstaart. 
 
Watervogels 
De paartjes Brandganzen, Grote Canadese Ganzen, Kolgans en Nijlganzen hebben zich tot ver in het 
broedseizoen in het gebied opgehouden, maar zijn dit jaar niet tot broeden gekomen. De Grauwe 
Gans was met vijf paar in het gebied vertegenwoordigd en alle paren hebben succesvol gebroed. Ook 
de drie paren Soepganzen hadden dit jaar jongen (22 in totaal). Het paartje Knobbelzwanen had wel 
een nest, maar net aan het eind van de broedperiode kwam dit door het instromen van de Dinkel 
onder water te staan en ging het broedsel verloren. De Slobeenden hebben niet gebroed, maar waren 
tot ver binnen de datumgrenzen in het gebied aanwezig. De IJsvogel broedt al jaren in de 
Zandbergen/Oelemars en komt vaak visjes halen voor de observatiehut op de Oelemars. 
 
Roofvogels en uilen 
Een paartje Wespendief vertoonde zich enkele keren boven en ook in de Zandbergen, waarbij ook 
vlinderbalts is waargenomen.  Torenvalk, Sperwer en Buizerd konden wel op de broedvogellijst 
worden bijgeschreven, maar er waren te weinig waarnemingen om van  Boomvalk en Havik een geldig 
territorium te verkrijgen. 
De Bosuil zat dit jaar weer in het onderzoeksgebied. De Ransuil lijkt definitief verdwenen te zijn, maar 
van de Steenuil was er naast het bestaande territorium onder de golfplaten van een schuurdak een 
tweede territorium, ws. in een holle knotwilg bij een andere boerderij. 
 
Steltlopers 
De Kleine Plevier broedt jaarlijks op de Oelemars. Hier is perfect biotoop in de vorm van mineraal 
zand ruimschoots voorhanden. Van deze soort broeden in Twente hooguit 20 paren. Het broedsel van 
de Kleine Plevier die voor de hut op de ingerichte broedplaats op het grind heeft gebroed, viel ten 
prooi aan predatie. Het paar Kleine Plevieren dat het zanddepot als broedplaats uitkoos, heeft wel 
succesvol gebroed met als resultaat één jong.  De Kieviten op het cultuurland hebben geen van allen 
jongen voortgebracht. De nesten zijn alle gesneuveld tijdens de mestinjectie.  Alleen de twee paartjes 
op de oever van de zandafgraving hebben succesvol gebroed. 
 
Bebouwing 
Bij een van de boerderijen zaten in de schuren drie nesten van de Boerenzwaluw. Inmiddels zijn alle 
Ringmussen uit het onderzoeksgebied verdwenen, maar de open plekken zijn opgevuld door 
Huismussen. 
 
Kolonievogels 
De Huiszwaluw is inmiddels als kolonievogel verdwenen uit het gebied. De talrijkste broedvogel was 
de Oeverzwaluw met 217 bewoonde nesten, waarvan 84 in de betonnen wand en 133  in het 
zanddepot. Jaarlijks is dit de grootste kolonie van de Oeverzwaluw in Twente.  
 
Bosvogels 
Bijzonder was vorig jaar de vestiging van een Middelste Bonte Specht in marginaal biotoop in een 
klein stukje loofhout in het grote naaldbos van de Zandbergen. Deze specht was ook dit jaar weer 
aanwezig op dezelfde locatie. Bij de bosvogels waren verder geen opmerkelijke verschillen in 
aantallen, uitgezonderd de terugval van Grote Bonte Specht en Grote Lijster naar het normale niveau 
en een laagterecord voor de Gaai. Wel is de tendens bij de bosvogels licht dalend. 
 
Cultuurland 
Opmerkelijk in 2015 was de spectaculaire groei van de Roodborsttapuit in cultuurland met allemaal 
succesvolle broedgevallen. Deze soort is dit jaar weer terug bij af. De Grasmus liet ook een daling 
zien. Opmerkelijk is de opkomst van de Gele Kwikstaart, die een verdubbeling in het aantal territoria 
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liet zien. De Veldleeuwerik blijft het nog steeds volhouden. De Kwartel kwam vorig jaar als 
nieuwkomer in het gebied en had dit jaar zelfs twee territoria. 
 
Mijn dank gaat uit naar de firma Texploza voor de vergunning tot betreding van de zandafgraving en 
naar de familie Ter Linde voor betreding van hun erf voor het tellen van de zwaluwnesten. 

 
Ben Hulsebos  
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Broedvogelinventarisatie Boerrichtersesch  
 
Als je zo door dit gebied rijdt, ingeklemd tussen Postweg en Kerkebos, zou je niet direct verwachten 
dat er een interessante broedvogelbevolking aanwezig is. Het gebied is open met hier en daar wat 
bomen. De bossen van enige omvang zijn het Kerkebos in het noorden en een bosperceel tegenover 
de Grevenmaat in het midden. Het Kerkebos is in de winter van 2009-2010 aan een groot onderhoud 
onderworpen waarbij alle dode bomen zijn verwijderd; de Middelste Bonte Specht is nog steeds niet 
terug. Het gebied wordt doorsneden door de A1, waarlangs opslag aanwezig is in de vorm van 
struiken. Hier en daar heeft een bewoner (hout)wallen aangelegd, waardoor er toch nog behoorlijk wat 
afwisseling is. Ten zuiden van het Kerkebos heeft Natuurmonumenten een perceel grasland 
omgevormd tot een akker met graslanden, doorsneden door ruige wallen. Dit deel van het gebied 
wordt doorsneden door de Lutterbeek, die een eindje verder onder de A1 door loopt en door het 
Arboretum stroomt. Rond 1920 was ook al een groot deel van het gebied in gebruik als weiland, 
afgewisseld met wat heide. Er bevinden zich in het gebied een aantal grote(re) boerenerven. Slechts 
één hiervan is een boerderij met melkvee. 
 
Door omstandigheden zijn slechts een beperkt aantal bezoeken uitgevoerd. 
In onderstaande tabel staan de bezoekdata.                             
       
 
 
 

 
Tabel1: Bezoekdata en tijden 
 

 
 
 

Datum begintijd eindtijd 

23-3 7:15 9:45 

2-4 20:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20:45 

10-4 6:45 9:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

24-4 7:05 9:55 

11-5 5:15 8:30 

29-5 4:30 7:25 

11-6 22:00 23:40 

28-6 20:00 20:45 

 
      Boerrichtersesch (met rechts boven De Lutte) 
 
               

                  
Doordat in het gebied geen grote(re) natuurgebieden liggen is het altijd een beetje aan onze aandacht 
ontsnapt. Alleen met het BMP-Z telgebied Losser zijn hier vanaf 2004 bezoeken gebracht om naar 
zeldzame soorten te zoeken. Net buiten het gebied komen soorten voor als Grote Gele Kwikstaart, 
IJsvogel en Middelste Bonte Specht (Arboretum, Boerskotten en Grevenmaat). Ook de 
Roodborsttapuit bevindt zich op korte afstand van 
het gebied (Groote Lutterveld). Maar het gebied zelf 
lijkt voor deze soorten niet geschikt. Dat bleek een 
misvatting te zijn. Om het geheel in een wat breder 
perspectief te plaatsen zijn de gegevens die Rob 
Vogel in 1988 hier heeft verzameld van enkele 
soorten ook in tabel 2 opgenomen.   
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De inventarisatie in 2016 heeft een fantastische soortenlijst opgeleverd. 
 
Soort 1988 2016 Soort 1988 2016 Soort 1988 2016 

Wilde Eend - 1 Roodborst  24 Bonte Vliegenvanger 5 6 

Torenvalk - 1 Nachtegaal 2 1 Staartmees  2 

Patrijs - 1 Zwarte Roodstaart  3 Glanskop 2 7 

Fazant  2 Gekraagde Roodstaart 2 1 Matkop  2 

Houtsnip 2 4 Roodborsttapuit - 1 Pimpelmees  15 

Holenduif 1 4 Merel  52 Koolmees  30 

Houtduif  14 Kramsvogel 1 - Boomklever 12 10 

Koekoek 1 - Zanglijster  15 Boomkruiper  16 

Bosuil 1 1 Grote Lijster 1 5 Gaai  2 

Ransuil 1 - Bosrietzanger 3 5 Kauw  4 

Groene Specht - 2 Spotvogel 2 1 Zwarte kraai  5 

Grote Bonte Specht 2 5 Braamsluiper 1 1 Spreeuw  7 

Middelste B. Specht - 1 Grasmus 6 13 Huismus  21 

Kleine Bonte Specht 4 - Tuinfluiter  9 Vink  25 

Boerenzwaluw  21 Zwartkop  44 Groenling  3 

Boompieper  1 Tjiftjaf  35 Putter  2 

Witte Kwikstaart  3 Goudhaan  1 Goudvink - 2 

Winterkoning  41 Vuurgoudhaan 1 2 Appelvink 5 3 

Heggenmus  33 Grauwe Vliegenvanger  4 Geelgors 1 1 

Tabel 2. Soorten en aantallen in 1988 en 2016  -  = niet aanwezig   □ = niet geteld dat jaar 
 
Bovenstaande tabel laat zien dat er soorten komen en gaan. De Nachtegaal doet vermoeden dat er 
niet veel veranderd is. We weten wel beter, zaten er in 1988 vele tientallen in Losser, in 2016 was dit 
mogelijk de enige. In 1988 werd de Ringmus, vanwege zijn talrijkheid niet geteld. Anno 2016 is hij uit 
het gebied verdwenen. De Kleine Bonte Specht heeft het in dit deel van Losser niet gered. Mogelijk is 
het vellen van dode bomen in het Kerkebos deze soort noodlottig geworden. Ook de Ransuil is uit het 
gebied verdwenen.  
Positieve veranderingen zijn zonder meer de toename/verschijning van: Torenvalk, Patrijs, Holenduif, 
Groene Specht, Middelste Bonte Specht, Roodborsttapuit, Grote Lijster, Bosrietzanger, Grasmus en 
Glanskop. De enige Geelgors zat nog steeds op dezelfde plek als in 1988.  
Enkele soorten mochten, omdat ze niet voldeden aan de criteria, niet meegeteld worden. Wel maakten 
ze in het broedseizoen gebruik van het gebied. Dit zijn: Grote Gele Kwikstaart, Ekster , Scholekster en 
Zwarte Specht. Een Steenuil zat net buiten het gebied, aan de overkant van de Postweg. 
 
Rudi Lanjouw 
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Broedvogelinventarisatie de Snippert 
 

In het voorjaar van 2016 is er een broedvogelonderzoek (BMP-A) uitgevoerd in een gebied van 89,3 
ha rondom de Snippert binnen de gemeente Losser. In 1988 is door Rob Vogel als tijdelijke 
medewerker van NM een grootschalige kartering (ruim 6.000 ha) uitgevoerd naar schaarse, zeldzame 
en kenmerkende broedvogelsoorten in Oost-Twente. In 2009 is dit gebied door twee leden van de 
VWG Losser ook geteld op broedvogels.  
 

  

De Snippert bestaat voornamelijk uit voedselarm droog bos met twee heideveldjes met voornamelijk 
struikheide, enkele graslanden, een grote akker en als bebouwing een boerderij (de Judith-hoeve), 
enkele huizen, een villa en de werkschuur van NM.  

  
 

Methode 

Het onderzoek is in 2016 tussen 12 maart en 19 juni uitgevoerd volgens de uitgebreide 
territoriumkartering, zoals omschreven in de Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek (van Dijk en 
Boele, 2011). Dit is een landelijk gestandaardiseerd onderzoek. Hierbij wordt niet naar nesten 
gezocht, maar worden de territoria op basis van het aantal waarnemingen, de tijd van het jaar en zang 
en gedrag van de vogels, in kaart gebracht. De veldkaarten worden omgezet in soortkaarten en met 
behulp van de handleiding worden geldige waarnemingen omgezet in territoria. Er zijn 8 volledige 
rondes gelopen met steeds een verschillend startpunt, bestaande uit één avondbezoek en zeven 
vroege ochtendbezoeken, waarbij één uur voor zonsopgang werd begonnen. De invoer van de 
gegevens is via Autoclustering gedaan, waarbij het handmatige bepalen van de territoria is vervangen 
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door een speciaal computerprogramma van Sovon. Ook is gebruik gemaakt van aanvullende 
waarnemingen buiten de reguliere tellingen door andere vogelaars van VWG Losser of specifieke 
nesttellingen. De gegevens zijn aan Sovon (Vogelonderzoek Nederland) en NM overgedragen en 
zullen worden opgenomen in het landelijke bestand. 
 

Resultaten 

Nadat de balans was opgemaakt konden 55 broedvogelsoorten op de lijst worden bijgeschreven. Van 
deze 55 soorten staan er 6 op de Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels (uitgave 2004). Het 
aantal territoria bedraagt 685. De gemiddelde dichtheid is 7,7 territoria per ha.  
In de volgende tabel staan alle soorten met het aantal territoria vermeld met daarbij ter vergelijking het 
aantal territoria uit 1988 (BSP soorten) en 2009 (BMP-onderzoek, VWG Losser). In 2016 zijn enkele 
stukjes extra geteld, het betreft het heidestukje aan de zuidwestelijke kant van het gebied en enkele 
woningen aan de noordzijde. 
 

Soort 1988 2009 2016 Soort 1988 2009 2016 

Dodaars 0 0 0 Braamsluiper 2 1 - 

Grauwe Gans n.g. - 1 Grasmus 0 2 2 

Wilde Eend 1 1 2 Tuinfluiter n.g. 6 4 

Sperwer 1 0 0 Zwartkop n.g. 35 50 

Buizerd 1 2 2 Tjiftjaf n.g. 26 41 

Boomvalk * 0 1 0 Fitis n.g. 18 16 

Fazant n.g. 0 - Goudhaan n.g. 8 32 

Kievit 0 2 0 Vuurgoudhaan 7 - 10 

Houtsnip 9 2 4 Grauwe Vliegenvanger * n.g. 3 19 

Holenduif 3 2 4 Bonte Vliegenvanger 5 5 8 

Houtduif n.g. 26 27 Staartmees n.g. 6 3 

Zomertortel * 1 - - Glanskop 11 5 10 

Koekoek * 1 - - Matkop * n.g. 3 7 

Kerkuil * 0 - 1 Kuifmees n.g. 10 10 

Bosuil 3 2 2 Zwarte Mees n.g. 8 5 

Ransuil * 1 - - Pimpelmees n.g. 17 24 

Draaihals * - - 1 Koolmees n.g. 21 37 

Groene Specht * 0 2 4 Boomklever 7 12 12 

Zwarte Specht  0 1 2 Kortsnavelboomkruiper n.g. - 2 

Grote Bonte Specht 8 9 13 Boomkruiper n.g. 16 24 

Middelste B. Specht - - 5 Wielewaal * 0 - 1 

Kleine Bonte Specht 0 1 4 Gaai n.g. 4 7 

Boerenzwaluw * n.g. 3 4 Kauw n.g. 1 3 

Boompieper 7 5 7 Zwarte Kraai n.g. 5 8 

Witte Kwikstaart n.g. 1 2 Spreeuw n.g. 15 16 

Winterkoning n.g. 32 42 Huismus * n.g. 5 2 

Heggenmus n.g. 8 16 Ringmus * n.g. 0 - 

Roodborst n.g. 31 49 Vink n.g. 45 37 

Nachtegaal * 1 - - Groenling n.g. 2 2 

Gekraagde Roodstaart 5 3 4 Putter 3 0 1 

Merel  n.g. 34 61 Goudvink 2 2 5 

Zanglijster n.g. 16 16 Appelvink 11 3 7 

Grote Lijster 6 3 6 Geelgors 3 1 1 

 
Overzicht broedvogels BMP-plot de Snippert, Losser 

De Rode lijstsoorten staan in de tabel met een * aangegeven. 
 

Enkele soorten zijn wel in het terrein aangetroffen, maar voldoen niet aan de criteria om tot een geldig 
territorium te besluiten. Het gaat hierbij om de volgende soorten: Dodaars, Sperwer, Boomvalk en 
Kievit. Voor de Dodaars geldt dat een roepend mannetje is waargenomen net voor de datumgrens (9 
april) en voor de Kievit net voor 10 mei. Voor de Boomvalk is ondanks meerdere bezoeken geen 
derde waarneming vastgesteld.  

