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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, in het bijzonder 
van de grutto, steeds belangrijker. 
 
De 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 
weidevogel. 
 
 
 
 
 
 

 
kievit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    4

 
2.  Beschermgebied 

 
 

Weidevogelbescherming “AVEREEST” .  
In 1995 is Henk Spijkerman gestart met weidevogelbescherming in Dedemsvaart. Vanaf 
1996 hebben zich vrijwilligers bij hem aangesloten en  in 2008 heeft de  vereniging  79 
vrijwilligers, die bij 190  boeren de nesten van weidevogels beschermen op 4422 ha. 
 

  
De vrijwilligers zijn  actief in  4 gemeenten; 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, in het gebied tussen Nieuwleusen en 
Oudleusen. 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. Woord van de voorzitter 
 

 
Net als voorgaande jaren is het woord weer aan mij. Ik loop al een poosje te denken…    
”Wat  zal ik vermelden”.  Veel wat dit jaar is gebeurd heb ik al voorbij zien komen aan de 
hand van andere auteurs. Van mij dus wat losse indrukken. 
 
Het 1e kievitsei! Als dat gevonden is begint het 
weidevogelseizoen pas echt! Nadat op 3 maart het 1e 
kievitsei van Nederland was gevonden. Meldde op 11 
maart Dhr. Mooiweer uit Marknesse het 1e kievitsei van 
Overijssel. Ook dit jaar waren wij,  Hans Toorneman 
van SBNL en ik, namens Landschap Overijssel, de 
controleurs. De melding kwam om 14.30 uur.  Het was 
die dag slecht weer. Door regen en een modderig land 
hebben we het legsel gecontroleerd.  
De eerste melding van de vereniging kwam van Piet de 
Ruiter op 13 maart.  
 Piet de Ruiter 

 
 
 
De ervaringen in het veld. Eigenlijk is dat niet iets 
nieuws, de vrijwilligers weten er alles van. Veel nesten 
worden gepredeerd. Dat is ook aan de resultaten te 
zien. Er zijn minder nesten gevonden, maar dat komt 
omdat er minder weidevogels zijn. Maar er is ook 
minder predatie! Veel vrijwilligers zullen nu denken, 
hoor ik dat goed. Ja, want jullie hebben het zelf in de 
eierboekjes ingevuld. Toch baart het mij zorgen! 
Minder kieviten, dat heb ik al een paar jaar 
aangegeven. Er wordt dan landelijk gekeken naar de 
stand van de grutto, want dat is dan maatgevend. 
Maar de kievit!! er zijn er steeds minder. Tijdens mijn 
omzwerving zag ik ook de vrijwilligers actief bezig. 

 

De heer en mevrouw Ballast 

 
 
 
 
Het jaar 2008. Veel ervaringen op gedaan. De 2 exposities, het 25 jarig jubileum van onze collega 
vereniging in Weerselo. Gastdocent op C.S.G. Dingstede in Meppel. Dit allemaal naast het eigenlijke 
werk. Tussendoor heb ik ook nog tijd gehad om mooie foto’s te maken.  

Samen met Jan Altena weidevogelexcursie voorbereid.        Jan Altena 
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Het afgelopen jaar heb ik weer diverse dialezingen verzorgd, waaronder een toch wel heel bijzondere. 
Op maandag 26 mei werd ik omstreeks 8.30 uur verwacht in “De Vijverhoeve” voor een dialezing. 
Deze keer met wel een heel opmerkelijke aankondiging van mijn dialezing. Meestal wordt ik 
aangekondigd: De heer Spijkerman komt ons vertellen over weidevogels. Ditmaal stond mijn dialezing 
op de agenda als: “een voorlichting van een niet technisch product”. 
Dit was de verrassing voor de deelnemers van de ledendag van Stichting Versterking Continuïteit 
Tweewielerbedrijven. 
 
Voor mij was deze dag ook een verrassing. Samen met Janny was ik niet alleen uitgenodigd om een 
lezing te verzorgen, maar ook de hele dag aanwezig te zijn. Wij hebben van deze dag genoten. Na de 
ontvangst, mijn presentatie en de koffietafel gingen we in de bus naar Heerenveen. Hier hebben we 
een bezoek gebracht aan de Batavus fabrieken. Dit was heel interessant. Als afsluiting van het bezoek 
aan de fabriek heeft Jan Altena de deelnemers verrast met een stunt. Weer terug bij de Vijverhoeve 
werden we verwelkomd met een drankje en konden we aanschuiven aan het diner. 
 
En wat mij erg is bijgebleven en dat veel indruk op mij heeft gemaakt was de presentatie van de heer 
Booi tijdens de najaarsvergadering. Zo zie je maar weer, dat waar water is, is voedsel. En daar waar 
voedsel is, zijn weidevogels.  
 

 
kievit 
 
 
 
Voor 2009 staat er weer heel wat in de agenda.  Zoals o.a. 25 april het 15 jarig jubileum, de excursie 
in Genemuiden en al weer een paar dialezingen. En voor je het weet is het weer begin maart en wordt 
het 1e kievitsei gevonden.  
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4. Expositie De Koppel                                                       
 
 
 
“Samenwerking”, een kreet die u overal hoort.  “Samenwerking, goed voor de natuur” zo 
heette de expositie in Natuuractiviteitencentrum “De Koppel” van 17 januari tot 25 
maart. Een expositie waar de samenwerking tussen de volgende organisaties aan de orde 
kwam; Weidevogelbescherming “Avereest”, Landschap Overijssel, W.B.E. “De 
Vechtstroom”, W.B.E. “de Akkerlanden”, W.B.E. “Tussen Vecht en Dedemsvaart”, S.B.N.L., 
OAJK en LTO Noord. 
 
 
Even een expositie opzetten! 
Ja, dat dachten wij (Piet en Janny), nou vergeet het maar. In september 2007 zijn we met de eerste 
voorbereidingen begonnen. Wie doen er allemaal mee? Toen we dat rond hadden, kwamen de 
volgende vragen; wat wordt het thema (dat wisten we wel, maar hoe?), hoe maken we hier één 
geheel van dat het de bezoekers van De Koppel aanspreekt. Maar wat nog veel belangrijker was, dat 
het duidelijk was wat we bedoelden met ons thema, welke materialen zijn we nodig en waar halen we 
dat allemaal? Door Jan Altena was een vitrine met ei-resten ingericht en door de WBE’s opgezette 
dieren meegebracht. Natuurlijk hadden we zelf al heel veel materialen. Hoe maak je water na? En ga 
zo maar door. 

