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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 en is de weidevogelbescherming in 
dit gebied van start gegaan. Vanaf 1996 hebben zich vrijwilligers 
bij hem aangesloten en in 2016 heeft de vereniging 52 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 Janny Spijkerman

Na de sombere winter is in 2017 het voorjaar al vroeg aangebroken. De 
lenteboden kondigen zich aan! De kieviten buitelden door de lucht om 
de aandacht van de vrouwtjes te trekken en de eerste grutto’s waren 
gesignaleerd. Voor mij is dit het echte “lentegevoel”.

Dit lentegevoel is de start van een drukke periode. Het weidevogelseizoen komt er aan!

Samen met de bestuursleden moet de voorjaarsvergadering voorbereid worden, het veldwerk moet 
voorbereid worden zodat iedereen weer volop aan de slag kan. Ivonne van Hedel neemt secretariaatswerk 
over, het veldwerk wordt grotendeels opgepakt door Franklin ter Horst en sinds maart is Harm Jan Postma 
de nieuwe penningmeester. Zo langzamerhand komt alles weer op gang en zijn de taken in het bestuur weer 
verdeeld. 

De ondersteuning van Peter van de Brandhof van Landschap Overijssel, Wethouder Jannes Janssen die over 
de schouder meekijkt, collega ’s van Weidevogelverenging “Bezuiden de Vecht” en natuurlijk de inzet van 
de leden hebben ervoor gezorgd dat alles weer op rolletjes loopt. 
Even vooruitkijkend; in 2019 bestaat onze vereniging 25 jaar. Ik denk dat wij daar als vereniging trots op 
kunnen zijn en terug kunnen kijken op al het werk wat we allemaal gedaan hebben en wat er bereikt is in de 
afgelopen jaren.

Wat voor mij heel belangrijk geweest is dat ik het afgelopen jaar met het veldwerk kennis heb gemaakt. Ook 
agrariërs en loonwerkers heb ik leren kennen. Elk jaar een stapje erbij. Weer enkele doelen bereikt!

De voorzitters hamer overdragen, heb ik nog niet bereikt. Ik hoop dit begin 2020 te kunnen doen en vraag 
hierbij nogmaals aan de leden hier over na te denken.
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2. Voorjaar 2016

Zo rond half februari zijn de weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Dan zijn de eerste 
scholeksters weer op de Kotermeer in Dedemsvaart. Is het jodelen van de wulp weer te horen en zijn er 
inmiddels alweer grote groepen kieviten waargenomen door de vrijwilligers. 

Het zijn niet alleen de geluiden van de weidevogels die je hoort. Ook de agrariërs zijn weer op het land. Zij 
moeten het land bewerken en zorgen dat de gewassen weer ingezaaid kunnen worden. 

Dat is de tijd dat de weidevogelbeschermers weer actief worden. Zonder de bescherming door vrijwilligers 
en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot 
krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige weidevogelbeschermers worden de nesten tijdig opgespoord en 
beschermd.

De goede samenwerking tussen agrariër, loonwerker en weidevogelbeschermer is de basis voor een goed 
weidevogelbeheer. Eén voorbeeld hiervan is het omzetten van nesten in samenwerking met de loonwerker. 

3. Voorjaarsvergadering

Het financieel verslag werd besproken. De kascommissie heeft 
alles gecontroleerd en akkoord bevonden. 

In het verleden heeft onze vereniging gebruik kunnen maken 
van subsidieregelingen. Door de overheid is hier op bezuinigd, 
zo niet helemaal weggevallen. Zo moeten wij ook net als andere 
verenigingen de handen uit de mouwen steken om onze kas 
te spekken. En wordt er van de leden van de vereniging een 
bepaalde inzet gevraagd. Door de Rabobank wordt de moge-
lijkheid geboden om deel te nemen aan de Rabobank Clubkas 
Campagne en wordt er jaarlijks gecollecteerd door enkele leden 
voor Het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Om de vereniging draaiende te kunnen houden zijn bovenstaande inkomsten, naast de contributie van € 
10,00 per jaar nog niet helemaal voldoende om de vereniging draaiende te houden. De leden gaan akkoord 
om de contributie per direct te verhogen naar € 15,00 per jaar. 
 
Er hebben ook bestuursverkiezingen plaatsgevonden. Ivonne van Hedel en Harm Jan Postma zijn in het 
bestuur gekozen.

