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Een voorwoord schrijven bij het ‘Jaar-
verslag van de vrijwillige weidevogelbe-
scherming’….. De reactie van mijn vrouw 
was duidelijk: “schoenmaker, hou je bij je 
leest”. Dat begrijp ik goed, want ik zit er 
ook wat tegenaan te hikken. Ik weet het 
al maanden en nu (begin februari) staat 
de ‘deadline’ voor de deur. Wat heb ik 
eigenlijk met vogels?
In mijn vroegste herinneringen figureren 
vooral veel mussen. Daar had je er begin 
jaren zestig van de vorige eeuw in mijn 
beleving toch echt heel veel meer van dan 
tegenwoordig. Ik herinner me ook goed 
hoe een vriendje uit die dagen me liet 
zien wat een ‘vlaamse gaai’ was. Daarna 
heb ik vele jaren genoten van vogels, hun 
gedrag en hun geluiden zonder me daar-
van heel bewust te zijn. Net als de meeste 
mensen denk ik.
 In 1992 kwam ik in Schipborg wonen en 
vanaf dat moment werd het toch ietsie 
anders. Zelfs mij kon het niet ontgaan, dat 
het aantal vogels hier toch wel veel groter 
was dan in onze vorige woonplaats in de 
buurt van Rotterdam. Op het veldje achter 
ons huis zaten bijvoorbeeld heel veel 
scholeksters en ook regelmatig fazanten.
Begin 2006 verhuisden we naar een heus 
vogelparadijs, een huisje aan het adders-
ven in ‘de Strubben’ tussen Schipborg en 
Anloo. Vanuit de woonkamer hadden we 
zicht op heel veel vogels, ook op watervo-
gels. Mijn vrouw zorgde er direct voor, dat 
we de beschikking kregen over een aantal 
van die bekende vogelwaaiers van Kees 
Kerver. Voor mijn verjaardag kreeg ik een 
verrekijker. Voor iemand die behoorlijk 
kleurenblind is, bleek het toch nog niet zo 

eenvoudig de verschillende soorten goed 
te onderscheiden. Maar aan m’n oren 
mankeert me niets. Dus op een gegeven 
moment heb ik ook een CD aangeschaft 
met ‘vogelgeluiden’. “Als ik die in de auto 
nu regelmatig beluister dan kan ik later 
overal en altijd horen welke vogel nu weer 
het hoogste lied zingt….” Dat viel ook 
tegen! Ik vond het heel moeilijk de gelui-
den blijvend goed uit elkaar te houden. 
Waarom kan een mens wel de uitslagen 
van voetbalwedstrijden van veertig jaar 
geleden onthouden en niet de dingen die 
er werkelijk toe doen??
Het voorrecht van het buitenleven is 
toch dat je dichter bij de natuur komt 
te staan en dat er steeds anderen zijn 
die je wijzen op dingen die je zelf niet 
direct ziet: de bedoelingen van buizerds, 
kieviten en leeuweriken. In en om de plas 
voor ons huis was natuurlijk ook van alles 
te zien: dodaars, duikende kuifeendjes, 
een ijsvogel, homo-eenden, eenden die 
kikkers aten, nijlganzen die erg bazig zijn 
en Canadese ganzen die gewoon weten 
dat ze de baas zijn. ’s Nachts hoorden we 
vaak “oehoe’s”die we ook overdag een 
enkele keer zagen. Verder waren bijna 
altijd spechten actief en was het leuk de 
mezen en de winterkoninkjes te volgen, 
soms nestelend boven op een bezem. 
Een bijzondere ervaring was ook het 
jaarlijkse ritueel van het schoonmaken 
van de ongeveer 15 nestkastjes.  Daarin 
vond je naast de uilenballen o.a. eerder de 
geplukte hondenharen weer terug ;-) 
Zelf had ik wel geconstateerd, dat in ‘onze’ 
plas de meeste eenden in het najaar te 
zien waren, maar dat het er elk jaar toch 
wat minder werden. Tot m’n verassing 
bleek dat ook gewoon te worden bijge-

Voorwoord

houden…. Al trimmend door het bos trof 
ik een oude bekende aan die elk jaar naar 
mijn huis bleek te komen om daar het 
aantal eenden in het vennetje te tellen. 
In dit jaarverslag (heb de inhoud nog niet 
kunnen lezen) blijkt ongetwijfeld, dat ook 
het afgelopen jaar weer veel tellingen zijn 
gedaan. Die geven, omdat het ‘jaar-in-
jaar-uit’ gebeurt, een behoorlijk betrouw-
baar inzicht in de ontwikkeling van de 
vogelstand.
Fantastisch dat er elk jaar weer zoveel 
vrijwilligers zijn die zich op een of andere 
manier willen inzetten voor het behoud 
van natuur en landschap, flora en fauna. 
Dat doen ze nog voor hun plezier ook. De 
inzet van die vrijwilligers willen we als 
Stichting Landschapsbeheer Drenthe in 
de meeste brede zin blijven stimuleren. In 
het belang van onze vogels.

