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Brabants Landschap

We mogen terug kijken op een goed jaar 
voor de weidevogels. Na een minder jaar in
 2007 kwam het aantal gevonden legsels in 2008
weer op 5231. Hiermee zijn we weer redelijk terug op 
het niveau van de afgelopen 5 jaar. Verheugend is ook dat 
het aantal gevonden legsels van meer kritische soorten zoals de grutto
en wulp is gestegen. Het aantal vrijwilligers blijft vrij contant tussen de 700 en 750, maar het opper-
vlak beschermd gebied en het aantal participerende boeren nam in 2008 weer verder toe. 
Kortom, we zijn tevreden over de bereikte resultaten, zeker in aanmerking genomen dat de weers-
omstandigheden in 2008 nogal wat extremen vertoonden. De laatste tijd is dat overigens meer regel 
dan uitzondering.

Die tevredenheid wil niet zeggen dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Met name in de bescher-
ming van weidevogelkuikens is nog veel winst te boeken. Dat is gebleken bij de toepassing van de 
nieuwe regeling ‘Rustzones voor kritische weidevogels’. In 2008 is deze regeling op 40 plekken toege-
past. Door de flexibiliteit en efficiëntie van deze regeling zijn goede resultaten behaald. Hopelijk werkt 
dit motiverend om ook op andere plaatsen in onze provincie met deze regeling aan de slag te gaan.

Weidevogelbescherming is een primaire daad van natuurbescherming in je eigen leefomgeving. Ook  
al gaat het op sommige plaatsen minder dan op andere plaatsen, het totale resultaat over geheel  
Brabant mag er zijn. Het is prachtig werk en het helpt. Laat dat alle weidevogelbeschermers energie 
geven voor het nieuwe seizoen!

Jan Baan
Directeur Brabants Landschap
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08’Inleiding

In 1994 ging landelijk het Project Weidevogel-
bescherming van start. Uiteraard werd al eerder 
verspreid over de provincie aan bescherming gedaan, 
maar in dat jaar waren er 54 vrijwilligers actief in 
samenwerking met 46 agrariërs. Inmiddels zijn we 15 jaar
 verder en is er veel gebeurd. De weidevogelbescherming
 staat groot op de kaart en er zijn veel onderzoeken en projecten 
uitgevoerd in de zoektocht naar effectieve maatregelen om de landelijke 
afname van de weidevogelpopulatie te stoppen. Het netwerk van weidevogelbeschermings-
groepen heeft zich uitgebreid tot 724 vrijwilligers en 1240 agrariërs. Er zijn weidevogelconvenan-
ten opgesteld en er worden door drie veldmedewerkers van het Coördinatiepunt Landschapsbe-
heer lezingen, cursussen gegeven en er wordt veldbegeleiding verzorgd. Daarnaast is een pro-
vinciaal coördinator werkzaam, die in deze periode van 14 jaar, voor de derde keer van gezicht is 
veranderd.

Aangestuurd door ervaringen en getallen is er landelijk voor gekozen een gebiedsgerichte aan-
pak in te zetten. Door meer geld in kleinere gebieden te investeren, wordt getracht de gewenste 
resultaten te halen; de achteruitgang van de weidevogelstand stoppen. Door deze keuzes loopt 
onze provincie samen met andere ‘mindere weidevogelprovincies’ de grotere geldstromen mis. 
Gelukkig is voor grasbroeders, als de grutto en de wulp, door de Provincie Noord-Brabant geld 
beschikbaar gesteld om maatregelen op maat toe te passen. Voor andere soorten zoals de kievit 
en de scholekster is in veel gevallen de reguliere nestbescherming de enige mogelijkheid tot 
bescherming. Komend seizoen gaat het Coördinatiepunt Landschapsbeheer met financiering 
vanuit de Nationale Postcode Loterij een pilot starten met als doel het ontwikkelen van een 
passende maatregel om de overlevingskansen voor kuikens van deze soorten te verhogen. 

In dit jaarverslag staan zoals u gewend bent de resultaten van de weidevogelbescherming in 
Brabant netjes op een rij. Ieder jaar is het weer spannend of de resultaten van de individuele 
groepen sterk afwijken van de provinciale situatie. Daarnaast is het interessant om te zien hoe 
Brabant het doet ten opzichte van andere provincies. Het zal namelijk niet voor het eerst zijn dat 
de resultaten van onze provincie, flink afwijken van de landelijke cijfers. 

De structurele ondersteuning van de weidevogelbescherming in Brabant is een onderdeel van 
de soortenbescherming waar het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants Land-
schap zich mee bezig houdt. In het agrarisch cultuurlandschap worden inmiddels vele andere 
soorten geholpen. Voorbeelden zijn de bescherming van de steenuil en de kerkuil door het plaat-
sen en controleren van nestkasten, de ondersteuning van beschermingsprojecten voor de gier-, 
huis-, en boerenzwaluw, nesthulp voor de grote gele kwikstaart, broedwanden voor de ijsvogel 
en tenslotte de ondersteuning van het meldingsnetwerk vleermuizen en steenmarters. Om deze 
manier vindt een verbreding van de soortbescherming plaats en werkt het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer aan de biodiversiteit in het buitengebied. In alle gevallen wordt groot beroep 
gedaan op de inzet van vrijwilligers. Inzet en enthousiasme die van grote waarde is voor de kwa-
liteit van ons landschap. 
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Organisatie
 Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het 
Brabants Landschap heeft een nieuwe coördinator soor-
tenbescherming in dienst: dhr. Jochem Sloothaak. Hij is 
onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie, ge-
gevensverzameling, verslaglegging en publiciteit met 
betrekking tot vrijwillige weidevogelbescherming in de 
provincie. Daarnaast is hij als adviseur betrokken bij 
weidevogelconvenanten en agrarische natuurverenigin-
gen. Gedurende het weidevogelseizoen worden nieuwe 
en minder ervaren vrijwilligers in het veld begeleid en 
getraind door de gebiedsmedewerkers van het Coördi-
natiepunt. In West-Brabant is dit dhr. Arjen Stoop, in 
Midden-Brabant dhr. Karel Voets en in Oost-Brabant dhr. 
Marco Renes. In het seizoen 2008 is mevr. Anja Popelier 
als extra kracht ingehuurd voor veldbegeleiding in de 
regio Midden-Brabant.

Werving en training 
 In een aantal gemeenten, waaronder Teteringen en 
Sint-Michielsgestel, zijn advertenties geplaatst in lokale 
bladen voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Over 
het algemeen waren deze advertenties succesvol en kon 
de vrijwilligersgroep flink groeien. Voor de nieuwe  vrij-
willigers is op 4 locaties in Brabant de cursus weidevo-
gelbescherming georganiseerd. In 2008 is dit gedaan in 
Weimeren, Sint-Michielsgestel, Lithooijen en Bakel. 
Daarnaast zijn voor de meer ervaren vrijwilligers in-
structieavonden georganiseerd. Extra avonden werden 
op drie locaties in Brabant (Made, Best en Uden) georga-
niseerd om de nieuwe regeling rustzones nader toe te 
lichten. 

Ondersteuning groepen
 Het Coördinatiepunt Landschap beheer voorziet de 
weidevogelgroepen in een groot deel van hun materiaal. 
Beschermers gebruiken markeerstokken, verjaagstokken, 
nestbeschermers, mandjes voor het verplaatsen van 
nesten, kaartmateriaal en notieboekjes tijdens hun werk. 
Ieder jaar kunnen de groepen bestellijsten voor deze 
benodigdheden invullen en aanleveren bij het Coördina-

Coördinatie  en ondersteuning
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in Vught was met ruim 200 bezoekers een drukbezochte 
en feestelijke bijeenkomst. Jan Baan, directeur van het 
Brabants Landschap, opende de avond en introduceerde 
de nieuwe coördinator soortenbescherming Jochem 
Sloothaak. Er is een overzicht van de resultaten van 2007 
gegeven. 
Verder was er een interessante lezing over de Scholek-
ster door Bruno Ens (SOVON Vogelonderzoek Neder-
land). In het kader van het ‘Jaar van de Scholekster’, was 
dit een zeer actueel onderwerp. Geduputeerde Onno 
Hoes, sloot de avond af met het uitreiken van de oorkon-
des voor de agrariër, vrijwilliger en weidevogelgroep van 
het jaar 2007. Deze gingen achtereenvolgens naar Loon-
bedrijf Van Raak, Henk van Grunsven en Weidevogel-
groep ‘De Duinboeren Cromvoirt’. 
Dit jaar zijn er onder de genomineerden drie nieuwe 
winnaars door de commissie uitgekozen. Agrariër van 
het jaar 2008 is geworden de heer Corne Michielsen, 
mede vanwege zijn jarenlange, vrijwillige medewerking 
aan reguliere weidevogelbescherming, maar ook aan 
pilotprojecten. De vrijwilliger van het jaar is geworden 
de heer Toon Kanters, die zich in 2008 enorm heeft inge-
zet om overeenkomsten af te sluiten met lokale agrari-
ers ter bescherming van hun wulpen. Groep van het jaar 
is de groep Weidevogelbescherming Haaren. Deze groep 
is in 2005 van start gegaan en ondernam het afgelopen 
seizoen mooie initiatieven om de weidevogels in hun 

buitengebied te behouden. 
Het Brabants Land-

schap wil hen allen 
bijzonder dan-

ken voor hun 
inzet die zij 

de afgelo-
pen jaren 
met veel 
overtui-
ging heb-

ben ge-
toond!

tiepunt Landschapsbeheer. Een deel van dit materiaal 
wordt gemaakt door leerlingen van lokale colleges. Zo 
zijn nestbeschermers ontwikkelend door leerlingen van 
het Kempenhorst College in Oirschot en zijn leerlingen 
van het Hanze College in Oosterhout betrokken bij de 
maak van duurzame nestvlotjes voor de zwarte stern en 
broedlocaties voor de huiszwaluw. 
Voorafgaand aan ieder seizoen kunnen weidevogelgroe-
pen aangegeven of een cursus of veldbegeleiding ge-
wenst is. Hiervoor wordt in overleg een zo efficiënt mo-
gelijke planning gemaakt. In 2008 is in verschillende 
mate veldbegeleiding gegeven aan 14 verschillende wei-
devogelgroepen. Naast reguliere veldbegeleiding is op 4 
locaties in Brabant een cursus weidevogelbescherming 
gegeven om met name nieuwe vrijwilligers op te leiden.

Contacten met groepen
 Voor, tijdens en na het seizoen zijn door de coördina-
tor en de veldmedewerkers diverse start-, evaluatie- en 
afsluitavonden van de vrijwilligersgroepen bezocht. Op 
deze avonden wordt vanuit het coördinatiepunt een 
lezing gegeven of anderzijds een bijdrage geleverd aan 
het programma. 
De jaarlijkse excursie voor groepscoördinatoren heeft dit 
jaar plaats gevonden in de Zouweboezem, nabij Ameide 
in de provincie Zuid-Holland. De Zouwe is een in de veer-
tiende eeuw gegraven boezemwater dat polderwater 
moest opvangen en afwateren naar de Lek en via de 
Merwede naar de Linge. Purperreiger, porseleinhoen 
en zwarte stern zijn kenmerkende broedvogel-
soorten van het gebied. Na de wandeling is er 
gezamenlijk wat gedronken en van gedach-
ten gewisseld over de ontwikkelingen 
rond de weidevogelbescherming. 

Provinciale jaaravond en  
uitreiking oorkondes

 Met de provinciale jaaravond voor de 
vrijwillige weidevogelbeschermers is op 
20 februari de aftrap voor het weidevogel-
seizoen in Brabant gegeven. De jaaravond 

Coördinatie  en ondersteuning
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Het weer is altijd al een veel bespro-
ken onderwerp in Nederland, maar 
voor weidevogelbeschermers kan 
het weer hun seizoen maken of 
breken. Het behalen van records 
zijn bij het KNMI tegenwoordig 

eerder regel dan uitzondering. Ook 
in het seizoen 2008 zijn extremen 

geregistreerd. Extremen kunnen een 
grote stempel drukken op een broedsei-

zoen. In bepaalde gevallen werkt dit ten goede 
van de weidevogels, maar in andere gevallen kan het 
ook vervelend uitpakken. Naast de directe invloed van 
weer op de conditie van de vogels spelen er, juist in het 
agrarische landschap, indirecte effecten op het broed-
succes. Het al dan niet uitvoeren van agrarische bewer-

Figuur 1   ˘    Verloop temperatuur (lijnen) en neerslag (kolommen) in het voorjaar van 2008 

kingen ligt in nauw verband met de situatie in het veld. 
Zijn de percelen goed begaanbaar? Is de bodem nog 
bevroren? Gaat het regenen? In figuur 1 zijn de gemid-
delde temperatuur en de neerslag gedurende het wei-
devogelseizoen 2008 weergegeven.

