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Landschapsbeheer Flevoland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van 12 provinciale 

organisaties: Landschapsbeheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van 

een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Het verbeteren van leefgebieden 

voor planten en dieren krijgen daarbij speciale aandacht. Elke provinciale organisatie beschikt over 

de specifieke 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. 
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Voorwoord 

Dit jaar heb ik vanaf de zijlijn het weidevogelseizoen beleefd. Een buitenkans om in Kazachstan aan 

vogelbescherming te mogen werken kon ik niet laten schieten. Nu is het veldwerk, net zoals de 

meesten mensen die dit lezen, voor mij ook hobby, waar ik altijd graag veel tijd aan besteed. Want 

buiten zijn en vogels in hun broedproces volgen en helpen is uitermate boeiend. Maar midden in het 

weidevogelseizoen 6 weken afwezig zijn, dat ‘los laten’, dat was wel lastig.  

Doordat de reis vanwege het aanhouden koude weer in Kazachstan 3 weken werd opgeschoven, heb 

ik begin april toch nog een aantal kievitsnesten kunnen opsporen. Mijn indruk was toen dat er 

duidelijk minder kieviten waren, maar in de 2e helft april heb je vaak nog een opleving van nieuwe te 

vestigen kieviten. De grutto’s waren begin april al aanwezig, maar vertonen dan nog weinig 

broedgedrag, en waren nog zoekende waar ze zich wilden vestigen. De meeste scholeksters zaten 

nog in de soos, hun aanwezigheid heb ik dus echt gemist. 

De oproep voor de cursus weidevogels leverde dit jaar 2 deelnemers op, een reden om geen cursus 

uit te voeren. Jammer dat maar weinig mensen voor dit mooie veldwerk te mobiliseren zijn. Het 

aantal mensen wat jaarlijks “natuurlijk” afhaakt (hetzij door verhuizen, overlijden, fysiek ongemakken 

of demotivatie door dalende aantallen) blijf je wel houden. Dus dit jaar zijn 82 vrijwilliger (dat is 16 

minder dan in 2016) en 296 boeren (eentje minder) actief geweest met de bescherming van 

weidevogels op 8500 ha bouwland en 2100 ha grasland.  

De vondst van het eerste kievitsei in Nederland was op 9 maart in Mijdrecht, ook in Gelderland en 

Noord-Holland werden die dag kievitseieren gevonden. En op zaterdag 11 maart vond Bertus 

Bruinsma uit Rutten het eerste kievitsei van Flevoland aan de gemaalweg in Rutten, het 

weidevogelseizoen was daarmee begonnen.  
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Aantal nesten 

Het aantal nesten dat door de vrijwilligers en boeren is gevonden, is jammer genoeg weer gedaald 

(van 979 naar 829). En daarvan zijn dit jaar maar 374 nesten uitgekomen (54%), een dieptepunt in de 

Flevolandse telling tot nu toe. De vogelaantallen nemen gestaag af, daar zijn we met deze getallen 

helaas getuige van. De kievit neemt het grootste verlies voor zijn rekening, met zo’n 100 nesten 

minder; bontbekplevier, grutto, scholekster, stormmeeuw en wilde eend zijn verantwoordelijk voor 

de rest van de afname. De tureluur is de enige weidevogel die groene cijfers laat zien. De grootste 

verliezer in het rijtje is de wilde eend. Daarvan werden andere jaren ongeveer 10-15 nesten 

gevonden, nu maar één nest, verbazingwekkend! Sovon heeft er in 2016 al een artikel aan gewijd dat 

vanaf 1990 het aantal wilde eenden in Nederland met 30% is afgenomen, terwijl dat in omliggende 

landen niet het geval is. Wat is er aan de hand met onze wilde eenden? 

Onze nationale vogel de grutto maakte helaas weer een dramatisch broedseizoen mee.  Maar 12 

nesten van de 41 gevonden nesten kwamen uit, zo gaan de aantallen wel heel snel achteruit. Intens 

jammer! Vooral predatie was hier debet aan. Maar ook de kievit deed het minder, ook hier meer 

predatie (21%), maar de verliesoorzaken zijn duidelijk verschillend, werkzaamheden (10%) en 

verlaten nesten (10%) maar ook 

onbekende verliesoorzaken 

(5,5%) zorgen voor een droevig 

beeld. Die 10% verlies door 

werkzaamheden is beschamend. 