 

Toen het begin december was, hadden we dit allemaal op een rij, dat dachten we. Maar al denkende 
en verder uitwerkend kwamen we toch het één en ander tegen. Wat we voor ons zelf als deadline 
hadden “voor de feestdagen alles rond” dat hebben we gehaald. Alles lag kant en klaar en op 2 
januari hadden wij het afrondende gesprek met de medewerkers van De Koppel. Na wat overleg 
moesten er nog praktische dingen aangepast worden. Iets waar wij niet aangedacht hadden, maar de 
dagelijkse leiding van De Koppel wel. Zoals een lesbrief voor de scholen. Deze werd door Immy in 
elkaar gezet. 

 

 

Dinsdag 15 januari, alles op 
transport en de opbouw kon 
beginnen. Van overal kwamen de 
hulptroepen. Ook nieuwsgierige 
blikken ontbraken niet. Want dat 
we dat allemaal voor elkaar 
kregen daar werd nog aan 
getwijfeld!  In de loop van de 
avond was de opbouw al voor 
80% klaar. Donderdagmiddag 17 
januari, alles stond er perfect bij. 
Klaar voor de opening! 

 

Janny Spijkerman bezig met opbouw 
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Opening 

Aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie werd de expositie officieel geopend onder grote belangstelling 
van vrijwilligers en genodigden, door de heer H. Hengeveld, directeur van Landschap Overijssel. 
Nadat  Piet De Ruiter (WBE’s) en Henk Spijkerman (Weidevogelbescherming) hem uitleg hadden 
gegeven welke organisaties en met welke achtergrond deelgenomen werd aan deze expositie, was er 
ruim voldoende gelegenheid voor de aanwezigen om hun indrukken op te doen. 

 

 
Links: Dhr. Hengeveld, in het midden Henk Spijkerman en Piet de 
Ruiter rechts op de foto 

Deel van expositie 

 
 
 
Een expositie waar de volgende onderwerpen aan de orde kwamen; weidevogelbescherming, de 
taken van de WBE’s zoals, wildinstandhouding, wildbescherming en verantwoorde bejaging. De rol 
van Landschap Overijssel en SBNL(Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied), die hun 
ondersteuning verlenen aan de weidevogelbeschermers en wildbeheerders. De boerenorganisaties; 
het OAJK (Overijssel Agrarisch Jongeren Kontakt)  en LTO Noord die in deze hele samenwerking een 
grote rol spelen. Op het land van de leden van deze organisaties speelt de samenwerking.  
Niet alleen dat wat de mensen doen, maar wat nog veel belangrijker is. Dat wat de natuur doet. Het 
water, het weiland, het bos en alle dieren die erin leven en welke rol zij spelen. 
Het was zeker de moeite waard om dit te zien en mee te beleven.  
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De expositie was dagelijks tijdens de openingtijden van De Koppel te bezichtigen. Voor kinderen 
waren er diverse kleurplaten en aan de expositie was een prijsvraag verbonden. Tevens zijn alle 
basisscholen van de gemeente op de hoogte gebracht van deze expositie en hebben zich hiervoor 8 
scholen aangemeld.  
 
Gekoppeld aan deze expositie werd er door de WBE’s een film over reeën getoond en verzorgde Henk 
Spijkerman een PowerPoint presentatie over weidevogels. Er was een kindermiddag. Hier werd aan de 
deelnemende kinderen uitgebreid verteld over de dieren in het bos en de weidevogels op het land. 
Tevens kon er een kijkdoos gemaakt worden. 
 
Prijsvraag 
Aan de expositie gekoppelde prijsvraag namens de organiserende verenigingen hebben Henk 
Spijkerman van Weidevogelbescherming “AVEREEST” en Piet de Ruiter van WBE “de VECHTSTROOM” 
de prijzen uitgereikt. 

De derde prijs een vogelboekje ging naar Astrid Grave uit Zwolle. 

Uit de overige deelnemers is een gezamenlijke eerste en tweede prijs getrokken. Leonie Helthuis heeft 
van Weidevogelbescherming “Avereest” een jaarabonnement op Wildzoekers, een natuurtijdschrift 
voor de jeugd, ontvangen. Voor Kris Vasse en Belana Vogelaar was er een heel spannende prijs. Zij 
gingen een avond met de jachtopziener en één van hun ouders het veld in. De jachtopziener heeft 
door met grote lampen te schijnen laten zien welke dieren er ’s avonds in het veld te zien waren.  

 

Kinderen prijsvraag aan het invullen 

 

Kris Vassen en Belana Vogelaar krijgen de prijs 
uitgereikt door jachtopziener Leferink en Piet de 
Ruiter 

 

Als je terugkijkt en erover praat zeg je tegen elkaar “Hier kun je wel een boek over schrijven”. Nou 
dat gevoel hadden Piet en ik wel degelijk.   
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5.  Voorbereidingen voor het weidevogelseizoen 2008 
 
 
 
Overleg met Landschap Overijssel  
De coördinator van Landschap Overijssel de heer E. Booij,  had in het voorjaar een overleg met de 
coördinatoren van de weidevogelverenigingen in deze regio. Hier werden de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen besproken. Die komen tijdens de voorjaarsvergadering van onze vereniging weer ter 
tafel. Erwin Booij geeft hier een terugkoppeling uit het Overijssels Platform Weidevogelbescherming. 
 
Landschap Overijssel vervult verder de secretariële functie van het Overijssels Platform 
Weidevogelbescherming. Binnen het platform wordt mede aandacht gegeven aan de uitvoering van 
de acties, zoals die staan in het provinciale beleidsplan "Boeren met weidevogels".  
 
