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Dankwoord
Allereerste een woord van dank aan de terreineigenaren die ons in 2012 de kans boden om dit
onderzoek te verrichten op de door hun beheerde terreinen. Dit zijn de Vereniging
Natuurmonumenten (dhr. B. Teunissen), Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug (dhr. T. Klomphaar),
Staatsbosbeheer Twente (dhr. R.Ruis) en Henk van de Jeugd van het Vogeltrekstation voor het
verlenen van de ringvergunning. Toestemming om het onderzoek uit te mogen voeren is een
belangrijke voorwaarde, maar zonder de enorme vrijwillige inzet van de collega onderzoekers had ik
het onderzoek niet kunnen uitvoeren.
Speciale dank gaat uit naar B. Wagener die mij op bijna alle avond-, ochtend- en nachtbezoeken in
het veld begeleid heeft. Zonder zijn bijdrage waren de nachtelijke tochten om met een richtantenne
achter een gezenderde vogel aan te fietsen niet zo gezellig geweest. Verder gaat mijn dank uit naar
Bert van Jaarsveld, Ronny Hullegie, Geert Wamelink, Juun Timmerman en Thijs Oonk die allen een
waardevolle bijdrage aan het onderzoek geleverd hebben. Zonder de inzet van deze mensen was
vooral het onderdeel ‘broedbiologie’ niet geworden wat het nu is. Omdat dit het eerste verslag van
het onderzoek naar Nachtzwaluwen in Salland en NO-Twente is, wil ik hierbij ook Pieter Wouters en
Jan Wouters danken voor de tips en adviezen bij het vangen van volwassen Nachtzwaluwen en de
genomen moeite in 2011 om ons in het veld praktische tips te geven. Ook de volgende personen
worden bedankt voor hun bijdrage aan één van de vele nachtelijke excursies; W. de Leeuw (2011), D.
Tuitert, E.Leemreise en B.Haamberg, G.Lubbers (allen 2012). Bert van Jaarsveld wordt tenslotte
bedankt voor de tekstredactie en het leveren van foto’s.
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1. Inleiding
Voor u ligt het verslag van het tweede jaar Nachtzwaluwonderzoek in de Achterhoek, Sallandse
Heuvelrug en Noordoost-Twente. Dit verslag is het eerste verslag in deze vorm en het vormt vooral
een verslag van de uitvoerde werkzaamheden en een opsomming van de resultaten van het eerste
onderzoeksjaar. Deze verslaglegging is niet uitputtend. Een aantal niet besproken aspecten zal in de
verslagen van de komende onderzoeksjaren opgenomen worden. Ondanks dat het onderzoeksgebied
bestaat uit Oost-Gelderland, delen van de Sallandse heuvelrug en enkele terreinen in NO-Twente, is
het gros van de data verzameld in drie terreinen in NO-Twente.

Aanleiding en voorgeschiedenis
In 2009 ben ik voorzichtig gestart met verspreidingsonderzoek in de Achterhoek. Geïnspireerd door
de resultaten van het project ‘Jaar van de Nachtzwaluw 2007’ wilde ik weten of de soort inderdaad
zo schaars was in de Achterhoek als de resultaten lieten zien. Ik werd vooral gedreven door de
verwondering waarom Nachtzwaluwen in sommige delen van Nederland een sterke toename lieten
zien, behalve in de Achterhoek. In dat jaar bezocht ik vooral kleine geïsoleerde gebieden die in mijn
ogen geschikt waren voor Nachtzwaluwen. Deze zoektocht bracht me naar de Hoge heide in het
Montferland, ’t Zand in Zelhem, Het Korenburgerveen, Wooldse Veen en verschillende kleine
heiderelicten in Winterswijk. Met tegenvallend resultaat; alleen in het Wooldse veen werd een
Nachtzwaluw gehoord… Het vrijwel ontbreken van de Nachtzwaluw in de Achterhoek bleek dus
realiteit te zijn. De groei van de Nederlandse populatie heeft zich vooral afgetekend in de nog
resterende kerngebieden van ons land zoals de Zuidoost-Veluwe en de Holterberg en heeft
vooralsnog niet geleid tot hervestiging in kleine geïsoleerde (heide)terreinen. Het leek mij interessant
om de te verwachte (her)kolonisatie van Nachtzwaluwen in Oost-Gelderland en Oost-Twente te
volgen. Eén van de eerste onderzoeksvragen die naar voren kwam was de vraag; waar komen de
Nachtzwaluwen in de kleine geïsoleerde heideterreinen vandaan en zijn deze beesten en hun jongen
trouw aan deze gebieden? Om antwoord te kunnen geven op die vragen werd in 2010 gestart met
het aanvragen van een ringvergunning in het kader van het RAS-project van het Vogeltrekstation
(Retrapping Adults for Survival). Deze vergunning werd in het vroege voorjaar van 2011 verkregen.
De volgende stap was het verkrijgen van toestemming van terreineigenaren om het onderzoek te
mogen starten. In 2011 werd toestemming verkregen van Natuurmonumenten Winterswijk (locatie
Wooldse veen), Natuurmonumenten De Graafschap (Het Groote Veld), Staatsbosbeheer Achterhoek,
Landgoed Het Lankheet, Stichting Twickel, Staatsbosbeheer Salland (Sallandse Heuvelrug) en
Staatsbosbeheer Twente (beheergebieden NO-Twente). Landschap Overijssel gaf geen toestemming
vanwege de kwetsbaarheid van de soort.

