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Woord voorafWoord voorafWoord voorafWoord vooraf     

 

Op de cover van dit jaarverslag staat een grutto, een mannetje. De kans is groot dat het legsel 

van zijn vrouwtje is beschermd door vrijwillige weidevogelbeschermers. Zijn territorium ligt 

namelijk in het westelijke Eemgebied, één van de vele gebieden in de provincie Utrecht waar 

agrariërs en vrijwilligers eendrachtig samenwerken aan het beschermen van weidevogels.  
 

In hetzelfde gebied werd in 2009 ook het eerste kievitsei van Nederland gevonden. Reijer Man-

ten van weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied was op 8 maart de gelukkige 

vinder van een kievitsnest met één ei. Hiermee werd het eerste kievitsei voor de 5e keer sinds 

2004 in de provincie Utrecht gevonden! Het nest werd vervolgens beschermd bij werkzaamhe-

den op het perceel en kwam vier weken later uit. Vele Utrechtse vrijwilligers volgden in 2009 dit 

goede voorbeeld. Ook zij beschermden vele nesten tegen mogelijk verlies door agrarische 

werkzaamheden. Ze deden dit op zowel gras- als bouwland, in goede samenwerking met agra-

riërs, agrarische natuurverenigingen, natuurbeherende organisaties en de provincie Utrecht. 

Hoe hun seizoen verliep, kunt u lezen in dit jaarverslag.  
 

We kijken in dit verslag eerst naar de coördinatie en ondersteuning van de vrijwillige weidevo-

gelbescherming, gevolgd door het weer in 2009 en de invloed hiervan op de weidevogels. Hier-

na zetten we de resultaten van de weidevogelbescherming over de gehele provincie op een rij, 

waarna we ook de resultaten van de regionale groepen presenteren. Afsluitend is een korte 

vooruitblik op het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer opgenomen, en dan in 

het bijzonder naar wat deze voor de rol van de vrijwillige weidevogelbeschermers betekent. Het 

stelsel werd in 2010 ingevoerd, maar bij de vrijwilligers leefden al in 2009 de nodige vragen.  
 

De gruttoman op de cover doet 

alsof hij slaapt, maar met zijn 

snavel in de rugveren houdt hij 

de omgeving nauwlettend in 

de gaten. In dit geval omdat 

zijn kuikens (zie de foto 

hiernaast) in de buurt rondlo-

pen. Ze zijn op zoek naar de 

duizenden insecten die ze 

dagelijks moeten eten om te 

kunnen groeien. Ook op het 

vlak van kuikenbescherming zetten de Utrechtse vrijwilligers zich steeds meer in. Deze inspan-

ning is (nog) niet goed in cijfers te vatten, maar het is goed te weten dat vrijwilligers ook hun 

ogen en oren in het veld gebruiken om de weidevogels ook tijdens het opgroeien bij te staan. 
 

 

René Faber en Marc van Leeuwen 

Landschap Erfgoed Utrecht  
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Afbeelding 1  Kievitmoeder met kuikens  

1111     Coördinatie en ondersteuningCoördinatie en ondersteuningCoördinatie en ondersteuningCoördinatie en ondersteuning        
 
De hoofdactiviteit van de vrijwillige weidevogelbeschermers bestaat uit het opsporen en mar-

keren van weidevogellegsels, teneinde te voorkomen dat deze bij agrarische werkzaamheden 

of beweiding door vee verloren gaan. In de provincie Utrecht werden op deze wijze in 2009 

meer dan 7400 weidevogelnesten beschermd. Ook gaat steeds meer aandacht uit naar het 

beschermen van de weidevogelkuikens. Zo letten de vrijwillige weidevogelbeschermers goed 

op waar zich weidevogelkuikens bevinden. Wanneer deze gevaar dreigen te lopen wordt ge-

poogd om in samenwerking met de agrariërs en agrarische natuurverenigingen tot bescher-

mende maatregelen als vluchtstroken of uitgesteld maaien te komen. Om deze bescherming 

mogelijk te maken en op een goede manier te laten verlopen, is een goede organisatie nood-

zakelijk. Hoe is de vrijwillige weidevogelbescherming in de provincie Utrecht georganiseerd?  

