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1. Inleiding 
 
Weidevogelbescherming ˝AVEREEST˝ stelt zich als doel zoveel mogelijk van de in dit 
gebied broedende weidevogels te beschermen, opdat meer legsels kunnen uitkomen.  
Bij weidevogelbescherming wordt de aandacht voor overleving van kuikens steeds 
belangrijker. De laatste jaren  blijkt dat  naast de grutto en tureluur ook kieviten extra 
aandacht verdienen. 
 
De intensieve werkzaamheden op landbouwgronden volgen elkaar tegenwoordig zo snel op, dat het 
voortbestaan van weidevogels steeds moeilijker wordt. 
 
Gelukkig wil een toenemend aantal agrarische ondernemers en medewerkers van loonbedrijven in 
samenwerking met vrijwillige weidevogelbeschermers zich inzetten voor bescherming van de 
weidevogels en het vliegvlug worden van de kuikens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

                       
                        Nest van een graspieper 
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2.  Beschermgebied Weidevogelbescherming “AVEREEST”  
 
Na een oproep in 1994 van Landschap Overijssel  voor vrijwillige weidevogelbeschermers 
in Overijssel heeft de oprichter van onze vereniging Henk Spijkerman  contact gezocht 
met boeren in de omgeving van Dedemsvaart. Tijdens het weidevogelseizoen van 1995 
heeft hij dit opgepakt.  Vanaf 1996 hebben zich vrijwilligers bij hem aangesloten en  in 
2014 heeft de  vereniging  55 vrijwilligers, die bij 194  boeren de nesten van weidevogels 
beschermen op 4464 ha. 

  
De vrijwilligers zijn  actief in  de regio Hardenberg, Dalfsen, Staphorst en Ommen. Ook zijn er 
gebieden die de Overijsselse provinciegrens overschrijden naar Drenthe. Dit heeft ertoe geleid dat er 
vanaf 2005 samenwerking   tot stand is gekomen met Landschapsbeheer Drenthe. Nabij Kerkenveld, 
Elim, Coevorden en Zuidwolde is dit het geval.  

 
De beschermgebieden beginnen in de gemeente Dalfsen, daar ligt het gebied tussen Nieuwleusen en 
Oudleusen. Dit gebied is in 2009 en 2010 verder uitgebreid. In onze eigen gemeente Hardenberg 
beginnen we in het Westerhuizingerveld, Den Kaat, Vierde Blok, omgeving Oostwijk, richting Elfde 
Wijk. Dan gaan we richting Luttergreppel, Slagharen, Schuinesloot, Nieuwe Krim, De Krim, Lutten en 
Oud-Lutten. In 2003 en 2004 is het gebied uitgebreid met Ane, Anerveen, Holthone en Holtheme.  
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3. Voorwoord, door Janny Spijkerman 
 
 
Elk jaar is uniek, zo ook 2014. De warme maanden maart en april en de natte maand mei zorgden 
voor tegenstellingen in het veld. De kuikens hadden een goede kans om vliegvlug te worden. Op een 
middag, Henk was het veld in op z’n quad en kwam hij in paniek terug om een schepnet te halen. 
Kleine kievit kuikens in een diepe sloot waar de ouders de jongen niet meer uitkregen. Ook hem is het 
niet gelukt op tijd de kuikens te redden. Maar ook dat is de natuur.  

In het voorwoord van 2013 keek Henk terug op 20 jaar weidevogelbescherming. Niet wetende dat hij 
op 3 mei hiervoor een Koninklijke onderscheiding zou krijgen. Deze onderscheiding was voor hem een 
heel emotioneel gebeuren. Hij was er erg blij mee en trots op. Hij heeft dit beleefd als een grote 
waardering voor zijn inzet voor de weidevogels. Een bijzondere dag om nooit te vergeten. Deze dag 
hebben we samen kunnen meemaken en van kunnen genieten met de vrijwilligers, familie en 
vrienden. 

Het weidevogelseizoen was er één om met tevredenheid op terug te kijken. Er zijn meer nesten  
gevonden dan in 2013 en er zijn veel jonge kieviten vliegvlug geworden. Dat is waar we het 
uiteindelijk allemaal voor doen. Hiervoor dank aan de inzet van de vrijwilligers.  

Op 22 november is Koob Visscher van Oostwijk 5 overleden. Zijn liefde waren de weidevogels en de 
trots van Koob, want bij hem was de weidevogelbescherming in deze omgeving begonnen. Hij 
beheerde het depot van de markeringsstokken.  

Inmiddels waren we al weer volop aan de voorbereidingen voor 2015 begonnen. Stonden er lezingen, 
voorlichtingen en foto-exposities geboekt. De voorbesprekingen voor het pilotproject “bescherming 
kievit op bouwland” en de weidevogelmiddag in plaats van de weidevogelavond.  

Henk keek  alweer naar uit naar het voorjaar met de kievit, wulp en grutto. En dan met name het 
jodelen van de wulp. Zijn lievelings (weide)vogel. 

Dit alles nam een andere wending in de nacht van 31 december 2014 / 1 januari 2015.         

          

            
           wulp in vlucht 
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Hij had nog zoveel plannen, hij wou nog zoveel doen! 

Op de eerste dag van het nieuwe jaar is Henk Spijkerman overleden. Dat is voor de 
weidevogelbescherming in Overijssel, maar ook voor Landschap Overijssel een groot verlies. Henk 
was een van die vrijwilligers die buitengewoon veel betekenden voor natuur&landschap, en dat al 
gedurende meer dan 20 jaar. 
 
Weidevogelbescherming 
Hij heeft vele jaren als weidevogelmentor een stimulerende werking gehad op de organisatie van de 
weidevogelbescherming in de gemeente Hardenberg, maar ook ver daarbuiten. Hij was als 
coördinator van weidevogelgroep Avereest verantwoordelijk voor de organisatie van deze goede groep 
rondom Dedemsvaart. Hij deed dat altijd samen met zijn vrouw Janny. Henk onderhield onder meer 
de contacten met boeren, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Hij organiseerde startavonden, de 
verdeling van de boeren over de vrijwilligers, het materiaal (via Landschap Overijssel), de 
mediabenadering, de verslaglegging, en veel meer. 
 
Lintje 
Als weidevogelmentor van Landschap Overijssel gaf hij voorlichting over weidevogelbescherming op 
scholen, bedrijven en op tentoonstellingen. Hij had daarvoor zelf materiaal ontwikkeld: een stukje 
weiland met weidevogels en nesten, diverse eieren, en lokaal voorlichtingsmateriaal. Aangevuld met 
voorlichtingsmateriaal van Landschap Overijssel ging hij op stap om belanghebbenden, 
belangstellenden en leerlingen enthousiast te maken voor weidevogelbescherming. Daarmee levert hij 
een actieve bijdrage aan de bewustwording van velen waar het gaat om de kwetsbare positie die 
weidevogels momenteel innemen. Dit voorjaar is hij voor zijn activiteiten benoemd tot ridder in de 
orde Oranje Nassau. 