Dat is nu hetgeen waarvoor we 

die nesten zoeken en markeren, 

om verlies door werkzaamheden 

te voorkomen. Waarom gaat dit 

zo mis? Hier is eenvoudig grote 

winst te halen, communiceer als 

vrijwilliger en boer/loonwerker 

met elkaar, daar gaat het om, 

dan zijn de weidevogels niet de 

dupe. 

legsel 2017      
Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit 

Bontbekplevier 15 14 8 6 57.14 

Fuut 3 3 2 1 66.67 

Graspieper 1 0 0 0 0.00 

Grutto 41 38 12 26 31.58 

Kievit 654 550 295 255 53.64 

Kleine plevier 1 1 1 0 100.00 

Knobbelzwaan 4 4 3 1 75.00 

Meerkoet 11 8 6 2 75.00 

Scholekster 73 50 38 12 76.00 

Stormmeeuw 4 3 0 3 0.00 

Tureluur 21 19 9 10 47.37 

Veldleeuwerik 1 0 0 0 0.00 

Wilde eend 1 0 0 0 0.00 

Totaal 829 690 374 316 54.20 

% van bekend resultaat     54.2 45.8   
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Verliesoorzaken. 

Helaas komen er niet zoveel nesten uit (54%), de belangrijkste verliesoorzaken zijn vooral te wijten 

aan predatie 23,5%  (+2,3%), werkzaamheden 8,6%  (+1,5%) en verlaten nesten 8,4% (+4%) . De 

kleinere verliesoorzaken zijn beweiding 0.2%, overige 0.2% en de verliespost onbekend is de enige 

die minder groot is geworden 4,8% (-5,5%).  

Verliesoorzaken                       
Soort B* BM ON OV P PK PM PO PV V W WA WB WGB WM WO WPE WRS WZP Totaal 

Bontbekplevier     1   2 1 1   1                     6 

Fuut       1                               1 

Grutto         22         4                   26 

Kievit 1 1 30   47 40 1 1 27 51   1 13 2   9 19 6 6 255 

Knobbelzwaan             1                         1 

Meerkoet     1 1                               2 

Scholekster     1   5 1   1 2 1           1       12 

Stormmeeuw         1 1         1                 3 

Tureluur         6       1 2         1         10 

Totaal 1 1 33 2 83 43 3 2 31 58 1 1 13 2 1 10 19 6 6 316 

  

B*: Beweiding Soort niet bekend W: Werkzaamheden Soort niet bekend 

BM: Beweiding Door melkvee WA: Werkzaamheden Door aanaarden 

P: Predatie Soort niet bekend WB Werkzaamheden Door bemesten 

PO: Predatie Door onbekend beest WM: Werkzaamheden Door maaien 

PK: Predatie Door vogel bijv. kraai of meeuw WO: Werkzaamheden Door overige werkzaamheden 

PM Predatie Door mens WPE: Werkzaamheden Door ploegen/eggen 

PV: Predatie Door vos WGB Werkzaamheden Door gewasbescherming 

V: Verlaten Verlaten WRS: Werkzaamheden Door Rollen en slepen 

ON: Onbekend Volledig onduidelijk welke oorzaak WZP: Werkzaamheden Door zaaien/poten 

OV: Overige Verliesoorzaak       

 

Als we dan naar de uitgesplitste verliesoorzaken kijken, dan 

blijkt dat predatie door vos is afgenomen en predatie door 

kraai en meeuw is toegenomen. Het is opvallend dat 

predatie door hermelijn, wezel en boom of steenmarter niet 

is genoteerd. Terwijl uit de verhalen van mensen die veel in 

het veld zijn dit wel wordt gesignaleerd. Het is natuurlijk 

moeilijk om hier harde bewijzen voor te vinden, maar we 

kunnen het wel apart registeren, dat komt nu niet duidelijk 

naar voren. Bij werkzaamheden zie je een verschuiving van 

de oorzaken, vorig jaar gingen duidelijk veel nesten verloren bij ploegen/eggen. Nu is het veel meer 

verspreid over de verschillende werkzaamheden. Het is niet altijd duidelijk bij een verloren nest wie 

of wat het gedaan heeft, maar je kan uit een van de 28 verliesoorzaak kiezen. Dat uitsplitsen naar 

verschillende soorten verliesoorzaken maak ons administratie systeem zo geweldig, benut dat dus 

vooral ook! 
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Beschermingsresultaten 

Door stokken bij nesten 

te plaatsen maken, 

wordt een nest 

zichtbaar in het veld. Of 

deze nesten dan ook 

uiteindelijk bij 

werkzaamheden 

gespaard worden, is 

maar de vraag. Een 

nest kan namelijk al uit 

zijn of gepredeerd zijn 

voordat boeren en 

loonwerkers aan de 

slag gaan op het land. 