 Temperatuur
 In de maand maart bleef het in de eerste weken 
koud. Op eerste paasdag werd de landelijk koudste dag 
van de maand behaald sinds 1964. Plaatselijk vroor het 7 
graden. Pas op 20 april werd voor het eerst dit jaar de 15 
graden overschreden. Sinds 1901 is dit slechts twee keer 
voorgekomen. Mei werd vervolgens een uitzonderlijk 
warme maand en juni bovengemiddeld warm. Met ge-
middeld 590 zonuren tegen normaal 485 was de lente 
van 2008 zeer zonnig. 

Omstandigheden seizoen 2008
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Neerslag 
 Naast de temperatuur speelt de hoeveelheid regen 
een grote rol in het broedseizoen. Hoewel te veel en 
aanhoudende regen de condities van de vogels drastisch 
omlaag brengt (mede vanwege een verslechterd voed-
selaanbod), worden de percelen slecht begaanbaar voor 
agrarische bewerkingen. Nesten die in die periode al op 
de akkers liggen kunnen ongestoord uitgebroed worden. 
De maand maart was het afgelopen seizoen zeer nat. Er 
viel gemiddeld 104 mm neerslag tegen normaal 65 mm. 
Een groot deel van de vroege legsels werd daarom zon-
der beschermingsmaatregelen succesvol uitgebroed. De 
maanden april, mei en juni waren landelijk, droger dan 
gemiddeld. Desondanks hadden we in onze provincie 
begin en eind juni te maken met hevige onweersbuien, 
windstoten en hagel. 

Figuur 2   ˘    Percentage uitgekomen kievitlegsels per week

Uitkomstdata kievitslegsels
 In figuur 2 is het percentage uitgekomen kievitsleg-
sels (Y-as) weergegeven over de periode 20 maart tot 9 
juli (X-as) voor de jaren 2004 t/m 2008 (gekleurde lij-
nen). De zwarte lijn geeft het verloop in seizoen 2008 
weer. De eerste piek in de grafiek rond 23 april, laat de 
eerste golf kievitslegsels zien. De weersomstandigheden 
in die periode waren gunstig; temperatuur iets boven 
het gemiddelde met natte percelen, maar zonder grote 
regenbuien. De paartjes van de legsels van de tweede 
piek in figuur 2 (zwarte lijn rond 11 juni) hebben het, 
vanwege de hevige onweersbuien, windstoten en hagel, 
in die periode behoorlijk zwaar gehad. Wanneer we de 
percentages uitgekomen kievitslegsels vergelijken met 
de andere jaren zien we geen noemenswaardige ver-
schillen.
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Vrijwilligers
 Eind 2008 hebben 44 groepen (zie bijlage 5) gege-
vens aangeleverd over hun activiteiten. Slechts één 
groep heeft geen legsels gevonden op hun percelen. 
Deze groep heeft besloten hun werkzaamheden voorlo-
pig te stoppen in afwachting van betere tijden. 
Van de 44 groepen waren er 12 die meer vrijwilligers 
telden dan in 2007, 4 hadden er juist minder en 28 ble-
ven qua aantal vrijwilligers gelijk. Het totale aantal vrij-
willigers steeg in 2008 met 2 naar 724. Het aantal be-
schermers in Brabant blijft vrij stabiel tussen de 700 en 
750 vrijwilligers (zie figuur 3). Zij besteden gemiddeld 12 
dagdelen per seizoen aan beschermingswerk. Een sim-
pel rekensommetje geeft de ongelofelijke hoeveelheid 
beschermingswerk aan (725 x 12 x 4 = 4350 werkdagen) 
dat uitgevoerd wordt in een seizoen.

Hoewel er vrijwilligers zijn gestopt bij een aantal groe-
pen, vanwege een afnemend aantal legsels in hun ge-
bied, hebben een aantal pas gestarte groepen zich juist 
verder uitgebreid. Daarnaast zijn er op een aantal plaat-
sen advertenties geplaatst in lokale bladen. Over het 
algemeen leverde dit een positief resultaat in de vorm 
van nieuwe beschermers op! Gemiddeld telt een vrijwil-
ligersgroep ongeveer 16 vrijwilligers. De grootste groe-
pen in Brabant zijn in aflopende volgorde WWB Zuid-
oost Brabant, NBV Altenatuur, WVG Schijndel, Stichting 
Laarbeeks Landschap, WBG Raamsdonk, VWB Boekel-
Venhorst en Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze. 

Agrariërs
 Vijftien groepen hebben in 2008 samenwerking 
gekregen van méér agrariërs en bij 7 groepen is dit juist 
minder geworden. Bij 22 groepen bleef het aantal mee-
werkende bedrijven gelijk. Het totale aantal bedrijven 
dat aan weidevogelbescherming doet is opgelopen tot 
1240. In figuur 3 is duidelijk te zien dat het draagvlak 
onder agrariërs voor weidevogelbescherming steeds 
meer toeneemt. In 2001 brak een mond-en-klauwzeer-

epidemie uit in Europa. In Nederland konden vrijwilli-
gers niet het veld in. Dit is de reden voor het lage aantal 
in 2001 in figuur 3. De groep met de meeste agrariërs 
was net als vorig jaar WWB Zuidoost Brabant met 122 
bedrijven.

Oppervlak
 Qua oppervlakte groeiden 18 groepen, daalden 
slechts 4 groepen en bleven er 22 gelijk. In figuur 4 is te 
zien dat er een netto toename aan afgezocht oppervlak 
is geregistreerd van 852 hectare (13.860ha in 2007 en 
14.712ha in 2008). Door de toename in het oppervlak aan 
agrarisch gebied waar beschermingsactiviteiten plaats-
vindt, worden steeds meer nesten gevonden en kunnen 
er dus ook steeds meer nesten worden beschermd. Ver-
uit de grootste groep op dit vlak is al jaren de Weidevo-
gelgroep Ravenstein, waarvan de vrijwilligers jaarlijks 
een gebied van 1.600 hectare beschermen. 

Gewastype
 Voor weidevogels is het type oppervlak van groot 
belang bij de keuze van een geschikt broedbiotoop. Zo 
zijn de grutto en de wulp typische grasbroeders en zal je 
de kievit en de scholekster veel vaker tegenkomen op 
bouwland. Wat agrariërs besluiten in te zaaien op hun 
percelen heeft daarom een grote invloed op de geschikt-
heid van de percelen voor bepaalde soorten weidevogels. 
In 2008 was het grootse aandeel in het totale oppervlak 
bouwland, kort gevolgd door grasland. 
Wat betreft de gewastypen (zie figuur 5) werd van de 
beschermde percelen 44% ingezaaid met maïs en 37% 
met gras. Op 4% van alle percelen stonden aardappels, 
op 3% bieten, op 2% graan en op 1% groenten. Van 6% 
was het vegetatietype onbekend en peultjes, bollen, 
uien en graszaad namen per soort minder dan 1% in. Ten 
opzichte van eerdere jaren is de verdeling van de gewas-
typen, en dus de broedgeschiktheid van percelen, nau-
welijks veranderd.

Omvang weidevogelbescherming
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Figuur 3   ˘     Ontwikkeling aantal vrijwilligers  
en agrariërs over de periode 1994-2008

Figuur 4   ˘    Oppervlakte beschermd gebied (ha)  
over de periode 1994-2008

Figuur 5   ˘    Beschermd gebied naar gewastype
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Gevonden legsels en uitkomstpercentage
 In 2008 werden in totaal 5.231 legsels gevonden van 
29 verschillende soorten weidevogels. Dit is een wel-
kome ontwikkeling gezien het tegenvallende aantal 
legsels dat gevonden werd in 2007 (4.692). In de periode 
2004 t/m 2006 (zie figuur 6) werden gemiddeld per jaar 
rond de 5.300 legsels gevonden. Het aantal van het af-
gelopen seizoen komt dus weer aardig in de richting van 
dit gemiddelde. 
In bijlage 1 is de ontwikkeling van het aantal gevonden 
legsels te zien per groep. Vierentwintig groepen hebben 
ten opzichte van 2007 een toename geregistreerd, 19 
groepen een afname en 1 groep is qua aantal gelijk ge-
bleven. Wanneer we de groepen die een verandering 
hebben doorgemaakt van minder dan 10% buiten be-
schouwing laten, blijken 18 groepen te zijn gestegen en 
14 groepen te zijn gedaald. De groep met de hoogste 
toename is de groep uit Sint-Michielsgestel. Mede door 
een groot aantal nieuwe vrijwilligers nam het aantal 
gevonden nesten toe van 64 naar 193, een toename van 
202%. De sterkste daling heeft plaatsgevonden in het 
buitengebied van Waalre. Daar nam het aantal gevon-
den legsels van 39 in 2007 af naar 7 in 2008; een afname 
van 82%. 
Drieënvijftig procent van de groepen met een stijging in 
2008 had in 2007 meer dan 100 nesten, terwijl slechts 
21% van de groepen met een daling in 2008 meer dan 
100 nesten had in 2007. Al zijn deze verschillen niet sta-
tistisch onderbouwd, toch lijken de gegevens er wel op 
te wijzen dat de achteruitgang van de weidevogelstand 
voor het grootste deel plaats vindt in gebieden met klei-
nere populaties (<100 nesten). De gebieden met grotere 
populaties weidevogels (>100 nesten) lijken stabieler te 
zijn. Een deel van deze gebieden laat ten opzichte van 
2007 zelfs een flinke toename in legsels zien. 
Er kan geen relatie gevonden worden tussen de grond-
soort (klei/zand/veen) en de ontwikkeling in het aantal 
legsels. Ook tussen de geografische ligging van de wei-
devogelgebieden en de ontwikkeling in het aantal leg-
sels lijkt geen verband te bestaan. De ontwikkeling van 
de weidevogelstand lijkt daarom voor het grootste deel 
afhankelijk van de lokale situatie. Ruimtelijke ontwikke-
lingen, intensieve agrarische activiteiten en soms preda-
tie drukken de grootste stempel op het succes van de 
plaatselijke weidevogelpopulatie. 

Het gemiddelde uitkomstpercentage is verder toegeno-
men tot 71,2%. De afgelopen jaren is hier een licht stij-
gende lijn in te zien(zie de blauwe lijn in figuur 6). Vrij-
willige weidevogelbeschermers weten hun bescher-
mingsmaatregelen steeds beter toe te passen. Een goe-
de samenwerking en communicatie met agrariërs, geen 
onnodige nestbezoeken en alleen stokken plaatsen 
wanneer dit niet anders kan, is een aanpak die van grote 
invloed is op het behaalde uitkomstpercentage. 

Per soort
 Ten opzichte van 2007 is de soortenlijst één soort 
armer geworden. Van de bergeend werd namelijk geen 
legsel meer gevonden. De zwarte stern heeft in 2008 5 
legsels uitgebroed op speciaal uitgelegde nestvlotjes. 
Een mooi resultaat!

Zoals bekend is Brabant een belangrijke provincie voor 
de broedende kievit. De kievit neemt dan ook een groot 
aandeel van het totale aantal gevonden legsels in. In 
2006 werden 4.605 legsels gevonden, in 2007 daalde dit 
aantal tot 3.923, maar het afgelopen seizoen steeg dit 
aantal weer tot 4.363. Het uitkomstpercentage van de 
nesten steeg in die jaren tot 70,4%. 
Het aantal legsels van de scholekster is toegenomen van 
275 in 2007 naar 308 in 2008. Van de legsels kwam in 
2008 wel beduidend minder uit. Een uitkomst van 71,9% 
het afgelopen seizoen tegen 75,9% in 2007. De belang-
rijkste verliesoorzaak is predatie. 
Het aantal legsels van de grutto heeft een fantastische 
toename laten zien. De afgelopen jaren schommelde dit 
aantal rond de 150, maar in 2008 werden maarliefst 200 
nesten gevonden. Het bijbehorende uitkomstpercentage 
van 69,1% is zeer goed. In 2007 was dit percentage nog 
66,7. Negenentwintig van de gruttonesten hebben het 
afgelopen seizoen extra bescherming gekregen door 
rustzones die rond het nest zijn aangelegd. Daarom mag 
voorzichtig gesteld worden dat de verbetering van het 
uitkomstpercentage hier een gevolg van is.  
Het aantal legsels van de wulp is toegenomen van 103 in 
2007, naar 125 in 2008. Hiervan kwam een hoger percen-
tage uit dan in 2007. De toename van 65,4% naar 68,9% 
zal mede in verband houden met de extra bescherming 
die 20 nesten van de wulp kregen via de regeling rustzo-
nes. 

Resultaten
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Figuur 6   ˘    Aantal gevonden legsels en uitkomstpercentage  
van 1995 tot 2008 

Figuur 7   ˘    Verliesoorzaken in percentages van het totaal  
aantal legsels.

Figuur 8   ˘    Predatieverliezen
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De laatste steltloper onder de weidevogels, de tureluur, 
weet zich met 6 legsels te handhaven in het Brabantse 
buitengebied. De helft van deze legsels werd beschermd 
in het Land van Heusden en Altena.