 
 
 
           

  

De jaarlijkse aftrap door Landschap Overijssel was in 2008 op 
donderdag 6 maart in Heino. Door dhr. E. Booij van Landschap 
Overijssel werden de resultaten van 2007 gepresenteerd. En werd door 
Bruno Ens, onderzoeker van SOVON Vogelonderzoek Nederland het jaar 
van de scholekster” gepresenteerd. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Bijna geen vogel die méér bij Nederland past dan de scholekster. Een 
groot deel van de wereldpopulatie broedt en overwintert hier. Maar het 
gaat slecht met de scholekster en het is onduidelijk waarom. SOVON 
Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming willen graag aandacht 
hiervoor en hebben daarom 2008 uitgeroepen tot het Jaar van de 
Scholekster. 
 
De Scholekster is een opvallende vogel die bijna overal in Nederland 
broedt. De Waddenzee ontleent zijn internationale belang onder andere 
aan de enorme aantallen Scholeksters die er overwinteren.
Maar al meer dan tien jaar lopen de aantallen terug. Omdat de 
Scholekster een langlevende soort is, is de snelheid van de afname 
alarmerend. In nauwelijks 15 jaar tijd is het aantal Scholeksters 
gehalveerd! Hoe dat komt is niet duidelijk. Is het een gevolg van de 
verslechterde omstandigheden in de Waddenzee? Of is er iets aan de 
hand in het broedgebied? 
 
Door het organiseren van het Jaar van de Scholekster hopen SOVON en 
Vogelbescherming een antwoord op deze vragen te krijgen. 
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6. Voorjaarsvergadering 
 
 
De voorjaarsvergadering,  10 maart 2008, werd een gezellige en druk bezochte avond. Voor onze 
vrijwilligers de start van het weidevogelseizoen. 

 
Voor iedereen was er het jaarverslag 2007, informatie voor het nieuwe seizoen en informatie van 
Landschap Overijssel. Zoals o.a. het melden van het 1e kievitsei. Vanaf 2008 is het de bedoeling dat 
ook van de andere weidevogels het eerste gevonden ei wordt gemeld. 
  
Het financieel verslag is besproken. De kascommissie, bestaande uit de heren de Jong en Doggen, 
heeft alles gecontroleerd en een verklaring van akkoord afgegeven. De vereniging heeft een beamer 
aangeschaft. Deze wordt gebruikt voor educatieve doeleinden.  
Er wordt een nieuwe kascommissie vastgesteld. 
 
Bestuursverkiezingen: de heer T. Meijer was aftredend en niet herkiesbaar. De heer B. van Dijk had 
zich kandidaat gesteld en hij werd aangenomen door de vergadering. De heer Meijer werd bedankt 
voor zijn inzet en ontvangt hiervoor een attentie. 
 
Het pasje en de stempelkaart  werden weer verlengd en zo kon iedereen weer met de benodigde 
papieren het veld in. Door de voorzitter werd iedereen veel succes gewenst. 
 
 
 
 
 

 
grutto 
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7. Weidevogelexcursie in uniek tureluurgebied, door Cor Pierik een veehouder tussen de 
weidevogels van Cellemuiden. 
 
 
 
Op 19 april 2008 werd in het weidevogelgebied Cellemuiden (gemeente Zwartewaterland) een 
weidevogelexcursie verzorgd door Henk Spijkerman van Weidevogelbescherming “Avereest” en Erwin 
Booij van Landschap Overijssel. De deelnemers hebben de weidevogels volop kunnen horen en zien. 
Er waren onder andere slobeenden, wulpen, scholeksters, tureluurs, grutto's en kieviten. In het meest 
tureluurdichte gebied van Europa (Cellemuiden) is geen enkele weidevogel onbesproken gebleven. 
Daarnaast was er aandacht voor de predatoren, zoals de bruine kiekendief, de buizerd, de ooievaar, 
reiger, kraai en hermelijn. Hierover heeft overigens Henk Spijkerman een paar maanden later nog een 
paar stevige uitspraken laten optekenen in de Telegraaf. Uit dit artikel bleek overduidelijk dat we de 
ooievaar serieus moeten nemen als predator. Nestgelegenheden voor de ooievaar bieden in 
weidevogelrijke gebieden moet worden tegengehouden.  
 
Weidevogelbescherming “Avereest “ is al jaren actief om samen met vrijwilligers en boeren, de 
weidevogels te beschermen. De laatste jaren is dit beleid niet alleen gericht op het beschermen van 
de nestjes, maar ook op het beschermen van de jonge kuikens. Dit kan ondermeer door gevarieerd 
graslandbeheer. De jonge kuikens houden van afwisseling in graslengte. Lang gras hebben ze nodig 
voor bescherming en kort gras voor het foerageren. Op Cellemuiden doen een aantal boeren mee met 
de koploperproject weidevogels. Dit betekent dat deze boeren de weidevogelrijkste percelen 2 weken 
later maaien dan de rest. Dit is cruciaal voor de overlevingskansen van vooral de grutto- en 
tureluurkuikens. 
 
De deelnemers aan de excursie waren onder de indruk van de weidevogels en de kennis over deze 
vogels. Een dag later stond in de Stentor nog een mooi verslag met foto. Ook de journalist van deze 
krant had genoten van de excursie.  
 
 
   

 
Cor Pierik met enkele deelnemers Deelnemers observeren de vogels 
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8. Expositie bescherming weidevogels van LTO in bibliotheek 
 
 
 
Inleiding van de expositie:  
In mei legt elke vogel zijn ei, wie kent niet deze oude uitdrukking. Maar helaas komen 
steeds minder eieren van weidevogels uit. 
 
Er zijn  veel kapers op de kust. Veel vogels en dieren  lusten wel een weidevogeleitje. Maar ook 
landbouwwerkzaamheden kunnen een bedreiging voor de vogelstand zijn. In het voorjaar moeten de 
akkers en weilanden wel bewerkt worden. 
Gelukkig hebben zowel de weidevogelbescherming als de landbouwers ingezien dat samenwerking 
noodzakelijk is om het behoud  van de kievit, de grutto en vele andere vogels te garanderen.  
Gezamenlijk hadden zij dan ook een expositie ingericht in de bibliotheek om zo een breder publiek 
met hun activiteiten kennis te laten maken.  
 