Bert Wassink
Voorzitter Stichting Landschapsbeheer 
Drenthe
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Organisatie

Jaaravond 2011 
Ondanks het late voorjaar, staat de jaar-
avond op woensdagavond 9 maart ge-
pland. Machiel Sol heet, als voorzitter van 
de avond en bestuurslid van Landschaps-
beheer Drenthe, alle 140 aanwezigen van 
harte welkom en wenst ieder een 
plezierige avond toe.
Een speciaal welkom is er voor de twee 
gastsprekers: André Eijkenaar, Bennie van 
den Brink en Bert Dijkstra.
Jaap van Gorkum, projectleider van het 
Boerenlandvogelproject en provinciaal 
weidevogelcoördinator, presenteert de 
uitkomstresultaten van door de weidevo-
gelvrijwilligers gevonden nesten op het 
boerenland. Ook licht hij de rol van Land

schapsbeheer Drenthe als gebiedscoördi-
nator SNL toe. 
Bert Dijkstra geeft een lezing over het 
wel en wee van de Scholekster in en rond 
Assen. Het broedsucces in de stad Assen 
is beter dan in de omliggende landerijen.
Kleuringonderzoek moet meer inzicht bie-

den in de overlevingskansen en -strategie 
van deze soort.
Bennie van den Brink (1949) is van beroep 
leraar (hoofd basisschool) en vanaf 1970 
als vrijwilliger betrokken bij het ringon-
derzoek in Nederland. De boerenzwaluw 
heeft zijn bijzondere interesse en dat 
heeft geleid tot het opzetten van onder-
zoek naar overleving en jongenproductie 
in Nederland alsook naar overleving en 
conditie in de Afrikaanse overwinterings-
gebieden in Botswana en recentelijk in 
Zambia.Hij vertelde over zijn contact met 
de Afrikaanse bevolking en illustreerde 
dat met mooie foto’s. De bevolking was 
gewend om zwaluwen met lijmstokken te 
vangen en daarna te eten. De vangnetten, 
het ringen en daarna weer laten vliegen 
van de zwaluwen was voor de bevolking 
een hele aparte ervaring. 
André Eijkenaar is werkzaam bij Land-
schapsbeheer Groningen en is in zijn vrije 
tijd fotograaf. In zijn presentatie laat hij 
zijn mooiste weidevogel- en steenuilfoto’s 
zien.

Gebiedscoördinatie 

Gebiedscoördinatie collectief 
weidevogelbeheer
Sinds 2009 vervult Landschapsbeheer 
Drenthe de rol van gebiedscoördinator 
van het collectief weidevogelbeheer in 
Drenthe. Bij het tot stand komen van 
de plan is nauw overleg gevoerd met de 
provincie en betrokken agrariers in de 
gebieden. In deze rol zorgt Landschapsbe-
heer Drenthe voor een afgestemd en voor 
weidevogels effectief beheer. Invullen 
van beheer met zogenaamde weidevo-
gelpakketten speelt hierbij een grote rol. 
Weidevogelpakketten zijn gekoppeld aan 
beheervoorwaarden, zoals late maaidata, 
deelnemende agrariërs krijgen een ver-
goeding voor het aangepaste beheer. Voor 
de gebieden Klatering (Beilen), Breevenen 
(Annen), Drostendiep, Masloot (Bunne) 
en Wapserveen zijn inmiddels plannen 
operationeel. Voor het gebied Wapser-
veen wordt nauw samengewerkt met de 
agrarische natuurvereniging Stichting 
Boermarke Wapserveen.

Excursie met agrariërs ‘Drostendiep’

Nest van scholekster; uitgebroed op een balkon in Assen
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Resultaten
Officieel worden in 2012 voor het Dros-
tendiep, Wapserveen en Klatering, op 
basis van monitoringsresultaten, de 
resultaten tussentijds geëvalueerd. Hierbij 
zal met name gekeken worden naar 
dichtheden en ligging van overeenkom-
sten, ten opzichte van verspreiding van 
weidevogels. Voor de gebieden Masloot 
en Breevenen zal in 2013 een tussenevalu-
atie plaatsvinden.
Op basis van indrukken opgedaan in het 
veld zijn uit het Drostediep en Klatering 
goede tot redelijke berichten gekomen. 
Ten opzichte van voorgaande jaren was 
het broedsucces van bijvoorbeeld de 
grutto beter. In het Drostendiep werden 
in de deelgebieden Galgaten, Dalen-
Zuid en Wilhelmsoord meer steltlopers 
aangetroffen. De realisatie van plasdras 
speelt hierbij een rol. Er werden boven-
dien veel vliegvlugge kuikens van kievit, 
grutto en tureluur waargenomen. In de 
Breevenen en Wapserveen liep het aantal 
steltlopers wat terug. Deze gebieden zijn 

verhoudingsgewijs droger. De droge april-
maand heeft in deze gebieden mogelijk 
meer effect gehad.

Kennisdeling
Een belangrijk onderdeel van de col-
lectieve aanpak van weidevogelbeheer 
is kennisvermeerdering en kennisde-
ling bij beheerders. In dit kader zijn op 
lokaal niveau excursies georganiseerd en 
evaluatiebijeenkomsten gehouden voor 
deelnemende agrariërs.

Cursus  
In januari 2011 werden er in Anderen en 
in Erm een cursus weidevogelbescher-
ming gegeven. In de omgeving van Dalen 
en Emmen is een sterke toename van de 
taken binnen de daar aanwezige vrijwil-
ligersgroepen. Om deze groepen binnen 
het Drostendiep te versterken, wordt Erm 
gekozen als cursuslocatie. In dit grote 
beschermingsgebied worden de nesten, in 
de percelen zonder subsidie, gemarkeerd.  
In Erm zijn vierentwintig cursisten aan-
wezig. Onder hen vier personen van de 
net opgerichte Agrarische Natuurvereni-
ging de ‘‘Wisper Wulp”. Op de eerste 
avond is agrariër Luuk Alberts aanwezig 
om zijn passie voor de weidevogels te 
delen met de aanwezigen. Ook geeft hij 
uitleg over de werkzaamheden zoals die 
door de agrariërs in het voorjaar op de 
percelen worden uitgevoerd. Na afloop 
van de cursus in Anderen zijn negentien 
vrijwilligers aan het ruim vijfhonderd 
vrijwilligers tellende bestand toegevoegd.

Voorbeeld van een mozaïek: “Galgaten” Dalen.