Verliesoorzaken
 Van de verschillende verliesoorzaken in 2008 heeft 
predatie het grootste aandeel. In totaal is 14,0% van de 
legsels gepredeerd. Door agrarische bewerkingen (werk-
zaamheden) is slechts 5% verloren gegaan. In totaal is 
3,9% van de legsels verlaten en van 5,2% van de legsels is 
de verliesoorzaak onbekend. Ten opzichte van de afgelo-
pen jaren zijn de veranderingen niet groot (zie figuur 7). 

Dit jaar is bij 25 groepen het percentage gepredeerde 
legsels gedaald. Bij 1 groep was dit gelijk aan 2007 en 18 
groepen kregen te maken met een toename van de 
verliesoorzaak predatie. 
Van de 14% predatie is voor het overgrote deel (80%) de 
verantwoordelijke soort onbekend (zie figuur 8). Het 
blijkt erg lastig te zijn om in het veld te beoordelen wie 
of wat de eieren heeft meegenomen of heeft opgevre-
ten. Het ontbreken van sporen en eierschalen maakt het 
feitelijk onmogelijk om de juiste predator aan te wijzen. 
Desondanks zijn deze gegevens wel belangrijk en zou-
den de pagina’s achter in de veldgids weidevogelbe-
scherming hulp kunnen bieden bij de vaststelling van de 
predator.

Dertien procent van de predatie wordt veroorzaakt door 
vogels. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2007. 
Met name de kraai wordt vaak genoemd, maar ook meeu-
wen duiken in een aantal gebieden op de eieren. Vier 
procent van de predatie wordt veroorzaakt door rapers en 
3% door de vos. Beide vormen zijn ten opzichte van 2007 
verder afgenomen! Kleine marterachtigen, de bunzing en 
overige dieren nemen gezamenlijk nog geen 1% van de 
totale predatie voor hun rekening. Een invloedsfactor op 
het voorkomen van predatie is het aantal nestbezoeken. 
Weidevogelbeschermers worden erop gewezen, zeer te-
rughoudend om te gaan met nestcontroles. 

Beschermingshandeling en resultaat
 Er zijn 1.192 verschillende beschermingshandelingen 
geregistreerd (bijlage 3). Ten opzichte van 2007 betekent 
dit een lichte afname. Het is belangrijk dat iedereen 
deze gegevens in de administratieboekjes blijft vermel-
den, omdat hieruit de noodzaak om nestbescherming 
toe te passen duidelijk naar voren komt! Deze nesten 

zouden immers, zonder bescherming, voor een groot 
deel verloren gaan door de betreffende bewerking. In de 
meeste gevallen werd er beschermd bij bemesten 
(24,0%), gevolgd door bescherming bij ploegen of eggen 
(19,6%), gewasbescherming (16,9%) en zaaien of poten 
(11,2%). Aangezien van de beschermde legsels een goede 
78,4% uit kwam (zie bijlage 4), mag gesteld worden dat 
effectieve weidevogelbescherming nodig én noodzake-
lijk is! 

Nestbescherming geslaagd, maar dan…….
 Aangezien weidevogelbescherming al jaren zorgt 
voor een verhoging van het uitkomstpercentage van de 
nesten, maar de aantallen legsels óf gelijk blijven óf 
geleidelijk afnemen, is het inmiddels duidelijk dat er iets 
mis gaat óf in de overwinteringsgebieden, óf met de 
kuikenoverleving. Op de omstandigheden tijdens de 
trektochten en in de overwinteringsgebieden hebben 
Brabantse weidevogelbeschermers weinig invloed. Waar 
wel veel winst behaald kan worden is in de kuikenover-
leving. Nadat de eieren zijn uitgekomen zullen de kui-
kens direct een bereikbare opgroeibiotoop moeten kun-
nen vinden. Kuikens van de kievit, scholekster, grutto en 
wulp zijn immers echte nestvlieders en gaan vanaf het 
uitkomen van het ei zelf op zoek naar voedsel. In dit 
opgroeibiotoop is voldoende schuil- en foerageergele-
genheid van levendig belang. Via verschillende regelin-
gen kunnen overeenkomsten met agrariërs worden 
afgesloten om dit geschikte biotoop te creëren. Voor-
beelden zijn de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer (PSAN), het Stimuleringskader Groen-
blauwe diensten (StiKa), de subsidieregeling Project 
Agrarisch Landschapsbeheer (PAL) en de regeling Rust-
zones voor kritische weidevogels. Overeenkomsten voor 
flora- en faunaranden, verlate maaidata, voor plas-dras-
velden, voor weidevogelpoelen en voor rustzones kun-
nen dóór of mét agrariërs worden afgesloten. Het Coör-
dinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants Land-
schap kan hierin adviseren. Gebieden waar deze moge-
lijkheden bestaan zijn namelijk begrensd en soms geldt 
er een vastgestelde aanvraagperiode. Het biotoop waar-
in weidevogelpullen opgroeien kan door deze maatrege-
len beter geschikt worden gemaakt. 
Het afgelopen seizoen is voor het eerst, door een groot 
aantal groepen geïnventariseerd, hoe het in hun gebied 
gesteld is met de kuikenoverleving. Dit geeft een glo-
baal beeld van de huidige situatie. Groepen zijn opge-
roepen om dit in het komende seizoen te herhalen om 
een vergelijking te kunnen maken. 
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Het afgelopen seizoen is in Brabant gestart met een 
driejarig pilotproject: ‘Rustzones voor kritische weide-
vogels’. In samenwerking met vrijwilligersgroepen en 
gesubsidieerd door Provincie Noord-Brabant  is deze 
regeling door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer 
in het leven geroepen. De regeling heeft als doel het 
aantal vliegvlugge weidevogelkuikens te vergroten 
door gepaste maatregelen te treffen. Weidevogelbe-
schermers kunnen in samenwerking met lokale agrari-
ers overeenkomsten in het veld afsluiten.

De rustzone

 Tegen een financiële vergoeding kan een agrariër 
een rustzone aanleggen op plaatsen waar een grutto, 
wulp of tureluur broedt. Het aanleggen van de rust-
zone zorgt er ten eerste voor dat de vogel het nest 
ongestoord kan uitbroeden. Het nest valt immers min-
der snel op voor predatoren en hoeft tijdens de broed-
periode in principe slechts één keer bezocht te worden 
door vrijwilligers. Dit is wenselijk aangezien de uit-
komstkans, volgens een onderzoek van Theunissen et 
al. (2005), verlaagd wordt door elk bezoek van mensen 
aan het nest. Ten tweede biedt de zone aan pullen van 

deze kritische soorten de gewenste dekking en verbe-
terde foerageermogelijkheden. Een zone van 1,0 ha 
vergroot de overlevingskansen van de jongen aanzien-
lijk ten opzichte van een plukje gras waar omheen is 
gemaaid. 

omvang

 Het slagen van dit driejarige project valt of staat 
met een goede samenwerking tussen betrokken par-
tijen. Dit voorjaar is gebleken dat onder agrariërs 
draagvlak aanwezig is om deze maatregel uit te voe-
ren. Vrijwilligers bleken bereid om hun agrariërs te 
informeren over de regeling en overeenkomsten met 
hen in het veld te ondertekenen. In Brabant zijn op 
deze manier met 32 verschillende agrariërs rond de 40 
rustzones met een totaal oppervlak van ongeveer 30 
ha. Hierdoor zijn 29 nesten van de grutto en 20 nesten 
van de wulp beschermd (zie figuur 9). In het eerste 
jaar van deze regeling is dat al een mooi resultaat. 
Hieruit is tevens af te leiden dat sommige rustzones 
bescherming hebben geboden aan meerdere nesten. 
Ook andere weidevogels, zoals de gele kwikstaart en 
de patrijs hebben geprofiteerd van deze zones.

Figuur 9   ˘    Locaties van nesten van kritische weidevogels beschermd via de regeling Rustzones (blauw: wulp 
(N=20), rood: grutto (N=29)). Overlapping van sterren in deze figuur is mogelijk.
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Tabel 3   ˘    Overzicht aantal geobserveerde vliegvlugge kuikens. Het overlevingspercentage is de deling van het 
aantal geobserveerde kuikens door het aantal eieren. Het aantal vliegvlugge pullen per nest is berekend 
door het aantal geobserveerde vliegvlugge kuikens te delen door het totale aantal nesten.

> 4 weken / vliegvlug (N=10)

Aantal kuikens gezien Aantal eieren in nesten waarvan 
kuikens gezien

Overleving % Aantal vliegvlugge kuikens 
per nest

Grutto 17 28 60,7 0,63

Wulp 6 12 50,0 0,30

Tabel 1   ˘    Overzicht aantal nesten (uitkomst bekend), eieren en het uitkomstpercentage 
voor de grutto en de wulp.

Aantal nesten Aantal eieren Aantal 
nesten uit

Uitkomst %

Grutto 27 105 25 92,6

Wulp 20 76 14 70,0

Tabel 2   ˘    Overzicht aantal geobserveerde kuikens met de leeftijd jonger dan 2 weken en tussen de 2 en 4 weken. 
Het overlevingspercentage is de deling van het aantal geobserveerde kuikens door het aantal eieren. 

< 2 weken (N=22) 2 – 4 weken (N=13)

Aantal kuikens 
gezien

Aantal eieren in nesten 
waarvan kuikens 

gezien

Overleving 
%

Aantal 
kuikens 

gezien

Aantal eieren in nesten 
waarvan kuikens 

gezien

Overleving %

Grutto 34 47 72.3 19 28 67,9

Wulp 29 39 74.4 14 23 60,9
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uitkomstpercentage en  
kuikenoverleving

 Zoals ook bij de reguliere nestbescherming al ge-
beurt, zijn de nesten gecontroleerd op uitkomst. Voor de 
nesten die beschermd worden door middel van deze 
regeling, is aan vrijwilligers gevraagd om een speciaal 
formulier in te vullen. Op dit formulier kon (indien be-
kend), naast de uitkomst van het nest, ook het aantal 
pullen dat geobserveerd werd in verschillende leeftijds-
stadia worden aangegeven. Extra inspanning werd dus 
gevraagd door ook informatie te vragen over de situatie 
van de pullen. De waarden in tabel 1, 2 en 3 zijn berekend 
aan de hand van aangeleverde cijfers. De steekproef 
voor het aantal vliegvlugge pullen is daardoor veel klei-
ner (N=10) dan die voor het uitkomstpercentage (N=46). 

Uit tabel 1 is af te leiden dat het uitkomstpercentage 
van de grutto en de wulp respectievelijk 92,6% en 70,0% 
bedraagt. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde 
uitkomstpercentage van alle legsels van deze soorten 
dat is behaald in de jaren 2004 tot 2007. Voor grutto en 
wulp bedroeg dit respectievelijk 62,9 en 62,8 procent. 
Het minimale uitkomstpercentage voor steltlopers wat 
nodig is voor een goede instandhouding van de popula-

tie ligt rond de 60% (Beintema, 1995). Hoewel dit slechts 
een algemeen en indicatief percentage is, kan wel voor-
zichtig worden geconcludeerd dat de rustzones positief 
bijdragen aan een hogere uitkomst van legsels. 

Aangezien grutto’s, om de sterfte van volwassen vogels 
te compenseren, jaarlijks 0,6 tot 0,7 vliegvlugge jongen 
per paar moeten produceren (Schekkerman & Müskens, 
2001) lijken de resultaten uit tabel 3 erop te duiden dat 
hieraan voldaan wordt. Voor de wulp zijn de vereiste 
reproductiecijfers niet bekend, maar de huidige 0,3 
vliegvlugge pullen per nest is waarschijnlijk te laag. Als 
kantekening dient bij dit verhaal geplaatst te worden 
dat, hoe intensief de observaties van kuikens ook plaats 
vinden, er nooit 100% van de aanwezige pullen kan wor-
den gezien. Met dit gegeven in het achterhoofd is het 
aannemelijk dat het werkelijke reproductiecijfer hoger 
zal liggen dan nu is berekend. 

Omdat er slechts 13 waarnemingen zijn gedaan van 
pullen met een leeftijd tussen de 2 en 4 weken oud (ta-
bel 2) en 10 waarnemingen van bijna vliegvlugge pullen 
(tabel 3), is het trekken van een representatieve conclu-
sie lastig. Komend seizoen zal door extra inspanningen 
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van vrijwilligers het aantal waarnemingen vergroot 
worden om daarmee betere uitspraken te kunnen doen. 
 

