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Van de redactie 
Voor u ligt het eerste nummer van `t Zwaalfje, het tijdschrift van 
Vogelwerkgroep Berkelland. De naam is zoals velen van u weten 
Achterhoeks voor boerenzwaluw. Het bestuur heeft voor deze naam 
gekozen. Het is een hommage aan het zwaluwenproject (en daarmee aan 
de vorig jaar overleden Freek Weijermars) waarmee Berkelland zich 
landelijk op de kaart heeft gezet. Het dappere vogeltje is erg geliefd bij de 
agrarische bevolking. Het is ook het eerste grote project van de drie 
gezamenlijke vogelwerkgroepen geworden. 
De prachtige voorplaat is ontworpen door Sonja Grooters. 
Allen die na de oproep in de vorige uitgave een naam ingestuurd hebben 
worden hartelijk bedankt voor hun creatief meedenken. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
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Van de voorzitter. 
 

Beste leden en donateurs, 
 
18 april 2012: Wat een dag! 
 
Het begon om 16:00 uur met de opening van de Oeverzwaluwenwand met 
Vleermuiskelder aan de Meenweg. Een indrukwekkend project. Een 
prachtige prestatie van de Vogelwerkgroep Eibergen. Wat mogelijk als een 
droom begon werd werkelijkheid. Plannen maken, sponsoren zoeken en 
vooral hard werken. Als de zwaluwen net zo enthousiast worden voor de 
wand als degenen die aan de bouw hebben meegewerkt dan zal het 
succes helemaal compleet zijn. Nogmaals: hulde voor dit project. 
Vervolgens om 20:00 uur vergaderen. Eerst de opheffingsvergaderingen 
en daarna de oprichting van de nieuwe Vogelwerkgroep Berkelland. 

Formele vergaderingen. De vogels 
zullen niet aan de orde komen. 
Met ongeveer 60 personen is het 
een goed bezochte bijeenkomst 
De opheffingsvergaderingen 
verlopen vlot, zo ook de 
oprichting. Iedereen was voor. 
Bestuursleden werden gekozen en 
enkele andere formele zaken 
afgehandeld, waardoor het nog 
een hele zit werd voordat we een 

toost op de nieuwe vereniging konden uitbrengen. 
Daarvoor was er nog een leuke verrassing. Het was een openbare 
vergadering en aan het einde daarvan vroeg iemand het woord. Het bleek 
de voorzitter van de lokale afdeling van D-66 te zijn. Zij reikte ons – de 
nieuwe Vogelwerkgroep – de Klaver 4 Award uit. Dit is een Award die 
jaarlijks wordt uitgereikt aan een organisatie, die zich in Berkelland 
verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, sport, natuur, buurt- 
en of vrijwilligerswerk. Dat onze vereniging en daarmede vooral de oude 
verenigingen uit de vele aanmeldingen gekozen is wordt door ons als een 
stimulans ervaren. Aan de Award is een prachtig beeldje in de vorm van 
een klavertje 4 (symbool voor de 4 voormalige gemeenten) een oorkonde 
en een geldbedrag van € 250,00 verbonden. 
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Meer mogelijkheden. 
 
Nadrukkelijk is het de bedoeling dat alle bestaande activiteiten doorgaan. 
En als daarvoor voldoende belangstelling is komen er nieuwe. Gekozen is 
zoveel mogelijk activiteiten binnen projectgroepen onder te brengen. Wij 
hopen dat veel leden zich bij een projectgroep aansluiten. Mocht u twijfelen 
ga dan eens een keertje mee om de sfeer te proeven en te bezien of het 
wat voor u is. 
 
Toenemende belangstelling voor vogels. 
 
De tijd dat je wanneer je met een verrekijker om je nek liep je nog weleens 
meewarig werd aangekeken is voorbij, je wordt zelfs aangesproken met de 
vraag of je nog wat ‘leuks’ hebt gezien. Cursussen zijn steeds meer dan 
volgeboekt. Binnen een week na de oprichting hadden zich 6 nieuwe leden 
ingeschreven. De lokale en regionale pers heeft veel aandacht aan de 
nieuwe vereniging geschonken. Kortom: alle lichten staan op groen. De 
Vogelwerkgroep Berkelland gaat een zonnige toekomst tegemoet. 
 

Co Dooms. 
 

Bericht van de penningmeesters. 
 
Geachte leden en donateurs, 
 
Mocht u de contributie en of uw donatie voor het jaar 2012 nog niet voldaan 
hebben, dan graag even uw aandacht voor het volgende: 
 
Voor het lopende jaar (2012) graag uw betaling overmaken op de  
rekening van uw “oude” vereniging. 
V.W.G. Eibergen 
V.W.G. Neede 
V.W.G. Borculo-Ruurlo 
 
In 2013 gaat de inning van de contributies en donaties van de V.W.G. 
Berkelland van start. 
Hierover zullen wij u op een later tijdstip uitgebreider informeren. 
 
 
Vast bedankt voor uw medewerking. 
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Even voorstellen: 
 
Peter van Markensteijn 
 

Penningmeester van VWG 
“Berkelland”. 
Leeftijd 63 jaar en geniet 
gedurende 3 jaar van de “VUT” 
Ik ben gehuwd en wij wonen 
met veel plezier alweer 4 jaar in 
Ruurlo 
Geboren en opgegroeid op de 
boerderij van mijn grootvader in 
de Haarlemmermeer. 
Hierdoor al meteen een grote 
interesse voor plant en dier. 

Na mijn schoolopleiding (technisch) als bedrijfsleider werkzaam geweest bij 
een agrarisch-loonbedrijf in Flevoland. 
Ik ben toch weer naar de schoolbank gegaan om procestechniek te gaan 
studeren, want dit was een must voor het werk dat ik daarna ben gaan 
doen, nl gaswinning in de Noordzee. 
Ik heb ruim 30 jaar met heel veel plezier “offshore” gewerkt, waarvan 15 
jaar als hoofd van een productieplatform. 
14 Dagen op / 14 dagen af was het werkrooster, wat toch ruimte bood om 
tijd aan mijn hobby’s te kunnen besteden. 
Woonde vlak bij de Oostvaardersplassen, kon zo mijn kennis van dit 
gebied, speciaal van de fauna uitbreiden. 
Mijn andere hobby’s zijn lange fietsreizen maken, koken en fotografie en 
last but not least de vogels. 
 
 
 
 

Ik ben Sonja Grooters. Ik woon in Neede en ben getrouwd met Hans 

Grooters. We hebben twee kinderen: Femke van bijna 3 jaar en Lars van 
ruim een half jaar. Ik werk drie dagen per week op een speciale school 
voor basisonderwijs: SBO Diekmaat in Neede. Ruim tien jaar ben ik 
secretaris geweest bij Vogelwerkgroep Neede. Mijn man en ik hebben 
allebei veel belangstelling voor natuur. Dat is begonnen met het 
controleren van kleine nestkastjes, later zijn we bij meer projecten 
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betrokken geraakt. In Neede doen we, samen met 
anderen, de controles van steenuilen. Ik doe daar 
vooral de administratieve kant en mijn man de 
praktische kant. Verder vind ik het leuk om mee te 
gaan op een ronde in het Achterveld (BMP), maar 
mijn kennis op het gebied van vogelgeluiden is 
helaas beperkt. Bovendien is het met twee jonge 
kinderen vaak schipperen met de tijd. Femke heeft 
in ieder geval al wel oog voor natuur, bij de opening 
van de zwaluwwand stond ze met de neus vooraan 
om het holletje van de oeverzwaluw te bekijken! 
  