De expositie gaf een goede indruk van de bedreigingen die de weidevogels wachten als zij aan het 
broeden zijn. Door middel van prachtige foto’s van zowel de weidevogels als de bedreigers, modellen 
van weides met broedvogels en levensechte kalfjes, kreeg de bezoeker een goede indruk van de 
werkzaamheden waarmee de weidevogelbeschermers en de agrariërs zich bezighouden. Veel kennis 
wordt opgedaan door het veldwerk waarbij geïnventariseerd wordt hoe de vogels en de bedreigers 
zich gedragen.  En aan de hand daarvan worden weer maatregelen genomen om de vogels  nog beter 
te beschermen.  
 
 
De organisaties betrokken bij de expositie waren:  
L.T.O. (Land- en Tuinbouw Organisatie) Ommen, het OAJK (Overijssel Agrarisch Jongeren Kontakt) 
afd. Ommen en Weidevogelbescherming “AVEREEST”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
scholekster  

 
vos en steenmarter 
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9. Waarneming in het veld, door Jan Altena        
 
                                     
 
 
In de maanden april en mei heb ik vogelwaarneming gedaan in de polder Mastenbroek en 
dat ging vooral om de grutto. Ik heb van alles genoteerd; wanneer gemaaid, beweid, 
gehooid en alles wat daar dan tussen valt. Gemarkeerde nesten, nieuw gevonden nesten 
gemarkeerd, alarmerende weidevogels en de gedragingen van de weidevogels. 
 
Alle genoteerde gegevens worden weer over de gegevens van vorig jaar gelegd en deze worden dan 
door geleerde mensen gecontroleerd. En die concluderen dat de gruttostand achteruitgaat. Als je in 
het veld loopt en de ogen goed de kost geeft kun je zelf ook wel die conclusie trekken. 
 
Zo zie je dat  het gras meer dan een ½ meter hoog is. Dan weet je dat is geen ideale plek voor de 
grutto. In 2007 en 2008 heb ik veel gruttonesten gemarkeerd in dat hoge gras. De nesten werden na 
ongeveer 10 – 14 dagen verlaten. De grutto voelde zich hier niet meer happy. 
 
Ook leuke dingen kom je tegen. Een boer die bijzonder zuinig was op “zijn wulp”, in een land waar 
zo’n 70 melkkoeien liepen had hij een nest van “zijn wulp” met schrikdraad gemarkeerd en na 
waarneming met de verrekijker was het een vermakelijk gezicht hoe de wulp parmantig bezit nam van 
zijn nest en de koeien nieuwsgierig even kwamen buurten. 
 
De wulp, een grote trotse eigenzinnige vogel, die wanneer hij jodelt alle zenuwen in mij laat trillen, 
een belevenis! De eigenzinnige wulp duldt geen broedende buren in zijn territorium. Hij kan het zelf 
allemaal wel. “De wulp”, hij broedt ook in mijn beschermgebied en zo heb ik na vele waarnemingen 
met de verrekijker ook dit jaar weer de nesten gelokaliseerd en gemarkeerd. 
Van mijn 8 wulpennesten zijn er 7 gepredeerd. De 8e loste dit probleem zelf op. Bij controle bleef hij 
rustig op het nest zitten. Ik kreeg een knipoog en een knikje met z’n kop. Met ander woorden: hier 
gaat het goed. Een paar dagen daarna was het een prachtig gezicht om de wulp te zien lopen met 4 
kuikens. 
 
Voor de kievit, grutto en tureluur is dat anders. Zij broeden vaak op een klein gebied, lekker dicht bij 
elkaar. Dat geeft bescherming tegen predatoren die je dan gezamenlijk op de huid of veren kunt gaan 
zitten. Eendracht maakt macht. 
 
 
 
 
 
 
Ik probeer de liefde van de weidevogels over te brengen op mijn 
kleinkinderen van 8 en 6 jaar. In het voorjaar van 2008, ze waren lekker in 
een jekkertje gestoken, de laarsjes aan en een verrekijker om de nek. Zo 
voelden ze zich echte ”weidevogelbeschermers”. Wat hebben ze genoten 
van het gevoel dat ze belangrijk waren voor de weidevogels! Ze hebben 
nesten gemarkeerd, de gegevens genoteerd van nesten van kieviten, 
grutto’s en tureluurs. 
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                     deelnemers aan excursie 
 
 
 
Hebt u ook wel eens een nest van een tureluur gezien? Dat is echt een plaatje om te zien, en om in te 
lijsten! Waar was u op zaterdag 19 april 2008 toen onze vereniging samen met Landschap Overijssel 
een excursie organiseerde aan de Rondweg in Genemuiden?  Daar broeden soms wel 12 tureluurs op 
een stukje land. U krijgt een nieuwe kans, want op zaterdag 18 april 2009 wordt er weer een excursie 
gehouden. U mag die niet missen! Noteer die datum alvast en kom genieten van het concert  van al 
die vogels die daar rondvliegen en laat Henk en Janny Spijkerman verbaasd staan van de 
belangstelling van uw kant. 
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10. Resultaten 2007 
                                                           
 
Weidevogelbescherming “AVEREEST”  
 
Actief in gemeenten Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg  
Aantal meewerkende agrariërs 190 
Aantal vrijwilligers 79 
Oppervlakte beschermd gebied Bouwland 3195      Grasland 1227 ha 
    totaal 4422  
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
                    

 
Legsels per soort 2008 

 
Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Fazant 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 1

Grutto 5 5 3 2 60.00 2 0 0 0 0 0

Kievit 308 287 163 124 56.79 78 0 12 4 3 27

Scholekster 56 56 34 22 60.71 17 0 0 1 0 4

Tureluur 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 1 1 50.00 0 0 0 0 0 1

