
Jaarverslag 2015



Inhoudsopgave

Colofon | Bestuur 2

Doelstelling en beschermgebied 2

1. Voorwoord 5

2.  Voorjaar 2015  6

3. Eerste kievitseieren 7

4. Weidevogelmiddag Landschap Overijssel 7

5.  Voorjaarsvergadering 9 

6. Foto- expositie 11

7. Weidevogelbescherming in de praktijk 11

8. Pilotproject: Bescherming kievit op bouwland 11

9. Werkbezoek gemeente Hardenberg 12

10. Gastdocent  13

11. Veldwerk 15

12. Controle nesten voor Waterschap De Vechtstromen 16

13. Weidevogels beter beschermd door inzet drones 17

14. Resultaten 2015 19

15. Najaarsvergadering 20 

16. Schouderklop 21

17.  Meer activiteiten van de vereniging  17

18.  Deelname aan de Maatschappelijke beursvloer 18

19 Presentatie, expositie en ansichtkaarten 25

20. De vergunning, het pasje en het eierboekje 25

21.  Aandachtspunten voor vrijwilligers 26

22. Belangrijke telefoonnummers 27

  

Uitgave van 

COLOFON

Teksten 
Janny Spijkerman 
of anders vermeld

Lay-out
Janny Spijkerman / 
D&P media

Foto’s 
uit eigen bestand 
of anders vermeld

Drukwerk
D&P media, Dedemsvaart

Deze uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door
de adverteerders die u in dit 
jaarverslag aantreft.

BESTUUR

Voorzitter/secretaris
J. Spijkerman-de Lange

Penningmeester
M. v.d. Molen

Bestuurslid
T. Poelstra

Bestuurslid
F. ter Horst

Secretariaat
Lepelaarweg 52
7701 KJ Dedemsvaart
T. 0523-614553 of 06-54224769
E. grutto20@home.nl

Bank
Rabobank NLRABO03053.55.317

KvK nummer 
05066965

Kijk even op onze website 
www.weidevogelbescherming.com

Doelstelling

Weidevogelbescherming ˝AVEREEST˝ stelt zich als doel zoveel 
mogelijk van de in dit gebied broedende weidevogels te bescher-
men, 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. 

Beschermgebied 

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 2015 heeft de vereniging 55 vrijwilli-
gers, 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 de afgelopen 20 jaar 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, 
Oud-Lutten,Ane, Anerveen, Holthone,Holtheme en Collendoorn. 
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1. Voorwoord, door het bestuur

Even een terugblik op het jaar 2015. Een jaar dat verdrietig begon. Een 
jaar waarin beslissingen genomen moesten worden. Een jaar waar veran-
deringen op stapel stonden. Maar ook een jaar waar er goede resultaten 
zijn geboekt. Bijna honderd nesten meer gevonden dan in 2014.

In Memoriam
Op de eerste dag van 2015 is Henk Spijkerman overleden. Dat was voor onze vereniging en voor de 
weidevogelbescherming in Overijssel een groot verlies. Henk was een van die vrijwilligers die buitengewoon 
veel betekenden voor natuur en landschap, en dat al gedurende meer dan 20 jaar.
Hij was als voorzitter van onze vereniging verantwoordelijk voor de organisatie. Hij deed dat altijd samen 
met zijn vrouw Janny. Henk onderhield onder meer de contacten met boeren, vrijwilligers en andere 
belanghebbenden. Hij organiseerde jaarvergaderingen, de contacten met de boeren en vrijwilligers, de 
mediabenadering, en nog veel meer. 

Op 2 maart is Henk de Jong uit Balkbrug overleden. Hij was vanaf de begin jaren bij de verenging betrokken en 
heeft veel nesten beschermd in de omgeving van Balkbrug. De laatste jaren was hij om gezondheidsredenen 
niet meer actief in het veld, maar nog wel betrokken bij de vereniging.

Op 18 augustus is Johnie Weerink uit Slagharen overleden. Hij was vanaf 2003 bij onze vereniging aangesloten. 
De laatste jaren was hij de diegene die de groep in de omgeving van Slagharen aanstuurde. Met hem hebben 
we afscheid moeten nemen van een gedreven vrijwilliger. 

Voortgang van de vereniging
Als bestuur en leden zijn we heel blij en opgelucht dat Janny de taak van voorzitter/secretaris op zich wil 
nemen. Wel realiseren wij ons dat dit een tijdelijke oplossing is. In de eerste plaats kun je deze functie 
niet door één persoon laten uitvoeren. Naast deze functie vervult ze ook nog de PR van de vereniging 
door lezingen te geven en ondersteunende activiteiten voor Landschap Overijssel. Vanuit de leden zullen er 
nieuwe bestuursleden aangetrokken moeten worden zodat er een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur 
plaats kan vinden. We hopen en verwachten dat dit in 2016 gestalte zal krijgen.

