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Voorwoord
’09

De Brabantse weidevogelpopulatie heeft een zwaar 
jaar achter de rug. Ook landelijk werden lagere aan-
tallen weidevogels waargenomen en liep met name 
het aantal kievitsnesten terug. De motivatie van vrijwilligers 
werd danig op de proef gesteld. Maar, uit dit jaarverslag blijkt 
wel degelijk dat zij het beschermingswerk wederom goed hebben 
uitgevoerd.

In 2008 werd de driejarige regeling ‘Rustzones voor kritische weidevogels’, die financieel wordt onder-
steund door de Provincie, voor het tweede jaar uitgevoerd. Evenals het eerste jaar was het een groot 
succes. Vrijwilligers gingen letterlijk de boer op om overeenkomsten af te sluiten voor uitgesteld maai-
en op grasland. De dialoog tussen weidevogelbeschermers en agrariërs is hierbij ontzettend belangrijk. 
Een kleine 100 nesten van grutto, wulp en tureluur kreeg de bescherming van een rustzone. Hiervan 
kwam bijna 90% uit. Ook in de kuikenoverleving werden mooie resultaten geboekt. Allemaal het ge-
volg van goede samenwerking! 
Een ander belangrijk thema in 2009 was de akkervogelbescherming. Uit plotprojecten blijkt dat  deze 
bescherming in Brabant, met name voor soorten als patrijs, veldleeuwerik en kievit, zeer kansrijk is.  
De Provincie gaat gebieden open stellen voor akkervogelbeheer via het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap. 
Dit jaar trad dit subsidiestelsel in werking. Voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer was het Coördi-
natiepunt betrokken bij de begrenzing van weidevogelgebieden en het opstellen van beheersplannen. 
Vrijwilligergroepen moeten betrokken worden in deze plannen omdat zij de veldkennis hebben. Hier-
door kunnen juist zij, vragen beantwoorden als “waar zitten de vogels?” en “wat hebben ze nodig?”. 

Zéker in de weidevogelbescherming is succes nooit gegarandeerd. Dit geldt voor zowel de vogels als de 
beschermers. Maar als het voorjaar begint, proberen de vogels het weer. Dat geeft ons enorme inspira-
tie om ze een handje te helpen. Van elkaar leren we steeds beter wat de beste aanpak is. Laten we 
daarom, ook bij tegenvallende resultaten, de moed er in houden!     

Jan Baan
Directeur Brabants Landschap
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09’Inleiding

Landelijk worden jaarlijks zo’n 150.000 weidevogel-
nesten opgespoord en gemarkeerd, om legselverliezen
door agrarische activiteiten te voorkomen en zo het  
broedsucces van weidevogels te vergroten. Hiervan wordt 
iets minder dan de helft in Friesland gevonden. In onze provin- 
cie worden jaarlijks rond de 5.000 weidevogelnesten beschermd. 
Dit beschermingswerk - dat hoofdzakelijk door vrijwilligersgroepen 
wordt uitgevoerd - draagt , naast het agrarisch natuurbeheer, in hoge mate bij aan de instandhou-
ding van de Nederlandse populatie. Toch steken recentelijk ook kritische geluiden de kop op. Onder-
zoekers toonden aan dat het bezoeken van nesten ook invloed kan hebben op het uitkomstsucces. 
Ook gaat steeds meer aandacht uit naar de kuikenoverleving en de bescherming van akkervogels. 
Welke ontwikkelingen waren er op dit vlak in 2009?

Allereerst staat het buiten discussie dat nestbescherming voorafgaand aan agrarische werk-
zaamheden het nestsucces enorm vergroot. Dit is anders, wanneer bij herhaaldelijk nestbezoek het 
nest in toenemende mate verlaten of gepredeerd wordt. Verstoring of het achterlaten van geurspo-
ren door nestcontroleurs kunnen leiden tot 40% extra verliezen. De ‘nieuwe’ vrijwillige weidevogel-
beschermer observeert daarom goed om globaal de plaats van het nest te bepalen. Daarna maakt 
hij een afweging of het nest op korte termijn bedreigd wordt en of het nest gemarkeerd moet wor-
den. Brabantse vrijwilligers hebben deze aanpak goed in de vingers. Het gemiddelde uitkomstper-
centage van de nesten ligt namelijk al jaren boven de 70%.

Ten tweede stond in het jaar 2009 de kuikenoverleving volop in de belangstelling, omdat uit 
onderzoek duidelijk werd dat de achteruitgang van de weidevogelstand grotendeels wordt veroor-
zaakt door een verslechterde reproductie. Er zijn cursussen georganiseerd om deze ingewikkelde 
materie aan vrijwilligersgroepen uit te leggen. Een flink aantal beschermers weet nu hoe hij of zij 
moet observeren en waaraan je jonge vogels van hun ouders kunt onderscheiden. Het registreren 
van de observaties maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen jaren. Misschien wordt 
dan duidelijker of er écht iets mis is met het zogenaamde vliegvlug worden van weidevogeljongen.   

Het derde actuele thema van 2009 is de akkervogelbescherming. Dankzij een effectieve 
lobby door onder andere de Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming Nederland is ak-
kervogelbeheer doorgedrongen tot het landelijk beleid. Een groot deel van Brabant is uitermate 
kansrijk voor akkervogels. Via pilotprojecten zoals ‘Uitgesteld bewerken op bouwland’, ‘Randen voor 
akkervogels in Riel’ en ‘Stimulering akkervogels in het zeekleigebied’, probeert het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer samen met andere partijen maatregelen te ontwikkelen die uitvoerbaar zijn in 
moderne akkerbouwgebieden. Naast de weidevogelbescherming zal de akkervogelbescherming 
een centrale plaats krijgen in het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). 

In dit jaarverslag staat zoals u van ons gewend bent een terugblik op de omstandigheden in het 
afgelopen seizoen, een overzicht van de Brabantse omvang van weidevogelbescherming, de resulta-
ten van het afgelopen seizoen en een korte beschrijving van wat de SNL inhoudt voor vrijwillige 
weidevogelbeschermers. 
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Hoe wordt de vrijwillige weidevogel- 
bescherming in onze provincie georganiseerd?

 Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Bra-
bants Landschap heeft een coördinator soortenbescher-
ming in dienst: Jochem Sloothaak. Hij is onder andere 
verantwoordelijk voor de coördinatie, gegevensverzame-
ling, verslaglegging en publiciteit met betrekking tot 
vrijwillige weidevogelbescherming in de provincie. Daar-
naast is hij als adviseur betrokken bij het collectief wei-
devogelbeheer, weidevogelconvenanten en agrarische 
natuurverenigingen. Gedurende het weidevogelseizoen 
worden nieuwe en minder ervaren vrijwilligers in het 
veld begeleid en getraind door de gebiedsmedewerkers 
van het Coördinatiepunt. In West-Brabant is dit Arjen 
Stoop, in Midden-Brabant Karel Voets en in Oost-Bra-
bant Marco Renes. In het seizoen 2009 is Anja Popelier 
als extra kracht ingehuurd voor veldbegeleiding in de 
regio Midden-Brabant.

Werving en opleiding     
 In een aantal gemeentes zijn advertenties geplaatst 
in lokale bladen voor de werving van nieuwe vrijwilli-
gers. Over het algemeen waren deze advertenties suc-
cesvol en kon de vrijwilligersgroep flink groeien. 
Voor de nieuwe vrijwilligers in 2009 is in Asten, Vught 
en Teteringen de cursus weidevogelbescherming gege-
ven. In deze cursus wordt vrijwilligers de basiskennis en 
technieken van weidevogelbescherming uitgelegd.
Nieuw in 2009 was de cursus kuikenherkenning en mo-
nitoring. In deze cursus leerden de meer ervaren vrijwil-
ligers een tweetal zaken: 1) hoe kuikens van weidevogels 
te herkennen en  2) hoe men de verkregen informatie 
verzamelt en verwerkt. De cursus is op 7 locaties in 
Noord-Brabant gegeven. 

Ondersteuning groepen
 De weidevogelgroepen worden in hun materiaal 
voorzien. Ieder jaar kunnen zij bestellijsten invullen en 
aanleveren bij het Coördinatiepunt. Daarnaast kan wor-
den aangegeven of een cursus en/of veldbegeleiding 
gewenst is. Hiervoor wordt in overleg een zo efficiënt 

Coördinatie  en ondersteuning
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in Vught werd evenals voorgaande jaren druk bezocht 
met zo’n 220 bezoekers. Jan Baan, directeur van het 
Brabants Landschap, opende de avond en coördinator 
soortenbescherming Jochem Sloothaak gaf een over-
zicht van de goede resultaten van 2008. Bijzonder was 
de komst van weidevogelfotograaf en tevens directeur 
van Foto Natura, Danny Ellinger. Hij schetste in zijn le-
zing een beeld van 20 jaar weidevogelbescherming door 
de ogen van de grutto. Juist van datgene wat mis ging, is 
het meeste geleerd. Mevrouw Bloem, directrice Directie 
Ecologie bij Provincie Noord-Brabant, deelde mee dat 
binnen Programma Beheer wordt gewerkt aan een her-
ziening van het weidevogelbeheer. Door collectief wei-
devogelbeheer uit te voeren in de goede Brabantse wei-
devogelgebieden, kunnen de vogels behouden blijven. 
Ook reikte mevrouw Bloem de oorkondes voor de boer, 
vrijwilliger en weidevogelgroep van het jaar uit. Deze 
gingen achtereenvolgens naar Corné Michielsen, Toon 
Kanters en de Weidevogelgroep Haaren. Brabants Land-
schap wil hen nogmaals danken voor hun inzet, niet 
alleen in het afgelopen jaar, maar ook in alle jaren daar-
vóór.

mogelijke planning gemaakt. Per week wordt op onge-
veer 10 dagdelen (ochtend, middag of avond) in de week 
veldbegeleiding gegeven aan 10 tot 15 groepen.

Contacten met groepen
 Voor, tijdens en na het seizoen zijn door de coördina-
tor en veldmedewerkers diverse start-, evaluatie- en 
afsluitavonden van de vrijwilligersgroepen bezocht. Op 
de avonden wordt vanuit het Coördinatiepunt een le-
zing gegeven of anderzijds een bijdrage geleverd aan 
het programma. Daarnaast is er contact met de groep 
wanneer er door medewerkers van het Coördinatiepunt 
wordt meegelopen in het veld. De jaarlijkse excursie 
voor groepscoördinatoren heeft dit jaar plaatsgevonden 
in het Wormer-Jisperveld. Per bus zijn 50 weidevogelbe-
schermers afgereisd naar Noord-Holland. Een presenta-
tie en een rondvaart door het gebied maakten het een 
prachtige, interessante dag.

Met de provinciale jaaravond voor de vrijwillige weide-
vogelbeschermers is op 26 februari 2009 de aftrap voor 
het weidevogelseizoen in Brabant gegeven. Deze avond 

Coördinatie  en ondersteuning
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Toon Kanters
Weidevogelbeschermer van het jaar
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Toon Kanters, beschermer van het jaar 2008, is 
één van de oprichters van de Weidevogelgroep 
Boerdonk. Het jaar 2009 was voor Toon een 
jubileumjaar. Hij was namelijk voor het tiende 
achtereenvolgende jaar actief. Toon is een 
enthousiaste, toegewijde en behulpzame 
man. Hij weet hierdoor als geen ander zijn 
medevrijwilligers te inspireren en te boeien 
voor het beschermingswerk. Daarnaast heeft 
hij er in 2008 en 2009 voor gezorgd dat er 
overeenkomsten met lokale agrariërs zijn 
afgesloten. Via die overeenkomsten werd 
maar liefst 10 hectare aan uitgesteld maaien 
gerealiseerd (via de regeling Rustzones) waar-
door de wulpen rustig hun nesten konden 
uitbroeden. 

In juni heeft het Coördinatiepunt in 
samenwerking met Landschapsbeheer 
Nederland een lezing georganiseerd 
over ‘Omgaan met predatie’. Roofdier-
specialist Jaap Mulder vertelde de on-
geveer 50 geïnteresseerden over de 
levenswijze en biologie van de vos. 
Hoewel vossenbeheer altijd onderwerp 
van discussie is in de weidevogelbe-
scherming, is de belangrijkste bood-
schap van Mulder: “Bejaging in de ver-
keerde periode kan juist een averechts 
effect hebben. Door goed in kaart te 
brengen hoe de predatie in een weidevo-
gelgebied in elkaar steekt, voorkomt 
men overhaaste keuzes.” 
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Het beschermingsseizoen loopt 
globaal van januari tot juni. In 
de late wintermaanden ko-
men de vogels aan in Neder-
land en worden paartjes ge-
vormd (vestigingsfase). In april 

en mei worden de meeste nes-
ten gelegd en komen de eersten 

uit (nestfase). Juni en juli zijn de 
maanden waarin de jonge weidevo-

gels opgroeien (kuikenfase). Hoogzomer zit 
het meeste beschermingswerk erop. 
Wanneer we de weersomstandigheden op een rijtje 
zetten kijken we terug op een zonnig, droog en warm 
seizoen. Achteraf bleek de lente van 2009 zelfs te eindi-
gen op de tweede plaats van zachtste lentes sinds 1901. 