Er is afscheid genomen van penningmeester Menze van der Molen. Janny Spijkerman bedankt Menze voor 
zijn inzet in de afgelopen 10 jaar. Hij is als weidevogelbeschermer bij onze vereniging begonnen. De laatste 
jaren is hij penningmeester geweest en heeft de eierboekjes ingevoerd in de database van De Landschap-
pen. Deze inzet heeft de vereniging erg gewaardeerd. In oktober 2016 had hij te kennen gegeven zijn be-
stuursfunctie te willen neerleggen. Hem wordt een cadeaubon en een bloemetje overhandigd.

Tijdens de voorjaarsvergadering worden elk jaar weer de pasjes verlengd, zodat de vrijwilligers met de juiste 
vergunning bij de boer op het land de nesten van weidevogels mogen en kunnen beschermen.

4. Eerste kievitsei

In 2017 werd het eerste kievitsei van Nederland 
gevonden op 9 maart op een maisperceel in Ronde 
Veenen in de Provincie Utrecht. De volgende 
dag, 10 maart het eerste ei van Overijssel in een 
weiland in Genemuiden. Heel opmerkelijk, want 
meestal zit er tussen het eerste ei van Nederland 
en die in dit deel van Nederland wel enkele 
dagen.
Op 11 maart werd het eerste kievitsei van 
Hardenberg en tevens die van de vereniging 
gevonden door Franklin ter Horst op oud maisland 
achter de Kotermeer in Dedemsvaart.
De nesten werden beschermd voor de komende 
landwerkzaamheden.

Met de vondst van het eerste kievitsei was het 
weidevogelseizoen nu ook echt begonnen. 
Vrijwilligers trekken vanaf half maart tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te 
zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. Deze bescherming is hard nodig, de 
weidevogels nemen al jaren in aantal af. 
 
In Overijssel zetten jaarlijks ruim 400 vrijwilligers zich actief in voor de bescherming van weidevogelnesten 
en kuikens. De weidevogelgroepen worden hierbij door Landschap Overijssel ondersteund met materialen, 
cursussen en waar nodig begeleid. 

Aankoop • Verkoop • Aan- / verhuur • Taxaties
Planschade • EPA advies • Hypotheken

b o e r t j e s d e d e m s v a a r t . n l

D e d e m s v a a r t
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6. Rabobank Clubkas Campagne en collecte Anjeractie 

In 2016 is de Rabobank Vaart en Vechtstreek gestart met Rabobank 
Clubkascampagne. Dit omdat zij veel waarde hecht aan het 
versterken van de lokale omgeving. Daarom geven zij jaarlijks 
vanuit het Fonds Coöperatief Dividend (FCD) een deel van de winst 
terug aan de samenleving. Dit om maatschappelijke projecten nog 
krachtiger te steunen. 
In 2017 heeft onze vereniging het project bij de 20.000 leden 
onder de aandacht gebracht. De leden bepaalden de hoogte van 
de bijdrage door te stemmen op één van de verenigingen. Door de 
leden van de Rabobank is er in 2017 veelvuldig op onze vereniging 
gestemd. Dit heeft onze verenigingskas een bedrag van € 466,45 
opgeleverd. Dit hebben wij kunnen gebruiken om onze vereniging 
te promoten. Graag zien wij ons ledenbestand uitgebreid met 
jeugdige vrijwilligers hier gaan we in 2017 en 2018 op inzetten.

Onze vereniging doet in 2018 uiteraard 

weer mee aan deze campagne die in van 15 

t/m 31 maart 2018 gehouden wordt. Leden 

van de Rabobank krijgen hun stemkaart 

toegestuurd.

5. Het vinden van het eerste kievitsei!, door Franklin ter Horst

Ik had vanmorgen eerst al kilometers op een ander bouwland lopen sjokken en alleen maar een paar krabsels 
gevonden. De moed al bijna opgegeven. Maar dacht bij mijzelf; vooruit! Toch maar even op het land bij de 
Kotermeer kijken.
Zag door de verrekijker een paar kieviten halverwege het land en dacht er op af! Wie weet.
Ik had al bijna de hele akker afgelopen en toen was het toch nog bingo! 
Janny snel gebeld want wie weet waren ze mij in Sibculo nog voor. Maar dit keer gelukkig niet. En zo vond 
ik in 2017 het eerste kievitsei van Hardenberg.