    

Organisatie van de Vrijwillige WeidevogelbeschermingOrganisatie van de Vrijwillige WeidevogelbeschermingOrganisatie van de Vrijwillige WeidevogelbeschermingOrganisatie van de Vrijwillige Weidevogelbescherming    

De vrijwillige weidevogelbeschermingsgroepen in de provincie Utrecht zijn zelfstandige orga-

nisaties, die zelf hun groep organiseren, vrijwilligers over de diverse boerenbedrijven verdelen, 

de nesten (en kuikens) opsporen, beschermen en registreren. Zij worden hierbij ondersteund 

en geadviseerd door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). LEU is verantwoordelijk voor de coördi-

natie, gegevensverzameling, verslaglegging en publiciteit met betrekking tot de vrijwillige wei-

devogelbescherming in de provincie Utrecht. Daarnaast is LEU als adviseur betrokken bij het 

collectief weidevogelbeheer en de agrarische natuurverenigingen. Voorafgaand aan het weide-

vogelseizoen worden nieuwe en minder ervaren vrijwilligers opgeleid en vervolgens in het veld 

begeleid door ervaren vrijwilligers uit de eigen weidevogelgroep of door z.g. weidevogelmen-

toren. 

    

Werving en opleidingWerving en opleidingWerving en opleidingWerving en opleiding    

De weidevogelgroepen bepalen of, en in hoeverre, er behoefte is aan nieuwe vrijwilligers. Ver-

volgens worden er ‒ met name via lokale media ‒ in diverse regio’s nieuwe vrijwilligers gewor-

ven. In de regel komen hier voldoende nieuwe 

vrijwilligers op af, die door LEU een basiscursus 

weidevogelbescherming krijgen aangeboden. 

Deze cursus, die twee avonden duurt, werd in 

2009 gegeven in zowel Houten als Kockengen. 

Tijdens de cursusavonden wordt de nieuwe 

vrijwilligers basiskennis van de diverse 

weidevogelsoorten bijgebracht, informatie over 

het boerenland- en bedrijf gegeven en worden zij 

natuurlijk voorgelicht over de wijze waarop de 

weidevogels dienen te worden beschermd. In het 

najaar werd tijdens slotbijeenkomsten van diverse 

groepen extra aandacht besteed aan de 

bescherming van weidevogelkuikens. Dit door 

middel van lezingen waarin het leven van weidevogelkuikens centraal stond. Veel van de (sub-

sidie)maatregelen zijn tegenwoordig immers gericht op het vergroten van de overleving van 
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Afbeelding 2  Voorjaarsoverleg weidevogelmentoren, maart 

2009 

 

kuikens. Door in de lezingen het leven van de kuikens uit te lichten wordt het voor beschermers 

mogelijk meer voeling te krijgen met de wijze waarop deze beschermd kunnen worden. In de 

(veld)praktijk betekent dit rekening houden met het weer; goed opletten of het veld ingaan 

mogelijk is, of beter gelaten kan worden en; (beter) begrijpen waarom een bepaalde wijze van  

graslandbeheer gunstig of minder gunstig is voor de opgroeiende kuikens. 

 

Ondersteuning groepenOndersteuning groepenOndersteuning groepenOndersteuning groepen    

Voorafgaand aan het weidevogelseizoen voorziet LEU de weidevogelgroepen van de bescher-

mingsmaterialen zoals stokken om nesten te markeren en nestbeschermers. De groepen bestel-

len de benodigde materialen bij LEU, die deze vervolgens bij de groepen aflevert. Daarnaast 

kunnen de groepen aangeven of zij een cursus of (extra) begeleiding in het veld nodig hebben. 

De extra begeleiding in het veld biedt LEU door de inzet van de z.g. weidevogelmentoren. Deze 

mentoren zijn ervaren weidevogelbeschermers met een goede gebiedskennis. Zij maken af-

spraken met de groepen en leiden vaak nieuwe vrijwilligers op. Soms ondersteunen zij ook de 

meer ervaren vrijwilligers.  In 2009 waren zeven mentoren wekelijks meerdere dagdelen in hun 

werkgebied actief. 