Flexibiliteit

 In het eerste jaar is gebleken dat er draagvlak be-
staat voor de regeling ‘Rustzones voor kritische weidevo-
gels’. De eerste resultaten wijzen erop dat de rustzones 
bijdragen aan een betere bescherming van weidevogels. 
Aandachtspunt voor komend seizoen is de verplaats-
baarheid van de rustzone. Gebleken is dat de zone na 
een aantal weken ongeschikt is geworden als foerageer-
biotoop. Het turbogras levert in korte tijd een dichte, 
hoge vegetatie op. Hierdoor wordt de doordringbaar-
heid voor foeragerende weidevogelkuikens uitermate 
slecht. Het zoeken van voedsel kost dan meer energie 
dan het oplevert. Maar de regeling schrijft voor dat er 
gedurende de periode dat kuikens aanwezig zijn ‘een 
zone’ aan beschermd grasland aanwezig moet zijn. Dit 
betekent dat de agrariër, in overleg met de vrijwilliger, er 
voor kan kiezen om de kuikens uit de rustzone te verja-
gen en het gras te maaien. Hij zal dan elders op zijn 
perceel wel een stuk grasland moeten laten staan van 
dezelfde grootte. Dit biedt twee grote voordelen. Ten 
eerste gaat de kwaliteit van het gras en de zode minder 

achteruit, wat gunstig is voor de agrariër. Ten tweede zal 
het rustzone na 2 a 3 weken niet bestaan uit een on-
doordringbare vegetatie, wat ten goede komt aan de 
foeragerende kuikens. 
Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer streeft er naar 
om in 2009, in samenwerking met vrijwilligers én agra-
riërs, nog meer broedende weidevogels via de regeling 
te gaan beschermen.
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 Sinds vorig jaar is alle digitale informatie over wei-
devogelbescherming in Nederland te vinden op één 
website: www.weidevogelbescherming.nl. De website, 
welke in beheer is van Landschapsbeheer Nederland, 
richt zich op vrijwillige weidevogelbeschermers, agrari-
ers (agrarische natuurverenigingen) en overige geïnte-
resseerden. De site biedt actuele nieuwsberichten rond 
weidevogelbescherming en weidevogelonderzoek. Er 
zijn diverse rapporten en folders te downloaden over 
bijvoorbeeld gruttobeheer of maatregelen voor akker-
vogels. Ook de jaarverslagen van andere provincies zijn 
hier te vinden. In het fotoboek is een grote variatie aan 
weidevogelbeschermingsfoto’s te vinden. Deze foto’s 
kunnen door groepen gebruikt worden ter verfraaiing 
van hun eigen jaarverslag of een presentatie. 

invoeren gegevens  
weiDevogelbescherming

 Misschien wel het belangrijkste onderdeel is het 
invoerprogramma voor de legselgegevens. De moge-
lijkheid om de gegevens op internet in te voeren be-
stond natuurlijk al enkele jaren maar nu is dit onder-
deel ook op weidevogelbescherming.nl terug te vinden. 
Bij deze willen wij u nogmaals vragen gebruik te ma-
ken van het invoersysteem. U kunt hier groepsgege-
vens, de gegevens van meewerkende bedrijven en de 
resultaten van uw beschermingswerkzaamheden ver-
zamelen. Voorziet u problemen of moeilijkheden met 
het invoeren van de gegevens of bent u uw wacht-
woord vergeten, twijfel dan niet om contact op te ne-
men met onze coördinator soortenbescherming, Jo-
chem Sloothaak.

www.weidevogelbescherming.nl
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Weidevogelgroepen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van 44 weidevogelgroepen in Brabant kort toe-
gelicht. De code van iedere groep is de code waarmee ze bekend zijn in het landelijke 
invoersysteem voor weidevogelbescherming (www.weidevogelbescherming.nl). Voor 
bepaalde groepen worden de resultaten in een tabel weergegeven. Dit is gebeurd 
wanneer er grote veranderingen zijn opgetreden of wanneer er meer dan 50 nesten 
van meer dan 5 verschillende soorten zijn gevonden. Verklaring van termen en afkor-
tingen: Totaal: totaal aantal gevonden legsels; Bekend: aantal legsels waarvan uit-

komst bekend; Uit: aantal uitgekomen legsels; % uit = uit / (uit + niet uit) * 100; P = predatie; B = beweiding; W = 
werkzaamheden; V = verlaten; Ov = overig; On = onbekend.
In bijlage 1 is een kaart opgenomen waarop naast de locaties van de groepen ook te zien of er een stijging of daling 
in het totaal aantal gevonden legsels ten opzichte van 2007 heeft plaatsgevonden. Een totaal overzicht van de resul-
tanten in Brabant is opgenomen in bijlage 2.

01    ˘   VWG ut Vuggelke
De vrijwilligers van de werkgroep weidevogelbescherming van het IVN uit Bakel hebben het afgelopen jaar besloten 
om hun werkzaamheden stil te leggen. Dit als gevolg van het feit dat de laatste drie jaar in de omgeving van de Ko-
peren Peel, alwaar de groep actief was, nauwelijks tot geen weidevogels meer aanwezig zijn. Vroeg in het voorjaar 
worden wel vrij grote groepen kieviten aangetroffen maar deze trekken verder om elders te gaan broeden. Ook vo-
gels als de grutto, scholekster en wulp worden nauwelijks waargenomen. Ook in de directe omgeving is dit het geval. 
Op het aangrenzende vliegveld, waar sprake is van een relatief beschermde omgeving, is tevens sprake van een grote 
achteruitgang. Wellicht is de biotoop voor de vogels niet meer geschikt om te broeden. De vogelwerkgroep gaat in 
de nabije toekomst wel door met het monitoren van het gebied.

03    ˘   De Kneuter
Het weidevogelseizoen van 2008 in de omgeving van Cranendonck kenmerkt zich door positieve én negatieve ont-
wikkelingen. Hoewel het uitkomstpercentage licht is gestegen, is het aantal nesten van de kievit gehalveerd ten 
opzichte van het seizoen 2007. Daartegenover staat de komst van twee paar grutto’s in het gebied, welke beide, hun 
nesten succesvol hebben uitgebroed! Onder leiding van Piet van de Eijnde, hoopt de groep dat deze grutto’s komend 
seizoen weer terugkeren, zodat eventueel met rustzones de vogels wederom een succesvol broedsel kunnen maken. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 25 25 22 3 88.00 3 0 0 0 0 0

Scholekster 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

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

04    ˘   IVN De Groene Overlaat
De vrijwilligers van deze groep zijn aangesloten bij de IVN in Cuijk. Het seizoen 2008 leverde hen, naast een hoger aan-
tal legsels (van 47 naar 54) ook het enorm hoge uitkomstpercentage van 98% op. Wederom werden twee gruttonesten 
gevonden, waarvan er één met zekerheid is uitgekomen. Van de 52 kievitsnesten werd slechts één nest gepredeerd!

% uit = uit : uit + niet uit * 100

P = predatie 

B = beweiding 

W = werkzaamheden 

V = verlaten 

Ov = overig 

On = onbekend

www.weidevogelbescherming.nl
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09    ˘   Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur
De vrijwilligers van de natuurbeschermingsvereniging Altenatuur kregen in 2006 de titel voor ‘groep van het jaar’. 
Het afgelopen seizoen heeft deze groep laten zien over een groot aantal enthousiaste vrijwilligers te beschikken die 
er in zijn geslaagd een groter aantal nesten te beschermen dan in 2007! Het is fantastisch dat vrijwel elke weidevo-
gelsoort een groei heeft laten zien in het Land van Heusden en Altena. De 19 nesten van de grutto zijn, voor Brabant-
se begrippen, een hoog aantal. Het uitkomstpercentage van deze nesten (bijna 89%) is mede bereikt door bescher-
ming met behulp van beheerspakketten. Namens de Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch sloot Meeuwis 
Millenaar overeenkomsten af met lokale agrariërs. Dit belooft veel goeds voor de komende seizoenen. De wulp is ook 
weer teruggekeerd in het gebied met 5 nesten, na een dieptepunt van één nest in 2007. Ook het aantal kievitsnesten 
is toegenomen van 154 in 2007 naar 173 het afgelopen seizoen. Hiervan is ruim 84% uitgekomen, wat ongeveer over-
een komt met het gemiddelde uitkomstpercentage van de beschermde nesten. Een uitzonderlijk hoog percentage! 
Al jaren worden, onder leiding van Rinus Punt, vlotjes uitgelegd voor de zwarte stern. Na 3 legsels in 2007, heeft deze 
prachtige maar zeldzame vogel, het afgelopen seizoen 5 succesvolle legsels gehad. Uit observaties is gebleken dat er 
hoogstwaarschijnlijk 9 jongen vliegvlug zijn geworden. Kortom, coördinator Len Bruining kan terugkijken op een 
hectisch, maar ook zeer succesvol jaar! 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Canadese gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 19 18 16 2 88.89 2 0 0 0 0 0

Kievit 173 164 138 26 84.15 9 1 1 3 0 12

Scholekster 30 28 20 8 71.43 3 1 0 1 0 3

Tureluur 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 6 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Zwarte stern 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

10    ˘   Natuurgroep Gestel
Hoewel in 2007 het aantal legsel aan de lage kant was, zijn er dit jaar door Natuurgroep Gestel toch aanzienlijk meer 
nesten gevonden. Als koploper de kievit, die afgelopen seizoen meer dan een verdrievoudiging van het aantal nesten 
heeft laten zien. Ook van de grutto, die bekend is in het buitengebied van Sint-Michielsgestel, zijn drie keer zoveel 
nesten gevonden dan in het seizoen 2007. Helaas staat hier tegenover dat het uitkomstpercentage erg laag was. 
Deze schommelt voor de kievit, grutto en scholekster rond de 35%. Hoofdzakelijk predatie in het gebied zorgt voor dit 
lage uitkomstpercentage. Voor tien procent van deze predatie is de mens verantwoordelijk. De groep is er het afgelo-
pen seizoen in geslaagd 10 nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Dankzij goede begeleiding en uitleg kunnen zij het 
komend seizoen Natuurgroep Gestel versterken bij hun beschermingswerkzaamheden! 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Fazant 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 7 7 3 4 42.86 3 0 1 0 0 0

Kievit 171 150 56 94 37.33 54 2 12 0 1 25

Meerkoet 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 6 6 2 4 33.33 2 0 1 0 0 1

Waterhoen 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

11    ˘   Natuur- en Milieuvereniging Teteringen
Met 14 nieuwe beschermers is deze groep het hardst gegroeid van allemaal. Hierdoor heeft coördinator Gonnie Wer-
ner een vruchtbaar maar ook druk seizoen achter de rug. Gezamenlijk zijn zij erin geslaagd meer nesten te bescher-
men dan voorgaande jaren. Een toename van bijna 40 nesten ten opzichte van 2007 is fantastisch. Daarnaast zijn de 
gruttonesten (6 stuks) weer allen succesvol uitgekomen. In het gebied hebben in 2008 nog meer grutto’s gebroed, 
aangezien er op een dag 14 paartjes met foeragerende pullen zijn gezien. De groep heeft voor de bescherming van de 
kievit en de scholekster gebruik gemaakt van de mandjes die door het Coördinatiepunt beschikbaar worden gesteld. 
Mede dankzij deze manier van verleggen is het uitkomstpercentage hoog (85 en 75%). Kortom, veel nieuwe vrijwil-
ligers, van 60 naar 99 nesten en een gemiddeld uitkomstpercentage van 85% is een goede basis voor de komende 
jaren!

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Grauwe gans 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 73 68 58 10 85.29 0 0 7 3 0 0

Knobbelzwaan 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 12 12 9 3 75.00 0 0 1 2 0 0

Tureluur 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0

12    ˘   Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen
Voor het derde jaar is deze groep erin geslaagd het aantal nesten te doen stijgen. In 2006 werden er nog 42 nesten 
beschermd, in 2007 waren dat er 56 en in het afgelopen seizoen zijn er maarliefst 73 nesten beschermd. Uit de ge-
middelde uitkomst van 67 procent van de nesten van de kievit en de scholekster, blijkt dat het Rucphense buitenge-
bied geschikt is voor akkervogels. Daarentegen heeft de wulp, na een bliksembezoek in 2007, niet meer gebroed in 
het afgelopen seizoen. Onder leiding van Jan Kiewit zal deze groep proberen de positieve trend de komende jaren 
door te zetten. 

