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H
et Ringstation
Overdinkel vier-
de ruim een
week geleden
een feestje. Op
zondagmorgen

18 oktober peuterde ringer Leo
Hassing de 100.000ste vogel uit
de netten. Een bijzonder record
op een miezerige dag, want de
netten werden grotendeels dicht
gehouden door de motregen.

„Ja, uitgerekend een vrouw-
tjes zwartkop. Precies de soort
die we het meest hebben gevan-
gen in de afgelopen jaren”, zegt
Hassing, die met Harrie Lin-
ckens het vaste ringteam van het
station vormt. In het totaal zijn
sinds 1976, toen Anton Conings
met het vaste ringwerk in Twen-
te begon, al meer dan 16.000
zwartkoppen gevangen en ge-
ringd.

Onder leiding van het nationa-
le Vogeltrekstation worden op
veel plaatsen in Nederland vo-
gels gevangen, van een ring voor-
zien en weer vrijgelaten. Zo is
het mogelijk om meer kennis te
vergaren over trekroutes in het
voor- en najaar, de broedplaat-
sen en de gebieden waar de win-
ter wordt doorgebracht. Tenmin-
ste, als de ring bij sterfte wordt
teruggevonden óf de vogels el-
ders worden teruggevangen. In
de praktijk is het aantal terug-
meldingen, zeker uit dunbevolk-
te gebieden, heel klein. Er moe-

ten dan ook heel veel vogels wor-
den geringd om voldoende infor-
matie te verzamelen.

Het Ringstation Overdinkel le-
vert een belangrijke bijdrage aan
dit internationale onderzoek, me-
de omdat er al vele jaren dage-
lijks vogels worden gevangen en
geringd. „Ons onderzoek levert
soms heel bijzondere gegevens
op. Het meest markante voor-
beeld is een zwartkop die in au-
gustus 2013 door ons werd ge-
ringd en in april 2014 werd terug-
gemeld uit Jeruzalem. Daar werd
de vogel in een park tegenover
de Israëlische Knesset zelfs twee
dagen achter elkaar gevangen”,
zegt Hassing.

De waarneming baart onder

wetenschappers groot opzien,
want tot nog toe werd aangeno-
men dat de zwartkoppen uit het
westelijk deel van Europa in de
winter naar Nederland, België,
Frankrijk, Spanje en Portugal
trokken. De verklaring voor de
enorme reislust van deze zwart-
kop is mogelijk dat de vogel in
2013 de West-Europese trekroute
heeft gevolgd, maar een jaar later
de route via Oost-Europa, Tur-
kije en Israël richting Afrika.
„We zien bij de zwartkop dat de
scheiding voor de routekeuze on-
geveer op de grens van Polen en
Duitsland ligt. Er zijn meerdere
vogels die kiezen voor verschil-
lende overwinteringsgebieden.
Bekende voorbeelden zijn kraan-

door Jan Bengevoord

Natuurlogboek

Op 18 oktober vloog bij Ringstation Overdinkel de 100.000ste
vogel in de netten. Een zwartkop, de meest gevangen soort van
het Twentse vogelonderzoekstation. Het is ook een zwartkop
die in de rijke historie van het ringstation vele vragen oproept.

Kramsvogels
Plotseling zijn ze er toch weer heel massaal: kramsvo-
gels. Deze luidruchtige lijsters zijn in de regio voorna-
melijk in de herfst, winter en het vroege voorjaar te
zien, soms in
heel grote
groepen. Tel-
post Oelmars
had maandag
een dagrecord
met niet min-
der dan 2849
kramsvogels.

foto Hennie
Gunnink

Landschap Overijssel en
de Bosgroep Noord-Oost
Nederland gaan lindes
aanplanten die op den
duur de verzuring van
bosbodems tegen moe-
ten gaan. Op tien plaat-
sen in Twente worden
groepen lindes aange-
plant. Vanaf deze plaat-
sen kunnen de lindes
zich weer in bossen uit-
breiden.
Bosbodems zijn in Ne-
derland nog steeds sterk
vervuild. Daardoor ko-
men typische bosplan-
ten, zoals bosanemoon,
muskuskruid en dal-
kruid steeds minder

voor. Het blad van lin-
des bevat calcium en ka-
lium, mineralen die de
bodem minder zuur ma-
ken.
Vroeger kwamen lindes
veel in bossen voor,
maar vrijwel overal zijn
de bomen weggekapt.
Het hout werd gebruikt
als brandhout en zelfs
als veevoer.
Door lindes terug te
planten in het bos, krij-
gen de bosplanten en an-
dere soorten weer een
kans. Twente is uitgeko-
zen voor de aanplant,
omdat lindes goed
groeien op de zwaarde-

re, wat lemige grond.
De bomen worden voor-
al aangeplant op plekken

waar sparren, die hier
van origine niet thuisho-
ren, worden gekapt.

Houtduiven
De houtduif is een van de algemeenste broedvogels
in Twente en de Achterhoek. De soort weet wat be-
treft broeden niet van ophouden, of het moet al flink
vriezen. In de regio broedende duiven krijgen binnen-
kort versterking van nog eens tienduizenden soortge-
noten uit Scandinavië, Duitsland en Oost-Europese
landen. Een voorproefje had afgelopen maandag de
trektelpost Siberië in het Haaksbergerveen met 9580
houtduiven en de Oelemars in Losser met 9676 dui-
ven. De hoofdroute van de massale duiventrek ligt
over het Duitse Münsterland, maar wij pikken aan de
oostgrens ook een graantje mee. Waarnemingen:
j.bengevoord@tctubantia.nl of waarneming.nl

Baardmannetje
Een van de mooiste rietvogels is zonder twijfel het
baardmannetje. Inderdaad, de vogel heeft een opval-
lende baard. De vogel broedt niet in de regio, maar
wordt af en toe tijdens de doortrek gezien. Soms blij-
ven individuele vogels of groepjes baardmannetjes
overwinteren. Vanzelfsprekend worden ze voorname-
lijk gezien op plaatsen waar veel (oud) riet aanwezig
is. Zo meldt Bert Haamberg en ook Vincent de Lenne
deze week groepjes van 5 en 3 vogels in rietvelden in
natuurgebied Kristalbad tussen Enschede en Henge-
lo. Verdere waarnemingen waren in het afgelopen
jaar in de Engbertsdijksvenen, het Haaksbergerveen,
de Havellandweg in Rekken, aan de Flierweg in Hoge
Hexel en Binnenbroek bij Lattrop. foto Paul Kruger

Goudhaantjes
Het zijn de kleinste vogels die in Nederland te zien
zijn: goudhaantjes. Ze komen als broedvogel alge-
meen in de regio voor, ook al worden ze door een ver-
borgen leefwijze niet veel gemeld. Ook in de trektijd
is het aantal waarnemingen doorgaans niet groot.
Toch gaat dit najaar in de boeken als recordjaar wat
betreft doortrek van goudhaantjes. Begin deze maand
zag Martin Bonte er bijvoorbeeld 40 in het Haagse
Bos bij Lonneker. Henk en Joke Thüss fotografeerden
een goudhaan op de grond. foto Henk en Joke Thüss

� Het blad van lindes bevat mineralen die verzuring van
de bosbodem tegengaan. foto Jan Bengevoord

Zwartkop op reis
naar Jeruzalem

Aanplant lindes in Twente
tegen verzuring bosbodem

� Een zwartkop vloog zondagmorgen 18 oktober als 100.000ste vogel in
de netten van het Vogelringstation Overdinkel. foto Leo Hassing
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Natuurwerkdag
Dit jaar heeft de jaarlijkse natuurwerkdag
plaats op zaterdag 7 november. Voor het be-
houd en herstel van natuur en landschap is
de inzet van vrijwilligers essentieel. In
Twente en de Achterhoek zijn meerdere
groepen vrijwilligers gedurende het gehele
jaar actief bij onder meer het beheer van
heideterreinen en venen, maar ook ten be-
hoeve van het knotten van wilgen of het on-
derhoud van houtsingels.
Begin november wordt de jaarlijkse natuur-
werkdag gehouden. Deze wordt georgani-
seerd door natuurbeherende organisaties
als Geldersch Landschap, Landschap Over-
ijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbe-
heer, maar ook door vrijwilligersorganisa-
ties zoals het IVN en KNNV. Dit zijn door-
gaans eenmalige activiteiten in natuurgebie-

den. Op de website natuurwerkdag.nl zijn al-
le activiteiten in Twente en de Achterhoek
te vinden. Belangstellenden kunnen zich
via dit webadres aanmelden of nadere infor-
matie inwinnen over de werkzaamheden
in de eigen omgeving.

