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Doelstelling

Weidevogelbescherming ˝AVEREEST˝ stelt zich als doel 
zoveel mogelijk van de in dit gebied broedende weidevo-
gels te beschermen, opdat meer legsels kunnen uitkomen. 
Bij weidevogelbescherming wordt de aandacht voor over-
leving 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 ge-
gaan. Vanaf 1996 hebben zich vrijwilligers bij hem aange-
sloten en in 2016 heeft de vereniging 52 vrijwilligers, die 
bij 194 boeren de nesten van weidevogels beschermen op 
4464 ha.
 
De vrijwilligers zijn actief in de regio Hardenberg, Dalfsen, 
Staphorst en Ommen. Ook zijn er gebieden die de Overijsselse 
provinciegrens overschrijden naar Drenthe. Dit heeft ertoe 
geleid dat er vanaf 2005 samenwerking tot stand is gekomen 
met Landschapsbeheer Drenthe. Nabij Kerkenveld, Elim, 
Coevorden en Zuidwolde is dit het geval. 
 
De beschermgebieden beginnen in de gemeente Dalfsen, daar 
ligt het gebied tussen Nieuwleusen en Oudleusen. Dit gebied 
is in 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 en 

terugblik, door Janny Spijkerman

In dit jaarverslag willen wij weer een zo goed 
mogelijk beeld geven van het afgelopen jaar. Hoe 
het is gegaan met de weidevogels, de bescherming 
en de resultaten. En wat waren de bijzonderheden in 
2019! Daarbij beginnen we een beetje in herhaling te 
vervallen, want terugkijkend zien we dat de strekking 
van de afgelopen jaren bijna altijd hetzelfde is. En ook 
dit jaar is het weer van toepassing. De voorgaande 
jaren kunnen we niet als “gewoon ” aanmerken. 
Er was altijd wel wat: te warm, te nat, te droog om 
maar als voorbeeld te noemen. Inmiddels is het 
2019 en werd het eerste kievitsei van Nederland 
al op 28 februari gevonden. Het tot nu het vroegst 
gevonden. Waren de aantallen gevonden en 
uitgekomen nesten ongeveer gelijk gebleven 
aan die van de voorgaande jaren. Dit is allemaal 
te danken aan de inspanning van de vrijwilligers 
in samenwerking met agrariërs en loonwerkers. 
Heeft de vereniging haar 25-jarig bestaan gevierd. 
Hebben er bestuursverkiezingen plaatsgevonden en 
is de voorzittershamer overgedragen.

In 1999 is het eerste jaarverslag verschenen en nu na 
20 jaar is besloten dat het jaarverslag van 2019 het 
laatste jaarverslag in deze vorm wordt uitgegeven. 
Er wordt over 2020 met zekerheid een verslag 
uitgebracht. De vorm hiervan is nog niet bekend. 
Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van 
de vereniging kan dit altijd via de website van de 
vereniging www.weidevogelbescherming.com.

Terugblik
Het jaar 2019 is voor mij een heel bijzonder jaar. 
Hiervan leest u meer in dit verslag. Zelf wil graag 
terugkijken op een heel bijzondere tijd van mijn 

leven waarvan de meesten van u de laatste 25 jaar 
hebben meegemaakt. 

Het moment dat ik voor de eerste keer in 
aanmerking kwam met de kievit. Deze vogel is 
symbolisch toch wel mijn lievelingsvogel, maar 
ik kan van alle vogels genieten. In het voorjaar 
van 1970, nu dus 50 jaar geleden, kwam ik voor 
het eerst in aanraking met de weidevogels. In 
mijn verkeringstijd was het gebruikelijk om op de 
zondagmiddag naar mijn schoonouders in Dalfsen 
te gaan. Henk was opgegroeid in Oudleusen op de 
boerderij van zijn ouders en al vroeg opgegroeid 
met weidevogels. Wist ik veel wat dat waren. Hier 
kwam ik snel achter. De daaropvolgende zondagen 
werden de familiebezoekjes korter en de tijd op de 
rand van de sloot langer. Hier werd ik neer gezet 
met de boodschap “goed om je heen kijken of je de 
veldwachter ook ziet, dan moet je fluiten”. In die tijd 
had je ook al toestemming van de boer nodig om 
op zijn land de nesten van weidevogels te zoeken. 
Maar dat was voor Henk niet nodig, hij riskeerde 
wel een bekeuring. Elk voorjaar wat volgde verliep 
eigenlijk als dat van 1970. Ik bracht er op één punt 
verandering in. Een spannend boek om te lezen op 
de rand van de sloot. Hiermee vergat ik mij opdracht. 

Er kwam helemaal een wending in het verhaal. 
Eind 1993 verscheen er op teletekst van RTV Oost 
een oproep van toen nog Overijssels Landschap 
dat er mensen werden gezocht die de nesten van 
weidevogels konden beschermen. Ik stelde voor 
aan Henk dat hij zich daar maar moest melden. Dat 
heeft hij na lang aandringen gedaan en kwam terug 
met de mededeling dat hij een cursus moest gaan 
volgen. Dat had hij zich anders voorgesteld. Maar 
pruttelend “denken die lui zeker dat ze mij wat 
kunnen leren” is hij toch gegaan. Hier ligt het begin 
van Weidevogelbescherming “AVEREEST”. Henk is 
in de omgeving van Dedemsvaart op zoek gegaan 
naar weidevogels en boeren benaderd of hij op het 
land mocht zoeken. Dat lukte allemaal, maar dat kon 
hij niet alleen was al snel de conclusie. De coördinator 
van het Overijssels Landschap Erwin Booij, Wim 
Weijering uit Weerselo en Henk hadden elkaar al 
snel gevonden en was het een groepje van drie die 
de kartrekkers van de weidevogelbescherming in 
Overijssel gingen worden. 
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In het voorjaar van 1994 werd er in Dedemsvaart 
een cursus gegeven. Hier kwamen cursisten 
op af, de leden van het eerst uur. Vanaf die tijd 
werden er cursussen gegeven, tentoonstellingen, 
voorlichtingen en wat er maar te bedenken was 
om de weidevogelbescherming onder de aandacht 
te brengen. De vereniging groeide en groeide, 
maar ook in de provincie was dit het geval. De 
ondersteuning naar andere verenigen was nodig. 
Henk werd mentor weidevogelbescherming bij 
Landschap Overijssel. Zijn taak breidde uit en werd 
mijn hulp ingeschakeld. Hiermee was mijn opdracht 
vervallen “zitten op de slootrand” en was ik in één 
keer weidevogelbeschermer/ secretaris van de 
vereniging, voorlichter, stand bouwer en wat al niet 
meer. Hier brak een tijdperk aan waar we nu op 
terugkijken.