Ontwikkelingen in broedvogelpopulatie 

In 1988 is door Rob Vogel een grootschalige kartering uitgevoerd naar schaarse, zeldzame en 
kenmerkende broedvogelsoorten. In 2009 is de Snippert ook geteld op alle broedvogels door leden 
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van de VGW Losser. Toen is alleen het gedeelte geteld dat in beheer is van NM. In 2016 is het gehele 
gebied geteld en dus ook het heideveldje aan de zuidwestzijde en enkele woningen aan de noordkant. 
Hierdoor kunnen enkele verschillen ontstaan in de vogelpopulatie en de aantallen. Bij dit verslag is 
hier geen rekening mee gehouden.  

Hieronder een korte toelichting op een paar vogelsoorten en familiegroepen: 

 In het terrein waren alle spechten vertegenwoordigd, waarbij de Groene Specht een stijging 
laat zien van 2 territoria 2009 naar 4 territoria in 2016. De Zwarte Specht (van 1 naar 2), de 
Grote Bonte Specht (van 9 naar 13) en Kleine Bonte Specht (van 1 naar 4) namen ook toe. 
De Middelste Bonte Specht is een nieuwkomer met 5 geldige territoria en volgt daarmee de 
landelijke trend. De Draaihals is ook vastgesteld met 1 territorium op het heideveld midden in 
de Snippert. 

 De bosvogels laten ten opzichte van 2009 een stijging zien. Zo gaat het aantal territoria van 
de Merel van 34 territoria in 2009 naar 61 in 2016, maar ook de Roodborst van 31 naar 49 en 
bijvoorbeeld de Grote Lijster van 3 territoria naar 6 territoria in 2016. In 2016 deden ook de 
Goudhaan, de Vuurgoudhaan, de Grauwe Vliegenvanger en de Boomkruiper het erg goed. 

 In 2009 was in een gedeelte van het terrein nog laag struweel aanwezig, welke in 2016 al 
weer aardig was volgroeid met boompjes. Hierdoor zijn er in 2016 lagere aantallen 
vastgesteld van de Tuinfluiter, Fitis en is de Braamsluiper zelfs verdwenen. Dit heeft overigens 
wel meer een positief effect op de Tjiftjaf en de Zwartkop. 

 De Rode Lijstsoorten Ransuil, Koekoek, Nachtegaal en Zomertortel zijn verdwenen ten 
opzichte van 1988, maar waren ook al niet meer waargenomen in 2009. De Huismus laat een 
dalende trend zien. Kerkuil, Wielewaal en Draaihals zijn allen vastgesteld met 1 geldig 
territorium. De Matkop en de Grauwe Vliegenvanger zijn dit jaar wel goed vertegenwoordigd.  

 Van andere soorten lagen de aantallen eveneens lager of zijn zelfs verdwenen, zoals van 
Staartmees (van 6 territoria naar 3), Zwarte Mees (van 8 naar 5 territoria), Vink (van 45 naar 
37 territoria) en Kievit (van 2 naar 0 territoria). 

Mijn dank gaat uit naar NM voor de vergunning tot betreding van de natuurgebieden en naar enkele 
bewoners voor het betreden van hun terrein.  

Niels Leerling 
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Broedgeval van de Rode Wouw op de Hooge Lutte 
 
Vanaf half mei werden door verschillende mensen voor het eerst Rode Wouwen ten noorden van De 
Lutte waargenomen. Een van hen kon op 20 mei de wouw fotograferen met een tak in de bek. 
Broedcode 9 was daarmee een feit. 
Henk Noordkamp kon geleidelijk meer details geven over een vermoedelijke nestelplaats, amper 
300m van de plaats waar zich in 2010 ook Rode Wouwen hebben opgehouden, maar niet hebben 
gebroed. 
Op 23 mei werd de Rode Wouw voor het eerst gehoord vanuit het bosdeel dat "broedverdacht" was. 
In het bos werden echter, behalve alarmerende Buizerds, geen wouwen gezien of gehoord. Wel werd 
een vleugelpen van de Rode Wouw gevonden. Op 30 juni bezocht ik opnieuw het broedverdachte 
bosdeel en ter plaatse alarmeerden twee Rode Wouwen sterk. Ondanks intensief speuren, kon geen 
nest worden ontdekt. Onder de bomen zou schijt de aanwezigheid van jongen hebben kunnen 
verraden, maar ook dat werd niet gevonden.  

 

 
 

Biotoop van de Rode wouw: ongestoord bos, grenzend aan glooiend weidegebied 

 
Op 4 juli en 18 juli werd min of meer hetzelfde waargenomen: er waren wel wouwen maar een nest 
werd niet gevonden. 
Op 25 juli werd het bos opnieuw bezocht. Uit een eik boven mij vloog een wouw weg waarna, ook 
vanwege schijt op de bosbodem, het nest gevonden werd. Het zat zeer goed verscholen achter het 
gebladerte. Op het nest zat een tweede Rode Wouw, die na een paar minuten afvloog, zodat ik dacht 
met twee vliegvlugge jongen te maken te hebben. Dat zou passen in de tijd bij een normaal 
broedverloop. Opvallend was het geringe formaat van het nest, zodat ik me wel afvroeg hoe twee 
jonge vogels daarop groot geworden konden zijn en er ook nog plaats is geweest voor een 
jongenvoerende ouder. Niettemin: twee jonge wouwen en een nest: broedcode 16. Maar het kwam 
anders. 
Op 4 augustus werd het bos weer bezocht. Tot mijn verbazing werd op het nest een jonge vogel 
ontdekt, die nog pluis aan de uiteinden van de kopveren had. Wie waren dan de vogels van 25 juli? 
Twee mogelijkheden: óf veel eerder uitgevlogen jongen, óf toch de beide ouders. 
Nog eens alles op een rij gezet, de grootte van het nest bekeken en tot de slotsom gekomen dat 
vrijwel onmogelijk de eerder waargenomen vogels jongen konden zijn. Want dan zouden drie jongen 
het niet bijster grote nest bezet moeten hebben én dit "nestdotje" naast twee veel oudere jonge vogels 
hebben kunnen overleven. Nee, dit was waarschijnlijk het enige jong dat op het nest geboren was en 
op 4 augustus nog maar op een week of vier tot vijf oud geschat werd.  
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Jonge Rode Wouw (ca .4-5 wkn.). Hooge Lutte, 4 augustus 2016 

 
In de dagen daarna groeide het jong voorspoedig en op 15 augustus zat het volledig in de veren en 
zou het dus zo'n 6,5 week oud moeten zijn. Een uitvliegen leek nabij. 
Maar nee. Op 23 augustus zat het jong, luid roepend, nog steeds op het nest. Toen was goed te 
horen dat het geluid ("piuuu-iu-iu-iu" ) nauwelijks van dat van een oude vogel te onderscheiden is. Op 
26 augustus werd het nest leeg aangetroffen en is aangenomen dat het jong gezond is uitgevlogen.  
In de literatuur is, voor zover mij bekend, geen dergelijk laat broedgeval beschreven. Zelfs niet van 
een vervolglegsel (waarvan vermoed wordt dat dit wel het geval is). 
 

 

 
Hetzelfde jong, 3 weken later (augustus 2016), 3 dagen voordat het uitgevlogen is 

 
Een tweede Twents broedgeval, op de horst nabij de Ottershagen waarop in 2015 met succes is 
gebroed, is door onbekende oorzaak mislukt. Kapotte eischalen werden onder de horst gevonden. 

 

 
 
Peter Waardenburg  
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Midwintertelling watervogels 2016 
 

Telling 
Deze telling gebeurt in het kader van de jaarlijkse Sovon-midwintertelling van watervogels, die in het 
gehele land in het weekeinde in het midden van januari wordt gehouden. De bedoeling van de 
tellingen is het volgen van de aantalsontwikkelingen en de populatiegrootte van watervogels in 
Nederland.  
 
Weer 
De tellingen vonden dit jaar plaats op zaterdagmorgen 16 januari 2016. De weersomstandigheden 
waren ongunstig met een stevige wind 4 Bft, geen zon, een temperatuur van 1 tot 3 graden en het 
eerste uur regen en motregen. De verwachte gladheid bleef gelukkig uit, zodat er veilig gefietst kon 
worden. De waterstand was hoog, maar een fietstocht langs het Dinkeltraject was mogelijk vanaf de 
Duitse grens tot de Zoekerbrug. Daarnaast is er vanaf de bruggen geteld en kon er af en toe een 
doorsteek naar het water worden gemaakt. Er was geen ijsbedekking en er lag geen sneeuw. In de 
voorafgaande winterperiode was er nog geen vorst van betekenis geweest en de vorstgrens lag nog 
ten noorden en oosten van Losser.  
 
Gebieden 
VWG Losser telt de volgende gebieden: 

 Dinkel: Rijksgrens-Bossinkbrug (in totaal 6 km) 

 Oelemars 

 Omleidingskanaal: Verdeelwerk-Stroothuizerbrug 3,3 km 

 Punthuizen, Puntbeek, Bewwerskamp 
 
 
Resultaten 
De resultaten van de tellingen staan in onderstaande tabel. Het betreft uitsluitend ter plaatse 
aanwezige vogels op of bij het water. Invallende en afvliegende vogels zijn ook meegeteld. Ondanks 
de afwezigheid van kou in het noordoosten werden er toch behoorlijk wat vogels en vogelsoorten 
genoteerd. In totaal werden er dit jaar 2.215 watervogels geteld, verdeeld over 26 soorten.  
Het traject langs de Dinkel leverde ook dit jaar verhoudingsgewijs veel watervogels op. Opmerkelijk 
was het hoge aantal Wintertalingen. De Dodaars bij de Zoekerbrug en de Wintertalingen achter de Pol 
waren de krenten en de Kokmeeuwen op de Welp zorgden voor de pap. De Oelemars aan het einde 
van de telling zorgde zoals gewoonlijk weer voor de aantallen. Op de Oelemars konden we als nieuwe 
telsoorten Grote Canadese Gans en Slobeend bijschrijven. De tellers langs het Omleidingskanaal 
hadden Dodaarzen, Grote Zaagbekken en Grote Zilverreigers als leuke soorten op de tellijst staan met 
daarbij ook nog 3 nieuwe soorten als Pijlstaart, Krakeend en Wintertaling. 
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 en de Puntbeek zijn geteld vanaf 2006. In 
de tabel zijn de tellingen vanaf 2004 vermeld.  
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Dinkel 
 
Soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Aalscholver  1  1  5 1  1 1 2  3 

Blauwe Reiger 8 1 6 5 13 5 6 2 5 1 5 11 3 

Gr. Zilverreiger        1      

Ooievaar  1  1 1 1 2   1 1 2 2 

Knobbelzwaan       2 2  2 8 3  

Nijlgans 2  2 3  1  3 2  25 49 2 

Mandarijneend       1       

Smient  2   1 2  2      

Krakeend      8 5 2      

Wintertaling  2 6 2  8 7 19    1 26 

Soepeend 2 1    1 2 1      

Wilde Eend 161 152 187 40 55 259 310 167 4   37 32 

Kuifeend     2         

Tafeleend        2      

Meerkoet 7 3 19  12 20 9 49 5  2 1 1 

Waterhoen 3 12 25 4 19 13 3 9 8 3 9 6 15 

Kievit 13       1    40  

Watersnip   1     1      

Kokmeeuw 736  15 618 440 63 225 352 31 350 228 700 597 

Stormmeeuw       10 1     1 

IJsvogel  1 1         1  

Gr. Gele Kwik    1      1 1   

Totaal 932 177 263 676 544 388 584 618 60 361 282 852 683 

 
 

  

http://twitter.com/vwglosser/status/688309342068690944/photo/1
http://twitter.com/vwglosser/status/688309342068690944/photo/1
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Oelemars 
 
Soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dodaars 1         1    

Fuut 4 4  3 7  2  3 7 18 9 8 

Aalscholver  15  7 3  1 9 9 7 7 21 10 

Blauwe Reiger   1   2    1 1 1  

Knobbelzwaan   2       6 2   

Grauwe Gans  119  2  6 231  112 315 123 65 2 

Kolgans  3       6 20 197 152 67 

Toendrarietg.       2       

Brandgans 5 3  2     6 3 6 4  

Gr. Can. gans             2 

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

Nijlgans 3 8   18  39  22 27 16 30  

Smient 12 19 6 18 9   9 5 18 8 3 5 

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

Wintertaling  1 4 4 4  38      2 

Soepeend 6    3 3 1  2 1  3 2 

Wilde Eend 1.346 313 753 608 1.037 256 1.002 220 592 888 833 942 997 

Pijlstaart 1 1 1       1    

Slobeend             2 

Kuifeend 1   10   3 15 1 3 10 8 15 

Witoogeend 1             

Tafeleend 6  2 2    5 1   7  

Grote Zaagbek        3      

Bahamapijlst.     1         

Meerkoet 32 16 26 5 29  108  14 26 14 24 29 

Waterhoen   1  1     3    

Kievit   1  82   47 150 11 110 79  

Oeverloper            1  

Watersnip           6 4 11 

Kokmeeuw 1 70 54 12  21 68  132 2 196 38  

Zilvermeeuw  3            

Stormmeeuw       11       

IJsvogel  1      1  1   1 

Totaal 1.430 585 876 683 1.225 299 1.523 326 1.088 1.378 1.577 1.417 1.179 
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Omleidingskanaal-Puntbeek-Bewwerskamp 
 
Soort 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dodaars 1 4 2  1   2 2 3 6 

Fuut  7     1 1    

Aalscholver 1 13 20 3 3 5 5 4 14 22 12 

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

Grote Zilverreiger   1 1 3 1 5 4 4 7 3 

Knobbelzwaan   1     2    

Grauwe Gans  6 2 8 9 4 15 2 20 45 119 

Soepgans         1 1  

Nijlgans 2 5 2 2  3 10 4 5 7 1 

Krakeend           3 

Soepeend   6 4        

Wintertaling           1 

Wilde Eend 50 28 90 60 71 58 50 55 70 24 54 

Pijlstaart           1 

Kuifeend 3 32 74  7 25 29 47 37 34 25 

Grote Zaagbek  2 8   4 1 1 5 4 2 

Meerkoet 24 31 129 97 18 19 48 125 49 57 64 

Waterhoen 1 1 6    2 1  3 1 

Kievit  180          

Kokmeeuw     3 3 40 1   55 

Stormmeeuw     2       

IJsvogel 2      1  1   

Grote G. 
Kwikstaart 

      1    
 

Totaal 86 316 347 178 120 116 216 252 211 215 353 

 
De tellers in 2016 waren: Robert Blanke, Martin Bonte, Bennie Egberink, Niklas Haverkate, Herman 
Kamphuis, Ben Hulsebos, Leo Hassing, Wolfgang Waanders, Wynand Koekkoek en Sander Wansing.  
De coördinatie was in handen van Sander Wansing. Met nog dank aan Leo voor de hete 
chocolademelk met slagroom halverwege de route om weer op temperatuur te komen. 
De gegevens zijn aan Sovon doorgegeven. 
 