13    ˘   WVG Schijndel
In het agrarisch gebied waar deze weidevogelgroep al jaren overtuigend haar werk doet, loopt het aantal nesten 
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gestaag terug. Was het totaal aan legsels in 2006 nog 368; in 2007 waren dit er 343. Het afgelopen seizoen is dit 
aantal verder teruggelopen tot 318. De grutto houdt nog redelijk stand in het gebied met 5 nesten. Maar het is af-
wachten hoeveel er zich komend seizoen vestigen, aangezien slechts 1 nest is uitgekomen. De regeling rustzones kan 
hopelijk komend seizoen uitkomst bieden. Hoewel het aantal agrariërs dat medewerking verleend aan weidevogel-
bescherming in 2008 flink is toegenomen, blijft het lastig hen over te halen om extra maatregelen te treffen. Het 
bouwland in de regio blijkt erg geschikt voor de scholekster. Er zijn 14 nesten beschermd, waarvan er 10 zijn uitgeko-
men! Ook prachtig is de terugkeer van de wulp in het gebied na een afwezigheid in het seizoen 2007. Twee koppel-
tjes zijn tot nestelen gekomen en hebben mede door de inzet van de vrijwilligers van deze groep hun eieren succes-
vol uitgebroed. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Canadese gans 4 4 1 3 25.00 0 0 3 0 0 0

Grutto 5 5 1 4 20.00 1 0 0 0 0 3

Kievit 291 289 200 89 69.20 43 0 12 4 0 30

Scholekster 14 14 10 4 71.43 0 0 0 1 0 3

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

Wulp 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

14    ˘   Stichting Laarbeeks Landschap
Het is op zijn minst bijzonder te noemen dat deze groep al jaren het aantal beschermde nesten stabiel weet te hou-
den. Op ongeveer 450 ha agrarisch landschap broeden grote aantallen kieviten (318), maar ook scholeksters (13), grut-
to’s (7) en wulpen (13). Hiervan zijn de uitkomstpercentages van de kievit, scholekster en de wulp redelijk tot goed. 
Een heel groot deel van de verliezen van de kievitsnesten wordt veroorzaakt door predatie. De soort die hier verant-
woordelijke voor is, is onbekend. Hierdoor blijft het lastig deze kwestie aan te pakken. Voor de grutto’s in het gebied 
valt nog veel winst te halen door deze extra bescherming te bieden. De teleurstellende uitkomst van 29% moet toch 
via de regeling rustzones op te krikken zijn. De groep zou anders het risico kunnen lopen, de grutto in hun gebied 
kwijt te raken. Aangezien de groep het afgelopen jaar 10 jaar actief was, is dit natuurlijk feestelijk gevierd.

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Grutto 7 7 2 5 28.57 3 0 1 1 0 0

Kievit 318 318 208 110 65.41 67 0 8 19 1 15

Scholekster 13 13 9 4 69.23 2 0 1 0 0 1

Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 13 13 9 4 69.23 3 0 0 0 0 1

15    ˘   Stichting Landschap Bakel – Gemert 
Met een totaal van 42 legsels is deze weidevogelgroep er in geslaagd de populatie in het buitengebied Gemert in 
stand te houden. Het aantal legsels van de kievit en de scholekster zijn zelfs licht gestegen. Leuk is de vondst van 
twee nestjes van de gele kwikstaart. Beide broedsels zijn uitgekomen. Het gemiddelde uitkomstpercentage is sterk 
omhoog gegaan. Van 65% in 2007, naar maarliefst 91% in 2008. Coördinator Paul Kweens kan terugkijken op een 
goed jaar. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

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

Gele kwikstaart 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 33 31 28 3 90.32 2 0 0 1 0 0

Patrijs 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 6 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

16    ˘   Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert
Het afgelopen seizoen is het aantal legsels dat door het kwartet vrijwilligers van deze groep teruggevallen naar het 
niveau van 2006 (34 nesten). Dit werd veroorzaakt door een halvering van het aantal kievitsnesten in het buitenge-
bied van Zundert. Een zeer positieve ontwikkeling is echter de komst van de Scholekster in het gebied (2 nesten) en 
de toename van het aantal Gruttonesten (3 stuks). Het is natuurlijk geweldig dat van beide soorten álle nesten suc-
cesvol zijn uitgekomen! Gemiddeld lag het uitkomstpercentage op 79%, wat al met al, een erg goed resultaat is. 
 

17    ˘   Vogelwacht Paaldijk
In het buitengebied van Leende is deze groep er afgelopen seizoen weer in geslaagd de achteruitgang van de weide-
vogelstand te stoppen. Het aantal legsels van de kievit is enigszins toegenomen (van 53 naar 59) en het uitkomstper-
centage is ook omhoog gegaan. Hoewel, met 40% dit toch nog té laag is voor een goede instandhouding van de 
soort in het gebied. Predatie blijft blijkbaar een grote rol spelen. Helaas zijn de twee scholeksterpaartjes die in het 
seizoen 2007 nog in het gebied broedden, het afgelopen seizoen niet gaan nestelen. Een positieve gebeurtenis is het 
uitkomen van beide wulpennesten. Coördinator Jac Seijkens heeft de agrariërs zo ver gekregen om in totaal 1,5ha 
grasland onbewerkt te laten tegen een passende vergoeding. In deze rustzones zijn in ieder geval 4 wulpen pullen 
vliegvlug geworden!

18    ˘   WBE Baarle-Nassau
Na twee stabiele jaren (11 nesten) is er in het afgelopen seizoen een verassende toename in het aantal nesten (22) 
geregistreerd. Van de kritische weidevogels broedden er 6 grutto’s en 4 wulpen in het agrarisch gebied rond Baarle-
Nassau. Het uitkomstpercentage van 59% is aan de lage kant, maar wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal 
nesten van de kievit die verloren zijn gegaan door bewerkingen. 

20    ˘   VWB Boekel – Venhorst
In 2008 heeft deze groep uit Boekel hun 10-jarig bestaan feestelijk gevierd. In 2006 leek het er op dat het misschien 
wel een aflopende zaak zou zijn in het buitengebied waar deze groep actief is, toen een flinke afname van het aantal 
legsels werd waargenomen. Na een lichte stijging in 2007, is de situatie min of meer stabiel gebleven het afgelopen 
seizoen. Fantastisch is de succesvolle bescherming van twee legsels van de partijs, waarvan alle eieren zijn uitgeko-
men! Ook het tweetal paartjes wulpen heeft hun legsels dit jaar succesvol uitgebroed. Het aantal kievitsnesten is 
iets afgenomen. Verder hebben de krakeend en slobeend helaas niet gebroed in het gebied. Vooral de lagere uit-
komst van de kievitsnesten zorgt voor een gemiddeld uitkomstpercentage van 65%. Omdat met dit percentage zeker 
niet onder wordt gedaan aan andere gebieden in onze provincie, blijft de groep en hun gebied zeker van groot be-
lang voor de weidevogels. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Kievit 44 41 24 17 58.54 8 1 1 7 0 0

Patrijs 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

21    ˘   WBG Gastel
Vanwege intensieve bewerkingen gaat het met de weidevogelstand in het agrarisch gebied rond Gastel al jaren 
bergafwaarts. Toch heeft Toon Peerlings afgelopen seizoen 6 kievitsnesten en een 1 scholeksternest op ingezaaide 
maïspercelen aangetroffen. Vroeger in het seizoen krijgen deze akkervogels echter geen kans. Extra bijzonder is daar-
om de waarneming van een Wulpenpaar met drie pullen! Misschien dat er zich komend seizoen een vrijwilliger aan-
meldt om de agrariërs én de loonwerkers in het gebied zo ver te krijgen om de nesten tijdens bewerkingen te sparen.

22    ˘   WBG Gewandeweg
Men kan gerust stellen dat de weidevogelbescherming in de omgeving van de Gewandeweg bij Oss een slecht jaar 
achter de rug heeft. Terwijl in 2007 nog een opvallend positief resultaat werd geboekt (40 legsels), kelderde het aan-
tal legsels in 2008 naar 14, wat nog lager is dan wat in 2006 werd behaald (23). De belangrijkste oorzaak is de omvor-
ming van een voormalig bouwland perceel van 4ha naar grasland. Voor het grote aantal kieviten dat hierop broedde, 
bleek dit perceel niet meer geschikt om te nestelen. De afname van het aantal nesten van de grutto’s dat is doorge-
geven door coördinator Henk van Grunsven, is het gevolg van een overdracht van een aantal percelen naar de weide-
vogelgroep in Lith. De acht grutto’s die daar hebben gebroed zijn beschermd door een loopgroep van VWB d’n Beerse 
Overlaet. Het gemiddelde uitkomstpercentage van 85% is tenslotte toch een goede prestatie. 

23    ˘   VWB “d’n Beerse Overlaet” Gemeente Lith
De resultaten van het seizoen 2008 worden gekenmerkt door tegenstellingen. Een uitkomst van 100% bij 9 grut-
tonesten is namelijk ongekend! Dit geweldige percentage is mede het gevolg van de overeenkomsten die zijn afge-
sloten met lokale agrariërs voor het handhaven van rustzones. De beschutting die de zone op de eerste plaats biedt 
zorgt blijkbaar voor rust en verminderde predatie. Daarentegen is, met 57%, het uitkomstpercentage van de kievits-
nesten aanzienlijk lager dan in 2007. Hier heeft predatie door een onbekende soort een grote rol gespeeld. Maar door 
werkzaamheden zijn helaas ook een behoorlijk aantal nesten verloren gegaan. De gemiddelde uitkomst is hierdoor 
behoorlijk naar beneden gehaald. Hier zijn aandacht en maatregelen gewenst. Toch is het totaal aantal legsels 
slechts lichtelijk gedaald ten opzichte van 2007 en vervuld dit gebied nog altijd een succesvolle rol voor kritische 
soorten als de grutto en de wulp. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov.

Canadese gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0

Grutto 9 9 9 0 100.00 0 0 0 0 0

Kievit 111 109 62 47 56.88 27 0 17 2 0

Knobbelzwaan 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0

Scholekster 11 11 7 4 63.64 3 0 0 1 0

Wilde eend 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0

Wulp 5 5 4 1 80.00 1 0 0 0 0

24    ˘   WVG Maasdonk
Eigenlijk is als enig minpuntje in het afgelopen seizoen, de verdwijning van de Krakeend en de Tureluur, op te mer-
ken. Op de percelen waar de Maasdonkse weidevogelbeschermers actief zijn werd in 2007 van beide soorten een 
nest aangetroffen. Helaas zijn deze in 2008, blijkbaar niet tot nestelen overgegaan. Daartegenover staat een specta-
culaire groei van het aantal gruttonesten in het gebied. In 2006 werden er 3 nesten beschermd, in 2007 6 en het 
afgelopen seizoen zijn er maarliefst 16 nesten gevonden! Vrijwilligers Wim Schippers en Rob Boumans hebben 6 van 
deze nesten extra bescherming geboden door overeenkomsten te sluiten voor rustzones. Mede dankzij deze maatre-
gel is een erg hoog uitkomstpercentage behaald, namelijk 86%! Ook het aantal kievitsnesten is gestegen ten op-
zichte van 2007 en zal hopelijk weer richting het aantal nesten gaan, dat in het succesjaar 2006 werd beschermd. 
Verder blijkt het gebied zeer geschikt te zijn voor de wulp en de scholekster. Voor beide soorten is het aantal nesten 
sterk gestegen. Kortom, het gaat erg goed in dit gebied. De gemiddelde uitkomst van 80% zorgt er tenslotte voor dat 
de vrijwilligers van deze groep, ook de komende jaren, niet stil hoeven te zitten! 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Grutto 16 14 12 2 85.71 1 0 0 0 0 1

Kievit 223 185 143 42 77.30 26 0 8 5 0 3

Meerkoet 6 6 5 1 83.33 0 0 0 0 0 1

Scholekster 19 19 17 2 89.47 1 0 0 0 0 1

Slobeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 7 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

25    ˘   WBG Raamsdonk
Hoewel het gemiddelde uitkomstpercentage stijgt, neemt het aantal legsel ieder jaar af. Een teleurstellende situatie 
voor een gebied waar van oudsher toch behoorlijke aantallen weidevogels voorkwamen. In 2008 zijn er 68 nesten 
beschermd, waarvan ongeveer 71% uit is gekomen. Het legsel van het gruttopaartje dat weer in het gebied heeft 
gebroed, is helaas weer verlaten. Een geval waar een rustzone komend seizoen hulp kan bieden. Ook hebben er twee 
wulpen in het gebied gebroed, waarvan 1 legsel is uitgekomen. Vanwege de terugloop van nesten in het agrarisch 
gebied rond Raamsdonk ligt er een belangrijke rol bij de lokale beschermers om de vogels die er nog huisvesten, te 
behouden. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Grutto 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0

Kievit 53 53 37 16 69.81 1 0 6 4 0 5

Scholekster 12 12 10 2 83.33 1 0 0 0 0 1

Wulp 2 2 1 1 50.00 0 0 0 0 0 1

26    ˘   WVG Ravenstein
Het is fantastisch te zien dat in dit gebeid het aantal nesten, na een flinke terugval in 2007, het afgelopen seizoen 
weer behoorlijk is gestegen! In het gebied zijn op één perceel waarop een pakket met uitgestelde maaidatum was 
afgesloten, maarliefst 6 gele kwikstaart nesten gevonden. Deze bijzondere vondst staat niet alleen in dit gebied. Het 
aantal beschermde gruttonesten is meer dan verdubbeld (14), het aantal kievitsnesten is gestegen van 156 in 2007 
naar 184 in het afgelopen seizoen en er is een nestje van de veldleeuwerik gevonden. Het aantal nesten van de schol-
ekster is min of meer gelijk gebleven, maar het uitkomstpercentage van de nesten is wel degelijk behoorlijk geste-
gen (van 85% naar 92%). Aan de schaduwzijde van het afgelopen seizoen staat de afname van het aantal wulpen-
nesten in de polders rond Ravenstein. Gelukkig zijn, mede dankzij het afsluiten van overeenkomsten voor rustzones 
met de lokale agrariërs, alle nesten wel succesvol uitgekomen. Al met al kunnen de vrijwilligers van deze groep te-
rugblikken op een succesvol seizoen.