In 1999 kreeg Henk hiervoor de vrijwilligersprijs 
weidevogelbeschermer van Landschap Overijssel en 
op 3 mei 2014 de Koninklijke Onderscheiding, Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Maar ook werd er 
veelvuldig lof uitgesproken over zijn inzet. Hiervoor 
is hij persoonlijk, maar ook als voorzitter van de 

vereniging bedankt.
In 2010 werd ik verrast met de vrijwilligersprijs 
weidevogelbeschermer van Landschap Overijssel. 
Een kievitsei had ik nog nooit gevonden, maar 
mij wel op andere manieren ingezet voor de 
weidevogelbescherming.
Inmiddels heb ik een hele kast vol dierbare 
herinneringen, die eigenlijk voor alle leden van de 
vereniging zijn. Want zonder jullie hadden we het 
allemaal niet waar kunnen maken. 

Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan blikte Jan 
Uythof terug op het de laatste 25 jaar.
Jan verwoorde de kartrekkers rol van Henk op een 
manier waar geen speld tussen te krijgen was. Het 
moest zoals hij het graag wou. Dat was zeker niet 
altijd gemakkelijk voor diegene waarmee hij het 
bestuur vormde. Maar achter de schermen werden 
er ook gesprekken gevoerd over de toekomst van 
de vereniging. Heeft hij diverse malen aangegeven 
dat het tijd werd voor een nieuwe voorzitter. Het is 
ook niet gemakkelijk een voorzitter te zijn van een 
vereniging. Maar in de periode dat zijn gezondheid 
toch achteruit ging hebben we hierover diverse 
malen gesproken. Dan komt de datum 1 januari 
2015. Er gaat dan zoveel door je heen wat niet 
te beschrijven is. Maar één ding was voor mij wel 
duidelijk ‘zijn levenswerk ‘moest doorgaan. Zo goed 
en kwaad als het ging heb ik dit opgepakt. Met hulp 
van jullie als leden, het bestuur van Bezuiden de 
Vecht, met name Johan Hulsman, de medewerkers 
van Landschap Overijssel en Wethouder Jannes 
Janssen is het mij allemaal gelukt. Maar op het 
moment dat ik deze beslissing nam wist ik ook dat ik 
dat af wilde bakenen met een periode van 5 jaar. In 
die 5 jaar is heel veel gebeurd.

Ik moet zeggen ik ben op handen gedragen. Heb 
dit ook enorm gewaardeerd en in het afgelopen 
jaar is dat ook heel duidelijk naar voren gekomen. 
Met elkaar zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
voorzitter. Dat was geen gemakkelijk taak. Tot er een 
artikel in de Dedemsvaartse Courant verscheen in 
het voorjaar van 2019. Naar aanleiding van dit artikel 
melde zich iemand die wel graag meer wilde weten 
over de vereniging en wat er van een voorzitter 
gevraagd werd. Zo ben ik samen met Harm Jan 
Postma een gesprek met deze iemand, Teus van den 
Bout, aangegaan. Tijdens de voorjaarsvergadering is 
hij geïntroduceerd als nieuwe vrijwilliger. En tijdens 
de viering van ons 25-jarig jubileum heeft hij bekend 
gemaakt deze taak op zich te willen nemen. Zo was 
het voor mij mogelijk om na de bestuursverkiezingen 
op 4 november 2019 definitief de voorzittershamer 
over te kunnen dragen aan Teus van den Bout.

Ik hoop en wens dat de leden net zoveel vertrouwen 
in hem en het bestuur hebben als ze dat de afgelopen 
25 jaar in Henk en mij hebben gehad.
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2. Even voorstellen

Mijn naam is Teus van den Bout en ik ben de 
nieuwe voorzitter van Weidevogelbescherming 
“AVEREEST”.

Door het lezen van een artikel in de Dedemsvaartse 
Courant had ik besloten om eens nader te informeren 
naar de vrijkomende functie van voorzitter bij de 
vereniging. Na een gesprek met het bestuur heb ik 
mij in eerste instantie aangemeld als lid. Heb tijdens 
het afgelopen voorjaar geprobeerd inzicht te krijgen 
in de functie van voorzitter en daarna besloten mij 
verkiesbaar te stellen. Tijdens de bestuursverkiezing 
hebben de leden mij unaniem gekozen als hun 
nieuwe voorzitter. Een hele uitdaging, maar samen 
met het bestaande bestuur zal mij dat zeker lukken. 

Wie is Teus van den Bout?
Een naam, die in deze omgeving weinig voorkomt, 
maar in mijn geboortestreek, de Alblasserwaard, 
een van de broedhaarden van weidevogels, des te 
meer.