 

Contacten met groepenContacten met groepenContacten met groepenContacten met groepen    

Twee keer per jaar, in het vroege 

voorjaar en najaar, komen de 

coördinatoren van de vrijwilligers-

groepen en de weidevogelmentoren 

samen bij LEU om het seizoen voor te 

bespreken c.q. te evalueren.  

 

Tijdens deze overleggen worden de 

seizoensresultaten doorgenomen, 

knelpunten en succesverhalen uit-

gewisseld, nieuwe (beleids)ontwikke- 

lingen doorgenomen en andere relevante zaken besproken. Naast bovenstaande contactmo-

menten bezoeken de weidevogelmedewerkers van LEU de start- en afsluitavonden van de vrij-

willigersgroepen. Op deze momenten wordt een lezing gegeven of op een andere wijze bijge-

dragen aan het programma. Tijdens het seizoen worden de groepen door LEU ook in het veld 

bezocht. Ook wordt LEU in het seizoen geraadpleegd over situaties die zich in het veld voor-

doen. Het gaat dan om ‘onverklaarbaar’ gedrag van weidevogels of complexe(re) situaties ten 

aanzien van het beschermen van nesten en kuikens. 
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2222    Het weer en de weidevogels in 2009Het weer en de weidevogels in 2009Het weer en de weidevogels in 2009Het weer en de weidevogels in 2009    
 

◙    De invloed van het weer op weidevogelsDe invloed van het weer op weidevogelsDe invloed van het weer op weidevogelsDe invloed van het weer op weidevogels    

Het weersverloop en de effecten hiervan op de gewassen hebben een serieuze invloed op de 

broedomstandigheden van de volwassen weidevogels en de opgroeimogelijkheden van hun 

kuikens.  
 

Nat en koud weer kan voor broedende vogels een negatieve invloed hebben op het broedsuc-
ces. De vogels moeten dan - naast de energie die moet worden besteed aan het broeden - 

meer energie aanwenden om zelf warm blijven.  (Langdurig aanhoudende) Droogte zorgt voor 

een verharde bovenlaag van de bodem, waardoor b.v. een weidevogel als de grutto met zijn 

snavel niet bij wormen kan komen en hierdoor niet in een goede conditie raakt om te broeden. 

Dit leidt tot uit- of zelfs afstel van het broeden. Wanneer de droogte gepaard gaat met kou, 

komen er ook nog eens minder insecten beschikbaar. Dit is ongunstig voor de oudervogels, 

maar ook zeker voor de kuikens.  
 

Op de kuikens is de invloed van koud en nat weer groot omdat zij snel afkoelen. Gedurende de 

eerste tijd van hun leven kunnen ze zichzelf niet warm houden. Doordat ze bij koud en nat weer 

onder de ouders moeten opwarmen hebben ze minder tijd om voedsel te zoeken. Dit kan lei-

den tot ondervoeding, wat weer leidt tot een slechtere conditie, wat uit kan monden in sterfte. 

 

Het weer is vanzelfsprekend ook van invloed op de groei van de gewassen. Gras groeit vanaf 

een bepaalde temperatuur(som). Temperatuur, zon en neerslag bepalen mede de snelheid van 

de groei en daarmee het moment waarop gemaaid kan worden. Dit aspect van de agrarische 

bedrijfsvoering kan een grote invloed hebben op de overleving van eieren en jongen. Niet al-

leen kan een maaiperiode die samenvalt met de uitkomst van veel nesten zorgen voor verliezen 

onder de jonge kuikens; ook de intensiteit waarmee de maaiwerkzaamheden soms plaatsvin-

den tijdens een korte, droge periode in mei kunnen voor grote verliezen zorgen: Het gaat dan 

om directe effecten doordat nesten verloren gaan of kuikens worden uitgemaaid, of om indi-
recte, negatieve effecten doordat grote gemaaide oppervlakten de kuikens de broodnodige 

insecten en dekking ontnemen. 
 