Sander Wansing en Ben Hulsebos 
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Klapekstertelling winter 2015-2016 in Losser 

 
De Klapekster is als broedvogel in Nederland uitgestorven, maar op de doortrek en als wintergast 
worden ze af en toe waargenomen. De overwinterende Klapeksters hebben winterterritoria van 
gemiddeld 50 ha, meestal in heide- en hoogveengebieden. Ze zitten graag boven in struiken en 
bomen op zoek naar voornamelijk muizen, maar ook wel naar vogels, amfibieën, reptielen en 
insecten. Deze prooien worden op doornen of scherpe takjes gespietst of klem gezet in een vork van 
een tak. Hoewel de Klapekster tot de zangvogels behoort, gedraagt hij zich als een roofvogel. Het 
aantal overwinteraars in geheel Overijssel wordt geschat op 23-30 Klapeksters. 
Waarneming.nl is in november 2007 een landelijke klapekstertelling gestart om de verblijfplaatsen en 
de overwinterende aantallen goed in beeld te krijgen. Daartoe werden vogelaars en vogelwerkgroepen 
opgeroepen om potentiële overwinteringsplaatsen van Klapeksters tijdens twee telweekenden in hun 
omgeving te bezoeken om Klapeksters op te sporen. Onze vogelwerkgroep heeft daar ook sinds 2007 
medewerking aan verleend Tegenwoordig wordt deze telling in een samenwerking tussen 
waarneming.nl en Sovon georganiseerd. De potentiële klapekstergebieden die in Losser worden 
onderzocht zijn: Oelemars, Omleidingskanaal/Lutterzand, Punthuizen, Beuninger Achterveld, 
Strengeveldweg, Zwartkampsweg en Stroothuizen. Het merendeel van de gebieden wordt beheerd 
door SBB. 

 
 

Op zoek naar de Klapekster in Punthuizen  

 
Op 19 december 2015 op de eerste telling van dit seizoen werd er in het kader van deze 
klapekstertellingen 1 Klapekster binnen de gemeente Losser waargenomen. De telomstandigheden 
waren gunstig met een aangename temperatuur van 13 graden, weinig wind (3 Bft), droog en 
wisselend bewolkt. Een tijd daarvoor waren er op 23 oktober nog 2 Klapeksters in het Beuninger 
Achterveld waargenomen. Ook in Punthuizen is al twee keer een Klapekster gemeld. Deze eerste 
telling is door 8 tellers uitgevoerd. 

 
 

Klapekster Beuninger Achterveld  
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De tweede telling vond plaats op vrijdagmorgen 19 februari 2016. Het was wat grijzig weer, met af en 
toe een licht spatje motregen, maar later op de ochtend werd het wel droog. De Klapekster die bij de 
eerste telling in het Beuninger Achterveld werd gezien, zat nu weer ongeveer op dezelfde plek.  
 

 
 

Klapekster Beuninger Achterveld   

 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

3 4 2 2 3 1 2 2 2 

 
Aantal Klapeksters per winter in de onderzoeksgebieden in Losser 

 
Alle klapekstertellers worden voor hun telwerk bedankt door de organisatoren van de 
Klapekstertelling: Waarneming.nl en Sovon. De telgroep bij de eerste telling bestond uit Niklas 
Haverkate, Ben Heerink, Ben Hulsebos, Ruud Kuipers, Bennie Egberink, Henk Gilbers, Sander 
Wansing, Angelique Lamme, Wynand Koekkoek en Johan Verloop. De tweede telling is uitgevoerd 
door Ben Hulsebos, Chris Paus en Johan Verloop. 
 
Ben Hulsebos 
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Oelemars in 2016 
 
Werkzaamheden 
Dit jaar zijn op de Oelemars de volgende activiteiten door VWG Losser uitgevoerd: 

 Voor- en najaarstrektellingen op Telpost Oelemars 

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

 Klepelen van de noord- en westoever om wilgen- en berkenopslag te verwijderen 

 Opschonen van de eilandjes voor de observatiehut 

 Vlinder- en libelleninventarisaties 
 

Soortenaantal 
Vanaf 1983 tot nu toe zijn er 250 vogelsoorten geregistreerd, waarbij ook broedvogels van exotische 
herkomst als o.a. Fazant, Nijlgans en Mandarijneend worden meegeteld. Nieuw in 2016 waren Grote 
Stern, Kwak en Baardman. Opvallend was weer de toestroom van natuurfotografen die vanuit het hele 
land en vanuit Duitsland een bezoek aan de vogelkijkhut brachten. IJsvogels, Witgatjes, Oeverlopers 
en Watersnippen lieten zich vanuit de hut moeiteloos fotograferen. 
 
Soortenlijst 2016 
De lijst van vogelsoorten van 2016 is in onderstaande tabel weergegeven, waarbij ook het aantal 
waargenomen exemplaren van enkele bijzondere soorten is vermeld.  
 

Jaarlijst Oelemars 2016     Aantal soorten: 182 

Roodkeelduiker 2 Bruine Kiekendief 59 Pontische Meeuw 5 Beflijster  

Parelduiker  Blauwe Kiekendief 5 Kl. Mantelmeeuw X Tuinfluiter X 

Roodhalsfuut  Grauwe Kiekend. 1 Gr. Mantelmeeuw 1 Zwartkop X 

Geoorde Fuut 8 Steppekiekendief 1 Dwergmeeuw  Braamsluiper X 

Kuifduiker  Ruigpootbuizerd  Dwergstern  Grasmus X 

Dodaars X Buizerd X Visdief 4 Rietzanger  

Fuut X Wespendief X Noordse Stern  Waterrietzanger  

Aalscholver X Sperwer X Grote Stern 2 Sprinkhaanzanger  

Roerdomp  Havik X Zwarte Stern 26 Kleine Karekiet X 

Koereiger  Torenvalk X Reuzenstern 2 Bosrietzanger 2 

Kleine Zilverreiger 1 Roodpootvalk 1 Stadsduif X Spotvogel  

Grote Zilverreiger X Boomvalk X Holenduif X Fitis X 

Blauwe Reiger X Slechtvalk 22 Houtduif X Tjiftjaf X 

Purperreiger 1 Smelleken 4 Turkse Tortel X Fluiter  

Kwak 1 Patrijs 1 Zomertortel  Goudhaan X 

Ooievaar X Kwartel 2 Koekoek X Vuurgoudhaan 2 

Zwarte Ooievaar 2 Fazant X Kuifkoekoek  Baardman 1 

Flamingo  Waterral 1 Bosuil 1 Gr. Vliegenvanger X 

Lepelaar 2 Porseleinhoen  Ransuil  Bonte Vliegenv. X 

Heilige Ibis  Waterhoen X Velduil  Koolmees X 

Knobbelzwaan X Meerkoet X Kerkuil  Zwarte Mees 1 

Wilde Zwaan 11 Kraanvogel 11.142 Steenuil 1 Pimpelmees X 

Kleine Zwaan 20 Scholekster X Gierzwaluw X Kuifmees X 

Zwarte Zwaan  Kluut 5 Bijeneter  Matkop  

Sneeuwgans  Griel  Hop  Glanskop X 

Kolgans X Kleine Plevier X IJsvogel X Staartmees X 

Taigarietgans  Bontbekplevier 5 Zwarte Specht X Buidelmees  

Toendrarietgans X Zilverplevier 3 Groene Specht X Bladkoning  

Kleine Rietgans  Morinelplevier  Grote B. Specht X Boomklever X 

Grauwe Gans X Goudplevier 70 Mid. Bonte Specht 1 Taigaboomkruiper 1 

Grote Can. Gans X Kievit X Kleine B. Specht X Boomkruiper X 

Brandgans X Kanoet  Draaihals  Grauwe Klauwier  

Rotgans  Drieteenstrandloper  Veldleeuwerik X Klapekster  

Roodhalsgans  Steenloper 2 Boomleeuwerik 6 Ekster X 

Bergeend 17 Bonte Strandloper 17 Strandleeuwerik  Gaai X 

Casarca 14 Krombekstrandloper  Oeverzwaluw X Kauw X 

Nijlgans X Temmincks Strandl. 1 Boerenzwaluw X Roek X 

Indische Gans 2 Kleine Strandloper  Huiszwaluw X Bonte Kraai  
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Mandarijneend 3 Bosruiter 2 Duinpieper  Zwarte Kraai X 

Wilde Eend X Witgat 63 Waterpieper 17 Raaf 2 

Krakeend X Oeverloper X Oeverpieper 1 Spreeuw X 

Pijlstaart X Tureluur X Graspieper X Wielewaal 1 

Slobeend X Zwarte Ruiter 7 Boompieper X Huismus X 

Smient X Groenpootruiter 29 Roodkeelpieper 2 Ringmus X 

Wintertaling X Grutto 3 Grote Pieper  Vink X 

Zomertaling 5 Rosse Grutto  Witte Kwikstaart X Keep X 

Tafeleend X Wulp X Gele Kwikstaart X Kneu X 

Krooneend  Regenwulp 4 Grote Gele Kwikst. 1 Frater  

Witoogeend  Houtsnip  Winterkoning X Kleine Barmsijs  

Topper  Poelsnip  Pestvogel  Grote Barmsijs 2 

Kuifeend X Watersnip X Heggenmus X Barmsijs spec. X 

Zwarte Zee-eend  Bokje 3 Roodborst X Putter X 

Grote Zee-eend  Kemphaan 11 Nachtegaal 1 Groenling X 

IJseend  Grauwe Franjepoot  Blauwborst 1 Sijs X 

Brilduiker 13 Middelste Jager  Gekraagde Roodst. X Europese Kanarie  

Nonnetje 6 Kleine Jager  Zwarte Roodstaart X Goudvink X 

Grote Zaagbek 26 Kleinste Jager  Tapuit X Appelvink X 

Middelste Zaagbek  Kokmeeuw X Paapje X Kruisbek 6 

Zeearend  Stormmeeuw X Roodborsttapuit X Rietgors X 

Visarend 27 Zwartkopmeeuw 2 Zanglijster X Sneeuwgors  

Rode Wouw 41 Zilvermeeuw X Koperwiek X IJsgors  

Zwarte Wouw 6 Geelpootmeeuw 5 Grote Lijster X Ortolaan  

    Kramsvogel X Geelgors X 

Ondersoorten    Merel X   

Kortsnavelboom-
kruiper 1 

Scandinavische 
Tjiftjaf 1     

 
Waargenomen soorten op de Oelemars in 2016 

 
Dankwoord 
Dank aan Texploza en de gemeente Losser voor de toestemming om op hun terrein de 
werkzaamheden en de tellingen te mogen verrichten.  
 
Ben Hulsebos 
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Telpost Oelemars 2016 
 

Voorjaarstrek 
 
De resultaten 
Vanaf het voorjaar 2002 is telpost Oelemars actief om de voorjaarstrek vast te leggen. Dit jaar is er 
geteld van 1 januari t/m 13 juni 2016. Er zijn 117 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 (19 tellingen), gedeeltelijk dichte mist (4 tellingen) en harde wind 4 Bft of 
meer (16 tellingen). De einddatum is sinds vorig jaar wat vroeger dan in voorgaande jaren vanwege 
het feit dat in de vernieuwde versie van www.trektellen.nl de voorjaarstrek niet meer op 30 juni wordt 
afgesloten, maar op 14 juni. Dit komt meer overeen met de werkelijkheid, want na midden juni is de 
trek al bijna geheel zuidwestwaarts gericht. 
Op www.trektellen.nl zijn de resultaten eveneens te zien en kunnen er bewerkingen worden gemaakt. 
Zo kunnen er grafieken per soort worden getoond en verspreidingskaartjes van Nederland worden 
gemaakt om de doortrekpatronen over het land te zien. 

 
Nieuw in de voorjaarstelling waren Roodkeelduiker, Grauwe Vliegenvanger en Goudhaan. In de tabel 
zijn de voorjaarstellingen van de laatste drie jaren te zien. 

 
Soortnaam 2014 2015 2016 Soortnaam 2014 2015 2016 

Roodkeelduiker - - 1 Zilvermeeuw 96 114 165 

Aalscholver 663 526 576 Geelpootmeeuw 5 4 1 

Grote Zilverreiger 27 18 34 Visdief 15 - 1 

Kleine Zilverreiger - - 1 Zwarte Stern - 6 7 

Blauwe Reiger 87 99 106 Holenduif 38 235 110 

Ooievaar 24 42 42 Houtduif 8.225 3.933 9.209 

Zwarte Ooievaar 2 - - Turkse Tortel 5 2 3 

Lepelaar - 1 - Velduil 1 - - 

Knobbelzwaan 7 7 1 Koekoek 1 1 1 

Kleine Zwaan - 8 - Gierzwaluw 754 507 811 

Toendrarietgans 1.910 522 1.850 Grote Bonte Specht 1 - 3 

Kolgans 2.718 2.580 18.595 Kleine Bonte Specht - 1 - 

Grauwe Gans 285 273 600 Boomleeuwerik 3 1 4 

Anser Gans spec. 1.618 1.836 1.925 Veldleeuwerik 235 646 330 

Brandgans 26 33 37 Oeverzwaluw 38 19 31 

Gr. Canadese Gans 12 2 44 Boerenzwaluw 808 667 375 

Nijlgans 31 33 51 Huiszwaluw 10 23 48 

Casarca 1 - 7 Boompieper 11 3 4 

Bergeend 11 - 8 Graspieper 2.302 677 848 

Smient 8 2 60 Waterpieper - 1 - 

Krakeend 5 24 1 Gele Kwikstaart 114 76 65 

Wintertaling - - 4 Grote Gele Kwikstaart - 1 1 

Wilde Eend 626 454 473 Witte Kwikstaart 122 130 151 

Pijlstaart 3 - 14 Heggenmus - 1 6 

Slobeend 4 12 11 Zwarte Roodstaart - 4 - 

Tafeleend - - 1 Paapje 6 2 6 

Kuifeend - - 5 Tapuit 11 17 11 

Brilduiker - - 4 Beflijster - 5 - 

Grote Zaagbek - 4 3 Merel 3 1 5 

Wespendief 3 2 7 Kramsvogel 4.039 3.425 2.307 

Zwarte Wouw 7 1 6 Zanglijster 9 30 25 

Rode Wouw 15 6 29 Koperwiek 1.305 1.046 1.367 

Bruine Kiekendief 14 7 18 Grote Lijster 5 13 25 

Blauwe Kiekendief 8 - 1 Tjiftjaf  3 1 4 

Grauwe Kiekendief - - 1 Grauwe Vliegenvanger - - 1 

Havik 3 1 - Goudhaan - - 3 

Sperwer 56 44 30 Staartmees 10 19 30 

http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/
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Soortnaam 2014 2015 2016 Soortnaam 2014 2015 2016 

Buizerd 182 220 269 Zwarte Mees - - 1 

Visarend 4 4 9 Kuifmees 1 - - 

Torenvalk 16 16 26 Pimpelmees 8 21 58 

Smelleken 1 1 1 Koolmees 15 14 28 

Boomvalk 4 1 6 Wielewaal - 1 1 

Slechtvalk 4 3 6 Gaai - 18 2 

Roodpootvalk - - 1 Ekster 1 10 1 

Kraanvogel 811 219 10.922 Kauw 553 789 419 

Kluut - - 5 Roek 14 75 59 

Scholekster 4 4 11 Zwarte Kraai 20 34 16 

Kleine Plevier 10 7 9 Raaf - 4 1 

Bontbekplevier - 2 - Spreeuw 1.641 1.271 4.295 

Goudplevier 22 51 26 Ringmus 7 7 - 

Kievit 654 397 1.226 Vink 2.721 3.054 6.482 

Bonte Strandloper 1 - - Keep 3 1 6 

Kemphaan 6 21 5 Groenling 50 67 80 

Watersnip 5 9 5 Putter 16 35 15 

Grutto - 5 1 Sijs 17 61 246 

Regenwulp 1 7 1 Kneu 197 210 275 

Wulp 8 14 31 Barmsijs spec. - 2 - 

Zwarte Ruiter 1 3 - Grote Barmsijs 60 - - 

Tureluur 20 8 3 Kruisbek 2 - - 

Groenpootruiter 7 10 6 Goudvink 2 - - 

Witgat 24 15 19 Appelvink 7 2 1 

Bosruiter 1 - 1 Ortolaan - 1 - 

Oeverloper - 5 - Geelgors 1 6 12 

Zwartkopmeeuw 4 2 - Rietgors 12 24 14 

Dwergmeeuw 3 1 -     

Kokmeeuw 2.636 1.812 2.755 Totaal 36.308 26.851 67.914 

Stormmeeuw 137 107 34 Soorten (incl. exoten) 105 107 112 

Kleine Mantelmeeuw 34 49 6 Uurgemiddelde 130 102 233 

Grote Mantelmeeuw 1 1 1 Teluren 279,5 264 291,5 

 
Voorjaarstrek Telpost Oelemars 2014 t/m 2016 

 
Nieuwe hoogste seizoen aantallen werden bereikt voor Grote Zilverreiger, Grote Canadese Gans, 
Casarca, Rode Wouw en Slechtvalk. Er was een nieuw dagrecord voor de Kraanvogel, toen op 9 
maart aan het eind van de middag in enkele uren tijd 10.641 exemplaren overvlogen. Zie hier het 
ooggetuigenverslag van Bert Haamberg: 
 