Ik ben in 1970 geboren in Hardinxveld-Giessendam. 
Ik volgde diverse opleidingen op landbouwgebied, 
maar ook scheikunde en zelfs theologie. ‘Dat laatste 
heb ik overigens niet afgemaakt. Uiteindelijk werd 
ik docent aan de Hogere Landbouwschool in Den 
Bosch. Daarna begon ik een eigen melkveebedrijf, 
had een eigen hoveniersbedrijf, werd onder andere 
schapenhouder om vervolgens twee jaar geleden 
toch weer terug te keren in het landbouwonderwijs. 
Ik ben nu docent scheikunde, veevoeding en 
plantfysiologie aan de Aeres Hogeschool te Dronten.

Ik zocht samen met mijn kinderen woonruimte in de 
buurt van Dronten en we kwamen uiteindelijk hier in 
Dedemsvaart terecht. We wonen prachtig aan het 
Rheezerend en houden daar nu hobbymatig enkele 
dieren. Ons plaatselijke netwerk is nog niet heel 
groot. Mede om die reden heb ik mij aangemeld 
als bestuurslid van de weidevogelvereniging, want 
ik wil mij ook wel graag verdienstelijk maken in de 
lokale samenleving en meer mensen leren kennen. 

Daarbij snap ik het werk van de vereniging goed en 
draag ik de weidevogelbescherming een bijzonder 
warm hart toe. 

Toekomst
Weidevogelbescherming ‘AVEREEST”, is een 
vereniging, die met de tijd mee gaat door bijvoorbeeld 
gebruik te maken van Apps’ voor het inventariseren 
van weidevogelnesten en het gebruiken van drones 
voor het lokaliseren van de nesten. ‘Als vereniging 
hebben wij geen drone, maar we willen kijken of we 
- in samenwerking met andere verenigingen - deze 
in kunnen zetten. Daarvoor moet men overigens 
wel over een vliegbrevet beschikken, maar ook daar 
kunnen wij eventueel voor zorgen. Naast dit alles 
zijn wij bijvoorbeeld ook bezig met de inrichting 
van zelfsturende/zelfstandig werkende teams, die 
bijvoorbeeld eens per jaar hun ervaringen delen met 
het bestuur. Om helemaal ingewerkt te zijn in het 
gebruik van moderne technieken hebben onlangs 
een tiental van onze vrijwilligers les gehad in het 
gebruik van bijvoorbeeld GPS. Door het gebruik van 
de verschillende moderne middelen hopen wij als 
vereniging uiteindelijk aansprekender voor de jeugd 
te worden en hen op die manier te enthousiasmeren 
om ook mee te doen aan de bescherming van de 
weidevogels. 

Als vereniging zijn we bezig met het zoeken en 
beschermen van weidevogelnesten. Sindskort hebben 
we via het Landschap Overijssel ook de mogelijkheid 
om samen met grondeigenaren contracten af te 
sluiten om landbewerking aan te passen aan de 
behoeften van de weidevogels. De komende jaren 
zal deze vorm van weidevogelbescherming naar 
verwachting verder doorgroeien waardoor wij 
als vereniging in toenemende mate een actieve 
bijdrage kunnen leveren aan het beschermen 
van de weidevogels. Nu al worden er contracten 
afgesloten met landeigenaren om te komen tot een 
manier van land bewerken, die vriendelijker is voor 
de weidevogels in ons werkgebied. In de toekomst 
zouden we dit graag verder gestalte willen geven, 
bijvoorbeeld met de aanleg van plasdrasgebieden 
waar de weidevogels goed kunnen foerageren.
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3. Voorjaar 2019

Rond half februari zijn de weidevogels weer terug 
uit hun overwinteringsgebieden. Is het jodelen van 
de wulp weer te horen en werden er inmiddels 
alweer grote groepen kieviten waargenomen door 
de vrijwilligers. Dan begint het bij de vrijwilligers 
alweer te kriebelen en wordt er uitgekeken naar 
het vinden van het eerste kievitsei. Dat is meestal 
zo in de eerste week van maart. Maar er kwamen 
geluiden uit het veld dat in 2019 het eerste kievitsei 
wel eens heel vroeg zou worden gevonden. De 
prognose van de Bond van Friese Vogelwachten was 
zo omstreeks 22 februari. “s Morgens om 7 uur was 
het een verslaggever van RTV Oost die Janny belde 
met vraag of zij die verwachting ook had!

Mooie verwachtingen, maar nog wel heel vroeg 
(Bron: RTV Oost)
Het zou zomaar een record kunnen worden: het 
vroegste kievitsei ooit gevonden. Volgens de Bond 
Friese Vogelwachten kan het vandaag zomaar 
gebeuren dat het eerste kievitsei wordt gevonden. 
Dat record staat nu nog op 2 maart. Maar, Janny 
Spijkerman van Weidevogelbescherming Avereest 
heeft er een hard hoofd in. “Een mooie verwachting 
van de Friese Vogelwachten, maar het is wel heel erg 
vroeg.” Jaarlijks berekent de Friese Vogelwachten 
wanneer het eerste kievitsei wordt gelegd. Dat zou 
vanochtend om kwart voor tien zijn. “De kieviten zijn 
al wel in Nederland en zijn nog op zoek naar een 
plek om te gaan broeden”, zegt Spijkerman. “Maar 
ik verwacht niet dat het ei nu al gevonden wordt.”

Vrijwilligers zijn dus nog niet echt op zoek naar dat 
eerste ei, vertelt Spijkerman. “Ik heb wel contact 
gehad met een aantal vrijwilligers. Sommigen fietsen 
wel rond en zijn aan het observeren, maar er is nog 
niks gezien. 

Als je ’s morgens vroeg in het land bent zijn het niet 
alleen de geluiden van de weidevogels die je hoort. 
Ook de agrariërs zijn 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 van deze 
vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en 
loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen 
geen kuikens meer 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. 