De afgelopen jaren is het 
een stille strijd. Wie vindt 
het eerste kievitsei van 
de gemeente Harden-
berg. Is het de Weide-
vogelgroep uit Sibculo 
of Weidevogelbescher-
ming “AVEREEST”. De 
afgelopen jaren ging de 
eer naar de fam. Bruns-
manvan de groep Sib-
culo. Dit jaar dus de eer 
aan onze vereniging.

VAN DER GRAAF DE MOLEN HOOFDVAART 97, DEDEMSVAART (0523) 612484 
INFO@VANDERGRAAFDEMOLEN.NL WWW.VANDERGRAAFDEMOLEN.NL

Alles voor 
uw dier, 
tuin en 
ruitersport!

WE ZIEN U GRAAG
IN ONZE WINKEL!

GALILEISTRAAT 27      7701 SK DEDEMSVAART      0523 617172      INFO@DPMEDIA.NL

LAAT JE 
OOK ZIEN!

DPMEDIA.NL

TOT SNEL!
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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

7. Gruttopopulatie op de Es in Oud-Lutten, door Henk Ballast

In een deel van het gebied waar wij ( Henk Ballast, Jan Uythof, Hans Gons en Jan vd Beeke) de nesten van 
weidevogels beschermen hebben we in 2017 meer grutto nesten gevonden dan voorgaande jaren.
 
Wij waren bezig een perceel nog in te zaaien maisland af te zoeken naar kievitsnesten, waar veel nesten van 
kieviten lagen. 

Zo zijdelings viel het ons op dat er op een paar percelen grasland nog al veel grutto’s rondscharrelden. Hier 
zijn we maar even ingelopen en vonden gelijk al een nest met 4 eieren. Dit heeft ons doen besluiten hier dan 
ook nog een paarmaal op herhaling te gaan. Wat uiteindelijk resulteerde in 12 nesten allen met 4 eieren. 
Nadat we de markeringsstokjes hadden geplaatst zijn we naar boer Back (de eigenaar van de grond) gegaan. 
Wij hebben hem ingelicht en die heeft toegezegd tijdens het maaien de nesten te sparen. Dat is allemaal 
prima verlopen. Zo hebben ook wij weer er ervaren dat de samenwerking met de boer heel belangrijk is.
 
Uiteindelijk bleek bij nacontrole dat er 9 nesten uitgekomen zijn. We denken zelfs dat er nog wel een paar 
nesten meer geweest zijn, maar dat we die door het hoge gras gemist hebben. We vonden het wel uniek dat 
er zoveel nesten vlak bij elkaar lagen. 

De scholekster is ook goed vertegenwoordigd in het gebied waar wij zoeken. Hier hebben wij 30 nesten van 
gevonden.

Wij kunnen terugkijken op een heel succesvol weidevogelseizoen!

Anjeractie van Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Door leden van onze vereniging is er ook dit jaar weer gecollecteerd voor 
de Anjeractie, de anjeractie is de jaarlijkse collecte, van Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Dit heeft voor de vereniging een bedrag van € 172,03 opgebracht. 
De helft van de opbrengst is voor de eigen clubkas en de andere helft voor 
cultuur en natuur in de regio. Ook in 2018 zullen de leden van onze vereniging 
weer met de collectebus bij de inwoners van Slagharen aan de deur komen. 
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8. Nieuwe vrijwilliger omgeving Oudleusen, door Janny Spijkerman

In het gebied tussen Nieuwleusen en Oudleusen was al een paar jaar geen weidevogelbescherming . De 
vrijwilligers waren gestopt en er waren nog geen nieuwe vrijwilligers gevonden. Sinds 2017 is er weer 
een vrijwilliger, Herman Hoekman, actief in het gebied rond Oudleusen. Hij had begin 2017 de cursus 
weidevogelbescherming van Landschap Overijssel gevolgd en wilde zich graag aansluiten bij een vereniging. 
Na een gesprek met Janny kwam al heel snel dit gebied aan de orde. De oude lijst werd besproken en hier 
is Herman mee op pad gegaan. Hieronder een kort verslag van zijn ervaringen.
 
“Hallo Janny. Hier even een mail, je zult wel denken van die Herman horen we niets. Daarom dit bericht, ik 
heb alles op nieuw uit gezocht wat boeren betreft, van de lijst die ik van jou gekregen heb klopt niets meer. 
Ik heb nu een nieuwe lijst met alle adressen en telefoon nummers waar ik zoeken mag.
Deze lijst moet ik maar een keer met jou door nemen.
Ik wil ook wel een keer bij jou komen, dan moeten we daar een afspraak over maken, ook is het gebied waar 
ik zoek niet in te voeren van site van de weide vogels.