De door hem gecontroleerde nesten zullen dit jaar door een van zijn (door hem zelf opgeleide) 
opvolgers moeten gebeuren. Wij zullen hem vreselijk missen. 
Wij wensen zijn vrouw Janny de kracht toe om dit verlies te verwerken. 
(bron: Landschap Overijssel) 

Belangrijk is de weg die je gaat, 
 maar zeker zo belangrijk is het spoor dat je achterlaat. 
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4. Bezoek Provinciale Staten 

Vertegenwoordigers van Provinciale Staten hebben op 15 januari 2014 een uitgebreid bezoek 
gebracht aan De Wheem, Bezoekerscentrum van Landschap Overijssel, in Oud Avereest. 

Doel van dit bezoek  was, de waarde van vrijwilligerswerk te kunnen zien, maar vooral wat 
bezuinigingen kunnen betekenen voor het landschap van Overijssel. Vrijwilligers willen graag aan de 
slag, maar kunnen dit niet zonder steun. Zo hebben alle groepen vrijwilligers zich gepresenteerd, zo 
ook onze vereniging.
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5. Te weinig gruttokuikens worden groot 

In 2013 zijn naar schatting circa 
8900 gruttokuikens vliegvlug 
geworden, zo blijkt uit onderzoek van 
Sovon Vogelonderzoek Nederland. 
Dat is onvoldoende om de 
gemiddelde sterfte te compenseren 
en de populatie stabiel te houden. 
Een lichtpuntje is dat de 
gruttopopulatie iets minder hard 
achteruit is gegaan dan voorgaande 
jaren: met drie procent, terwijl dat 
vijf procent was. 
In de afgelopen jaren is een nieuwe 
methode in de praktijk gebracht om 
schattingen te verkrijgen van het 
aantal jonge grutto’s dat jaarlijks in 
Nederland uitvliegt. Het doel hiervan 
is het in de gaten houden van de 
ontwikkeling van het broedsucces 
van de Nederlandse gruttopopulatie. 
Het is bekend dat een ontoereikend 
broedsucces de belangrijkste oorzaak 
is van de sterke achteruitgang van de 
grutto. 

Bron: Vogelbescherming Nederland 

Grutto met kleurring (foto: Jouke Altenburg) 
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6. 10 jaar Weidevogelverening “Bezuiden De Vecht”, door Henk Spijkerman 

 

Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren dat mij gevraagd, als mentor van Landschap 
Overijssel , jullie te adviseren bij het oprichten van de vereniging. Met elkaar aan de keukentafel bij 
de familie Hulsman, daar is het allemaal het begonnen : de Vereniging Weidevogels “Bezuiden de 
Vecht”  en zeker niet zonder succes. 

Het 5 jarig jubileum, twee gezellige dagen met een expositie in Proefboerderij Aver Heino, waar onze 
vereniging ook haar bijdrage aan heeft mogen leveren. Nu na 5 jaar ben ik, vandaag 4 maart weer 
uitgenodigd, en bestaan jullie 10 jaar.  

Er is veel veranderd voor ons als weidevogelbeschermers. Van het op onze , laat ik maar zeggen, 
ouderwetse manier van het beschermen van de nesten van weidevogels, naar, 
“weidevogelbeheerders”. Maar wat niet veranderd is dat de doelstelling van onze verenigingen nog 
altijd hetzelfde is: - het beschermen van nesten en kuikens van weidevogels-. 

Het beschermgebied waar jullie vereniging onderdeel vanuit maakt valt onder Het Lierderbroek BV 
 
In Natuurproject Lierderbroek heeft een groep grondgebruikers, verenigd in een BV, bijna 50 hectare 
natuurgrond gekocht. Met dit unieke initiatief bereikt ANV Groen Salland het behoud van een open 
rivierpolderlandschap in Lierder- en Molenbroek. De provincie kwam met het plan om een robuuste 
verbindingszone Hattem-Ommen te realiseren, die de Veluwe moet verbinden met uiteindelijk de bossen in 
Duitsland. Het plan was om de helft met bos aan te leggen en de rest met grasland. Na een gezamenlijk initiatief 
van LTO Noord - afdeling Salland, Weidevogelvereniging Bezuiden de Vecht, Plaatselijk Belang Lierderholthuis en 
stevige protesten van de bevolking om het karakteristieke open polderlandschap te behouden, is het 
inrichtingsplan veranderd in open natuur met hoofdzakelijk weidevogelgrasland en gedeeltelijk botanisch 
grasland. Na deze succesvolle protesten was er in de polder behoefte aan een vereniging die de belangen van de 
bewoners behartigt bij de ontwikkeling van de nieuwe natuur in Lierder- en Molenbroek. 
 
Bij een jubileum hoort ook een cadeau;  
“een excursie met de leden van jullie vereniging naar een andere weidevogelgebied in Nederland. Bij 
één van de weidevogelboeren, Murk Nijdam in het Friese Wommels  om  kennis te maken met zijn 
bedrijf en zijn manier van weidevogelbescherming”. Voorzitter Johan Hulsman neemt het cadeau in 
ontvangst. 

Dinsdag 29 april: excursie naar Murk Nijdam                                

 
Welkom door Murk Nijdam. 
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Murk Nijdam vertelt over zijn manier van 
“boeren” en het beheren van de weidevogels 
op zijn bedrijf en hoe hij de waterstand regelt. 

 

 

 

In de kijk-/ foto hut vertelt hij over zijn 
waarnemingen en tellingen en welke vogels er 
te zien zijn. 

 

 

 

 

 

      o.a. scholeksters, kluten en grutto’s (zie foto) 

visdiefjes, watersnippen, wulpen, kemphanen zijn 
ook vaste gasten   
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bewoners behartigt bij de ontwikkeling van de nieuwe natuur in Lierder- en Molenbroek. 
 
Bij een jubileum hoort ook een cadeau;  
“een excursie met de leden van jullie vereniging naar een andere weidevogelgebied in Nederland. Bij 
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Dinsdag 29 april: excursie naar Murk Nijdam                                

 
Welkom door Murk Nijdam. 
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7. Weidevogelavond Landschap Overijssel               

De weidevogelbeschermers waren op donderdag 6 maart weer 
welkom op de jaarlijkse weidevogelavond van Landschap Overijssel. 
Tijdens deze avond werden de resultaten van het voorgaande jaar 
gepresenteerd en hebben we van de heren Hessel Agema en Gerben 
Heslinga van Stichting Skalsumer Natuurbeheer (Friesland)  hun 
succesverhaal gehoord over “Boeren met weidevogels”.      

Dit jaar ging de vrijwilligersprijs naar Weidevogelvereniging “Bezuiden 
de Vecht”. De prijs werd in ontvangst genomen door de voorzitter 
Johan Hulsman. 

                             
                     Johan Hulsman neemt de prijs in ontvangst van Judith Snepvangers 
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8.  Voorjaarsvergadering 10 maart 2014 

 
 
 
Zoals elk jaar is de voorjaarsvergadering 
de start van het weidevogelseizoen van 
onze vereniging. 
 