Na een uurtje te hebben genoten besluit ik om verder te rijden want ik krijg steeds meer berichten over 
flinke kraanvogeltrek, in de hoop een graantje mee te pikken rijd ik richting Losser. Enkele uren later 
staat de wereld op zijn kop. Tegen twee uur arriveer ik op de Oelemars. Direct na aankomst zie ik de 
eerste groep met 60 kraanvogels passeren. Direct gevolgd door de volgende groep. Van alle kanten 
vliegen de kranen me om de oren. Tegen deze aantallen is geen teller bestand, gelukkig krijg ik snel 
hulp van Henk en Sander. Samen zien we prachtige groepen overkomen, de grootste daarvan is 550 
exemplaren! Deze groep besluit om recht boven de telpost hoogte te winnen, een fenomenaal gezicht, 
waar Sander Wansing een schitterende film van maakt. Gedurende de volgende uren blijven de 
kraanvogels, in vrijwel onafgebroken stroom op de telpost beuken. Waar de groepen eerst nog vrij 
klein zijn, vaak bestaande uit enige tientallen exemplaren worden ze gaandeweg de middag groter tot 
350 exemplaren per groep. Ook zien we verschillende keren kleinere groepen samensmelten waarbij 
de groepssamenstelling toeneemt tot 200 exemplaren. Stilletjes beginnen we te denken aan een 
nieuw dagrecord, het huidige dagrecord staat op 8335 op 5 maart 2013. Met iedere groep komt 
evenaring van het record dichterbij en tussen vier en half vijf wordt het record geëvenaard, om 
vervolgens snel verder op te lopen. Zelf tel ik tot vijf uur, en zie ik 10366 kraanvogels in drie uur tijd, 
een verbluffend aantal dat alle verwachtingen te boven gaat!! Uiteindelijk wordt er vanaf zes uur weer 
geteld en stokt de teller op 10641 kraanvogels, waarbij het oude dagrecord met meer dan 2000 
exemplaren is aangescherpt! Ik vermoed dat het nog erg lang gaat duren voordat ik weer dergelijke 
kraanvogeltrek in Twente zal aanschouwen!!! 
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Tot nu toe is de voorjaarstelling van 2013 met 135.898 vogels de beste geweest in alle jaren trektellen 
op telpost Oelemars, mede dankzij het uitzonderlijke voorjaar 2013. Dan zijn daarmee vergeleken de 
voorjaarstellingen van 2014 en 2015 minimaal geweest met zelfs zo‟n 100.000 vogels minder dan in 
2013. Dit jaar was het iets beter dan in de twee voorafgaande jaren. Het aantal teluren is wat meer 
dan in voorgaande jaren, omdat het Atlasproject, waar ook vele uren veldwerk inzaten, inmiddels is 
afgesloten. Het uurgemiddelde wordt in belangrijke mate bepaald door het weer en toevalstreffers met 
topdagen van soorten die dan massaal net over de telpost doortrekken, zoals dit jaar met de 
Kraanvogels. 
 

 
 

Uurgemiddelde voorjaarstrek 2002 t/m 2016 telpost Oelemars 
 

Door het uitblijven van vorsttrek waren er duidelijk minder watervogels in deze voorjaarstelling 
aanwezig. 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 telt. 
 

 
  

Doortrekpatroon Rode Wouw en Kraanvogel in de voorjaarstrek 2016 (bron www.trektellen.nl) 

 

Najaarstrek 
 
De tellingen 
De najaarstrek werd tussen 16 juni en 30 december gevolgd. Er werden 159 tellingen verricht. 
Ongunstige factoren waren regen (17 tellingen), harde wind met 4 Bft of meer (14 tellingen), 
noord(oostelijke) wind (32 tellingen) en gedeeltelijk mist of nevel (36 tellingen). 
 
De resultaten 
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Het belangrijkste is natuurlijk het uiteindelijke telresultaat. In de 159 tellingen werden gedurende 436 
teluren 126 soorten met in totaal 159.032 vogels overvliegend gezien. Met 365 vogels als 
uurgemiddelde is de najaarstrek van 2016 daarmee de op een na slechtste najaarstrektelling in de 
afgelopen 16 jaar. Alleen in 2009 was het uurgemiddelde nog iets lager. De oorzaak is te vinden in het 
feit dat net gedurende de hoofdtrekperiode noordoostelijke wind, mist en nevel de trek voor de tellers 
onzichtbaar maakten. Bij noordoostelijke wind vliegen de vogels zo hoog mogelijk over om te 
profiteren van deze rugwind. Bovendien kende dit najaar geen kou-inval in de oostelijke en noordelijke 
gebieden, zodat vorstgevoelige soorten (waaronder veel watervogels) gemist werden. 
 

 
 

Uurgemiddelde najaarstrek 2001 t/m 2016 

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

Soortnaam 2014 2015 2016 Soortnaam 2014 2015 2016 

Fuut - - 2 Velduil 1 - - 

Aalscholver 1.523 1.219 1.642 Bijeneter 1 - - 

Grote Zilverreiger 121 92 151 Grote Bonte Specht 6 35 11 

Blauwe Reiger 117 69 77 Kleine Bonte Specht 1 1 1 

Kwak - - 1 Boomleeuwerik 65 24 4 

Ooievaar 21 61 84 Veldleeuwerik 3.285 1.303 2.629 

Zwarte Ooievaar 2 2 1 Oeverzwaluw 86 154 52 

Knobbelzwaan 17 7 7 Boerenzwaluw 6.622 6.247 8.340 

Lepelaar - - 1 Huiszwaluw 784 1.496 198 

Kleine Zwaan 62 41 20 Grote Pieper 1 - - 

Wilde Zwaan 1 - 11 Boompieper 66 75 76 

Toendrarietgans 4.664 6.559 3.636 Graspieper 3.593 947 2.859 

Kolgans 19.957 23.495 12.771 Waterpieper 13 17 13 

Grauwe Gans 1062 861 1.256 Duinpieper 1 - - 

Anser gans spec. 6.415 5.670 4.908 Roodkeelpieper 4 1 2 

Brandgans 22 19 17 Gele Kwikstaart 203 299 488 

Gr. Canadese Gans 107 29 115 Grote G. Kwikstaart 14 13 21 

Nijlgans 53 43 102 Witte Kwikstaart 760 277 547 

Casarca 4 - 1 Roodborst - 2 2 

Bergeend 6 1 - Blauwborst - 2 1 

Smient 38 31 25 Heggenmus 201 169 104 

Krakeend 1 - - Zwarte Roodstaart 8 2 2 

Wintertaling 28 8 14 Gekr. Roodstaart 4 - - 

Wilde Eend 312 271 267 Paapje 43 114 26 

Pijlstaart 3 - 2 Roodborsttapuit 19 7 32 

Slobeend - 7 - Tapuit 42 18 34 

Tafeleend 2 11 8 Beflijster 1 1 - 
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Soortnaam 2014 2015 2016 Soortnaam 2014 2015 2016 

Kuifeend 8 - 1 Merel 89 123 50 

Grote Zaagbek 6 3 11 Kramsvogel 933 5.618 9.097 

Wespendief 11 26 21 Zanglijster 943 240 216 

Rode Wouw 7 3 8 Koperwiek 6.917 1.710 835 

Steppekiekendief 1 1 1 Grote Lijster 190 75 55 

Bruine Kiekendief 34 15 37 Kleine Karekiet - 1 - 

Blauwe Kiekendief 4 4 3 Sprinkhaanzanger 1 - - 

Grauwe Kiekendief - 1 - Waterrietzanger 1 - - 

Havik 5 2 - Grasmus 6 1 - 

Sperwer 226 100 108 Zwartkop 2 2 4 

Buizerd 685 482 370 Tjiftjaf 140 131 61 

Visarend 8 5 16 Fitis 1 4 4 

Torenvalk 40 33 23 Buidelmees 3 3 - 

Smelleken 15 8 3 Gr. Vliegenvanger - - 1 

Boomvalk 16 20 12 Goudhaan 19 17 20 

Slechtvalk 10 11 6 Bladkoning 1 2 - 

Roodpootvalk 2 1 - Staartmees 86 122 25 

Kraanvogel 268 3 201 Kuifmees - 2 - 

Scholekster 5 - 11 Zwarte Mees 36 105 1 

Kleine Plevier 3 5 3 Glanskop 1 - - 

Bontbekplevier - - 3 Matkop - 1 - 

Goudplevier 55 91 22 Pimpelmees 489 395 66 

Zilverplevier - 1 1 Koolmees 278 312 57 

Morinelplevier 3 - - Gaai 19 1 2 

Kievit 1.196 1.279 1.560 Ekster 4 1 6 

Temmincks Strandl. 1 - 1 Kauw 1.195 883 1.234 

Bonte Strandloper 7 10 13 Roek 281 238 230 

Kleine Strandloper 1 - - Zwarte Kraai 27 36 38 

Kemphaan 8 4 3 Raaf - 9 1 

Watersnip 58 51 86 Spreeuw 18.448 11.103 11.743 

Regenwulp 4 4 2 Ringmus 219 286 80 

Wulp 6 24 8 Huismus - 3 - 

Zwarte Ruiter 1 6 6 Vink 45.087 15.734 18.548 

Tureluur 7 3 2 Keep 135 153 26 

Groenpootruiter - 8 6 Europese Kanarie 8 6 - 

Witgat 9 18 27 Groenling 166 508 118 

Bosruiter 5 1 1 Putter 144 142 34 

Oeverloper 17 1 3 Sijs 173 451 34 

Middelste Jager 1 - - Kneu 1.931 781 530 

Kleinste Jager 1 - - barmsijs spec. 9 43 17 

Kokmeeuw 4.604 3.950 6.218 Kleine Barmsijs 1 - - 

Stormmeeuw 48 3 16 Kruisbek 15 8 6 

Kl. Mantelmeeuw 131 10 41 Goudvink 44 11 - 

Gr. Mantelmeeuw 2 - - Noordse Goudvink - 1 - 

Geelpootmeeuw 2 1 3 Appelvink 9 2 3 

Pontische Meeuw 8 2 2 Ortolaan - 1 - 

Zilvermeeuw 150 102 84 Geelgors 75 76 43 

Zwarte Stern - 3 17 Rietgors 269 162 141 

Visdief 2 7 -     

Grote Stern - - 2     

Holenduif 458 278 364     

Houtduif 273.465 63.483 63.864 Totaal 410.672 160.640 159.032 

Turkse Tortel 12 14 10 Soorten 138 129 126 

Koekoek - 2 - Teluren 422,5 437 436 

Gierzwaluw 295 1357 1941 Uurgemiddelde 972 368 365 

 
Najaarstrek Telpost Oelemars 2014 t/m 2016 

 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2016                                                                                67 
 

Nieuw in de najaarstrek waren Kwak, Lepelaar, Grote Stern en Baardman. 
Nieuwe hoogste najaarstotalen werden bereikt voor: Grote Zilverreiger, Grote Canadese Gans, 
Kokmeeuw, Gierzwaluw, Roodborsttapuit, Kramsvogel en Zwartkop. 
Nieuwe dagrecords in de gehele jaartelling, met achter de soort het aantal dat op 1 dag overvloog, 
waren er voor: Kraanvogel op 9 maart 10.641 en Kramsvogel op 30 oktober 4.086. 
 
In november zijn er bij de telpost ingrijpende veranderingen begonnen. Voor de aanleg van de N18 
zijn enorme hoeveelheden zand nodig en daarvoor is de zandafgraving weer nieuw leven ingeblazen. 
De rust van de afgelopen jaren is dan ook totaal voorbij. De zandzuiger is nu continu aan het werk, om 
de 2 tot 3 minuten rijdt een zandtransportwagen over de telpost en direct daarnaast is een 10m hoog 
nieuw zanddepot aangelegd. Deze situatie zal zo‟n drie jaar aanhouden. Maar gelukkig is er de 
mogelijkheid om met toestemming van eigenaar Texploza op hun terrein elders een rustiger plek te 
kiezen al naar gelang de plek van de werkzaamheden. Voor leden die op werkdagen de telpost willen 
bezoeken is het dan ook lastig om de vaste tellers te vinden. Parkeren op de toegangsweg op 
werkdagen is onmogelijk geworden. In de weekenden is de telpost echter wel op de vertrouwde plek 
op de toegangsweg te vinden en kan er wel geparkeerd worden. 
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 80 verschillende 
broedvogelsoorten. En wie superzeldzame soorten wil zien: er is geen betere plek binnen Losser te 
vinden. 
Met het aantal geïnvesteerde uren staat Telpost Oelemars voor 2016 van de Nederlandse telposten 
op de 7

e
 plaats. Op www.trektellen.nl is onze telpost tot nu toe 731.610 keer bekeken. 

 
Dankwoord 
Op de telpost hebben dit voorjaar in totaal 26 en in het najaar 43 tellers hun bijdrage geleverd. De 
coördinatie werd verzorgd door Ben Hulsebos en Sander Wansing. Onze dank gaat uit naar de vele 
tellers die hebben geholpen bij de tellingen en aan de firma Texploza voor de toestemming om op hun 
gebied de tellingen te kunnen uitvoeren. 
 
Ben Hulsebos 

 

  

http://www.trektellen.nl/
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Euro Birdwatch 2016.   

 
In de aanloop naar zaterdag 1 oktober werden de weersvoorspellingen al nauwlettend in de gaten 
gehouden en uiteindelijk hebben we ons toch maar gericht op de meest negatieve voorspelling van de 
Noren ( www.yr.no), die voor de ochtend toch de nodige regenbuien op papier hadden staan. 
Al om 7 uur bracht Rudi Lanjouw een grote partytent die als regenonderkomen kon dienen. 
En gedurende de hele ochtend werden we ook regelmatig getrakteerd op enkele lichte buien. 
De tellers lieten zich hierdoor niet in de tent jagen en de schrijver had inmiddels een droog 
onderkomen gevonden onder een enorme visparaplu van Jelle Diepeveen. 
De landelijke Whatsappgroep Trektellen was in de dagen voorafgaand aan de EBW 2016 gegroeid tot 
bijna 100 deelnemers, verdeeld over telposten door heel Nederland en België. 
 

  

  
 
De meeste regenactiviteit was gedurende de eerste 3 uren van de telling. In het 4

e
 teluur brak de 

bewolking en kwam ook af en toe de zon door. Gedurende de gehele telling kwam de wind uit ZZO 
met een kracht van 2-3 Bft. De temperatuur liep in de loop van de dag op van 11 naar 17 graden. Het 
zicht varieerde van 10-30 km en liep aan het einde van de middag weer wat terug. 
 
De telling werd in aantallen gedomineerd door de Vinken, Graspiepers en Spreeuwen. Vooral in de 
periode tot 12:00 uur waren het de Vinken, die de aantallen op papier brachten. Ook landelijk waren 
deze drie soorten de lijstaanvoerders. 
Al in het eerste uur kwam er een Roodkeelpieper roepend over de telpost. Deze soort is echter alleen 
weggelegd voor de geoefende jonge oren, die we gelukkig op deze dag wel in ons midden hadden. 
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Toen Martin Bonte in het tweede uur verscheen was er een wat verwarrende discussie over zijn 
baarddracht, waarbij de term “baardmannetje” ergens midden in de telgroep viel. 
Hiermee dacht de voorhoede van de telgroep (de jonge oren) dat het roepende Baardmannetje vanuit 
de maïs ook door de oudere baardmannetjes was gehoord. Verwarring alom, maar drie paar jonge 
oren zijn toch echt voldoende voor een bevestigde waarneming van een nieuwe telpostsoort en een 
nieuwe Oelemarssoort: het Baardmannetje. 
 