Ik heb drie kievits nesten gevonden en één wulpen nest met eieren. Die foto stuur ik mee, en mag je 
gebruiken voor het jaarverslag
Hopende hierbij een beetje te hebben bij-gepraat.
Hartelijke groet Herman”.

Janny is aan het eind van 
het seizoen om alles door te 
spreken bij hem langs gegaan 
en werd hier verrast! Herman 
had alles in kaart gebracht en de 
handtekeningen bij de boeren 
geregeld. Hiervoor dank aan 
Herman Hoekman.

9. Weer een stapje verder met mijn veldwerk, door Janny Spijkerman

Inmiddels begin ik het veldwerk heel leuk te 
vinden en gelukt het mij om een enkele keer 
een nestje te vinden. Dit jaar belde agrariër 
Nijkamp dat hij tijdens het voorbewerken van 
het land 7 nestjes gevonden had. En de vraag 
of de nesten gemarkeerd konden worden 
omdat de andere dag de loonwerker zou 
komen om het land te bemesten. En de vraag 
erbij of we voor een kaart konden zorgen waar 
de nesten lagen. 
Contact opgenomen met Frankin ter Horst. 
Die Jan Jut weer had ingeschakeld om ook 
mee te helpen de nesten te markeren. Met 
z’n drieën op een regenachtige avond richting 
Stegeren. Het enige wat mij te doen stond was 
om met de weidevogelapp de nesten op te zoeken. De kaart nog naar de boer gebracht en de volgende dag 
kon de loonwerker aan de slag”. Van de 7 nesten zijn er 5 met succes uitgebroed. 
 
Voor mij de eerste keer. Toen kwam ik er achter dat dit wel heel erg gemakkelijk is en heel veel werk 
bespaart. Voor zowel de vrijwilliger, de boer en de loonwerker. Op dat moment heb ik besloten om nogmaals 
dit bij de vrijwilligers onder de aandacht te brengen. De voorjaarsvergadering van 2018 leek mij hiervoor het 
juiste moment. 

LandschappenNL	-	Legsels:	OV36	Weidevogelbescherming	Avereest	2017

Soort:		 Kievit		alles	aan	alles	uit

			Collectief	Weidevogelbeheer	2017	en	SN-Vochtig	weidevogelgrasland-13	november	2017

Oproep

Graag wil ik foto’s ontvangen die in het weidevogelseizoen 
gemaakt worden:
- Van weidevogels
- Gevonden nesten
- Tijdens het zoeken
- Bijzonderheden 

Janny Spijkerman 
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10. Wethouder op werkbezoek, door Janny Spijkerman 

Jaarlijks brengt wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg een werkbezoek aan de 
weidevogelbescherming. Aanleiding hiervoor is om de weidevogelbescherming onder de aandacht te 
brengen en de vinder van het eerste kievitsei van de gemeente in het zonnetje te zetten. Er wordt elk jaar 
een andere locatie in de gemeente bezocht. In 2017 hebben we gekozen voor Oud Lutten en hebben er een 
agrarisch bedrijf bij betrokken. 

Nadat Janny Spijkerman, onze voorzitter, alle aanwezigen verwelkomd had, gaven de gastheren Vetker 
en Grevelman hun bevindingen met de weidevogels bescherming weer. Hieruit blijkt dat de agrariërs, de 
weidevogelbeschermers en de gemeente Hardenberg wel op één lijn liggen. Tijdens het brainstormen kwam 
al snel naar voren dat de samenwerking tussen alle partijen zijn vruchten afwerpt.

Vervolgens werd aan Franklin ter Horst, de vinder van het eerste kievitsei van de gemeente Hardenberg, een 
enveloppe met inhoud overhandigd.

Er werden twee locaties bezocht. Op de eerste locatie werd een wulpennest bezocht, alleen door de 
wethouder en 2 vrijwilligers, dit om het nest zo min mogelijk te verstoren.