◙    Het weer in voorjaar 2009Het weer in voorjaar 2009Het weer in voorjaar 2009Het weer in voorjaar 2009    

De winter van 2008/ 2009 kende perioden 

waarin de ijzers weer eens ondergebonden 

konden worden, maar kende toch een vrij 

zacht, somber en nat einde. Het KNMI 

omschrijft de hierop volgende lente van 2009 

als ‘zeer zacht, zeer zonnig en gemiddeld over 

het land vrij droog’. De lente van 2009 was de 

op één na zachtste lente in ruim een eeuw. In 

figuur 1 is te zien dat vooral de maand april 

verantwoordelijk was voor het zachte voorjaar. In De Bilt lag de gemiddelde maandtemperatuur 

op 12,2 °C tegen 8,3 °C normaal. Ook maart en mei waren zachter dan normaal.  

 

Figuur 1  TemperaFiguur 1  TemperaFiguur 1  TemperaFiguur 1  Temperatuurverloop De Bilt, lente 2009tuurverloop De Bilt, lente 2009tuurverloop De Bilt, lente 2009tuurverloop De Bilt, lente 2009    
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Ook het aantal uren zon lag in het voorjaar in 

De Bilt hoger dan gemiddeld (figuur 2). Er 

werden 605 zonuren geregistreerd tegen 

een langjarig gemiddelde van 476 uren.  
 

Met landelijk gemiddeld 142 mm tegen een 

langjarig gemiddelde van 166 mm was de 

lente vrij droog. In figuur 3 is te zien dat de 

hoeveelheid neerslag in de lente van 2009 

wel zeer verspreid viel. Droge perioden en 

perioden met buien wisselden elkaar af. April 

was erg droog, maart en mei waren natter. In 

de laatste week van maart regende het 

relatief veel, in mei vielen er forse buien 

waarbij lokaal veel regen viel. Gedenk-

waardig waren de zware onweersbuien die 

in de nacht van 25 op 26 mei over het land 

trokken.  

 

 

 

◙    De invloed van het weer op de weidevogels in 2009De invloed van het weer op de weidevogels in 2009De invloed van het weer op de weidevogels in 2009De invloed van het weer op de weidevogels in 2009    

Het voorjaar van 2009 was over het geheel gerekend dus warm en vrij droog.  Het lijkt voor de 

volwassen vogels redelijke broedomstandigheden te hebben opgeleverd. Maart was vochtig 

genoeg om in conditie te raken voor het broeden en het gevaar voor te grote droogte in de 

loop van april werd enigszins voorkomen doordat er verspreid - en daarmee vaak tijdig - neer-

slag viel. Daardoor bleef er voedsel beschikbaar om in conditie te blijven voor het broeden.  Het 

is wel mogelijk dat bv. grutto’s zich door de relatieve droogte naar wat nattere percelen ver-

plaatsten. 
 

Op agrarisch gebied bleef de grasgroei door de lagere temperaturen en het regenachtige weer 

eind maart achter. Doordat de temperaturen in april fors stegen en het droger werd, maakte het 

gras vervolgens een zeer sterke groeispurt door. Door de tijdige neerslag kon de grasgroei ook 

goed doorzetten. De eerste grassnede kon daarom toch rond de gebruikelijke periode (begin 

mei) worden geoogst.  
 

Door de snelle grasgroei werd het voor menig agrariër en vrijwilliger al snel lastig om de legsels 

van langgrasbroeders als de grutto, tureluur en slobeend te vinden. Dit terwijl er nog relatief 

veel vogels een nest hadden en bescherming verdienden. Door het veelvuldig en op grote(re) 

schaal maaien zullen ‒vooral daar waar onvoldoende of niet goed geplaatst uitgesteld maaibe-

heer voorhanden was ‒ in mei nogal wat weidevogelkuikens geen goede opgroeiomstandig-

heden hebben gehad. Het zal hen aan insecten en schuilgelegenheid hebben ontbroken. De 

onweersbuien en -lokaal- grote hoeveelheden neerslag aan het einde van mei zullen, tenslotte, 

ongetwijfeld ook (her)nestelende weidevogels en weidevogelkuikens parten hebben gespeeld.