Ondanks alle veranderingen hebben wij het weidevogelseizoen in november afgesloten met een gezellige 
najaarsvergadering. In informele gesprekken werd alweer vooruitgeblikt op het jaar 2016. 

Werd in 2015 de 
grutto uitgeroepen als 
Nationale vogel

Van der Graaf “DE MOLEN”
dier, tuin en ruitersport

KOM BIJ ONS LANGS!

Van der Graaf De Molen  |  Hoofdvaart 97  |  7701 JH Dedemsvaart 
(0523) 612484  |  info@vandergraafdemolen.nl  |  www.vandergraafdemolen.nl
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2. Voorjaar 2015, door Janny Spijkerman

Lang voordat het voorjaar op de kalender de datum aangeeft dat het voorjaar 
is of zoals het officieel heet “de lente” begint, zit ik in de vroege morgen-
zon op een bankje in het buitengebied de achter mij liggende 2 maanden te 
overdenken. Het overlijden van Henk in de nacht van 31 december 2014 op 1 
januari 2015. Was het nu in 2014 of 2015? Is misschien ook wel niet belangrijk. 

Dit verlies was voor mij wel erg dubbel. Ik verloor mijn man en maatje, maar ook de stuwende kracht achter 
Weidevogelbescherming “AVEREEST”. De verwevenheid van privé en zijn hobby’s. Hoe moet het nu verder! 
Wel ben ik heel blij dat hij op 3 mei 2014 benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet. 
Henk was een van die vrijwilligers die buitengewoon veel betekenden voor natuur en landschap, en dat al 
gedurende meer dan 20 jaar. Hij heeft vele jaren als voorzitter van onze vereniging en als weidevogelmentor 
voor Landschap Overijssel een stimulerende werking gehad op de organisatie van de weidevogelbescherming 
in de gemeente Hardenberg, maar ook ver daarbuiten.

Het dringt niet tot mij door wat er om mij heen gebeurt. 
Is dit “wat voorjaar” genoemd wordt? Ja, het is de 
realiteit!

Weer met beide benen op de grond en de baltsende 
kieviten nog voor me komen er weer andere beelden 
naar boven. 
Tijdens de bestuursvergadering had ik mijn besluit 
gelanceerd om het levenswerk van Henk voort te zetten. 
Om de lopende zaken binnen het bestuur zo goed 
mogelijk door te laten lopen is het besluit genomen dat 
ik de functie van voorzitter/secretaris op me zou nemen. 
Maar hoe dat in de praktijk zijn weg zal vinden? 
 

Het eerste kievitsei, het controleren hiervan. Dit alles is aan mij 
voorbij gegaan. De vondst van het éérste kievitsei landde bij mij op 
het ziekenhuisbed. De weidevogelmiddag ging aan mij voorbij en de 
voorjaarsvergadering moest uitgesteld worden, het jaarverslag de 
lopende zaken en afspraken oppakken was niet gemakkelijk maar het 
is gelukt. 
Dit met de hulp van de mede bestuursleden, de leden van de vereniging, 
medewerkers van Landschap Overijssel en Wethouder Jannes Janssen. 

Baltsende kieviten
De lenteboden zijn gearriveerd in de vorm van kieviten die vanuit het 
zuiden weer noordwaarts trekken totdat ze uiteindelijk hun bestemming 
hebben bereikt. Moe en uitgeput zitten de kieviten naast elkaar 
te sluimeren. Als de morgenzon opkomt en de donkere gestalten 
opwarmen, ontwaken ze. Ze strekken hun stramme pootjes en schudden 
hun veren. Trappelend gaan de pootjes over het land en de slootkant. 
Hier vinden ze in de vorm van insecten en slakjes hun ontbijt. Als ze na 
een tijdje op krachten zijn gekomen vangt het liefdesspel aan. 

Door de koddige balts probeert het mannetje in de gunst te komen van 
het vrouwtje. Dan stijgen beiden weer op om hoog in de lucht om het 
liefdesspel voort te zetten. Na diverse buitelingen komen ze weer op 
de grond waar de voorbereidingen al zijn begonnen met het maken van 
een nestje. Als ze het nest op orde hebben zal er begonnen worden met 
leggen van het éérste kievitsei. 
De werkzaamheden op het land gaan dan ook beginnen en de vrijwilligers 
gaan ook aan de slag. Een samenspel tussen alle partijen.