Op de tweede locatie werd 
gezamenlijk over een akker gelopen 
waar al nesten waren gevonden. Dit 
perceel moest nog voor een tweede 
keer afgezocht worden omdat er 
nog meer nesten lagen.Samen met 
de wethouder en de vrijwilligers 
werd dit gedaan. Er werden nog een 
aantal kievitsnesten gevonden en 
gemarkeerd. Bijzonder was dat er 
ook nog een nest van een scholekster 
werd gevonden op het zelfde perceel. 
Maar opeens klonk er een kreet van 
Geke van der Beeke “hier lopen 4 
kuikentjes”. Bij het nest aangekomen 
was duidelijk te zien dat deze net 
uitgekomen waren. De reactie van de 
wethouder en de vrijwilligers “hier 
doen we het voor”!

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Het veld in, door Janny Spijkerman 

Zoals ik al eerder aanhaalde ben ik dit jaar regelmatig 
het veld in geweest. Heb hier en daar geprobeerd 
een nestje te vinden, maar… dat is nog niet goed 
gelukt. Wel heb ik veel gesprekken met vrijwilligers 
gehad tijdens het veldwerk. Maar kwam ook tijdens 
de zwerftochten opmerkelijke dingen tegen.
Zo trof ik een fiets aan! Deze was van een 
weidevogelbeschermer, maar van wie? Want heel in 
de verte liep iemand op het land. Er maar eens op af! 
En daar trof ik Jan van der Beeke, al speurend met 
stokken in zijn hand om het nest te kunnen markeren 
als hij die gevonden had. 

Een andere keer was het een groepje die ik trof. Het 
regende en waaide, maar ze bleven doorzoeken. 
Toch maar even het land op om contacten te leggen 
en te vragen hoe de stand van zaken was. Ze hadden 
die morgen de nodige nesten gevonden.

Er melde zich ook een agrariër met de vraag of wij 
hem konden helpen met het zoeken naar wulpen en 
reeën. Zijn gras was van die hoogte dat het vinden 
van deze 2 soorten wel heel erg moeilijk ging. Hier 
maar eens op afgestapt om te kijken of de gevraagde 
hulp geboden kon worden. Op dat moment waren 
er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar. Omdat de 
agrariër zelf de nesten en de reeën kon vinden heb 
ik stokken met zakken gebracht en uitgelegd hoe 
deze te gebruiken. Deze bescherming is succesvol 
verlopen.

11. Resultaten 2017 

Legs els  per s oort  |   groepsnivo: OV36

Selectie: OV36 Weidevogelbescherming Avereest 2017

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.
 
Grutto 15 15 14 1 93.33 0 0 0 0 0 1
Kievit 397 347 242 105 69.74 63 0 11 27 0 4
Knobbelzwaan 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Meerkoet 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Patrijs 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Scholekster 43 35 33 2 94.29 2 0 0 0 0 0
Veldleeuwerik 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Watersnip 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilde eend 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Wulp 10 9 8 1 88.89 1 0 0 0 0 0

Totaa l
% van bekend resultaat

477 413 304
73.61

109
26.39

73.61 66
15.98

0
0

11
2.66

27
6.54

0
0

5
1.21

Versie: 1.04 ; geprint: 19-02-2018 09:28.

Grutto
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13. Weidevogeldrone 

De afgelopen jaren hebben we er al op vooruitgeblikt. 
De komst van de weidevogeldrone.
De afgelopen twee jaar heeft Landschap Overijssel, 
samen met Brandhof Natuur en Platteland en Clear 
Flight Solutions, een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd naar de inzet van nieuwe drone 
technologieën. Deze technologieën kunnen 
ondersteuning bieden aan de vrijwilligers en boeren 
bij het opsporen van weidevogelnesten in het 
agrarisch gebied. Dit jaar werd de weidevogeldrone 
officieel in gebruik genomen. 

Op 5 april vond de feestelijke oplevering plaats. 
Hester Maij, gedeputeerde landelijk gebied en 
culturele infrastructuur van de Provincie Overijssel, 
stuurde de eerste weidevogeldrone de lucht. 
 

14. Gastdocent CSG Dingstede in Meppel 

Jaarlijks is Janny Spijkerman, onze voorzitter, gastdocent op CSG 
Dingstede in Meppel. De leerlingen krijgen de volgende opdracht: Stel 
een beheerplan op om 8ha grasland geschikt te maken voor weidevogels. 
Door Janny werd ook dit jaar die opdracht aangevuld met de presentatie 
“Weidevogels in de praktijk” en aansluitend aan deze praktijkles gingen 
de leerlingen met de docent een dagdeel het veld in en moest de 
opdracht verder uitgewerkt worden. De uitgewerkte opdrachten werden 
door Janny en de docent beoordeeld.