Figuur Figuur Figuur Figuur  2 &  2 &  2 &  2 & 3 3 3 3 Aantal uren zonneschijn en hAantal uren zonneschijn en hAantal uren zonneschijn en hAantal uren zonneschijn en hoeveelheid oeveelheid oeveelheid oeveelheid     

neerslag neerslag neerslag neerslag in in in in De Bilt, lente 2009De Bilt, lente 2009De Bilt, lente 2009De Bilt, lente 2009    
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3333            Resultaten weidevogelbescherming Resultaten weidevogelbescherming Resultaten weidevogelbescherming Resultaten weidevogelbescherming 2009200920092009    
 

◙    Omvang en resultatenOmvang en resultatenOmvang en resultatenOmvang en resultaten    

Verspreid over de provincie Utrecht waren in 2009 zo’n 500 vrijwillige weidevogelbeschermers 

actief die op meer dan 650 meewerkende bedrijven weidevogels beschermden. Deze bedrijven 

vertegenwoordigden in totaal een kleine 10.000 ha. Ruim 85% van de beschermde hectares 

bestond uit grasland, de overige hectares bestonden uit bouwland, voornamelijk maïsland. Op 

een aantal bedrijven besloten de vrijwilligersgroepen de vrijwillige bescherming beëindigen. 

Dit vanwege het sterk teruggelopen aantal weidevogels aldaar. De vrijgekomen ruimte werd 

grotendeels weer opgevuld met nieuwe locaties waar weidevogels broedden.  

 

In tabel 1 staat het aantal nesten vermeld dat in 2009 werd beschermd, verdeeld over de be-

langrijkste weidevogelsoorten1.  

 
SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    Uitkomst Uitkomst Uitkomst Uitkomst 

bbbbekendekendekendekend    

UitUitUitUit    Niet uitNiet uitNiet uitNiet uit    % uit% uit% uit% uit    

Kievit  5342 4969 3833 1136 77.14  

Scholekster  519 461 352 109 76.36  

Grutto  988 897 623 274 69.45  

Tureluur  337 317 246 71 77.60  

Bontbekplevier  7 7 7 0 100.00  

Kleine plevier  2 2 2 0 100.00  

Kluut  4 4 4 0 100.00  

Krakeend  5 4 1 3 25.00  

Kuifeend  41 33 26 7 78.79  

Slobeend  50 47 30 17 63.83  

Zomertaling  7 7 5 2 71.43  

Gele kwikstaart  8 6 6 0 100.00  

Graspieper  1 1 1 0 100.00  

Veldleeuwerik  8 6 6 0 100.00  

Totaal Totaal Totaal Totaal     7404740474047404    6821682168216821    5188518851885188    1633163316331633    76.06 76.06 76.06 76.06     

% van bekend resultaat      76.06  23.94    

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111 Aantal gevonden nesten van de belangrijkste weidevogelsoo Aantal gevonden nesten van de belangrijkste weidevogelsoo Aantal gevonden nesten van de belangrijkste weidevogelsoo Aantal gevonden nesten van de belangrijkste weidevogelsoorrrrten in de provincie Utrecht in 2009.ten in de provincie Utrecht in 2009.ten in de provincie Utrecht in 2009.ten in de provincie Utrecht in 2009.    

Het aantal gevonden kievitsnesten schommelt al jaren tussen de 5100 en 5400 legsels. In 2009 

lag het aantal hoog. Bij kieviten zegt dit echter niet direct iets over het aantal paartjes in een 

gebied, omdat eenzelfde broedpaar meerdere legsels kan produceren (zie ook de paragraaf 

uitkomstresultaten). Van de scholekster werden in 2009 ook meer nesten geregistreerd dan in 

2006-2008, van de tureluur daarentegen iets minder.  

 

Het aantal gruttonesten lag flink lager dan in 2008 (1215 nesten) en 2006 (1155), en zelfs lager 

dan het zeer droge voorjaar van 2007 (1015) waarin veel grutto’s niet tot broeden overgingen. 