 

3. Eerste kievitseieren

Het eerste kievitsei van Nederland werd gevonden 
op 9 maart in het Zuid Hollandse Schelluinen. 

In onze provincie Overijssel was dat 12 maart in 
Kamperveen door Bart van der Velde. Peter van 
den Brandhof van Landschap Overijssel heeft het ei 
gecontroleerd.   
In de gemeente Hardenberg op 13 maart door Jan 
Brunsman en, zijn dochter Linda in Sibculo en door 
de fam. Slatman werd het eerste kievitsei van de 
vereniging gevonden op 15 maart Buurtschap De 
Meene. 

Na het vinden van de eerste kievitseieren volgden 
als snel de nesten van de wulpen, scholeksters en 
grutto’s. Het weidevogelseizoen was in volle gang.

Nest beschermd tijdens werkzaamheden

4. Weidevogelmiddag Landschap Overijssel 

Zaterdagmiddag 14 maart is het weidevogelseizoen 2015 van Landschap 
Overijssel geopend bij de familie Pelleboer die een biologisch melkveebedrijf 
in de Mastenbroekerpolder hebben. Op dit bedrijf zijn speciale maatregelen 
genomen die een ieder met eigen ogen kon zien om de weidevogels te 
steunen.
Was er gelegenheid om onder leiding van de heer Pelleboer aan een excursie 
deel te nemen in de daarvoor ingerichte bus.
Er werd een demonstratie gegeven hoe er in de toekomst nestbescherming 
met een drone kan plaatsvinden. Meer hierover kunt u lezen bij Hoofdstuk 13.  

Vrijwilligersprijs weidevogelbescherming
De heren Bergsma en Boersma zijn dit jaar de winnaars 
van de vrijwilligersprijs geworden. Dit vanwege hun 
jarenlange inzet voor weidevogelbescherming. De 
scholeksters op het dak van de heer Boersma kunnen 
zelfs rekenen op persoonlijke bescherming van hemzelf. 
Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende prijs. 
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5. Voorjaarsvergadering 23 maart 2015

Deze vergadering werd op informele wijze begonnen en 
werd er stil gestaan bij het overlijden van onze voorzitter 
en oprichter van de vereniging Henk Spijkerman. 
De vergadering werd namens het bestuur geopend 
door Franklin ter Horst en werd met de leden de 
voortgang van de vereniging besproken. Tijdens de 
bestuursvergadering was er het voorstel besproken 
dat Janny Spijkerman in eerste instantie de functie 
van voorzitter/secretaris op zich zou nemen. Hiermee 
hebben de leden ingestemd. Wel zal er op korte termijn 
gezocht moeten worden naar nieuwe bestuursleden. 
Het financiële verslag werd besproken. Door de 
kascommissie werd de jaarrekening goedgekeurd. 
De begroting 2015 was onvolledig en werd door de 
vergadering aangehouden.
Bestuursverkiezingen; Tammo Poelstra was aftredend 
en herkiesbaar.  
Er werd door Jan Altena terug geblikt en krijgt Janny 
een foto met een herinnering! 

• Bij de jeugd van Genemuiden was Henk Spijkerman 
al 15 jaar “de weidevogelbaas van heel Nederland”

• Zijn onderscheiding was een erkenning voor het 
vele werk dat door Henk en Janny is verzet om de 
weidevogels in de grote omgeving van Dedemsvaart te 
behouden

• Was Weidevogelbescherming “AVEREEST” niet opgezet dan was er nu geen weidevogel meer te 
bekennen

• We worden nu als groep “Koninklijk” aangestuurd! Dat wordt nu een Koninklijk resultaat als alles 
meewerkt!

• Het werkt niet mee, het roer krijgt een andere wending op de eerste dag van 2015!
• Henk had nog zoveel plannen, hij wou nog zoveel doen
• Een gedreven man
• Een vogelliefhebber
• Een ras bestuurder samen met Janny, zijn vrouw
• Een man die veel deed
• Een man die je overal voor kon vragen 
• Een man waar ik samen heel veel plezier mee heb gehad………….
• Een man die er voor je was, maar o wee………….
• Het voelt als fantoompijn (fantoompijn is pijn die voelt als een geamputeerd lichaamsdeel) Dedemsvaart 

is niet meer hetzelfde. De zilverkleurige auto heeft geen chauffeur meer die Henk heet……. 
• Janny we leven met je mee en willen je terzijde staan 

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.

Wat hadden we veel plezier samen!