En dan hebben die 

stokken uiteindelijk 

geen nut gehad. Maar omdat we nooit precies weten hoe het seizoen verloopt, worden nesten bij 

het vinden gemarkeerd. Als redelijk zeker is dat bij werkzaamheden een nest verplaatst wordt, kan 

een nest in een mandje gedaan worden. Omdat het in een mandje plaatsen geen 

beschermingshandeling bij een bepaalde werkzaamheid is, komt die in onderstaande tabel buiten de 

totaal telling te staan. Maar het draagt zeker bij aan een succesvollere bescherming bij een van de 

vele werkzaamheden op bouwland. Aardappelen en gras zijn 2 belangrijke gewassen waar veel winst 

te halen is door nesten te beschermen, met name bij aanaarden (aa) kunnen veel nesten worden 

gespaard. Tijdens ploegen en eggen (pe) worden de meeste gespaard. Wel is er een duidelijk verschil 

in het uiteindelijke succes. Bij aanaarden komt 56% van de gespaarde nesten uit, bij ploegen en 

eggen is dat maar 20%. Elk jaar zijn deze getallen verschillend, en helaas is niet iedere actie even 

succesvol, dat weten we van tevoren nooit. Daarom gewoon nesten sparen, en niet denken dat het 

geen zin heeft bij ploegen of eggen.    

             

gewas nesten aa zp pe om ov bm gb rs 
besch. 
nesten % beschermd nim 

Aardappelen 176 61 11 3 1 1 1 4   82 46,59 31 

Bieten 72   6 11   1   12   30 41,67   

Bollen 64   1 1           2 3,13   

braak 30   6       1     7 23,33 12 

Graan 14               4 4 28,57   

Gras 105       40   6     46 43,81   

groenbemester 8     7           7 87,50 7 

groenten 20   4 4   1       9 45,00 4 

Mais 92   3 19   2 1 7   32 34,78 25 

Onbekend gewas 83   3 23     6 1   33 39,76 28 

Overig gewas 55   6 13 1 2 4     26 47,27 13 

Peulvruchten 5         1       1 20,00 2 

Uien 105         8 3 9   20 19,05 1 

totaal 829 61 40 81 42 16 22 33 4 299   123 

uit% per beschermingsactiviteit 56 66,7 19,7 38,5 100 36 54 100    37,4 
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Resultaat van de groepen 

Nu de coördinator van de vrijwilligersgroep Emmeloord was gestopt, was het sterk de vraag wie er 

als vrijwilliger nog doorging. Een vrijwilliger is actief geworden in omgeving Creil en twee zijn er bij 

Ens actief gebleven. Maar een groot aantal vrijwilligers binnen de groep heeft niets meer van zich 

laten horen. Het verlies aan vrijwilligers is daardoor aanzienlijk, overigens zijn alle 

vrijwilligersgroepen mensen kwijt geraakt. Doordat er geen aanvulling was van nieuwe vrijwilligers 

vanuit de weidevogel cursus, zien we dat er in 2017 16 mensen minder actief zijn geweest. Omdat er 

steeds minder vogels op de landerijen worden waargenomen, hebben we helaas te maken met het 

gedemotiveerd raken van vrijwilligers en dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. De vrijwilligersgroep 

in Zeewolde heeft ook aangegeven dat ze in 2018 niet meer het veld in gaan. De aantallen 

weidevogels zijn zo laag geworden dat het de moeite niet meer loont om voor 10 nestjes zo’n 1000 

ha af te lopen. Begrijpelijk, maar wel jammer. Zo raken we steeds meer de ‘oren en ogen van het 

platteland’ kwijt, omdat er op weidevogelgebied niets meer te beleven valt in het buitengebied. Dat 

boeren onveranderd hun steun aan de weidevogels aanbieden is een mooi gegeven.  

Groepen 2017 totaal ha gras bouw vrijwilligers ervaringsjaren boeren k s g b o % uit 

Dronten/Biddinghuizen 1085 192 893 11 12,3 46 99 2 0 0 19 59,8 

Swifterbant/Lelystad 4679 794 3885 20 8,5 85 131 1 0 5 0 51,6 

Zeewolde 1058 205 853 6 13,3 28 9 0 0 1 0 80,0 

Luttelgeest/Marknesse 676 248 428 13 14 37 69 7 0 3 2 59,5 

Emmeloord/Nagele 42 15 27 2 12 1 15 3 0 1 0 73,7 

Rutten/Bant/Espel 3063 703 2360 30 11,2 99 330 60 41 5 26 50,3 

Totaal 10603 2157 8446 82 11,4 296 653 73 41 15 47 829 
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Zwaluwtelling en uren. 

Bij de telling van nesten van zwaluwen in 2017, zijn de groepen uit Rutten, Lelystad/Swifterbant en 

Dronten/Biddinghuizen wederom actief geweest. Ieder jaar tellen ze trouw de zwaluwen op vaste 

plekken. In Rutten is een reeks van 10 jaar tellen aan de buitenwegen een feit. Zeer gestructureerd 

tellen verteld iets over de aantalsontwikkeling in en om Rutten. Maar in Lelystad/Swifterbant en 

Dronten/Biddinghuizen wordt ook goed geteld. Top dat jullie daar zo mee bezig zijn. Er zijn 1074 

huiszwaluwen en 1058 boerenzwaluwen geteld. Dat is in vergelijking met 2016 bij de huiszwaluwen 

gelijk en 5% meer boerenzwaluwen. 