 
 
 
 
 
                  

                               
De voorzitter praat iedereen weer bij over de veranderingen voor de vrijwilligers in het veld.  
 
Voor iedereen was er zoals gebruikelijk weer het jaarverslag en kunnen de vrijwilligers die weer bij hun 
boeren bezorgen. 
 
Het financiële verslag werd besproken. De kascommissie had de jaarrekening 2013 gecontroleerd en 
doet verslag. Het financiële verslag werd goedgekeurd.  
 
Bestuursverkiezingen. B. van Dijk stopt als bestuurslid en F. ter Horst wordt gekozen als nieuw 
bestuurslid (2e van links op de foto). 
 
De nieuwe coördinator weidevogelbescherming van Landschap Overijssel, Peter van den Brandhof, is 
ook aanwezig tijdens onze vergadering. De weidevogelexcursie wordt dit jaar georganiseerd  door 
Weidevogelverening “Bezuiden de Vecht”. 
 
Verder werd het programma van het 20 jarig bestaan, dat op 3 mei wordt gevierd, besproken. 
 
Aan het eind van de vergadering werden de pasjes weer verlengd en konden de vrijwilligers het veld 
weer in om de nesten van de weidevogels te gaan beschermen. 
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9. Het eerste kievitsei 
 
  
Woensdag 5 maart 2014 werd in de gemeente Zaltbommel in de provincie Gelderland het eerste kievitsei 
van Nederland gevonden. Deze vondst is om 12.29 uur gemeld bij Landschapsbeheer Nederland.  
 
Maandag 10 maart 2014,  werd op een perceel grasland in IJsselmuiden aan de Middenweg het eerste 
kievitsei  van de Provincie Overijssel gevonden. De heer Gerrit v.d. Vegt vond omstreeks 10.30 
uur  het eerste ei.   
 
Vrijdag 14 maart, is op een perceel maïsland aan de Kloosterdijk in Sibculo het eerste kievitsei van de gemeente 
Hardenberg gevonden.  Jan Brunsman en zijn dochter Linda vonden omstreeks 12.30 uur het ei. Het ging om een 
nest met 2 eieren. 
 

  
Henk Spijkerman heeft het ei gecontroleerd Jan en Linda Brunsman worden door wethouder Jannes 

Janssen van een attentie voorzien tijdens het werkbezoek op 
23 april. 
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10. Waarnemingen 
 
Droog voorjaar gevolgd door natte periode. 
 
De lente van 2014 was flink warmer dan gebruikelijk. Een droog begin gevolgd door een periode van 
nattigheid. De lente begon goed met in de eerste helft van maart en april amper neerslag en vooral 
veel zon. In de maand mei kregen we te maken met een flinke natte periode waar de kuikens van de  
weidevogels een zware periode kregen.  
 

 

 
 
 
Op sommige landerijen hadden de weidevogels 
moeite om hun legsels droog te houden zoals 
deze scholekster achter de Kotermeer in 
Dedemsvaart 

Vanaf de melding van het eerste kievitsei van de Gemeente Hardenberg regende het meldingen van 
gevonden nesten.   

Zo melde Minus Schonewille het eerste ei van de vereniging , een nestje met 3 eieren in De Krim. Piet 
de Ruiter melde een nestje met 1 ei in Holthone. Daarna vond onze voorzitter Henk Spijkerman  nog 
een nestje  met 1 ei in Dedemsvaart. Als hij die morgen tijd voor zichzelf had genomen had hij het 
eerste kievitsei van de gemeente Hardenberg gevonden. 

Zo meldde Hans Gons: “hoewel we er bijna zeker van waren vandaag ons eerste kievitsei te vinden is 
dat niet gelukt; misschien ook wel omdat door de mist het zicht heel slecht was en er weinig te 
observeren viel. Toch veel speelnesten gevonden dus het komt er aan. Wel op 2 plaatsen grutto’s 
gezien; eenmaal alleen gehoord (door de mist) en op de Verlengde Kerkweg zagen we 3 grutto’s aan 
het foerageren”. 
Door de heren Jaap  v.d. Berg en Geert Ensing is op 25 maart, om 9.15 uur, het eerste wulpenei van 
Nederland gevonden. Het betrof hier een nestje met twee eieren. Het kenmerkende gejodel van de 
wulp is voor veel mensen een teken dat het voorjaar is begonnen. Daarna begon het seizoen volop en 
werden er nesten van de scholeksters en  tureluurs  door de vrijwilligers gevonden.  

       

 kieviten, scholeksters op het strandje aan de Kotermeer 
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11. Werkbezoek Gemeente Hardenberg                          

Woensdag 23 april hebben Wethouder Jannes Janssen en 
Henk Huesinkveld, medewerker landelijk gebied, een 
werkbezoek gebracht aan onze vereniging. Hiervoor zijn 
we naar een uitgestrekt akkerbouw gebied geweest op de grens van de gemeente Hardenberg en de 
gemeente  Ommen. Alvorens het veld in te gaan werden er eerst twee officiële handelingen verricht. 

 

Waardering voor vrijwilligers 
Allereerst werd aan de vinders van het eerste kievitsei van de gemeente Hardenberg, de heer Jan 
Brunsman en zijn dochter Linda, twee leden van onze collega vereniging Sibculo e.o. een waardering 
overhandigd. Op deze manier wil de gemeente Hardenberg het belang van dit vrijwilligerswerk nog 
eens extra onderstrepen. 

Daarna was onze voorzitter Henk Spijkerman aan de beurt. Het was de heren niet ontgaan dat onze 
vereniging dit jaar 20 jaar bestond. Als waardering van het werk van de afgelopen 20 jaar heeft de 
vereniging een financiële bijdrage ontvangen om deze in het jubileumjaar te gebruiken voor o.a. 
verenigingsactiviteiten.      
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Jonge kieviten 
Het zoeken en beschermen van de nesten van weidevogels is belangrijk. Maar evenzo belangrijk is het 
controleren van de nesten en is het belangrijk de kuikens in het oog te houden en te registreren of ze 
vliegvlug worden.  

 

 

Deze  kievitskuikens zijn inmiddels  ongeveer 
2 weken oud en  lieten zich dan ook 
bewonderen.   

Na dit prachtige schouwspel is op een ander perceel een bezoek gebracht aan enkele nesten. Hierbij 
hebbende vrijwilligers  Johan Slatman en Franklin ter Horst de heren verteld over de nesten, het 
controleren en wat er in de achtergebleven nesten te zien is als deze zijn uitgekomen.    
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12. Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter, door Janny Spijkerman 

In het najaar van 2013 heb ik contact opgenomen met de Gemeente Hardenberg over het aanvragen 
van een Koninklijke onderscheiding. De betreffende medewerker heeft mij voorzien van de nodige 
aanvraagformulieren en hiermee begon het voorbereiden. Als  snel werd de link gelegd naar het 20 
jaar bestaan van de vereniging en de inzet van Henk. Toen begonnen de voorbereidingen. Gelukkig 
kreeg ik ondersteuning van Landschap Overijssel. Als locatie werd Natuurinformatiecentrum De 
Wheem beschikbaar gesteld. Een hele organisatie, dat niet alleen, maar hoe regel ik dit allemaal. 
Onder het motto van: “de vereniging krijgt iets aangeboden van Landschap Overijssel en meer weet ik 
niet” heb ik  allemaal geheim kunnen houden. 