 

 
Co Dooms (1946) is geboren en getogen op het 

Zeeuwse Walcheren. Hij begon met vogelen in 1960, 
vooral langs de Zeeuwse kust. Nog steeds gaat zijn 
belangstelling vooral naar kust- en zeevogels uit. Lange 
tijd heeft hij in het westen gewoond. In december 2004 
verhuisde hij met zijn vrouw Anneke naar Ruurlo, wij zij 
genieten van de rust in het Achterhoekse 
coulisselandschap. Na de verhuizing werd hij lid en later 
voorzitter van de toenmalige Vogelwacht Borculo. 

 
 
 

Mijn naam is Joost Bus en ik ben sinds een jaar of negen woonachtig in 

het Ruurlose Broek. Als puber werd ik door 
mijn oudste zwager enthousiast gemaakt voor 
de natuur en met name voor vogels. Sinds die 
tijd was ik individueel min of meer actief in het 
vogelen, nooit in verenigingsverband. Omdat 
ik hier bij huis een steenuilenkast wilde 
hebben, kwam ik in contact met de 
uilenwerkgroep in Ruurlo. Sinds een jaar of 
zes ben ik daarin actief vrijwilliger, kwam 
daardoor vervolgens in aanraking met de 
zwaluwenwerkgroep, waarvoor ik inmiddels 
ook in een gebied de zwaluwen tel. Een 
lidmaatschap van VWG Borculo-Ruurlo was 
een logisch vervolg. Sinds maart 2010 tot 18 
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april jl was ik bestuurslid van deze vogelwerkgroep. De komende tijd hoop 
ik nog veel plezier te beleven aan deze hobby en veel te leren van 
anderen. Ik zal mij ook als bestuurslid van VWG Berkelland inzetten om 
onze nieuwe vereniging verder uit te bouwen tot een professionele 
werkgroep, waarvan mn onze vogels profijt zullen hebben. Graag tot ziens 
op één van onze activiteiten. 
 

Geert  Heetebrij 
Voorzitter van de voormalige Vogelwerkgroep Neede. Met heel veel 
plezier!! 

Vertederd door Steenuilen, gefascineerd door IJsvogels en geobsedeerd 
door Gierzwaluwen. 
Samen met ProWonen, Bouwbedrijven Kormelink, Klomps en Penterman 
vele compenserende maatregelen bedacht voor laatstgenoemden. 
Gelden genereren zit in mijn genen(o.a. Het Zwaluwenproject) 
De familie Seijger van automatencentrale Neede is hoofdsponsor van het 
Steenuilenproject. 
Bouwmarkt Wilfen zaagde alles gratis op maat en in het kader van de 
maatschappelijke stage hebben leerlingen van Maxx en het Assink 40 
kasten geproduceerd. 
Op termijn zal door mij vaker gebruik gemaakt gaan worden van sponsoren 
met een groen hart. 
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Cees van Beinum 
 
Als secretaris van de inmiddels opgeheven Vogelwerkgroep Eibergen ben 
ik nu ook de secretaris geworden van de nieuwe Vogelwerkgroep 
Berkelland. Dat zal, zeker in de beginfase, wel extra werk met zich 
meebrengen, maar als vogels je hobby zijn, is dat geen straf. En als AOW-
er wordt je geacht tijd in overvloed te hebben. Alhoewel dat tegenvalt. 
Ik ben in 1944 in Hardenberg geboren als jongste van 5 kinderen. Mijn 

vader was werkzaam bij het gemeentelijk 
elektriciteitsbedrijf en had daardoor de 
beschikking over klimschaatsen. Daarmee 
kon hij in de masten klimmen. 
 
Regelmatig werden de klimschaatsen te 
leen gevraagd door een plaatselijk 
onderwijzer, die een bijzondere band had 
met roofvogels en hun nesten. Mijn vader, 
die zelf ook zijn liefde voor vogels op mij 
over had gebracht, bedong dan dat de 
onderwijzer de klimschaatsen wel mocht 
lenen mits hij mij meenam op zijn 

speurtocht naar roofvogelnesten. Ik denk dat ik toen een jaar of acht was. 
Daarop volgend trof ik in de laatste klas van de lagere school een 
onderwijzer die ook bezeten was van de natuur en daar prachtig over wist 
te vertellen. En dan is het virus gauw overgebracht en nooit meer 
vertrokken. Hardenberg had een afwisselend kleinschalig weidelandschap. 
Er was nog geen verkaveling geweest en je kon als kind overal vrij 
rondbanjeren. In de winter stond het voor en achter ons huis blank, want 
elk jaar trad de rivier de Vecht buiten zijn oevers. De wilde zwanen 
dobberden op deze watervlakten en de bonte kraaien zochten de droge 
stukken af. In de zomer waren de staatsbossen tussen Hardenberg en 
Ommen het favoriete speurdomein en omdat ik er niemand tegenkwam, 
noemde ik die bossen mijn bossen. Zwarte spechten, nachtzwaluwen, 
boomleeuweriken, haviken en sperwers, noem maar op. Van alles kwam ik 
daar tegen. En het leek wel dat de seizoenen veel langer duurden dan 
tegenwoordig. Ik zoog de natuur in mij op en ik was één met de natuur. Als 
ik vragen had waar ik geen antwoord op kon vinden, schreef ik een briefje 
naar Dr. Fop I. Brouwer in Haren, bekend van de radiopraatjes over 
natuurthema’s. En ik kreeg dan ook steevast antwoord. 
Voor huiswerk maken had ik niet veel tijd en ik heb dan ook lang over de 
schoolperiode gedaan. In militaire dienst kon ik mijn liefde voor de natuur 
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weer botvieren en als ‘s nachts op oefening de houtduiven met veel 
geklapper opvlogen uit het bos aan de overkant, wist ik al dat “de vijand” in 
aantocht was en konden er maatregelen worden getroffen. Anders gezegd: 
onze biezen pakken. Ik was gelegerd in Assen en daar leerde ik mijn vrouw 
Diet kennen. Zij bleek in Gramsbergen te zijn geboren, amper vijf kilometer 
van Hardenberg. Ik wilde graag boswachter worden, maar dat was juist in 
die tijd voorbehouden aan boerenzoons die overcompleet waren op de 
boerderij. Dus werd het een studie maatschappelijk werk, die begon met 
drie jaren groepsleider in jongensinternaat Ampsen in Lochem. Daar is mijn 
liefde voor de Achterhoek ontstaan. In 1972 kon ik als maatschappelijk 
werker in Eibergen aan het werk en tot mijn vut in 2004 ben ik als 
maatschappelijk werker in Berkelland aan het werk gebleven. We hebben 
een dochter en een zoon, die ... hoe kan het ook anders, ook van de natuur 
houden. 
In de jaren zestig en zeventig ging het heel slecht met de natuur. In de 
landbouw werd tot de laatste meters alle grond economisch benut en de 
gewassen werden met grote hoeveelheden gif besmeurd. Het werd de tijd 
dat overal in het land de vogelwerkgroepen ontstonden. En zo heb ik in 
1974 in Eibergen het initiatief genomen om een vogelwerkgroep op te 
richten, die dan nu, mede door mijn eigen toedoen is opgegaan in de 
nieuwe Vogelwerkgroep Berkelland. Ik heb er een goed gevoel over en ik 
ben blij dat ik er een steentje aan bij mag dragen. In een gebied dat nu, 
ondanks veel sombere milieuberichten, veel rijker aan vogels is dan in de 
jaren zeventig. Maar liefst tegen de 170 vogelsoorten kun je in Berkelland 
door de seizoenen heen ontmoeten. En wat is er dan mooier dan die 
ervaring en die kennis op anderen over te brengen. 
 