Nu is 2018 door de SOVON uitgeroepen tot het ‘jaar van de huiszwaluw’. Op de Website van de 

SOVON staat precies vermeld wat er gedaan kan worden. Mocht je nog niet voldoende geïnspireerd 

zijn, Professor Theunis Piersma heeft een prachtig boek over de huiszwaluw geschreven. Gezien hij 

aan zijn woonhuis in Gaast een enorme kolonie heeft zitten, kon hij het niet laten om in zijn vrije tijd 

waarnemingen te doen aan zijn kolonie, wat na jaren tellen en kijken en meten uiteindelijk tot het 

boek “Zwaluwen van Gaast” heeft geleid.  

Dat onze hobby tijd kost weten we natuurlijk allemaal. Gelukkig houden de meeste vrijwilliger bij 

hoeveel tijd zij ongeveer in deze hobby steken. In 2017 zijn er 2013 uren besteed om 

weidevogelnestjes te beschermen. Wat overeenkomt met 2,4 uur per nest, dat is niet niks. Zoiets 

realiseer je niet als je met het veldwerk bezig bent.  
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Weidevogel(natuur)gebieden. 

Gelukkig hebben we ook speciale natuurgebieden voor weidevogels, daar hebben de vogels geen last 

van machines die iets moeten tijdens het broedproces. De rust die daar heerst, in combinatie met de 

ideale omstandigheden om hun kuikens groot te krijgen, zou moeten resulteren in een hoog 

broedresultaat. Maar niets is minder waar in Flevoland. Zelf in de speciale 

weidevogelnatuurgebieden als Zwarte hoek, Rotterdamse hoek en Ettenlandseveld krijgen grutto’s 

hun kroost niet groot of sterker nog, ze zitten er niet eens, zorgwekkend dus. Er zijn grote bedragen 

uitgeven speciaal om het de weidevogels naar de zin te maken met een specifiek natuurgebied, maar 

of dat wel voldoende geëvalueerd wordt of het wat oplevert voor grutto’s en andere weidevogels, ik 

betwijfel het. En dat is doodzonde. Problemen als predatie spelen in deze gebieden ook een grote 

rol, maar hoe gaan de beheerders hier mee om, is er een duidelijke doelstelling wat men als 

wenselijk eindresultaat ziet? En als die doelstelling niet gehaald wordt en men weet de oorzaak, wat 

gaan bewuste organisaties er dan aan doen?.... Ik mis zeker enige gedrevenheid bij 

natuurorganisaties om resultaat te halen in hun weidevogelnatuurgebieden. En dat zou wel moeten, 

dat zijn ze de maatschappij en de weidevogels verschuldigd. Als er zoveel geld in om gaat moet je het 

resultaat ook maar eens verantwoorden. Je kan niet langer met de beschuldigende vinger naar de 

boeren wijzen en in weidevogelnatuurgebieden zelf ook geen resultaat boeken. Ik hoop dat 

natuurorganisaties voor verbeteringen gaan zorgen in hun weidevogelnatuurgebieden, want op het 

boerenland is het resultaat in ieder geval zeer slecht. Aangezien we daar geen kruidenrijke vegetaties 

aantreffen, valt dat ook niet te verwachten. Maar als in de “goede” kruidenrijke weidevogelgebieden 

de vos (overduidelijk) alles opeet en verstoort, dan moet je maatregelen nemen. Op veel plekken in 

Nederland is al succes geboekt met het plaatsen van een vossenwerend raster. Voor 2018 lijkt dat 

het proberen waard, ga daar a.u.b. mee aan de slag! Wellicht kan faunabeheer ook zijn bijdrage 

leveren. Overleg met elkaar hoe dit op te lossen en wie wat gaat doen. Als de sodemieter aan de 

slag, want anders zijn we de grutto’s in Flevoland over 5 jaar kwijt. Predatoren als vos de schuld 

geven van het beperkte succes, is in sommige jaren echt wel terecht, maar er kan wel iets aan 

gedaan worden. Wordt dit ook een punt van aandacht bij jagers om gericht in gebieden met grutto’s 

daar tijd aan te besteden? De grutto, onze nationale vogel, wordt zo langzamerhand een vogel die 

we op glossy folders zien, maar het geluid ervan verstomt in het veld, en dat is zorgwekkend, daar 

moet iets aan gebeuren, het is tijd voor de juiste acties. Natuurorganisaties DOE ER A.U.B. WAT AAN. 

 

 

 