UW BETROUWBARE 
TRANSPORTPARTNER

BANDEN - TRUCKWASH - WERKPLAATS
TRANSPORT - TANKSTATION

WWW.VISKAALTRANSPORT.NL

TWEEDE KATINGER 2 - 7707 CW BALKBRUG
T 0523 65 74 49  F 0523 65 72 41 E INFO@VISKAALTRANSPORT.NL

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!
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15. Andere activiteiten van de vereniging

Dedemsvaart Natuurlijk:
Onze vereniging was ook in 2017 weer aanwezig op 2e 
Pinksterdag op Dedemsvaart Natuurlijk. Een gezellige 
dag met veel aanloop. De bezoekers werden voorzien van 
informatiemateriaal over weidevogelbescherming. In de 
stand was gelegenheid om de opgezette vogels en andere 
materialen te bekijken. Op het land liepen jonge kieviten 
die door de verrekijker gespot konden worden. Er waren 
nesten nagemaakt en de kievit was van dichtbij te bekijken. 
In de verte was een scholekster op het nest te zien. 
De bezoekers konden raden hoeveel eieren er in een glazen 
pot zaten. Er zaten 105 eieren in de pot en door 2 personen 
werden er 110 geraden. Door loting is de fam. Visscher uit 
Dedemsvaart de winnaar geworden. Zij hebben het boek 
“Gevaren rond de vogelhut”, geschreven door Liesbeth 
van Binsbergen gewonnen.

Door Janny Spijkerman zijn er op diverse locaties lezingen 
gegeven;
- Bij de 55+ in Lutten
- In het Kronkelhonk in Slagharen
- In de Wheem in Oud Avereest tijdens de “Dag van het 
Landschap”

Tweemaal een familiebijeenkomst voorzien van een 
presentatie en is er in De Koppel in Hardenberg 
deelgenomen aan de expositie “Insecten….onmisbaar” 
In deze expositie was de rode draad “insecten”. Onze 
vereniging heeft hier laten zien hoe belangrijk insecten 
voor weidevogels zijn. Het is voor de weidevogels het 
belangrijkste voedsel. Dit kunnen ze vinden in kruidenrijk 
grasland en op slikkige waterkanten.

POMPTANKWAGENS / ZODENBEMESTERS

LIQUILISER PRECISIEBEMESTING

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

16. Najaarsvergadering

Tijdens de najaarsvergadering is er teruggeblikt 
op het seizoen 2017. Een succesvol jaar voor de 
vereniging. Er zijn in totaal bijna 100 nesten meer 
gevonden. Het uitkomstpercentage is gelijk 
gebleven. Er hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers 
bij de vereniging aangesloten. Een jaar waar met 
volle tevredenheid op teruggekeken kan worden. 

Jaarlijks wordt de schouderklop uitgereikt, zie 
hiervoor hoofdstuk 17.

Zoals voorgaande jaren is de najaarsvergadering 
een avond die afgesloten wordt met een verloting 
en een presentatie. Dit jaar was het de heer 
Jan Meilink van de Nederlandse Bijenhouders 
vereniging afd. Hardenberg die een presentatie 
heeft verzorgd over “het leven van de bijen”
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18. predatie 

Predatie is altijd een lastig onderwerp voor weidevogelbeschermers. Predatoren horen erbij, maar waar ligt 
de grens? Er zijn wel mogelijkheden om vergunningen te krijgen voor predatiebestrijding, maar ingrijpen is 
complex, er spelen veel zaken mee. 

In 2016 en 2017 zijn er bij 140 nesten van kieviten, grutto’s, tureluur, wulp en scholekster cameravallen 
geplaatst. In Lierderbroek (1500 hectare), Staphorsterveld (1200 hectare) en Tolhuislanden (500 hectare), de 
door de provincie aangewezen beschermde weidevogelgebieden. Daarbinnen zijn vele vrijwilligers en boeren 
actief die aan ‘agrarisch natuurbeheer’ doen. Ze houden bij hun werk rekening met onder meer weidevogels 
en krijgen daarvoor compensatie van de overheid. Het onderzoek word begin 2018 gepresenteerd aan 
de Overijsselse gedeputeerde 
Hester Maij.