Wulp 29 27 16 11 59.26 9 0 1 0 0 1

Totaal 403 380 218 162 57.37 107 0 13 5 3 34

Percentage van bekend resultaat  57.37 42.63 28.16 0.00 3.42 1.32 0.79 8.95

 
Beschermingsactiviteiten per soort 2008 

 
Soort AA BM GB NB OM OV PE RS ZP Totaal

            
Kievit  2 6 5 6  3 22

Scholekster   2 5   7

Wulp   2   2

            
Totaal 
% van totaal 

 2 
6.45 

8
25.81

2
6.45

10
32.26

6
19.35

 3 
9.68 

31

 
Legenda:  
AA: bij aanaarden 

BM: bij bemesten 

GB: bij gewasbescherming 

NB: bij beweiden 

OM: bij maaien 

OV: bij ov. activiteiten  

PE: bij ploegen/eggen 

RS: bij rollen/slepen 

ZP: bij zaaien of poten  
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Predatie per jaar 2008                                         

       
Type 2006 2007 2008 

Door bunzing 0 0 0 

Door 
hermelijn/wezel 

0 7 1 

Door mens 2 6 0 

Door overige 
dieren 0 1 0 

Door vogel bijv. 
kraai of meeuw 

20 10 16 

Door vos 9 8 3 

Soort niet 
bekend 

134 170 87 

Totaal 165 202 107 

Totaal bekend 
resultaat 

514 467 380 
 

      
       kraai 

                                                                                                                                     
Verliezen per soort 2008 groepsnivo: OV36 avereest

 

 
Soort B BJ BM BO BS OG ON OV P PB PHW PK PM PO PV V W WA WB WGB WM WO WPE WRS WW WZP Totaal

                             
Fazant      1      1
Grutto        2     2
Kievit      27 3 62 1 12 3 4 9    3 124
Scholekster      4  17 1     22
Tureluur        1     1
Wilde eend      1      1
Wulp      1  5 4 1     11

                             
Totaal 
% van 
totaal 

     34 
20.99 

3 
1.85 

87
53.70

1
0.62

16
9.88

3
1.85

5
3.09

9
5.56

1
0.62

   3 
1.85 

162

 
Legenda:  
B: beweiding soort niet bekend 

BJ: beweiding door jongvee 

BM: beweiding door melkvee 

BO: beweiding door overige dieren 

BS: beweiding door schapen 

OG: overig vertrapt door ganzen 

ON: 
onbekend volledig onduidelijk 
welke oorzaak 

OV: 
overig wel duidelijk maar niet 
in te vullen 

P: predatie soort niet bekend 

PB: predatie door bunzing  

PHW: predatie door hermelijn/wezel 

PK: 
predatie door vogel bijv. kraai 
of meeuw 

PM: predatie door mens 

PO: predatie door overige dieren 

PV: predatie door vos 

V: verlaten  

W: 
werkzaamheden soort niet 
bekend 

WA: 
werkzaamheden door 
aanaarden 

WB: werkzaamheden door bemesten

WGB: 
werkzaamheden 
gewasbescherming  

WM: werkzaamheden door maaien 

WO: 
werkzaamheden door overige 
werkzaamheden 

WPE:
werkzaamheden door 
ploegen/eggen 

WRS:
werkzaamheden door 
rollen/slepen 

WW:
werkzaamheden door schudden 
etc. 

WZP:
werkzaamheden door 
zaaien/poten  
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11. Najaarsvergadering 
 
Tijdens de najaarsvergadering maakte de voorzitter de resultaten van het afgelopen jaar bekend. 
Zoals deze op voorgaande pagina’s zijn vermeld. 
 
Het onderwerp predatie werd nogmaals besproken. Zoals ook het aantal weidevogels dat terugloopt.  
 
Tijdens de vergadering werd die nieuwe aanwinst van de vereniging gepresenteerd.  
Een eigen foto-expostie van 24 foto’s. Dit zijn foto’s die door vrijwilligers beschikbaar gesteld zijn, 
maar ook heeft voorzitter Henk Spijkerman zijn bijdrage hier aan geleverd. 
  
De aanschaf van deze foto-expositie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de  

Nationale Postcodeloterij  en  

                                           de medewerking van Natuur en Milieu Overijssel.  
 

Technische ondersteuning hebben we gehad van Thomas Apel van  
 
Tijdens de vergadering werd de schouderklop uitgereikt, zie hiervoor hoofdstuk 12. 
 
Voor de najaarsvergadering is er gekozen voor een korte vergadering en een dialezing van ongeveer 
1 ½ uur. Deze werd dit jaar verzorgd door de heer A. Booi uit Gees. In deze diaserie werd  een beeld 
geschetst hoe een veehouder in Wommels (Friesland) op zijn manier met weidevogelbeheer omgaat.  
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

Voor onderhoud, reparatie, 
APK, aircoservice en verkoop 

 van alle merken auto's. 
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12. Schouderklop, jaarlijks wordt deze uitgereikt aan een vrijwilliger of een groepje, die/dat zich op welke wijze dan 
ook verdienstelijk heeft/ hebben gemaakt. 
 
Dit jaar ging de schouderklop naar een vrijwilliger die al bijna vanaf het begin bij de vereniging 
betrokken is. Hij ontpopte zich al snel tot iemand die zich volledig in wilde zetten. Tijdens de officiële 
oprichting van de vereniging heeft hij uit een fonds de vereniging financieel ondersteund. Tevens is hij 
veldcoördinator in de omgeving Nieuwleusen/Balkbrug. De schouderklop is dit jaar gegaan naar Gerrit 
Hartman en werd hem uitgereikt door voorzitter Henk Spijkerman. 
 

                        
 
 
 

   Ook dit jaar werd het ingraveren van de bekers verzorgd door: 
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13. Nog meer activiteiten van de vereniging 
 
 
 
Van 17 januari tot en met 24 maart Expositie “Samenwerking, goed voor de natuur” in 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg (hoofdstuk 4). 
 
 
Op 30 maart vierde 
de Vereniging tot 
Bescherming van 
Weidevogels en Jong 
Wild haar 25 jaar 
bestaan met een Natuur 
Expo.  
 
Hier hadden wij samen 
met Landschap 
Overijssel een stand. 

       

         

     

 
Diezelfde dag werd de nieuwe 
naam van de 
verenigingbekendgemaakt: 
Natuur- en Vogelwerkgroep de 
Grutto bekendgemaakt 
    
 

 
 
Op de Johannes Bogermanschool in Genemuiden. kwam “de grote baas van de weidevogels” zoals 
kleinzoon William van Jan Altena tegen zijn mede klasgenootjes vertelde. 
 