4. Voorjaarsvergadering

De voorjaarsvergadering was dit jaar een bijzondere 
vergadering. Voorbereidingen, omdat de vereniging 
haar 25-jarig jubileum gaat vieren. Reden voor 
feest, maar ook voor bezorgdheid. De bezorgdheid 
betreft het vertrek van voorzitter Janny Spijkerman, 
waarvoor (nog) geen vervanging kon worden 
gevonden. De vereniging is hier eigenlijk al jaren mee 
bezig, maar inmiddels tot de conclusie gekomen dat 
het binnen de vereniging niet opgelost kan worden. 
Mocht zich voor het eind van dit jaar nog niemand 
gemeld hebben, dan is de kans groot dat het doek 
gaat vallen voor de vereniging. Dat is iets wat we met 
elkaar niet willen. Samen met de leden wordt deze 
problematiek nogmaals uitvoerig besproken. Er zijn 
ook gesprekken geweest met wethouder Alwin te 
Rietstap en Landschap Overijssel hoe dit probleem 
op te pakken. Er wordt daarom besloten nog tot 
eind 2019 te wachten of er zich ontwikkelingen 
voordoen. 
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De nieuwe voorzitter hoeft geen 
weidevogelbeschermer te zijn. Het moet vooral een 
bestuurder zijn, iemand die het gezicht naar buiten 
wil zijn, een kartrekker. Iemand die het werk van 
Henk Spijkerman, die hier in 1994 mee is begonnen, 
voort kan zetten. 
Bij eventuele opheffing van de vereniging 
heeft dit geen gevolgen voor de vrijwillige 
weidevogelbeschermers. Zij kunnen gewoon hun 
werk blijven doe, maar dan rechtstreeks onder de 
vlag van Landschap Overijssel.

Weidevogelbescherming Avereest bestaat 25 
jaar in 2019. De leden werden door het bestuur 
uitgenodigd om dit op 13 april te gaan vieren. Het 
jubileumprogramma werd bekendgemaakt. 

De pasjes worden weer verlengd en er kan gezocht 
gaan worden naar het eerste kievitsei van Overijssel 
en die van de vereniging.

5. Het eerste kievitsei

Werd het eerste kievitsei van Nederland al op 28 
februari gevonden, dat van Overijssel op 8 maart en 
was het maandag 11 maart, dat het eerste kievitsei 
van de gemeente Hardenberg en de vereniging 
werd gevonden. 

Franklin ter Horst, Ferdinand Redder en Dries de 
Bruin hadden die morgen afgesproken om weer 
op pad te gaan om kievitsnesten te zoeken. De 
weersomstandigheden werkten niet mee. Onstuimig 
weer met regen, sneeuw en stormbuien. Na overleg 
werd besloten om die morgen niet het land in te 
gaan. Diezelfde middag klaarde het weer een klein 
beetje op en hebben Franklin en Dries toch besloten 
het erop te wagen.
Wat in de luwte achter de schuur bij een agrariër 
eerst maar eens even geobserveerd met de 

verrekijker. Er werden 2 paartjes kieviten gespot! 
Het land op gelopen en na zo’n 15 minuten begon 
het te regenen en te sneeuwen en de storm trok ook 
weer aan. Maar, zichzelf geen mietjes te noemen 
werd er besloten verder te zoeken. Bijna helemaal 
doorweekt hebben ze het nest gevonden. “Het 
eerste kievitsnest van Hardenberg” en van onze 
vereniging. Dit alles speelde zich zo tussen half twee 
en twee uur af die middag.
Zoals bij de vereniging gebruikelijk is werd 
deze vondst bij voorzitter Janny Spijkerman 

gemeld. Met de vondst van het eerste kievitsei 
was het weidevogel seizoen nu ook voor 
de vrijwillige weidevogelbeschermers van 
Weidevogelbescherming “AVEREEST” echt 
begonnen!
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6. De agrariër en 

“zijn wulpen”

Elk jaar heeft deze agrariër een paartje wulpen op 
zijn land. Hij beschouwt dit als “zijn” wulpen. Van 
dag tot dag volgt hij ze. Dit jaar werd het eerste ei 
gelegd op 19 maart. Er kwamen meer eieren tot 
het broedsel compleet was op 27 maart. Hij kan dit 
wulpen-paar goed observeren vanaf zijn eigen erf. 
“Prachtig om te zien” is zijn reactie. 

Maar ook om te horen hoe hij “zijn” wulpen be-
schermd. Maar helaas is het anders afgelopen. Het 
nest is verloren gegaan door predatie. De zwarte 
kraai was in dit geval de predator.

7. Een morgen het veld in,

door Janny Spijkerman

Ik had afgesproken met Franklin, Ferdinand en Jan 
om mee te gaan nesten zoeken. Op het land trof ik 
een enthousiast drietal aan dat al 6 nesten gevonden 
hadden. Volgens de heren moesten er nog meer 
nesten op het land liggen. Dus werd het zoeken 
vervolgd en al snel werden er 2 nesten bij gevonden. 
Jan en Ferdinand vonden een nestje met 4 eieren 
en even later vonden Franklin en ik ook een nestje 

met 4 eieren. Die morgen 8 nestjes gevonden. Even 
tijd voor een bakkie en er moesten nieuwe stokken 
gehaald worden. Na de koffie werd er nog op een 
ander stuk land gezocht. De verwachting was daar 
2 nestjes aan te treffen. Maar het waren er 7! Nu 
kunnen deze nesten ook beschermd gaan worden 
tegen de aankomende werkzaamheden. Het was 
een recordaantal die morgen.