 
 
De rest van de dag verliep rustig en weinig spectaculair. In de middag kwam er toch nog wat 
roofvogeltrek op gang en konden we uiteindelijk nog 56 Buizerds, 15 Sperwers, 1 Wespendief en 1 
Smelleken noteren. 
Gedurende de dag zijn er tenminste 28 tellers actief geweest. Een groot aantal hiervan waren tellers 
van de VWG Losser, maar ook andere vogelaars hadden de moeite genomen om naar de telpost 
Oelemars te komen, om deze dag mee te maken. 
Daarnaast hebben we nog 15-20 bezoekers mogen ontvangen op onze telpost. We hebben met hen 
gepraat over het fenomeen vogeltrek en over het werk van onze vogelwerkgroep en gegevens 
uitgewisseld over interessante vogelgebieden in Europa. 
En daarmee werd de eigenlijke functie van de Euro Birdwatch nog eens duidelijk onderstreept. Het is 
tenslotte bedoelt om aandacht te geven aan het fenomeen vogeltrek aan een zo groot mogelijk 
publiek. 
De EBW 2016 was voor de tellers vooral een gezellige dag. En zo is het ook bedoelt. 
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  jaar datum aantal soorten       jaar datum aantal soorten 

1 2008 4-10-2008 27.644 52     1 2014 4-10-2014 12.619 69 

2 2014 4-10-2014 12.619 69    2 2011 2-10-2011 3.473 56 

3 2004 2-10-2004 7.322 51     3 2015 3-10-2015 2.222 54 

4 2003 4-10-2003 6.998 50     4 2010 2-10-2010 2.791 53 

5 2012 6-10-2012 4.016 38    5 2008 4-10-2008 27.644 52 

6 2016 1-10-2016 3.658 44    6 2004 2-10-2004 7.322 51 

7 2011 2-10-2011 3.473 56     7 2003 4-10-2003 6.998 50 

8 2010 2-10-2010 2.791 53     8 2013 5-10-2013 2.777 45 

9 2013 5-10-2013 2.777 45    9 2016 1-10-2016 3.658 44 

10 2009 3-10-2009 2.674 35     10 2007 6-10-2007 1.602 40 

11 2015 3-10-2015 2.222 54    11 2012 6-10-2012 4.016 38 

12 2006 7-10-2006 2.217 35     12 2005 1-10-2005 2.181 38 

13 2005 1-10-2005 2.181 38     13 2009 3-10-2009 2.674 35 

14 2007 6-10-2007 1.602 40     14 2006 7-10-2006 2.217 35 

 
 
 
In bovenstaande tabellen is te zien dat de EBW 2016 wat betreft aantallen op een 6

e
 plaats staat en 

wat betreft het aantal verschillende soorten op een 9
e
 plek. 

Als uit de afgelopen 14 EBW tellingen al een voorspelling voor de toekomst gehaald kan worden, dan 
heeft een EBW op 4 oktober de beste papieren. Maar voor deze telling moeten we nog wachten tot 
zaterdag 4 oktober 2025.  
De eerstvolgende Euro Birdwatch wordt gehouden op zaterdag 7 oktober 2017. 
Ik hoop dan niet dat er een voorspellende waarde uitgaat van bovenstaande tabellen. 
 
De volledige telling van deze dag is te vinden op http://www.trektellen.nl/count/view/8/20161001  en 
een uitgesplitste versie per uur is te vinden via http://www.trektellen.nl/count/view/8/20161001?sa=1 
 
Dank aan alle tellers en bezoekers voor deze dag. 
 
 
Sander Wansing en Ben Hulsebos 
Coördinatoren telpost Oelemars 
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Telpost Oelemars, 15 jaar vogeltrek in cijfers, 2001-2016 
 
Ontstaan telpost Oelemars 
In 1999 ben ik vanuit Enschede naar Losser verhuisd. De drukte en het lawaai van de grote stad 
werden verruild voor rust, ruimte, een mooi huis en een plek dichtbij de natuur. Maar mijn telpost in het 
Aamsveen kwam nu op grote afstand te liggen en ook omdat het aantal tellers daar nog maar 
minimaal was, heb ik in Losser gezocht naar een locatie voor een nieuwe telpost. 
Leo Hassing wist wel een geschikte plek, nl. de toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving 
Oelemars in Losser. Deze locatie voldeed aan alle voorwaarden: ruim zicht in alle richtingen, variatie 
in biotopen (water, slikranden ,strand, riet, akkers, bos, weiland) en een rustige ligging zonder 
verkeerslawaai en nieuwsgierige passanten. Helaas lukte het niet om de tellers van het Aamsveen 
over te halen om hun telpost op te heffen en in Losser verder te gaan, maar bij VWG Losser was er 
meteen animo om met de nieuwe telpost op de Oelemars een begin te maken. 
Omdat deze locatie op de niet-openbare toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving 
Oelemars lag, werd eerst een vergunning aangevraagd bij de grondeigenaren Mevr. ter Denge en de 
firma Texploza. Nadat deze verleend waren, werd er op 1 september 2001 onder de vlag van VWG 
Losser met de eerste trektelling begonnen. De bemanning bestond uit leden van VWG Losser en de 
coördinatie van de tellingen was in handen van Sander Wansing en mij. Vanaf de start van de telpost 
in 2001 zijn zowel in het najaar als in het voorjaar trektellingen verricht.  
Nadat de eerste najaarstrektelling in 2001 met als eerste tellers Ben Hulsebos, Johnny Schasfoort, 
Sander Wansing en Jan Wolters was afgesloten, bleek dat we inderdaad een perfecte locatie voor het 
trektellen hadden uitgezocht. Met gemak werd aan het eind van het eerste najaar de 100.000 vogels-
grens in één seizoen behaald en was de soortenrijkdom ongekend groot. 
 

 
 
Nu we 15 jaar verder zijn, is het goed om eens terug te kijken op de afgelopen periode. In figuur 1 is 
de jaarlijkse totaalsom van het aantal gepasseerde vogels te zien. 
 

 
Fig. 1: Aantal getelde vogels per jaar 2001-2016 op telpost Oelemars 
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Bij de jaartotalen zit in 2001 alleen de najaarstrek en in 2016 alleen de trek tot 1 september. De 
jaarlijkse verschillen zijn enorm. De verklaring is te vinden in de jaarlijks wisselende 
weersomstandigheden. Regen, nevel, mist en storm zijn belemmerende factorenen, zowel voor de 
vogels als voor de tellers. Lang aanhoudende rugwind kan de trek voor de tellers onzichtbaar maken, 
omdat de vogels dan zo hoog overvliegen dat ze door de tellers gemist worden. Ook het feit of de 
enkele dagen met supertrek wel of niet gemist zijn, zorgt voor een verschil in de jaartotalen. Eén 
goede houtduivenochtend kan zo een verschil uitmaken van rond de 60.000 vogels. 
In figuur 2 zit tot 2005 een licht stijgende tendens in het aantal teluren. Vanaf 2006 schieten de cijfers 
omhoog. Dit had alles te maken met mijn pensionering, zodat er nu ook op werkdagen geteld kon 
worden. 
 

 
Fig. 2: Aantal teluren per jaar 2001-2016 op telpost Oelemars 

 
De meeste tellingen zijn in de ochtenduren uitgevoerd, in het najaar meestal beginnend bij 
zonsopgang en in het voorjaar meestal wat later. Op dagen met supertrek is de hele dag doorgeteld. 
De laatste jaren zijn er in het voorjaar ook avondtellingen gedaan. Het bleek namelijk dat vooral 
meeuwen in maart/april ‟s avonds in grotere aantallen vlogen dan in de ochtenduren. Ook voor 
roofvogels en Kraanvogels bleken de avondtellingen een goede aanvulling te zijn. Menige Visarend is 
op die manier opgespoord. 
De teller van het totaal aantal doortrekkende vogelsoorten dat vanaf de telpost is gezien staat 
momenteel op 208 soorten (inclusief exoten). Het hoogste aantal in één voorjaarstelling is 118 soorten 
en in het najaar staat het soortenrecord op 135 soorten in één seizoen. In 15 jaar trektellen zijn 
inmiddels 4.309.779 vogels geregistreerd. Enkele krenten uit de pap zijn o.a. Purperreiger, Kwak, 
Zwarte Ooievaar, Steppekiekendief, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Zeearend, Roodpootvalk, 
Griel, Morinelplevier, Krombekstrandloper, Temmincks Strandloper, Steenloper, Middelste Jager, 
Kleine Jager, Kleinste Jager, Velduil, Draaihals, Middelste Bonte Specht, Strandleeuwerik, Duinpieper, 
Roodkeelpieper, Heilige Ibis, Grote Pieper, Bijeneter, Waterrietzanger, Bladkoning, Europese Kanarie, 
IJsgors, Sneeuwgors en Ortolaan. 
Vergeleken met andere telposten in Nederland is onze telpost vooral opvallend met betrekking tot de 
doortrek van Kolgans, Rode Wouw, Buizerd, Visarend, Kraanvogel en Houtduif. Het nationaal 
dagrecord van de Buizerd met 1075 exemplaren op één dag is op telpost Oelemars gevestigd. 
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Fig. 3: gemiddeld aantal ex. per uur per week op telpost Oelemars (www.trektellen.nl) 

 

In figuur 3 is mooi te zien hoe het gemiddelde doortrekverloop  in de loop van het jaar zich voltrekt. De 
piek in de voorjaarstrek ligt rond 20 maart en in het najaar rond 20 oktober, dagen waarbij iedereen 
die in vogeltrek geïnteresseerd is op de telpost zou moeten zijn om dit spektakel te aanschouwen. Dat 
de najaarstrek veel massaler verloopt dan de voorjaarstrek is ook duidelijk. 
 

 
We tellen niet alleen in de zomer…    …maar ook in de winter 

 
Telpost Oelemars is in Twente de enige telpost waarbij het jaar rond wordt geteld. Landelijk gezien is 
het een telpost die bij medevogelaars behoorlijk in de belangstelling staat, mede bepaald door de 
extreme oostelijk ligging in het binnenland. Door deze ligging wijkt het doortrekpatroon wat af van de 
westelijke telposten. Op www.trektellen.nl is onze telpost al 717.013 keer bekeken. Op deze site zijn 
alle onze tellingen, totalen, dagrecords, doortrekpatronen, teluren, enz. terug te vinden.  
 

 
Het secretariaat tijdens de Euro-Birdwatch begin oktober 

 

http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/
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Onze telpost heeft niet alleen een functie met betrekking tot het vastleggen van de vogeltrek, maar 
biedt daarnaast onze leden en andere vogelaars de mogelijkheid om op een centrale 
ontmoetingsplaats het plezier in het vogels kijken te delen. De telpost kent een behoorlijke aanloop, 
vooral in de weekeinden en het is dan ook geen telpost waar het doodstil is. Integendeel, er worden 
veel gegevens uitgewisseld en er wordt ook veel gelachen. De vele zeldzame vogels die op de telpost 
voorbij komen heeft ook jongere vogelaars aangelokt, die dat ook wel eens wilden zien. Sommigen 
zijn daarna ook lid van onze vereniging geworden. 
Tijdens de jaarlijkse Euro-Birdwatch wordt de telpost opengesteld voor het publiek. Dankzij ruime 
aandacht in de media komen op zo‟n dag tientallen belangstellenden naar de Oelemars en wordt er 
door ons tekst en uitleg gegeven.  
Enigszins onderbelicht is het feit dat onze leden van de telpost gebruik kunnen maken om hun 
vogelkennis te vergroten. Het gaat hier niet alleen om de doortrekkende vogels, die vaak snel en ver 
weg doortrekken en alleen door de kenners gedetermineerd worden, maar ook om de plaatselijke 
vogels. Die kunnen hier rustig bekeken worden en de tellers van de telpost kunnen dan 
“vogelles”geven over deze soorten en wijzen op de kenmerken van elke vogel. Eigenlijk is de telpost 
door de permanente bemanning in de ochtenduren een mogelijkheid voor iedereen om het hele jaar 
door (gratis) op cursus te gaan. Maar kleed je dan goed aan, want menigeen staat na verloop van tijd 
te bibberen van de kou. 
 

 
Warme kleding, muts en handschoenen zijn vaak onmisbaar 

 
Met dank aan de firma Texploza voor de vergunning om op hun terrein onze telpost te mogen 
gebruiken. We hopen dat we nog lang met onze tellingen door kunnen gaan. 
 
Ben Hulsebos  
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Dagvlinders en libellen 2016 
 
In de gemeente Losser zijn waarnemingen verzameld van dagvlinders en libellen. Een aantal leden 
van VWG Losser is niet alleen vogelaar, maar inventariseert tijdens het vogelonderzoek ook de 
dagvlinders en libellen. Ook doen enkele VWG-leden mee aan monitoringprojecten van libellen en 
dagvlinders voor NM. Op de Oelemars zijn er veel waarnemingen gedaan tijdens de trektellingen, 
vanaf de vlonder en vanuit de observatiehut. Het gebied de Zandbergen werd ook regelmatig bezocht. 
Op de Duivelshof is op het terrein van Natuurmonumenten een monitoringroute voor libellen uitgezet, 
waarbij 10 keer per jaar een route wordt gelopen. De gegevens van deze route gaan naar de 
Vlinderstichting en naar NM. In 2013 is daar een vlakdekkende monitoring voor dagvlinders en libellen 
op het heideterrein aan de noordkant van de Duivelshof toegevoegd. In 2015 is er op de Duivelshof 
een vlakdekkend onderzoek naar Heideblauwtjes bij gekomen en dit jaar zijn daar ook nog enkele 
kruidenrijke graslanden in het kader van het SNL-programma onderzocht. 
De waarnemingen uit deze gebieden zijn in onderstaande tabellen verwerkt. In de eerste kolom staan 
de waargenomen vlinders en libellen binnen de gehele gemeente Losser in 2016. Schaarse soorten 
zijn in rood aangegeven. Heideblauwtjes deden het goed op de Duivelshof, waar op een heideveldje 
zo‟n 2.300 Heideblauwtjes bij elkaar vlogen. De Kanaaljuffers vlogen weer zoals gebruikelijk bij het 
Omleidingskanaal en de Beekrombout zat bij de Dinkel. De Vuurlibel was dit jaar permanent aanwezig 
op de vennen in de Duivelshof, waar ook dit jaar twee soorten witsnuitlibellen zijn gezien: 
Venwitsnuitlibel en Gevlekte witsnuitlibel. De Noordse witsnuitlibel is waargenomen in Stroothuizen, 
waar ook de Tangpantserjuffer voorkwam. Op de Oelemars komt de Plasrombout voor. 
 