 
 
 
Op de Dr. Albertus Risaeusschool in Hardenberg 
had Mevr. Oosterhuis de groep voorbereid op 
de presentatie.  
 
Er hing een hele lijst met vragen. Aan het eind 
van de middag waren alle vragen beantwoord.  
 
 
Er werden buiten nestjes nagemaakt. Er was 
een prijsvraag. Een heel leerzame middag voor 
de kinderen. 

Jan Altena met leerlingen  
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Gastdocent 

Nadat de leerlingen voor het biologie examenprogramma voor HAVO en VWO bovenbouw van de 

 

          Christelijke Scholengemeenschap 
                         Dingstede 

al voorbereidende lessen gevolgd hadden was voor de nieuwe lessenserie "Boer zoekt grutto"  een 
weidevogeldeskundige nodig. Er wordt namelijk van leerlingen gevraagd om een beheersplan te 
maken om gruttovriendelijk te kunnen boeren. Het werkt natuurlijk ontzettend motiverend als deze 
weidevogeldeskundige de leerlingen over weidevogels en maatregelen tot beheer kan voorlichten.  

 
 
 
Vrijwilligers in het zonnetje 

De gemeente Hardenberg   zette zaterdag 22 november meer dan 
tweehonderd vrijwilligers in het zonnetje om hen te waarderen voor vele werk wat zij in de 
gemeenschap van de gemeente Hardenberg doen. Onder deze vrijwilligers waren ook Henk 
Spijkerman en Jan Uythof van onze vereniging.  
 
Tijdens deze feestelijke avond in Theater de Voorveghter wilde het college van burgemeester en 
wethouders en raadsleden hun waardering extra laten zien. Wethouder Jannes Janssen gaf dan ook 
aan in zijn welkomsttoespraak dat de samenleving zonder vrijwilligers niet meer denkbaar is. 
‘Vrijwilligerswerk is heel belangrijk in een gemeente als Hardenberg. Zonder vrijwilligers kunnen veel 
voorzieningen in onze gemeente niet draaien,‘ liet de wethouder vol overtuiging weten.  
 
Na het welkomstwoord konden de vrijwilligers kijken naar de voorstelling door theatergroep ‘Zenga‘. 
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14. Gruttojacht eindelijk gesloten (bron: Nederland gruttoland) 

 

 

 

Natuurbeschermers en jagers in Frankrijk zijn overeen gekomen om vijf jaar lang niet op 
de grutto, wulp en eidereend te jagen. Op 2 augustus 2008 bekrachtigde de Franse 
overheid de overeenkomst. Dat is hoopvol nieuws uit een land waar onderhandelingen 
tussen jagers en vogelbeschermers moeizaam verlopen. 
  
Uit door Nederland-Gruttoland gehouden jongentellingen in 2007 en 2008 blijkt dat in beide jaren 
onvoldoende jongen vliegvlug zijn geworden om de populatie op peil te houden. Het is dan ook goed 
nieuws dat dit kleine aantal jongen niet langer bejaagd wordt. Op vele fronten is gestreden voor deze 
jachtsluiting. Een van de activiteiten van Nederland-Gruttoland was het inzamelen van een groot 
aantal handtekeningen, dat in 2005 bij de Franse ambassade werd aangeboden. Nederland-Gruttoland 
dankt iedereen die aan deze actie meedeed. 

Ondanks deze mijlpaal moeten we ons blijven beseffen dat het gruttoprobleem vooral in Nederland 
opgelost moet worden. Hoewel het areaal met goed mozaïekbeheer jaarlijks groeit, zijn de 
doelstellingen nog lang niet gehaald. Zo heeft de overheid heeft nog steeds onvoldoende geld 
beschikbaar om de grutto te redden, is de gedragscode Flora- en Faunawet nog steeds niet van kracht 
en is veel gruttobroedgebied nog onvoldoende planologisch beschermd. Het succes in Frankrijk is een 
enorme steun in de rug om nu ook in Nederland nadrukkelijker te kiezen voor weidevogels. 

 

 

 

Grutto met kuiken 

 

De afgelopen jaren 
hebben wij als vereniging 
hier ook aan mee gewerkt 
door tijdens exposities e.d. 
handtekeningen te 
verzamelen. Soms wordt 
er wel eens gedacht, waar 
doen we het voor en 
zullen we hier nog wel 
eens weer wat van horen. 
Ja dus! Hier kunnen we 
zien dat ons werk en dat 
van andere organisaties 
toch heel belangrijk is. 
(Henk Spijkerman) 
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15. Doordenkertje (ingezonden door Jan Altena) 
 
 
 
 
 

                      Ei,ei……. 
 
Eieren fascineren me door hun grootte, vorm, kleur en sterkte en het idee dat daar een jong leven uit 
kan voortkomen. De weg die het ei aflegt voordat het in het nest valt of op de band rolt, is al een 
klein wondertje. En dan vraag ik mij af, hoe weet een vogel hoeveel eieren het moet leggen, zodat er 
een grote uitkomst percentage is? 
 
Als fokker weet je, dat als je een kip op eieren zet, hoeveel er onder moeten, 1 teveel bepaalt de 
uitkomst. In de vrije natuur legt bijvoorbeeld  een kievit 4 eieren die hij met zijn broedvlekken 
keurig uitbroedt en dan met de punten van de eieren naar binnen. 
Als je wilt weten dat de eieren bebroed blijven, leg je 2 eieren met de punt naar boven. Als bij 
controle de andere dag de punten  weer naar binnen zijn gerold, is de kievit nog druk aan het 
broeden. Een kievit legt normaal 4 eieren en als er door omstandigheden 3 eieren van de 4 
verdwijnen, stopt de kievit met broeden. 
 
Een koekoek is een parasiet, die legt zijn ei bij een ander in het Nest en wel zo dat zijn ei lijkt op die 
van de “gastouders”. Hij weet precies waar hij het ei moet deponeren. 