Persbericht Gemeente Hardenberg: 

Henk Spijkerman ontving zaterdag 3 mei uit handen van burgemeester Peter Snijders een Koninklijke 
onderscheiding.       

Die dag vierde Weidevogelbescherming Avereest haar twintig-jarig bestaan. Henk Spijkerman las ruim 
twintig jaar geleden een oproep van Landschap Overijssel om een cursus weidevogelbescherming te 
gaan volgen. Als liefhebber van weidevogels gaf hij hieraan gehoor. Al snel daarna richtte hij de 
‘Weidevogelbescherming Avereest’ op; een initiatief om de vogels die hun nesten maken in 
landbouwgrond te beschermen tegen landbouwvoertuigen.  

Mijnheer Spijkerman is een enthousiaste kartrekker en stimulator; in het eerste jaar werd er al een werkgroep van 
vier personen gevormd, een aantal dat snel groeide en momenteel rond de zestig ligt. Ook het aantal agrarische 
ondernemers dat wilde meewerken aan het beschermen van de nesten groeide. Door hard te werken aan een 
onderlinge vertrouwensband met de boeren, lukt het de heer Spijkerman de medewerking van steeds meer 
agrariërs te krijgen, om de nesten in hun landerijen veilig te stellen. Het gebied waar de weidevogelvereniging 
actief is, ligt in de gemeenten Hardenberg, Dalfsen, Staphorst en Ommen, maar ook langs de provinciegrens met 
Drenthe, waar wordt samengewerkt met Landschapsbeheer Drenthe. 

In 2000 werd de Weidevogelbescherming Avereest een officiële vereniging, waarvan de heer Spijkerman 
voorzitter werd. Hij belegt bijeenkomsten waarin de vrijwilligers geïnstrueerd worden, zodat ze in de periode van 
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februari tot en met juni kunnen speuren naar nesten om deze veilig te stellen voor landbouwvoertuigen. 
Daarnaast maakt hij evaluatierapporten en jaarverslagen voor de vrijwilligers en deelnemende landbouwers. 

Ook houdt de heer Spijkerman lezingen en presentaties voor scholen, inwoners van verzorgingshuizen en 
collega-verenigingen. Hierbij maakt hij gebruik van door hem zelf gemaakte dia’s. Deze dia’s worden ook 
regelmatig geëxposeerd in onder andere natuurinformatiecentra. De heer Spijkerman onderhoudt de contacten 
met vrijwilligers, landbouwers en de pers. 

Een persbericht van zijn hand over de inzet van GPS bij de bescherming van weidevogels resulteerde in een 
samenwerking met een innovatieve producent van landbouwvoertuigen en momenteel wordt er gewerkt aan een 
systeem waarbij de coördinaten van een nest door vrijwilligers kunnen worden ingevoerd, om daarna door de 
boer of loonwerker weer te kunnen worden gedownload in het GPS-systeem van de trekker, zodat exact bekend 
is waar zich vogelnesten bevinden in zijn landerijen. 

Ook waterschap Velt en Vecht en Landschap Overijssel maken gebruik van de kennis van de heer Spijkerman 
over weidevogels en de bescherming daarvan. Als ‘mentor weidevogelbescherming’ van Landschap Overijssel 
geeft de heer Spijkerman voorlichting op scholen, 

Erik de Kruif  namens Landschap Overijssel                                        Jan Uythof namens de vereniging 
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Kwaliteit, de Klant en de Prijs hoog in het vaandel 

staan. 
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   * Uitgebreide vakspecifieke 
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* Ruim assortiment voor behalen 
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Gebrs. Fuite b.v.   

Kokosstraat 15     

8281 JB Genemuiden 

Tel. 038-3854177  

Fax. 038-3856549 
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13. 20 jarig jubileum vereniging 

Na het officiële gedeelte gingen de leden richting Liederbroek waar er een excursie werd verzorgd 
door collega Weidevogelverenging “Bezuiden de Vecht”. Voorzitter Johan Hulsman had de manen van 
zijn paarden rood-wit-blauw ingevlochten. 

                   

  

 

 

De leden hebben volop genoten van de 
excursie en als afsluiting van de dag werd 
er nagepraat onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
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14. Weidevogelexcursie, door Janny Spijkerman 

Op zaterdagmiddag 10 mei organiseerde  de Weidevogelvereniging “Bezuiden de Vecht” i.v.m. haar 
tienjarig bestaan in samenwerking met “Landschap Overijssel” en andere betrokkenen een 
weidevogelexcursie.  
Ondanks het slechte weer hadden zich toch nog 15 deelnemers gemeld, waaronder een 
aantal  enthousiaste kinderen. Gehuld in regenkleding gingen ze onder leiding van ervaren 
weidevogellaars  per huifkar  door de prachtige polder “Het Liederbroek”. Door de inspanningen van 
velen is “Het Lierderbroek” de laatste jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
weidevogelgebieden van Overijssel. De deelnemers werden verwelkomd met een warme kop koffie. 
Was er een kleine expositie met informatie materiaal opgesteld over weidevogels en wildbeheer.  

 

 

 

Tijdens de excursie vertelde Johan Hulsman over 
het veldwerk en liet Henk Spijkerman de 
deelnemers resten van eieren zien. 

 

 

De deelnemers konden jonge kieviten spotten 
door een telescoop en werd er naar nagemaakte 
nesten gezocht.                                     
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15. Veldwerk 

 

 

 

 

 

 

De wulp op het land bij Petter had wel een heel 
groot nest. Dit nest is succesvol uitgekomen en 
de wulpen zijn vliegvlug geworden 

 

 

Aan de Ondersloot op de grens van de 
gemeente Hardenberg en Ommen heeft deze 
boer extra maatregelen getroffen om te 
voorkomen dat tijdens nachtelijke 
werkzaamheden het nest verloren zou gaan. Op 
dit land waren veel nesten van kieviten. Deze 
zijn met succes uitgebroed en de kieviten zijn 
vliegvlug geworden. 

 

Eind mei werden er door maaiwerkzaamheden in 
de wijk Stadshagen in Zwolle weidevogels 
vermorzeld. Ondanks dat door de 
buurtbewoners de chauffeur van het betrokken 
loonbedrijf geattendeerd werd op de aanwezige 
nesten zijn de werkzaamheden niet gestopt.  