COMMUNICATIE
Strategie Acties   Communicatieplan   Campagne-
ontwikkeling   Conceptontwikkeling   Crossmedia   
Mediaplanning

CREATIE
Logo   Huisstijl   Advertenties   Flyers   Folders   
Brochures   Magazines   Boeken   Webdesign

INTERNET
Webdesign   Zoekmachinemarketing (Seo)   Webvideo
Internet Adverteren (Sea)   E-Mailmarketing   Social Media   

DRUK
Briefpapier   Visitekaartjes   Enveloppen   Brochures   
Folders   Flyers   Direct Mailings   Offertemappen   
Notitieblokken   Verenigingsboekjes   Bijsluiters

PRINT
Direct Mailing   Personaliseren   Verenigingsboekjes   
Folders   Flyers   Uitnodigingen   Aankondigingen   
Crossmediale toepassingen

SIGN
Vlaggen   Beachflags   Interieuraankleding   
Presentatiesystemen   Posters   Beursstands   
Autobelettering   Gevelbelettering   Reclameborden   
Roll-Up Banners   Relatiegeschenken

d r u k  p r i n t  c r e a t i e

SPEEL
VOOR
WINST!

OOK IETS TE ONTWIKKELEN?

Galileistraat 27 Dedemsvaart
0523-617172   info@dpmedia.nl   

dpmedia.nl
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6. Foto expositie

In de maanden maart, april en mei was de foto expositie van de vereniging te zien in de hal van het 
Zorgcentrum aan de Schuttevaer in Dedemsvaart.

7. “Weidevogelbescherming in de praktijk”

13 april is aan leerlingen van het LOC uit Hardenberg met behulp van van materialen en de presentatie 
“Weidevogelbescherming in de praktijk” uitleg gegeven over weidevogelbescherming. De leerlingen 
brachten een bezoek aan Maatschap Vetker-Grevelman in Oud-Lutten, één van de agrariërs waar de 
vrijwilligers van onze vereniging de nesten van weidevogels beschermen. 

8. Pilotproject: Bescherming kievit op bouwland

Naar aanleiding van de alarmerende achteruitgang 
van de Kievit zoekt Landschap Overijssel naar 
effectieve maatregelen die met name de 
kuikenoverleving op bouwland moet verbeteren. 
Tegenwoordig broedt zo’n 80% van onze kieviten op 
bouwland, soms met tientallen op één perceel. Uit 
onderzoek blijkt dat de nesten op bouwland vaak 
wel uitkomen, maar dat de kuikens vervolgens niet 
groot worden. Dankzij een bijdrage van de Provincie 
Overijssel is dit mogelijk.
In 2015 is hiermee gestart en het heeft een vervolg 
gekregen in 2016. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Peter van den Brandhof.
 06-21876522

Voor verkoop, aanleg en onderhoud 
van al uw installatiewerkzaamheden!

U kunt als ZZP-er of handige doe-het-zelver 
ook bij ons terecht voor het 
afhalen van goede kwaliteit materialen 
tegen een vaste lage prijs.

Wij helpen u graag met het adviseren in de 
keuze en aanleg van uw installatie.

Wij zijn maandag t/m zaterdag 
vanaf 8.00 uur geopend!

Spijker Instalatie Techniek   -   Langewijk 376   -   (0523) 614 462
Spijker Sanitair   -   Kelvinstraat 16   -   06 361 44 056 

info@spijkerinstallatie.nl

- gas
- water
- riolering
- sanitair 
- ventilatie
- elektra
- zink
- zonnepanelen
- centrale verwarming

200 m2 

showroom 

sanitair

www.spijkerinstallatie.nl
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9. Werkbezoek Gemeente Hardenberg 

Op 20 april hebben Wethouder Jannes Janssen en Henk Huesinkveld, medewerker landelijk gebied, een 
werkbezoek gebracht aan onze vereniging. Hiervoor gingen we naar een uitgestrekt akkerbouw gebied aan 
de Van Rooijens Hoofdwijk in Dedemsvaart. Dit alles werd vastgelegd door de verslaggevers van RTV Oost.

Waardering voor vrijwilligers
Er 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. 

Het eerste exemplaar van het jaarverslag 2014 werd 
uitgereikt aan de wethouder door Janny Spijkerman.

één van de presentaties

De vrijwilligers die in dit gebied de nesten van de 
weidevogels beschermen hebben de wethouder vertelt 
over de bescherming van de nesten.

door de leerlingen gemaakte maquette

10. Gastdocent CSG Dingstede in Meppel 

Samen met de docenten van CSG Dingstede uit Meppel heeft Janny 
Spijkerman dit opgepakt.

De leerlingen hadden de volgende opdracht: 
Stel een beheerplan op om de 8ha grasland geschikt te ma-
ken voor weidevogels. 