Rustdatum 1 juni 
Rustdatum 8 juni
Rustdatum 15 juni
Rustdatum 22 juni
Rustdatum 1 juli
Voorweiden tot 1 mei
Voorweiden tot 8 mei
Plasdras tot 15 mei
Plasdras tot 15 juni
Legselbeheer Bouwland
Kruidenrijk grasland
Extensieve beweiding
grens zoekgebied
1x1 km
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Ervaringen van Andre 
Bandell uit Assen als eerste- 
jaars vrijwilliger.

Ervaringen van mijn eerste jaar als 
weidevogelbeschermer.
Als jongen, ik ben nu 67 jaar woonde ik aan 
de rand van Den Haag en vlakbij het dorpje 
Rijswijk. De straat waar ik woonde was nog 
net voor de oorlog gebouwd en liep dood 
tegen landerijen en polders. En omdat er 
blijkbaar geen geld was om de zaak verder 
af te bouwen bleef dit ook naderhand nog 
een hele tijd zo. Voor ons was dit ideaal 
want we konden zowat tot Delft doorlopen 
voordat je weer wat bebouwing tegen-
kwam. 
Met een stel vrienden trokken we dan vaak 
die kant op om in de natuur van alles te 
beleven.
Zo werd er met vlotten gevaren of over 
sloten gesprongen, vissen was ook een 
geliefde bezigheid en natuurlijk trokken 
ook de vogels ook onze aandacht. 
Vogelboekjes bestonden er nog niet zoveel, 
de plaatjes waren getekend en de beschrij-
ving was summier. Maar we gingen er toch 
mee op pad om, nesten te zoeken en een 
eierverzameling aan te leggen. Zo trokken 
we op onze fietsen door een groot deel van 
Zuid-Holland en ook naar het voorma-
lige eiland Rozenburg waar je het vogel-
reservaat De Beer had. De Beer was een 
duingebied op de kop van Rozenburg dat 
aan de zuidkant was doorsneden met aller-
lei prielen en geulen waar het getijdewater 
nog volop toegang had. Ook kwamen we 
veel in de duingebieden bij Wassenaar, 
in het Westland en bij Maassluis in het 
Maasland. Een heerlijke tijd en als je er aan 

terug denkt dan zou je wensen dat de he-
dendaagse jeugd ook zo’n onbezorgde tijd 
zou hebben. De eierverzameling groeide 
gestaag, net zoals onze kennis van allerlei 
vogels. Met de kennis van nu, heb ik van die 
verzameling wel spijt maar dat is iets wat 
we ons toen nauwelijks realiseerden.
Maar goed, het leven gaat door en nu ik 
met pensioen ben zag ik de advertentie van 
het Landschapsbeheer Drenthe die zocht 
naar weidevogelbeschermers. Dat leek me 
wel wat, in de eerste plaats om enigszins 
goed te maken wat ik de vogels vroeger 
had aangedaan maar ook om je weer eens 
lekker in de natuur te kunnen begeven.
De eerste bijeenkomst heb ik helaas gemist 
maar de tweede niet en daar kreeg ik aller-
lei leuke info en wetenswaardigheden over 
de weidevogels. Ik wilde graag ingedeeld 
worden in de omgeving van Deurze omdat 
ik daar het dichtste bij in de buurt woon en 
je op die manier veel vaker eens even een 
kijkje de landerijen kunt nemen dan dat je 
eerst met de auto Assen moet doorkruisen 
om in … Kloosterveen terecht te komen.  
Nu dan mijn ervaringen in dat gebied en 
met het invoeren van de legselgegevens 
dat ik voor de groep Assen heb gedaan.
Het gebied waar we zoeken ligt besloten 
tussen de Drentsche Hoofdvaart, Norger-
vaart en de woonwijk Kloosterveen en dat 
aan beide zijden van de Domeinweg. Er 
staat daar in het land een grote mestsilo 
die de meeste mensen denk ik wel eens 
gezien hebben als ze langs de Norgervaart 
rijden. Daar op dat braakliggende land 
zijn we op 31 maart met onder leiding van 
Flip ter Heide begonnen. Eerst in de auto 
van Flip de boel goed bekijken en luisteren 
naar zijn uitleg. Hoe een mannetjes Kievit 
vliegt of een vrouwtje en dat er in het stuk 

land voor ons toch wel zo’n drie nesten 
moesten liggen en ook wist hij te vertel-
len waar ongeveer. Het leek mij een sterk 
verhaal maar goed, er toch opuit. Zoekend 
met een paar meter afstand tussen de 
weidevogelbeschermers vond ik al snel het 
eerste Kievitsnest met 4 eieren erin. Dat 
was heel lang geleden dat ik dat voor het 
laatst gezien had en het lag er prachtig 
bij. Fotootje gemaakt en snel verder om de 
boel verder niet te verstoren. En inderdaad 
we vonden nog 2 nesten, precies zoals door 
Flip voorspeld. Ook aan de andere kant van 
de Domeinweg hebben we die ochtend nog 
3 kievitsnesten gevonden en zoveel kievits-
nesten had ik dus op een dag nog nooit bij 
elkaar gezien. Topdag dus. Aan het einde 
van die ochtend bij het afscheid nemen 
wilde Flip nog even weten wie het boekje 
in wilde vullen. Tijdens de startavond van 
de groep is het uitgelegd maar daar had 
ik toen al niet veel van begrepen en hield 
me maar even gedeisd. Maar toen de een 
na de ander goede argumenten hadden 
om het niet te doen bleef ik als enige over 
om die taak op me te nemen. Na een korte 
uitleg van Flip was het ook goed te doen en 
gingen ik voldaan huiswaarts. 
De volgende week was ik al vroeg ter 
plaatse, maar bij aankomst werd ik er 
niet blij van. Een zijde van de Domeinweg, 
waar we nog vorige week 3 nesten hadden 
gevonden was volkomen omgeploegd 
en de stokjes die we er geplaatst hadden 
waren weg. 
Omdat het gebied voor ons allemaal nieuw 
was, was het nog niet gelukt om met alle 
grondgebruikers contact te maken en dat 
was natuurlijk erg jammer. In ieder geval 
een leerpuntje voor komend jaar. Ook heb 
ik van een aantal groepen rond Assen de 
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legselgegevens ingevoerd. Dat was een 
beetje een moeizaam proces omdat de 
bedrijven en percelen waar gezocht werd 
vaak niet duidelijk omschreven stonden en 
dit ook niet eenvoudig was terug te vinden 
in het administratieve systeem.
Maar goed, alles is wat mij betreft goed 
ingevoerd en hopelijk zal dit komen jaar 
makkelijker verlopen. Ik heb hiervoor een 
aantal ideeën die we hopelijk kunnen 
doorvoeren.