Dagvlinders 
 

Soort Losser Oelemars-Zandbergen Duivelshof 

Zwartsprietdikkopje X X X 

Groot dikkopje X  X 

Bont dikkopje X   

Citroenvlinder X X X 

Oranjetipje X X X 

Groot koolwitje X  X 

Klein koolwitje X X X 

Klein geaderd witje X X X 

Kleine vuurvlinder X X X 

Eikenpage X X  

Boomblauwtje X  X 

Heideblauwtje X  X 

Icarusblauwtje X X X 

Bont zandoogje X X X 

Hooibeestje X X X 

Koevinkje X X X 

Bruin zandoogje X X X 

Kleine ijsvogelvlinder X  X 

Grote weerschijnvlinder X   

Atalanta X X X 

Distelvlinder X X X 

Dagpauwoog X X X 

Kleine vos X X  

Gehakkelde aurelia X X X 

Landkaartje x  X 
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Libellen 
 
Soort Losser Oelemars-Zandbergen Duivelshof 

Bruine winterjuffer X  X 

Weidebeekjuffer X X X 

Gewone pantserjuffer X  X 

Tangpantserjuffer X   

Tengere pantserjuffer X  X 

Houtpantserjuffer X  X 

Lantaarntje X X X 

Tengere grasjuffer X   

Watersnuffel X  X 

Azuurwaterjuffer X X X 

Grote roodoogjuffer X X  

Kleine roodoogjuffer X   

Kanaaljuffer X   

Vuurjuffer X X X 

Koraaljuffer X   

Blauwe breedscheenjuffer X   

Bruine glazenmaker X X X 

Blauwe glazenmaker X  X 

Paardenbijter X X X 

Grote keizerlibel X  X 

Glassnijder X X X 

Beekrombout X   

Plasrombout X X  

Smaragdlibel X X X 

Metaalglanslibel X X X 

Viervlek X  X 

Platbuik X  X 

Gewone oeverlibel X X X 

Zwarte heidelibel X  X 

Bloedrode heidelibel X  X 

Bruinrode heidelibel X X X 

Steenrode heidelibel X X X 

Vuurlibel X  X 

Venwitsnuitlibel X  X 

Gevlekte witsnuitlibel X  X 

Noordse witsnuitlibel X   

 
Ben Hulsebos 
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Libellenmonitoring Duivelshof 
 
In 2011 heb ik in overleg met de Vlinderstichting en Natuurmonumenten twee monitoringroutes voor 
libellen opgezet. Bij het starten van een monitoringroute komt eerst een medewerker van de 
Vlinderstichting op locatie om samen met de teller in het veld de route op te zetten. Deze wordt dan 
door de Vlinderstichting vastgelegd op kaart en in hun systeem van het Landelijke Meetnet ingevoerd. 
De twee aldus opgezette routes zijn algemene routes, waarbij alle libellen jaarlijks 10 keer in de 
periode mei t/m september geteld worden. Dat is ongeveer een keer per twee weken. Er mag alleen 
onder gunstige weersomstandigheden geteld worden. De richtlijnen voor temperatuur en bewolking 
waarbij geteld mag worden zijn vastgelegd in de handleiding, evenals de afstand oever/water als 
oever/land waarbinnen de libellen zich moeten bevinden. Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt 
tussen grote en kleine libellen. De bedoeling is dat elk jaar zoveel mogelijk op dezelfde manier wordt 
geteld. 
De routes liggen op de Duivelshof aan de westkant van de Lutterstraat. De route Visvijver ligt langs de 
oevers van de kleine visvijver vlakbij het kruispunt Puttenpostweg-Duivelshofbosweg. De route 
Laoboerke ligt tegenover de ijsboerderij aan de Duivelshofbosweg en is niet voor publiek toegankelijk. 
De resultaten van de tellingen worden digitaal na elke telling bij het Landelijk Meetnet Libellen door de 
teller ingevoerd. De telgegevens van de zes teljaren staan hieronder aangegeven met in rood de wat 
zeldzamere soorten. 

 
 Soort   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

 Azuurwaterjuffer   686   576   547   426   303   186  

 Beekoeverlibel   0   0   1   0   0   0  

 Blauwe glazenmaker   0   0   1   1   0   0  

 Bloedrode heidelibel   27   11   25   24   43   26  

 Bruine glazenmaker   0   2   0   0   0   4  

 Bruine winterjuffer   0   0   2   0   1   2  

 Bruinrode heidelibel   4   7   10   4   8   1  

 Gewone oeverlibel   38   24   65   57   17   6  

 Gewone pantserjuffer   20   39   77   46   45   27  

 Glassnijder   0   1   0   0   0   3  

 Grote keizerlibel   10   12   25   23   21   15  

 Houtpantserjuffer   10   1   24   10   9   9  

 Lantaarntje   114   45   28   48   36   15  

 Noordse witsnuitlibel   0   1   0   0   0   0  

 Paardenbijter   8   13   16   12   10   4  

 Platbuik   6   5   2   5   3   5  

 Smaragdlibel   4   15   12   22   12   23  

 Steenrode heidelibel   9   10   36   6   3   0  

 Tengere pantserjuffer   1   25   52   28   104   24  

 Venglazenmaker   1   0   0   0   0   0  

 Venwitsnuitlibel   0   0   0   0   0   1  

 Viervlek   43   37   70   46   59   51  

 Vuurjuffer   11   40   2   2   9   0  

 Vuurlibel   0   1   0   6   1   0  

 Watersnuffel   39   97   44   200   110   51  

 Weidebeekjuffer   2   1   1   0   0   0  

 Zuidelijke glazenmaker   0   0   1   0   0   0  

 Zwarte heidelibel   4   15   21   26   3   1  

 Zwervende pantserjuffer   0   0   0   1   0   0  

                  telresultaten monitoringroute Laoboerke 
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 Soort   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

 Azuurwaterjuffer   380   216   164   164   128   126  

 Blauwe glazenmaker   4   6   9   3   6   2  

 Bloedrode heidelibel   35   15   13   26   32   32  

 Bruine glazenmaker   0   0   1   2   2   2  

 Bruinrode heidelibel   2   0   1   7   2   2  

 Gewone oeverlibel   6   5   2   0   0   1  

 Glassnijder   1   0   0   0   1   2  

 Grote keizerlibel   1   1   2   4   2   2  

 Houtpantserjuffer   3   0   5   7   4   6  

 Lantaarntje   18   9   7   1   9   3  

 Metaalglanslibel   0   0   0   3   1   0  

 Paardenbijter   4   0   8   1   1   1  

 Platbuik   2   2   0   2   0   0  

 Smaragdlibel   5   3   6   2   3   10  

 Steenrode heidelibel   0   2   11   5   1   0  

 Tengere pantserjuffer   0   0   1   0   0   2  

 Viervlek   7   10   6   3   3   13  

 Vuurjuffer   66   95   33   30   46   21  

 Watersnuffel   0   15   0   2   3   0  

 Weidebeekjuffer   1   2   2   1   1   1  

                                       telresultaten monitoringroute Visvijver 

 

 

 

Ben Hulsebos 
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Nachtvlinderonderzoek  2016 

 
Het afgelopen jaar is er door ons weer onderzoek gedaan aan de vlinders in de gemeente Losser. 
Voornamelijk werd er naar nachtvlinders gezocht, maar ook de dagvlinders zijn niet overgeslagen. De 
inventarisaties vonden plaats op het Arboretum Poortbulten, Landgoed Snippert en Duivelshof (NM), 
in het Dinkeldal en Stroothuizen (SBB), De Zandbergen (Gemeente Losser), op het Ringstation 
Overdinkel en aan de Scholtinkstraat 92 te Losser( huisadres van Wim v/d Woning). Het afgelopen 
jaar hebben we meerdere terreinen kunnen inventariseren door de aanwas van nieuwe vrijwilligers. 

 
Methode 
De nachtelijke inventarisaties werden gedaan met een lamp voor een gespannen laken. Hier komen 
de vlinders op af en gaan meestal rustig op het laken zitten zodat ze bekeken en gedetermineerd 
kunnen worden. Ook is er gewerkt met een vlinderval. Dat is een soort kist waar de lamp bovenop zit. 
Deze lokt de vlinders aan en die vliegen de kist in. Door de constructie van de kist kunnen zij daar 
maar moeilijk uit ontsnappen, zodat de onderzoekers de volgende morgen op hun gemak de vlinders 
kunnen determineren en tellen. Ook is er smeer gebruikt. Dit lokmiddel, op basis van keukenstroop en 
wat alcoholische drank, wordt voor de schemering op ooghoogte op boomstammen gesmeerd. De 
nachtvlinders worden gelokt door de geur en drinken van het mengsel. Deze methode is vooral 
productief in het voor- en 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 komen. Vlinders waarbij twijfel bestaat over de juiste determinatie 
worden meegenomen om te worden gefotografeerd. Aan de hand van de foto worden specialisten om 
hun mening gevraagd. In sommige gevallen, dit geldt voornamelijk voor de kleine vlinders, zullen 
moeilijk op het uiterlijk te determineren exemplaren worden gedood. Hierna kan door middel van 
dissectie van de genitaliën de juiste naam worden bepaald. De overige vlinders kunnen daarna weer 
worden vrijgelaten. 
We geven hier eerst de Nederlandse naam van de vlinder gevolgd door de wetenschappelijke naam 
tussen haakjes. Dit laatste is vooral bedoeld voor eventuele lezers van over de grens, die onze namen 
vaak niet begrijpen, maar via de wetenschappelijke naam dan toch weten waarover we het hebben. 

 
Resultaat 
Het voert te ver om van elke vindplaats een volledige opsomming te geven van al de soorten vlinders 
die er in 2016 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. Veel van de gegevens hierover komen van de websites http://www.vlindernet.nl en 
http://www.microlepidoptera.nl. De foto‟s zijn van Rinus Baayens, Wim v/d Woning en Leo Hassing. 

 
 
Landgoed Snippert 
Dit jaar hebben we elf keer geïnventariseerd op dit terrein. Hierbij 
werden 55 nieuwe soorten vastgesteld, waarvan er 29 tot de 
zogenaamde kleine vlinders behoren (micro‟s). Bijzondere soorten van 
de grote vlinders waren onder andere de Wilgenhermelijnvlinder 
(Furcula bifida), en Klein visstaartje (Nola cucullatella).  
 
 
 
Arboretum Poortbulten 
Op het Arboretum, sinds kort eigendom van Natuurmonumenten, is vijf 
keer geïnventariseerd. Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op 3 
juni waren er ondanks het wat mindere weer toch nog 60 personen 
aanwezig. 
Naast de nachtvlinders konden toen ook nog een 60-tal 
Hoornaarwespen (Vespa crabro) bewonderd worden die volop aanwezig waren op het laken en bij de 
lichtvalkasten. 
  

http://www.vlindernet.nl/
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Er werden op het Arboretum in het 
afgelopen jaar maar liefst 62 nieuwe 
soorten waargenomen. 
Zeldzame soorten waren van de 
macro‟s o.a. Loofboomdwergspanner 
(Eupithecia exiquata) en 
Wilgenhermelijnvlinder, (Furcula bifida).  
Van de micro‟s was dit o.a. 
Haagbeukmot (Agrotera nemoralis), 
deze komt voornamelijk voor in Zuid-

Limburg, maar heeft zich de laatste 

decennia noordwaarts uitgebreid in het 
oosten van ons land. 
Dit is de 3e vondst voor Twente. 
 

 

Duivelshof 

De Duivelshof is in het verleden diverse keren goed 
onderzocht. Dit jaar is er opnieuw enkele keren 
geïnventariseerd en dit leverde weer 17 nieuwe 
soorten op. Zeldzame soorten waren o.a. de 
Bosbesdwergspanner (Pasiphila debiliata), een soort 
die talrijk is op de Veluwe, maar in Twente weinig 
wordt gezien. Verder ook de Zwarte-l-vlinder, 
(Arctornis l-nigrum), deze is in Nederland zeer 
zeldzaam. Vroeger vaker voorkomend in Nederland, 
maar nu hoofdzakelijk nog gevonden in Drenthe en 
in Twente. 
 

 

 
 

 
Zandbergen 

Dit jaar is hier voor het eerst geïnventariseerd. Het terrein is eigendom van de Gemeente Losser en 
hier zijn 5 keer met het laken nachtvlinders gelokt. In totaal 109 soorten konden gespot worden. 
Bijzondere soorten waren o.a. Wederikdwergspanner (Anticollix sparsata) van de macro's en 
Diamantborsteltje ( Acleris cristana ) van de micro's. Deze soort werd in 1993 voor het eerst in 
Nederland gevonden. Inmiddels is ze bekend uit alle provincies, maar uit Twente zijn tot nu toe maar 
enkele waarnemingen bekend. 
 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2016                                                                                81 
 

  
 
  
Stroothuizen 
Hier hebben we twee keer geïnventariseerd, op 22 juli 
en op 3 augustus met laken, lichtvalkast en smeer. Er 
werden dit jaar maar liefst 30 nieuwe soorten 
waargenomen, met daaronder enkele bijzondere 
soorten zoals het Moerasgoudvenstertje (Plusia 
putnami) en Donkere wapendrager  (Clostera pigra) 
van de macro's en van de micro‟s de 
Dennenmosboorder (Batia internella). De 
Dennenmosboorder is de eerste waarneming voor 
Twente (zie de kaart van Microlepidoptera). 
 
 

 

 
 
 

Het Dinkeldal 
Er is een aantal keren langs de Dinkel vanaf de Zoekerbrug tot aan Aarnink gesmeerd om de 
zogenaamde weeskinderen (nachtvlinders die tot de familie van de uilen behoren) te inventariseren. 
Helaas dit jaar geen weeskinderen. Toen de rupsen en poppen van het Zwart weeskind zich nog in de 
kruidenlagen bevonden stond de Dinkel buiten zijn oevers. Mogelijk dat er toen veel van deze poppen 
en rupsen verdronken zijn. Hopelijk komt er een herstel van deze meest noordelijke populatie in 

Nederland. 
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Ringstation 
Op het ringstation zijn nu al 13 jaar op rij de vlinders geïnventariseerd, vooral de nachtvlinders. Hier is 
het afgelopen jaar 20 keer geïnventariseerd, meest met de lichtvalkast, maar ook enkele keren met 
laken en smeer. Zeldzame soorten waren o.a. Esdoorntandvlinder (Ptilodon cucullina). Hiervan zijn er 
2 gespot op 24 augustus en Tweelingbosrankspanner (Horisme radicaria). Deze werd op 13 augustus 
waargenomen. De esdoorntandvlinder is een soort die tegenwoordig bijna alleen in Noord-Brabant 
voorkomt, zie de verspreidingskaart van het Vlindernet. In het verleden is ze ook uit andere provincies 
gemeld. Deze vondst bij het Ringstation is nu de noordelijkste vindplaats voor deze soort in Nederland 
en is ook nieuw voor de provincie Overijssel. 
De Tweelingbosrankspanner en de Egale bosrankspanner (Horisme tersata) zijn twee zeer sterk op 
elkaar gelijkende soorten, die uiterlijk niet met zekerheid van elkaar te onderscheiden zijn. Zoals de 
naam al aangeeft, leven de rupsen op bosrank, een plant die zeer algemeen is in Zuid-Limburg en 
zich inmiddels noordwaarts uitbreidt. Om de beide vlindersoorten uit elkaar te houden, is onderzoek 
van de genitaliën noodzakelijk. De Tweelingbosrankspanner werd voor het eerst in Nederland 
gevonden in 2014. Na onderzoek in collecties bleek het oudste exemplaar al uit 2005 te stammen. Alle 
vondsten van deze soort zijn uit Zuid-Limburg (gegevens uit Vlindernet). Toen er op het Ringstation 
een Bosrankspanner werd gevangen, is voor alle zekerheid het genitaal van dit exemplaar (een 
vrouwtje) bekeken. Tot onze grote verrassing bleek het onomstotelijk te gaat om de 
Tweelingbosrankspanner. De eerste waarneming buiten Zuid-Limburg. Zondermeer een zeer 

bijzondere vangst.  
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Scholtinkstraat 92 Losser 
Hier is voor het eerst dit jaar geïnventariseerd. In totaal heeft de lamp 
hier 24 nachten gebrand en hierbij zijn 200 soorten vastgesteld, 
verdeeld in 73 soorten micro‟s en 127 soorten macro‟s.  
Van de micro's was de Variabele heidebladroller (Acleris hyemana) 
een bijzondere waarneming. Deze soort komt het meest voor in 
heidegebieden. Van Twente waren tot dusver drie vindplaatsen 
bekend. 
 
Bij de macro‟s is vooral de Esdoorndwergspanner (Eupithecia 
inturbata) interessant. Deze soort is pas in 1989 voor het eerst in 
Nederland waargenomen. De vlinder heeft zich daarna snel verspreid 
over grote delen van ons land, vooral in het noorden, westen en 
zuiden. Voor Overijssel was ze tot dusver slechts twee maal vermeld. 

 

 
 

 
Zoals in dit verslag te lezen is, hebben we in het afgelopen jaar weer veel nieuwe soorten in de 
diverse terreinen kunnen spotten. Ook zijn er enkele zeldzame tot zeer zeldzame soorten 
waargenomen. Verheugend is ook dat van veel soorten, ook van de kleine micro's, prachtige foto's zijn 
gemaakt, waardoor ze beter te determineren waren. Alle afgebeelde soorten zijn op 
www.waarneming.nl door de validatiecommissie goedgekeurd. 
 
Geraadpleegde literatuur en websites 
 
Kuchlein JH & Donner JH 1993. De kleine vlinders: Handboek voor de faunistiek van de Nederlandse 

Microlepidoptera. Pudoc. 