 

VOGELEXCURSIE IJSSELDELTA OP 25 FEBRUARI 2012 
 
Vanmorgen werd de uitgestelde IJsselexcursie gehouden. Co Dooms 
stuurde 80 mailtjes rond voor deze excursie en wat denk je, zegge en 
schrijve 5 enthousiastelingen waren zaterdagmorgen om acht uur in 
Borculo op de markt komen opdagen. Hoewel de lage opkomst en de nog 
behoorlijke dichte ochtendmist, werd er toch koers gezet naar Zutphen 
waar de route richting Voorst-Deventer werd gemaakt. Op de oude 
IJsselbrug was de mist nog aanwezig, maar meteen dat we de dijk 
opgingen was er bij toverslag de mist verdwenen en scheen er een heerlijk 
ochtendzonnetje. Gelijk ook vlogen de 
eerste Kolganzen over, die van blijdschap 
uitbundig hun hoge geluid lieten horen. Op 
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een stukje ondergelopen uiterwaard hielden zich een grote groep 
Meerkoeten op. Knobbelzwaan, wilde eend en de eerste niet zwemmende 
vogels als ekster, houtduif, kauw en merel kwamen voorbij. Hier was het 
ook dat Co een eerste ooievaar laag over een weiland ziet vliegen op weg 
om voedsel te zoeken. Deze zien we later nog weer terug met een partner 
op een nest. De ooievaars zijn er dus al vroeg bij dit jaar. Op een 
weidepaaltje zit een buizerd ons te bekijken wat we van plan zijn, niets 
bijzonders zou men zeggen ware het niet dat hij hooguit tien tot vijftien 
meter van ons verwijderd was. Schijnbaar zagen de aanwezige 
kokmeeuwen en een enkele stormmeeuw geen gevaar in de aanwezigheid 
van de buizerd, want zij bleven rustig foeragerend vlak bij de roofvogel 
doorgaan, tot deze laatste op de wieken ging en de meeuwen verschrikt 
alle kanten opvlogen. Plots links in een weiland een eerste grote 
zilverreiger, waar wij er later nog eens vier stuks van hebben 
waargenomen. Nu werd het even tijd voor een tussenstop bij bakker Bril en 
de koffie en chocolademelk smaakte weer als vanouds. De tocht ging 
verder richting de Wilpse polder om daar rechtsaf te slaan, op dit punt met 
de vele oude beuken werd een boomklever, enkele mezensoorten, een 
grote lijster en een paar buizerds gezien die al bezig waren een territorium 
af te bakenen. Ook was er hoog in lucht een sperwer aan het rondcirkelen. 
Langzaam maar zeker ging het richting de grote waterplas net voor de A1 
brug over de IJssel. Hier verbleven allereerst honderden kolganzen en 
brandganzen, maar toen de telescopen instelling werden gebracht werd de 
één na de andere watervogel zoals tafeleend, bergeend, •krakeend en een 
prachtig mannetje van de brilduiker gezien. Zo kan ik nog wel doorgaan 
met de grote Canadese gans, grote zaagbek, de eerste grutto's en 
wintertalingen. 
Overal langs de IJssel zag je volop smienten, ook bepaald geen lelijk 
eendje. Al met al weer een mooie vogelmorgen gehad, waarvoor wat meer 
belangstelling had mogen bestaan. Even nog dit terwijl ik dit in mijn luie 
stoel zit op te schrijven, kijk ik naar buiten en zie tot mijn verbazing twee 
dwergvleermuizen boven de tuin vliegen rond een oude kersenboom, het is 
29 februari. Tot slot vermeld ik hieronder alle vogelsoorten die zijn 
waargenomen tijdens de excursie op die zaterdagmorgen. 
 
Dodaars   Fuut   Aalscholver  Blauwe reiger 
Grote Zilverreiger  Knobbelzwaan Grauwe gans Nijlgans 
Kolgans   Brandgans  Grote Canadese gans   
Soepgans  Wilde eend  Kuifeend  Tafeleend 
Krakeend  Soepeend  Brilduiker  Wintertaling 
Bergeend  Smient   GroteZaagbek Meerkoet 
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Waterhoen  Kievit   Scholekster   Grutto 
Ooievaar  Stormmeeuw  Zilvermeeuw   Kokmeeuw 
Grote Mantelmeeuw Buizerd  Sperwer   Houtduif 
Turkse tortel  Holenduif  Zanglijster   Grote lijster 
Merel   Groene specht Grote bonte specht  Kauw 
Veldleeuwerik   Witte kwikstaart Roodborst   Geelgors 
Heggemus   Winterkoning Staartmees   Koolmees 
Pimpelmees   Spreeuw Ekster    Zwarte 
kraai    Roek   Gaai    Ringmus 
Boomklever   Vink   Huismus 
 
In totaal 61 vogelsoorten. 

Gerrit Huurneman 
 

Opmerkelijkheden:  
In januari 2012 werd het dan toch nog ineens echt winter. Aan de 
Stokkersweg tussen Eibergen en Neede vloog een merel zich dood tegen 
het raam. De vogel was geringd en de vindster besloot de ring in een 
enveloppe naar de plaatselijke vogelwerkgroep te sturen. Daar kwam wel 
de enveloppe, maar niet de ring aan. Er zat een gaatje onder in de 
enveloppe, waarschijnlijk veroorzaakt door het machinaal verwerken van 
de post. Helaas. Hoewel de vindster het nummer niet had genoteerd, wist 
ze zich wel te herinneren dat de ring afkomstig was van het 
Vogeltrekstation in Riga (Letland). Een duidelijk bewijs dat in de winter niet 
alleen Kramsvogels en Koperwieken naar ons land komen, maar dus ook 
Merels. 
Op 30 maart ontdekten we tijdens het steenuilentellen dat er bij de ijsbaan 
de Ballastput in Eibergen al jonge Bosuilen buiten de nestkast in de bomen 
zaten. Opmerkelijk vroeg, als je bedenkt dat deze uil al heeft zitten broeden 
toen de ijsbaan geopend was en er in de avonduren volop muziek en licht 
rond de nestkast aanwezig was. 
Als reactie daarop zijn we hals over kop de andere bosuilenkasten gaan 
controleren, maar verder nergens nog grote jongen. Het zachte weer in 
december zal de oorzaak zijn geweest van dit bijzondere gebeuren. Wel 
troffen we in Rekken in een kast naast twee uilskuikens vier dode 
veldmuizen en een dode geelgorsman aan als voedselvoorraad voor ma uil 
en de kleintjes. De uil wilde de donkere sfeer in de kast mogelijk opfleuren 
met wat heldergele tinten.  