                                                      
1 Soorten als wilde eend, meerkoet, knobbelzwaan staan niet in de tabel vermeld, maar zijn wel verdisconteerd in het 

totaal aantal legsels. De geregistreerde aantallen van deze soorten zijn echter dusdanig laag, dat zij de algehele getallen 

niet noemenswaardig beïnvloeden.   
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Een verklaring voor het lagere aantal gevonden gruttonesten zou kunnen liggen in de zeer 

snelle grasgroei in april, wat het lokaliseren van de nesten sterk bemoeilijkte. Ook zou er in vori-

ge jaren sprake kunnen zijn geweest van meer herlegsels, al komen die bij grutto’s minder voor 

dan bij kieviten (zie ook de paragraaf uitkomstresultaten). Het lagere aantal gevonden grutto-

nesten zou ook simpelweg kunnen aansluiten bij de landelijke, neerwaartse trend van het aan-

tal gruttobroedparen. 
 

Een vergelijking, ook tussen verschillende jaren, van de eenden en zangvogels onder de weide-

vogels heeft weinig zin. Dit omdat dit vaak geheime ‘broeders’ zijn, waarvan het lokaliseren van 

de nesten zeer lastig is.  
 

Grasland <>Grasland <>Grasland <>Grasland <> Bouwland Bouwland Bouwland Bouwland    

Bijna 60% van de geregistreerde legsels lag op bouwland. In tabel 2 is een uitsplitsing gemaakt 

van de legsels naar gras- c.q. bouwland. Uit de tabel komt overduidelijk naar voren dat ruim drie 

kwart van de nesten van scholeksters en kieviten op bouwland werd gelokaliseerd, terwijl bijna 

één tiende van de grutto’s hierop nestelde. Uit de gebieden waar dit laatste plaatsvindt, wordt 

gemeld dat dit al lang niet meer op plaatsen gebeurd waar het jaar daarvoor nog grasland lag, 

maar dat grutto’s hier structureel op bouwland broeden. Deze aantallen bewijzen het toene-

mende belang van bescherming van weidevogels op ‒ vooral - maïspercelen bij werkzaamhe-

den. Dit geldt overigens niet alleen voor de legsels, maar ook zeker voor de kuikens! 

 
Uitgekomen nestenUitgekomen nestenUitgekomen nestenUitgekomen nesten met b met b met b met beeeekend kend kend kend 

resultaatresultaatresultaatresultaat (%) (%) (%) (%)    

SoortSoortSoortSoort    GraslandGraslandGraslandGrasland (%) (%) (%) (%)    Bouwland Bouwland Bouwland Bouwland (%)(%)(%)(%)    

GrasGrasGrasGras    BouwBouwBouwBouw    

TotaalTotaalTotaalTotaal    3002 3002 3002 3002 (41)(41)(41)(41) 4370437043704370 (59)(59)(59)(59) 2049204920492049    (74)(74)(74)(74)    3123312331233123    (78)(78)(78)(78)    

KievitKievitKievitKievit    1459145914591459 (27)(27)(27)(27) 3883388338833883 (73)(73)(73)(73) 1040 1040 1040 1040 (75)(75)(75)(75)    2793 2793 2793 2793 (78)(78)(78)(78)    

ScholeksterScholeksterScholeksterScholekster    160 160 160 160 (31)(31)(31)(31)    356356356356 (69)(69)(69)(69) 101010103 3 3 3 (72)(72)(72)(72)    247 247 247 247 (79)(79)(79)(79)    

GruttoGruttoGruttoGrutto    898 898 898 898 (91)(91)(91)(91)    90 90 90 90 (9)(9)(9)(9)    570 570 570 570 (70)(70)(70)(70)    53 53 53 53 (65)(65)(65)(65)    

Tabel Tabel Tabel Tabel 2222 Legsels uitgesplitst naar  Legsels uitgesplitst naar  Legsels uitgesplitst naar  Legsels uitgesplitst naar landtypelandtypelandtypelandtype    

    