 

RTV Oost       kwam onze voorzitter zijn mening hierover te vragen. 
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16. Controle van nesten voor Waterschap De Vechtstromen  

 

In 2014 zijn weer op diverse plaatsen in ons beschermgebied de 
watergangen van Waterschap De Vechtstromen gecontroleerd op 
nesten van weide-, water- en akkervogels. De werkzaamheden worden in overleg met de 
medewerkers van het Waterschap en onze vrijwilligers uitgevoerd. De maaikalender van het 
Waterschap wordt hiervoor als handvat gebruikt. Het afgelopen jaar is er aan de Van Roijens 
Hoofdwijk in Dedemsvaart aan één kant gemaaid. Het was dan ook duidelijk waar te nemen dat de 
vogels de beschutting zochten van de ruigtes aan de kant waar niet gemaaid was.  

De zwanen                                                                          

en de waterhoentjes     zijn duidelijk waar te nemen 
door iedere voorbijganger.  

Steeds vaker worden de geelgorzen en de gele kwikstaarten waargenomen. De graspieper en 
veldleeuwerik, hiervan zijn geen nesten gevonden, maar deze minder bekende soorten zijn wel door 
de vrijwilligers gezien en gehoord.  
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17. Resultaten 2014 

Grote verschillen in het beschermgebied. Enkele vrijwilligers hebben een uitkomst percentage van 
35%, maar er zijn ook gebieden waar het 90% is, een gemiddelde uitkomst percentage van 65%, 
waar met tevredenheid op terug kan worden gekeken.  

 

 

 

                         
                       kieviten aan het foerageren 
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16. Controle van nesten voor Waterschap De Vechtstromen  

 

In 2014 zijn weer op diverse plaatsen in ons beschermgebied de 
watergangen van Waterschap De Vechtstromen gecontroleerd op 
nesten van weide-, water- en akkervogels. De werkzaamheden worden in overleg met de 
medewerkers van het Waterschap en onze vrijwilligers uitgevoerd. De maaikalender van het 
Waterschap wordt hiervoor als handvat gebruikt. Het afgelopen jaar is er aan de Van Roijens 
Hoofdwijk in Dedemsvaart aan één kant gemaaid. Het was dan ook duidelijk waar te nemen dat de 
vogels de beschutting zochten van de ruigtes aan de kant waar niet gemaaid was.  

De zwanen                                                                          

en de waterhoentjes     zijn duidelijk waar te nemen 
door iedere voorbijganger.  

Steeds vaker worden de geelgorzen en de gele kwikstaarten waargenomen. De graspieper en 
veldleeuwerik, hiervan zijn geen nesten gevonden, maar deze minder bekende soorten zijn wel door 
de vrijwilligers gezien en gehoord.  
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18. Najaarsvergadering 
  
Zoals elk jaar stond ook dit jaar de najaarsvergadering weer in het teken van de resultaten van het 
afgelopen seizoen.  

Deze werden door de voorzitter gepresenteerd.  
 
Opmerkelijk was dat er in 2014 meer nesten zijn gevonden dan in 2013. De voorzitter bedankt de 
vrijwilligers voor hun inzet. En werd de schouderklop uitgereikt (zie hoofdstuk 19). 
 
Er was dit jaar weer een verloting met mooie prijzen en werd de avond afgesloten met een lezing 
door Jan van der Geld die vertelde  over de grutto’s die in  februari vanuit hun winterverblijf in Afrika 
al weer op weg gaan naar hun broedgebied in Holland. 
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19.  Schouderklop, jaarlijks wordt deze uitgereikt aan een vrijwilliger of een groepje vrijwilligers, die/dat zich op welke 
wijze dan ook verdienstelijk heeft/ hebben gemaakt. 
 
 
 
Het ene jaar gaat hij naar iemand die opvalt omdat hij de administratie zo keurig bijhoudt. Dan  naar 
mensen die veel extra werk hebben gedaan.   

Maar net als andere jaren was het dit jaar ook weer moeilijk voor het bestuur  om een keuze te 
maken. Wij hebben om ons heen gekeken en natuurlijk opgelet wat er gaande was in het veld.  

Zij hadden een gebied waar het rijk was aan weidevogels, maar er kwam een soort ruilverkaveling. De 
gebieden werden anders ingedeeld en zij kwamen in een gebied waar het steeds minder werd met de 
weidevogels. Maar zij hielden stug vol en gaan door. Als ze iets aparts in het veld zien komen ze het 
direct bij mij melden of soms om raad vragen. 

Ja, en dat laten ze zich ook nog eens ontvallen dat  de schouderklop toch niet op hun van toepassing 
is en hij maar beter afgeschaft kan worden. De plaatjes zijn nog niet vol, dus we gaan hier gewoon 
meer door. 

Maar wat zit ik hier eigenlijk te vertellen van het zijn zij, een groepje. Nee, het gaat hier maar om 1 
persoon. Het is een man. De schouderklop gaat dit jaar naar Jan Schulting. 

                              
                                  Henk Spijkerman overhandigd de schouderklop aan Jan Schulting 

 
 
         Ook dit jaar werd het ingraveren van de bekers verzorgd door: 
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20. Voorlichting en presentaties 
 
 
Gastcollege 
 

Leerlingen van    
Meppel hebben met veel  interesse  geluisterd 
naar het praktijkverhaal.  

 

          
 
Aansluitend aan dit praktijk gedeelte gaan de leerlingen een dagdeel met de docent het veld in om 
nesten te zoeken. Daarnaast kregen ze de opdracht om een werkstuk te maken. Deze werden door de 
docent Peter Visser en Henk Spijkerman beoordeeld. 
 

  
weidevogellandschap 

 
kijkdoos 

 
digitale presentatie 
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21. Lezingen en exposities 

De leden van De Vogelvrienden uit Nieuwleusen,  bewoners van Zorgspectrum ’t Zand locatie De 
Hulstkampen, eveneens uit Nieuwleusen, de leden van de Probusclub Hardenberg e.o. en de familie 
Altena, tijdens de familiedag,  weer  kunnen genieten van de  foto’s en de presentatie van onze 
voorzitter. 

De foto-expositie was te zien in De Gashouder in Dedemsvaart en Zorgspectrum ’t Zand, locatie De 
Hulstkampen  in Nieuwleusen. 

Is Jan Altena gespot op de Staphorstermarkt          

22. Expositie in De Koppel  

In 2014 was er in Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg aandacht voor de amfibieën 
en reptielen. Het was even nadenken, want wat hebben weidevogels hiermee! Wij hebben een 
prachtig landschap gemaakt, getiteld 

          ‘Hoogveen, laagveen; het leefgebied van weidevogels en reptielen’.  
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23. Verjaging kuikens!                                            

Verjagen kuikens? Dit is een manier 
van weidevogelbescherming en wel 
het beschermen van de kuikens die 
met hun ouders in grasland lopen 
dat gemaaid moet worden. 

Door het plaatsen van stokken met 
ritselende, wapperende plastic 
zakken, worden de volwassen 
grutto’s of wulpen onrustig en 
lokken hun jongen uit de te maaien 
percelen. De stokken worden 24 uur 
voor het maaien geplaatst. De 
ouderparen hebben dan ruim de tijd 
om naar een naastgelegen perceel 
te gaan. De stokken moeten zo 
geplaatst worden dat de kuikens de 
goede kant opgejaagd worden. Dat 
kan zijn in de richting van percelen 
die nog gemaaid moeten worden of 
waar vee loopt. 