Cees van Beinum 
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 Uiltjes in de kokerbalk. 
Begin juni werd ik gebeld door een Henny Fl. Hij heeft al meerdere jaren in 
een steenuilkast een steenuilpaar in een notenboom. Hij is er enorm gek 
mee. Als de uilen zich een dag niet laten zien en/of horen is er paniek in de 
keet. Ergens op een morgen in juni, ik ben de datum even kwijt ging om 7 
uur ’s morgens de telefoon. Hennie aan te telefoon, er klonk ergens gepiep 
in de auto, volgens Hennie een steenuiljong. Aangezien hij die ochtend met 
de auto naar zijn werk moest, was er een probleem. Hij kon het jong niet 
traceren en vroeg of ik wilde komen kijken. Gelukkig belde hij vroeg, ik had 
wel even tijd. De overall lag al klaar, hijzelf had nog niet onder de auto 
kunnen kijken, zijn buik zat hem blijkbaar in de weg………Eerst onder de 
motorkap een en ander geïnspecteerd, maar geen steenuil, wel vage 
geluidjes ergens onder de auto. Dus overall aan en onder de auto. Veel 
ruimte onder de auto had ik niet dus het was behelpen. Er was niet veel 
meer te zien dan alleen maar ijzer. Wel kon ik horen dat er een uiltje liep, 
althans dat lichtvoetige gedrentel klonk me bekend in de oren. Mijn 
conclusie was dat er een uiltje in de carrosserie van de auto zat, maar hoe 
kom je daarbij. Wat gevoeld met de hand, en ja hoor een rond gat van 
ongeveer rond 75mm in de kokerbalk. Ik besloot met een flexibele slang in 
een van de gaten te gaan porren in de hoop dat de uil naar het andere gat 
zou drentelen. Dat lukte deels, heel af en toe voelde ik wat veertjes, maar 
bij aanraking hipte hij weer weg. Uiteindelijke lukte het me om met duim en 
wijsvinger een pootje te pakken, tja en dan natuurlijk niet meer loslaten. 
Gelukkig zijn steenuiltje geen broze vogeltjes en kunnen ze tegen een 
stootje. Na het diertje er te hebben “uitgetrokken” voelde ik me super!! Het 
diertje teruggezet in de kast en met een goed gevoel huiswaarts gekeerd. 

De volgende ochtend ging de 
telefoon opnieuw, er zat weer 
een uiltje in de kokerbalk, of ik 
weer wilde komen. Zijn handen 
waren toch te dik?, voor Hennie 
een degelijk excuus om geen 
actie te hoeven ondernemen. Ik 
er weer heen en het hele circus 
ging weer van voren af aan. 

En jawel hoor: hetzelfde uiltje. 
Na Henny geadviseerd te 
hebben om de auto voor het huis 
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te parkeren opnieuw met een voldaan gevoel naar huis. 

Echter de volgende ochtend ging de telefoon opnieuw, of ik weer wilde 
komen. 

Je kunt je voorstellen dat ik daar niet echt heel vrolijk van werd. Zijn auto 
stond weer achter het huis i.p.v. voor het huis, dus niet volgens 
afspraak…….Maar Hennie kan bij mij heel wat maken en breken, dus ik 
weer onder de auto. En jawel hoor weer een uiltje, echter met een ander 
ringnummer. Dat wekte bij mij enige argwaan, uiltjes weten elkaar door 
contact- en bedelgeluidjes te vinden dus misschien zou de eerste uil ook 
weer in de kokerbalk. 

En bingo! Ook steenuil nummer uno zat weer in de kokerbalk. Mijn polsen 
waren er na 3 ochtenden gefriemel in de kokerbalk niet mooier op 
geworden en ik adviseerde Hennie om de auto toch echt aan de andere 
kant van huis te parkeren. De volgende ochtend de telefoon opnemen 
hoefde hij niet op te rekenen. 

De volgende middag ging de telefoon, Hennie aan de lijn………….Grapje 
aan de andere kant van de lijn, een lichte vloek met een vrolijke ondertoon 
liet ik me ontvallen.  

Achteraf heb ik me toch afgevraagd hoe het mogelijk is dat de uiltjes zo 
makkelijk in zo’n klein gaatje kunnen springen en deze weten te vinden. 
Kennelijk is de aantrekkingskracht voor kleine gaatjes en holtes heel groot 
waardoor ze het toch lukt. De kans is ook groot de uil(en) een lift hebben 
gehad, oncomfortabel zal het niet geweest zijn, gewoon blijven zitten. 

Hans Grooters 

 
 
Voor het eerst op een trektelpost, hoe 
besmettelijk is dat? 
 
Afgelopen najaar was ik voor het eerst aanwezig op de trektelpost in 
Eibergen. Ons” vogelclubje” was door Cees van Beinum uitgenodigd om 
eens te komen kijken. Ik was erg benieuwd hoe dat tellen nu in zijn werk 
ging. Het was de landelijke trekvogeldag en er waren veel tellers. Mannen 
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wel te verstaan. Ze hadden 
zich goed geïnstalleerd.  
Onder de klep van de auto 
zaten ze warm en droog en 
er was volop eten en 
drinken. De telescopen 
stonden op een rij en er 
stond zelfs een soort glazen 
schotel. Heel futuristisch 
maar waarvoor die was niet 
duidelijk ( zie foto). Het zicht 
was niet al te goed. Het was 
minder stil dan ik had 
verwacht. Al snel werd 
duidelijk dat de mannen 

konden praten en observeren tegelijk. Soms werd er gesommeerd dat je 
stil moest zijn want dan kwam er iets bijzonders over, een IJsgors of zo. Ik 
deed erg mijn best om ook te zien wat er werd opgemerkt. De grote vogels 
zoals houtduiven zag ik wel. De kleine vogeltjes waren veel moeilijker. 
Soms zag ik wel een vogeltje over vliegen maar of dat nu een vink of wat 
anders was wist ik echt niet. De mannen konden zien aan de manier van 
vliegen welke soort het was, maar zij namen vooral waar op geluid. Daar 
raakte ik echt wel diep van onder de indruk, want ik hoorde vaak niets. En 
als ik al wat hoorde leek het niet op de geluiden die ik kende. Ik ken het 
gezang van vogels als ze in het voorjaar op een boomtak zitten te zingen. 
De heren zagen of beter gezegd hoorden constant vogels die ik niet zag of 
hoorde. Zo zijn er die dag 528 vinken overgevlogen waarvan ik er zeker 
470 niet heb waargenomen. Ook zag ik die dag grote groepen vogels. Dit 
soort grote groepen was me eerder nog nooit zo opgevallen. Tussen die 
groepen vlogen vaak eenlingen mee van een ander soort, dus nog beter 
opletten geblazen. Tussen de kramsvogels vliegen vaak koperwieken mee. 
Ik kwam ogen maar vooral oren tekort. Helemaal opgetogen kwam ik thuis 
en zag gelijk koperwieken in de boom. Normaal had ik alleen de 
kramsvogels die erbij zaten gezien. De dagen erna zag ik meer vogels 
vliegen dan anders en ik kreeg oog voor het fenomeen najaarstrek. Ik weet 
niet hoe snel je besmet kunt raken met zo’n vogelvirus maar ik bleek er in 
ieder geval behoorlijk bevattelijk voor te zijn. Ik ben nog vaker geweest op 
de trektelpost en verder zie ik sindsdien overal vogels vliegen, maar daar 
zal ik later eens over vertellen.  
 