Figuur 1   ˘    Verloop temperatuur (lijnen) en neerslag (kolommen) in het voorjaar van 2009 

Heerlijk voor wandelaars en fietsers, maar niet voor 
weidevogels. Toen die na hun trek in Nederland aankwa-
men, landden ze veelal op een harde, droge bodem. 

Temperatuur
 Zo was in Brabant maart zacht en droog, april zelfs 
uitzonderlijk zacht en droog, mei warm droog en ten-
slotte juni ook warm en droog. Gemiddeld over het land 
scheen de zon 625 uren tegen 485 uren normaal. Daar-
mee was de lente zeer zonnig. In figuur 1 zijn de tempe-
ratuur en de neerslag van het weidevogelseizoen 2009 
weergegeven.
De winter staat daarentegen nog vers in ons geheugen 
gegrift als bar en koud. In onze provincie werden tempe-
raturen van meer dan 15 graden onder nul gemeten. 
Menig waterleiding begaf het in die winter. 

Omstandigheden seizoen 2009
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Omdat kieviten na de broedperiode voor de vorst uit 
trekken, blijven ze bij zachte winters in grote groepen 
het hele jaar door in Nederland. Vanwege de strenge 
winter van 2009 was daar echter geen sprake van en 
zijn de Nederlandse kieviten diep in Zuid-Europa be-
land. 

Neerslag
 Het jaar begon met een behoorlijk neerslagtekort. 
Daarnaast was vanwege de zonnige en warme omstan-
digheden de verdamping erg hoog. De grondwaterstand 
daalde op veel plaatsen in Brabant tot een record diepte. 
Deze omstandigheden hadden enerzijds tot gevolg dat 
het bodemoppervlak verharde en het aanbod van bo-
demdiertjes voor weidevogels in het agrarisch gebied 
slecht was. Anderzijds kon er vanwege het warme weer 

Figuur 2   ˘   Landelijke vinddata eerste kievitsnest in de 20ste eeuw (Bron: Piersma en Roodbergen, 2009)

al vroeg in het seizoen - eind februari - gemaaid worden. 
Het totaal aantal keren dat de maaibalken over de gras-
landen rolden lag in 2009 op 7 á 8 (normaliter 4 á 5 
keer). Kortom zowel in de vestigingsfase als in de nest-
fase van de weidevogels was het een hectisch voorjaar 
voor de beschermers.

Uitkomstdata kievitsnesten
 Het eerste kievitsnest van Brabant werd gevonden 
op 20 maart 2009 in Berghem. Het landelijke eerste 
kievitsei werd gevonden in de Maatpolder in gemeente 
Eemnes op 8 maart. Als we de landelijk eerst gevonden 
kievitsnesten op een rij zetten, dan zien we dat in 1900 
het eerste kievitsei een kleine twee weken later werd 
gevonden dan de laatste jaren gebruikelijk is (zie  
figuur 2). 
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Tot ongeveer 1970 kwam de vervroegde eileg vooral 
door de verhoging van de mestgift op grasland en door 
ontwatering, waardoor de bodemprocessen eerder op 
gang kwamen en het gras sneller groeide. In tegenstel-
ling tot de meeste ander weidevogels, hebben kieviten 
zich hieraan aangepast door eerder te gaan broeden  
De vervroeging van de eileg na 1970 komt waarschijnlijk 
door het warmer worden van het klimaat. Na 1970 is de 
gemiddelde temperatuur in ons land sneller gaan stij-
gen. Door de hogere temperaturen komt het groeisei-
zoen nog eerder op gang en vinden de kieviten eerder 
voedsel en dekking in de weilanden.

In figuur 3 is het percentage uitgekomen kievitsnesten 
in Brabant weergeven. Op de verticale as wordt het per-
centage uitgekomen nesten van het totale aantal nes-

ten aangegeven en op de horizontale as de periode. Zo 
kwam in 2009 in de periode 10 t/m 16 april 11% van het 
totaal aantal gevonden kievitsnesten uit. Wat evenals in 
voorgaand jaren te zien is, is dat er twee ‘geboortegol-
ven’ te onderscheiden zijn. De nesten uit de eerste piek 
worden gevonden in de maand april, terwijl die uit de 
tweede piek eind mei en begin juni worden gevonden. 
Een kievitvrouwtje heeft ongeveer 4 weken nodig om 
weer ‘op te vetten’ en een tweede legsel te beginnen. In 
de grafiek is duidelijk te zien dat de zwarte lijn (= 2009) 
in het begin van het seizoen (rood gestippelde cirkel) én 
aan het eind van het seizoen (blauw gestippelde cirkel) 
steeds links van de andere lijnen ligt. Dit betekent dat 
ook de Brabantse kieviten in 2009 vroeger zijn gaan 
broeden en eerder uitgebroed zijn dan in voorgaande 
jaren.

Figuur 3   ˘    Percentage uitgekomen kievitsnesten in 2003 t/m 2009 (De rode en blauwe cirkels geven de 
vervroegde leg in 2009 aan).
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Omvang weidevogelbescherming

In 2009 hebben 44 groepen gegevens aangeleverd over 
hun activiteiten. Dit getal geeft tevens het aantal ac-
tieve groepen aan in Brabant. Er is één nieuwe groep 
opgericht; Weidevogelgroep Asten. 

Meer of minder vrijwilligers?
 Het aantal beschermers in Brabant blijft al jaren 
stabiel tussen de 700 en 750 vrijwilligers (figuur 4). Toch 
zullen vanwege verder afnemende aantallen nesten, 
vrijwilligers hun werk kunnen staken. Dit heeft enerzijds 
te maken met het feit dat er simpelweg minder nesten 
zijn om te beschermen, maar anderzijds kan een afne-
mende trend demotiverend werken.  Van de 44 groepen 
waren er 6 die meer vrijwilligers telden dan in 2008, 6 
hadden er juist minder en 32 bleven qua omvang gelijk. 
Het totale aantal vrijwilligers daalde in 2009 met 22 
naar 721. Gemiddeld telt een vrijwilligersgroep in Bra-

bant ongeveer 16 vrijwilligers. De grootste groepen in 
Brabant zijn WWB Zuidoost Brabant, NBV Altenatuur, 
WVG Schijndel, Stichting Laarbeeks Landschap, WBG 
Raamsdonk, VWB Boekel-Venhorst en Weidevogelgroep 
Alphen-Chaam-Gilze. 

Hoe staat het met de medewerking van  
agrarische bedrijven?

 In 2009 verleenden 1284 bedrijven medewerking aan 
de vrijwillige weidevogelbescherming. Negen weidevo-
gelgroepen hebben medewerking gekregen van méér 
agrarische bedrijven en bij 9 groepen is dit juist minder 
geworden. Bij 26 groepen bleef het aantal meewerkende 
bedrijven gelijk. In figuur 4 is duidelijk te zien dat het 
draagvlak onder agrariërs voor weidevogelbescherming 
de laatste jaren vrij stabiel blijft. De groep met het hoog-
ste aantal is WWB Zuidoost-Brabant met 121 bedrijven.

Op welk oppervlak wordt beschermd?
 Het oppervlak waarop nesten worden gezocht is ten 
opzichte van 2008 lichtelijk afgenomen naar 14.115 hec-
tare. Het aantal hectare groeide bij 16 groepen, daalde bij 
10 groepen en bij 18 groepen bleef het aantal hectare 
gelijk. In figuur 5 is te zien dat er in 2009 ten opzichte van 
2008, op ongeveer 230ha agrarisch gebied minder wordt 
gezocht. Veruit de grootste groep op dit vlak is al jaren de 
Weidevogelgroep Ravenstein, waarvan de vrijwilligers 
jaarlijks een gebied van 1.600 hectare beschermen. 

Wat is het grondgebruik
 Het grootse aandeel beschermd gebied was in 2009 
bouwland (47%), kort gevolgd door grasland (44%). Van 
de Brabanste kievit broedde in 2009, 80% op bouwland. 
Daar tegenover broedde 17% op grasland. De uitkomst-
percentage op de twee landtypes verschillen behoorlijk. 
Van de nesten op bouwland kwam 69% uit, terwijl van 
de nesten op grasland 79% uitkwam. Vermoedelijk zor-
gen de vele bewerkingen op bouwland – die elkaar in 
korte tijd opvolgen – voor dit lager broedsucces. Goede 
beschermingsmaatregelen op bouwland zijn hier van 
belang (zie paragraaf ‘Hoe staat het met de overleving 
van kuikens?’). 
Wat betreft de gewastypen (zie figuur 6), werd van de 
beschermde percelen 44% ingezaaid met maïs, 37% met 
gras en zo’n 4% met aardappels.
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Figuur 4   ˘     Ontwikkeling aantal vrijwilligers 
en agrariërs over de periode 1999-2009

Figuur 5   ˘    Oppervlakte beschermd gebied (ha) 
over de periode 1994-2008

Figuur 6   ˘    Beschermd gebied naar gewastype
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www.weidevogelbescherming.nl

Bij de meeste vrijwilligers is deze website bekend. Hieronder 
kort op een rijtje welke leuke, handige mogelijkheden de web-
site biedt:
Ø	Overzicht van de eerste gevonden nesten per provincie;
Ø	Fotoboek;
Ø	Discussieforum;
Ø	Links naar relevante websites;
Ø	Rapporten, artikelen en presentaties;
Ø	Ontwikkelen verspreidingskaarten (voor vrijwilligers die de 
gegevensinvoer doen).
Sinds eind vorig jaar is het mogelijk om, in de legselapplicatie 
op internet, een stip te zetten op een kaart met behulp van 
Googlemaps tijdens het invoeren van een legsel. Hierdoor wor-
den automatisch de X- en Y-coördinaten van het betreffende 
legsel in de daarvoor bedoelde velden opgeslagen. Hierdoor kan 
een weidevogelgroep haar eigen verspreidingskaarten maken. 
Deze kaarten zijn erg handig voor het indelen van loopgroepen, 
het vinden van grutto- en wulpennesten, als informatiemateri-
aal op afsluitavonden, het onderzoeken van nestverliezen, het 
vergelijken van nestresultaten tussen seizoenen en tal van an-
dere zaken. Wil je hiermee aan de slag dan is via de internetap-
plicatie legselgegevens linksboven een eenvoudige handleiding 
te vinden.

Secretaris van de weidevogelgroep Zuidoost-Brabant, Ben  
Jacobs, is erg bedreven in het ontwikkelen van deze kaarten. 
 In zijn ‘eigen’ loopgebied Het Rouwven heeft hij alle nesten van 
X en Y-coördinaten voorzien. Naast kaarten met de soorten 
weidevogels, zoals hiernaast te zien is, kunnen ook kaarten ge-
maakt worden met de verliezen of beschermingsactiviteiten 
erop weergegeven. 