De presentatie die hiervoor de afgelopen jaren gebruikt werd is door Janny overgenomen en aan de 
leerlingen gepresenteerd. Aansluitend aan deze presentatie gaan de leerlingen een dagdeel met de docent 
het veld in en moet de opdracht verder uitgewerkt worden. Deze werden door docent Peter Visser, Janny 
Spijkerman en Jan Altena beoordeeld.

scholekster

Weidevogelbescherming “Avereest“ - Jaarverslag 2015

1312



11. Veldwerk

Een wulpennest werd door Jan Uythof, Hans 
Gons en Henk Ballast beschermd doormiddel 
van een afrastering

Een paar dagen voor het maaien belde boer 
Petter dat er een nest van de wulp in het 
lange gras zat. Jan Altena en Jan v.d. Heide 
zijn gaan zoeken naar het nest. Dit zonder 
resultaat. Tijdens het maaien is het nest 
toch gevonden. De eieren waren aan het 
uitkomen. 
   

Hiernaast was mijn, Janny Spijkerman, eerste 
ervaring met het veldwerk. Tijdens het 
zoeken naar het nest en tijdens het maaien. 
Op 16 juni belde Petter dat hij bij het maaien 
het nest gevonden en gespaard had en wilde 
mij dat laten zien. Natuurlijk kwam ik niet 
op het goede perceel grond. Met hulp van 
Petter ben ik aan de andere kant van de sloot 
gekomen, maar wel nadat ik er in terecht ben 
gekomen. Alle begin is moeilijk! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bent u op zoek naar personeel? Of juist een leuke baan? Dan bent u 
bij ons aan het juiste adres. Zijn wij dan een uitzendbureau? Nee. We 
doen namelijk veel meer dan uitzenden alleen. We detacheren ook 
en sluiten contracten op basis van payrolling. We hebben veel 
ervaring in de grond-, weg- en waterbouwsector. Maar ons 
werknemersbestand bestaat uit vakmensen in allerlei vakgebieden. 
 
Vakkundig personeel    
Het succes van uw bedrijf valt of staat met een goede 
personeelsbezetting. Jacobs Dienstverlening helpt u bij het vinden en 
begeleiden van vakkundig personeel. Bijvoorbeeld als u tijdelijk extra 
mankracht nodig heeft. Of als u iemand voor langere tijd wilt inhuren 
(detacheren). Maar ook als u een volwaardige medewerker wilt, die 
bij u werkt, maar bij ons op de loonlijst staat (payrolling).   
  
Doorlopend op zoek   
Jacobs Dienstverlening is doorlopend op zoek naar gemotiveerd 
personeel. Bent u op zoek naar een leuke baan? Schrijf u dan in via 
ons digitale inschrijfformulier op onze website of kom u inschrijven 
aan de Pol 1a te Balkbrug. 
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12. Controle van nesten voor 

 Waterschap De Vechtstromen

In 2015 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 op diverse plaatsen 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. 
In 2015 zijn er 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. De nestjes van deze vogels zijn heel moeilijk te vinden en er wordt doormiddel van waarnemingen 
geregistreerd. 

13 .Weidevogels beter beschermd door inzet drones met 

infraroodcamera’s 

Met het inzetten van drones met infraroodcamera’s kunnen meer weidevogelnesten worden opge-
spoord en beter worden beschermd. Dit blijkt uit het op 10 februari afgeronde haalbaarheidsonder-
zoek dat door Brandhof Natuur en Platteland, Landschap Overijssel en Clear Flight Solutions, met 
financiële steun van de Provincie Overijssel, is uitgevoerd. Een betere bescherming van weidevogels 
is hard nodig, want ondanks alle inspanningen van vele vrijwilligers en boeren neemt de weidevo-
gelstand al jaren af. 

Dankzij het werk van vele vrijwilligers en boeren worden jaarlijks meer dan 70.000 nesten van weidevogels 
zoals de grutto, kievit en scholekster gevonden en beschermd. Dit lijkt veel, maar het is slechts een fractie 
van het aantal nesten dat in onze weilanden te vinden is. Daarnaast zijn niet overal voldoende vrijwilligers 
beschikbaar en worden niet alle nesten ontdekt, omdat de vogels ze verstoppen. Het probleem is dat veel 
onontdekte nesten sneuvelen tijdens het bewerken van het land waardoor de aanwas van jonge weidevogels 
steeds verder onder druk komt en het aantal weidevogels steeds verder afneemt.