Marina Stap 

Ad Postma met schotel 
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Bijzondere veldwaarnemingen in de voormalige gemeente 
Eibergen. 

(incl. waarnemingen uit het Zwillbrocker Venn en het Haaksberger veen) 
 
1 oktober 2011 t/m 31 december 2011 
 
Blauwe Kiekendief 
02-10 1 ♀ richting Zuid aan de Havelandweg (WS), op 16 oktober 2 ♀♀ 
(TO)  en op 23 oktober op deze locatie 1 ♀ (WS) 
24-10 1 ♂ overvliegend boven het Ramsbeekpad (TO) 
17-12 1 ♂ ter plaatse bij de Kraaienboom aan de Berkel bij Rekken (RO) 
 
Boerenzwaluw 
18-11 1 ex slaapt al voor de tweede nacht op een nestkom in de verlichte 
kalverenstal en vangt overdag de vliegen van de stalmuren bij de fam. 

Krooshof aan de 
Warfslatweg.   
De boerenzwaluw van 
18 november is 19 
november nog gezien, 
daarna enkele dagen 
niet gesignaleerd en 
kwam op 
donderdagavond 24 
november weer op de 

slaapplek terug. Vanmorgen vloog de zwaluw weer door de stallen op jacht 
naar trage vliegen. 
Op 5 december. met sinterklaas, is de boerenzwaluw vertrokken; tenminste 
's avonds niet meer op de slaapplaats teruggekomen en ook de dagen erna 
niet meer gezien. (CvB) 
 
Boomvalk 
10-10 1 late doortrekker boven de Kiefteweg bij Eibergen (CvB) 
 
Buizerd 
14-10 boven de wijk Ramsbeek binnen 10 minuten meer dan 200 vogels. 
 Eerst een groep van 160, daarna 35 en vervolgens nog wat losse 
 exemplaren (RO) 
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Grote Gele Kwikstaart 
13-11 1 ex bij de visstoep bij de Stokkersbrug (RP/WS) 
 
Grote Zaagbek 
11-12 4 ♂ overvliegend boven de Berkel bij de Stokkersbrug (RP/WS) 
09-12 1 ♂ op de Berkel bij de Kuipersstuw (HS) 
 
IJsvogel 

 21-10 1 ex bij de oeverzwaluwwand aan de 
Meenweg, ook op 4 en 18  november hier 
gezien (WS) 
11-12 1 ex vloog vanaf de plas langs de Berkel 

bij de Borculoseweg richting  Stokkersbrug 
waar hem/haar een kwartier later weer zagen 
(RP/WS) 

29-12 1 ex bij de plassen aan de Loovelderweg bij Oldenkotte (RP/WS) 
 
Kleine Barmsijs 
30-10 1 ex richting Zuid boven de telpost aan de Havelandweg (THT) 
 
Rode Wouw 
16-10 1 ex hoog overvliegend Zuid boven de Zwilbroekseweg 5 (RW) 
 
Roodborsttapuit 
05-10 4 ex op het antenneveld aan de Noachweg (WS) 
 
Roodkeelpieper 
01-11 1 ex laag richting Zuid boven de telpost aan de Havelandweg 
(THT) 
 
Rotgans 
11-12 De gans, in gezelschap van 24 Canadese Ganzen en 2 
Brandganzen, bevond zich steeds aan de rand van de andere groep 
ganzen. Maakte soms alleen een rondvluchtje. De witte keelvlek ontbrak, 
de flanken egaal grijs, de bovenkant wit gestreept. Eerst als juveniel 
Witbuikrotgans ingevoerd op waarneming.nl. Volgens waarneming.nl 
betreft het mogelijk een  juveniele   Rotgans. Op deze site zijn foto's van de 
gans te bekijken. (RP/WS) 
 
Ruigpootbuizerd 
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16-10 1 ex richting Zuid aan de Havelandweg (TO)       
 
Scholekster 
17-12 1 ex op het strandje bij de plas van camping de Fontein (JB) 
 
Smelleken 
22-10 1 ex richting Zuid aan de Havelandweg (TO) 
 
Smient 
11-12 5 ♂ en 2 ♀ op de Berkel tussen Stokkersbrug en Avinkstuw 
(RP/WS) 
 
Tafeleend 
13-11 4 ♂ en 2 ♀ op de plas langs de Berkel bij de Borculoseweg 
(RP/WS) 
11-12 1 ♀ op de plas langs de Berkel bij de Borculoseweg (RP/WS) 
 
Toendrarietgans 
15-10 15 ex overvliegend ZW boven de Zwilbroekseweg 5, samen met 
een groep van 12 kolganzen en een niet geïdentificeerde groep van 28 
(vermoedelijk ook riet)ganzen vlak voor de 
schemering.  
 
Visarend 
 17-12 1 ex zat langs de plas van camping de 
Fontein op een boomstronk een  grote vis 
te verorberen (JB) 
 
Waterral 
16-10 t/m 30 oktober regelmatig op de 
herfsttrektelpost aan de havelandweg  1 of 2 ex 
gehoord (THT) 
 
Wilde Zwaan 
19-12 13 ex in een weiland aan de Rekkense binnenweg, even later bij de 
 trektelpost aan de Havelandweg overvliegend (HS) 
 
 
De volgende personen worden bedankt voor het doorgeven van 
waarnemingen: 
 



19 

 

CvB = Cees van Beinum, HS = Hans Schorren, JB = Jan Borckink, RO = 
Ronald Oortwijn, RP = Rob Papendorp, RW = Roland Wantia, THT = tellers 
herfsttrek, TO = Tim Oortwijn, WS = Willie Smeenk,  
 
1 januari  2012 t/m 2 april 2012 
 
 
Grote Gele Kwikstaart 
19-03 1 ♂ foeragerend langs de pas aangelegde visstoep in de 
Ramsbeek bij  de grote stuw (CvB) 
 
Grote Zaagbek 
13-01 4 ♂ en 2 ♀ op de Zwolse Leemputten (WS/JS/AK) en op  27 
februari  op deze locatie 3 ♂ en 4 ♀ (WS) 
14-01 4 ♂ en 2 ♀ op de Berkel tussen de Kruidentuin en de N18 (WS) 
27-01 1 ♂ en 2 ♀ op de zandvang bij Rekken (RP/BV) en 27 februari op 
 deze locatie 2 ♂ en 2 ♀ (WS) 
27-01 2 ♂ en 1 ♀ op de Berkel tussen de Loobrug en de grote stuw 
(RP/BV) 
20-02 6 ♂ en 1 ♀ op de Berkel tussen Stokkersbrug en Avinkstuw (WS) 
 
IJsvogel 
14-01 1 ex langs de oude Berkeltak bij de kruidentuin (WS) 
05-03 1 ex bij houten bruggetje over de oude Berkeltak (WP/RvE en op 
19  maart bij de oude nestgang 2 ex druk bezig (CvB) 
 
Kraanvogel 
31-01 7 ex om 11:00uur overvliegend Zuid boven de 
Ruiterweg (RP/BV) 
23-03 7 ex even voor de middag zwevend op thermiek 
boven de  Havelandweg richting NO (WR)   
 
Krakeend 
13-01 11 ♂ en 13 ♀ op de Zwolse Leemputten (WS/JS/AK) 
en op 27  februari op deze locatie 35 ex (WS) 
20-02 5 ♂ en 6 ♀ op de Berkel bij de Stokkersbrug (WS) 
17-03 2 paartjes op de Berkel tussen Stokkersbrug en Avinkstuw (RP) 
02-04 10 ♂ en 8 ♀ op de plassen van de Zwolse Leemputten tussen de 
Prof.  Casimirweg en de Zwolse Leemweg (RP/CvB) 
 
Middelste Bonte Specht 



20 

 

28-03 In het Nachtegaalbos aan de Looweg reageerde een ♂ meteen op 
 geluid en boven ons, in de toppen van oude eiken, liet hij zich 
prima  bekijken en bleef korte tijd roepen. Ook in 2011 in het zelfde 
 bosperceel. (RP/CvB) 
 
Nonnetje 
13-01 1 ♀ op de Zwolse Leemputten (WS/JS/AK), op 4 maart op deze 
 locatie 1 ♂ en 3 ♀ (WS) en op 17 maart 1 ♀ (CvB) 
 
Ooievaar 
28-03 De vogel streek neer op een pas geëgd akkerland naast de Berkel 
bij  de grote stuw maar na 5 minuten werd hij/zij weggepest door 
 tientallen Kokmeeuwen (WP) 
 
Pijlstaart 
17-03 1 paartje bij de Stokkersbrug 
opvliegend richting Eibergen (RP)   
 
Rode Wouw 
17-03 1 ex overvliegend NO boven de 
zandvang bij Rekken (TO/RO) 
 
Rotgans 
20-02 1 juveniel ex op de Berkel tussen Stokkersbrug en oude spoorbrug 
 (WS), ook op 17 maart hier waargenomen (zie ook de waarneming 
 van 11 december 2011) (WS) 
 
Smient 
13-01 21 ex op de Zwolse Leemputten (WS/JS/AK) en op 27 februari op 
 deze locatie 1 ♂ en 1 ♀ (WS) 
20-02 8 ex op de Berkel tussen Stokkersbrug en Avinkstuw en 3 ex 
tussen  de grote stuw en de Loobrug (WS) 
 
Slobeend 
17-03 1 paartje op de plas langs de Berkel bij de Borculoseweg (RP) 
 
Tafeleend 
13-01 11 ex op de Zwolse Leemputten (WS/JS/AK) 
20-02 1 ♂ en 1 ♀ op de Berkel tussen de grote stuw en de Loobrug en 6 
♂ en  2 ♀ tussen Stokkersbrug en Avinkstuw (WS) 
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Toendrarietgans 
22-01 300 ex op grasland langs de Slemphutterweg (RW) 
 
Wilde Zwaan 
05-02 2 ex op de Berkel tussen de Loobrug en de Havelandweg (TO/RO) 
17-03 1 ex op de Berkel in gezelschap van 14 Knobbelzwanen tussen  
 Stokkersbrug en Avinkstuw (RP) 
 
Witgat 
27-01 1 ex bij de zandvang bij Rekken (RP/BV) 
28-03 1 ex roepend langs de Ramsbeek bij de Slemphutterweg (RP/CvB) 
16-03 1 ex opvliegend vanaf de plas voor de oeverzwaluwwand aan de 
 Meenweg bij de Leerinkbeek (RP/BV) 
 
Zeearend 
04-03 1 ex om 16:05uur 
overvliegend ZW boven de 
Ruiterweg en de 
 Wolvenkamerweg (BV)   
 
Zomertaling 
06-04 1 ♂ op de plas voor de 
oeverzwaluwwand in de 
nieuwe natuur aan de 
 Meenweg (RP/RL) 
 
 
 
De volgende personen worden bedankt voor het doorgeven van 
waarnemingen: 
 
AK = Annie Koldeweij, BV = Bas Voerman, CvB = Cees van Beinum, JS = 
Johan Slütter, RvE =  Rien van Engelen,  RL = Rebby Leppink, RO = 
Ronald Oortwijn, RP = Rob Papendorp, RW = Roland Wantia, TO = Tim 
Oortwijn, WP = Wim Pelzer, WR = Wim Ruiters, WS = Willie Smeenk,  
 

Vogelwerkgroep-Eibergen 
Rob Papendorp 
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Resultaten Inventarisatie Needse Achterveld 

Soort 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

        Appelvink 1 1 0 2 3 3 3 
Bonte Vliegenvanger 3 4 4 10 3 6 4 
Boomklever 8 8 12 14 14 8 12 
Boomkruiper 21 16 21 19 21 17 14 
Boomleeuwerik 6 4 3 2 2 1 4 
Boompieper 25 20 24 27 23 18 19 
Boomvalk 0 0 0 0 1 0 0 
Bosrietzanger 0 0 0 0 0 1 0 
Bosuil 1 0 0 0 1 0 1 
Buizerd 1 1 1 1 2 1 0 
Canadese Gans 0 0 0 1 0 0 0 
Dodaars 0 0 0 1 0 0 0 
Fazant 2 3 2 3 4 5 4 
Fitis 34 30 24 31 33 31 37 
Fluiter 1 0 0 0 0 5 1 
Gaai 3 5 5 6 3 4 2 
Geelgors 28 22 20 18 21 18 20 
Gekraagde Roodstaart 4 4 4 2 3 6 8 
Gele Kwikstaart 0 1 0 0 0 0 0 
Glanskop 4 4 3 5 5 5 4 
Goudhaan 0 3 4 1 0 3 1 
Goudvink 4 3 1 3 2 5 2 
Grasmus 1 1 0 4 8 6 7 
Graspieper 2 0 0 0 1 0 0 
Grauwe Gans 0 1 1 2 3 1 2 
Grauwe Vliegenvanger 0 0 0 7 4 3 7 
Groene Specht 2 2 2 2 2 2 2 
Groenling 0 1 1 0 0 1 0 
Grote Bonte Specht 9 10 12 11 10 14 8 
Grote Lijster 4 2 2 2 4 2 3 
Grutto 1 0 1 0 0 0 1 
Heggenmus 1 0 5 2 1 4 4 
Holenduif 4 5 0 1 1 1 1 
Houtduif 10 14 11 11 7 13 8 
Houtsnip 1 1 1 1 2 1 1 
Kauw 0 2 1 1 0 1 1 
Kievit 0 3 3 3 3 3 2 
Kleine Bonte Specht 2 2 5 4 3 2 6 
Kleine Plevier 0 2 2 1 1 1 1 
Kneu 0 0 0 0 0 0 0 
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Soort 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kokmeeuw 0 1 0 2 0 0 0 
Koolmees 28 22 25 27 28 24 22 
Kuifmees 9 10 6 6 5 3 5 
Kwartel 0 2 0 0 0 0 1 
Matkop 2 0 0 2 1 0 1 
Meerkoet 1 1 2 4 2 0 0 
Merel 23 23 20 19 27 22 21 
Nijlgans 1 1 1 1 1 1 1 
Patrijs 1 0 0 0 0 0 0 
Pimpelmees 23 18 23 21 19 16 13 
Rietgors 0 2 0 1 1 1 0 
Ringmus 0 0 0 0 1 0 0 
Roodborst 32 36 38 31 28 24 21 
Spotvogel 0 0 0 1 0 0 0 
Scholekster 0 0 1 0 0 0 0 
Sperwer 0 0 1 0 0 0 0 
Spreeuw 7 10 6 7 8 6 5 
Staartmees 3 5 2 6 7 6 5 
Tjiftjaf 12 11 16 12 15 22 23 
Torenvalk 0 0 0 0 1 0 0 
Tuinfluiter 6 5 8 2 5 8 7 
Tureluur 0 0 1 0 0 0 0 
Vink 61 51 58 51 53 47 52 
Waterhoen 2 0 1 1 0 0 0 
Watersnip 0 0 0 0 0 0 0 
Wespendief 0 1 1 0 0 0 0 
Wielewaal 1 1 1 2 1 2 1 
Wilde Eend 2 2 3 7 1 2 1 
Winterkoning 19 17 17 19 16 17 12 
Witte Kwikstaart 3 2 2 2 1 1 2 
Wulp 1 1 1 0 0 1 0 
Zanglijster 8 7 7 11 6 8 8 
Zomertortel 2 4 2 0 1 1 1 
Zwarte Kraai 4 5 6 4 4 4 3 
Zwarte Mees 3 3 0 0 1 1 0 
Zwarte Specht 1 2 2 1 2 1 1 
Zwartkop 17 17 14 13 15 20 20 

 
          

  Aant. Territoria 456 439 442 453 442 431 418 

        Aant. Soorten 54 57 55 57 57 56 54 
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 Waarnemingen zonder broedterritorium of net buiten 't gebied. 

Blauwe Reiger Kemphaan Slobeend 

Boerenzwaluw Kleine Karekiet Sperwer 

Bosruiter Knobbelzwaan Torenvalk 

Bruine Kiekendief Kolgans Tureluur 

Buizerd Koperwiek Waterhoen 

Dodaars Kraanvogel Watersnip 

Gele Kwikstaart Kramsvogel Wespendief 

Graspieper Oeverloper Wintertaling 

Groenling Pijlstaart Witgatje 

Groenpootruiter Rietgors Wulp 

Grote Zilverreiger Scholekster Zwarte Mees 

Havik Sijs 

  
 
 
Zoogdieren achterveld  2011 
 

 
 
 

1-
mrt 

13-
mrt 

27-
mrt 

10-
apr 

24-
apr 

8-
mei 

22-
mei 

5-
jun 

19-
jun 

3-
jul 

4-
jul 

Haas 1 1 4 2 6 3  1 6 4 2 

Konijn  1          

Eekhoorn  1   1 4 1 1 1   

Sporen v/d 
das 

 1          

Ree  2  6 3   2    

 
 

Jan Breukers 
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Toelichting zangvogel-nestkasten te Neede 
  
Ook in Neede worden jaarlijks op 8 locaties nestkastjes gecontroleerd. In 
de volgende tabel worden de telgegevens van 2011 weergegeven. De 
totalen 2011 zijn beduidend hoger dan 2010 en geven een vertekend beeld 
omdat in 2010 de percelen A, B en G toen niet of niet volledig geteld zijn.  

Van de 200 nestkasten 
waren er in 2011 totaal 
168 bezet: 84% ( 2010: 
89% bezet). De 
verdeling in soorten was 
als volgt: 75 koolmezen, 
40 pimpelmezen, 43 
bonte vliegenvangers, 7 
boomklevers, 1 spreeuw 
en 2 boomkruipers. De 
soorten en 
aantallen/soort zijn vrij 
constant ten opzichte 
van 2010. Blij waren we 

met jonge spreeuwen en boomkruipers in onze nestkastjes! Van de totaal 
1482 gelegde eieren zijn in totaal 1330 jongen uitgevlogen (90%). Dat er in 
het bos van Steinkamp relatief minder jonge vogels zijn uitgevlogen (79%) 
kan direct/indirect te maken hebben met het feit dat er bosuilen in die buurt 
voorkomen. In 2010 is gemiddeld slechts 77% uitgevlogen door het koude 
voorjaar toen. Al onze resultaten over 2011 zijn digitaal ingevoerd in het 
nestkastenprogramma van de SOVON.  
Ik hoop dat ik volgend jaar weer op jullie steun kan rekenen en wil iedereen 
bedanken die de controles uitgevoerd hebben en de uitkomsten keurig 
digitaal verwerkt hebben! 
Probeer in de maanden april en mei steeds om de 10 dagen een controle 
te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger! 
Veel plezier bij de controles voor het komende seizoen toegewenst. 
Volgend jaar hoop ik weer een jaaroverzicht voor jullie te maken. 
 

Harry Overbeek 
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Uit ”Nieuwsbrief de Berg” van Pro Wonen 
 
Nieuwsbrief de Berg  maart 2012 nr. 15 
 
Neede bezit een kolonie gierzwaluwen. Deze stads/dorpsvogel is een 
bedreigde vogelsoort en moet daarom beschermd worden. Door afbraak 
van gierzwaluwlocaties en isolatie van huizen verdwenen de laatste 
decennia veel broedplaatsen. Gelukkig hebben ProWonen en de 
Vogelwerkgroep al veel maatregelen getroffen in Neede. De volgende 
vervangende nestgelegenheden zijn de laatste jaren al verwezenlijkt:  
De Witte: 32 neststenen.  
De Hofmaat: 8 neststenen.  
De Lindeboom: 9 neststenen.  
KSW Livio Troelstrastraat: 8 neststenen.  
 
Vogels in het wijkplan  
In wijkplan de Berg is er zowel bij de nieuwbouw- als bij de groot 
onderhoudsprojecten aandacht voor de gierzwaluw. Zo bracht de 
Vogelwerkgroep Neede samen met ProWonen en een groep vrijwilligers 
ruim veertig gierzwaluwnestkasten, tien huismuskasten en kasten voor 
vleermuizen aan. Van oudsher herbergt de Berg een aanzienlijk aantal 
gierzwaluwen. Op deze manier kan de kolonie behouden blijven.  
 
Vogelvide  
Bij elk nieuwbouw- en groot onderhoudsproject worden zogenaamde 
vogelvides aangebracht. Een vogelvide biedt huismussen en gierzwaluwen 
een veilige nestelplek onder de dakpannen. Het wordt aangebracht bij de 
onderste rij pannen op het dak. Bij de woningen aan de Dumasweg 47-69 
werden nestgaten in het dakoverstek aangebracht. En bij de diverse 
nieuwbouwlocaties worden neststenen voor de gierzwaluwen ingemetseld.  
 
Informatie  
Op de site van Vogelwerkgroep Neede kunt u veel meer hierover lezen. 
Ook zijn er veel foto’s te bekijken. Neem eens een kijkje op de website 
www.vogelwerkgroepneede.nl. Op termijn zal heel Berkelland 
‘Gierzwaluwgemeente’ zijn, want de Vogelwerkgroep Berkelland wordt 
namelijk opgericht.  

Geert Heetebrij, voorzitter  
Vogelwerkgroep Neede 
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de 

Wageningen Universiteit (WUR) lanceren www.tekenradar.nl, een 

internetpagina waarop een tiendaagse verwachting voor de 

tekenactiviteit te vinden is. 