 

 

                  

   
                      

      Landbouw-, loon- en grondverzetbedrijf 

VOOR AL UW:
- AGRARISCH LOONWERK

- GRONDVERZET

        Stegerensallee 2 7701 PL Dedemsvaart 
Tel: 0523-612671 – Fax: 0523-613090

www.antuma.nl                      
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24. Presentatie, expositie en ansichtkaarten 
 
 

 
expositie 
 
 
 
verkoopt de vereniging prachtige kaarten 
   
 
                

  
Wanneer uw vereniging bijvoorbeeld een jaarvergadering  
heeft, kunnen wij tijdens deze avond een presentatie 
verzorgen.  
Wij vertellen u over  (weide) vogels en laten u zien in welke 
leefgebieden ze voorkomen.  
 

           
          ansichtkaarten 

 

Boerderijen 
Op vijf boerderijen van Schuttert worden diverse 
fokprogramma’s uitgevoerd.  
Ook is er het akkerbouwbedrijf De Akkerhoeve. Hier worden  
pootaardappelen, suikerbieten, wintertarwe en graszaad 
verbouwd. Ook kan dit bedrijf een gedeelte van de mest 
afnemen van de andere bedrijven. 

Meer informatie op: http://www.schuttert.nl

 
Handelshuis Schuttert 
Bij Handelshuis Schuttert vormt 
een jarenlange ervaring de basis 
voor een eigentijdse 
dienstverlening. Het grootschalige 
bedrijf verhandelt biggen en 
varkens volgens een moderne, 
geautomatiseerde bedrijfsvoering 
waarin snelheid, accuratesse en 
betrouwbaarheid centraal staan.  
Schuttert is een zelfstandig 
handelshuis dat voor 100% 
eigendom is van Jan Schuttert. 
Een organisatie met een grote 
afzet in binnen- en buitenland.  
Niet alleen het transport van de 
dieren, maar ook een deel van de 
productieketen hebben wij in eigen 
handen. Een belangrijk voordeel 
voor onze opdrachtgevers, die zo 
verzekerd zijn van nog meer 
deskundigheid en betrokkenheid. 
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25.  Aandachtspunten voor de vrijwilligers 
   
 
Als een legsel eenmaal gevonden is,  bedenk dan bij jezelf wat voor werkzaamheden er nog moeten 
gebeuren. Als je daar niet zeker van bent, overleg dan met de boer. Komen er bijvoorbeeld koeien in 
een weiland, dan heeft stokjes  zetten geen zin. Plaats dan een nestbeschermer.  
Komen er paarden, schapen of jongvee in het weiland, dan weer andere maatregelen treffen! Met de 
boer overleggen hoe het op te lossen is. Bijvoorbeeld: een stuk omheinen. De boer heeft hiervoor vast 
wel materiaal.  
Bovenstaande is meestal toepasselijk bij legsels van kieviten. Wulpen en grutto’s vinden een 
nestbeschermer ook niet alles. Daarvoor moet misschien naar een andere oplossing gezocht worden. 
Als er stokjes bij een legsel geplaatst worden, zet deze dan op minimaal de lengte van de stokjes van 
het nest af, want als ze omvallen, kunnen ze op de eieren terechtkomen. 

 
        

 
nestbeschermer 
 

         

 
maaien 

 
Wanneer vrijwilliger en / of boer niet weten hoe het best te beschermen, raadpleeg dan de 
coördinator. Die heeft misschien een oplossing. 
 
Als u op het land een markeerstokje aantreft met daaraan een afwijkende kleur aan de  
punt dan heeft Janny Spijkerman deze bij een nest gezet. Dan even het nest in uw boekje noteren en 
het stokje aan de rand van het land zetten. Wanneer zij weer eens door het gebied rijdt neemt zij het 
stokje  mee.  
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26. De vergunning, het pasje en het eierboekje! 
 
De toestemming van de boer op zijn land te komen om nesten van weidevogels te beschermen en het 
pasje van Weidevogelbescherming “AVEREEST”, vormen samen de vergunning. Maar ook hebt u een 
eierboekje gekregen om gegevens in te registreren. Voor de ene vrijwilliger een minder prettige 
bezigheid, maar een andere vrijwilliger maakt er zijn hobby van  de gegevens van zijn gevonden 
nesten zo correct en volledig mogelijk in te vullen. Waarom al deze vergunningen en gegevens?  
 
De vergunning 
Om als vrijwilliger nesten van weidevogels te beschermen is een vergunning nodig. Die kan worden 
verstrekt als u zich aansluit bij onze vereniging. Maar ook de agrariër moet er toestemming voor 
geven dat de vrijwilliger op zijn land de nesten van weidevogels beschermt. Hiervoor is zijn 
handtekening nodig. Deze vergunning wordt door de  (veld)coördinator  van het gebied waar de 
vrijwilliger zoekt geregeld.  
Soms gebeurt dit ook door een groepje vrijwilligers zelf. Maar altijd in overleg met de coördinator. Als 
dit allemaal geregeld is rond begin maart,  kunnen de vrijwilligers aan de slag. Vanaf het moment dat 
de vrijwilliger het 1e nestje gevonden heeft gaat hij dit registreren in zijn eierboekje. 
Met de daaropvolgende nestjes doet hij hetzelfde. Ook de controles vermeldt hij in het boekje. Bij 
controles kan hij dan bijvoorbeeld zien dat er eieren bijgelegd zijn door de vogel. Controles kunnen in 
veel gevallen met de verrekijker verricht worden. Zo worden de vogels niet verstoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Belangrijke telefoonnummers voor vrijwilliger, agrariër en loonwerker 
  
Wanneer er vragen zijn over weidevogelbescherming kan iedereen altijd terecht bij de voorzitter  

Janny Spijkerman  

0523-614553 of 06-54224769 

          Daarnaast heeft elk gebied  een veldcoördinator;   

Dedemsvaart: J. Spijkerman 0523-614553 of 06-54224769 
Nieuwleusen: G.Hartman 0529-481671      
 De Krim-Noord: M. Schonewille 0524-571882 / B. Kroesen 0528-352070 

Ane, Anerveen en omgeving: J.H. Slatman 0524-561264 
 

Hebt u als vrijwilliger vragen aan de boer op wiens land u beschermt? Dit kan b.v. gebeuren wanneer 
hij gaat ploegen, zaaien of maaien. Neem dan contact met hem op.  

Ook kunt u natuurlijk met andere vrijwilligers contact opnemen om wat te overleggen. Bent u niet in 
het bezit van de naam of het telefoonnummer van een vrijwilliger met wie u contact  wilt opnemen, 
bel dan even met J. Spijkerman 
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28. GEDRAGSCODE VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING  
 
Dit eindconcept is in 2005 opgesteld door Landschapsbeheer Nederland 
(LBN) in overleg met het ministerie van LNV, BFVW, Vanellus vanellus, 
LNV, Vogelbescherming Nederland en Natuurlijk Platteland Nederland. 