Hulp bij de aanschaf van een verrekijker.
Combi foto Sipkes organiseert jaarlijks 
een kijkershow in restaurant  “De Twee 
Provinciën” aan het Paterswoldsemeer. 
Voor vrijwilligers die op zoek zijn naar een 
nieuwe kijker biedt deze show een unieke 
gelegenheid meerdere kijkers te proberen. 
Op de locatie is ruim zicht over het vrije 
veld en het Paterswoldsemeer. U kunt 
van deze gelegenheid gebruik maken op 
zondag 15 april, tussen elf en vier uur. 
Kijk ook op: www.verrekijkerwinkel.nl 

Voorlichting
Voorlichtingsavonden verzorgen is een 
onderdeel van de jaarlijkse werkzaam-
heden van de provinciaal coördinator. 
De doelgroepen zijn zeer divers. Zoals 
Plattelandsvrouwen, jagersverenigingen, 
Boermarkes,  en ANV’s. Op donderdag 17 
november werd een lezing verzorgt bij de 
startende Agrarische Natuurvereniging 
“De Wisper Wulp” te Wezup. Ook werd  
i.s.m. Vogelwacht Eelde e.o. een stand be-
mand op de open dag van de biologische 
boerderij ‘t Hoogeveld bij Eelde. Verder   
werden verschillende start- en evalu-
atieavonden van weidevogelgroepen be-
zocht. Dit waren de groepen uit: Zuidlaren, 

Assen, Emmen, Eelde , Norg en Smilde. 

Weidevogelkijkweek
In de week van 16 t/m 24 april werd dit 
jaar voor de tweede keer de een landelij-
ke weidevogelkijkweek georganiseerd. 
Samen met Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, de 12 Landschappen, BFVW, 
Veelzijdig Platteland Nederland en Vogel-
bescherming Nederland is het doel om 
een breder publiek kennis te laten maken 
met de weidevogels en hun bescherming. 
Vanuit Coevorden is een fietstocht  geor-
ganiseerd door het Drostendiepgebied. De 
kijkweek staat in 2012 gepland op 21 t/m 
29 april, voor meer informatie: 
www.weidevogels-kijken.nl 

Verbreding
Veel weidevogelgroepen beschermen 
naast de weidevogels ook de andere 
boerenlandvogels. Uilen, zwaluwen, 
visdiefjes, ijsvogels en de torenvalk zijn de 
soorten die hun voordeel hebben bij de 
inzet van onze vrijwilligers. 
In veel gevallen wordt hierbij extra 
broedgelegenheid gecreëerd. 
Daarnaast wordt bijvoorbeeld een soort 
als de steenuil de winter “door geholpen” 
met bijvoederen. Zonder deze hulp zou 

het aantal broedvogels van deze kwets-
bare soort sterk afnemen.
In het kader van de verbreding van acti-
viteiten wordt jaarlijks een veldexcursie 
georganiseerd door één van de werk-
groepen in Drenthe. Hilbert Folkerts, coör-
dinator van de Vogelwerkgroep “Vliegvlug 
Meppel”, leidde op zaterdag 7 mei de 
35 aanwezigen rond in zijn werkgebied. 
De groep begon als pure weidevogelgroep 
maar heeft onder bezielende leiding 
van Hilbert Folkert zijn werkveld sterk 
verbreed. Weidevogels, visdiefjes, een 
slechtvalkkast en de zwaluwtil passeren 
de revue. Alle aanwezigen genoten van de 
dag. Ze spreken hun waardering uit over 
de veelzijdigheid van de Vogelwerkgroep, 
die in 2012 z’n 10 jarige jubileum viert. 

 
Vogel van het jaar 2011 
en Acrobaat van het erf: 
de boerenzwaluw 

Jaarlijks broeden er nog behoorlijk wat 
boerenzwaluwen in ons land. Volgens een 
ruwe schatting gaat het om zo’n 100.000 
tot 200.000 paartjes. Dat lijkt veel, maar 
dat valt tegen als je bedenkt dat de stand 
in de afgelopen 40 jaar met 50-75% is 
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 Vrijwillige weidevogelbescherming   Jaarverslag 2011 8

afgenomen! Daarom staat de boeren-
zwaluw zelfs op de Rode lijst. 
De achteruitgang van de boerenzwaluw 
heeft veel te maken met veranderingen 
in de landbouw en veeteelt sinds de 
jaren zeventig. Veel kleine boerderijen 
met schuurtjes en open mestvaalten 
verdwenen, met als gevolg voor de boe-
renzwaluw minder broedgelegenheid en 
voedsel. Zelfs als gebouwen gehandhaafd 
bleven en toegankelijk waren voor de 
boerenzwaluw gaf dit toch een verlies 
aan broedparen. Dit heeft alles te maken 
met de afname in de hoeveelheid in-
secten, door het binnenhouden van vee, 
“nette” erven en het afnemen van variatie 
in het landschap.