World Wide Weidevogels

www.grutto.nl
 

Op deze site vind je - de naam zegt het 
al - alles wat je weten wil over grutto’s. 
Algemene gruttozaken, maar bijvoor-
beeld ook nieuws van het project ‘Ne-
derland Gruttoland’, verslagen van 
onderzoeken en congressen en wat er 
zoal meer over de grutto gemeld kan 
worden. Een must voor iedereen met 
een hart voor grutto’s. Het nieuws 
wordt regelmatig aangevuld dus het is 
de moeite waard om het niet bij één 
bezoek te laten. 

www.vogelbescherming.nl

Op de website van Vogelbescherming Nederland kunt u 15 gezenderde grutto’s zelf volgen 
tijdens hun trektocht. Klik op ‘Vogels beschermen’, daarna op ‘zenderonderzoeken’ en vervol-
gens op ‘Op reis met de grutto’. Hier kunt u de grutto’s op kaarten volgen en de laatste 
nieuwsberichten of de weblog van onder andere Theunis Piersma bekijken. 
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www.weidevogels.nu 

Met ingang van 2 februari 2010 is informatie over 
weidevogels op internet te vinden via één website: 
www.weidevogels.nu. De portal verwijst naar alle 
relevante websites van overheden, natuurbescher-
mingsorganisaties, koepels van agrarische natuur-
verenigingen, vrijwilligersorganisaties en onder-
zoeksinstellingen. De site biedt ook tot toegang  
tot actueel nieuws en downloads van onderzoeks-
rapporten, brochures en flyers over weidevogels 
 en weidevogelbeheer. De portal is bedoeld voor 
belangstellende burgers, boeren, beleidsmakers  
en natuurbeschermers.
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Hoeveel legsels werden er gevonden? 
 In 2009 werden in totaal 4.444 legsels gevonden. In 
de periode 2004 t/m 2008 (zie de kolommen in figuur 7) 
werden rond de 5.200 legsels gevonden, dus het aantal 
dat in het afgelopen seizoen werd gevonden ligt hier 
zo’n 750 legsels onder. Dit is een daling van maar liefst 
15%, die voornamelijk veroorzaakt is door een afname in 
kievitsnesten. Hier wordt later dieper op ingegaan.
In figuur 8 is de ontwikkeling van het aantal gevonden 
legsels te zien per groep. In 2009 hebben 19 groepen ten 
opzichte van 2008 een toename geregistreerd, 23 groe-
pen een afname en 2 groepen zijn qua aantal legsels 
gelijk gebleven. Wanneer we de groepen die een veran-
dering hebben doorgemaakt van minder dan 10% buiten 
beschouwing laten, blijken 12 groepen te zijn gestegen 
en 19 groepen te zijn gedaald. De groep met de hoogste 
toename is de groep uit Waalre. De sterkste daling  
heeft plaatsgevonden in het buitengebied van Rucphen 
(-70%). 
Alle groepen die op de kleigrond actief zijn, hebben een 
achteruitgang in aantal gevonden legsels gezien in 
2009. Van de groepen die op het zand actief zijn is dit 
minder dan de helft. Dit kan erop duiden dat de omstan-
digheden in de kleigebieden in Brabant (met name 
West-Brabant) slechter waren dan in de zandgebieden. 
De doordringbaarheid van kleigronden neemt enorm af 
onder invloed van droogte. De verslechterde beschik-
baarheid van bodemdiertjes zal hier een negatief effect 
hebben gehad op de conditie van de weidevogels. De 
geografisch ligging van de weidevogelgebieden en de 
ontwikkeling in het aantal legsels lijken niet met elkaar 
in verband te liggen. Plaatselijke ruimtelijke ontwikke-
lingen, intensieve agrarische activiteiten en lokale pre-
datie drukken de grootste stempel op het succes van de 
plaatselijke weidevogelpopulatie.     

Welk deel van de nesten kwam uit?
 Hoewel het totaal aantal gevonden nesten is ge-
daald, is het gemiddelde uitkomstpercentage gestegen. 
De stijgende lijn die vanaf 2003 werd ingezet is opgelo-
pen tot 72,1% in 2009 (zie figuur 7). Dit is een prachtig 
resultaat. Vanaf het jaar 2007 ligt dit percentage boven 
de streefwaarde van 70%. Zoals verderop in dit verslag 
duidelijk zal worden zijn de verliezen door predatie en 
werkzaamheden relatief laag. De Brabantse vrijwilligers 

voeren gemiddeld over de hele provincie bekeken, het 
beschermingswerk goed uit!

Per weidevogel bekeken
 Ondanks dat er 27 verschillende soorten weidevogels 
in onze provincie broeden is Brabant hoofdzakelijk een 
kievitprovincie. Volgens telgegevens broedt in Brabant 15 
tot 20% van de Nederlandse populatie. Van het totaal 
aantal gevonden weidevogelnesten in onze provincie 
betrof het in 2009 voor 83% een kievitsnest. Gemiddeld 
over de afgelopen jaren werden zo’n 4.500 legsels gevon-
den. Onze provincie draagt duidelijk een verantwoorde-
lijkheid voor het behoud van deze prachtige weidevogel.
De afname in het totaal aantal gevonden nesten in 
2009 werd voor het belangrijkste deel veroorzaakt door 
een lager aantal kievitsnesten. In 2008 werden er nog 
4363 nesten gevonden, maar het afgelopen seizoen 
stopte de teller op 3693. Dat zijn 670 nesten minder, 
oftewel een afname van meer dan 15%. Om dit te verkla-
ren bestaan een drietal theorieën: 
1.  Vanwege de strenge winter zijn de kieviten verder 

afgezakt naar zuidelijker streken. Kieviten trekken 
namelijk voor de vorstgrens uit. In die streken - 
Frankrijk en Spanje – wordt nog altijd veel op ze 
gejaagd en is de verstoring in overwinteringgebie-
den hoger. Aangezien al in de vestigingsfase bleek 
dat de groepen kieviten die terugkwam uit Frankrijk 
en Spanje kleiner waren in aantal, bestaat de kans 
dat een groter deel van de Nederlandse kieviten het 
voorjaar vanwege sterfte niet hebben gehaald.

2.  De omstandigheden in Nederland gedurende de aan-
loop naar het broedseizoen hebben er voor gezorgd 
dat de vrouwtjes slecht in broedconditie kwamen. 
Vanwege de droge, warme omstandigheden was de 
bodem op met name hoger gelegen gronden hard en 
ondoordringbaar. Het bodemleven was hierdoor onvol-
doende beschikbaar voor de vogels om op te vetten.

3.  Door de matige opgroeimogelijkheden voor kievits-
kuikens is er al jarenlang nauwelijks verjonging bin-
nen de kievitpopulatie. Ondanks dat dit nooit weten-
schappelijk is onderzocht wijzen observaties in het 
veld hier wel op. De Nederlandse kievitenpopulatie is 
mogelijk aan het vergrijzen. Het is aannemelijk dat 
we daarvan de gevolgen in de komende jaren gaan 
zien in het aantal legsels dat gevonden wordt.

Resultaten seizoen 2009
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Figuur 7   ˘    Aantal gevonden legsels en uitkomstpercentage van 1995 tot 2009 

Figuur 8   ˘    Locaties weidevogelgroepen (groene driehoek: toename in aantal nesten, 
rood vierkant: afname in aantal nesten, gele cirkel: gelijk aantal nesten).
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Ook landelijk speelt er een groeiend probleem ten aan-
zien van de kievitpopulatie. Tussen 1990 en 2000 nam 
het aantal kieviten met 30% af. In sommige landen staat 
hij door vergelijkbare afnamen op de Rode Lijst, zoals in 
Denemarken. Het uitkomstpercentage van de kievits-
nesten in Brabant lag in 2009 op 70,6% en is nauwelijks 
verandert ten opzichte van eerdere jaren.

De scholekster heeft een slecht jaar achter de rug. 
Het aantal nesten zakte van 308 naar 246. Gelukkig 

was het uitkomstpercentage niet eerder 
zo hoog (78,9%). Aangezien deze 

vogel zijn nest in de regel pas 
laat bebroedt, heeft hij traditi-

oneel minder last van werk-
zaamheden. 

Het totaal aantal gevonden 
nesten van de grutto is 

afgenomen tot 160. Het 
problemenkindje onder de 

weidevogels heeft duidelijk 
zwaar te leiden gehad onder het 

vroege en vele malen maaien. De 
omstandigheden voor grasgroei waren 

vroeg in het broedseizoen van 2009 erg goed. Hierdoor 
werden veel nesten uitgemaaid omdat ze vanwege niet 
complete legsels lastig gevonden konden worden door 
beschermers. Toch is het uitkomstpercentage evenals in 
2008 hoog (70,1%). De regeling Rustzones die vorig jaar 
voor de tweede keer werd uitgevoerd speelde hier een 
belangrijke rol in. Van de 60 nesten die via deze regeling 
werden beschermd kwam 92,5% uit!

Van de wulp - als tweede grasbroeder - zijn het afgelo-
pen seizoen exact hetzelfde aantal nesten gevonden als 
in 2008, namelijk 125. Hiervan hebben er 28 extra be-
scherming gekregen van een rustzone. Maarliefst 85% 
van die nesten kwamen uit. Het gemiddelde uitkomst-
percentage van alle wulpennesten is flink gestegen, tot 
75%. Deze grote weidevogel weet zich blijkbaar goed te 
handhaven in Brabant.  

Van de minst voorkomende steltloper in 
Brabant, de tureluur, zijn 12 nesten 
gevonden. Dit is een verdubbeling ten 
opzichte van 2008! Elf van deze nes-
ten werden gevonden in de Beerse 
Overlaat en het Land van Heusden en 

Altena. Van deze lastig te vinden nesten kwam 70% uit. 
Deze soort lijkt te blijven in Brabant. 

Wat gaat er verloren?
 Als 72% van de nesten succesvol wordt uitgebroed, 
betekend dit dat 28% niet is uitgekomen. Dat een wei-
devogelnest niet uitkomt kan verschillende oorzaken 
hebben. In figuur 8 is te zien dat van deze oorzaken 
predatie traditioneel het grootse aandeel heeft (11,4%). 
Toch was het percentage legsels dat gepredeerd werd 
niet eerder zo laag (zie figuur 9). 

De op twee na grootse verliesoorzaak is werkzaamhe-
den. Hierdoor ging in 2009 6,8% van alle nesten verlo-
ren. In figuur 10 is een ligt stijgende lijn te zien vanaf 
2003. Hoewel de verandering marginaal is zou dit ver-
oorzaakt kunnen worden door de toenemende intensi-
vering van de landbouw. Bewerkingen worden vaker, 
grootschaliger en vaker door loonbedrijven uitgevoerd. 
Hierdoor wordt het voor vrijwilligers steeds lastiger hun 
bescherming goed uit te voeren. Tenslotte werd 3,9% 
van de nesten verlaten, 0,5% ging verloren door bewei-
ding, 0,3% door overige oorzaken en van 5,1% is de oor-
zaak niet vastgesteld.  

Welke soorten zorgen voor predatie?
 Het vaststellen van de predator (datgene dat eieren 
rooft) in het veld is een lastige klus. Van de 11,4% preda-
tie is daardoor meer dan de helft (55,1%) veroorzaakt 
door een predator. Er zijn zeker een aantal kenmerken 
ofwel sporen waaruit men kan opmaken wie verant-
woordelijk is. Dit kunnen tandafdrukken, eischalen, uit-
werpselen of voetsporen zijn, maar soms zijn de eieren 
gewoon weg en is niets te zien rond het nest. Achterin 
het veldgidsje - wat vrijwillige beschermers van het 
Coördinatiepunt krijgen – is zeer bruikbare informatie te 
vinden waarmee de predator vastgesteld kan worden.
Van alle predatie wordt 20,3% veroorzaakt door vogels, 
zoals kraaien en meeuwen. Dit is een flinke toename ten 
opzichte van het seizoen 2008 (13%). De vos neemt 
slechts 17,6% van de predatie voor zijn rekening, de bun-

zing 0,2% en kleine marterachtigen (hermelijn/
wezel) 1,0%. Het aandeel overige dieren 

is 1,4%. Hiertoe behoort ook de egel 
die weidevogeleieren op het dieet 

heeft. Tenslotte komt het rapen 
nog voor in Brabant, al beperkt 
dit zich tot een handvol gebie-
den. Door menselijk toedoen 
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Figuur 9   ˘    Aandeel uitgekomen en niet-uitgekomen legsels met verliesoorzaak 

Figuur 10   ˘    Aandeel legsels dat verloren gaat door predatie (rode lijn) en werkzaamheden (blauwe lijn)
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verdwijnt 4,3% van de totaal gepredeerde nesten.
Een belangrijk aspect bij het voorkomen van predatie is 
het zeer terughoudend omgaan met nestcontrole. Doe 
dit niet onnodig vaak – hierdoor beperk je het achterla-
ten van geursporen - en houd altijd afstand tot het nest.

Wanneer wordt er beschermd  
en wat levert het op? 

 Er zijn in 2009 2.049 beschermingshandelingen 
geregistreerd. Bij de resterende legsels is de bescher-
mingshandeling niet ingevuld of was geen bescher-
ming nodig. In ieder geval 2.049 nesten zouden zonder 

bescherming verloren zijn gegaan. Ten op- 
zichte van 2008 betekent dit een flinke toename. 
De vrijwilligersgroepen hebben gehoor gegeven aan 
het verzoek om dit goed te registreren. Het is belang-
rijk dat dit gebeurd omdat met deze gegevens de 
noodzaak van nestbescherming duidelijk naar voren 
komt! In de meeste gevallen wordt er beschermd bij 
bemesten (26,9%), gevolgd door bescherming bij  
ploegen of eggen (19,6%), zaaien/poten (16,1%) en 
gewasbescherming (14,7%). Van de beschermde leg-
sels kwam een goede 77,9% uit, wat nut en noodzaak 
van bescherming nog maar eens duidelijk maakt. 
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De agrariër krijgt voor het mislopen van een aantal sne-
den gras een vergoeding. Vrijwillige weidevogelbescher-
mers zorgen voor de veiligheid van de kuikens wanneer 
er gemaaid gaat worden. Met zwaar bemeste Engels 
Raaigras-percelen heeft het verplaatsen van de rustzone 
over het perceel het gunstigste effect op schuilende of 
foeragerende gruttokuikens. Door vrijwilligers zijn de 
kuikens nauwkeurig geobserveerd. Met lage dichtheden 
bleek het goed mogelijk gruttogezinnen te volgen. Toch 
werden na enkele weken ook gezinnen uit het oog verlo-
ren, waardoor over het aantal vliegvlugge jongen in die 
gevallen niets kon worden gezegd. Van de gezinnen die 
van begin tot eind gevolg zijn, bleek per paar 1,5 grutto-
jong vliegvlug te worden. Een prachtig resultaat!