Binnen het haalbaarheidsonderzoek is zowel de technische als praktische haalbaarheid van het opsporen 
van nesten met drones getoetst. Hierbij werd getest met opgewarmde kippeneieren en een duif, maar ook 
werden echte weidevogelnesten opgespoord. 

Nestherkenning met drones blijkt haalbaar! 
Drones uitgerust met een zeer gevoelige infraroodcamera kunnen nesten vanuit de lucht herkennen en hun 
locatie doorgeven. Uit het onderzoek blijkt ook dat een drone in een uur maar liefst 40 hectare grasland 
kan afspeuren op nesten. De gevonden nesten kunnen daarbij automatisch worden gedetecteerd en de 
coördinaten worden meteen doorgestuurd naar de landelijke database met nesten. Vrijwilligers en boeren 
krijgen zo snel inzicht in de nestlocaties. Een bijkomend voordeel is dat bij het opsporen vanuit de lucht geen 
geursporen naar nesten ontstaan, waardoor het voor roofdieren lastiger wordt om de nesten te vinden. De 
weidevogels zelf blijken gelukkig nauwelijks verstoord te worden door de drone.
Tijdens het onderzoek zijn diverse demonstraties gegeven voor partijen die zich bezig houden met de 
bescherming van weidevogels. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat infrarood drones een enorme 
bijdrage leveren aan een effectiever weidevogelbeheer.

Slootkant met de geelgors

graspieper 

Landbouw-, loon- en grondverzetbedrijf 

VOOR AL UW: 
- AGRARISCH LOONWERK 

- GRONDVERZET 

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

www.antuma.nl

Landbouw-, loon- en grondverzetbedrijf 

VOOR AL UW: 
- AGRARISCH LOONWERK 

- GRONDVERZET 

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

www.antuma.nl

Stegerensallee 2 | 7701 PL Dedemsvaart | Tel: 0523-612671 | Fax: 0523-613090
www.antuma.nl

Weidevogelbescherming “Avereest“ - Jaarverslag 2015

1716



14. Resultaten 2015 

Ten opzichte van 2014 zin er in 2015 ongeveer 100 nesten meer gevonden. 
Het uitkomstpercentage en het predatie percentage is ongeveer gelijk 
gebleven. Er werden grote verschillen in het beschermgebied geconstateerd. 
Er zijn in de open landbouwgebieden in Dedemsvaart en De Krim e.o. meer 
kieviten waargenomen en meer nesten gevonden. 

Wel nemen de vrijwilligers steeds meer predatie waar. Naast de vos, ook 
steeds meer door marterachtigen. Dit kan een hermelijn, wezel, 

steenmarter of bunzing (foto) zijn. 

www.debarondedemsvaart.nl

De BARON
   Grand Café
   Lunch & Diner
   Feesten en Partijen
   Buffetten 
   Recepties
   Bruiloften
   Theater
    

Voor een goede kop koffie, een lekker broodje,  
een ambachtelijk gebakken pannenkoek of een heerlijk diner.
Bij ons bent u aan het juiste adres! 

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw feesten en partijen, 
benieuwd naar de diverse mogelijkheden? 
Bel of mail ons voor meer informatie!

                                                    De Baron

www.autofirst-vanderlinde.nl

www.facebook.com/garagevdlinde www.twitter.com/garagevdlinde

U kunt bij ons o.a. terecht voor reparatie, 
onderhoud, Apk, Aircoservice, (Ruit)Schade, 

Banden, Uitlijnen, Storingsdiagnose, 
In- en Verkoop van alle merken auto’s!

Voor alles rondom uw auto bent 
u bij ons aan het juiste adres!

Kievit
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15. Najaarsvergadering

Zoals elk jaar stond ook dit jaar de najaarsvergadering weer in het teken van de resultaten van het afgelopen 
seizoen en 2015 met name in de voortgang van de vereniging.

De goede resultaten van de vereniging daar kunnen we allemaal met een goed gevoel op terugkijken.

Tijdens de vergadering werd de meerjarenplanning 
gepresenteerd door Mevrouw Ank van der Ziel, zij is 
één van de SESAM adviseurs. 
In 2014 is er het project “Advies op maat” gestart 
waarbij er ondersteuning aangevraagd kon worden 
door verenigingen. Dit project is een initiatief 
van de Provincie Overijssel en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Hiervan heeft onze vereniging 
gebruik gemaakt. Hiervoor is de Sesam academie 
ingehuurd. De SESAM-academie maakt gebruik van senior 
adviseurs die dit als vrijwilligers doen. In de loop van het jaar 
zijn er door het bestuur diverse gesprekken gevoerd is het 
meerjarenplan opgesteld. 