SOVON en Vogelbescherming Nederland 
riepen 2011 uit tot het jaar van de boeren-
zwaluw. Zij deden een beroep op voge-
laars en (weide-)vogelgroepen om mee te 
helpen aan het boerenzwaluwonderzoek.
Landschapsbeheer Drenthe heeft tijdens 
de jaaravond in Westerbork aandacht be-

steed aan het project en heeft alle vrijwil-
ligers flyers over het project toegezonden. 
Landelijk was de actie een groot succes. 
Er werden 16.400 bewoonde nesten 
doorgegeven door ruim 900 deelnemers! 
De deelname in Drenthe bleef wel iets 
achter bij de verwachting (zie ook kaart). 
Er is echter nog steeds gelegenheid om 
deel te nemen aan het onderzoek, u kunt 
zich aanmelden bij vogelbescherming 
Nederland via www.boerenzwaluw.nl.

Veldbegeleiding
Cursisten die na de twee cursusavonden 
theoretische weidevogelkennis heb-
ben opgedaan, werden in de maanden 
daarna bij het veldwerk begeleid, door 
ervaren vrijwilligers uit een bestaande 
vrijwilligersgroep.  Landschapsbeheer 
Drenthe heeft hierbij extra ondersteuning 
geboden met inzet van medewerkers en 
mentoren Frits Fink en Flip ter Heide. 
De ondersteuning werd verricht bij de 
groepen Beilen, Dalen, Coevorden, Smilde, 
Assen (2x) en Kerkenveld.

Groepcoördinatoren
Landschapsbeheer communiceert met 
haar 33 vrijwilligersgroepen via een 
groepscoördinator. In januari en sep-
tember organiseerde de provinciaal 
coördinator bijeenkomsten met deze 
groepscoördinatoren. Naast het uitwis-
selen van ervaringen en resultaten 
werden vergunningen verstrekt en lan-
delijke ontwikkelingen op het gebied van 
weidevogelbescherming besproken. De 
avonden werden traditie getrouw afge-
sloten met een film. In voorjaarsoverleg 
was dit de film: “De mooiste plekjes van 
Drenthe”.  In het najaarsoverleg wordt 

de door Natuurmonumenten uitgegeven 
film “Vogels op Texel” vertoond. Vele 
groepen organiseren in de weken na het 
coördinatoren overleg een avond voor 
hun vrijwilligersgroep om de laatste 
informatie te delen en vergunningen e.d. 
te verspreiden.
In 2011 zijn er twee nieuwe groepscoör-
dinatoren toegetreden. Anton Boerhof 
coördineert voortaan de groep Beilen, 
Paul Verra de groep Assen.

Een geplaatste zwaluwtil in Havelte werd direct bezet!

Oeverzwaluwnesten in ‘‘steilwand!’’
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Weer en weidevogels in 2011
Maart 2011 was in Drenthe een droge, 
zonnige maand. Gemiddeld valt er in de 
maand maart 64,3 millimeter neerslag, 
nu viel slechts 4,8 milimeter. Met 173,1 
zonuren zaten we ruim boven het maart 
gemiddelde van 117,2 uur. De temperatuur 
lag dit jaar met 4,8 graden, iets onder het 
meerjaarlijkse gemiddelde van 5,2 graden.
April verliep uitzonderlijk zacht, zeer 
zonnig en zeer droog. Hoogeveen scoorde 
het droogterecord van Nederland: 3 milli-
meter tegen normaal 64,3 millimeter. Net 
als in maart verliep april ook bijzonder 
zonnig. Met 274 uur zon lag april ook ver 
boven het gemiddelde van 172 uren. Dan 
de temperatuur. Het leek wel zomer, van 
21 t/m 25 april werd er een temperatuur 
van bijna 25 graden gemeten. Voordeel 
van deze omstandigheden was wel dat 
met name akkers extra vroeg bewerkt 
worden en de gewassen vroeg in de 
grond zaten. Bescherming was daarom 
ook minder noodzakelijk. Mei is een vrij 
warme, droge en zonnige maand. Er viel 
52,4 millimeter neerslag. Dit lag onder het 
gemiddelde (58). Ook de zon liet zich weer 
meer dan gemiddeld zien. Het maaien 
kwam onder invloed van het mooie weer 
begin mei op grote schaal op gang. Al met 
al geen gunstige omstandigheden voor 
weidevogels doordat het voedsel steeds 
schaarser werd door het wegzakkende 
grondwater. Dit leidde er toe dat de aan-
tallen op de hogere gronden lager lagen 
dan voorgaande jaren. 

Concentraties werden eigenlijk alleen 
aangetroffen in de meest vochtige gebie-
den. 

Omvang
De omvang van bescherming bleef op 
een stabiel niveau. Volgens de huidige 
gegevens zijn binnen het Boerenlandvo-

gelproject 550 vrijwilligers werkzaam op 
de percelen van de 700 geregistreerde 
agrariërs. 
Het beschermde gebied is rondom Assen 
uitgebreid vanwege een toename van 
het vrijwilligersaantal. De nieuwe zoekge-
bieden liggen in de omgeving van de wijk 
Kloosterveen en het dorp Zeijen, figuur 1.

De eerste nestvondsten 
Op 15 maart om 13.30 uur vond Flip ter 
Heide uit Norg het eerste kievitsei van 
Drenthe. Op 6 maart werd door Dhr. S. 
Rasends bij Maasland het eerste ei van 

Broedseizoen 2011

Figuur 1.  Ligging beschermings-
gebieden weidevogelgroepen in Drenthe
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Kievit  15 maart  Dhr. Ter Heide Norg   nest met 2 eieren

Grutto   18 april Dhr. Van Boxem Ruinerwold nest met 3 eieren

Tureluur ??