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Gele kwikstaart 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 14 14 8 6 57.14 3 0 0 1 0 2

Kievit 184 164 103 61 62.80 41 0 0 7 10 3

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 14 12 11 1 91.67 1 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

27    ˘   WBG Reusel – De Mierden
Evenals voorgaande jaren is deze groep erin geslaagd nieuwe vrijwilligers aan te trekken, het aantal hectares waarop 
zij actief zijn te vergroten en het aantal beschermde nesten te laten toenemen. In totaal zijn er in 2008, 353 nesten 
gevonden. Dat zijn er bijna 90 meer dan in 2007! Het gebied blijkt een geschikt gebied voor kieviten, aangezien van 
de 315 nesten 78% is uitgekomen. Er broedden tevens 15 paartjes van de scholekster.
Het gebied is van grote waarde voor de wulp. Met 16 nesten en een uitkomstpercentage van bijna 70, zal dat de ko-
mende jaren waarschijnlijk zo blijven. Het gemiddelde uitkomstpercentage is maarliefst 77%. Een goede afstemming 
tussen de vrijwilligers en het “loonbedrijf van het jaar 2007” (Van Raak) zal hier in grote mate voor gezorgd hebben.
In de nabije toekomst zal het stroomgebied van de Reusel en de Raamsloop aangepast worden. De beek zal een na-
tuurlijke meandering krijgen en er zullen moeraszones gerealiseerd worden. De verwachting is, dat dit een positief 
effect zal hebben op de avifauna in het buitengebied van de gemeente Reusel-de Mierden. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Kievit 315 315 246 69 78.10 29 0 14 14 1 11

Kwartel 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Nijlgans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 15 15 10 5 66.67 3 0 1 1 0 0

Veldleeuwerik 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 16 16 11 5 68.75 4 0 0 1 0 0

28    ˘   WBG Rietgors
In 2008 zijn door de vrijwilligers van weidevogelgroep ‘De Rietgors’ van de IVN Oss in totaal 20 nesten beschermd. 
Dit is lager dan het aantal in 2007 (27). Er hebben een aantal kieviten minder gebroed en ook zijn er twee paartjes 
van de kuifeend niet tot nestelen gekomen. Leuk is, dat er voor het tweenavolgende jaar 3 nesten van de gele kwik-
staart zijn beschermd. Daarnaast is het uitkomstpercentage zoals altijd, behoorlijk hoog (85%). 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Gele kwikstaart 3 3 2 1 66.67 0 0 0 0 0 1

Kievit 6 6 5 1 83.33 0 0 0 0 0 1

Kuifeend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 5 5 4 1 80.00 0 0 1 0 0 0

Wulp 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

29    ˘   WVG Rooi
Weidevogelgroep Rooi is erin geslaagd voor de tweede keer op rij een succesvol seizoen af te sluiten. Het aantal be-
schermde nesten is ongeveer gelijk gebleven, terwijl het uitkomstpercentage is gestegen van 67% tot 72%. Hoewel 
het aantal legsels van kievit wat gedaald is, wordt dit gecompenseerd met nesten van weidevogelsoorten als de 
geelgors en de roodborsttapuit. Bijzondere vondsten die over het algemeen veel inspanning vergen. Wederom zijn er 
twee legsels van de grutto beschermd waarvan er één succesvol is uitgekomen. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Geelgors 8 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 2 2 1 1 50.00 0 0 0 1 0 0

Kievit 65 65 43 22 66.15 0 0 0 0 0 22

Kwartel 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

30    ˘   WVG St. Oedenrode
Dat de resultaten in het Jekschot sterk wisselen, wordt weer bevestigd door de resultaten van het seizoen 2008. Het 
aantal legsels is namelijk van 100 naar 162 gestegen! Uitbreiding van het aantal hectares waar aan nestbescherming 
wordt gedaan heeft hier mede toe bijgedragen. Er zijn 136 kievitsnesten beschermd. Door de hoge predatiedruk is 
slechts 57% uitgekomen. Het gruttobroedsel is evenals in 2007 succesvol uitgekomen. Van de 9 legsels van de wulp 
daarentegen zijn slechts 4 nesten uitgekomen. Het is van groot belang dat in 2009 wordt geprobeerd de wulpen-
paartjes extra bescherming te bieden door middel van de regeling rustzones. Reeds is aangetoond dat dit tot aan-
zienlijk hogere uitkomsten kan leiden. Aardig is dat in het Jekschot elk jaar ook andere weidevogels worden aange-
troffen. In totaal 9 nesten van de geelgors, kwartel en patrijs zijn met succes beschermd!

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Canadese gans 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Geelgors 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 136 136 77 59 56.62 59 0 0 0 0 0

Kwartel 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 3 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0

Wulp 9 9 4 5 44.44 0 0 0 0 0 5

31    ˘   WBG Stijbeemden
In het werkgebied van deze weidevogelgroep broedt al jaren een flink aantal grutto’s en wulpen. In 2008 hebben er 
weer 15 paartjes genesteld, met een uitkomst van rond de 70%. Komende jaren is het van belang dat deze kritische 
soorten behouden blijven. De regeling rustzones kan hier een goede bijdrage aan leveren. Aan de groep van bescher-
mer van het jaar 2007, Henk van Grunsven, de taak om de lokale agrariërs te motiveren, een overeenkomst voor uit-
gesteld bewerken op grasland af te sluiten. Karakteristiek aan dit gebied is de verscheidenheid aan broedvogels. Toch 
hebben in het afgelopen seizoen de krakeend en de zomertaling helaas niet meer genesteld in het gebied. 
Het agrarisch gebied in de Stijbeemden is zeer geschikt voor de kievit die het met 57 en een gemiddeld uitkomstper-



08’Jaarverslag

31

centage van 72% goed lijkt te doen. Ook al is het totaal aantal nesten licht gedaald ten opzichte van 2007 (van 108 
naar 97), het uitkomstpercentage van de nesten is goed (74%). Het gebied én de beschermingsactiviteiten van WBG 
Stijbeemden zijn zeker van belang voor de plaatselijke weidevogelpopulatie! 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Gele kwikstaart 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 11 9 6 3 66.67 0 0 0 0 0 3

Kievit 60 53 36 17 67.92 0 0 1 16 0 0

Kuifeend 4 4 3 1 75.00 0 0 0 0 0 1

Meerkoet 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 2 2 1 1 50.00 0 0 0 0 0 1

Waterhoen 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 4 4 3 1 75.00 0 0 1 0 0 0

32    ˘   WBG Vliegbasis Gilze-Rijen
Het beheer van ruim 250 ha grasland op vliegbasis Gilze-Rijen is er niet op gericht om grote aantallen weidevogels 
aan te trekken. Door verschraling van het grasland (begonnen in 1994) wordt het grasland onaantrekkelijk gemaakt 
voor weidevogels. Dit in het kader van de vliegveiligheid. Daarnaast vond er het afgelopen seizoen een renovatie van 
het start- en landingsbanenstelsel op vliegbasis Gilze-Rijen plaats. Dit had als gevolg dat het banenstelsel het hele 
seizoen in handen was van de aannemer en ook voor de vogelwacht van Gilze-Rijen verboden terrein was. Toch zijn 
er door Andries Pen op drie verschillende plaatsen en tijdstippen wulpenparen gezien met één of meerdere jongen. 

33    ˘   Vliegbasis Eindhoven
De vliegbasis Eindhoven, was de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Op de 250 hectare extensief beheerd grasland 
hebben desondanks 14 kieviten gebroed. Hiervan zijn 8 nesten succesvol uitgebroed. Daarnaast zijn er 100 tot 150 
broedpaartjes van de veldleeuwerik waargenomen door de sectie Natuurtechniek en Ecologisch Beheer. Deze soort 
gedijt blijkbaar goed op dit korte, schrale grasland. 

35    ˘   WBG Waalre
De vrijwilligers van deze groep hebben een teleurstellend seizoen achter de rug. Een afname van 39 nesten in 2007 
naar 7 nesten in het afgelopen seizoen, zorgde voor behoorlijk wat frustraties binnen de groep. Mogelijke oorzaken 
hiervoor zijn ten eerste het lage uitkomstpercentage van 30,8% in 2007 en ten tweede de toenemende verstoring in 
het gebied. Zowel de bebouwing als de recreatie in het buitengebied groeit gestaag, zodat er vermoedelijk meer en 
meer verstoring optreedt in de weidevogelgebieden. In de hoop dat komend seizoen de situatie enigszins veranderd 
zal zijn, zet WBG Waalre wel degelijk zijn activiteiten voort.

37    ˘   WWB Esbeek
De Werkgroep Weidevogelbescherming Esbeek heeft een mager seizoen achter de rug. Parallel aan andere gebieden 
waar de weidevogelpopulatie gemiddeld onder de 30 legsels ligt is het aantal nesten in 2008 teruggelopen. Op 43 
hectare zijn 16 nesten van de kievit, 1 van de patrijs en 1 van de wilde eend beschermd. In 2007 waren dit er totaal 
aanzienlijk meer, namelijk 28 op 100ha. Het uitkomstpercentage is gelukkig, zoals altijd hoog, maarliefst 87%.
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38    ˘   Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur
In het buitengebied van Etten-Leur zijn extreem veel nesten gevonden. Het seizoen 2008 leverde maarliefst 96 nes-
ten op, waarvan 91 kievitsnesten en 5 van de scholekster. Hoewel de uitkomst van een groot deel van de beschermde 
nesten onbekend bleef, was het uitkomstpercentage van het bekende deel ongekend (86%). Deze resultaten zijn een 
enorme opsteker voor de groep die normaliter 40 nesten beschermd. 

39    ˘   WWB Zuidoost-Brabant 
Met in totaal bijna 1400ha aan beschermingsgebied is de WWB Zuidoost-Brabant één van de grootste groepen in 
Brabant. Na een relatief slecht seizoen in 2007, was het totaal aan legsels het afgelopen seizoen weer bijna terug op 
het record in 2006. Met 947 legsels en een gemiddeld uitkomstpercentage van 78,1% lijkt de groep erin geslaagd de 
achteruitgang van de weidevogels in hun gebied te stoppen! Voornamelijk het aantal nesten van de kievit, scholek-
ster en de grutto zijn behoorlijk gestegen. Qua uitkomstpercentages, is die van de wulp uitzonderlijk hoog (86%), 
gevolgd door de scholekster (81%), vervolgens de kievit (78%) en tenslotte de grutto (63%). Aangezien de groep het 
aantal gruttonesten, dat verloren ging door werkzaamheden, heeft weten terug te brengen van 9 naar 4, valt hier 
het komend seizoen weinig winst te halen. Echter, 13 nesten (>70%) ging verloren door predatie, wat een belangrijk 
gegeven is, om de komende jaren nauwlettend in de gaten te houden. 
Mede vanwege een aantal ervaren leden, beperkt de groep zich niet tot de algemene weidevogels, maar heeft ze dit 
jaar bijvoorbeeld 15 nesten van de roodborsttapuit weten te lokaliseren! Zeven nesten van de patrijs en zelfs een nest 
van de watersnip behoren ook tot dit rijtje. Kortom, deze groep kan terugkijken op een goed seizoen! 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov.

Fazant 4 1 3 25.00 1 0 0 2 0 0

Geelgors 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 3 1 2 33.33 1 0 1 0 0 0

Grutto 49 31 18 63.27 13 0 4 1 0 0

Kievit 765 593 168 77.92 60 0 56 52 0 0

Kleine plevier 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0

Meerkoet 9 9 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Paapje 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 7 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 15 15 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 48 39 9 81.25 8 0 0 1 0 0

Tureluur 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Watersnip 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 8 7 1 87.50 1 0 0 0 0 0

Witte kwikstaart 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 14 12 2 85.71 1 0 1 0 0 0
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41    ˘   Werkgroep Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o.
De vrijwilligers van deze groep zijn er dan niet in geslaagd een nestje van de karekiet te beschermen, zoals in 2007 
gebeurde, maar er zijn wel 37 kievitsnesten beschermd. Daarnaast zijn er twee nesten van de scholekster gevonden, 
waarvan er één succesvol is uitgekomen. Het totaal aantal nesten is lichtelijk gedaald. Maar met een gemiddeld 
uitkomstpercentage van 90% kunnen de Hilvarenbeekse weidevogelbeschermers zich in 2009 zeker weer nuttig 
maken. 