Dit plan van aanpak zal in 2016 verder uitgewerkt gaan 
worden.

Wilt u meer weten over de SESAM academie kijk hiervoor dan op onze website.

De schouderklop 2015 werd uitgereikt, zie Hoofdstuk16

Zoals al in de inleiding is genoemd, wil Janny nogmaals iedereen bedanken voor de hulp en ondersteuning 
die zij dit jaar heeft gehad.

Met name even het hart luchten bij de medewerkers van Landschap Overijssel, waaronder ook Jacob van der 
Weele, die deze avond de presentatie gaat verzorgen, en natuurlijk Peter van den Brandhof.

Het even terugkoppelingen en de gesprekken met wethouder Jannes Janssen en het opstellen van het 
meerjarenplan en de gesprekken met Ank van der Ziel hebben hier toe bijgedragen.
Tijdens de vergadering was er een verloting en de avond werd afgesloten met een presentatie door Jacob 
van der Weele. Jacob is ecoloog bij Landschap Overijssel. Hij zal ons op boeiende wijze vertellen en prachtige 
beelden van de flora en fauna laten zien over
 

“Nieuwe kansen voor de natuur langs de Regge”

16. Schouderklop, jaarlijks wordt deze uitgereikt aan een vrijwilliger of een 
groepje vrijwilligers, die/dat zich op welke wijze dan ook verdienstelijk heeft/ hebben gemaakt. 

Eigenlijk hebben jullie allemaal de schouderklop 2015 verdiend. Helaas is daar geen plaats voor op het 
plaatje! We doen dat dan maar denkbeeldig.

In voorgaande jaren waren er dingen die eruit sprongen en werd er door het bestuur overlegd naar wie de 
schouderklop ging. Zo eigenwijs als de nieuwe voorzitter kan zijn heeft zij besloten dit jaar zelf hiervoor het 
initiatief te nemen.

In het begin van het seizoen moesten er wat lopende afspraken afgehandeld worden, wat voor mij niet 
alleen op te pakken was en al grotendeels waren voorbereid. De steun van die vrijwilligers, maar ook andere 
vrijwilligers hebben er toe geleid dat alle afspraken door konden gaan. Maar op een bepaald moment werd 
ik verrast met een email met een heel bijzonder bericht dat was wat bij mij de doorslag gaf. De vrijwilligers 
hadden een kaart aan de agrariërs gestuurd waar zij de nesten beschermen. De schouderklop 2015 gaat 
naar: 

Franklin ter Horst (ontbreekt op foto), Dries de Bruin, 
Ferdinand Redder en Hans de Olde.

Ook dit jaar werd het ingraveren van de bekers verzorgd door:

Krakeend
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17. Meer activiteiten van de vereniging

1. Van maart t/m oktober was er een kleine expositie op de deel in De 
Wheem in Oud Avereest. Met als thema “hoogveen en laagveen” een 
ideaal leefgebied voor weidevogels en reptielen.

2. In juli was onze vereniging samen met Maatschap Petter op het 
CSI-Ommen Jumping de Driehoek. 

3. Hebben namens het bestuur, Franklin ter Horst en Janny Spijkerman, 
op 19 december de open dag bij Loonbedrijf Koonstra bezocht. 

4. 7 november tijdens de landelijke Natuurwerk dag, die jaarlijks 
op de eerste zaterdag van november wordt gehouden door de 
Landschappen, waren door Landschap Overijssel leden van Provinciale 
Staten uitgenodigd om mee te werken in het Reestdal. 

In de Wheem in Oud Avereest werden ze verwelkomd en voor ze naar 
buiten gingen om mee te gaan werken hebben wij onze vereniging 
gepresenteerd. En verteld wat weidevogelbescherming inhoud en wat 
de weidevogelbeschermers er samen met de agrariërs en loonwerkers 
er allemaal voor doen.
 
5. De nestbescherming was te zien in een nagebootst stukje maisland. 
Hier werd door enkele vrijwilligers uitgelegd hoe de nesten worden 
beschermd en met welke resultaten.

1. 

2. 

5. 

4. 

18. Deelname aan de  

Maatschappelijke Beursvloer 

Franklin ter Horst en Janny Spijkerman zijn naar de workshop 
Goede Zaken geweest op 17 september. Met de informatie 
die daar opgedaan is hebben ze aansluitend op 7 oktober deelgenomen aan de Maatschappelijke Beursvloer 
die één keer in de 2 jaar, in opdracht van de gemeente Hardenberg, uitgevoerd door een werkgroep 
bestaande uit De Stuw Welzijn en Stichting Present wordt georganiseerd. 