8. Nesten verplaatsen

Donderdagmorgen, 29 maart. Franklin en Ferdinand 
hadden contact gehad met de agrariërs over het 
tijdstip van het land bewerken. ’s Morgens om 7 
uur werd er met de werkzaamheden begonnen. En 
werd er gelijktijdig de nesten verplaatst. Na eerst 
alle nesten nagelopen te hebben kwamen ze tot 
de conclusie dat ‘s nachts de das en de vos actief 
geweest waren in het veld. Er waren 6 nesten 
gepredeerd. Nu maar hopen dat de inzet tijdens de 
werkzaamheden resultaat heeft. Met de chauffeur 
werd overlegd hoe het aan te pakken.
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9. Andere activiteiten 

van de vereniging

Expositie in De Wheem
In het kader van het 25-jarig bestaan van de 
vereniging heeft onze vereniging met een klein 
gedeelte van haar collectie geëxposeerd in de 
gelagkamer van Bezoekerscentrum De Wheem in 
Oud Avereest.

Gastdocent CSG Dingstede in Meppel
Jaarlijks is Janny Spijkerman 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.

10. Raboclubkas en collecte

Jaarlijks doet onze vereniging mee aan de Raboclubkas actie van de Rabobank. Ook dit jaar heeft dit weer 
het mooie bedrag € 708,64 opgeleverd. Dit met dank aan de leden van de Rabobank die op ons hebben 
gestemd.

En werd er voor de Anjeractie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds in Slagharen door enkele leden van 
onze vereniging gecollecteerd. Ook dit heeft een 
bedrag van € 107,20 opgebracht voor de vereniging. 
Met dank voor hun inzet. 
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11. Samenwerking met andere 

verenigingen

Met collega vereniging Weidevogelgroep Bezuiden 
de Vecht is er regelmatig contact. En daar waar 
het nodig is helpen wij elkaar. Bezoekt men elkaars 
vergadering en bijeenkomsten. Voor 15 jaar terug 
heeft Henk, als mentor van Landschap Overijssel, de 
vereniging helpen oprichten. Op 4 maart 2019 werd 
het 15-jarig bestaan gevierd.

De samenwerking met Vogelwerkgroep Geesteren 
is in 2018 ontstaan. Heel spontaan verschenen leden 
van deze groep met hun voorzitter Henny Schröder 
op de drone demonstratie, de bijzonder dag 28 
april, Koningsdag. De contacten werden verder 
uitgebreid door Jan Uythof en Dick Wierbos. Zo kon 
er op 30 april met de drone nesten worden gezocht.

Weidevogelwerkgroep

Bezuiden de Vecht 
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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. Nesten zoeken 

met de drone

Op 30 april, zo omstreeks 5 uur in de morgen, 
hebben vrijwilligers, Jan, Ivonne, Jan, Dick en Henk 
samen met de vrijwilligers van Vogelwerkgroep 
Geesteren in de omgeving van Collendoorn met 
de drone nesten gezocht. De agrariër had contact 
opgenomen omdat er die dag begonnen zou 
worden met het maaien van gras. Het gras stond 
zo hoog en de percelen waren zo groot dat het 
onmogelijk was het land op de traditionele manier af 
te zoeken. Het was een succesvolle morgen. Nesten 

van grutto’s gevonden en jonge haasjes. De nesten 
zijn gemarkeerd en de agrariërs zijn ingelicht. Er kan 
nu om de nesten heen worden gemaaid. 

Heeft de jager die het wild beheert, zich tijdens het 
maaien ontfermd over de jonge haasjes. Dit alles 
is mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van 
Vogelwerkgroep Geesteren. 
https://www.vogelwerkgroepgeesteren.nl/

13. Open dag bij Maatschap 

Vetker-Grevelman, 

door Jan Uythof

Op 2e Pinksterdag, 10 juni, organiseerde de 
maatschap Vetker-Grevelman uit Oud-Lutten in 
samenwerking met Friesland Campina een open 
dag. Natuurlijk in eerste instantie om een modern 

melkveebedrijf te showen, maar daarnaast hadden 
ze ons gevraagd om ook iets te laten zien over 
weidevogelbescherming. Dat was makkelijker 
gezegd dan gedaan. Niet alleen omdat zijn vraag 
aan ons omstreeks 30 mei werd gesteld. Hoe 
komen we aan materialen want Janny Spijkerman 
was met vakantie en ook Marja van Harten van 
Landschap Overijssel was afwezig. Gelukkig wisten 
we via Peter van den Brandhof, die op dat moment 
op Terschelling zat, toch enige informatie en 
tentoonstellingsmateriaal van Landschap Overijssel 
los te peuteren; en onze collega Dick Wierbos had 
in de voorgaande periode een aantal prachtige 
foto’s gemaakt – die hebben we vergroot en 
uitgeprint en er samen met het materiaal van het 

Landschap Overijssel een leuke expositie ingericht. 
Meer dan 2000 man hebben het bedrijf en de 
tentoonstelling bezocht en heel veel van de gratis 
beschikbare informatie over nut en noodzaak van 
de weidevogelbescherming meegenomen. Er zijn 
blijkbaar ook heel veel kinderen geweest, want de 
frisbees die Landschap Overijssel beschikbaar had 
gesteld, waren allemaal op. Wij hopen dat het in de 
toekomst ook enig effect sorteert.

WEIDEVOGELBESCHERMING “AVEREEST“ - JAARVERSLAG 2019 15



14. 25-jarig bestaan 

Zaterdag 13 april kwamen de vrijwillige 
weidevogelbeschermers bij elkaar om het 25-jarig 
bestaan van de vereniging te vieren. 
Het begon allemaal met een verrassing voor Janny. 
Zij werd met een koets van ’t Belsenspan van de Fam. 
Hulsman uit Dalfsen naar de feestlocatie gebracht.

Tijdens het officiële gedeelte hebben Marja van 
Harten, (Landschap Overijssel), Alwin te Rietstap 
(gemeente Hardenberg), namens de vereniging 
Jan Uythof teruggekeken op de afgelopen 
25 jaar en vooruitgeblikt op de toekomst. Ter 
gelegenheid hiervan kwamen tientallen (oud) 
weidevogelbeschermers en partners bij elkaar om 
dit zilveren jubileum te vieren. 