Scholekster 9 april Dhr. Scheper Emmen nest met 3 eieren

Wulp 27 maart Dhr. Dijkstra Assen nest met 4 eieren

Kievit 6 maart
Grutto 25 maart
Tureluur 4 april
Scholekster 30 maart
Wulp 18 maart

Eerste nestvondsten in Drenthe Nederland

Gecombineerd nest van een Tureluur en een Grutto
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Tijdgebrek van een aantal enthousiaste 
vrijwilligers verklaart het ten opzichte van 
voorgaande jaren lagere aantal gevonden 
nesten (390) van de groep Natuur- en 
Milieuvereniging “Het Stroomdal”.
Positief was het vrij grote aantal 
waargenomen weidevogelkuikens in de 
maand juni. Het voorjaar is dus minder 
slecht verlopen dan cijfermatig lijkt.

Uitkomstresultaat
Het uitkomstresultaat over alle gevonden 
legsels in de provincie kwam uit op 62%. 
In 2010 was dit 59%. Bij de verschil-
lende soorten waren geringe verschillen 
waarneembaar (tabel 1). Opmerkelijk is 
het uitkomstresultaat bij de scholekster. 
De 75% uitkomst in 2011 is ruim 15% hoger 
dan we de laatste jaren gewend zijn.
   
Verliesoorzaken
Een weidevogelnest kan door verschil-
lende oorzaken verloren gaan. Opval-
lende is het lage percentage gepredeerde 
nesten. Sinds 1999 was dit predatiecijfer 
nog nooit zo laag. Verlies door werkzaam-
heden blijft jaarlijks vrijwel onveranderd: 
6%.  Dit is relatief laag en te danken aan 
goede beschermingsmaatregelen.
Figuur 2. Taartdiagram uitkomst en 
verliesoorzaken alle soorten en figuur 3. 
Percentage verlies door predatie en werk-
zaamheden (1996-2011)

Beschermingsactiviteiten
Bij 352 van de 1927 gevonden nesten werd 
één of meer bescherminghandelingen 
genoteerd. De beschermingsmaatregelen 
en resultaten per type bewerking staan 
weergegeven in tabel 2. In de praktijk 
wordt de registratie van de beschermings-

Beschermingsmaatregelen per bewerking (n=357)
 
 % uit aantal
Aanaarden 100% 19
Bemesten 80% 62
Gewasbescherming 76% 52
Ploegen/ eggen 68% 87
Rollen/ slepen 100% 6
Zaaien/ poten 72% 103
Beweiden 100% 1
Maaien 74% 19
Overig 74% 8

Tabel 2. Beschermingsmaatregelen 
per bewerking (n= 357)

Nederland gevonden. Dit was aanmer-
kelijk vroeger dan in 2010 toen pas op 16 
maart het eerste nest werd gevonden.

Gevonden legsels
In dit uitzonderlijk droge voorjaar werden  
1.927 nesten gevonden, een afname van 
21%. In 2010 werden er nog 2.439 nesten 
geregistreerd. Het aantal nesten van de 
Kievit daalde met 20%, van de Grutto 
met 14%, van de Scholekster met 30%, 
van de Wulp met 28% en van de Ture-
luur zelfs met 48%. Opmerkelijk was het 
verschil tussen noord en zuid Drenthe. 
Veel groepen in Noord-Drenthe hebben 
te maken met kleine aantallen vogels en 
dus ook nesten. Veel gronden zijn hier de 
laatste jaren onttrokken aan de landbouw 
en ingericht als waterbergingsgebied. 
De groepen in Zuid-Drenthe markeerden 
ongeveer hetzelfde aantal nesten als in 
het voorafgaande broedseizoen. Aan het 
lagere aantal gevonden nesten liggen 
meerdere mogelijke oorzaken ten grond-
slag.
Zo stelt de Kievit de productie van ver-
volglegsels uit onder zeer droge omstan-
digheden. Het is dan ook zeer aannemelijk 
dat in 2011 minder vaak vervolglegsels zijn 

geproduceerd. 
Verder heeft een deel van de groepen, 
doordat akkergewassen vroeg in de grond 
zaten en bescherming niet nodig was, 
minder naar nesten gezocht. Ook worden 
in gebieden met hoge predatiedruk 
alleen nesten gezocht die daadwerke-
lijk bescherming nodig hebben, dit om 
effecten van predatie door nestbezoek te 
verminderen. Tot slot heeft de droogte in 
2011 op veel plaatsen geleidt tot lagere 
dichtheden.

Uitkomstsucces  %

Soort 2011 2010 2009 2008 2007
Scholekster 75 57 60 57 60
Kievit 60 58 53 53 54
Grutto 70 70 59 69 70
Wulp 63 66 57 65 67
Tureluur 77 76 73 77 77

Tabel 1. Uitkomstsucces 
steltlopers 2007-2011
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Figuur 4. Beschermingsactiviteiten per soort

activiteit vaak niet genoteerd. Van de 
geregistreerde beschermde nesten kwam 
73% uit. Beschermingsactiviteiten per 
soort staan weergegeven in figuur 4.

