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Aantal grote gele kwikstaarten in Berkelland neemt weer toe 

 
Grote gele kwikstaarten hebben tot 1985 op de lijst van bedreigde vogels 
gestaan. Mede dankzij de werkzaamheden van vogelwerkgroepen zoals in 
Neede en Eibergen zijn deze vogels weer te bewonderen langs onze beken 
en rivieren. Ze komen nu weer voornamelijk voor in het oosten van 
Nederland, in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg. 
In maart hebben vogelaars van beide werkgroepen een twaalftal 
nestkasten voor de grote gele kwikstaart (GGK) opgehangen onder 
bruggen over de Berkel, de Ramsbeek, de Leerinkbeek en de Kooigoot in 
Eibergen, Rekken en Beltrum. Het ophangen van de nestkasten bij de 
grote stuwen over de Berkel, door Kees van Rijn en Hans Grooters, was 
een spectaculaire bezigheid. Hans Grooters, lid van de Vogelwerkgroep 
Neede, heeft speciaal hiervoor een zogenaamde 'hoekje om ladder' 



gemaakt, door aan een bestaande ladder een treeplank te maken die 
haaks op de ladder staat, zodat je ermee tot onder een brug kunt komen. 
 
Kees van Rijn coördineert het project GGK. "De Vogelwerkgroep Neede is 
in 2002 begonnen met het project Grote Gele Kwikstaart. In 2001 zijn we 
op bezoek geweest bij de Vogelwerkgroep Losser, die al enkele jaren veel 
succes heeft met het plaatsen van nestkasten voor de grote gele 
kwikstaart. In Losser hebben we gekeken hoe de kastjes worden gemaakt, 
opgehangen en gecontroleerd. De grote gele kwikstaart was wel eens in 
Neede waargenomen, maar broedgevallen waren niet bekend. Wel was al 
een tijd een paartje bekend bij de watermolen in Eibergen:' 
Vervolgens werd er vergunning aangevraagd bij de gemeente Neede en 
het waterschap Rijn en IJssel. Beide instanties reageerden enthousiast en 
verleenden direct de gevraagde vergunning. Het project past goed in hun 
streven naar ontwikkeling van nieuwe natuur: een aantal beken zal weer 
een natuurlijke beekloop krijgen, meanderend door het landschap, met 
hier en daar wat strandjes of steile oevers. De grote gele kwikstaart hoort 
in dat type landschap. 
De grote gele kwikstaart is maar iets groter dan de gewone gele 
kwikstaart en te herkennen aan de lange zwarte staart. De vogel heeft 
een uitgesproken voorkeur voor snelstromend water. Ze vliegen langs 
beekjes en bergstroompjes en gaan af en toe op een steen of een tak 
zitten om een insect te vangen. 
  

 



De Mallumse Molen was de eerste plek in Berkelland waar een broedpaar 
van de grote gele kwikstaart nestelde. Daar is dit jaar ook een nieuwe 
nestkast geplaatst. De vogel had al een nest gemaakt in de schutsluis, 
maar besloot toch zijn intrek te nemen in de, op een veel veiliger plek 
gesitueerde, nestkast bij de Mallumse Molen, onder de brug. Eind maart 
werd op een locatie een eerste ei gesignaleerd in één van de nieuwe 
nestkasten. Een paar weken later waren bij de Mallumse Molen zes jongen 
te bewonderen, die op het punt van uitvliegen stonden. 
In Neede waren in 2005 voor het eerst twee kasten bezet. Daar zijn 11 
jongen groot gebracht! 
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