Deze gedragscode is opgesteld naar aanleiding van de in de 
Staatscourant van 23 februari 2005 gepubliceerde vrijstelling voor 
weidevogelbescherming in het kader van artikel 75 van de Flora- en Faunawet. De gedragscode is niet 
verplicht maar alle weidevogelbeschermers wordt aangeraden zich zoveel mogelijk hiernaar te 
gedragen. Doel is verontrusten van weidevogels tijdens het uitvoeren van vrijwillige 
weidevogelbescherming zo veel mogelijk te beperken.  Voor meer informatie over het verantwoord 
zoeken en beschermen van nesten en jongen wordt verwezen de Veldgids Weidevogelbescherming. 
Deze zijn te verkrijgen bij de organisaties die met weidevogelbescherming bezig zijn. 
 
Voorbereiding  

 De weidevogelbeschermer volgt zo nodig een cursus met daarna, zolang als nodig veldbezoek 
onder begeleiding van een deskundige. Dat laatste in goed overleg met de grondgebruiker, 
loonwerker en ANV/gebiedscoördinator 

 Weidevogelbeschermers dragen weinig opvallende kleding, maken geen herrie en lopen rustig 
in het land 

 
Opsporen van nesten: het is verboden te zoeken in reservaten. In percelen met uitgesteld 
maaibeheer is dit niet nodig!! 

 Zoeken naar nesten gebeurt meestal in een frequentie van 1 keer per week 
 Weidevogelbeschermers gaan in principe met niet meer dan met  2 personen een weiland in 
 Opsporen van nesten begint altijd eerst met het observeren van vogels van afstand  
 Betreden van percelen gebeurt bij voorkeur niet bij nat en/of koud weer (minder dan 8 ºC) en 

zo kort mogelijk! 
 Zoeken naar nesten op een perceel duurt niet langer dan nodig en verantwoord is! 
 Rond gevonden nesten moeten menselijke sporen (goed zichtbaar in gras) zoveel mogelijk 

worden vermeden  
 

Markeren van nesten 
 Goede merkstokken (bijvoorkeur wilgentenen of bamboestokken van circa 100-120 cm) zijn 

weinig opvallend voor predatoren, maar wel goed terug te vinden voor boeren en loonwerkers 
 Merkstokken worden geplaatst op minimaal 4 meter afstand van het nest, in de rijrichting van 

de tractor op het betreffende perceel en in goed overleg met de boer.  
 
Controleren van nesten  

 Nestcontrole uitsluitend uitvoeren als aanstaande landbouwactiviteiten dat nodig maken. 
 Of het nest uit is moet altijd van zo groot mogelijke afstand gecontroleerd. Als broedende 

vogels niet zichtbaar zijn dan is het veiliger om in een rechte lijn langs het nest te lopen 
zonder stil te staan en dat van zo groot mogelijke afstand. Een broedende vogel wordt niet 
doelbewust van het nest gejaagd  

 Nesten van eenden worden (na onverhoeds wegvliegen van de vogel) zo nodig weer 
toegedekt  

 
Beschermen van nesten: 

 Attentie: Beschermingshandelingen vinden alleen plaats indien de kans dat het nest sneuvelt 
door landbouwkundige activiteiten te groot is. Hierbij dienen factoren als soort 
landbouwactiviteit, type vee, duur beweiding, soort weidevogel, locatie van het nest, 
predatiegevoeligheid en bebroedingsstadium te worden meegewogen.  

 Eieren mogen alleen uit oogpunt van beschermen tegen verlies door landbouwkundige 
activiteiten tijdelijk worden weggenomen en na enige tijd op dezelfde of een nabije plek weer 
teruggelegd 

 Beschermingshandelingen worden snel en deskundig uitgevoerd en blijf niet bij de nesten 
wachten 

34

26. De vergunning, het pasje en het eierboekje! 
 
De toestemming van de boer op zijn land te komen om nesten van weidevogels te beschermen en het 
pasje van Weidevogelbescherming “AVEREEST”, vormen samen de vergunning. Maar ook hebt u een 
eierboekje gekregen om gegevens in te registreren. Voor de ene vrijwilliger een minder prettige 
bezigheid, maar een andere vrijwilliger maakt er zijn hobby van  de gegevens van zijn gevonden 
nesten zo correct en volledig mogelijk in te vullen. Waarom al deze vergunningen en gegevens?  
 
De vergunning 
Om als vrijwilliger nesten van weidevogels te beschermen is een vergunning nodig. Die kan worden 
verstrekt als u zich aansluit bij onze vereniging. Maar ook de agrariër moet er toestemming voor 
geven dat de vrijwilliger op zijn land de nesten van weidevogels beschermt. Hiervoor is zijn 
handtekening nodig. Deze vergunning wordt door de  (veld)coördinator  van het gebied waar de 
vrijwilliger zoekt geregeld.  
Soms gebeurt dit ook door een groepje vrijwilligers zelf. Maar altijd in overleg met de coördinator. Als 
dit allemaal geregeld is rond begin maart,  kunnen de vrijwilligers aan de slag. Vanaf het moment dat 
de vrijwilliger het 1e nestje gevonden heeft gaat hij dit registreren in zijn eierboekje. 
Met de daaropvolgende nestjes doet hij hetzelfde. Ook de controles vermeldt hij in het boekje. Bij 
controles kan hij dan bijvoorbeeld zien dat er eieren bijgelegd zijn door de vogel. Controles kunnen in 
veel gevallen met de verrekijker verricht worden. Zo worden de vogels niet verstoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Belangrijke telefoonnummers voor vrijwilliger, agrariër en loonwerker 
  
Wanneer er vragen zijn over weidevogelbescherming kan iedereen altijd terecht bij de voorzitter  

Janny Spijkerman  

0523-614553 of 06-54224769 

          Daarnaast heeft elk gebied  een veldcoördinator;   

Dedemsvaart: J. Spijkerman 0523-614553 of 06-54224769 
Nieuwleusen: G.Hartman 0529-481671      
 De Krim-Noord: M. Schonewille 0524-571882 / B. Kroesen 0528-352070 

Ane, Anerveen en omgeving: J.H. Slatman 0524-561264 
 

Hebt u als vrijwilliger vragen aan de boer op wiens land u beschermt? Dit kan b.v. gebeuren wanneer 
hij gaat ploegen, zaaien of maaien. Neem dan contact met hem op.  

Ook kunt u natuurlijk met andere vrijwilligers contact opnemen om wat te overleggen. Bent u niet in 
het bezit van de naam of het telefoonnummer van een vrijwilliger met wie u contact  wilt opnemen, 
bel dan even met J. Spijkerman 
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Beschermen van jongen 

 Jonge weidevogels en hun ouders mogen (in overleg met de grondgebruiker) alleen worden 
verontrust indien dat de overlevingskans van de jongen bevorderd. Bijvoorbeeld door 
plaatsing van stokken met  wapperend plastic. 