Met de reproductie van de kievit is het vermoedelijk 
veel slechter gesteld. Maar om hier meer duidelijkheid 
over te krijgen is in 2009 op 7 locaties in Brabant de 
cursus ‘Pullenherkenning en –monitoring’ georgani-
seerd. Na afloop van deze cursus hebben aanwezigen 
de kennis in huis om in hun loopgebieden de kuikens te 
observeren. In totaal werd de cursus door zo’n 120 men-
sen gevolgd. Een korte enquête maakte het mogelijk 
een inschatting te maken in hoeverre vrijwilligers kans 
zien met kuikenmonitoring en –overlevingskansen be-
zig te zijn (en waar er op dit gebied nog behoefte aan 
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Deze vraag werd de afgelopen jaren door vrijwilligers, 
beleidsmakers en wetenschappers steeds vaker gesteld. 
Dit komt omdat ondanks een voldoende hoog uitkomst-
percentage (>70%) de aantallen weidevogels landelijk 
gezien teruglopen. Natuurlijk speelt de situatie in over-
winteringsgebieden een belangrijke rol, maar de belang-
rijkste factor is de zogenaamde reproductie. Oftewel: 
hoeveel jongen krijgt een vogelpaartje jaarlijks vliegvlug? 

Wat betreft de grutto is hier veelvuldig onderzoek 
naar gedaan. Bekend is dat een broedpaartje minimaal 
0,6 jong groot moet brengen. Bekend is ook dat dit on-
danks zwaar weidevogelbeheer niet altijd gehaald 
wordt. In Brabant komen grutto’s veelal in relatief lage 
dichtheden (<5 broedparen/100ha) voor. In deze gevallen 
kunnen gruttonesten het meest effectief beschermd 
worden door mozaïekbeheer toe te passen op perceels-
niveau. De regeling ‘Rustzones voor kritische weidevo-
gels’ biedt deze mogelijkheid via een belangrijke regel: 

Er moet, gedurende de periode dat er nesten of 
gruttokuikens op het perceel zijn, een areaal (0,1 tot 
1,0ha per nest) onbewerkt grasland aanwezig zijn. 
Deze rustzone mag dus verplaatst worden als het 
nest uit is óf de kuikens elders op het perceel zitten. 

Hoe staat het met de overleving van de kuikens?
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Van de wulp is wederom nog weinig bekend over de 
overleving van zijn jongen. Sinds de jaren ’70 heeft deze - 
van oorsprong heidevogel – zich vanwege voedselgebrek 
verplaatst naar agrarische graslanden. Hoewel hier van-
wege de hoge bemesting flink wat insecten aanwezig 
zijn, verandert een weiland na een maaibeurt in een kale 
vlakte zonder foerageergelegenheid of dekking. Behoor-
lijk wat wulpenkuikens sneuvelen door het wegvallen 
van die levensbehoeften. Door een flink areaal rond het 
nest niet te maaien ontstaat er voldoende dekking voor 
het uitbroeden van de eieren en voor de kuikens. In 2009 
werden via de regeling ‘Rustzones voor kritisch weidevo-
gels’ 28 wulpennesten beschermd. Van de wulpengezin-
nen waarvan de jongen zijn gevolgd door beschermers 
bleek gemiddeld 0,69 jong vliegvlug te worden. Hoewel 
er geen normgetallen voor de wulp zijn, zoals voor de 
grutto, lijkt dit op voldoende reproductie.

21

is). Uit de enquête blijkt dat veel mensen meer aan-
dacht zijn gaan besteden aan het monitoren van jonge 
weidevogels. Naast het opsporen van kuikens, werd het 
tonen van voldoende geduld daarbij als lastig ervaren 
omdat het een tijdrovend karweitje kan zijn. Door het 
monitoren jaarlijks te herhalen in een bepaald gebeid, 
kan een beeld gevormd worden van de reproductie van 
de kievit in het bijzonder. Het is echter nog te vroeg om 
iets te zeggen over het aantal vliegvlugge kieviten per 
broedpaar. 
In Brabant betreft, zoals eerder gezegd, 83% van de 
legsels een kievitslegsel. Van deze kieviten broedt 80% 
op bouwland. Verder is het uitkomstpercentage van de 
legsels 70,6%, wat in principe voldoende zou moeten 
zijn voor een gezonde populatie. Aangezien het aantal 
kievitsnesten toch terug loopt, is het zeer aannemelijk 
dat er iets mis gaat met de kuikenoverleving (in de kui-
kenfase) of in de overwinteringsgebieden. In onze pro-
vincie zijn dus maatregelen op bouwland om de op-
groeiomstandigheden voor kievitkuikens te vergroten 
van belang. Het Coördinatiepunt zet zich in om effec-
tieve maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren: 

Wij pleiten voor reguliere nestbescherming door vrij-
willigers - of indien mogelijk het uitstellen van bewer-
kingen op bouwland tot na 15mei - in combinatie met 
teeltvrije of dun-ingezaaide akkerranden. 
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Vanaf dit jaar is het voormalige Programma Beheer 
(SAN & PSAN) vervangen door het Subsidiestelsel 
voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Evenals in 
andere provincies, zijn in onze Provincie in het natuur-
beheerplan gebieden aangegeven waarin subsidie 
voor natuur en landschapsbeheer mogelijk is. Het 
onderdeel weidevogelbeheer heeft daarin een aan-
passing doorgemaakt. Die aanpassing was nodig 
omdat de inzet van agrarisch weidevogelbeheer niet 
effectief bleek, vooral door de versnipperde inzet van 
overeenkomsten. Kort door de bocht: er ging geld 
naar gebieden waar geen vogels zaten. In Brabant zijn 
momenteel 6 kansrijke weidevogelgebieden be-
grensd, waarbinnen beheersovereenkomsten via de 
SNL kunnen worden afgesloten. 

In het nieuwe stelsel is weidevogelbeheer alleen mo-
gelijk onder een aantal voorwaarden: (1) op plaatsen 
waar de vogels daadwerkelijk broeden, (2) via een 
collectief (meerdere agrariërs werken samen mee) en 
(3) op basis van een (vooraf opgesteld) gebiedsplan. 
Binnen deze gebieden dient een goed afgestemd 
beheer plaats te vinden op basis van lan-
delijke spelregels voor mozaïekbeheer 
(bepaald percentage kuikenland, 
aandeel verlaat maaien, etc). Een 
gebiedscoördinator - die veelal 
wordt aangesteld door een 
Agrarische Natuurvereniging 

- heeft de regie in het opstellen en de uitvoering  
van het gebiedsplan. 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u  
terecht op www.natuurbeheersubsidie.nl of bellen 
en mailen naar het Groenloket Brabant: 
(0900 - 2352525, groenloket@brabant.nl).

Wat betekent dit allemaal voor vrijwilligers die 
actief zijn in deze gebieden? 

 Als er initiatieven worden genomen om collectief 
weidevogelbeer op te zetten, dan vervullen vrijwilli-
gers een belangrijke rol in de totstandkoming van het 
gebiedsplan. Zij hebben de kennis en ervaring in pacht 
om te kunnen adviseren welk beheer, waar nodig is. 
Daarnaast zal jaarlijks geïnventariseerd moeten wor-
den of het beoogde resultaat bereikt wordt en of het 
beheer bijgesteld moet worden. Nestbescherming 
blijft van belang op percelen waar geen beheerspak-
ketten op liggen. Op percelen waar wel weidevogelbe-
heer op uitgevoerd wordt is het alleen nodig te registe-
ren van welke soort het nest is, waar het ligt en wat 
het uitkomstresultaat is. Tenslotte zal het verjagen van 

kuikens van percelen waar gemaaid gaat 
worden een groter aandeel van het 

werk in beslag nemen. Momen-
teel zijn 12 vrijwillige weidevo-

gelgroepen op verschillende 
manieren in het proces 

betrokken. 

Het nieuwe subsidiestelsel en de rol      van vrijwilligers
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Resultaten per 

        weidevogelgroep 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van 44 weidevogelgroepen in Brabant kort toe-
gelicht. Indien een groep tenminste 50 legsels van vier of meer soorten heeft gevon-
den, dan worden de resultaten met een tabel getoond. In de tabel worden alleen leg-
sels opgenomen waarvan de uitkomst bekend is. Verklaring van termen en afkortin-
gen, zie schema hiernaast. 

NB03    ˘  De Kneuter
Groepscoördinator Piet van de Eijnde beschermde met zijn vrijwilligers het afgelopen seizoen beduidend meer nes-
ten dan in 2008. Het aantal kievitsnesten in het buitengebied van Cranendonck is toegenomen tot 43. Verheugend in 
2008 was de komst van twee broedpaartjes van de grutto in het gebied. Het afgelopen seizoen kwam hier nog een 
nest bij. Alledrie de gruttonesten zijn succesvol uitgebroed! Gemiddeld ligt het uitkomstpercentage ongekend hoog, 
namelijk op 89%. Al met al een sterk resultaat.

NB04    ˘   IVN De Groene Overlaat 
Het jaar 2009 werd in het Land van Cuijk gekenmerkt door predatie. Hoewel het totaal aantal gevonden nesten het 
afgelopen seizoen iets hoger was dan in 2008 (57 ten opzichte van 54), ging de helft verloren door predatie. Hiervan 
wordt volgens de gegevens de vos als hoofdverantwoordelijke aangewezen. Leuk was de vondst van twee nestjes 
van de veldleeuwerik. Beide werden succesvol uitgebroed. In 2010 zal extra rekeningen gehouden moeten worden 
met de aanwezigheid van de vos. De groep zal veel moeten observeren en alleen de nesten markeren indien noodza-
kelijk. Dit beperkt het aantal nestbezoeken en men laat minder geursporen achter op de percelen. 

NB09    ˘  Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur
In het Land van Heusden en Altena is een succesvolle samenwerking ontstaan tussen de weidevogelgroep Altena-
tuur en ANV Altena-Biesbosch. Groepscoördinator Len Bruining speurt met haar loopgroepen het agrarisch gebied af 
en markeert waar nodig de weidevogelnesten. Wanneer er grasbroeders als de grutto, wulp of tureluur worden aan-
getroffen, wordt Meeuwis Millenaar van de ANV geïnformeerd. Hij gaat vervolgens ‘de boer op’ en sluit beheersover-
eenkomsten voor rustzones af. Dat er in 2009 maarliefst 13 rustzones werden gerealiseerd ter bescherming van 28 
kritische weidevogels, is het gevolg van deze samenwerking. 
De aanpak die ter bescherming van grasbroeders wordt aangehouden lijkt zijn vruchten af te werpen. Het aantal 
beschermde nesten neemt gestaag toe. Vanaf 2007 nam het aantal beschermde gruttonesten toe van 14 naar 29 het 
afgelopen seizoen, de wulpennesten van 1 naar 9 en tureluurnesten van 2 in 2007 naar 4 in 2009. In het land van 
Heusden en Altena lopen vanaf 2010 een tweetal subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer naast elkaar; het 
Groenblauwe Stimuleringskader (provinciaal) en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (landelijk). Dit jaar worden 
de voorbereidingen getroffen om in 2011 van start te gaan met het onderdeel weidevogels uit de SNL. Natuurbe-
schermingsvereniging Altenatuur, ANV Altena Biesbosch en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer zullen samen 
werken om een goed gebiedsplan op te stellen. 
De kievit en scholekster is het in 2009 slecht vergaan. Helaas zijn er van deze soorten beduidend minder nesten ge-
vonden. De zwarte stern, misschien wel de meest bijzondere broedvogel in het Land van Heusden en Altena, heeft in 
2009 weer gebroed. Onder leiding van Rinus Punt waren er, evenals in voorgaande jaren, speciale vlotjes uitgelegd. 
Hoewel er in 2008 nog 5 op broedden, bleef het in 2009 slechts bij één nest.  