42    ˘   WWB Valkenswaard
De situatie bij deze groep is een goed voorbeeld van de neerwaartse spiraal waarin kleinere weidevogelpopulaties 
kunnen belanden. Hoewel er tien jaar geleden nog 60 nesten werden beschermd, waren dit er de afgelopen jaren 
minder dan 10. Die aantallen zijn erg kwetsbaar geworden voor verstoringen of veranderingen in het gebied. Dat er 
in 2008 voor het eerst geen legsels zijn gevonden door de toch zeer kundige vogelaars van de groep, kan verschil-
lende oorzaken hebben. Onder andere wordt de hoge predatiedruk in het gebied genoemd. De vos, de nerts en zelfs 
de kokmeeuw werden rond de nesten aangetroffen. Daarnaast heeft het massaal uitrijden van groenbemester er-
voor gezorgd dat veel hectares ongeschikt werden voor de kievit en de scholekster. Soorten die kenmerkend waren 
voor het buitengebied van Valkenswaard. Aangezien er wel individuele vogels werden geobserveerd, gaat de groep, 
onder leiding van Rien Swinkels, komend seizoen toch het veld in op zoek naar betere tijden. 

44    ˘   WBG Sint Anthonis
Hoewel in 2007 het aantal legsels nog stabiel kon worden gehouden mede door de inzet van de beschermers van 
WBG Anthonis, is dit in het afgelopen seizoen niet gelukt. Het aantal beschermde nesten is namelijk teruggelopen 
van 21 naar 13. Dit onderstreept helaas dat de landelijke geregistreerde afname van weidevogels het snelst gaat in de 
gebieden met relatief lage aantallen weidevogels. Het is natuurlijk fantastisch dat alle 10 de kievitsnesten, het schol-
eksternest en de twee nesten van de wilde eend succesvol zijn uitgekomen, maar dat zal voor de vrijwilligers slechts 
een klein lichtpuntje zijn.

45    ˘   WVG De Duinboeren Cromvoirt 
Met het weidevogelconvenant achter de hand is het in de Vughtse Gement mogelijk via verschillende routes maatre-
gelen te treffen die de weidevogels ten goede moeten komen. In 2008 zijn er rustzones aangelegd voor grasbroeders 
en heeft overleg plaatsgevonden tussen de weidevogelgroep, gemeente Vught, ZLTO De Leije, Waterschap Aa en 
Maas, Natuurmonumenten en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Los van het weidevogelconvenant heeft Na-
tuurmonumenten de opdracht gekregen om in het kader van een compensatieregeling natuurontwikkeling te reali-
seren. Naast een groot aantal amfibieënpoelen zullen er komend jaar drie grotere weidevogelpoelen aangelegd 
worden. Deze maatregelen kan het gebied goed gebruiken, aangezien de situatie van een aantal soorten in het ge-
bied kritiek is. Het aantal nesten dat het afgelopen jaar beschermd is, is licht gestegen (van 102 naar 111). Twee van de 
drie gruttonesten zijn uitgekomen en vier paartjes wulpen hebben na een afwezigheid in 2007, weer in de Gement 
gebroed! Het gemiddelde uitkomstpercentage is daarentegen té laag, waardoor extra aandacht en aanvullende 
maatregelen van groot belang blijven. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 3 3 2 1 66.67 0 0 0 0 0 1

Kievit 87 87 47 40 54.02 26 0 1 4 0 9

Scholekster 14 12 5 7 41.67 5 0 1 0 0 1

Wilde eend 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Wulp 4 4 2 2 50.00 2 0 0 0 0 0

46    ˘   WBG De Zeegspotters
De Weidevogelbeschermingsgroep De Zeegspotters uit Drunen is er het afgelopen seizoen in geslaagd de bescher-
ming van hun nesten sterk te verbeteren! Dit is duidelijk terug te zien aan de uitkomstpercentages van de scholek-
ster (86% t.o.v. 43% in 2007) en de kievit (67% t.o.v. 60% in 2007). Helaas is het totaal aantal legsels van de kievit wel 
gedaald. Daarnaast, zijn net als in het buitengebied van Waalwijk, de gruttopaartjes die in 2007 nog in het gebeid 
broedden, dit jaar niet gaan nestelen. Het is onbekend waar deze vogels zich het afgelopen seizoen wel hebben ge-
vestigd. Tenslotte is de vondst van de nesten van een graspieper én een veldleeuwerik toch weer een mooie aanwinst 
in het gebied. Komend seizoen gaat de groep zich ook bezig houden met nesthulp voor de grote gele kwikstaart. Een 
vogel die momenteel bezig is met een aardige opmars in Brabant.

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Graspieper 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0

Kievit 31 30 20 10 66.67 3 0 1 1 1 4

Knobbelzwaan 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 7 7 6 1 85.71 0 0 0 0 0 1

Veldleeuwerik 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0

 
47    ˘   WBG Waalwijk
Een flinke tegenvaller voor de weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk is het feit dat de grutto niet meer tot broe-
den is gekomen in de percelen ten noorden en noordoosten van Waalwijk. Wel zijn er individuen gezien, maar helaas 
was het gebied, om onbekende redenen, blijkbaar onvoldoende geschikt om te paren en broeden. Gelukkig zijn er in 
2008 aanzienlijk meer kievitsnesten beschermd dan in 2007, met tevens een hoger uitkomstpercentage! Ook het 
aantal nesten van de wulp is toegenomen. Het streven is om deze nesten komend seizoen extra te beschermen door 
eventueel, rustzones aan te leggen. Tenslotte was de vondst van een nest van de gele kwikstaart een leuke bijkom-
stigheid. Nesten van deze vogel zijn lastig te lokaliseren, maar vrijwilligers van WBG Waalwijk zijn er toch in geslaagd 
een positieve uitkomst te registeren. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov.

Canadese gans 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 164 106 45 70.20 14 0 24 1 1 5

Knobbelzwaan 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 3 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Nijlgans 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 13 9 4 69.23 2 0 1 0 0 1

Waterhoen 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 4 1 3 25.00 1 0 2 0 0 0

49    ˘   WVG Alphen – Chaam - Gilze
Er werd na de dramatische resultaten van 2007 wel gehoopt op een herstel in 2008, maar hier is helaas weinig van 
terecht gekomen. Het totaal aantal legsels is zelfs nog meer gedaald, namelijk van 496 naar 446. Positief zijn de 
resultaten van de rustzones die er op een aantal plaatsen mede voor hebben gezorgd dat de pullen van grasbroeders 
vliegvlug konden worden. Deze zones kunnen in ieder geval de komende twee jaar nog aangelegd worden in heel 
Brabant. Ook de akkerranden die nabij Riel zijn aangelegd trokken in 2008 veel akkervogels aan. Kneu’s, geelgorzen, 
patrijzen, grauwe kiekendieven en zelfs sneeuwgorzen zijn waargenomen. Daarnaast werd een velduil voor het 
tweede jaar gespot boven de randen. Door de groep is geobserveerd hoe het met de kuikenoverleving gesteld staat. 
Iets wat waardevolle en leuke, maar soms ook teleurstellende informatie geeft over de situatie na het uitkomen van 
de nesten. Komende seizoenen is gevraagd aan andere groepen om te proberen hier ook een beter beeld van te krij-
gen. Toch is het gebied nog altijd erg belangrijk voor een aantal kritische soorten. Er hebben 16 grutto’s, 15 wulpen en 
378 kieviten gebroed. Een gemiddeld uitkomstpercentage van 65% is redelijk, maar helaas ging er nog een aanzien-
lijke hoeveelheid kievitsnesten verloren door werkzaamheden, rapen en predatie. 
  

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit P B. W. V. Ov. On

Graspieper 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 16 16 12 4 75.00 2 2 0 0 0 0

Kievit 378 371 246 125 66.31 43 6 39 21 0 16

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 31 31 16 15 51.61 12 0 1 0 0 2

Veldleeuwerik 3 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0

Wilde eend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

50    ˘   VWG De Pailjaart
Het aantal beschermde nesten in het buitengebied van Best is verder afgenomen in het seizoen 2008. Vier legsels 
van de kievit en één legsel van de roodborsttapuit werden met succes beschermd. Het totaal aantal nesten is daar-
mee teruggelopen van 11 naar 5.
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51    ˘   Weidevogelbescherming Haaren
Deze groep is al jaren actief in het agrarische gebied tussen Haaren en Helvoirt. Het afgelopen seizoen heeft de 
groep wederom een hoger aantal nesten gevonden én beschermd. Met name het aantal nesten van de kievit is ge-
stegen. Het aantal scholeksternesten is verdubbeld naar 4 stuks. Helaas, zijn de uitkomstpercentages verder gezakt 
naar een gemiddelde van 44%. De helft van de niet-uitgekomen nesten zijn verloren gegaan door predatie. Daar-
naast hebben de grutto’s die in 2007 nog in het gebied broedden, zich het afgelopen seizoen niet meer laten zien. 
Desondanks zal de groep volgend jaar zijn beschermingsactiviteiten voort zetten om, dit toch behoorlijke aantal 
weidevogels, te behouden. In 2009 zullen daarnaast contacten worden gelegd met boomkwekerijen om te bekijken 
of bescherming van kievitsnesten tussen de heesters tot de mogelijkheden behoord.  
 

52    ˘   ANV Drimmelen
Voor het tweede jaar heeft de Agrarische Natuurvereniging uit Drimmelen deelgenomen aan het project Nederland 
Weidevogelrijk. Onder leiding van de enthousiaste coördinator Sjaak van Schie zijn er ook afgelopen seizoen pas-
sende overkomsten met de lokale agrariërs afgesloten. Helaas is het aantal beschermde nesten teruggelopen in de 
Zonzeelse polder. Vooral het aantal legsels van de kievit is afgenomen. Het aantal nesten van de grutto, dat be-
schermd werd is wel gestegen, namelijk van 5 in 2007 naar 8 in 2008. De predatie heeft er echter voor gezorgd dat 
slechts de helft van deze nesten uit is gekomen. Welke soort hiervoor verantwoordelijk was, is niet bekend. Toch is 
het met een totaal aantal legsels van 40 en een uitkomstpercentage dat schommelt rond de 80% zeker van belang 
dat de groep zijn activiteiten het komend jaar voortzet. 

54    ˘   WVG Boerdonk
In het tweede jaar na de ‘doorstart’ in 2007, hebben de vrijwilligers van deze weidevogelgroep hun beschermingsge-
bied verder uitgebreid. Mede hierdoor is het aantal geregistreerde nesten sterk toegenomen. Het aantal nesten van 
de kievit is toegenomen van 50 naar 89 en van de scholekster van 5 naar 9. Het buitengebied van Boerdonk is erg in 
trek voor akkervogels. Dat het gebied geschikt is blijkt nog eens uit het uitkomstpercentage van dik 70%. Voor de 
wulpen in het gebied zijn mede door de tomeloze inzet van Toon Kanters rustzones aangelegd. Helaas heeft deze 
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maatregel niet bij kunnen dragen aan een hoger uitkomstpercentage. Helaas werden twee nesten verlaten en twee 
gepredeerd. Komend seizoen zal weer extra aandacht vereist zijn om de wulpen in het gebied, waar ze zeker thuis 
horen, te behouden. Een leuke gebeurtenis in het afgelopen seizoen was de ‘samenscholing’ van kievitpullen op een 
grote paardenweide. Dit  bleek een uitermate geschikt opgroeibiotoop voor de kuikens. Al met al zijn de bescher-
ming van 106 nesten met een gemiddeld uitkomstpercentage van tegen de 70 een geweldige vooruitgang! 

55    ˘   Weidevogelgroep Deurne 
Het tweede seizoen, waarin deze groep actief is met weidevogelbescherming, heeft de groep Deurne wederom suc-
cesvol afgesloten. Het aantal leden is niet alleen toegenomen tot 12, maar ook het aantal bedrijven, waarmee succes-
vol wordt samengewerkt, is vergroot (toename van 110ha). Dit heeft zich vertaald in een toegenomen aantal legsels 
dat door de groep is beschermd in het seizoen 2008. Er zijn 31 kievitsnesten gevonden, waarvan er maar liefst 26 uit 
zijn gekomen. Een fantastische gebeurtenis is de vondst van 4 nestelende gruttopaartjes! Helaas is hiervan slechts 1 
nest succesvol uitgekomen. De reden hiervoor ligt vermoedelijk nauw in verband met de bijzondere ligging van de 
nesten, namelijk op maïsland. Mochten de grutto’s komen seizoen weer tot broeden komen, dan kan aanvullende 
bescherming van de nesten uitkomst bieden. 