Kuchlein JH & Vos R de 1999. Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders. Backhuys. 

K. J. (Hans) Huisman, J. C. (Sjaak) Koster, Tymo S.T. Muus & Erik J. van Nieukerken 2013 

Microlepidoptera in Nederland, vooral in 2007-2010 met een terugblik op 30 jaar faunistisch 

onderzoek. Entomologische berichten 73 (3): 91-117. 

Lepiforum (http://www.lepiforum.de). 

Microlepidoptera.nl  (http://www.microlepidoptera.nl/). 

Vlindernet (http://www.vlindernet.nl). 

 
 
Leo Hassing, Sjaak Koster & Wim v/d Woning 
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Bijzondere vogelwaarnemingen in Losser 2016 
 

Bijzondere waarnemingen van vogels in de gemeente Losser zijn zeker zinvol om in een artikel te 
documenteren. Enkele van deze waarnemingen haalden de media en sommige soorten waren nieuw 
voor Losser. Soorten die voor Losser en Twente zeldzaam zijn, kunnen echter landelijk tot de 
algemene soorten behoren. In het volgende overzicht zijn 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, want daar zijn meestal de 
meeste waarnemers te vinden en worden er daar de meeste uren gemaakt. Ook het Ringstation 
leverde vele unieke waarnemingen op. 
 
Een Roodkeelduiker verbleef van 23 februari t/m 22 maart en op 25 april op de Oelemars. Een 
Roodhalsfuut in broedkleed zwom op 4 april voor de hut op de Oelemars. Op 17 juli zwom daar een 
groep van 8 Geoorde Futen. Er werd zes keer een Zwarte Ooievaar waargenomen: Op 28 maart 
vloog er een over de Oelemars, op 25 mei over het Beuninger Achterveld, op 29 juli over het 
Arboretum, op 30 juli over de Schoklandweg, op 13 augustus over de Oldenzaalsestraat in Losser en 
de laatste Zwarte Ooievaar vloog op 18 september over telpost Oelemars. In 2015 was de Lepelaar 
nieuw voor de gemeente Losser. Dit jaar werden er zelfs 2 verschillende vogels voor de hut op de 
Oelemars gezien. Een adulte Lepelaar met een Franse kleurring was te zien op 4 augustus en een 
juveniele vogel verbleef daar van 17 t/m 22 augustus. Nieuw voor de Oelemars was een juveniele 
Kwak die op 16 juli over de telpost vloog en naast de vlonder op de Oelemars ging zitten. Een tweede 
waarneming was op 30 augustus in het dorp Losser. Een Purperreiger vloog op 22 juli over telpost 
Oelemars. Op 6 september zat kortstondig een Kleine Zilverreiger voor de hut. Een ongekend 
fenomeen openbaarde zich op 9 maart, toen er in de namiddag 10.641 Kraanvogels in een paar uur 
tijd over telpost Oelemars vlogen. 
Een mannetje Steppekiekendief veroorzaakte op 14 september de nodige opwinding op telpost 
Oelemars. Het betrof de derde waarneming van deze soort voor Losser. Op 29 mei vloog een vrouwtje 
Grauwe Kiekendief over telpost Oelemars. Een vrouwtje Roodpootvalk vloog op 18 mei eveneens 
over telpost Oelemars. Een paartje Rode Wouw broedde succesvol bij De Lutte en bracht een jong 
groot. 
 
Een Bokje liet zich regelmatig zien voor de kijkhut in de periode 22 januari t/m 2 april, evenals op 19 
mei. Op 18 september vloog een Bokje over telpost Oelemars en op 28 september werd er een gezien 
bij het Ringstation. Daar was op 9 mei een Porseleinhoen aanwezig, maar deze liet zich niet vangen. 
Bij het ven op het Kolkersveld riep ‟s nachts op 12 juli een mannetje Porseleinhoen. Op 27 maart 
vlogen 5 Kluten over telpost Oelemars. Over telpost Oelemars vloog op 25 maart een Zilverplevier, 
evenals op 7 mei en 30 september. Op 28 juli zat een Steenloper voor de observatiehut. Een 
Temmincks Strandloper vloog op 5 september over de telpost. Van de Zwartkopmeeuw zijn er 
maar 2 waarnemingen: 1 juv. op 26 juli en een 1

e
 kj op 30 juli voor de kijkhut op de Oelemars. Een 

Grote Mantelmeeuw (ad.) vloog op 31 maart over de telpost. Pontische Meeuwen werden bij de 
observatiehut en de telpost op de Oelemars gezien: 1 op 18 januari, 1 op 30 april en 26 augustus en 2 
op 23 september. Twee 2

e
 kj vlogen op 27 april over de Strengeveldweg. Van de Geelpootmeeuw 

zijn alle waarnemingen eveneens afkomstig van telpost Oelemars: 1 2
e
 kj op 23 maart, 1 2

e
 kj op 2 

april, 1 op 28 november en 1 1
e
 kj op 11 en 23 december. Op 25 juli lieten 2 Reuzensterns zich mooi 

fotograferen voor de kijkhut. In het binnenland van Nederland is de 
normaal aan de kust gebonden Grote Stern uiterst zeldzaam, maar op 9 
juli waren er 2 aanwezig op de Oelemars, waarbij ze even later ook nog 
over de bebouwde kom van Losser vlogen. Dit was een nieuwe soort 
voor Losser. Op 15 juli was er weer een Grote Stern op de Oelemars 
aanwezig. 
 
Een Oehoe zat op 23 april in het Smoddebos en een Velduil vloog op 26 
oktober over het Kremersveen. Van de Draaihals zijn er bij het 
Ringstation  2 gevangen: 1 op 13 april en 1 op 18 september. Op 26 april 
en 14 mei zat er 1 in Stroothuizen en op 30 april 1 in de Molterheurne. 
Op het Ringstation liep er een naast het net op 22 en 23 september. Op 
de Snippert werd een territorium in de broedtijd vastgesteld. De landelijk 
zeer zeldzame Middelste Bonte Specht is in Losser met 135 territoria 

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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eigenlijk een algemene soort geworden. Losser is momenteel een van de landelijke bolwerken van 
deze spechtensoort. De Grauwe Klauwier had dit jaar 5 territoria in NO-Losser (Punthuizen 2, 
Stroothuizen 1, Losserhof 1 en Roderveld 1). Daarnaast was er nog een waarneming van een 
doortrekker op 23 mei bij de Puntbeek. De Raaf was dit jaar goed vertegenwoordigd: 3 op 3 april in 
het Binkhorsterveld, 1 op 25 april over de telpost Oelemars, 2 op 1 mei in Punthuizen, 1 op 28 mei 
over de Snoeijinksbeek, max 7 tussen 6 juli en 8 november in het Beuninger Achterveld, 1 op 11 
november over telpost Oelemars en 2 op 7 december in het Lutterzand. Nieuw voor Losser was de 
Baardman die tijdens de Euro Birdwatch bij telpost Oelemars op 1 oktober in de mais zat. In 
Punthuizen werd in de winterperiode een Klapekster gezien, evenals in het Beuninger Achterveld. De 
Bladkoning wordt de laatste tijd elk jaar waargenomen: dit jaar 1 op 8 oktober bij het Ringstation en 
een vangst aldaar op 15, 16 en 20 oktober.  
 
Op het Ringstation werd er op 13 april, 17 augustus en 5 september een Rietzanger gevangen. De 
Kortsnavelboomkruiper neemt gestaag in aantal toe. Inmiddels zijn er dit jaar 8 geldige territoria 
vastgesteld  en zijn op nog andere locaties eveneens Kortsnavels buiten het broedseizoen gezien: 1 
op De Welp op 12 januari en 1 op de Oelemars op 17 januari. De eerste Beflijster liet zich op 28 
maart bij het Ringstation  zien en zaten er 2 in het Beuninger Achterveld tussen 12 en 27 april. Op 
telpost Oelemars zat een mannetje Blauwborst op 6 september in de mais. Vroeger was de 
Nachtegaal alom aanwezig in Losser. Tegenwoordig is deze soort hier inmiddels een zeldzaamheid 
geworden: 1 zingend mannetje zat naast telpost Oelemars op 7 mei en 1 op 11 mei in het Lutterzand. 
Op 24 en 26 juli werd een Nachtegaal gevangen op het Ringstation.  
Er vloog op 1 en 2 oktober een Roodkeelpieper over telpost Oelemars. Op 11 november werd de 
voor Twente uiterst schaarse Oeverpieper gezien bij telpost Oelemars. De Waterpieper was dit jaar 
weer eens in wat grotere aantallen aanwezig. Er waren 24 waarnemingen van maximaal 2 
Waterpiepers op de Oelemars tussen 2 en 17 april en tussen 23 oktober en 8 november. 
 
Ben Hulsebos 
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Soortenlijst van de gemeente Losser 

 

Niet-broedvogels Broedvogels/territoriumhouders 

Roodkeelduiker Kemphaan Dodaars Graspieper 

Parelduiker Regenwulp Fuut Gele Kwikstaart 

Kuifduiker Rosse Grutto Geoorde Fuut Grote Gele Kwikstaart 

Roodhalsfuut Zwarte Ruiter Blauwe Reiger Witte Kwikstaart 

Vaal Stormvogeltje Groenpootruiter Roerdomp Winterkoning 

Jan-van-gent Bosruiter Aalscholver Heggenmus 

Kuifaalscholver Oeverloper Ooievaar Roodborst 

Kleine Zilverreiger Steenloper Knobbelzwaan Nachtegaal 

Grote Zilverreiger Witgat Kolgans Zwarte Roodstaart 

Koereiger Poelsnip Grauwe Gans Gekraagde Roodstaart 

Kwak Bokje Brandgans Roodborsttapuit 

Purperreiger Grauwe Franjepoot Grote Canadese Gans Paapje 

Zwarte Ooievaar Kleine Jager Nijlgans Merel 

Flamingo Middelste Jager Mandarijneend Zanglijster 

Heilige Ibis Kleinste Jager Bergeend Grote Lijster 

Lepelaar Dwergmeeuw Smient Sprinkhaanzanger 

Wilde Zwaan Kokmeeuw Krakeend Bosrietzanger 

Kleine Zwaan Zwartkopmeeuw Wilde Eend Rietzanger 

Zwarte Zwaan Stormmeeuw Slobeend Kleine Karekiet 

Sneeuwgans Zilvermeeuw Kuifeend Spotvogel 

Kleine Rietgans Geelpootmeeuw Wespendief Braamsluiper 

Taigarietgans Pontische Meeuw Rode Wouw Grasmus 

Toendrarietgans Kleine Mantelmeeuw Havik  Tuinfluiter 

Rotgans Grote Mantelmeeuw Sperwer Zwartkop 

Roodhalsgans Drieteenmeeuw Buizerd Fluiter 

Indische Gans Dwergstern Torenvalk Tjiftjaf 

Chinese Knobbelgans Visdief Boomvalk Fitis 

Casarca Noordse Stern Patrijs Goudhaan 

Pijlstaart Grote Stern Kwartel Vuurgoudhaan 

Zomertaling Reuzenstern Kwartelkoning Grauwe Vliegenvanger 

Krooneend Bijeneter Fazant Bonte Vliegenvanger 

Tafeleend Kuifkoekoek Waterral Staartmees 

Witoogeend Oehoe Waterhoen Glanskop 

Topper Velduil Meerkoet Matkop 

IJseend Grijskopspecht Porseleinhoen Kuifmees 

Grote Zee-eend Strandleeuwerik Scholekster Zwarte Mees 

Zwarte Zee-eend Waterpieper Kleine Plevier Pimpelmees 

Brilduiker Oeverpieper Kievit Koolmees 

Nonnetje Roodkeelpieper Watersnip Boomklever 

Middelste Zaagbek Duinpieper Houtsnip Taigaboomkruiper 

Grote Zaagbek Grote Pieper Grutto Boomkruiper 

Zeearend Pestvogel Wulp Wielewaal 

Schreeuwarend Waterspreeuw Tureluur Grauwe Klauwier 

Zwarte Wouw Noordse Nachtegaal Holenduif Gaai 

Blauwe Kiekendief Beflijster Houtduif Ekster 

Bruine Kiekendief Koperwiek Turkse Tortel Kauw 

Steppekiekendief Waterrietzanger Zomertortel Roek 

Ruigpootbuizerd Grote Karekiet Stadsduif Zwarte Kraai 

Visarend Snor Koekoek Raaf 

Roodpootvalk Sperwergrasmus Kerkuil Spreeuw 

Slechtvalk Orpheusspotvogel Steenuil Huismus 

Smelleken Bergfluiter Bosuil Ringmus 

Kraanvogel Bladkoning Ransuil Vink 

Griel Pallas Boszanger Nachtzwaluw Keep 

Steltkluut Kleine Vliegenvanger Gierzwaluw Europese Kanarie 

Kluut Buidelmees IJsvogel Groenling 

Bontbekplevier Baardman Groene Specht Putter 

Goudplevier Notenkraker Zwarte Specht Sijs 

Zilverplevier Bonte Kraai Grote Bonte Specht Kneu 

Morinelplevier Grote Barmsijs Middelste Bonte Specht Kleine Barmsijs 

Drieteenstrandloper Frater Kleine Bonte Specht Kruisbek 
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Niet-broedvogels Broedvogels/territoriumhouders 

Kanoet Witbandkruisbek Draaihals Goudvink 

Krombekstrandloper Grote Kruisbek Boomleeuwerik Appelvink 

Kemphaan IJsgors Veldleeuwerik Geelgors 

Bonte Strandloper Sneeuwgors Oeverzwaluw  

Kleine Strandloper Ortolaan Boerenzwaluw  

Temmincks Strandloper  Huiszwaluw  

  
Voormalige broedvogels 

Wintertaling Hop 

Grauwe Kiekendief Blauwborst 

Korhoen Tapuit 

Zwarte Stern Kramsvogel 

Kuifleeuwerik Klapekster 

  
Escapes 

Manengans Carolina-eend 

Chileense Smient Roodschoudertaling 

Vlekbekeend Kokardezaagbek 

Bahamapijlstaart Saruskraanvogel 

Muskuseend Pauw 

Kaapse Casarca Witnekkraanvogel 

Keizergans Valkparkiet 

Chinese Knobbelgans Diamantduif 

Kleine Pelikaan Chinese Kraanvogel 

  
Ondersoorten 

Toendrabontbekplevier 

Russische Stormmeeuw 

Rouwkwikstaart 

Noordse Kwikstaart 

Engelse Kwikstaart 

Scandinavische Tjiftjaf 

Siberische Tjiftjaf 

Witkopstaartmees 

Kortsnavelboomkruiper 
Noordse Kauw 

Russische Kauw 

Noordse Goudvink 

Groenlandse Tapuit 

 
In totaal zijn in de Gemeente Losser 274 soorten vastgesteld 
(inclusief exoten). De lijst is door Leo Hassing en Ben Hulsebos 
samengesteld op basis van literatuuronderzoek, 
waarnemingenrubrieken en veldkennis vanuit het verleden van 
Leo Hassing. De lijst is aangepast aan de officiële Nederlandse 
lijst. Wel zijn exoten als Nijlgans, Fazant, enz. meegeteld. Dit 
jaar konden twee nieuwe soorten worden toegevoegd aan de 
lijst niet-broedvogels. Twee Grote Sterns werden op 9 en 15 juli 
op de Oelemars gezien en op 1 oktober riep een Baardman in 
de mais naast de telpost. Het Porseleinhoen had dit jaar een 
geldig territorium op het Kolkersveld en is naar de lijst van de 
broedvogels verhuisd. 
 