Voor voorzitter Janny Spijkerman was er nog een 
speciaal cadeau van Landschap Overijssel. Als dank 
voor haar inzet en die van haar man Henk kreeg ze 
een mini-bankje dat symbool staat voor een grotere 
bank die ergens een mooi plekje gaat krijgen. 

Janny liet aan de hand van een PowerPoint diverse 
momenten van de afgelopen jaren de revue passeren. 
Aansluitend blikte Jan Uythof, vrijwilliger van het 
eerste uur, terug op het ontstaan van de vereniging. 
Hoe het allemaal begonnen is en wat er zich in de 
afgelopen jaren allemaal heeft afgespeeld om de 
vereniging in stand te houden, maar ook bijzondere 
dingen uit het veld. Maar wat ook ter sprake kwam 
was dat er veel veranderingen geweest zijn de 
afgelopen jaren. Zowel in het beschermen, maar 
ook de predatie e.d. wat soms niet altijd motiverend 
werkt. Maar ondanks dat is weidevogelbescherming 
prachtig werk om te doen, maar er moet iemand 
wezen die iets aan deze situatie doet anders hebben 
we over vijf jaar niets meer,’ aldus Uythof. 

Wethouder Alwin te Rietstap gaf aan dat 
biodiversiteit in de volle breedte aandacht heeft 
bij de gemeente en beloofde zich met collega 
overheden en maatschappelijke partners nog 
dieper over deze specifieke kwestie te buigen. Hij 
benadrukte echter ook dat het niet in een keer zal 
lukken om het roer om te gooien. Maar dat heel 
belangrijk is dat er samenwerking moet zijn tussen 
alle partijen.

Tot slot feliciteerde Johan Hulsman van collega 
vereniging “Bezuiden de Vecht” de vereniging en 
wenste nog veel succes met het weidevogel werk.

Tijdens de bijeenkomst werd de leden vanaf het 
eerste uur, Jan Uythof, Dries de Bruin, Bertus van 
Dijk en Jan Altena in de bloemetjes gezet en werd 
Janny bedankt door de leden voor haar inzet.

Er werd ook vooruitgekeken. In 2018 maakte Janny 
Spijkerman bekend toch definitief per 1 januari 2020 
te willen stoppen als voorzitter van de vereniging. 
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Er werd op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. 
Na enkele oproepen is de vereniging erin geslaagd 
een nieuwe voorzitter te vinden in de persoon van 
Teus van den Bout. Symbolisch overhandigde hij 
haar het bankje, dat door Landschap Overijssel was 
aangeboden. 

Tijdens de najaarsvergadering moeten de leden nog 
officieel de voorzitter benoemen.
Aansluitend aan het officiële gedeelte was er een 
rondleiding door de “Fellowship of Acoustics “en 
werd de viering van dit jubileum afgesloten met een 
gezellig hapje en drankje.
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15. Tijdens het 

weidevogelseizoen hebben 

de vrijwilligers weer 

foto’s ingestuurd

Dirk Wittenberg: Jonge kievit

Jan Jut: Jonge kievit 

Franklin ter Horst: kievitsnest met donkere eieren 

Henk Ellerie: Oud plaatje

Franklin, Hans en Jan hebben Johan meegenomen 
om hem te leren de nesten van weidevogels te 
zoeken en daarna te beschermen. Nadat hij al 
een paar keer met Franklin mee geweest was om 
te observeren en hem uitgelegd was, wat het 
beschermen van de nesten van weidevogel inhield, 
was het nu tijd voor het echte werk! Een morgen 
waar in eerste instantie niet veel nesten werden 
gevonden. Uiteindelijk hadden de vrijwilligers toch 
meer succes, en vond Johan zijn 1e kievitsnest. 
Geslaagd als weidevogelbeschermer!
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16. Werkbezoek Wethouder 

Alwin te Rietstap

Het weidevogelseizoen was begonnen en dus 
wordt er ook weer druk op het land gewerkt. Tijd 
voor de mensen van de weidevogelbescherming 
om in actie te komen. Wethouder Alwin te Rietstap 
van de Gemeente Hardenberg bracht 25 april, 
een werkbezoek aan onze vereniging tijdens een 
stormachtige middag.
De weidevogels in ons land hebben het lastig. Zeker 
dit droge voorjaar was het erg zorgwekkend. De 
kievit, grutto en wulp zien we nog wel, maar gaan 
rap in aantal achteruit. Daarom is het zo belangrijk 
dat de nesten op de landbouwgronden gezocht en 
beschermd worden, zodat boeren die aan het werk 
zijn kunnen zien dat er een nest ligt. Ze kunnen er 
vervolgens naar handelen door er omheen te rijden 
of het nest tijdelijk te verplaatsen. Vrijwilligers van de 
vereniging zijn al weken druk met het lokaliseren van 
nesten, om die vervolgens met stokken te markeren.
De vrijwilligers die de nesten zoeken waar het 
werkbezoek plaats vond is een uitgestrekt 
akkerlandschap in de buurtschap Ane. De heren 
Wittenberg, Langeberg en Slatman zijn met de 
wethouder het land op geweest om de beschermde 
nesten te bekijken en uitleg te geven van het 

beschermen van de nesten. Door de wethouder 
werd aan de vrijwilligers de boodschap meegegeven 
zich te blijven inzetten voor de bescherming 
ondanks dat de aantallen teruglopen. Tevens 
heeft hij ook aangegeven dat binnen de gemeente 
aandacht is voor de biodiversiteit. Maar ook dat de 
samenwerking er moet zijn tussen de betrokken 
partijen.