◙    UitkomstresultatenUitkomstresultatenUitkomstresultatenUitkomstresultaten    

Het absolute aantal nesten is een graadmeter voor het succes van de weidevogels, maar in feite 

is het belangrijker dat nesten ook daadwerkelijk uitkomen. In tabel 1 was al te zien dat over heel 

Utrecht gerekend het percentage geregistreerde, uitgekomen nesten in 2009 op 76,76,76,76,1 1 1 1 procent 

lag. Dat is een redelijk gemiddelde vergeleken met langjarige resultaten (figuur 1). Op soorten-

niveau laat figuur 1 zien dat de uitkomstpercentages van de gevonden nesten van de grutto en 

scholekster sinds 2006 dalen, het percentage van de kievit in 2009 weer steeg en de tureluur 

stabiel bleef ten opzichte van 2008. 
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                                                          Figuur 1 Uitkomstpercentages nesten 2006  Figuur 1 Uitkomstpercentages nesten 2006  Figuur 1 Uitkomstpercentages nesten 2006  Figuur 1 Uitkomstpercentages nesten 2006----2009200920092009    

 

VerliezenVerliezenVerliezenVerliezen    

De kans op een succesvolle uitkomst van een nest kan per jaar en per locatie sterk verschillen. 

Een klein kwart van de nesten waarvan de uitkomst bekend was, was niet succesvol. In tabel 4 

zijn de geregistreerde verliezen uitgesplitst naar oorzaak2. 
 

SoortSoortSoortSoort    Niet uitNiet uitNiet uitNiet uit    PredatiePredatiePredatiePredatie    BeweidingBeweidingBeweidingBeweiding    WerkzaaWerkzaaWerkzaaWerkzaam-m-m-m-

hedenhedenhedenheden    

VerlatenVerlatenVerlatenVerlaten    OverigOverigOverigOverig    OnbOnbOnbOnbeeeekendkendkendkend    

KievitKievitKievitKievit    1136113611361136    538538538538    20202020    102102102102    223223223223    12121212    241241241241    

Scholekster Scholekster Scholekster Scholekster     109109109109    50505050    5555    5555    25252525    3333    21212121    

Grutto Grutto Grutto Grutto     274274274274    131131131131    6666    21212121    68686868    3333    45454545    

Tureluur Tureluur Tureluur Tureluur     71717171    30303030    3333    8888    20202020    0000    10101010    

Krakeend Krakeend Krakeend Krakeend     3333    2222    0000    0000    1111    0000    0000    

Kuifeend Kuifeend Kuifeend Kuifeend     7777    2222    0000    0000    2222    0000    3333    

Slobeend Slobeend Slobeend Slobeend     17171717    4444    2222    2222    8888    0000    1111    

Zomertaling Zomertaling Zomertaling Zomertaling     2222    0000    0000    1111    1111    0000    0000    

TotaalTotaalTotaalTotaal    1633163316331633    765765765765    36363636    139139139139    353353353353    18181818    322322322322    

%  van bekend 
resultaat 

23.9423.9423.9423.94    11.22 11.22 11.22 11.22     0.53 0.53 0.53 0.53     2.04 2.04 2.04 2.04     5.18 5.18 5.18 5.18     0.26 0.26 0.26 0.26     4.724.724.724.72    

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333 Verli Verli Verli Verliesoorzaken in 2009esoorzaken in 2009esoorzaken in 2009esoorzaken in 2009    

Hoofdoorzaken van verlies zijn vooral predatie en verlating. De nestverliezen door beweiding 

en werkzaamheden zijn relatief laag. Bij de onbekende oorzaken zal ook niet direct als zodanig 

te herkennen predatie een rol spelen.  

 
Grasland Grasland Grasland Grasland <><><><> Bouwland Bouwland Bouwland Bouwland    

De uitkomstresultaten op gras- en bouwland ontlopen elkaar niet veel. Op bouwland ligt het 

uitkomstpercentage met 78% hoger dan op grasland (74%). Predatie en het verlaten van nesten 

zijn op beide landtypen de belangrijkste verliesoorzaken. Opvallend is dat het uitkomstpercen-

tage van de grutto op bouwland lager ligt dan op grasland, terwijl voor kievit en scholekster het 

omgekeerde het geval is. 