Leo Hassing en Ben Hulsebos 
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Waarnemingen Oelemars t/m 2016 
Soort Jan Feb Mrt  Apr  Mei Jun Jul  Aug Sep Okt Nov Dec Code 

Parelduiker x x x 
                     

Z 

Roodkeelduiker 
   

x x x 
 

x x x 
    

x 
   

x 
 

x x 
  

Z 

Dodaars x x x x x x x x 
  

x 
 

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

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

Roodhalsfuut 
     

x x x x x 
 

x x x 
 

x x x x x x 
   

WA 

Geoorde Fuut 
    

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

WA 

Kuifduiker 
                      

x 
 

Z 

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

Roerdomp 
 

x x x x x x 
               

x x Z 

Kleine Zilverreiger 
       

x x x x 
    

x 
   

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           ZZ 

Flamingo 
            

x 
           

ZZ 

Lepelaar           x    x x         Z 

Heilige Ibis 
              

x 
         

ZZ 

Zwarte Ooievaar 
      

x x x x x 
  

x x x x 
 

x 
     

Z 

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

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

Wilde Zwaan x x x x 
  

x 
            

x x x x x WA 

Kleine Zwaan x x x x x 
              

x x x x x WA 

Zwarte Zwaan 
 

x x 
            

x x 
   

x 
   

Z 

Grote Can. Gans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

x A 

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

Rotgans 
    

x x x x 
            

x x 
  

Z 

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

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

Taigarietgans x x x 
 

x 
              

x 
 

x 
  

Z 

Toendrarietgans x x x x x x x 
 

x x 
       

x x x x x x x A 

Kleine Rietgans 
 

x x 
              

x x x x x 
 

x Z 

Sneeuwgans 
               

x 
        

ZZ 

Roodhalsgans 
                       

x ZZ 

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

Indische Gans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x WA 

Casarca 
 

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 WA 

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

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

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

Wintertaling x x x x x x x x 
  

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

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

Pijlstaart x x x x x x x 
        

x x x x x x x x x WA 

Zomertaling 
  

x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x 
    

WA 

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

Krooneend 
   

x x x x 
 

x x 
  

x x x x x 
    

x 
  

WA 

Tafeleend x x x x x x x x 
 

x 
 

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

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

Topper 
 

x 
            

x 
  

x 
   

x 
  

Z 
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Soort Jan Feb Mrt  Apr  Mei Jun Jul  Aug Sep Okt Nov Dec Code 

Witoogeend x x 
  

x x 
              

x x 
  

Z 

IJseend 
                     

x 
  

ZZ 

Grote Zee-eend 
 

x x x x x x x 
            

x 
   

Z 

Zwarte Zee-eend 
    

x 
               

x 
   

Z 

Brilduiker x x x x x x x x 
 

x 
  

x x x 
   

x x x x x x WA 

Nonnetje x x x x x x 
               

x x x WA 

Middelste Zaagbek 
     

x x 
            

x 
  

x 
 

Z 

Grote Zaagbek x x x x x x x x x 
     

x x x 
 

x x x x x x WA 

Zeearend 
 

x 
   

x 
          

x 
 

x x 
    

Z 

Wespendief 
        

x x x x x x x x x x 
 

x x 
   

WA 

Zwarte Wouw 
      

x x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
     

WA 

Rode Wouw x x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x x x x 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 
     

Z 

Havik x 
 

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

x WA 

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

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

Ruigbootbuizerd 
  

x 
 

x x 
            

x x 
   

x Z 

Visarend 
     

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

WA 

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

Smelleken 
   

x x x x x x 
      

x x x x x x 
 

x 
 

WA 

Boomvalk 
      

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

WA 

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

x x x x x x x x x 
 

x x WA 

Roodpootvalk 
       

x 
 

x 
     

x x x 
      

Z 

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

Kwartel 
        

x x x x x x 
          

Z 

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

Waterral 
 

x x x x x x 
 

x x 
   

x x x x x x x 
 

x x x WA 

Porseleinhoen 
       

x 
      

x 
 

x 
       

Z 

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

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

Kraanvogel 
 

x x x x x x x x 
   

x 
 

x 
   

x x x x x x WA 

Kluut 
    

x x x 
 

x x 
     

x 
        

Z 

Scholekster x 
 

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

x 
   

A 

Griel 
             

x x 
         

ZZ 

Kleine Plevier 
    

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

A 

Bontbekplevier 
   

x 
 

x 
  

x x 
 

x 
 

x x x x x x 
     

WA 

Goudplevier x x x x x x x x 
      

x 
 

x x x x x x x x WA 

Zilverplevier 
     

x 
 

x x 
   

x 
 

x x 
 

x x x x 
 

x 
 

WA 

Morinelplevier 
               

x x 
       

Z 

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

Kanoet 
        

x 
    

x 
  

x 
       

Z 

Drieteenstrandloper 
  

x 
   

x x x x 
     

x 
        

Z 

Kleine Strandloper 
              

x 
 

x x x 
     

Z 

Temmincks Strandl. 
        

x x 
    

x x x 
       

Z 

Krombekstrandl. 
       

x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x 
     

WA 

Bonte Strandloper 
  

x x x x x x x x 
   

x x x x x x x x 
  

x WA 

Kemphaan 
   

x 
 

x x x x x 
 

x x x x x x x x 
     

WA 

Bokje x 
 

x x x x x x 
 

x 
       

x 
 

x x x 
  

WA 
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Soort Jan Feb Mrt  Apr  Mei Jun Jul  Aug Sep Okt Nov Dec Code 

Watersnip x x x x x x x x x x 
   

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

Houtsnip 
 

x 
  

x 
           

x x x 
  

x 
  

Z 

Poelsnip 
                  

x 
     

ZZ 

Grutto 
    

x x x x x x x x x x x 
   

x 
     

WA 

Rosse Grutto 
                

x x x 
     

Z 

Regenwulp 
     

x x x x 
   

x x x x x 
       

WA 

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

x x A 

Zwarte Ruiter 
      

x x x 
  

x x x x x x x x x x 
   

WA 

Tureluur 
    

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

x 
     

WA 

Groenpootruiter 
     

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

WA 

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

A 

Bosruiter 
      

x x x x 
 

x x x x x x x 
 

x 
    

WA 

Oeverloper x x 
    

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

x x x x A 

Steenloper 
        

x 
    

x 
  

x 
 

x 
 

x 
   

Z 

Grauwe Franjepoot 
          

x 
             

ZZ 

Middelste Jager 
                  

x 
     

Z 

Kleine Jager 
                 

x x 
     

Z 

Kleinste Jager 
                 

x 
      

ZZ 

Dwergmeeuw 
   

x 
  

x x x 
 

x 
     

x 
 

x x x 
  

x WA 

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

Zwartkopmeeuw 
    

x x x x x 
   

x x 
 

x x x x 
     

WA 

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

Kleine Mantelmeeuw 
  

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

A 

Grote Mantelmeeuw 
  

x x 
  

x x x 
  

x x 
 

x 
 

x x 
 

x 
    

WA 

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

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

Geelpootmeeuw x x x x 
 

x x x 
 

x 
 

x x x x 
   

x x 
 

x x x WA 

Pontische Meeuw 
  

x x x x x 
 

x x x 
 

x x x x x 
 

x 
 

x x x x WA 

Dwergstern 
          

x 
   

x 
         

Z 

Visdief 
      

x x x x x x x x 
 

x x x x x 
    

WA 

Noordse Stern 
          

x 
             

ZZ 

Grote Stern             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 
   

Z 

Kerkuil 
                 

x 
      

ZZ 

Gierzwaluw 
      

x x x x x x x x x x x 
   

x 
   

A 

Bijeneter 
                 

x 
      

ZZ 

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

Hop 
                  

x 
     

ZZ 

Draaihals 
        

x 
       

x 
       

Z 

Kl. Bonte Specht x x 
 

x x x x 
   

x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x 
 

x WA 

Mid. Bonte Specht 
     

x x 
         

x 
 

x 
     

Z 
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Soort Jan Feb Mrt  Apr  Mei Jun Jul  Aug Sep Okt Nov Dec Code 

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 
    

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 
     

A 

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

Waterpieper x x x x x x x x 
        

x x x x x x x x WA 

Oeverpieper 
     

x 
            

x x 
    

Z 

Roodkeelpieper 
        

x 
         

x x 
 

x 
  

Z 

Grote Pieper 
                  

x 
     

ZZ 

Duinpieper 
        

x 
     

x 
 

x 
  

x 
    

Z 

Gele Kwikstaart 
     

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

A 

Gr. Gele Kwikstaart x 
 

x x x x x x 
 

x 
  

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

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

Pestvogel 
 

x 
                  

x 
   

Z 

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

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

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

Blauwborst 
     

x 
        

x x x 
       

Z 

Nachtegaal 
       

x x x 
    

x 
         

Z 

Zwarte Roodstaart 
    

x x x x x 
 

x x x x x x x x x x x 
   

A 

Gekraagde Roodst. 
     

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

x x 
    

A 

Paapje 
      

x x x x 
    

x x x x 
      

WA 

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

WA 

Tapuit 
     

x x x x x 
    

x x x x x x x 
   

WA 

Beflijster 
     

x x x 
          

x x 
    

Z 

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

Kramsvogel x x x x x x x x x 
   

x x 
 

x x x x x x x x x A 

Zanglijster 
  

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

Koperwiek x x x x x x x x 
         

x x x x x x x A 

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

Rietzanger 
      

x x x x 
  

x 
 

x x 
        

Z 

Waterrietzanger 
               

x 
        

ZZ 

Sprinkhaanzanger 
       

x x 
    

x 
  

x 
       

Z 

Bosrietzanger 
        

x x x x x 
           

WA 

Kleine Karekiet 
       

x x x x x x x x x x 
       

A 

Spotvogel 
       

x x x x x x x 
          

WA 

Braamsluiper 
      

x x x x x x x x x x 
        

WA 

Grasmus 
      

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

A 

Tuinfluiter 
       

x x x x x x x x x 
        

A 

Fluiter 
       

x 
                

ZZ 

Zwartkop 
      

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

ZA 

Tjiftjaf 
   

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

ZA 

Fitis 
     

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

ZA 

Goudhaan x x x x x x x x x 
 

x 
 

x 
 

x x 
 

x x x x x x x A 

Vuurgoudhaan 
 

x 
 

x x x x x x 
 

x 
          

x 
  

WA 



 Vogelwerkgroep Losser, jaarverslag 2016                                                                                92 
 

Soort Jan Feb Mrt  Apr  Mei Jun Jul  Aug Sep Okt Nov Dec Code 

Bladkoning 
                  

x 
     

Z 

Baardman                   x      ZZ 

Grauwe Vliegenv. 
        

x x 
 

x x x 
          

WA 

Bonte Vliegenv. 
      

x x x x x x 
            

WA 

Buidelmees 
      

x x 
     

x 
   

x x 
     

Z 

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

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

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

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

Zwarte Mees 
 

x x x x x x x x x 
 

x 
 

x x x x x x x x x 
 

x WA 

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

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

Boomklever x x x x x x x x 
 

x x x 
  

x x x x x x x x x x A 

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

Taigaboomkruiper 
 

x 
 

x 
                   

x Z 

Wielewaal 
       

x x x x x x x x 
 

x 
       

WA 

Klapekster 
  

x 
  

x 
 

x 
          

x x x 
  

x WA 

Grauwe Klauwier 
        

x 
       

x x 
      

Z 

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

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

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

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

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

Bonte Kraai 
   

x 
               

x 
  

x 
 

Z 

Raaf     x x  x            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 
 

A 

Europese Kanarie 
     

x 
      

x x x x x x x x x x 
  

WA 

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

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

Sijs x x x x x x x x x 
   

x 
 

x x x x x x x x x x A 

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

Frater x x 
 

x 
               

x x x x 
 

Z 

Kleine Barmsijs x x x x x x x 
           

x x x x x 
 

WA 

Grote Barmsijs x x x x x x x 
           

x x x x x x WA 

Kruisbek x 
  

x x x x 
    

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

WA 

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

x x x x x x A 

Appelvink x 
 

x x x x x x x 
 

x 
 

x 
 

x x x x x x x x 
 

x WA 

IJsgors x x 
                

x x x x x x WA 

Sneeuwgors 
 

x 
                

x 
 

x x x 
 

Z 

Ortolaan 
        

x 
      

x x 
 

x 
     

Z 

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

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

38 nieuwe kruisjes in 2016 
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Fotografie  
   
pagina  fotograaf 
   
cover Reuzensterns op de Oelemars Hans Verhoeven 

2 Rode Wouw Wim van der Woning 

4 TV-opnamen Vroege Vogels in de Diepholzer Moorniederung NPO2 en Sander Wansing 

5 Vogelexcursie i.s.m. de VVV Losser Ben Hulsebos 

6 Deelnemers Lauwersmeerexcursie en geringde Visdief Sander Wansing 

7 Afsluiting vogelexcursie tijdens de Nationale Vogelweek Ben Hulsebos 

12 Jonge Boerenzwaluw wordt gevoerd Rinus Baayens 

13+14 Renovatie Gierzwaluwkasten in het dorp Losser Sander Wansing 

15 Onderhoud nestkasten Grote Gele Kwikstaart Ben Heerink 

15 Grote Gele Kwikstaart Hans Verhoeven 

16 Ringen van de Ooievaars op het landgoed Singraven Harrie Linckens 

17 Links: ♂ Vuurgoudhaan (L) en ♂ Goudhaan (R) Leo Hassing 

17 Rechts: Bladkoning (na 5 dagen teruggevangen) Harrie Linckens 

24 Ooievaar Dudek (1E837) bij zijn nest in het Tierpark Nordhorn Harrie Linckens 

25 Bemonsteren van vogels op het ringstation Harrie Linckens 

26 Pimpelmees Johan Verloop 

28 Controle nestkasten van de Steenuil Friso Koop 

29 Boven: jonge Kerkuil Art Wittingen 

29 Onder: Ringer met jonge Kerkuil Ben Hulsebos 

30 Kerkuilen ringen op de Snippert Ben Hulsebos 

31 Li boven: opname vanuit een drone van het ooievaarsnest Schoklandweg Fam. Huisman 

31+32 Diverse ooievaarsnesten in de gemeente Losser Sander Wansing 

33 Ooievaarsnesten in de Grafschaft Bentheim en in Gronau Thomas Keimel 

41 IJsvogel Johan Verloop 

46 Glanskop Jan Veldman 

47 Roodborst Rinus Baayens 

48 Zwartkop Wim van der Woning 

49 Landschap de Snippert Niels Leerling 

51 Gekraagde Roodstaart Wim van der Woning 

52+53 Rode Wouw Peter Waardenburg 

54 Slobeend Rinus Baayens 

55 Watervogeltelling Sander Wansing 

56 Watersnippen Ben Hulsebos 

57 Grote Zaagbek Jan Veldman 

58 Klapekstertellers Ben Hulsebos 

58 Klapekster in het Beuninger Achterveld (december 2015) Wynand Koekkoek 

59 Klapekster in het Beuninger Achterveld (februari 2016) Johan Verloop 

61 Casarca Hans Verhoeven 

67 Ooievaars over de telpost Oelemars Sander Wansing 

69 Euro Birdwatchtellers Sander Wansing 

71 Telpost Oelemars Ben Hulsebos 

72 Vogeltrek over de telpost Oelemars Sander Wansing 

73+74 Seizoenen op de telpost Oelemars Ben Hulsebos 

76 Beekrombout Martin Bonte 

78 Zwervende Pantserjuffer Wolfgang Waanders 

79 Klein visstaartje Wim van der Woning 

80 Boven: Haagbeukmot (L) en Wilgenhermelijnvlinder (R) Rinus Baayens 

80 Midden: Bosdwergspanner Wim van der Woning 

80 Onder: Zwarte-l-vlinder Leo Hassing 

81 Boven: Wederikdwergspanner (L) en Diamantborsteltje (R) Wim van der Woning 

81 Midden: Dennenmosboorder Wim van der Woning 

81 Onder: Donkere wapendrager Wim van der Woning 

82 Boven: Esdoorntandvlinder (L) en Tweelingbosrankspanner (R) Leo Hassing 

82 Re onder: Vrouwelijk genitaalpreparaat van de Tweelingbosrankspanner onbekend 

83 Boven: Variabele heidebladroller Wim van der Woning 

83 Onder: Esdoorndwergspanner Wim van der Woning 

84 Oehoe Martin Bonte 

85 Waterpieper Hans Verhoeven 

87 Mandarijneend Sander Wansing 

 
 