Bijvoorbeeld bij een merel die net 2 of 3 eieren heeft,  
zodat zijn ei het maximaal aantal dagen wordt bebroed en een dag eerder uitkomt dan de eieren van 
de merel, die dan door het koekoeksjong buiten het nest worden gewerkt. 
 
Ook de kleur van de eieren van, zoals van een duif, eend, kip of zwaan hebben geen camouflage kleur 
nodig, die zijn gewoon wit. 
Dan is het toch heel mooi en bijzonder dat de eieren van een kievit “gekleurd” zijn, naar de plek waar 
ze gelegd worden. Op bouwland, donker, op gras groenig en op het strand gelig.  
Gecamoufleerd tot en met! 
 
In een kippenfokkerij moet men soms alles uit de kast halen om bevruchte eieren te krijgen en het 
hulpmiddel “de schaar”komt er soms aan te pas. 
In de natuur heb ik nog nooit iemand met een schaar rond zien lopen! Al met al zit de natuur mooi in 
elkaar. Als het nu in de vrije natuur is of in de hobbyfok. 
 
De strekking van dit verhaal is: 
Laat nooit een ander een ei in je nest leggen. Je weet nooit wat je uitbroedt! 
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16. www. Weidevogelbescherming.nl              
 
Op de website van Landschapbeheer Nederland is alle informatie te vinden die wij als 
weidevogelbeschermers nodig zijn. 
 
Mocht u ook belangstelling hebben om zelf uw gegevens via de website te verwerken, neem dan 
contact op met  Henk Spijkerman. 
 
 
17. Mijn broer de gruttokoning, door Aad van Paassen (Landschapbeheer Nederland) 
 
Mijn broer Wim is veehouder in de Zuidplaspolder en ik krijg hem opgetogen aan de telefoon "Ik heb 
dit jaar 23 paar grutto's!" Ik val bijna van mijn stoel. Daar waar de grutto overal inlevert en achteruit 
gaat weet hij de stand steeds verder op te krikken op zijn bedrijf. Hoe? Hij legt het uit. Niet alles 
tegelijk maaien, een paar stukken land wat minder intensief bewerken, de slootkanten ruim sparen, 
goede weidevogelvrijwilligers die je helpen en die eerst even de schoenen door de koeienpoep halen 
voordat ze de wei in gaan, om geen sporen na te laten voor wezels en hermelijnen en zelf vooral ook 
heel goed kijken en opletten.  
Mijn broer is voor mij de onbetwiste Gruttokoning, ik ben er apetrots op!  
Zondagochtend, 25 mei was hier meer over te horen bij Vroege Vogels van de Vara. Hans  
Schekkerman, expert op weidevogelgebied, gaf een nieuwe koers aan voor de weidevogel -
bescherming en mijn broer.... is de gastheer.   
 

 
 
grutto 
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18. Voorlichting op scholen en dialezingen voor uw vereniging. 
 
 
Voorlichting 
 
Om de jeugd te interesseren komen wij graag uw 
school bezoeken om een dialezing te verzorgen. 
Ook zijn er materialen beschikbaar die het thema 
weidevogels voor de jeugd alleen maar 
interessanter maken, waaronder de leskist 
“Weidevogels” die door Landschap Overijssel 
beschikbaar wordt gesteld. 
 

                
 

 
 
Dialezing en expositie 
Wanneer uw vereniging bijvoorbeeld een 
jaarvergadering heeft, kunnen wij tijdens 
deze avond een dialezing verzorgen. 
Wij vertellen u over  weidevogels en 
laten u zien welke werkzaamheden door 
onze vrijwilligers worden verricht om  
weidevogels te beschermen. 
 
 

 
 
 
 
Verjaardagskalender en ansichtkaarten 
 
Om met dialezingen en exposities de bezoekers iets specifieks met betrekking tot weidevogels te 
kunnen verkopen, zijn van de foto’s die op de verjaardagskalender staan dubbele ansichtkaarten 
gemaakt.                               
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Spijker installatietechniek v.o.f. 
Voor aanleg en onderhoud van al uw installatiewerkzaamheden 

               

  
 
   Elektra           

    Gas   200 m2    Showroom 
    Water           
    Sanitair   Sanitair & Tegels 
    Dakbedekking         

    Goten   
  
Openingstijden:     

 
     C.V.     zaterdags van 9:30 tot 15:30 
    Riolering     en       
    Gaskachels     's avonds op afspraak   
               

Langewijk 376   7701 AR      Kelvinstraat 16   7701 BZ 
         Dedemsvaart.            Tel. 0523 - 614462 
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19.  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 

        

 
bemesting 

 
 
Wanneer vrijwilliger en / of boer niet weten hoe het best te beschermen, raadpleeg dan de 
coördinator. Die heeft misschien een oplossing. 
 
 

 maaien 
 
Als u op het land een markeerstokje aantreft met daaraan een rode en witte 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. 
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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 Landschap Overijssel, 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. Vragen over Beheersovereenkomsten weidevogels? 
 

Groenloket voor particulier natuur- en landschapsbeheer! 
 

U bent grondeigenaar of –gebruiker en wilt aan de slag met natuur en landschapsbeheer. 
Voordat u begint, heeft u wellicht vragen over de (subsidie)mogelijkheden. Als u een snel 
en duidelijk antwoord wilt op uw vragen, bel dan met het groenloket Overijssel of kijk op 
www.groenloketoverijssel.nl. 

 
Het Groenloket is een samenwerkingsverband tussen Dienst Landelijk Gebied (DLG), Landschap 
Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel. Het is een telefonische dienst, waar u met vragen terecht 
kunt over: 
· Agrarisch natuurbeheer (bijvoorbeeld beheerpakketten, akkerrandenbeheer,   weidevogelbeheer en  
  botanisch beheer; 
. Landschapsbeheer (bijvoorbeeld aanleg en/of onderhoud van houtwallen, poelen, knotbomen en  
  boerenerf; 
· Natuurbeheer (basis- en pluspakketten, landschapsbeheer, functie  veranderingen en inrichting. 
 