Tijdens dit bezoek werden de vinders van het 
eerste kievitsei van de gemeente Hardenberg, 
Dries de Bruin en Franklin ter Horst, verrast met een 
waardebon en overhandigde Janny Spijkerman de 
wethouder het jaarverslag 2018.
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17.Resultaten 2018

In totaal zijn er in Dedemsvaart, 
Stegeren en Balkbrug gevonden:
Kievit   144
Scholekster  28
Wulp   9
Grutto   6
Veldleeuwerik  1
Totaal   188

Nieuwleusen:
Kievit    86 uit: 37  niet uit: 25 predatie: 24
Scholekster  7 uit: 4    predatie: 3
Wulp   4 uit 4
Totaal   97

Het gebied Lutten, Oud-Lutten, 
Anne, Anerveen en Collendoorn:
Kievit   48
Scholekster  28
Wulp   9
Grutto   6
Totaal   91

Totaal gevonden nesten: 376 uit de boekjes. 
In het systeem staan 32 nesten. 
In totaal gevonden nesten: 408 nesten.
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18. Najaarsvergadering

Er zijn bestuursverkiezingen gehouden:
Aftredend en niet herkiesbaar waren: Janny 
Spijkerman, Tammo Poelstra en Franklin ter Horst.
Als nieuwe voorzitter was verkiesbaar Teus van den 
Bout en als bestuursleden Jan van der Heide en Jan 
Uythof. De leden gaan akkoord met de benoeming. 
Hiermee is het bestuur weer compleet en heeft de 
vereniging weer een nieuwe voorzitter.

De vertrekkende bestuursleden werden bedankt 
met een bloemetje en een cadeaubon voor hun 
inzet.

De resultaten van 2019 werden bekend gemaakt 
(zie hoofdstuk 17) Er werden meer nesten gevonden 
ten opzichte van 2018. Omdat er tot een verder 
digitalistering wordt overgegaan bij Landschap 
Overijssel zijn alle gegevens niet digitaal ingevoerd, 
maar handmatig geteld.
Marja van Harten legt tijdens de vergadering uit 
hoe dit nu verder uitgewerkt gaat worden. Het is de 
bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk de nesten 
gaat registeren via de mobile telefoon met de App 
www.boerenlandvogels.nl. In het voorjaar van 2020 
worden er cursussen gegeven waar elk lid van de 
vereniging aan deel kan nemen. Verder legt Marja 
uit wat de witte gebieden regeling inhoudt. 

Dirk Wittenberg vertelde over het werkbezoek van 
wethouder Alwin te Rietstap.

Werd de vergadering onderbroken door 
waarnemend Burgemeester Wiggers van de 
gemeente Hardenberg. Die met een speech Janny 
in het zonnetje zette en haar benoemde tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.(zie verslag van Franklin ter 
Horst bij hoofdstuk 19.)

De vergadering werd voorgezet door Teus van den 
Bout die zichzelf aan de leden voorstelde. 

Daarna gaf hij het woord aan Marcel Strijdveen, 
hij vertelde hoe hij samen met andere agrariërs, 
natuurorganisaties en weidevogelbeschermers 
in Lierderholthuis het project Liederboek heeft 
opgericht en hoe hier de weidevogels beschermd 
worden. 

Johan Hulsman reikt Janny nog een wisselbokaal uit 
die inmiddels al een heel bijzondere weg gevolgd 
heeft en nu bij haar terecht is gekomen.

Was er aan het eind van de vergadering nog de 
verloting en bedankte Janny iedereen voor de 
samenwerking en hulp van de leden en zij wenst de 
nieuwe voorzitter heel veel succes.
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Ook dit jaar werd het ingraveren van de bekers verzorgd door:
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19. Uitreiking van de 

schouderklop, 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. Het bestuur kwam 
tot het volgende besluit; dat de schouderklop dit 
jaar voor het laatst wordt uitgereikt. 
Diegene die als laatste de schouderklop in ontvangst 
gaat nemen is Janny Spijkerman. Franklin ter Horst 
overhandigt haar de bokaal.

20. Koninklijke 

onderscheiding Janny, 

door Franklin ter Horst 

Er is heel wat voorafgegaan voordat Janny uiteindelijk 
haar Koninklijke Onderscheiding in ontvangst kon 
nemen. Ik had totaal geen idee wat mij allemaal te 
wachten stond toen ik de betrokken ambtenaar van 
de Gemeente belde met de vraag of Janny voor een 
lintje in aanmerking zou kunnen komen en wat te 
doen om dat verzoek in gang te zetten. 

Het idee kwam na een bestuursvergadering in maart 
2019 waarin het afscheid van Janny als voorzitster 
van de vereniging nog eens uitvoerig werd 
besproken en wat er voor actie ondernomen moest 
worden om de vereniging draaiende te houden. 
Gelukkig diende Teus van den Bout zich aan als 
mogelijk opvolger van Janny. 

Na het gesprek met de betrokken ambtenaar van 
de Gemeente kreeg ik vervolgens via de mail, een 
vracht aan vragenformulieren toegestuurd met 
daarbij het verzoek ze voor 1 juni terug te sturen. 
Het leek wel een soort sollicitatie waarbij diverse 

getuigschriften dienden te worden ingevuld. Niet 
door één persoon maar door velen. Het moest een 
globaal overzicht worden van goed onderbouwde 
en concrete voorbeelden van door Janny gepleegde 
activiteiten waarin goed duidelijk moest worden dat 
zij al jaren als voorzitster van de vereniging ‘de kar 
had getrokken’. Vervolgens heb ik diverse personen 
benaderd om de gevraagde bekwaamheden van 
Janny op de vragenformulieren in te vullen met het 
dringende verzoek dat geheim te houden want het 
moest uiteindelijk een verrassing worden. Ik heb 
hele map met goed onderbouwde documenten 
vervolgens ruim voor de genoemde datum bij de 
Gemeente ingeleverd. Kreeg te horen dat wanneer 
het allemaal goedgekeurd zou worden het lintje 
in 2020 tijdens de landelijke ‘lintjesregen’ aan 
Janny overhandigd zou worden. Na een vriendelijk 
verzoek van mij aan de Gemeente werd uiteindelijk 
besloten dat de uitreiking van het lintje tijdens de 
najaarsvergadering op 4 november zou plaatsvinden. 