2 Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied bestaat uit een aantal heideterreinen in de Achterhoek inclusief het Wooldse
veen (Wooldse Veen 2011-2012, Groote Veld 2011), een deel van de Sallandse Heuvelrug en drie
heideterreinen in noordoost Twente (Punthuizen, Stroothuizen, Beuninger Achterheide). Omdat
vooral bij het RAS-project jaarlijks vaste gebieden onderzocht dienen te worden, is besloten het
soortgerichte onderzoek aan de Nachtzwaluw ook te concentreren in deze terreinen en om niet nog
meer leefgebieden te betrekken bij het onderzoek. Op onderstaande afbeeldingen worden de
onderzoeksgebieden weergegeven.
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Wooldse Veen (Gelderland)
Het Wooldse Veen vormt het Nederlandse deel van een groter aaneengesloten hoogveengebied dat
deel in Nederland en deels in Duitsland lig (Burlo Vardingholter Venn). Het onderzoeksgebied bestaat
uit het centrale, meer open deel van het gebied en wordt niet begrenst door fysieke objecten. Het
plangebied bestaat uit de centrale plek met een strook van 15 m1 bos eromheen. De veenkern is
grotendeels vergraven waarbij het veen via dijkjes uit het veen is afgevoerd. Het terrein is zeer nat
met uitzondering van de dijkjes. Deze liggen in de zomermaanden 0,5-1 m1 boven het
wateroppervlak. Het gebied is vrij toegankelijk middels een voetpad. In het projectgebied worden
sinds 1995 jaarlijks 2-3 territoria vastgesteld waarvan 1-2 territoria aan de Nederlandse zijde. Op
onderstaande afbeelding wordt het onderzoeksgebied weergegeven waarbinnen het RAS-project
wordt uitgevoerd.

RAS-projectgebied Wooldse Veen. Het
projectgebied wordt met de gele
contour aangeduid.
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Impressie van het beboste deel van het Wooldse Veen (links) en de centrale open plek (rechts).

Sallandse Heuvelrug
Het RAS-projectgebied ‘Sallandse Heuvelrug’ ligt op de Haarlerberg (hoogste punt 63,2 m1 NAP)
tussen de Paltheweg en de Twilhaarweg. Het wordt niet begrenst door fysieke objecten. Het
projectgebied ligt aan weerszijden van een wandelpad. De Haarlerberg maakt onderdeel uit van het
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Dit is een stuwwal. Het projectgebied bestaat uit open heide
(voornamelijk struikheide) met plaatselijk opslag van berk en grove den. Het projectgebied is vrij
toegankelijk via wegen en paden. Op onderstaande afbeelding wordt het onderzoeksgebied
weergegeven waarbinnen het RAS-project wordt uitgevoerd.

Begrenzing van het RAS-projectgebied Haarlerberg (links). Het projectgebied wordt met de gele contour aangeduid. Rechts
een impressie van het onderzoeksgebied.
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Op de Sallandse Heuvelrug bevindt zich een kernpopulatie. In 2012 telde de Vogelwerkgroep Midden
Overijssel 69 snorrende mannetje.

Aantalsontwikkeling van de Nachtzwaluw op de Sallandse Heuvelrug (bron: VWG-Midden Overijssel).

Noordoost-Twente
In noordoost-Twente liggen drie kleine geïsoleerde heideterreinen die tot het RAS-projectgebied
behoren. Te weten Stroothuizen, Punthuizen en de Beuninger Achterheide. Vanwege het intensieve
onderzoek dat in deze terreinen is uitgevoerd, worden de terreinen uitgebreid gepresenteerd.
In de drie terreinen werden tijdens een integrale broedvogelkartering in 2012 18 territoria
vastgesteld (L EEMREISE 2012), tegen 8 territoria in 2008 en 2 territoria in 1997 en 2001 (SOVON 2013).

Ligging van de drie afzonderlijke RASprojectgebieden in NO-Twente;
Stroothuizen (boven), Beuninger
Achterheide (centraal) en Punthuizen
(onder). De projectgebieden worden met
de gele contour aangeduid.
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Stroothuizen (39 ha)
Stroothuizen wordt aan de noordzijde begrensd door de Stroothuizerweg, aan de westzijde door de
Punthuizerweg en aan de oostzijde door de Strengeveldsweg. Het gebied bestaat grotendeels uit een
droge heide met enkele vennen en slenken aan de westzijde. Recent is het gebied uitgebreid door de
aankoop van enkele agrarische percelen tussen de bestaande heide en de Punthuizerweg. Dit terrein
is grotendeels vergraven. Hier vinden we een bloemrijk grasland, afgewisseld met heischraal
grasland. In het westelijke slenkengebied treffen we blauwgrasland, natte heide, open water,
rietzomen en gagelstruweel aan. De noord- en oostrand van het perceel wordt door bos begrensd.
Het bosje in de noordwesthoek is redelijk vochtig en wordt gedomineerd door elzen. De overige
opstanden bestaan uit grove den, afgewisseld met berk en zomereik. De vennen aan de noordzijde
van het perceel vallen in de loop van de zomer droog. Het terrein is afgesloten voor publiek.
Bebouwing ontbreekt. Jaarlijks wordt een deel van de vochtige heide, het blauwgrasland en het
bloemrijke en heischraal grasland gemaaid (maaisel wordt afgevoerd). Er zijn recent pluksgewijs
stukken geplagd. De vennen in proefvlak Stroothuizen staan in het voorjaar vol water. Gedurende de
zomermaanden vallen de vennen doorgaans langzaam droog. Op de heide slaat plaatselijk bos op in
de vorm van ruwe berk en grove den. De plekken met redelijk veel opslag zijn op onderstaande kaart
aangegeven door het vlak met de zwarte rand.

(Natuurlijke
Opslag)

Deelgebied Stroothuizen
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Stroothuizen in de ochtendschemering; aanzicht op het slenkendeel met Gagelstruweel.

Beuninger Achterheide (48 ha)
De Beuninger Achterheide is het grootste aaneengesloten heideterrein van de vier onderzochte
proefvlakken en ligt tussen de Strengeveldweg aan de westzijde en de Vrijdijk aan de oostzijde. In de
zuidoosthoek grenst de Holtweg nog aan het proefvlak. Anders dan op onderstaande kaart doet
vermoeden, was het proefvlak tot de winter 2011-2012 voor ca. 60% bedekt met natuurlijke opslag
van berk, grove den en zomereik. Deze opslag was maximaal 15 jaar oud. In de winter 2011-2012 is
nagenoeg al het bos dat in beheer bij SBB is, gekapt. Alleen de noordwesthoek, welke in particuliere
handen is, is ongemoeid gelaten. Dit deel is met de groene kleur in de noordwesthoek aangeduid op
onderstaande kaart. Naast het kappen van de natuurlijke opslag zijn tevens enkele slenken geplagd.
Opvallende elementen in het proefvlak vormen de twee evenwijdig aan het wandelpad liggende
‘grasbanen’ die bijna van de Strengeveldweg naar de Vrijdijk lopen. In het proefvlak is geen
bebouwing aanwezig. Het proefvlak is vrij toegankelijk via een wandelpad dat dwars door het gebied
van oost naar west loopt. Open water treffen we slechts aan in enkele ‘bomkraters’ in het
zuidwestelijke deel van het proefvlak.