 
Voor wie is het Groenloket? Groenloket Overijssel is 
bedoeld voor alle particuliere grondeigenaren en 
gebruikers. Dit kunnen zowel agrariërs, bos- en 
landgoedeigenaren als burgers (buitenlui) zijn. Daarnaast 
kunnen organisaties en groepen die behoefte hebben 
aan informatie over natuur- en landschapsbeheer terecht 
bij het Groenloket 

                                     

 
 
 
 
 
21. Belangrijke telefoonnummers voor vrijwilliger, agrariër en loonwerker 
  
Wanneer er vragen zijn over weidevogelbescherming kan iedereen altijd terecht bij de coördinator  

H. Spijkerman  

0523-614553 of 06-54224769 

          Daarnaast heeft elk gebied  een veldcoördinator;   

Dedemsvaart: H. 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 Spijkerman 

 

Hebt u problemen in het veld met onder andere eierzoekers die u niet kent,  of eierrapers uit andere 
streken van Nederland? Dan kunt u ook contact opnemen met de coördinator Henk Spijkerman 
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22. 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 naar het Handvat voor 
weidevogelbescherming, de brochure Weidevogels en predatie en de Veldgids 
Weidevogelbescherming. Deze zijn te verkrijgen bij de organisaties die met weidevogelbescherming 
bezig zijn. 
 
Voorbereiding  

• De weidevogelbeschermer volgt zonodig eerst een cursus met daarna zolang als nodig 
veldbezoek onder begeleiding van een deskundige en in goed overleg met de grondgebruiker 
en loonwerker 

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

 
Opsporen van nesten 

• Zoeken naar nesten gebeurt meestal in een frequentie van 1 keer per week 
• Weidevogelbeschermers gaan in principe niet met meer dan vier personen tegelijk het land in 
• Opsporen van nesten begint zoveel mogelijk met het observeren van vogels van afstand  
• Betreden van percelen gebeurt bij voorkeur niet bij nat en/of koud weer (minder dan 8 ºC)  
• Zoeken naar nesten op een perceel duurt niet langer dan nodig en verantwoord is 
• Rond gevonden nesten worden zo min mogelijk menselijke sporen nagelaten  
 

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 2 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 vindt zo veel mogelijk plaats van (bijvoorbeeld 2 meter) afstand door in een 
rechte lijn langs het nest te lopen zonder stil te staan. Nestcontrole alleen uitvoeren als dat 
nodig is. 

• 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 zoals soort 
landbouwactiviteit, type vee, duur van beweiding, soort weidevogel, locatie van het nest 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 
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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 bevordert . Bijvoorbeeld door 
plaatsing van stokken met  wapperend plastic. 

• Jonge weidevogels mogen alleen worden opgezocht, gepakt en verplaatst ter voorkoming van 
sneuvelen door bijvoorbeeld maaien 

 
Voorkomen van predatie 

• Weidevogelbeschermers gaan in principe niet in de schemering het veld in 
• In geval van hoge predatie druk wordt alleen op die momenten en die percelen gezocht en 

beschermd wanneer dat echt nodig is !  Handel  zo voorzichtig mogelijk, voorkom dat 
predatoren dankzij u kunnen toeslaan. 

 
Verzamelen van gegevens  

• In het belang van gegevensverzameling mogen eieren worden aangeraakt  en opgepakt. Dit 
wordt met terughoudendheid uitgevoerd 

• Om te weten of het beheer ook tot voldoende broedparen met bijna vliegvlugge jongen heeft 
geleid, mag aan het eind van het seizoen een telling plaatsvinden van alarmerende paren. 
Deze telling kan alleen plaatsvinden door of onder begeleiding van deskundige vogelaars.  
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23. Richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van het eerste         
kievitsei in 2008 
 
Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen erg belangrijk als start van het nieuwe weidevogel-
seizoen. Deze passie voor weidevogels is ook een belangrijke motivatie bij het actief worden als weidevogel-
beschermer. 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 (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 voor-
komen werken LBN en de Sectie weidevogelbeheer van SBNL, voorheen de vereniging voor Weidevogelbe-
heerders 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.  

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 – 128 417 92 en daarna met de 

provinciale contactpersoon van SBNL/Vanellus vanellus: ………………………(zie onder).  

- 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 provin-
ciale 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 
2008 

Provincie LBN Telefoonnummer SBNL Telefoonnummer 
Groningen Leo Stockmann 06 - 109 313 53 Ben Offringa 06 - 450 359 08 
Drenthe Jaap van Gorkum 06 - 513 486 67 Jan Ensink 06 - 137 086 58 
Overijssel Henk Spijkerman 06 - 542 247 69 Hans Toorneman 06 - 274 976 76 
Gelderland Rowan Koster 06 - 517 428 71 Wobke Douma 06 - 338 173 02 
Utrecht Hester Hinrichs 06 - 249 782 32 Wilfried Wesselink 06 - 551 930 24 
Flevoland Jan Nagel 06 - 272 976 97  Klaas Stapenseá 06 - 515 431 78 
Noord-Holland Stijn van Bellgehem 06 - 135 849 08 Albert Blees 06 - 275 980 06 
Zuid-Holland Aletta van der Zijden 06 - 214 959 54   
Zeeland Nanning Jan Honingh 06 - 128 838 34   
Noord-Brabant Ernst Jan van Haaften 06 - 523 188 42 Theo Litjens, 1ste nummer: 076 - 59 31 827 
Limburg Henk van Kuijk 06 - 246 236 14  2de nummer: 06 - 450 614 92 

 
 



    35

24.  Bestuur  
 
H. Spijkerman, voorzitter en coördinator 
 
J. Spijkerman-de Lange, secretaris 
 
M. v.d. Molen, penningmeester 
 
T. Poelstra, bestuurslid 
 
A.M. van Dijk, bestuurslid 
 

 
Secretariaat: Lepelaarweg 52 

    7701 KJ Dedemsvaart 
    Tel. 0523-614553 of 06-54224769 

  E-mail adres: grutto20@home.nl 
   
  Bank: Rabobank  rekeningnummer 3053.55.317 

    Kamer van Koophandel nummer 05066965 
 
   

Kijk even op onze website www.weidevogelbescherming.com 
 
                     
 

 
Dit kunt u doen door: 
- lid / vrijwilliger te worden 
- als agrariër uw land beschikbaar te stellen 
- donateur te worden 
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