 Jonge weidevogels mogen alleen gezocht , gepakt en verplaatst ter voorkoming van 
sneuvelen, bijv. door maaien 

 
Voorkomen van predatie 

 Weidevogelbeschermers gaan niet in de schemering het veld in 
 In geval van gebieden met hoge predatie druk (  >40%)  wordt alleen op die momenten in de 

percelen gezocht en beschermd wanneer er acute dreiging is dat de nesten door 
landbouwwerkzaamheden sneuvelen ! Handel  zo voorzichtig mogelijk, voorkom dat 
predatoren dankzij u kunnen toeslaan. 

 
Verzamelen van wetenschappelijke gegevens  

 Alleen in het belang van wetenschappelijk onderzoek is het toegestaan eieren op te pakken. 
Het is ook toegestaan indien agrarische activiteiten op akkerland het nest rechtstreeks 
bedreigen. 

  Om te weten of het beheer ook tot voldoende broedparen met bijna vliegvlugge jongen heeft 
geleid, mag aan het eind van het seizoen een of meer tellingen plaatsvinden van alarmerende 
paren. Deze zogenaamde ‘alarmtellingen’ kunnen alleen uitgevoerd door deskundigen, of 
plaatsvinden onder hun begeleiding.  
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29. Richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van het eerste 
kievitsei in 2015

Landelijke meldnummers: 06 - 10 200 511 en 06 - 27428152

Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen erg belangrijk als start van het nieuwe weidevogelsei-
zoen. Deze passie voor weidevogels is ook een belangrijke motivatie bij het actief worden als 
weidevogelbeschermer. Het is soms niet voor iedereen duidelijk waar en hoe het eerste kievitsei te melden. Lees 
daarom onderstaande richtlijnen door en handel overeenkomstig. 
De persoon die het eerste kievitsei vindt, dient te handelen conform de landelijke en provinciale wetgeving rond 
het kievitseieren zoeken. Dit betekent dat het ei (in ieder geval buiten Friesland) niet wordt geraapt. 
Onderstaande richtlijnen gelden buiten de provincie Friesland omdat de BFVW in Friesland haar eigen richtlijnen 
heeft opgesteld. Deze werkwijze is verder wel afgestemd met de BFVW. Om verwarring over het landelijke eerste 
kievitsei te voorkomen werken LBN en de Sectie weidevogelbeheer van SBNL, voorheen de vereniging voor 
Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus, nauw samen bij het melden en controleren van het eerste ei. Ook 
provinciale eerste kievitseieren kunnen zo worden gemeld en erkend. Hierbij worden onderstaande richtlijnen en 
procedure voor het melden en controleren van het eerste ei gehanteerd. Veel succes dit voorjaar!!

1. De vinder moet in het bezit zijn van de ondertekende schriftelijke toestemming van de 
grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten op dat perceel. Vindt een 
boer het eerste ei op een van zijn percelen, dan moet hij aantonen/aannemelijk maken dat hij de 
grondgebruiker is. De vinder neemt niet zelf contact met de media (TV, radio, krant etc.) De 
controleurs voeren eerst de controle uit en zij informeren daarna de media.

2. De vinder neemt (afhankelijk van zijn achtergrond van LBN, dan wel SBNL/Vanellus) contact op met:
- het landelijke meldnummer van LBN voor vinden van het eerste kievitsei: 06 - 10 200 511 en
daarna met de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer: .........(zie onder) 
- dan wel het landelijke nummer van SBNL/Vanellus vanellus: 06 - 27428152 en daarna met de 
provinciale contactpersoon van SBNL/Vanellus vanellus 
- de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelbeschermingsgroep. 
Om te bepalen wie het allereerste ei heeft gevonden wordt geadviseerd het ei eerst landelijk te 
melden en daarna provinciaal en lokaal. 

3. LBN neemt na ontvangst van de melding direct contact op met de landelijke contactpersoon van 
SBNL. Andersom gebeurt dit ook direct zodat er altijd duidelijkheid is welke melding de eerste is. 

4. De provinciale contactpersonen nemen contact op met hun landelijke meldnummer ter controle en/of 
bevestiging van de melding. 

5. De landelijke contactpersonen van LBN en SBNL en de provinciale/regionale contactpersoon van de 
provinciale organisatie Landschapsbeheer en SBNL controleren samen de melding van het eerste 
landelijke ei. 

6. Als er twee eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden, geldt het landelijk eerst gemelde ei als eerste 
ei. De vinder dient zijn eerste ei dus snel door te geven aan een van beide landelijke nummers. 

7. Is landelijk het eerste ei gevonden, dan wordt aangeraden de eerste kievitseieren in de andere 
provincies via hetzelfde protocol te melden zodat in elke provincie publiciteit komt rond het eerste ei. 
Controle vindt plaats door de provinciale, dan wel regionale contactpersonen. 

Contactpersonen Melden Eerste Kievitsei provinciale organisaties 
Landschapsbeheer en SBNL in 2015

  Provincie LBN        Telefoonnummer SBNL Telefoonnummer 
       
       
  Overijssel: Janny Spijkerman        06-54224769 Herman Jansma 06-25016902 
                  Reserve Peter van den Brandhof 06-21876522 
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Beschermen van jongen 

 Jonge weidevogels en hun ouders mogen (in overleg met de grondgebruiker) alleen worden 
verontrust indien dat de overlevingskans van de jongen bevorderd. Bijvoorbeeld door 
plaatsing van stokken met  wapperend plastic. 

 Jonge weidevogels mogen alleen gezocht , gepakt en verplaatst ter voorkoming van 
sneuvelen, bijv. door maaien 

 
Voorkomen van predatie 

 Weidevogelbeschermers gaan niet in de schemering het veld in 
 In geval van gebieden met hoge predatie druk (  >40%)  wordt alleen op die momenten in de 

percelen gezocht en beschermd wanneer er acute dreiging is dat de nesten door 
landbouwwerkzaamheden sneuvelen ! Handel  zo voorzichtig mogelijk, voorkom dat 
predatoren dankzij u kunnen toeslaan. 

 
Verzamelen van wetenschappelijke gegevens  

 Alleen in het belang van wetenschappelijk onderzoek is het toegestaan eieren op te pakken. 
Het is ook toegestaan indien agrarische activiteiten op akkerland het nest rechtstreeks 
bedreigen. 

  Om te weten of het beheer ook tot voldoende broedparen met bijna vliegvlugge jongen heeft 
geleid, mag aan het eind van het seizoen een of meer tellingen plaatsvinden van alarmerende 
paren. Deze zogenaamde ‘alarmtellingen’ kunnen alleen uitgevoerd door deskundigen, of 
plaatsvinden onder hun begeleiding.  
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Dit kunt u doen door: 
- lid / vrijwilliger te worden 
- als agrariër uw land beschikbaar te stellen 
- donateur te worden 