Websites Weidevogelbescherming
Kijk ook eens op de site www.weidevogel-
bescherming.nl en www.weidevogels.nu. 
Op deze sites vindt u naast vele onder-
zoeksrapporten, foto’s en foldermateriaal 
ook de broedresultaten van alle in 
Nederland actieve weidevogelbescher-
mingsgroepen. Vanaf het broedseizoen 
2011 is hier ook een applicatie voor uw 
telefoon of gps te downloaden. Met dit 
programma is het mogelijk uw nesten in 
het veld te registreren. Na het veldbezoek 
kunt u de gegevens uploaden in het 
registratieprogramma op de website. 
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Figuur 2. Taartdiagram uitkomst- 
en verliesoorzaken alle soorten in %

Uit

Predatie

Beweiding

Werkzaamheden

Verlaten

Overig

Onbekend

Uit

Predatie
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Overig
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20,81 0,05

6,34

2,35

0,05

7,95 62,81

Figuur 3. Percentage verlies door predatie en werkzaamheden 
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Tabel 2
Soort P PB PHW PK PM PO PV

Canadese gans 2
Fuut
Graspieper
Grutto 81 2 2 15
Kievit 907 1 3 47 1 11 168
Meerkoet
Nijlgans 5
Scholekster 77 18 6 4 11
Slobeend 2
Tureluur 19 1 4
Wilde eend 27 1
Wulp 27 3 1 7

31,2 0,0 0,6 1,6 0,0 0,5 5,6

% predatie
96 97 98 99 00 02 03

%predatie 14 25 21 17 28 28 29
%werkzaamheden 5 7 6 6 6 10 6

96 97 98 99 00 02 03
%werkzaamheden 5 7 6 6 6 10 6

Soort B BJ BM BO BS OG ON

Canadese gans
Gele kwikstaart
Graspieper
Grutto 1 2
Kievit 7 1 2 86
Kuifeend
Nijlgans
Patrijs
Scholekster 1 1 21
Tureluur
Veldleeuwerik
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Bijlage 1:   Uitkomstresultaten per soort 

 Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.
Eend onbekend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Fazant 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0
Gele kwikstaart 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Graspieper 4 2 1 1 50.00 0 0 1 0 0 0
Grutto 96 93 65 28 69.89 19 0 2 3 0 4
Kievit 1540 1423 858 565 60.30 307 1 106 33 1 117
Krakeend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kuifeend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Kwartel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Meerkoet 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Patrijs 3 3 2 1 66.67 0 0 0 1 0 0
Scholekster 201 191 144 47 75.39 27 0 4 2 0 14
Tureluur 41 39 30 9 76.92 9 0 0 0 0 0
Veldleeuwerik 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Waterhoen 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Wilde eend 7 6 1 5 16.67 3 0 0 1 0 1
Wulp 70 65 41 24 63.08 16 0 3 2 0 3
Totaal 1974 1831 1150 681 62.81 381 1 116 43 1 139

Percentage van bekend resultaat  62.81 37.19  20.81 0.05 6.34 2.35 0.05 7.59

Pred.=predatieverlies; Bew.= beweidingsverlies; Werk.= verlies door werkzaamheden; Verl.= verlaten; Ov.= overige verliesoorzaken; 
Onb= onbekend
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Bijlage 2:  Aantal gevonden nesten per groep

 Kievit Grutto Scholek. Wulp Turel. Watersnip Overig Totaal
Natuur- en milieuvereniging ‘Het Stroomdal’ 112 12 18 3 0 0 0 145
Natuurwerkgroep Dalen 131 17 28 1 4 0 2 183
IVN Westerveld 22 1 1 1 0 0 0 25
Stichting Vogelwerkgroep Emmen 143 4 21 3 0 0 5 176
De Weide Hoogeveen 30 0 4 1 0 0 0 35
Weidevogelbescherming Hooghalen 30 0 0 0 0 0 0 30
IVN Aa & Hunze 49 0 9 0 0 0 3 61
WBE Eelde 137 15 46 14 20 0 0 232
Weidevogelbescherming Koekange 12 0 1 2 2 0 1 18
Vogelwerkgroep Vliegvlug Meppel 16 0 2 0 0 0 0 18
IVN Norg 31 1 4 2 1 0 0 39
Weidevogelbescherming Roderwolde 0 0 0 0 0 0 0 0
Weidevogelbescherming Roden 35 2 3 0 3 0 0 43
Weidevogelbescherming Roden-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 0
Weidevogelbescherming Ruinen 28 7 0 14 6 0 0 55
Weidevogelbescherming Oosterhesselen 56 2 10 5 0 0 0 73
Weidevogelbescherming Assen e.o. 113 3 16 5 0 0 1 138
IVN Peize 2 0 0 0 1 0 0 3
Natuurwerkgroep Ruinerwold 63 0 0 0 0 0 0 63
Vogelwacht Uffelte e.o. 76 3 4 8 2 0 0 93
Weidevogelbescherming Vries 17 0 2 0 0 0 0 19
Weidevogelbescherming Westerbork 91 4 13 2 0 0 1 111
Stichting Boermarke Wapserveen 17 0 2 1 0 0 1 21
Weidevogelbescherming Echten 8 0 0 2 0 0 0 10
Boerenlandvogels De Veenkolonien 41 0 1 0 0 0 0 42
Weidevogelbescherming Zeijerveld 15 0 0 0 0 0 0 15
Weidevogelvereniging Limosa limosa Zuidlaren 41 1 5 0 0 0 0 47
Weidevogelbescherming Zwiggelte 21 8 0 1 0 0 6 36
Weidevogelbescherming Kerkenveld 33 0 1 1 0 0 0 35
Weidevogelbescherming Alteveer 53 13 4 2 2 0 1 75
Ver. Vrienden van de Weidevogels 0 0 0 0 0 0 0 0
Weidevogelbescherming Beilen 33 0 0 0 0 0 0 33
Weidevogelbescherming Gasteren 31 1 2 0 0 0 0 34
Weidevogelbescherming Smilde e.o. 52 1 3 1 0 0 5 62
Individuele vrijwilligers 1 1 1 1 0 0 0 4
        
Totaal 1540 96 201 70 41 0 26 1974
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Bijlage 3:  Contactpersonen groepen