% uit = uit : uit + niet uit * 100

P = predatie 

B = beweiding 

W = werkzaamheden 

V = verlaten 

Ov = overig 

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

Grutto 22 13 11 2 84.62 0 0 1 0 1 0

Kievit 118 97 81 16 83.51 6 0 2 2 0 6

Patrijs 2 2 1 1 50.00 0 0 0 0 0 1

Scholekster 17 17 14 3 82.35 1 0 0 0 0 2

Tureluur 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Wulp 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 169 134 112 22 83.58 7 0 3 2 1 9

NB10    ˘  Natuurgroep Gestel 
In 2008 was het totaal aantal gevonden nesten aanzienlijk hoger dan in 2009. Voor een deel komt dit omdat in 2008 
veel tweede legsels werden gevonden in verband met mislukte broedsels. In 2009 is het uitkomstpercentage flink 
hoger, waardoor het aantal tweede legsels weer lager is. Het totaal aantal legsels is mede hierdoor ook lager dan in 
2008. De groep bestaat uit een flink aantal nieuwe vrijwilligers en heeft na het tijdelijk wegvallen van groepscoördi-
nator Ben Diekstra toch knap werk verricht. In totaal zijn 91 kievitsnesten en 7 scholeksternesten beschermd. Na 
observatie aan het eind van het seizoen bleek dat er een aardig aantal weidevogelkuikens vliegvlug zijn geworden. In 
het gebied heerst evenals in voorgaande jaren een hoge predatiedruk, maar van nagenoeg alle gepredeerde nesten 
is de predator onbekend. Komend seizoen krijgt de groep weer extra veldbegeleiding om vooral dit punt beter in de 
vingers te krijgen.

NB11    ˘  Natuur- en Milieuvereniging Teteringen
In het seizoen van 2009 heeft deze groep extra begeleiding gekregen om het grote aantal nieuwe vrijwilligers op te 
leiden tot bekwame weidevogelbeschermers. Aangezien er in het buitengebied van Vught nogal wat broedpaartjes 
van de grutto en tureluur voor komen op de graslandpercelen, is het vinden van de nesten alleen weggelegd voor 
ervaren zoekers. Gelukkig zijn ze hierin wel geslaagd: 7 grutto’s en 2 tureluurs. De groep voert ook inventarisaties uit 
in de Lage Vughtpolder. In samenwerking met Staatsbosbeheer en de Provincie probeert men in dit goede gebied de 
grutto’s te behouden. Dit verloopt echter niet zonder slag of stoot.
Helaas is het aantal legsels van de kievit behoorlijk lager dan in het jaar 2008. Van de 57 nesten zijn, dankzij de inzet 
van Gonnie Werner en haar vrijwilligers, slechts 5 nesten verloren gegaan door bewerkingen. Het gemiddeld uit-
komstpercentage valt lager uit dan voorgaande jaren, maar ligt nog altijd op een goede 70%. 

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

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

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

Kievit 57 57 40 17 70.18 6 1 5 4 0 1

Knobbelzwaan 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 14 13 10 3 76.92 2 0 0 1 0 0

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

Wilde eend 3 3 0 3 0.00 3 0 0 0 0 0

Totaal 86 85 56 29 65.88 14 1 7 6 0 1
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NB12   ˘  Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen
Het jaar 2009 was het jubileumjaar voor deze groep. De vrijwilligers gaan onder leiding van Jan Kiewit inmiddels 10 
jaar het buitengebied van Rucphen in om nesten op te sporen en te beschermen. Helaas zijn in het seizoen 2009 
binnen deze groep een aantal vrijwilligers niet actief geweest vanwege ziekte, drukte of andere verhinderende rede-
nen. Verder werden er, in tegenstelling tot eerdere jaren, op bepaalde percelen nauwelijks kieviten waargenomen. 
Hierdoor is het totaal aantal beschermde nesten behoorlijk lager dan in 2008. 19 nesten van de kievit en 2 scholek-
sternesten werden beschermd. De vondst van het nest van de fazant was een leuke bijkomstigheid. Met een uit-
komstpercentage van 77% mag de groep tevreden zijn.  

NB13   ˘  WVG Schijndel
Weidevogelgroep Schijndel is één van de grotere groepen in onze provincie. Jaarlijks beschermd de groep zo’n 350 
nesten. De afgelopen jaren liep dit aantal gestaag terug, maar in het afgelopen seizoen nam het totaal weer wat toe. 
In totaal werden er namelijk 339 nesten beschermd. Leuk was – wat achteraf bleek – de vondst van het eerste kie-
vitsei van Brabant op 19 maart! Een minpuntje is dat de grutto verder in aantal is afgenomen. Vorig jaar kwam 
slechts één van 5 gruttonesten uit, dus het verbaast niet dat er dit jaar slechts 3 hebben gebroed. De wulp doet het 
beter. Na een terugkeer van deze soort in 2008 zijn er in 2009 weer 3 nesten beschermd. Groepscoördinator Wil Het-
tema zal zich samen met haar vrijwilligers gaan inzetten om via de regeling Rustzones, deze kritische soorten te 
behouden.

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

Canadese gans 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 319 315 191 124 60.63 37 4 37 29 1 16

Scholekster 11 11 7 4 63.64 1 0 0 2 0 1

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

Wulp 3 3 2 1 66.67 0 0 1 0 0 0

Totaal 339 335 205 130 61.19 38 4 38 31 1 18

NB14   ˘   Weidevogelgroep Laarbeek
Na drie goede jaren, lijkt er een ommekeer plaats te vinden in het buitengebied waar deze groep actief is. Voor een 
deel is dit te verklaren door de overdracht van een goed weidevogelgebied naar een aangrenzende weidevogelgroep, 
WVG Boerdonk. Met deze overdracht zijn 50 á 60 nesten meeverhuisd. Verder zijn er beduidend minder tweede leg-
sels gevonden. Een geweldig deel van de eerste broedsels is namelijk succesvol uitgekomen. 
Gemiddeld haalt de groep een uitkomstpercentage van 85%. Het deel dat verloren is gegaan door predatie is enorm 
gedaald ten opzichte van eerder jaren (van 20 naar 3%). En er zijn slechts 8 nesten verloren gegaan door bewerkin-
gen! Het moge duidelijk zijn dat de vrijwilligers hier dus een goede band hebben met hun agrariërs. Zou de beloning 
die boeren krijgen als ze zelf een nest vinden (een pilsje voor een kievitsnest en een tripel voor een gruttonest) hier-
mee in verband staan? 
Een ander oemenswaardig gebeuren in het Laarbeekse is dat de groep de radio en tv erbij heeft gehaald toen het 
eerste nest werd gevonden. Dit vond voor de groep van Willy van de Ven en Jaap Wijdenis plaats op 11 april. Zulke 
acties brengen de weidevogelbescherming positief onder de aandacht. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Kievit 185 185 157 28 84.86 7 1 8 10 0 2

Scholekster 16 16 14 2 87.50 1 0 0 1 0 0

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

Wulp 7 7 6 1 85.71 0 0 0 1 0 0

Totaal 209 209 178 31 85.17 8 1 8 12 0 2

NB15   ˘  Stichting Landschap Bakel – Gemert 
Het aantal nesten dat is gevonden door Paul Kweens en zijn vrijwilligers is het afgelopen seizoen helaas wat terug-
gelopen. In totaal werden 26 nesten gevonden, waarvan er 18 uitkwamen. De vondst van twee wulpennesten was 
een mooie opsteker voor de groep. Beide nesten kwamen succesvol uit. Gemiddeld lag het uitkomstpercentage op 
86% wat een goed resultaat is.

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

Fazant 2 2 1 1 50.00 0 0 1 0 0 0

Gele kwikstaart 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 17 16 14 2 87.50 0 0 0 0 0 2

Scholekster 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Totaal 26 21 18 3 85.71 0 0 1 0 0 2

NB16   ˘  Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert
In het seizoen van 2009 heeft de groep uit Zundert knap werk geleverd door 36 kievitsnesten te beschermen. Slechts 
7 nesten zijn verloren gegaan door werkzaamheden. De grutto handhaaft zich nog altijd in het gebied met 2 succes-
volle broedgevallen. Over het totaal van 38 nesten ligt het gemiddelde uitkomstpercentage op 81%, wat een fantas-
tisch resultaat is. Toch heeft de groep na observaties weinig jongen gezien, wat kan duiden op het ontbreken van 
geschikt opgroeibiotoop voor de weidevogelkuikens. Coördinator Marcel van Nijnatten gaat proberen om agrariërs 
te werven voor randenbeheer, zodat het biotoop verbeterd wordt.   
 
NB17   ˘  Vogelwacht Paaldijk
De weidevogelstand in het buitengebied van Leende is al een aantal jaren vrij stabiel. Dit jaar zijn door de vrijwilli-
gers 52 nesten beschermd. Een verheugend resultaat is het hoge uitkomstpercentage van gemiddeld 70%. Dit is niet 
eerder behaald in het gebied, waar het uitkomstpercentage – gezien de hoge predatiedruk – traditioneel laag is. 
Helaas hebben de wulpen in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer gebroed. Dit is op zijn minst vreemd te 
noemen, omdat dankzij de regeling Rustzones in 2008 nog minimaal 4 wulpenjongen vliegvlug zijn geworden.   
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NB18   ˘  WBE Baarle-Nassau 
In het buitengebied van Baarle-Nassau wordt een grote landinrichting uitgevoerd. Het gebied is enorm op schop 
gegaan, waardoor veel leefgebied voor allerlei soorten vogels verloren is gegaan. Ook zijn er veel hoog opgaande 
bomen verwijderd. Dat dit niet altijd nadelige gevolgen hoeft te hebben voor de weidevogelsoorten, blijkt uit de 
resultaten van de groep van Geert Adams. Bepaalde plaatsen van het gebied lijken nog altijd geschikt voor grutto´s, 
wulpen en kieviten. Dit jaar zijn zelfs een nest van een zomertaling en een slobeend gevonden. Het uitkomstpercen-
tage van de 11 kievitsnesten is hoog door de afspraken met een pachter voor het uitstellen van bewerkingen tot na 15 
mei. Op dit maïsperceel konden daarom de nesten in alle rust uitgebroed worden. Ook het verleggen van nesten 
gebeurt door agrariërs zelf en met succes; alle verlegde nesten kwamen uit!   

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

Grutto 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 11 10 8 2 80.00 0 0 2 0 0 0

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

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

Wulp 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Zomertaling 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 22 21 19 2 90.48 0 0 2 0 0 0

 
NB20   ˘   VWB Boekel – Venhorst
Helaas is het totaal aantal nesten, dat door deze groep gevonden werd, in het seizoen van 2009 behoorlijk afgeno-
men. Dit wordt vooral veroorzaakt door de terugloop van het aantal broedende kieviten, zoals landelijk het geval 
was. Toch zijn er naast 32 kieviten ook andere nesten in het gebied beschermd; namelijk 1 patrijs, 2 scholeksters en 2 
wulpen. Van alle nesten is geen enkel nest verloren gegaan door bewerkingen. Hierdoor komt het uitkomstpercen-
tage gemiddeld op 88%, wat een fantastisch resultaat is van deze groep.   

NB21   ˘  WBG Gastel
Toon Peerlings kon vanwege zijn gezondheid niet meer de percelen op om nesten te zoeken. Wel zijn vanaf de weg 
een aantal kieviten en een scholekster gezien die op het nest zaten. Enkele dagen later liepen deze broedende vogels 
echter weer rond. Naast deze weidevogels zijn geen andere soorten meer in het gebied waargenomen. Enerzijds 
heeft dit te maken met de intensivering van de landbouw, anderzijds met de kwetsbaarheid van het lage aantal 
broedvogels voor predatoren. Kraaien, meeuwen en vossen zijn namelijk wel in grote aantallen aanwezig in het bui-
tengebied van Gastel. 

NB22   ˘  WBG Gewandeweg
Nadat in 2009 nog meer bouwland is omgevormd naar grasland, verdwenen daarmee weer een aantal broedende 
kieviten. Het afgelopen seizoen bleef dit aantal daarom hangen op slechts 5 stuks. Dit is een triest aantal in vergelij-
king tot de aantallen die in 2007 nog in het buitengebied ten westen van Oss werden beschermd. Ondanks het grote 
graslandareaal heeft ook de grutto moeite om tot broeden te komen. Hiervan zijn in 2009 geen nesten gevonden. De 
krakeend heeft evenals voorgaande jaren wel een succesvol broedsel gehad. Van de 10 beschermde nesten zijn er 9 
uitgekomen, wat toch een knap resultaat is. 
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NB23   ˘  VWB Lith
Het seizoen van 2009 bracht de groep van Clemens Theunisse een toename van het aantal grutto’s en tureluurs. Dit 
zou het gevolg kunnen zijn van de bescherming die de grutto’s in 2008 kregen door de rustzoneregeling. In 2009 zijn 
wederom overeenkomsten met agrariërs gesloten voor rustzones. Hiermee werden 7 grutto’s en 3 tureluurs extra 
beschermd. Verder is een nestje van de kleine plevier gevonden. Daartegenover staat een lager aantal nesten van de 
kievit, waarvan het uitkomstpercentage tevens laag is gebleven. Met een totaal aantal nesten van 130, blijft dit ge-
bied van groot belang voor de weidevogels. 