Afbeelding links; natuurlijke opslag (met relatief open karakter). Rechts; Beuninger Achterheide in de ochtend. Op de
voorgrond één van de twee grasbanen in de heide.
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Natuurlijke opslag
wandelpad

Proefvlak Beuninger Achterheide

Punthuizen (46 ha)
Punthuizen is het meest gevarieerde proefvlak van de drie deelgebieden. Het noordelijke deel
bestaat grotendeels uit droge heide, gedomineerd door struikheide en pijpestrootje in de
noordwestzijde overgaand in blauwgrasland. Dit blauwgrasland staan in het vroege voorjaar volledig
onder water. In 2012 vielen de hooilanden begin mei min of meer droog. Het noordoostelijke deel
bestaat uit droge hooilanden met een (vakantie)woning en werktuigenberging. Het perceel wordt
aan de oostzijde omzoomd door een hakhoutsingel, het westelijke deel wordt omzoomd door een
vrij oude grove dennenopstand. Het terrein is niet vrij toegankelijk.
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3. Doel en opzet van het onderzoek
Nieuwsgierigheid naar de oorzaken waarom de Nachtzwaluw als broedvogel in ons land toegenomen
is in de afgelopen decennia (SOVON 2013) vormt de aanleiding om onderzoek te doen naar
Nachtzwaluwen. De ontwikkeling van een populatie wordt door verschillende demografische
componenten bepaald, zoals overleving en reproductie. Omdat Nachtzwaluwen meer tijd per jaar
doorbrengen buiten Nederland dan in Nederland, kunnen deze factoren zich ook nog eens in het
buitenland voordoen. De volgende aspecten zijn onderzocht in 2012; Aantallen en verspreiding,
broedbiologie, terreingebruik (dag en nacht) en overleving (RAS-project). Vanwege de complexiteit is
geen onderzoek gedaan naar het aspect ‘voedsel’.

Aantallen en verspreiding
Op basis van veldwaarnemingen wordt het aantal territoria in de verschillende deelgebieden
bepaald. De waarnemingen worden geïnterpreteerd volgens de Sovon-criteria (VAN DIJK 2011). In
2012 is een integrale broedvogelkartering uitgevoerd in de drie deelgebieden in NO-Twente
(L EEMREISE 2012). De veldwaarnemingen zijn geïnterpreteerd met het softwareprogramma
‘autoclustering’ (SOVON 2012). De verspreidingsgegevens van het Wooldse veen en de Haarlerberg
zijn door de onderzoekers verzameld.

Broedbiologie
Om informatie te verkrijgen over de broedbiologie is gezocht naar nesten en zijn cameravallen
geplaatst bij de nesten.

10

Terreingebruik
Om inzicht te krijgen in het terreingebruik van Nachtzwaluwen zijn Nachtzwaluwen voorzien van een
1,45 gram zwaar VHF-radiozendertje. De locatie van de zender kan met behulp van een richtantenne
bepaald worden.

Overleving
Om informatie te verkrijgen over overleving, worden zo veel mogelijk Nachtzwaluwen geringd met
een aluminium pootring, voorzien van een unieke cijfer-lettercode van het Nederlands
Vogeltrekstation. Door gericht volwassen vogels terug te vangen wordt informatie verzameld over de
overleving (zie kader). Jonge vogels worden op het ‘nest’ geringd. Volwassen vogels worden met
mistnetten gevangen.
Het Retrapping Adults for Survival (RAS)-project is een ringproject van het Vogeltrekstation dat
zich specifiek richt op het meten van de overleving van Nederlandse broedvogels. Het project is
gestart in 1998, maar gaandeweg zijn ook oudere gegevens met terugwerkende kracht aan het
RAS-programma toegevoegd. Het doel van het project is om zoveel mogelijk terugvangsten of
waarnemingen van één vogelsoort binnen een vastomlijnd gebied te verzamelen, die het
mogelijk maken om de overlevingskansen van een reeks van vogels te volgen.
Het ringwerk voor het RAS project vindt met name plaats gedurende het broedseizoen, en richt
zich in de eerste plaats op de volwassen broedvogels. Daarnaast worden dikwijls ook de jonge
vogels (in het nest) geringd, omdat een deel van deze vogels later als broedvogel terug kan keren
naar hetzelfde gebied. De terugvangsten of waarnemingen van vogels, die in vorige jaren zijn
geringd, kunnen worden gebruikt om de overlevingskansen te berekenen. Een hoge graad van
plaatstrouw bij broedende adulte vogels maakt het vergaren van ring- en terugvangstgegevens
tot een efficiënt middel om de overlevingskansen van adulte vogels te meten en te volgen. Het
project is zo eenvoudig en flexibel mogelijk ontworpen zodat het kan worden aangepast aan de
specifieke kenmerken van de soort die wordt gevolgd. Bron: Vogeltrekstation.nl

Voedsel
Sinds 2008 wordt er door SOVON, Stichting Bargerveen en De Vlinderstichting in samenwerking met
lokale vrijwilligers en beheerders op de Strabrechtse Heide en in het Leenderbos, onderzoek gedaan
naar terreingebruik van de Nachtzwaluw en het voedsel dat oudervogels aan hun jongen voeren.
Vanwege het zeer specialistische werk wordt het aspect ‘voedsel’ vooralsnog niet bij dit onderzoek
betrokken.

4. Resultaten
4.1 Verspreiding
In 2012 werden 26 territoria vastgesteld in de verschillende deelgebieden. Te weten Haarlerberg 8,
Wooldse Veen 1, Stroothuizen: 4, Beuninger Achterheide 9 en Punthuizen 1. De vastgestelde
dichtheden op de Haarlerberg wijken sterk af van de aantallen zoals vastgesteld door tellers van de
Vogelwerkgroep Midden Overijssel. Op basis van een integrale gebiedstelling op 22 en 29 juni en 6
werden vanaf vaste telposten slechts
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Verspreiding van de Nachtzwaluw
in de verschillende deelgebieden in
2012. Haarlerberg links boven,
Wooldse Veen rechts boven,
terreinen NO-Twente onder.
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2 territoria vastgesteld (!) terwijl wij acht territoria vaststelden. Dergelijke grote verschillen in
aantallen zijn ook in N-Brabant vastgesteld in een aantal gebieden (mond. Med. H. Siertsema). Ook
daar lagen de aantallen op basis van gericht en intensief onderzoek veel hoger dan de genoemde
aantallen van lokale vogeltellers. Deze informatie is van grote waarde bij het evalueren van criteria
voor broedvogelonderzoek. Ervaring van de afgelopen jaren leert dat het inventariseren van
Nachtzwaluwen geen sinecure is en dat 2-3 bezoeken, laat staan 2-3 tellingen vanaf een vast telpunt,
ontoereikend zijn om een volledig beeld van de verspreiding te krijgen.

Aantallen en verspreiding van de Nachtzwaluw op
de Haarlerberg zoals vastgesteld op basis van drie
tellingen vanaf 24 telposten (Dommerholt, 2012).
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4.2 Broedbiologie
4.2.1 Methode
Informatie over broedbiologie is verkregen door zo veel mogelijk nesten te zoeken en de voortgang
van het broedsel te volgen. De nesten zijn gevonden door ‘koud’ te zoeken. Het nest in Punthuizen is
gevonden door de gedragingen van het mannetje tijdens de broedtijd te observeren. Dit mannetje
ging in de ochtendschemering in de directe buurt van het nest naar de grond. Een zoektocht later die
middag leverde schijnbaar niets op. Op ongeveer dezelfde locatie als waar het mannetje naar de
grond ging lag een ree te rusten. Enkele dagen later werd toch het nest gevonden op min of meer
dezelfde plek als waar de vogel neergestreken was die ochtend. Het koud zoeken van nesten is
uitgevoerd op 9 en 23 juni (2x4 personen in de Beuninger Achterheide) en 11 en 14 juni (1-2
personen in Stroothuizen en Punthuizen) en 17 juni (Stroothuizen). Het bezette nest in Stroothuizen
is gevonden tijdens een ochtendexcursie in het kader van een integrale broedvogelkartering. Bij het
koud zoeken werden de terreinen door 1-4 personen doorkruist waarbij de deelnemers in linie naast
elkaar liepen met een tussenafstand van ca. 5 m1. Door met beide handen zachtjes met een
bamboestokje op de vegetatie te tikken werd de actieradius per deelnemer vergroot. Deze methode
leverde drie nestvondsten op. Eén nest werd gevonden op basis van gedragingen van het mannetje,
één nest werd toevallig ontdekt tijdens broedvogelonderzoek en één (verlaten) ‘nest’ werd ontdekt
tijdens vangwerk. In het Wooldse Veen is niet naar nesten gezocht. Het terrein in slechts zeer
beperkt toegankelijk.
In totaal zijn zes nesten van zes verschillende paren gevonden. Haarlerberg (1), Stroothuizen (2),
Beuninger Achterheide (2) en Punthuizen (1).

Verspreiding van de gevonden nesten 2012 in NOTwente en de Haarlerberg.
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nr
1
2
3
4
5
6

Gevonden op
9 juni
11 juni
19 juni
23 juni
12 juli
15 juli

Gebied
Beuninger Achterheide
Punthuizen
Stroothuizen
Beuninger Achterheide
Haarlerberg
Stroothuizen

Status
Bezet; 2 eieren
Bezet; 2 eieren
Bezet; 2 eieren
Bezet; 2 jongen
Verlaten; 2 uitgevlogen jongen
Verlaten, eischalen van 2 eieren gevonden,
restant van 1 jong aangetroffen nabij ‘nest’

Overzicht van de gevonden nesten

4.2.2 Nestplaatskeuze
De zes gevonden nesten lagen drie maal in de open heide zonder ‘rugdekking’ van opgaande bomen
en/of struiken en drie maal waarbij minimaal 180°-240° dekking in de vorm van opgaande berken
(2x) en Grove den (1x) aanwezig was. Slechts één nest (nest nr.1) had dekking van overhangende
takken naar de bovenzijde van het ‘nest’.

Nestplaats Punthuizen. Geen ‘rugdekking’ en geen verticale afscherming.

Links; Nestplaats Stroothuizen. Ca 240° dekking van opgaande vegetatie aan de west- en zuidzijde. Geen verticale
beschutting. Rechts de nest nr. 4. De nestplaats wordt met de pijl aangeduid.
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Nest nr. 1. Het enige nest met verticale dekking in de vorm van een grove den. Op de linker afbeelding is het broedende
vrouwtje zichtbaar in de cirkel. De foto’s zijn met een I-Phone gemaakt.

4.2.3 Legselgrootte
Van zes nesten kon met zekerheid de legselgrootte vastgesteld worden. In alle gevallen werd een
tweelegsel vastgesteld. in ‘nest’ nr. 5 werden twee vlieg vlugge jongen waargenomen en in ‘nest’
nummer 6 werden de eischalen van twee eieren aangetroffen. Aangenomen mag worden dat dit
beid een twee legsel betrof (drie legsels komen namelijk niet voor: SCHLEGER XX).

4.2.4 Broedsucces
Het broedsucces van de paren waarvan de nesten gevonden zijn, is zeer wisselend. Slecht bij twee
van de zes nesten werden met zekerheid vlieg vlugge jongen waargenomen (2x2 jongen).
Nest 1.
Dit nest werd op 9 juni gevonden. Om het broedende vrouwtje niet te storen en de eieren/jongen
niet onnodig zichtbaar te maken voor predatoren is het vrouwtje niet van het nest verstoord. Op 13
juni werd een cameraval ((Dörr Bolyguard 5.0IR) om opnames te maken van het nest. Op deze
beelden is te zien dat het vrouwtje 2 eieren bebroed. Op 16 juni om 3:19uur zijn nog 2 eieren
zichtbaar. Op 16 juni om 14.13 uur brengt het vrouwtje een eierdop weg. Ze legt deze op ca 1 m1 van
het nest.

Nest 1. Broedend vrouwtje links, rechts vrouwtje transporteert eischaal buiten nest. Beelden: cameraval.
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17 juni 2012. Predatie van beide jongen door Havik. De jongen zijn op de linker afbeelding zichtbaar bij de pijl. Beelden:
cameraval.

Op 17 juni om 18:04 uur zien we op de beelden geen vrouwtje op het nest, maar wel een Havik.
Binnen twee minuten zijn beide kuikens opgevreten. Ze waren 1 en 2 dagen oud. Het vrouwtje is niet
gegrepen door de Havik, zij bevond zich op 17 juni ca. 50m1 ten oosten van de nestplaats. Dit
vrouwtje was individueel herkenbaar middels een VHF –zender. Dit vrouwtje is op 18 juni voor het
laatst waargenomen. Ook toen bevond ze zich op een dagrustplaats, ca 50 m1 oostelijk van de
nestplaats. Ondanks herhaalde zoektochten, is dit vrouwtje na 18 juni niet meer op of rond de
broedplaats waargenomen. Ook zoektochten in de directe omgeving leverde geen resultaat op. Er
vanuit gaande dat de zender nog steeds functioneerde, heeft dit vrouwtje het broedgebied verlaten
waardoor ze buiten het bereik van de ontvanger is geraakt.
De bewegende beelden zijn te zien via www.natuurbankoverijssel.nl onder kopje ‘lopend onderzoek’.
Nest 2
Dit nest werd op 11 juni om 13:39 uur gevonden. Er lagen toen twee eieren in het nest, waarvan 1 ei
reeds op uitkomen stond. Op 18 juni werd ook bij dit nest een cameraval geplaatst. Omdat de
jongen na enkele dagen kleine wandelingetjes gaan maken, lopen ze veelal uit het beeld van de
camera. Er zijn voor het maken van de opnamen geen enclosures geplaatst.

e

11-6-12; 1 ei staat op uitkomen.
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Nestopnamen van nest 2. Links zijn twee jongen zichtbaar (zie pijlen). Op de rechtse afbeelding het vrouwtje en één van de
twee jongen (zie pijl). Het andere jong wordt door het vrouwtje warm gehouden. Beelden: cameraval.

Zes dagen oud jong. Gewogen 17 juni, gewicht 22 gram
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leeftijd
gewicht
(gram)
Vanaf de 17 e juni zijn de jongen met enige regelmaat gewogen. Het
dagen
jong 1
jong 2
vrouwtje van dit nest was ook uitgerust met een VHF zender. Tijdens
1
een nestcontrole op 27 juni waren geen jongen en geen vrouwtje meer
2
vindbaar op de nestplaats en in de omgeving. Ook was het vrouwtje,
3
dat gezenderd was, niet meer vindbaar in de omgeving van het nest.
4
Het oudste jong zou die dag 17 dagen oud zijn geweest. Jonge
5
Nachtzwaluwen van 16-17 dagen zijn nog niet in staat om te vliegen.
6
22
7
24
23
Op die leeftijd kunnen ze al wel fladderen of kleine stukjes vliegen
8
25
(HEINROTH 1909), maar zijn ze zeker nog niet in staat om zelfstandig
9
32
rond te vliegen. De verdwijning van het vrouwtje is ook mysterieus.
10
34
Een zoektocht in de omgeving leverde geen resultaat op. Er van
11
uitgaande dat de VHF-zender nog functioneerde, was het vrouwtje
12
37
en/of de zender buiten het bereik van de ontvanger geraakt. Het is
13
40
onbekend wat er zich precies heeft afgespeeld. Het verdwijnen van de
14
44
15
48
jongen duidt in ieder geval op predatie. De camerabeelden bieden
16
helaas ook geen soelaas. Het bereik van een zeer lichte VHF zenders is
17
uiterst beperkt wanneer deze onder een laag aarde bedekt raken. Het
feit dat er geen signaal meer hoorbaar was, wil niet betekenen dat de zender uit het gebied
verdwenen is. Het is zinvol om in de komende jaren een cameraopstelling te maken die een groter
gebied filmt. Hierdoor worden dergelijke mysteries wellicht wel op beeld vastgelegd.

Nest 3
Dit nest werd op 19 juni ‘s morgens om 5:00 uur tijdens een vroege ochtendexcursie bij toeval
ontdekt. Om het broedende (?) vrouwtje niet te storen is zij niet van het nest gejaagd. Het is dus
onbekend of zij op jongen of op eieren zat. Wel is ook bij dit nest een cameraval geplaatst en is de
gewichtstoename van de jongen in de daarop volgende periode gemonitord. Uit de beelden blijkt dat
op 22 juni twee jongen in het ‘nest’ aanwezig zijn. Beide jongen worden op 23 juni geringd. Op 24
juni gaat het mannetje om 4:31 uur op de camera gaat zitten waardoor een zeer dunne antenne
zichtbaar wordt voor de lens. Het blijkt het mannetje te zijn dat op 23 juni 2012 ca. 100 westelijk van
het nest gevangen en gezenderd is.
Op 27 juni wordt het oudste jong dood op de nestlocatie gevonden. Het jong is geheel in takt en lijkt
niet gepredeerd te zijn. Omdat de jongen inmiddels erg mobiel zijn en niet voor de camera blijven
zitten, is deze inmiddels verwijderd. Ook hier geven camerabeelden dus geen uitsluitsel. Het
mannetje en het vrouwtje worden die dag ca 25 m1 noordelijk van de nestplaats op hun
dagrustplaats waargenomen. Van het tweede jong ontbreekt ieder spoor en het feit dat het vrouwtje
samen met het mannetje op een dagrustplaats op 25 m1 van de nestplaats verblijft, doet vermoeden
dat beide jongen dood zijn omdat het vrouwtje normaliter bij het overgebleven jong zou zijn
gebleven (SCHLEGEL 1969).
Nest 4
Tijdens het zoeken naar nesten wordt op 23 juni op de Beuninger Achterheide een nest met twee
jongen gevonden. De jongen wogen 40 en 47 gram en zijn diezelfde dag geringd. Het gewicht van
deze jongen is gemonitord. Er zijn opnamen van 25 en 27 juni. Op 27 juni konden de jongen al kleine
afstanden vliegen waardoor slechts één van de twee jonge vogels gevangen kon worden. Dit betrof
het jongste van het stel. Door hun mobiliteit was het niet mogelijk om ze daarna nog in de handen te
krijgen om ze te wegen.
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Links; nestplaats 4. Het nest wordt aangeduid met de pijl maar is niet als nest herkenbaar. Rechts; vrouwtje van nestplaats 4
probeert de onderzoekers van de nestplaats weg te lokken door zich als gewonde vogel voor te doen (foto: B. van Jaarsveld).

Nest 5
Tijdens ringwerk op de Haarlerberg werden op 12 juli twee volwassen en twee eerstejaarsvogels
opgejaagd. Ze vlogen op van de nestplaats, welke min of meer duidelijk herkenbaar is aan de
hoeveelheid poepjes. Later die avond is één van deze twee jongen evenals de adulte man gevangen
en geringd.

Nest 6
Tijdens een controle in Stroothuizen op 17 juli wordt een verlaten nestplaats ontdekt, ca. 83 m1 ten
noordwesten van het eerder gevonden nest. Op de nestplaats werden overblijfselen van minstens
één jong gevonden. Geschatte leeftijd op basis van de gevonden veren is 9-10 dagen oud.

Verzamelde veren van nestplaats 6
(Stroothuizen) d.d. 17-7-12

Nestnr. Aantal eieren

aantal jongen

Aantal uitgevlogen
jongen
0
Onbekend,
vermoedelijk 0

1
2

2
2

2
2

3

2

4

2

Onbekend, minstens 1 jong Onbekend,
vermoedelijk 0
2
2
20

Oorzaak
Predatie Havik
Onbekend, 1 jong
dood op
nestplaats; niet
gepredeerd
Onbekend

5
6

2
Minimaal 1

2
2
Onbekend, minstens 1 jong onbekend

Onbekend

Nestsucces van de zes gevonden nesten samengevat

5. Zenderen
5.1 Algemeen
Nachtzwaluwen zijn door hun perfecte camouflage en keuze van dagrustplaatsen overdag bijna niet
waar te nemen, tenzij ze opvliegen. Ze worden pas actief wanneer het donker wordt, dus het volgen
van Nachtzwaluwen tijdens de actieve periode is vanwege het ontbreken van daglicht ook geen
optie. Door de zwaluwen te voorzien van een kleine radiozender zijn ze met behulp van een
richtmicrofoon uit te peilen. Hierdoor wordt grofweg zichtbaar waar het beest zich bevind, door een
kruispeiling uit te voeren kan de plek bepaald worden waar het beest zich dan ophoudt.
Kruispeilingen bij vliegende vogels is echter in de praktijk niet mogelijk. Het volgen van gezenderde
zwaluwen is dan ook niet eenvoudig.

Er is gebruik gemaakt van zenders om antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvragen:
• Waar liggen de dagrustplaatsen en hoe zien die eruit?
• Waar foerageren Nachtzwaluwen?
• Waar liggen de nestplaatsen?

5.2 De zenders
Voor het onderzoek zijn vier zogenaamde VHF radiotags aangeschaft bij de firma Biotrack (UK). Het
betrof vier Pip Ag393-tags (gewicht 1,55 gram). Twee zenders hadden kortere levensduur (8 weken)
maar groter bereik, twee zenders hadden langere levensduur (3,5 maand) maar korter bereik. Het
verschuiven van bereik en levensduur heeft te maken met de beperkte levensduur van de batterij
van de zender. De Pip Ag393 zijn zogenaamde ‘tailmount-tags’, dat wil niets anders zeggen dan dat
de zendertjes een groef hebben waardoor deze op de staartpen gelijmd kunnen worden waarbij de
antenne als een dunne flexibele spriet op de staatveren ligt. De antenne is niet bevestigd aan de
staartpen. Iedere zender had een eigen frequentie en twee verschillende pulslengte en –frequentie.
Eén van de vier zenders bleek niet goed te werken, waardoor drie zenders beschikbaar waren voor
het onderzoek.
Het plaatsen van de antennes verliep bij de 2 e en 3 e vlekkeloos en duurde ca 4 minuten. Bij het
plaatsen van de eerste zender werd een dun blaadje papier onder de middelste staartpen gehouden.
Hierdoor wordt deze staartpen als het ware geïsoleerd van de andere. Helaas bleek het papiertje
vervolgens op één plek iets vastgelijmd te zijn aan de staartpen met de zender. Dit kostte extra tijd
om weer te verhelpen. Bij het plaatsen van zender twee en drie is geen papieren velletje meer
gebruikt.
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Links; de plek waar de zender bevestigd wordt, is vetvrij gemaakt met een klein beetje alcohol. Op de rechter afbeelding is
de zender als een klein zwart bolletje zichtbaar. De zender is naast lijm, ook nog eens extra bevestigd met een stukje
flosdraad. De antenne ligt over de staartveren maar is zo dun dat deze niet zichtbaar is op de foto. Om de vogel tijdens het
plaatsen van de zender goed te kunnen vasthouden, zit de vogel in een oude sok waarbij de voorzijde weggeknipt is.

5.3 De antenne en ontvanger
Om de signalen te kunnen opvangen is gebruik gemaakt van een Yagi antenne met flexibele sprieten.
Als ontvanger is een Icom IC-R20 gebruikt. Deze ontvanger kan handmatig ingesteld worden om de
drie frequenties te ontvangen en het signaal hoorbaar weer te geven.

5.4 Resultaat
Het signaal van de beide gezenderde vrouwtjes bleek slechts zeer korte tijd traceerbaar. Het
gezenderde vrouwtje van de Beuninger Achterheide is slechts één maal, 2 dagen na het aanbrengen
van de zender waargenomen. Verschillende zoektochten in de omgeving leverde geen resultaat op.
Mogelijk was de zender stuk. Aannemelijker is het dat zij uit het studiegebied vertrokken is nadat
haar kroost door een Havik opgevreten is. Vrouwtje twee is meerdere malen in de vroege avond
waargenomen op de nestplaats waar de bij de jongen verbleef. Op 27 juni, het oudste jong zou toen
17 dagen oud zijn, werd geen signaal (en geen vogel) meer waargenomen op de nestplaats of de
directe omgeving. Rondgang in de weken erna in een ruimere omgeving leverde ook geen signaal op.
Mogelijk is het vrouwtje uit het onderzoeksgebied vertrokken, of is ze gepredeerd waardoor de
zender verloren is gegaan of op een onbereikbare plek (onder de grond) terecht gekomen is. We
zullen het nooit weten.
Het gezenderde mannetje (M1 genoemd) werd gezenderd op 17 juni 2012 in deelgebied
Stroothuizen is tot 16 augustus meermaals uitgepeild; zowel overdag als ’s nachts.

Dagrustplaatsen
M1 bezette in de periode een dagrustplaats, ca. 60 ten noordwesten van de nestlocatie in
Stroothuizen. Op deze dagrustplaats is hij op 25 en 27 juni en op 9 juli waargenomen. Het mannetje
sliep overdag op een horizontale dode grove dennenstam, omgeven door dicht takhout van de
omgevallen boom. Ondanks de peilzender, was M1 niet te vinden zonder deze op te jagen. Pas bij het
wegvliegen werd zichtbaar waar hij gezeten had. Dit is één maal gedaan omdat het beest niet te
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vinden was en de angst bestond dat de zender afgevallen was. Niets was minder waar. De
Nachtzwaluw wist zichzelf zo goed te verstoppen dat waarnemers op ca 5 m1 afstand de vogel niet
zagen. Daarna heeft M1 deze dagrustplaats verlaten en kon hij overdag niet meer teruggevonden
worden. Niet dat hij uit het gebied verdwenen was. In tegendeel; ’s avonds en ‘s nachts werd hij op
en rond Stroothuizen waargenomen. Een zoektocht in de omgeving (tot 2 km in de omtrek) leverde
geen signaal op. Ervaring in N-Brabant leert dat sommige volwassen beesten soms op meerdere
kilometers van de nestplaats kunnen roesten (pers. med. P. Wouters). Om ‘missende’ gezenderde
vogel terug te vinden had wellicht meer inzet gepleegd moeten worden. Het ‘luisteren’ vanuit de
lucht is wellicht een goede optie om een groot gebied efficiënt te kunnen onderzoeken.

Uitsnede van deelgebied Stroothuizen. Op bovenstaande afbeelding zijn de ringplaats, nestplaats en dagrustplaats van M1
ingetekend in de periode (17-6 tot 9 juli).
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Zoektocht naar het gezenderde mannetje M1. Er werden bewust hogere posities in het landschap opgezocht. Hoe hoger de
ontvanger, des te verder een signaal opgepikt kan worden.

Jachtgebied
In de periode 15 juni- 18 augustus is M1 gedurende 3 avonden en 4 middagen uitgepeild. Dit heeft 11
plaatsbepalingen opgeleverd: 4 van dagrustplaatsen en 7 avond-nacht plaatsbepalingen. Tijdens één
avondbezoek is waargenomen dat M1 drie maal verplaatste tussen het foerageergebied, net ten
noorden van Stroothuizen, naar het westelijke deel van Stroothuizen. Dit foerageergebied bestaat uit
grasland dat in gebruik is als standweide van de schaapskooi. Het terrein wordt grotendeel begraasd
door schapen welke ‘s nachts buiten lopen. Mogelijk betrof het voedselvluchten en had M1 een
vervolg of 2 e broedsel in het westelijke deel van Stroothuizen. Op een nachtexcursie begin augustus
is M1 korte tijd ‘gehoord’ waarna het erop leek dat hij in Noordwestelijke richting verdween. Korte
tijd later viel het signaal uit, mogelijk was de vogel buiten bereik van de antenne gekomen. Op een
andere nacht is M1 meer dan 1,5 uur gepeild op één locatie. Dit betrof de westrand van het perceel.
Onduidelijk is of M1 in een boom zat of dat hij bijv. op een rasterpaaltje zat. Het uitpeilen van
gezenderde nachtzwaluwen ’s nachts is geen sinecure.
Om het leefgebied ’s nachts goed in beeld te kunnen brengen dient meer veldwerk uitgevoerd te
worden en is een 2 e onderzoeker met antenne zeer aanbevelingswaardig. Hierdoor kunnen
kruispeilingen uitgevoerd worden waardoor de exacte plaatsbepaling beter in beeld te brengen is.
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foerageergebied

Dagrustplaatsen tot 10 juli

Foerageer-nestplaats?

6. Ringen
In 2011 en 2012 zijn in totaal 31 Nachtzwaluwen geringd (2011: 12 ex. 2012: 19 ex). Werden in 2011
uitsluitend vliegvlugge vogels geringd, in 2012 werden er ook 6 nestjongen geringd.

Overzicht van alle ringlocatie en terugvangsten. Groene stippen 2011, bruine stippen 2012.
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aantal geringd
adult
n_man
n_vrouw
nestjong
volgroeid/1e jaars vogels
aantal terugvangsten
n dagen terugvangst

2011
12
12
9
1
2
0

2012
19
12
9
3
6
1
2
2

1x24 dagen
1x373 dagen
Totaaloverzicht van geringde en teruggevangen vogels 2011-2012

afstand tussen
beide vangplekken
567 m1
5 m1

Het vangen van vliegvlugge Nachtzwaluwen gebeurd met mistnetten. Hiervoor is een ringvergunning
verleend door het Vogeltrekstation Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van geluidnabootsing om
territoriale (en nieuwsgierige ?) vogels te lokken die vervolgens in het mistnet vallen. In totaal is op
21 verschillende avonden getracht om Nachtzwaluwen te vangen. Wooldse Veen 1x (0 vangsten),
NO-Twente 16x (10 vangsten), Haarlerberg 4 x (4 vangsten).
Het vangen op warme, droge en windstille avonden is op droge heidevelden erg prettig. Enige last
van muggen hadden de onderzoekers is het vochtige westelijke deel van deelgebied Stroothuizen.
Echt ondoenlijk zijn de vangpogingen in het Wooldse Veen. Na een slechte ervaring in 2011 werd op
23 mei opnieuw een poging gedaan. Na een klein uur werd besloten te stoppen. Niet alleen
vertoonde het mannetje nauwelijks interesse in de geluidsnabootsing, de immense aantallen knutjes
en muggen maakten de vangpoging tot een bijzonder onprettige ervaring.

Overzicht van alle in Nederland geringde en/of gemelde Nachtzwaluwen in de periode 2010-2012. Het onderzoeksgebied
wordt met de ovaal aangeduid (bron: GRIEL, Vogeltrekstation Nederland)

Er zijn tijdens het ringen geen ongewenste bijkomstigheden opgemerkt. Alle vogels vlogen nadat ze
geringd zijn vlot weer weg. Eén mannetje is op één avond in twee verschillende netopstellingen
gevangen (niet opgenomen in de lijst als terugvangst). Er is geen schrikrui van slag-, arm of
staartpennen waargenomen. Soms laten de vogels een enkel borstveertje los.
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Nachtelijke avonturen in het Wooldse Veen. Veenputten zijn moeilijk te herkennen in het donker!; G. wamelink 2011. Rechts;
knutjes en muggen maken het de onderzoekers na zonsondergang bijzonder lastig. W. De Leeuw 2011.

Mistnetopstelling op de Haarlerberg met ondergaande zon. 26 juni 2011
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Links; markeringen op zandpaden om de netten in het donker terug te kunnen vinden. Rechts; behalve Nachtzwaluwen
vliegen mei- en junikevers ook de netten in!

Links: geringde volwassen mannetje wordt losgelaten nadat deze geringd is. Rechts; een eerstejaars vogel wordt geringd.
Punthuizen 8 juli 2011. Foto’s: B. van Jaarsveld .

Detailopname van de rechtervleugel. Beuninger
Achterheide 27 juli 2011.
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Terugvangsten
In 2012 werden twee vogels terug gevangen die reeds eerder geringd waren. De eerste terugvangst
werd gedaan op 29 juli op de Haarlerberg. Het betrof een volwassen mannetje dat op 2 juli 2011 op
ca. 5m1 afstand van de vangplek in 2012 opnieuw gevangen is.
De tweede terugvangst betrof ook een volwassen mannetje. Dit mannetje werd voor dezelfde keer in
één jaar terug gevangen binnen hetzelfde gebied. De vogel werd de eerste keer gevangen op 23 juli
aan de westzijde van Beuninger Achterheide en terug gevangen op 16 augustus op de oostelijke helft
van de Beuninger Achterheide; 567 m1 oostwaarts van de eerste vangplek. Beide keren reageerde
het mannetje fanatiek op het afdraaien van snorgeluid. Zijn gewicht was inmiddels van 75 gram
opgelopen tot 81 gram. Beide mannetjes hadden een broedvlek.

Bijvangsten
Wanneer er mistnetten op staan om Nachtzwaluwen te vangen, is er altijd de kans dat andere vogels
in de netten vliegen. In 2012 werd een Boompieper, Merel , Roodborsttapuit en Kerkuil ongewild
gevangen. De Kerkuil bleek geringd (66 dagen, 54 km v.d. oorspronkelijke ringplek). Op meerdere
avonden vlogen er Ransuilen tegen de netten aan. Dit gebeurde zowel op de Haarlerberg als op de
Beuninger Achterheide. Doorgaans zien de uilen net op tijd de netten staan, een enkele keer vliegen
ze er tegen aan. De Kerkuil zat na de derde maal tegen het net aangevlogen ze zijn, gevangen in de
derde ‘zak’ van het mistnet en liep als het ware naar de zijkant. Zonder tussenkomst van de vanger,
was de kerkuil zelfstandig uit het net gelopen. Ze raken dus niet verstrikt in het dunne garen.

Een Kerkuil. Bijvangst tijdens ringwerk naar Nachtzwaluwen
Beuninger Achterheide d.d. 17 augustus 2012.

Terugmelding
Uitgezonderd een gestorven nestjong in Stroothuizen, zijn er geen terugmeldingen van buiten de
broedtijd en/of het onderzoeksgebied bekend geworden.
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6. Doelstelling 2013
Ringwerk
Voortzetten huidige inzet.
Broedbiologie
Het plaatsen van cameravallen heeft fraaie beelden opgeleverd, maar doordat de camera alleen filmt
bij (voldoende) beweging (motion capture) wordt het grootste deel van de tijd niet gefilmd. In 2013
willen we 24/7 filmen m.b.v. een timelapse-camera met harddiskrecorder. Cameravallen zullen
ingezet worden bij andere nesten om predatie en/of verstoring vast te kunnen leggen.
Zenderen
Een tweede richtantenne + ontvanger is noodzakelijk om gezenderde vogels beter uit te peilen en om
met meerdere teams data te kunnen verzamelen. Om meer data te verzamelen zal het aantal
nachtexcursies uitgebreid moeten worden en is het raadzaam om met meerdere teams tegelijkertijd
te werken.
Onderzoeksvragen
Ongeveer 40% van de Beuninger Achterheide is in de zomer van 2012 uitgerasterd en er is vee in het
perceel gezet. Het is interessant te onderzoeken of deze vorm van begrazing effect heeft op de
dichtheid en broedsucces van de Nachtzwaluwen.
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