Natuur- en milieuvereniging ‘Het Stroomdal’ J. Nicolai Eschenbruggerdijk 57 7742 PC Coevorden 0524-516727
Natuurwerkgroep Dalen J. de Blouw Emmerweg 11 7751 AL Dalen 0524-552343
Stichting vogelbescherming Emmen L. Buwalda Meerstraat 12 7815 XG Emmen 06-13690069
Weidevogelbescherming Oosterhesselen J.P. Cleveringa Smalthaarweg 10 7861 BN Oosterhesselen 0524-581331
Weidevogelbescherming Alteveer H. Lunsing Oostenrijkselaan 6 7901 AL Hoogeveen 0528-274639
Weidevogelbescherming ‘De Weide’ M. v/d Aart Pijlkruid 11 7909 HK Hoogeveen 0528-276799
Weidevogelbescherming Echten K. Smit Dissel 7 7921 DE Zuidwolde 0528-372802
Weidevogelbescherming Kerkenveld R. Romer Burg.Jansstraat 25 7926 VA Kerkenveld 0528-361935
Vogelwerkgroep Vliegvlug H. Folkerts Werkhorst 3 7944 AP Meppel 0522-257282
Milieusamenwerkingsverband ‘t Riestlaand R. Rooze Commissieweg 7 7957 NC De Wijk 0522-442004
Weidevogelbescherming Koekange G. Veld Pr. Magrietlaan 12 7958 SC Koekange 0522-452172
Natuurwerkgroep Ruinerwold K. Boxem Dr. Larijweg 99 7961 NP Ruinerwold 0522-481861 
Weidevogelbescherming Ruinen H. Bennink Zuides 10 7963 CR Ruinen 0522-471940
Vogelwerkgroep Uffelte H. Leenstra Leeuwerikweg 3 7971 DS Havelte 0521-342233
Stichting Boermarke Wapserveen J. Kiestra Wapserveenseweg 19 7986 PJ Wittelte 0521 382382
IVN Dwingeloo J. de Weerd Entingheweg 14a 7991 CC Dwingeloo 0521-591388
Weidevogelbescherming Roden J. Baard Zonnehof 20 9301 JC Roden 050-5015243
Weidevogebescherming Roden-zuid H. Koenen Havixhorst 51 9301 WZ Roden 050-5015452
Weidevogelbescherming Roderwolde H. Heuker Bovenland 15 9315 PH Roderwolde 050-5033262
IVN Norg P.H. Heide ter Vennebroek 10 9331 LH Norg 0592-670173
IVN Assen P. Verra Geminisingel 20 9405 RA Assen 0592-354785
Weidevogelbescherming Zeijerveld K. Wold Nic. Beetslaan 5 9405 BB Assen 0592-355902
WVB Gasteren G. Struik Dreslanden 10 9407 JV Assen 0592-343554
Weidevogelbescherming Westerbork J. Bos Makkum 38 9411 TK Beilen 0593-332816
Weidevogelbescherming Beilen A.G.  Boerhof Noordveen 2 9412 AE Beilen 0593-525800
Weidevogelbescherming Hooghalen H. Boer Laaghalerstraat 45 9414 AL Hooghalen 0593-592807
WVB Smilde e.o. E. Meeuwissen Buitenroede 11 9422 LP Smilde 0592-420426
Weidevogelbescherming Zwiggelte W. Schuurmans Zevenhoeksweg 1 9433 PE Zwiggelte 0593-331479
IVN Aa & Hunze J. Oosterveen Woerdakkers 21 9461 EB Gieten 0592 261867
Weidevogelbescherming Vries R. Barkhof Boskamp 16 9481 JG Vries 0592-541581
Boerenlandvogels de Veenkolonien A. v/d Vinne Essenhage 31 9501 TN Stadskanaal 0599-616157
VVW Borger Mevr. Roossien Hamrik 7 9531 ES Borger 0599-235474
Limosa limosa Zuidlaren N. Kuik Lauwers 5 9642 KX Veendam 0598-621724
IVN Peize W. v/d Wijk De Vries Lamstraat 10 9744 HV Hoogkerk 050-5566228
WBE Eelde G. van Steenwijk Hoofdweg 100 9761 EL Eelde 050-3093515
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Dat doen we samen
Landschapsbeheer is een professionele vrijwilligers organisatie. Samen met 
grondeigenaren werken duizenden vrijwilligers aan beheer, herstel en 
ontwikkeling van ons landschap. Zij doen dat met kennis van de bijzondere 
landschappen die Neder land heeft, zoals de Drentse hei, de Brabantse ven nen 
en de Noord-Hollandse polders. Landschaps beheer zorgt voor opleiding, 
begelei ding, gereed schap en veilige werkomstandigheden.

Ruimte voor plant en dier
Landschapsbeheer streeft naar een integrale landschapszorg met speciale 
aandacht voor het verbeteren van leefgebieden voor bedreigde en/of streekeigen 
plant- en diersoorten. De provinciale organisaties beschikken over de specifi eke 
kennis die nodig is om de regionaal sterk verschillende leefgebieden ook op kleine 
schaal in stand te houden, zoals in boomgaarden en groenstroken. Dat verzekert 
een levend landschap voor de toekomst.

Tekst
Bert Dijkstra, Kathelijn De Maeijer,
Jaap van Gorkum
 

Fotografi e
Geert Kamps (voorzijde; p. 2; p.5; 
 p. 11; p.15 )  
Jaap van Gorkum (p. 3; p. 4 boven; p.7; p.8 
 rechtsboven; p.10; achterzijde)
Bert Dijkstra (p. 4 links)
Piet Kerssies (p.9)
Greet Glozbach (p.8 links)
Adam van de Vinne (p.11)

Landschapsbeheer Drenthe
Nijend 18a - 9465 TR  Anderen
T (0592) 316 616 - F (0592) 330 111
E drenthe@lbdrenthe.nl - www.lbdrenthe.nl

Financiering weidevogelproject
Provincie Drenthe
Vormgeving en druk
Muticopy Assen

Het werk van Landschapsbeheer Drenthe 
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij