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

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

Grutto 13 13 13 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 98 96 53 43 55.21 23 0 18 1 0 1

Kleine plevier 1 1 0 1 0.00 0 0 1 0 0 0

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

Scholekster 10 10 9 1 90.00 1 0 0 0 0 0

Tureluur 3 3 2 1 66.67 0 0 0 1 0 0

Wulp 3 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0

Totaal 130 128 81 47 63.28 25 0 19 2 0 1

NB24   ˘  WVG Maasdonk
In het zuidelijk deel van de Beerse Overlaat beschermt deze groep al jaren de nesten van grote aantallen weidevo-
gels. Tussen 2006 en 2008 speurden de vrijwilligers rond de 300 nesten op. Het seizoen van 2008 leverde goede 
resultaten op. Het afgelopen seizoen viel tegen; het totaal aantal nesten bleef steken onder de 200. Vooral het aantal 
kievitsnesten was erg laag. De groep heeft een aantal ervaren beschermers onder zich, die erg bedreven zijn in het 
vinden van nesten van de grasbroeders onder de weidevogels. Het gebied met name rond de eerste en tweede hoef-
steeg is nog altijd een geschikt broedbiotoop voor deze vogels. Evenals in het jaar 2008 zijn Wim Schippers en Rob 
Boumans druk in de weer geweest om overeenkomsten af te sluiten voor uitgesteld maaien. De rustzoneregeling 
heeft hierdoor extra bescherming gegeven aan 11 gruttonesten, 3 wulpennesten en een tureluurnest. Van de 192 
nesten zijn slechts 4 nesten verloren gegaan door werkzaamheden! Het gemiddelde uitkomstpercentage van 84% is 
hierdoor ongekend hoog. De vrijwilligers van coördinator Gerard Gerrits mogen trots zijn op hun werk! 

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

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

Grutto 12 10 10 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 155 106 86 20 81.13 11 0 3 4 0 2

Kuifeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 17 16 14 2 87.50 1 0 1 0 0 0

Tureluur 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 192 137 115 22 83.94 12 0 4 4 0 2
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NB25   ˘  WBG Raamsdonk
Het is typerend hoe ieder jaar het aantal gevonden nesten afneemt, maar het gemiddelde uitkomstpercentage stijgt. 
De vrijwilligers van de groep uit Raasdonk kunnen blijkbaar de nesten steeds beter beschermen. De grutto hand-
haaft zich in het gebied, al is het broedsel om onbekende reden niet uitgekomen. Helaas hebben er in 2009 geen 
wulpen meer gebroed. Het is te hopen dat het jaar 2010 betere resultaten zal brengen. Aan de inzet van de vrijwil-
ligers zal dat niet liggen!
 

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

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

Kievit 43 43 34 9 79.07 5 0 1 0 0 3

Scholekster 7 7 5 2 71.43 1 0 0 0 0 1

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

Totaal 52 52 39 13 75.00 6 0 1 0 0 6

NB26   ˘   WVG Ravenstein
Na een erg goed jaar in 2008 is het totaal aantal nesten vorig seizoen weer afgenomen tot het niveau in 2007. He-
laas zijn er beduidend minder nesten van de kievit en de grutto gevonden, maar dit was in 2009 in de hele provincie 
het geval. Een andere grasbroeder, de wulp, heeft wel een behoorlijke toename laten zien. Van 4 nesten in 2008 naar 
7 nesten in 2009! Ook de scholeksters weten het buitengebied van Ravenstein goed te vinden. Van deze (kust)vogel 
is het aantal nesten tevens toegenomen. Bijzonder in 2009 was het koppel velduilen dat zich tot en met juni heeft 
laten zien! Met het gemiddelde uitkomstpercentage van 76% kan de groep van het duo Philip van der Linden en 
Pierre de Klein meer dan tevreden zijn.

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

Grutto 9 9 4 5 44.44 2 0 1 0 0 2

Kievit 142 137 108 29 78.83 5 0 2 1 0 21

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

Scholekster 17 17 14 3 82.35 1 0 1 0 0 1

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

Wulp 7 7 3 4 42.86 2 0 0 2 0 0

Totaal 179 174 133 41 76.44 10 0 4 3 0 24

NB27   ˘   WBG Reusel – De Mierden
Hoewel het aantal bedrijven waar de beschermers uit Reusel en omstreken actief zijn is toegenomen, is het totaal 
aantal nesten wat afgenomen. Toch neemt de groep nog altijd één van de hoogste aantallen voor haar rekening. 
Fantastisch is het feit dat alle 16 wulpen die in 2008 in het gebied broedden, het afgelopen seizoen opnieuw gebroed 
hebben. Maarliefst 14 van de nesten is succesvol uitgekomen! Helaas zijn van de kievitsnesten flink wat eieren verlo-
ren gegaan door predatie en rapen. Hierdoor ligt het gemiddelde uitkomstpercentage op 68%; wat lager is dan voor-
gaande jaren. Door de vrijwilligers van Piet Peijs zijn ook bijzondere vondsten gedaan. Het kleine pleviertje heeft 4 
nestjes uitgebroed op de zandstrandjes die ontstaan zijn door graafwerkzaamheden en er zijn nestjes van de geel-
gors, kwartel en de gele kwikstaart beschermd. De nesten zelf kunnen soms ook bijzonder zijn. Nesten met 5 of 6 
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eieren komen zo af en toe eens voor, maar in Reusel vond een vrijwilliger een wulpennest met 7 eieren.  
Eén ei in het midden en 6 eieren - netjes met de punten naar het midden - eromheen. 
WBG Reusel – De Mierden timmert flink aan de weg. Zo zijn er inmiddels goede contacten gelegd met de gemeente, 
er zijn ijsvogelwandjes gemaakt langs de Raamsloop en heeft de groep plannen om een poelenwerkgroep op te rich-
ten. Deze verbreding van diersoorten ondersteunt het Coördinatiepunt zo veel mogelijk.  

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

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

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

Kievit 288 288 188 100 65.28 31 0 35 7 0 27

Kleine plevier 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

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

Scholekster 11 11 9 2 81.82 0 0 0 0 0 2

Veldleeuwerik 3 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

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

Wulp 16 16 14 2 87.50 2 0 0 0 0 0

Totaal 329 325 221 104 68.00 33 0 35 7 0 29

NB28   ˘   WBG Rietgors
Het aantal nesten in het gebied ‘De Rietgors’, is al jaren stabiel. Dit is voor een groot deel te danken aan het hoge 
uitkomstpercentage, dat door de goede bescherming in combinatie met een lage predatie, gehaald wordt. Het afge-
lopen seizoen werden in totaal 24 nesten beschermd, waarvan er 22 uitkwamen. Het jaar 2009 bracht maar liefst 4 
broedende gele kwikstaarten – knap zoekwerk! - en ook de kuifeend is gelukkig weer tot broeden gekomen. De wul-
pen handhaven zich ook in het gebied met 2 nesten. Coördinator Henk van Grunsven mag tevreden terugkijken op 
de resultaten in zijn gebied.

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

Gele kwikstaart 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 8 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kuifeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Wilde eend 6 6 4 2 66.67 0 0 2 0 0 0

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

Totaal 24 24 22 2 91.67 0 0 2 0 0 0
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NB29   ˘   WVG Rooi
Het duo Greet Groothuis en Ans Dekkers mag weer terugkijken op een goed seizoen. Het aantal nesten weten zij al 
jaren stabiel te houden. Het afgelopen seizoen zijn er broedsels van de grutto en de wulp bijgekomen. Drie van de 
vijf nesten is uitgekomen. Op de Schijndelse heide - waar de weidevogelgroep Rooi haar werkzaamheden uitvoert - 
broeden traditioneel geelgorzen. In 2009 werden 5 nestjes succesvol uitgebroed.  

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

Geelgors 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

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

Kievit 68 68 44 24 64.71 0 0 0 0 0 24

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

Scholekster 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Totaal 85 85 58 27 68.24 0 0 1 1 1 24

NB30   ˘   WVG St. Oedenrode
Na een zeer geslaagd seizoen in 2008, is het totaal aantal nesten dat in het Jekschot beschermd werd, gezakt tot het 
niveau in 2006 en 2007. Ook hier heeft de kievit behoorlijk ingeleverd (van 136 naar 81 nesten). Van deze nesten is min-
der dan de helft uitgekomen. Uit de resultaten blijkt dat op 1 perceel meer dan 20 nesten werden ondergewerkt. Verder 
zijn 23 nesten verloren gegaan door predatie van vermoedelijk kraai en vos. Gelukkig hebben de wulpen en grutto in 
het gebied hun nesten allemaal succesvol uitgebroed. Het is hopen dat hier de resultaten volgend jaar beter zijn.

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

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

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

Kievit 81 81 38 43 46.91 23 0 18 2 0 0

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

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

Totaal 92 92 49 43 53.26 23 0 18 2 0 0

NB31   ˘   WBG Stijbeemden
Via de regeling Rustzones hebben een deel van de broedende grutto’s en wulpen in dit gebied extra bescherming 
gekregen. Coördinator Henk van Grunsven heeft namelijk zo’n goede band opgebouwd met de agrariërs in het ge-
bied, dat ze aan hém vragen hoe hij het wil. Tien van de veertien nesten zijn uitgekomen dankzij de bescherming. 
Het totaal aantal nesten is helaas lager dan eerdere jaren. Ook hier heeft de kievit ingeleverd. Andere soorten zoals 
de veldleeuwerik en de gele kwikstaart lijken het goed te doen. Zes van de 7 nesten werden succesvol uitgebroed. 
Van de in totaal 89 nesten zijn slechts 12 nesten verloren gegaan door bewerkingen. De activiteiten van de lokale 
vrijwilligers dragen hieraan in grote mate bij.    



Jaarverslag 09’

33

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

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

Gele kwikstaart 5 5 4 1 80.00 0 0 0 0 0 1

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

Kievit 49 49 36 13 73.47 0 0 11 0 0 2

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

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

Veldleeuwerik 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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 5 5 4 1 80.00 0 0 0 0 0 1

Totaal 89 89 69 20 77.53 0 0 12 0 0 8

NB32   ˘  WBG Vliegbasis Gilze-Rijen
Op de vliegbasis Gilze-Rijen worden inventarisaties uitgevoerd door onder andere Andries Pen. Hoewel het beheer 
van ruim 150ha grasland op de vliegbasis er niet op is gericht om grote aantallen weidevogels aan te trekken, zijn op 
vier verschillende plaatsen en tijdstippen wulpenparen gezien met één of meerdere jongen. 

NB33   ˘   Vliegbasis Eindhoven
De resultaten van de vliegbasis Eindhoven worden door het duo Wim van Dal en Harrie van de Sande aangeleverd bij 
WWB Zuidoost-Brabant. De 19 legsels die op de vliegbasis werden gevonden zijn opgenomen in de tabel onder groep 
NB39.

NB35   ˘   WBG Waalre
Tot WBG Waalre behoren 6 vrijwilligers die gezamenlijk 50 tot 60 ha onder hun hoede hebben. Nadat er grote teleur-
stelling was vanwege de tegenvallende resultaten van 2008, zijn het afgelopen seizoen weer flink wat kievitsnesten 
gevonden. Het lijkt weer wat rustiger geworden in het buitengebeid van Waalre. Onder leiding van Gerbrand Rin-
zema heeft de groep geëxperimenteerd met verschillende methodes van nestmarkering. In 2008 was de predatie 
door kraaien namelijk behoorlijk hoog. Er is met wilgentenen, stokken met lintjes en gewone bamboestokken ge-
markeerd, maar er is geen enkel verschil gevonden in uitkomst. Dit lijkt er dus op dat kraaien niet op de stokken afko-
men, maar eerder op de broedende vogels zelf. Van de 30 kievitsnesten zijn er slechts 2 verloren gegaan door werk-
zaamheden. Kortom, een goed resultaat!

NB37   ˘  WWB Esbeek
De vrijwilligers van de Werkgroep Weidevogelbescherming Esbeek zetten zich ieder jaar weer in om de weidevogels 
in hun zoekgebied te behouden. Ondanks de inspanningen leek het aantal nesten de afgelopen jaren toch terug te 
lopen. Predatie lijkt hier de grootste rol te spelen, aangezien er in de afgelopen jaren geen enkel nest verloren is ge-
gaan door werkzaamheden. Aan de samenwerking met de lokale agrariërs ligt het volgens coördinator Frank Hafke-
meijer zeker niet. In totaal zijn het afgelopen seizoen 27 nesten gevonden, waaronder een nestje van de patrijs in een 
slootkant. Het uitkomstpercentage is gelukkig, zoals altijd hoog: maarliefst 85%.
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NB38   ˘   Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur
Gelukkig bracht het seizoen 2009 weer betere resultaten dan het jaar daarvoor. De vrijwilligers van Rob Otten heb-
ben in totaal 52 kievitsnesten en 10 scholeksternesten beschermd. Daarnaast is een nestje van de roodborsttapuit 
gevonden. Tijdens werkzaamheden zijn een aantal nesten verloren gegaan en werden 4 nesten verlaten. Toch ligt het 
gemiddelde uitkomstpercentage hoog op 73%. Misschien dat volgend jaar nog meer winst behaald kan worden met 
het gebruik van rieten mandjes om de nesten op bouwland gemakkelijk te kunnen verleggen. 

NB39   ˘  WWB Zuidoost-Brabant 
Het jaar 2009 is door de werkgroep uitgeroepen tot jaar van de wulp. Als de grootste onder de weidevogels - maar 
wel met een achteruitgang in nesten - kreeg deze soort extra aandacht. Met veel geduld zijn door de vrijwilligers in 
totaal 23 nesten gevonden, waarvan er drie extra bescherming kregen via de regeling Rustzones. Alledrie deze nesten 
zijn succesvol uitgekomen. Het totaal aantal nesten dat de groep heeft gevonden is lager dan in 2008, maar deson-
danks het hoogste aantal in onze provincie (848). Opvallend zijn de afnamen in het aantal nesten van de kievit (-87) 
en de grutto (-14). De kievit beleefde landelijk een slecht jaar. De grutto had moeite om zijn nest compleet te krijgen - 
laat staan uit te broeden - in een seizoen waarin de eerste sneden gras er af gingen op het moment dat de grutto’s 
net paartjes hadden gevormd. Het lage uitkomstpercentage onder de grasbroeders (G: 49% en W: 56%) bevestigt 
deze verstoring. Komend jaar zal de groep proberen meer overeenkomsten af te sluiten met agrariërs, zodat meer 
grasbroeders extra rust krijgen.
Secundaire weidevogels als gele kwikstaart, graspieper, patrijs en roodborsttapuit doen het steeds beter in Zuidoost 
Brabant.  Knap zoekwerk door de vrijwilligers van WWB Zuidoost-Brabant.

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

Gele kwikstaart 13 13 12 1 92.31 0 0 0 1 0 0

Graspieper 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 35 35 17 18 48.57 10 0 6 2 0 0

Kievit 678 654 478 176 73.09 67 4 66 27 2 10

Meerkoet 11 11 11 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Patrijs 9 9 8 1 88.89 0 0 1 0 0 0

Rietgors 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 20 20 20 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 33 33 29 4 87.88 3 0 1 0 0 0

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

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

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

Wilde eend 12 12 8 4 66.67 3 0 0 1 0 0

Wulp 23 23 13 10 56.52 5 1 1 3 0 0

Totaal 848 824 609 215 73.91 88 5 75 35 2 10

NB41   ˘  Werkgroep Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o.
Deze groep uit Hilvarenbeek mag erg tevreden zijn met de resultaten die ze hebben. Mede doordat ze een nieuw 
gebied erbij hebben genomen weten ze het aantal beschermde nesten goed op peil te houden. Er zijn 40 kievitsnes-
ten beschermd, waarvan er 7 niet uit zijn gekomen. De 2 scholeksternesten zijn beide uitgekomen. Het wederom 
hoge uitkomstpercentage (van 83%) laat zien dat het beschermingswerk van Rien van Hoesel en zijn vrijwilligers 
effect heeft.  
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NB42   ˘   WWB Valkenswaard
Gelukkig zijn er rond Valkenswaard weer kieviten teruggekeerd in 2009. Het was even ijzig stil in 2008, dus de 
vondst van 5 kievitsnesten was voor Rien Swinkels en zijn vrijwilligers meer dan welkom. Ondanks de traditioneel 
hoge predatie van vos, nerts en kokmeeuw zijn alle nesten succesvol uitgebroed. De groep gaat zich in 2010 weer 
inzetten om de vogels te behouden.

NB44   ˘   WBG Sint Anthonis
Het seizoen 2009 bracht gelukkig weer meer nesten dan in 2008. Op de maïspercelen beschermde de groep 14 kie-
vitsnesten en 2 scholeksternesten. Helaas zijn 8 nesten gepredeerd door - volgens de gegevens - de vos. De vos volgt 
als geen andere soort geursporen naar het nest, die ook door welwillende beschermers kunnen worden achtergela-
ten. Misschien dat het beperken van nestcontroles de predatie nog enigszins kan terugdringen. Toch blijft dit een 
lastig punt. Bij werkzaamheden zullen de nesten soms verlegd moeten worden omdat ze anders verloren gaan. Mis-
schien kan het gebruik van rieten mandjes een handje helpen. Coördinator Hans Stipthout zal zelf de afweging moe-
ten maken wat per geval het beste is.

NB45   ˘  WVG De Duinboeren Cromvoirt 
Helaas nam ook in het weidevogelconvenantgebied “de Vughtse Gement” het aantal kievitlegsels behoorlijk af en 
bleef het uitkomstpercentage, vooral vanwege predatie, met 40,3 % veel te laag. Ook het aantal legsels van scholek-
ster en wulp daalde, respectievelijk van 14 naar 8 en van 4 naar 1. Ondanks dat bleef de sfeer in de groep als altijd 
goed. De diverse zoekgroepjes houden elkaar, de betrokken boeren en belangstellenden wekelijks op de hoogte via 
email. 
Evenals in 2008 zijn ook in 2009 diverse rustzones aangelegd voor grasbroeders. Hiervan profiteren ook kleine 
broedvogels als graspieper, gele kwikstaart en zelfs de op veel plaatsen inmiddels zeldzame veldleeuwerik. Deze 
soorten werden in grote aantallen gezien in het gebied. Verheugend is de toename van het gruttobroedsucces in het 
gebied. Kwam in 2006 geen enkele grutto meer tot broeden in dit van oudsher goede weidevogelgebied, in 2009 
kwamen alle 3 de gevonden legsels uit en werden er naar schatting van de groep maar liefst 7 à 8 jongen vliegvlug! 
Dit, in combinatie met de onlangs uitgevoerde en nog uit te voeren convenantmaatregelen ten aanzien van biotoop-
verbetering, geeft weer voorzichtig hoop voor de toekomst.  

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

Grutto 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 52 51 17 34 33.33 22 0 5 3 0 4

Scholekster 8 8 5 3 62.50 3 0 0 0 0 0

Wulp 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 64 62 25 37 40.32 25 0 5 3 0 4

NB46   ˘   WBG De Zeegspotters
Marianne van Loon heeft in 2009 besloten om een stap terug te zetten met haar coördinatorschap. Dit heeft ze vol 
enthousiasme, de afgelopen 10 jaar gedaan. Vanwege gezondheidsredenen kon ze het werk helaas niet meer voor de 
volle 100% doen. De vrijwilligers van deze groep zijn wel verder gegaan met hun werk en de gegevensverwerking is 
overgenomen door Hans Berkelmans. Uit de resultaten blijkt dat de groep een goed seizoen heeft gedraaid. Nadat 
het aantal nesten de afgelopen jaren wat terugliep, zijn er in 2009 weer meer nesten gevonden dan in 2007. Vooral 
het aantal kievitsnesten is flink toegenomen (van 28 naar 62!). Helaas is het gemiddelde uitkomstpercentage erg 
laag. Een flink aantal nesten werd gepredeerd, maar ook door werkzaamheden en andere verstoringen zijn een be-
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hoorlijk aantal nesten niet uitgekomen. Misschien dat hier volgend jaar winst valt te halen. Een goede communicatie 
met agrariërs en loonwerkers is hierin van groot belang. 

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

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

Kievit 62 60 28 32 46.67 5 0 4 6 0 17

Scholekster 5 5 0 5 0.00 3 0 0 1 0 1

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

Totaal 69 67 29 38 43.28 8 0 4 8 0 18

NB47   ˘   WBG Waalwijk
WBG Waalwijk bestaat momenteel uit 35 vrijwilligers. In 2009 zijn er 2 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Dit grote 
aantal vrijwilligers is ook nodig omdat de groep zo’n 190 hectare aan zoekgebied onder beheer heeft. Zo’n 130ha 
betreft bouwland en het overige deel grasland. In 2009 broedden in totaal 206 weidevogels op deze percelen. Dit is 
een welkome toename ten opzichte van de jaren 2007 en 2008. Dat het buitengebied van Waalwijk overwegend 
bouwland betreft, is terug te zien in het hoge aantal kieviten dat er broedt (188). Van deze nesten is maarliefst 77% 
uitgekomen. Een mooi resultaat, mede te danken aan de inzet van beschermers.
Ook zijn weer twee wulpennesten beschermd. In 2008 kwam slechts 25% van de nesten uit. Vorig jaar was dat helaas 
niet veel beter; slechts de helft kwam uit. Er liggen kansen om deze grote weidevogel te behouden in hun buitenge-
bied. Men kan proberen om de regeling Rustzones uit te voeren. Het gemiddelde uitkomstpercentage stijgt daaren-
tegen elk jaar. Met de hoogste uitkomst ooit in 2009 (77%) mag de groep trots zijn op haar werk.  

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

Canadese gans 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Kievit 188 188 145 43 77.13 14 0 23 3 0 3

Kuifeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 3 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0

Scholekster 9 9 8 1 88.89 0 0 1 0 0 0

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

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

Totaal 206 206 159 47 77.18 16 0 25 3 0 3

NB49   ˘   WVG Alphen – Chaam - Gilze
In de afgelopen 5 jaar is het totaal aantal gevonden nesten in het agrarisch gebied rond Alphen, Chaam en Gilze 
gehalveerd; van 628 in 2005 naar 305 in 2009. Het uitkomstpercentage van de nesten ligt gemiddeld rond de 70%, 
wat in principe voldoende zou moeten zijn. Helaas moeten we constateren dat er, óf tijdens de trek óf in de kuiken-
overleving dingen mis gaan. De laatste oorzaak voor de afname in nesten is het meest aannemelijk. Observaties van 
vrijwilligers binnen de weidevogelgroep onderbouwen dit ook. Bij onvoldoende reproductie zal de populatie vogels 
langzaam afnemen. Het is daarom van groot belang dat er maatregelen gevonden en uitgevoerd worden op bouw-
land. Ingezaaide perceelranden en tijdelijke braaklegging lijken hierin het meest effectief.
De grutto’s en wulpen hebben het ondanks de slechte omstandigheden in het afgelopen seizoen best goed gedaan. 
In totaal zijn 28 nesten van deze kritische weidevogels gevonden. Het uitkomstpercentage van de gruttonesten is 
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wat laag (58%), terwijl die van de wulpennesten juist ongekend hoog is (85%). Noemenswaardig is het aantal nesten 
dat verloren is gegaan door bewerkingen: slechts 3 uit 305! Deze ervaren groep heeft dit beschermingsdeel blijkbaar 
goed in de vingers.

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

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

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

Grutto 14 12 7 5 58.33 0 3 2 0 0 0

Kievit 252 232 183 49 78.88 24 0 1 9 6 9

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

Meerkoet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

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

Scholekster 13 12 10 2 83.33 2 0 0 0 0 0

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

Wilde eend 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 14 13 11 2 84.62 1 0 0 0 0 1

Totaal 305 280 222 58 79.29 27 3 3 9 6 10

NB50   ˘   VWG De Pailjaart
In 2009 zijn in het buitengebied van Best 14 nesten gevonden van de kievit. Hiervan zijn 11 nesten uitgekomen. Net 
als voorgaande jaren heeft er tevens een roodborsttapuit succesvol gebroed. Gemiddeld komt het uitkomstpercen-
tage op 80%, een mooi resultaat.

NB51   ˘  Weidevogelbescherming Haaren
De groep van Tiny Vermeer is uitgeroepen tot groep van het jaar 2008. Mede vanwege de actieve houding van de 
groep (inventarisaties nieuwe gebieden, terreinbeheerders benaderen, bescherming van nesten tussen heesters en 
buxus) hebben zij de oorkonde op de jaaravond van 2009 in ontvangst genomen. Sinds de oprichting van de groep in 
2005 weten zij de beschermde nesten goed op peil te houden. Het afgelopen seizoen werden 55 nesten gevonden. 
Het seizoen bracht ook iets anders moois. Er zijn namelijk 4 grutto’s tot broeden gekomen. Via de regeling Rustzones 
is het gelukt om met een agrariër 2ha aan ongemaaid grasland te behouden om 3 van de gruttonesten extra te be-
schermen. Alledrie de nesten zijn succesvol uitgebroed en er zijn door de vrijwilligers kuikens gezien! 