Toxoplasmose
In augustus 2014 meldde de Zoogdiervereni-
ging dat in Twente eekhoorns dood uit bo-
men vielen. De onderzoekers van het Dut-
ch Wildlife Health Centre (DWHC) heb-
ben, in samenwerking met de Zoogdiervere-
niging en het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM), vastgesteld dat
meer dan de helft van de in het najaar van
2014 onderzochte (rode) eekhoorns is dood-
gegaan aan toxoplasmose. In de volksmond
staat deze ziekte bekend als de ‘kattenbak-

ziekte’. De meeste andere dode eekhoorns
vertoonden lichamelijke verwondingen en
waren onder andere verkeersslachtoffers.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor
besmetting met een virus of voor vergifti-
ging.
Toxoplasmose is een ziekte die bij vrijwel
alle warmbloedige diersoorten inclusief de
mens kan voorkomen. Het wordt veroor-
zaakt door de parasiet toxoplasma gondii. De
parasiet heeft een levenscyclus met tussen-
en eindgastheren.
Katachtigen zijn de eindgastheer, alle ande-
re warmbloedigen zijn tussengastheer. Na
de vondst van meerdere dode eekhoorns in
Twente kwamen meer dan 350 meldingen
binnen, waarvan 35 eekhoorns zijn onder-
zocht. Van deze onderzochte eekhoorns,
blijkt meer dan de helft te zijn doodgegaan
aan toxoplasmose.

Edelherten
Landschap Brabant gaat volgend jaar in sa-
menwerking met stichting Ark Natuuront-
wikkeling in het Groene Woud tussen Til-
burg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch edel-
herten uitzetten. Dit gebeurt omdat de gro-
te edelherten in het verleden ook in dit ge-
bied leefden en als grazers worden be-
schouwd als belangrijke schakel in het na-
tuurbeheer.
In Twente en de Achterhoek worden de laat-
ste jaren met regelmaat edelherten waarge-
nomen. Voor de terugkeer van edelherten
in onze regio is uitzetten niet nodig, omdat
de dieren vanuit leefgebieden in Duitsland
de grens over trekken.
Dat betreft dieren uit onder meer het Bent-
heimer Wald en grote bosgebieden tussen
de Oost-Achterhoek en het Ruhrgebied.

vogels en ooievaars, waarvan de
oostelijke vogels via Turkije naar
Afrika vliegen, maar de westelij-
ke vogels in Frankrijk en Spanje
overwinteren”, zegt Hassing.

Over de Twentse zwartkop in
Jeruzalem wordt volop gediscus-
sieerd. „Eigenlijk hopen we dat
deze vogel elders nog eens wordt
teruggemeld. Dan weten we mis-
schien veel meer. Maar die kans
is klein. Het blijft hoe dan ook
een enorme prestatie dat zo’n
klein vogeltje in staat is om zul-
ke afstanden af te leggen.”

Het ringonderzoek levert ook
veel andere gegevens op. Zo kan
door de vogels te wegen de con-
ditie worden vastgesteld. Die
kan van jaar tot jaar wisselen, bij-

voorbeeld als minder voedsel be-
schikbaar is.

Koolmezen
Er worden in Overdinkel soms
ook vogels gevangen die elders
een ring hebben gekregen. Zo
zijn in Twente veel koolmezen
teruggevangen die in Polen, de
Baltische Staten en zelfs Rus-
land zijn voorzien van een ring.
„Op die manier weten we dat
een deel van de koolmezen die
in de winter in Nederland en el-
ders in West-Europa zitten uit
deze landen komt”, aldus Has-
sing.

Het vangen en ringen gebeurt
met grote voorzichtigheid. Vrij-
willigers van het station lopen re-

gelmatig langs de netten, waar-
door dieren maar kort verstrikt
blijven en snel en voorzichtig
worden bevrijd. Het vangen en
ringen is gebonden aan strenge
wettelijke regels en mag alleen
met de benodigde vergunningen
gebeuren. Het seizoen van over-
trekkende zwartkoppen is inmid-
dels grotendeels voorbij. Bijzon-
dere vangsten op het ringstation
zijn nu de waterrallen. Deze
soort broedt ook in Twente,
maar leidt een zeer verborgen le-
ven. „Ze trekken ’s nachts, waar-
door ze nauwelijks worden ge-
zien. Wij vangen de laatste tijd
grotere aantallen waterrallen,
prachtige vogels waarvan we
nog maar weinig weten.”

Te hooi en te gras

� Een vrouwtjes (links) en mannetjes zwartkop gevangen door vrijwilligers van het Ringstation Overdinkel. foto Harrie Linckens

� Ringer Leo Hassing met twee gevangen waterrallen. foto Leonard Rouhof