Op de Maatschappelijke Beursvloer wisselen bedrijven en vrijwilligersorganisaties in een ongedwongen, 
dynamische sfeer onderling diensten en goederen uit. Ondernemers tonen zo hun maatschappelijke 
betrokkenheid en vrijwilligersorganisaties krijgen de hulp in menskracht en middelen die ze nodig hebben 
op basis van wederkerigheid.

Het principe van de Beursvloer is simpel maar doeltreffend. Maatschappelijke organisaties en bedrijven 
krijgen anderhalf uur de tijd om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen en te kijken 
of zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit alles op basis van wederkerigheid. Met gesloten beurs wel te 
verstaan. Want op de Beursvloer wordt niet betaald met geld, maar met tijd en aandacht. 

Gratis Workshop 
Voorafgaand aan de Beursvloer wordt er een workshop Goede Zaken georganiseerd i.s.m. de Rabobank. 
Hierin leert de organisatie, hoe de uw vraag en tegenprestatie op een aantrekkelijke manier geformuleert 
richting ondernemers kan worden gepresenteerd.

Matches/afspraken
Onze vereniging heeft enkele matches/afspraken gemaakt met bedrijven c.q. collega verenigingen één 
daarvan is dat de koffie tijdens de najaarsvergadering werd aangeboden door De Baron in ruil voor een 
advertentie in het jaarverslag.

Heeft Mevrouw Nanny Schutte, Keihart. een brief opgesteld om potentiele sponsoren te werven in ruil 
daarvoor een advertentie in ons jaarverslag

Verder staan we 2e Pinksterdag 2016 op Natuurlijk Duurzaam op de Kotermeer om onze vereniging te 
promoten. En wel op een plaats waar we de mensen met verrekijkers de nesten van weidevogels kunnen 
laten zien.

Is er in de loop van het voorjaar van 2016 een foto-expositie in Bergentheim bij Museum en Kinderboerderij 
“Den Hof”. 

Gaan mensen van de dagbesteding van Interakt Contour de ansichtkaarten van onze vereniging voor ons 
verpakken en als tegenprestatie gaat Janny Spijkerman een presentatie verzorgen. 

U zoekt een goede tekstschrijver die

- levendige, enthousiaste teksten schrijft
- úw verhaal in tekst vat
- complexe zaken toegankelijk beschrijft.

Dan bent u bij mij aan het juiste adres;
ik schrijf, herschrijf, redigeer en structureer met 
plezier uw tekst.
Neem vrijblijvend contact met me op:
 
Nanny Schutte-Noorlander 
tel. 06 4230 4680 www.keihart.nl 
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STERK WERK - MATRIX VOERMENGWAGENS

STERK WERK - PÖTTINGER OPRAAPWAGENS

Scan QR-code
met uw GSM

Scan QR-code
met uw GSM

Archimedesstraat 9 // 7701 SG Dedemsvaart
tel. 0523-613493 //  fax. 0523-616465 // www.duport.nl

19. Presentatie, expositie en ansichtkaarten

Presentatie
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. 

Expositie 

Ansichtkaarten
de vereniging verkoopt kaarten met 
foto’s van weidevogels:

Prijzen
3 stuks (incl. enveloppe) € 2,00
10 stuks (incl. enveloppe) € 7,50

Verjaardagskalender € 6,00

20. 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.
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21. 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.

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 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 hij weer 
eens door het gebied rijdt neemt hij het stokje mee. 

22. Belangrijke telefoonnummers voor vrijwilliger, 

 agrarier 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-de Lange 0523-614553 of 06-54224769

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 Mevrouw Spijkerman.

..

Help ons de weidevogels te beschermen

Dit kunt u doen door:
• weidevogelbeschermer te worden
• donateur te worden
• de vereniging te sponseren
• als agrariër uw land beschikbaar te stellen

nestbeschermer

maaien

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Gebrs. Fuite b.v.   

Veevoeders 
 

Een familiebedrijf waar Productontwikkeling, 
Kwaliteit, de Klant en de Prijs hoog in het vaandel 

staan. 

 

Dit leidt tot: 
 

* Enorme betrokkenheid bij uw 
bedrijf, 

   * Uitgebreide vakspecifieke 
kennis, 

* Ruim assortiment voor behalen 
totaalsucces. 

 
 
 
Gebrs. Fuite b.v.   

Kokosstraat 15     

8281 JB Genemuiden 

Tel. 038-3854177  

Fax. 038-3856549 
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Weidevogelbescherming ’avereest’ 

wil hierbij alle boeren en loonbedrijven 

bedanken voor de hulp bij het beschermen 

van de weidevogels in 2015