Op de site is voor elke gemeente in 

Nederland te zien hoe hoog de 

tekenconcentratie is en hoe vaak in dat 

gebied de door teken overgebrachte ziekte 

van Lyme voorkomt. Het aantal gevallen van 

ziekte van Lyme neemt in Nederland sterk 

toe. Ziekte van Lyme is te bestrijden met 

antibiotica, maar wordt vaak niet opgemerkt. 

In dat geval kan de ziekte jarenlang 

sluimeren en uiteindelijk zelfs fataal aflopen. 

In de tekenvallen die de WUR sinds 2006 onderhoudt, zijn vorig jaar meer 

teken dan ooit gevangen. Op tekenradar.nl kunnen mensen die gebeten 

zijn zich melden voor een onderzoek van het RIVM. Zij moeten gedurende 

anderhalf jaar elke 3 maanden een vragenlijst invullen. Het RIVM wil te 

weten komen onder welke omstandigheden een tekenbeet tot ziekte van 

Lyme leidt, hoe ernstig die verloopt en wat de maatschappelijke gevolgen 

zijn. Ook mensen die ooit gebeten zijn en nu de kenmerkende 'rode ring' 

(erythema migrans) op hun huid hebben, kunnen meedoen.  

Wie een teek van zijn lichaam plukt wordt gevraagd om die op te sturen 

voor onderzoek. 'Heel eenvoudig door de teek met een plakbandje op een 

vel papier te plakken', aldus bioloog Arnold van Vliet. Deze beesten worden 

onderzocht op het dragen van de ziekmakende bacterie. 'Maar de uitslag 

duurt 8 maanden, dus wie zich ziek voelt na een beet moet naar de 

huisarts gaan.'  

Het tekenseizoen komt langzamerhand op gang en duurt tot eind 

september. Wie in de natuur is geweest moet zichzelf controleren op teken. 

Wie naar buiten gaat in een gebied met een hoge concentratie teken, doet 

er goed aan lange mouwen en gesloten broekspijpen te dragen. 

Bron Trouw 28-03-12 
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BMP plot De Zwolse Leemputten 2010 

Doordat de Achterhoekers graag een huis van steen willen met daar boven 

op dakpannen, zijn op veel plekken leemputten ontstaan. Met veel 

mankracht werd het leem naar de steenfabrieken getransporteerd en 

hierdoor werd denk ik, zeker voor die tijd, ongewild nieuwe natuur gemaakt.  

 

Zo ook in de buurtschap Zwolle bij Groenlo. De eerste putten waren vrij 

smal en ondiep, en omdat de bovenste zandlaag voor een nieuwe put opzij 

gezet werd, ontstond er steeds een zandwal waarop later de bomen zijn 

gaan groeien. In 1931 werd er gemoderniseerd en kwam er een 

baggermachine. Het vervoer naar de fabriek in Groenlo gebeurde vanaf die 

tijd met een smalspoortrammetje. De putten werden veel dieper en groter, 

wat nu nog goed te zien is. Hierdoor is er een mooie afwisseling in het 

gebied ontstaan met smalle en grotere wateroppervlakten. In de winter 

worden deze grotere plassen bevolkt door grote aantallen watervogels en 

komen er vaak bijzondere soorten voor, tenminste zolang het niet geheel is 

dicht gevroren.  
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Hieronder staan de soorten die bij de eerste BMP tellingen van 2010 nog 

zijn waargenomen. 

Brilduiker Slobeend Pijlstaart Tafeleend 

Wintertaling  Krakeend Nonnetje  Grote Zaagbek 

Grote Zilver Reiger 

De Brandganzen die hier met 40 paar aanwezig zijn, zijn vrijwel allemaal 

nakomelingen van verwilderde exemplaren en broeden nog steeds binnen 

het afgegraasde gebied. In de winter trekken deze vogels wel weg. 

De andere ganzen broeden verspreid over het hele gebied in kleine 

aantallen, hoewel de Grauwe Gans van 3 paar in 2006 naar 11 in 2010 is 

gestegen. Van de Grauwe Gans heb ik kunnen constateren dat deze soms 

worden gepraedeerd, waarschijnlijk door de vos, maar dit heeft weinig 

invloed op hun groeiende aantal. 

Als we de ganzen buiten beschouwing laten is het aantal broedparen sterk 

afgenomen, namelijk van 289 in 2002, 283 in 2006 en dan de grote val 

naar 234 in 2010. Dit is een opmerkelijke daling van 19% die hoofdzakelijk 

betrekking heeft op de zangvogels. 

Van de kleine zangvogels is alleen de Bonte Vliegenvanger sterk 

toegenomen van 3 in 2002, 5 in 2006 naar 7 paar in 2010.  

De grote verliezers zijn Winterkoning, Roodborst, Kleine Karekiet, Merel, 

Bosrietzanger, Tuinfluiter, Koolmees en de Vink. 

Nieuw voor dit plot zijn Zwarte Specht, Putter en de Goudvink. 

Hier volgt de totale lijst van broedvogels voor het BMP plot van de Zwolse 

Leemputten met dank aan al de mede tellers: 
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Foto`s en tekst: Willie Smeenk 
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Agenda 
 
Zaterdag 26 mei ……….24uurs-telling. Start om 05.00 uur vanaf het 
Zwikkelaarsplein in Eibergen. Vervoer per eigen fiets. De route bedraagt 
ongeveer 80 km, en wordt in competitieve groepen afgelegd (niet op 
snelheid maar in aantal waarnemingen). Onderweg wordt er ontbeten. We 
fietsen tot 22 uur. Deelname kost niets, maar u moet zelf de kosten van de 
lunch (tussen de middag) en de chinees (begin van de avond) betalen. Je 
kunt op elk moment mee gaan doen, stoppen of alleen komen mee-eten. 
Inlichtingen: Rob Papendorp, tel. 0545-472847 
 
Woensdag 4 juli: Telling Oeverzwaluwenkolonie Hambroek. Verzamelen 
om 19:30 uur bij het hek aan de Haarloseweg. 
 
Zaterdag 18 augustus: Lauwersmeer. Vertrek om 07:00 uur vanaf de 
Veemarkt in Borculo.  
 
Zondagen 26 augustus tot en met 25 november: Vanaf zonsopgang 
trektellen aan de Havelandweg. 
 
Zaterdag 13 oktober. Hambroekplas. Verzamelen om 08:00 uur, bij het 
hek van de zandwinning aan de Haarloseweg. 
 
Vrijdag 28 december. Nader te bepalen excursie (hele dag). 
 
Verder zal er op een avond in mei/juni een Nachtzwaluwen-excursie 
naar het Groote Veld (tussen Lochem en Vorden) worden gehouden. Warm 
weer is daarvoor eigenlijk een vereiste, daarom zal de excursie kort te 
voren per mail worden aangekondigd. Marina regelt dit. Co vraagt Joost 
Bus daarbij te helpen. 
 

Als u wensen of suggesties voor excursies of activiteiten hebt, 
wilt u dat doorgeven aan een van de leden van de werkgroep 
excursies. De leden van de commissie zijn Willie Smeenk, 
Marina stap, Gerrie Sluter en Co Dooms. 
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De oeverzwaluwenwand met daarachter de vleermuiskelder. 
Foto: Willie Smeenk 

 
 