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

Grutto 4 4 3 1 75.00 1 0 0 0 0 0

Kievit 48 43 19 24 44.19 22 0 2 0 0 0

Scholekster 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 55 49 24 25 48.98 23 0 2 0 0 0
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NB52   ˘   ANV Drimmelen 
De weidevogelbeschermers van de ANV Drimmelen hebben een lastig jaar gehad. Mede doordat de agrarische na-
tuurvereniging zich op verschillende vlakken sterk inzet, heeft zij de aandacht moeten verdelen over de projecten die 
ze draaien. Met een flink aantal nieuwe vrijwilligers is het zonder goede veldbegeleiding dan lastig om nesten van 
met name de grutto op te sporen. Komend seizoen wordt gekeken of hier meer aandacht aan kan worden gegeven. 
In 2009 was het aantal gevonden nesten (22) behoorlijk lager dan eerdere jaren (+/- 50). Het aantal kievietsnesten 
(18) viel beduidend lager uit dan in 2008 (30). Gelukkig zijn er wel 4 gruttonesten gevonden waarvan er 3 succesvol 
zijn uitgekomen. Met het gemiddelde uitkomstpercentage zit het wel goed (73%), maar het is te hopen dat de aan-
tallen nesten weer toenemen.

NB54   ˘   WVG Boerdonk
Het gaat goed in het buitengebied van Boerdonk. Ondanks de provinciaal afnemende trend weten de vrijwilligers 
van Huub van Hees het aantal gevonden nesten op een goed niveau te houden. Eén van de toegewijde vrijwilligers 
die de groep ter beschikking heeft (Toon Kanters) is niet voor niets uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2008. De 
groep heeft een gebied overgenomen van de weidevogelgroep uit Laarbeek. Mede hierdoor is het totaal aantal nes-
ten uitgekomen op 108, waarvan - volgens de gegevens - geen enkel nest verloren is gegaan door werkzaamheden. 
De wulpen blijven trouw in het gebied met maarliefst 10 nesten! Mede door de inzet van rustzones zijn 7 broedsels 
succesvol uitgekomen. Ook zijn op de gemaaide percelen minimaal 13 wulpenkuikens gezien onder de hoede van hun 
ouders. Een prachtig gezicht! Leuk is verder de vondst van een gele kwikstaart. Het gemiddelde uitkomstpercentage 
is opvallend hoog, maarliefst 80%. De situatie in Boerdonk kan als voorbeeld gesteld worden als gebied waar de 
samenwerking met boeren goed verloopt en het met de weidevogelstand prima gesteld is. 

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

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

Kievit 92 90 72 18 80.00 3 0 0 3 0 12

Scholekster 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 10 10 7 3 70.00 2 0 0 0 1 0

Totaal 108 106 85 21 80.19 5 0 0 3 1 12

NB55   ˘  Weidevogelgroep Deurne 
Het aantal bedrijven waar de vrijwilligers uit Deurne mee samenwerken is ten opzichte van 2008 weer gestegen. 
Mede hierdoor wisten zij in 2009 meer nesten te vinden en waar nodig te beschermen. Er zijn 45 kievits- en 2 schol-
eksternesten gevonden. Hiervan zijn er 34 succesvol uitgebroed. Een minpunt is het lage aantal gruttonesten dat 
werd gevonden ten opzichte van de 4 nesten in 2008. Gelukkig is dit ene nest wel succesvol uitgekomen. Gemiddeld 
komt het uitkomstpercentage op 76%, terwijl geen enkel nest verloren is gegaan door bewerkingen. Dit is voor de 
groep van Bert Joppe een uitstekend resultaat!

NB56   ˘   WVG Weimeren
Zoals de groep uit Boerdonk in het oostelijke puntje van onze provincie goede resultaten boekt, zo doet de groep uit 
Weimeren dit in het westen. De bouwlandpercelen ten noordwesten van Prinsenbeek blijken erg in trek bij kieviten. 
Hier werden 41 van de 51 nesten succesvol uitgebroed. Evenals in 2008 werden 7 gruttonesten beschermd. Ook hier 
kwam de regeling Rustzones goed van pas. Maarliefst 6 nesten kwamen succesvol uit! Dat belooft wat voor de ko-
mende jaren. Met tenslotte nog 7 scholeksternesten, kwam het totaal in 2009 op 65 nesten, met een gemiddelde 
uitkomst van 83%. Hier mogen Evelien Eversdijk en haar vrijwilligers zeer tevreden mee zijn. 



Jaarverslag 09’

NB57   ˘   WVG Asten
In 2009 zag ook een nieuwe groep het licht, namelijk deze groep uit Asten. Zo’n tien jaar geleden was tevens een 
weidevogelgroep actief in het buitengebied rond Asten en Heusden, maar nu is onder leiding van Herman Winkel-
molen een nieuwe club opgericht. In het eerste jaar werden goede contacten gelegd met agrariërs en werden direct 
een flink aantal nesten onder beschermd. Op een kleine 150ha zoeken 6 vrijwilligers de nesten op en markeren deze 
indien noodzakelijk. Op de graslanden broeden grutto’s en wulpen die nu weer de bescherming krijgen die ze hard 
nodig hebben. In het gebied komen zelfs nog kwartels voor. Slechts 5 van de 37 nesten ging verloren door werkzaam-
heden. En dat is knap werk van deze startende groep! 

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

Grutto 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 26 26 15 11 57.69 2 0 5 2 0 2

Kokmeeuw 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Wulp 5 4 3 1 75.00 0 0 0 0 1 0

Totaal 37 36 24 12 66.67 2 0 5 2 1 2

39
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Bijlage 1   ˘    Overzicht resultaten Brabant 2009

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

Canadese gans 6 6 5 1 83.33 1 0 0 0 0 0

Fazant 6 6 5 1 83.33 0 0 1 0 0 0

Geelgors 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 34 31 29 2 93.55 0 0 0 1 0 1

Graspieper 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 160 147 103 44 70.07 15 3 14 3 1 8

Kievit 3693 3535 2496 1039 70.61 417 17 258 144 10 193

Kleine plevier 6 6 5 1 83.33 0 0 1 0 0 0

Knobbelzwaan 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kokmeeuw 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kuifeend 9 9 8 1 88.89 0 0 0 0 0 1

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

Meerkoet 21 20 19 1 95.00 1 0 0 0 0 0

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

Patrijs 16 16 14 2 87.50 0 0 1 0 0 1

Rietgors 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 23 22 22 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 246 237 187 50 78.90 29 0 7 5 0 9

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

Tureluur 12 10 7 3 70.00 1 0 0 2 0 0

Veldleeuwerik 9 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 14 14 14 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 41 41 29 12 70.73 6 0 2 3 0 1

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

Wulp 125 115 86 29 74.78 13 1 3 7 3 2

Zomertaling 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 4444 4243 3057 1186 72.05 483 21 287 165 14 216

Bijlagen

Bijlage 2   ˘    Beschermingsactiviteit per soort 2009

Soort AA BM GB NB OM OV PE RS ZP Totaal

Canadese gans 1 2 3

Fazant 1 1

Gele kwikstaart 1 1 1 3

Graspieper 1 1

Grutto 12 2 33 17 1 65

Kievit 22 504 255 8 38 221 380 66 302 1796

Kokmeeuw 1 1 2

Patrijs 1 1 2

Scholekster 21 40 10 19 3 24 117

Tureluur 2 1 3 2 8

Wilde eend 1 1 1 3

Wulp 9 2 1 25 4 3 1 3 48

Totaal 22 552 301 10 105 256 402 71 330 2049
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Bijlage 3   ˘    Uitkomstpercentage en verliesoorzaken per beschermingsactiviteit 2009

Legsels Verliesoorzaken

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

Beschermingsactiviteit: AA 
Bij aanaarden

22 22 16 6 72.73 2 0 0 1 3 0

Beschermingsactiviteit: 
BM Bij bemesten

552 476 366 110 76.89 65 4 12 18 2 9

Beschermingsactiviteit: GB 
Bij gewasbescherming

301 295 239 56 81.02 36 0 9 5 0 6

Beschermingsactiviteit: NB 
Bij beweiden

10 10 6 4 60.00 0 3 0 1 0 0

Beschermingsactiviteit: 
OM Bij maaien

105 93 74 19 79.57 6 0 2 4 1 6

Beschermingsactiviteit: OV 
Bij ov. activiteiten

256 183 134 49 73.22 35 0 5 6 0 3

Beschermingsactiviteit: PE 
Bij ploegen/eggen

402 388 297 91 76.55 39 0 14 25 1 12

Beschermingsactiviteit: RS 
Bij rollen/slepen

71 61 54 7 88.52 1 1 0 5 0 0

Beschermingsactiviteit: ZP 
Bij zaaien of poten

330 318 250 68 78.62 22 0 8 19 0 19

Totaal 2049 1846 1436 410 77.79 206 8 50 84 7 55

Bijlage 4   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen

West-Brabant Groepsnr. Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

Natuurbeschermingsver-
eniging Altenatuur

NB09 Len Bruining l.bruining@planet.nl 0416 39 23 73 Van Gendtstraat 14a 4271 AM Dussen

Natuurbeschermings- 
vereniging Altenatuur

NB09 Hilde Schalk schalkies@hetnet.nl 0183 40 04 50 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 Etten-Leur

Vogel- en 
Natuurwerkgroep Zundert

NB16 Marcel van Nijnatten marcelvannijnatten@kpnplanet.nl 076 59 75 260 W. Pastoorstraat 16 4881 BR Zundert

WBE Baarle-Nassau NB18 Geert Adams geen email 013 51 99 255 Bartelbaan 2a 5113 TB Ulicoten

WBG Raamsdonk NB25 Gert-Jan 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 Etten-Leur NB38 Rob Otten marian.otten@ziggo.nl 076 50 17 631 Neerhof 10 4875 AR Etten-Leur

WBG De Zeegspotters NB46 Hans Berkelmans pberkelmans@home.nl 06 502 510 61 De Tiber 13 5152 SR 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 Cleijsen-Ansems annetcleijsen@home.nl 0161 45 54 16 Groenvoort 5 5126 EH Gilze

WVG Alphen - Chaam 
- Gilze

NB49 Maaike Riemslag m.riemslag-ansems@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



42

       Vrijwillige 
weidevogelbescherming
                       in Noord-Brabant

Midden-Brabant Groepsnr. Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

Natuurgroep Gestel NB10 Ben Diekstra dieka@planet.nl 073 551 41 09 Seringenlaan 33 5271 JB St. Michiels-
gestel

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

WBG Reusel – De Mierden NB27 Piet Peys p.peijs@chello.nl 0497 64 33 17 Horselaar 10 5541 GB Reusel

WVG Rooi NB29 Ans Dekkers ansdekkers@zonnet.nl 0413 47 61 28 Damianeweg 26 5491 TJ Sint-Oedenrode

WVG Rooi NB29 Greet Groothuis groothuisg@solcon.nl 0413 47 81 31 Burg. van Oerlehof 2 5491 AP Sint-Oedenrode

WVG St. Oedenrode NB30 Bert de Koning lkoning3@tiscali.nl 0413 473093 Corridor 4a 5492 HB Sint-Oedenrode

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 Zuidoost-Brabant NB39 Ben Jacobs bajjacobs@onsbrabantnet.nl 040 25 34 735 De Bleker 41 5506 BB Veldhoven

WWB Zuidoost-Brabant 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 Duinboeren NB45 Rini van den Boer boervschijndel@home.nl 073 65 69 414 Beatrixlaan 24 5261 VE Vught

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

Oost-Brabant Groepsnr Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

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 De Schop 30 5737 JM Lieshout 

Stichting Landschap  
Bakel-Gemert

NB15 Paul Kweens p.kweens4@chello.nl 0492 36 64 72 5421 RW Gemert

VWB Boekel-Venhorst 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 

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 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

WVG Asten NB57 Herman Winkelmolen h.winkelmolen1@chello.nl 0493 69 83 32 Vlinkert 67 5725 AJ Heusden
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Postbus 80, 5076 ZH Haaren

Telefoon: 0411 66 40 10

Website: www.brabantslandschap.nl

E-mail: info@brabantslandschap.nl

B E Z O E K A D R E S 

Kasteelboerderij van Nemelaer

Kasteellaan 4 in Haaren