In september kreeg ik het bericht dat het verzoek om 
Janny van een lintje te voorzien was goedgekeurd en 
of ik nog wat leuke voorvallen van Janny op papier 
wilde zetten om zo plaatsvervangend burgemeester 
Jan Willem Wiggers aan wat spreekstof te helpen. 
En toen was daar de grote dag dat het lintje aan 
Janny zou worden uitgereikt.
Het was allemaal goed geheim gebleven. 

Johan, de vriend van Janny begeleide de 
burgemeester en de diverse genodigde familieleden 
’s avonds naar het restaurant in De Baron zodat Janny 
niet op de valreep nog iets in gaten zou krijgen.

Vervolgens werd zij in het bijzijn van leden van de 
vereniging en diverse familieleden voor al haar 
noeste arbeid voor de Weidevogel bescherming 
Avereest door de Burgemeester Wiggers in het 
zonnetje gezet en kreeg zij de welverdiende 
Koninklijke onderscheiding, Lid in de orde van 
Oranje-Nassau, opgespeld.
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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 

 

GRAAFIESONTWERP.NL

Balkerweg 24, 7731 RZ  Ommen
Tel. (0529) 453708, Fax (0529) 451595
info@jurriebaas.nl, www.jurriebaas.nl

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24
7731 RZ  Ommen
Tel. (0529) 453708
Fax (0529) 451595
info@jurriebaas.nl
www.jurriebaas.nl

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24
7731 RZ  Ommen
Tel. (0529) 453708
Fax (0529) 451595
info@jurriebaas.nl
www.jurriebaas.nl
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21. Een gouden vrouw, 

door Jan Uythof

Als een sportvrouw bij een EK, een WK of op de 
Olympische spelen een gouden medaille wint, dan 
nemen wij vol respect ons petje af. In de regel weten 
wij bij benadering hoe lang en hoe hard ze daarvoor 
getraind heeft en wat ze zich allemaal heeft moeten 
ontzeggen. En dan hebben we het nog niet over de 
moeite en het geld dat de “naasten” zich hebben 
moeten getroosten om dat hoge niveau te bereiken. 

Met zo’n sportvrouw wil ik onze Janny Spijkerman 
vergelijken. Meer dan 25 jaar was zij het boegbeeld 
van de weidevogelvereniging in onze regio. Samen 
met haar man Henk was zij oprichter van de club; 
was al die tijd de secretaris en na het overlijden 
van Henk ook nog voorzitter. Door haar tomeloze 
inzet viel zij natuurlijk op en werd al gauw mentor bij 
Landschap Overijssel; gaf als zodanig voorlichting of 
lezingen op scholen en verenigingen, organiseerde 
tentoonstellingen, was redactielid van het online 
platform “Groen Bezig”, een orgaan voor alle groene 
vrijwilligers in Overijssel; ze onderhield de contacten 
met regionale buurtverenigingen, Landschap 
Overijssel, De Wheem en de Koppel. En last but not 
least: met de gemeente. Daarnaast initieerde en 
stimuleerde zij deelname aan fondswervingsacties 
e.d. Ja, wat deed ze eigenlijk niet? En dat allemaal 
ten behoeve van de weidevogelvereniging. Als er 
iets was, dan was Janny er ook. Een boegbeeld, 
een gouden vrouw, die met recht aanspraak mag 
maken op de onderscheiding die haar op de 
najaarsvergadering door burgemeester Jan Willem 
Wiggers werd uitgereikt: lid in de Orde van Oranje-
Nassau.

Na de najaarsvergadering heeft Janny afscheid 
genomen als bestuurder van de club, maar zij is 
gelukkig nog beschikbaar voor onder meer de PR 
en het Jaarverslag en als “vraagbaak” van de club. 
Janny, nogmaals proficiat met deze onderscheiding 
en bedankt voor je tomeloze inzet.

22. De vergunning en de 

registratie van de nesten

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 vrijwilliger zelf geregeld. 
De terugkoppeling gaat via de voorzitter van de 
vereniging, zodat hij kan zien waar de vrijwilligers de 
nesten zoeken, bij welke agrariër en in welk gebied. 
De toestemming van de boer op zijn land te komen 
om nesten van weidevogels te beschermen en het 
pasje/stempelkaart van Weidevogelbescherming 
“AVEREEST”, vormen samen de vergunning. 

Om de nesten te registreren kan dit handmatig 
in het eierboekje en deze daarna in de database 
te verwerken. Vanaf 2020 wordt er de voorkeur 
aangegeven dit via de app van boerenlandvogels 
te doen. Deze methode heeft de voorkeur, omdat 
hiermee direct de gevonden nesten digitaal te zien 
zijn. Via deze app kunnen ook alle controles vermeld 
worden. Zo is direct te zien wat er met het nest 
gebeurd is. 

23 Belangrijke telefoon-

nummers voor vrijwilliger, 

agrarier en loonwerker

Wanneer er vragen zijn over weidevogelbescherming 
kan iedereen altijd terecht bij de voorzitter.

Teus van den Bout 
06-81251689

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.
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Weidevogelbescherming “AVEREEST” wil hierbij iedereen 
bedanken, die op welke wijze ook zich heeft ingezet bij het 

beschermen van weidevogels de afgelopen 25 jaar. 

WEIDEVOGEL
BESCHERMING

“AVEREEST”