Projectleider van het onderzoek 
Joachim van der Valk (van 
Collectief Agrarisch Natuurbeheer 
Noordwest-Overijssel) noemt 
de getallen uit het onderzoek 
‘alarmerend’. ,,Slechts 41 procent 
van de legsels bleek succesvol. 
Dat betekent dat kuikens uit het 
ei kwamen. Dat wil dus nog niet 
eens zeggen dat ze opgroeien 
tot volwassen exemplaren. Voor 
een stabiele weidevogelpopulatie 
moet 60 procent of meer van de 
nesten succesvol zijn.’’

17. Schouderklop 2017, door bestuur

Meestal wordt er in de loop van het weidevogelseizoen wel eens gezegd, dat is wel iemand voor de 
schouderklop. Tijdens de laatste bestuursvergadering moesten we toch besluiten wie de schouderklop wel 
zou krijgen. Vanuit het bestuur kwam de volgende suggestie! 

“Deze weidevogelbeschermer neemt zijn 
kinderen mee de natuur in. Het is niet alleen 
weidevogelbescherming, maar ook andere 
natuuractiviteiten. Zijn kleinkinderen neemt 
hij mee en maakt ze wegwijs met de natuur. 
Het is een gebruik binnen deze familie om de 
natuurkennis over te dragen. 

Het betreft hier niet één, maar meerdere 
weidevogelbeschermers die dit jaar 
de schouderklop krijgen. De andere 
weidevogelbeschermers nemen de kinderen 
mee de natuur in en leren ze nesten van 
weidevogels te zoeken. De kleinkinderen gaan 
weer met opa het veld in. Zo is de cirkel rond.

En zo komt onze voorzitter terug op de 
periode 1997 – 2017. 20 jaar “schouderklop”. 
Was het in 1997 dat Laurence Haitjema de 
allereerste schouderklop kreeg omdat hij 
de meeste nesten en het 1e kievitsei van 
Overijssel gevonden had.

Na een periode niet meer als 
weidevogelbeschermer actief te zijn geweest, 
is Laurence in 2016 weer lid geworden van 
onze vereniging . Samen met zijn vader Jelle 
waren ze op de najaarsvergadering van 2016 
aanwezig. In 2017 was het broer Arthur die 
ook lid werd en gaan ze nu net als voor 20 jaar terug weer samen het veld in.

De achterliggende gedachte om de schouderklop dit jaar aan deze 3 mensen uit te reiken is: 
-de jeugd weer betrekken bij de weidevogelbescherming. En zij zijn hier een heel goed voorbeeld van”

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

19. Scholenproject, Weidevogelbeschermers in de klas 

 of mee op locatie

Scholenproject, Weidevogelbeschermers in de 
klas of mee op locatie.
Het is mogelijk voor scholen om gebruik te 
maken van ons scholenproject
Er zijn meerdere mogelijkheden om kennis te 
maken met weidevogelbescherming.
1. Door middel van een PowerPoint presentatie 

in de klas 
2. Door middel van materialen zoals o.a. 

opgezette weidevogels en andere 
materialen in de klas 

3. Mee op locatie, dit is heel beperkt mogelijk 
in de maanden april en mei. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact opnemen 
met Janny Spijkerman 

Periode:  hele jaar 
Duur:  1-1½ uur
Groep:  5 t/m 8
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20. 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

21. 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.

WWW.KOONSTRA.EU
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22. 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.

23. 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 0523-614553/ 0654224769

De Krim-Noord
M Schonewille 0524-571882 /B. Kroesen 0528-352070

Ane, Anerveen en omgeving: 
J. 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 Janny 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

bemesten

REPARATIE VAN BIJNA ALLES WAAR EEN STEKKER AAN ZIT! 
O.A. LAPTOPS - DESKTOPS - TELEFOONS - TABLETS

TELEVISIES - AUDIO COMPONENTEN - LUIDSPREKERS

VERSTERKERS - ETC.
OOK VERKOOP VAN BOVENSTAANDE EN BIJBEHORENDE

RANDAPPARATUUR EN BENODIGDHEDEN.

GRATIS PARKEREN AAN DE LANGEWIJK 310 - DEDEMSVAART 

0523-610265 - INFO@FIXITALLCOMPUTERS.NL

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

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 iedereen bedanken, die op welke 

wijze ook zich heeft ingezet bij het 

beschermen van weidevogels in 2017. 