56    ˘   WVG Weimeren
Ook deze groep was in 2008 voor het tweede jaar actief. De vrijwilligers zijn erin geslaagd het aantal beschermde 
nesten te verhogen. Een maximale uitkomst van 7 uit 7 Gruttonesten is natuurlijk buitengewoon. Vrijwilliger Jo Van-
deweijer heeft 5 van deze nesten extra kunnen beschermen door overeenkomsten te sluiten met twee agrariërs voor 
in totaal 1,5ha rustzone. Hierdoor konden niet alleen de eieren ongestoord uitgebroed worden, maar hadden ook de 
pullen voldoende schuil- en foerageergelegenheid voor die eerste cruciale weken. In het gebied, gelegen langs de 
Mark ten noordwesten van Breda, zijn verder 31 kievitsnesten gevonden waarvan 75% is uitgekomen. Vreemd genoeg 
werden er dit seizoen wel regelmatig een onbevrucht, niet uitgekomen ei in de nesten gevonden. De scholekster is 
enigszins teruggelopen van 5 nesten in 2007 naar 2 nesten dit seizoen. Toch kan de groep terugkijken op een succes-
vol seizoen, en uitkijken naar waarschijnlijk meer grutto’s komend seizoen.
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Bijlagen
Bijlage 1   ˘    Overzicht weidevogelgroepen in Brabant met ontwikkeling aantal legsels ten opzichte van 2007 

Bijlage 2   ˘    Overzicht resultaten Brabant 2008

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

Canadese gans 11 11 8 3 72,73 0 0 3 0 0 0

Fazant 6 5 2 3 40,00 1 0 0 2 0 0

Geelgors 12 12 12 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 30 27 25 2 92,59 1 0 0 0 0 1

Graspieper 7 7 4 3 57,14 1 0 1 1 0 0

Grauwe gans 3 3 3 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Grutto 200 194 134 60 69,07 33 4 6 5 0 12

Kievit 4363 4184 2945 1239 70,39 594 15 227 173 16 214

Kleine plevier 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 7 7 6 1 85,71 0 0 0 1 0 0

Krakeend 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Kuifeend 6 6 5 1 83,33 0 0 0 0 0 1

Kwartel 4 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 24 23 22 1 95,65 0 0 0 0 0 1

Nijlgans 2 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Paapje 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 20 18 18 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 19 19 19 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 308 299 215 84 71,91 46 1 8 8 0 21

Slobeend 2 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Tureluur 6 6 4 2 66,67 1 0 0 1 0 0

Veldleeuwerik 7 7 4 3 57,14 2 0 0 1 0 0

Waterhoen 18 17 16 1 94,12 1 0 0 0 0 0

Watersnip 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 40 39 33 6 84,62 4 0 2 0 0 0

Witte kwikstaart 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Wulp 125 122 84 38 68,85 17 1 5 4 0 11

Zomertaling 1 1 0 1 0,00 0 0 1 0 0 0

Zwarte stern 5 5 5 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Totaal 5231 5023 3575 1448 71,17 701 21 253 196 16 261

Percentage van bekend resultaat 71,17 28,83 13,96 0,42 5,04 3,90 0,32 5,20
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Bijlage 3   ˘    Beschermingsactiviteit per soort 2008

Soort AA BM GB NB OM OV PE RS ZP Totaal

Canadese gans 2 2

Graspieper 1 1

Grauwe gans 2 2

Grutto 6 1 2 19 14 3 2 47

Kievit 22 258 176 1 28 155 214 30 120 1004

Knobbelzwaan 1 3 4

Meerkoet 6 1 7

Patrijs 1 1 2

Scholekster 1 14 23 1 1 17 11 3 14 85

Tureluur 2 1 1 4

Waterhoen 1 1

Wilde eend 1 1 1 2 5

Wulp 4 2 16 3 3 28

Totaal 23 286 201 6 73 201 233 35 134 1192

Bijlage 4   ˘    Uitkomstpercentage en verliesoorzaken per beschermingsactiviteit 2008

Legsels Verliesoorzaken

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

Aanaarden 23 23 17 6 73.91 0 0 2 4 0 0

Bemesten 286 283 212 71 74.91 46 0 8 4 1 12

Gewasbescherming 201 191 159 32 83.25 11 0 5 10 0 6

Beweiden 6 6 4 2 66.67 0 1 0 1 0 0

Maaien 73 71 67 4 94.37 0 0 0 1 0 3

Overig 201 190 150 40 78.95 16 0 3 4 1 16

Ploegen en/of eggen 233 227 170 57 74.89 17 0 15 13 1 11

Rollen en/of slepen 35 31 26 5 83.87 3 0 0 0 0 2

Zaaien of poten 134 132 100 32 75.76 11 0 4 5 0 12

Totaal 1192 1154 905 249 78.42 104 1 37 42 3 62
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Bijlage 5   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen

West-Brabant Groepsnr Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Woonplaats
Natuurbeschermings
vereniging Altenatuur

NB09 Len Bruining l.bruining@planet.nl 0416 39 23 73 Van Gendt 
straat 14a

4271 AM Dussen

Natuurbeschermings
vereniging Altenatuur

NB09 Hilde Schalk schalkies@hetnet.nl 0183 40 04 50
0622627805

Kildijk 11 4255 TA Nieuwendijk

Natuur en Milieuvereniging 

Teteringen

NB11 Gonnie Werner weidevogels.teteringen@gmail.com 076 58 12 734 Kouterstraat 12 4847 EV Teteringen

Natuurwerkgroep Gemeente 
Rucphen

NB12 Jan Kiewit j.kiewit@wanadoo.nl 076 50 33 630 Moeskes 1 4871 AE EttenLeur

Vogel en Natuurwerkgroep 
Zundert

NB16 Marcel van Nijnatten marcelvannijnatten@kpnplanet.nl 076 59 75 260 W. Pastoor 
straat 16

4881 BR Zundert

WBE BaarleNassau NB18 Geert Adams geen email 013 51 99 255
0622120717

Bartelbaan 2a 5113 TB Ulicoten

WBG Raamsdonk NB25 GertJan Fens gjafens@scarlet.nl 0162 51 97 86 Schansstraat 17a 4944 AE Raamsdonk
WBG Vliegbasis Gilze Rijen NB32 Andries Pen driespen@xs4all.nl 0161 29 60 96 Postbus 49 5120 AA Rijen
VVN EttenLeur NB38 Rob Otten r.otten@icu.nl 076 50 17 631 Neerhof 10 4875 AR EttenLeur
WBG De Zeegspotters NB46 Marianne van Loon marianneloon@planet.nl 0416 32 27 77 Bosscheweg 19 5151 BA Drunen
WBG Waalwijk NB47 Harry Keijzer harry.keijzer@zonnet.nl 0416 33 51 56 Jan Steenstraat 30 5143 GR Waalwijk
WBG Waalwijk NB47 Henk Bergmans h.th.bergmans@home.nl 0416 33 88 56 Dr. Kuyperlaan 50 5142 TD Waalwijk
WVG Alphen  Chaam  Gilze NB49 Annet CleijsenAnsems annetcleijsen@home.nl 0161 45 28 94 Groenvoort 5 5126 EH Gilze
WVG Alphen  Chaam  Gilze NB49 Maaike Riemslag m.riemslagansems@planet.nl 0161 45 28 94 Langereit 13 5126 NG Gilze
ANV Drimmelen NB52 Sjaak van Schie jschie.grenzeloos@hetnet.nl 0162 68 60 52 Oud Drimmelen 4 4924 EK Drimmelen
WVG Weimeren  
(Westbrabantse VWG)

NB56 Evelien Eversdijk evelien_eversdijk@casema.nl 06 539 302 13 Blauwe kei 51 4834 AW Breda

Midden-Brabant Groepsnr Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Woonplaats
Natuurgroep Gestel NB10 Ben Diekstra dieka@planet.nl 073 551 41 09 Seringenlaan 33 5271 JB St. Michielsgestel
Natuurgroep Gestel NB10 Miriam Alders miriam.alders@kpnmail.nl 073 50 35 778 De Toger 7 5258 MP Berlicum
WVG Schijndel e.o. NB13 Wil Hettema wilenharrie.hettema@kpnplanet.nl 073 547 67 11 Piet Heinstraat 20 5481 GR Schijndel
Vogelwacht Paaldijk NB17 Jac Seijkens seijkens5@kpnplanet.nl 040 206 19 24 Halvenne 24 5595 HG Leende
WVG Rooi NB29 Ans Dekkers ansdekkers@zonnet.nl 0413 47 61 28 Damianeweg 26 5491 TJ SintOedenrode
WVG Rooi NB29 Greet Groothuis groothuisg@solcon.nl 0413 47 81 31 Burg. van  

Oerlehof 2
5491 AP SintOedenrode

WVG St. Oedenrode NB30 Pieter de Koning koning63@planet.nl  0413 47 89 93 Zijtaartseweg 8 5492 HS SintOedenrode
BCU Vliegbasis Eindhoven NB33 Fons Coelen ahm.coelen@mindef.nl 06 224 189 12 Postbus 90102 5600 RA Eindhoven
BCU Vliegbasis Eindhoven NB33 Martin Vink m.vink@mindef.nl 040 28 96 468 Postbus 90102 5600 RA Eindhoven
WBG Waalre NB35 Gerbrand Rinzema gernyn@telfort.nl 040 21 15 233 Hippocrateslaan 13 5644 DV Eindhoven
WWB Esbeek NB37 Frank Hafkemeijer f.hafkemeijer@freeler.nl 013 51 69 436 Tuldensedijk 6 5085 NB Esbeek
WWB ZuidoostBrabant NB39 Ben Jacobs ben.jacobs@hetnet.nl 040 25 34 735 De Bleker 41 5506 BB Veldhoven
WWB ZuidoostBrabant NB39 Peer Busink p.busink@gmail.com 013 50 50 325 Antoniusstraat 4 5084 GA Biest Houtakker
WNM Hilvarenbeek e.o. NB41 Rien van Hoesel rienvanhoesel@gmail.com 013 50 52 328 Bloemenstraat 18 5081 CS Hilvarenbeek
WWB Valkenswaard NB42 Rien Swinkels m.swinkels12@chello.nl 046 22 62 857 Buitenhof 9 5591 CV Heeze
WVG Pailjaart (Best) NB50 Martien Pennings mapennings@onsbrabantnet.nl 0499 37 29 08 Piet Heinshof 26 5684 SP Best
WVB Haaren NB51 Tiny Vermeer jentvermeer@wxs.nl 0411 62 18 42 Hoge Raam 5 5268 KK Helvoirt
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Oost-Brabant Groepsnr Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Woonplaats
Vogelwerkgroep ‘Ut Vuggelke’ NB01 John Weernink josjohn@hetnet.nl 0492 34 15 11 Akkerroosstraat 28 5761 EX Bakel
IVN Cranendonck (De Kneuter) NB03 Piet van de Eijnde eijnde01@hetnet.nl 0495 59 32 42 Margrietstraat 10 6026 VE Maarheeze
IVN De Groene Overlaat NB04 Maarten Hermens mtjhermens@tiscali.nl  0485 32 14 40 Kattendoorn 40 5432 BN Cuijk
Stichting Laarbeeks Landschap NB14 Willy van de Ven wja.vdven@hetnet.nl 0499 42 26 74

06 309 212 09

De Schop 30 5737 JM Lieshout 

Stichting Landschap  
BakelGemert

NB15 Paul Kweens p.kweens4@chello.nl 0492 36 64 72 Macropedius
plantsoen 24

5421 RW Gemert

VWB BoekelVenhorst NB20 Diny Tielemans h.tielemans@chello.nl 0492 32 23 09 Kiesbeemd 5 5427 PM Boekel
WBG Gastel NB21 Toon Peerlings geen email 0495 49 46 92 Heikant 6 6028 RC Gastel
WVG Gewandeweg NB22 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 Willibrordusstraat 9 5351 ED Berghem
VWB ‘d’n Beerse Overlaet’ 
Gem:Lith 

NB23 Clemens Theunisse clemenstheunisse@gmail.com 0412 48 23 06 Molenweg 12 5396 NA Lithoijen

WVB Maasdonk NB24 Gerard Gerrits gerri6@kpnmail.nl 073 53 24 691 Elzendreef 28 5386 GF Geffen
WVG Ravenstein NB26 Philip van de Linden pvdlinden@brabant.nl 0486 41 41 95 Weegkamp 4 5371 DK Ravenstein
WVG Ravenstein NB26 Pierre de Kleijn pierre.rian@kpnplanet.nl 0486 41 39 67 St. Wilbertstraat 24 5371 KR Demen 
WBG Reusel – De Mierden NB27 Piet Peys p.peijs@chello.nl 0497 64 33 17 Horselaar 10 5541 GB Reusel
WVG Rietgros NB28 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 Willibrordusstraat 9 5351 ED Berghem
WVG Stijbeemden NB31 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 Willibrordusstraat 9 5351 ED Berghem
WBG St. Anthonis NB44 Hans Stiphout hansstiphout@hetnet.nl 0485 38 28 95 Randweg 15 5845 CX St. Anthonis
WVG Duinboeren Cromvoirt NB45 Rini van den Boer boervschijndel@home.nl 073 65 69 414 Beatrixlaan 24 5261 VE Vught
WVG Boerdonk NB54 Huub van Hees h.vhees508@planet.nl 0413 21 16 49 Oudestraat 15 5469 KE Keldonk
WVG Deurne (VWG De Kulert) NB55 Bert Joppe l.joppe@planet.nl 0493 31 57 00 Huispad 4 5756 AE Vlierden
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Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij
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Drukwerk

Drukkerij Gianotten
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Stichting Het Noordbrabants Landschap

Postbus 80, 5076 ZH Haaren

Telefoon: 0411-622775

E-mail: info@brabantslandschap.nl

Internet: www.brabantslandschap.nl
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