 

                                                      
2 Soorten als wilde eend, meerkoet, knobbelzwaan zijn niet in de tabel genoemd, maar zitten wel verdisconteerd in het 

totaal. Ook de soorten waarvan het nest niet verloren ging, zijn niet in de tabel opgenomen. 
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Uitkomstpieken Uitkomstpieken Uitkomstpieken Uitkomstpieken en nieuwe legsels van en nieuwe legsels van en nieuwe legsels van en nieuwe legsels van kievit & gruttokievit & gruttokievit & gruttokievit & grutto    

De database met de door de vrijwillige weidevogelbeschermers ingevoerde legselgegevens 

biedt de mogelijkheid om de uitkomstdatum van een nest te berekenen. Onderstaand, in figuur 

2, zijn aan de hand van de geregistreerde legsels de uitkomstdata in kaart gebracht van de kie-

vit, zowel voor de provincie in zijn geheel als voor de gebieden Eemland, Lopikerwaard, 

Utrechtse Venen, Kromme Rijn en Gelderse Vallei3. Voor de grutto is hetzelfde gedaan, maar dan 

alleen voor de gehele provincie (figuur 3). 

 
KKKKievitievitievitievit 

Soorten als de kievit en de grutto gaan in principe voor één (succesvol) legsel. Een succesvolle 

leg van de kievit, d.w.z. een broedpaar dat één of meerdere kuikens vliegvlug krijgt, neemt ruim 

twee maanden in beslag: vier legdagen, een broedtijd van bijna vier weken en ruim 35 dagen 

voordat één of meerdere kuikens vliegvlug zijn. Al die tijd is het kievitvrouwtje druk. Als ze ten-

minste één kuiken heeft grootgebracht, zal zij niet nog een legsel produceren. Wanneer er on-

verhoopt iets misgaat tijdens het broeden of in de (vroege) kuikenfase echter, begint zij tot in 

juni opnieuw. Dit kan betekenen dat één kievitpaar twee of zelfs meer legsels kan produceren. 

Het aantal nesten is derhalve lang niet altijd gelijk aan het aantal broedparen!  

Uitkomstdatum kievit 2009 per gebied
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Figuur 2 UitkomstdataFiguur 2 UitkomstdataFiguur 2 UitkomstdataFiguur 2 Uitkomstdata nesten nesten nesten nesten kievit per gebied in 2009 kievit per gebied in 2009 kievit per gebied in 2009 kievit per gebied in 2009    

Figuur 2 laat voor uitgekomen nesten van de kievit in 2009 twee piekperioden zien. De 1e uit-

komstpiek valt rond 24 april, de tweede begin juni. Als we uitgaan van 4 legdagen en een 

broedtijd van bijna vier weken, dan zijn de meeste kieviten in de laatste week van maart en/ of 

begin mei met leggen begonnen. De 2e uitkomst piek zou er in dit geval op kunnen wijzen dat 

de 1e leg voor een deel van de kieviten niet succesvol is geweest. In deze piek kunnen zich uit-

gekomen nesten bevinden van kievitparen die een nieuwe broedpoging ondernamen vanwe-

ge ofwel het verlies van hun nest of van hun kuikens. Uit de grafiek komt ook naar voren dat 

Eemland een ‘vroeg’ gebied is voor de kievit, in de overige gebieden legde het merendeel van 

de kieviten enige tijd later.  

 

                                                      
3 Het aantal uitgekomen nesten wijkt af van de totalen in tabel 1. Dit komt doordat voor de berekening van de uit-

komstdatum meerdere controledata nodig zijn. Deze zijn niet altijd voorhanden, waardoor voor de grafieken slechts 

een deel van de uitgekomen nesten is gebruikt. 
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GGGGruttoruttoruttorutto 

Bij de grutto is het verhaal anders. Hier is een vrouwtje 4 dagen aan de leg, broedt zij 24 dagen 

en zijn haar kuikens na 28 dagen vliegvlug. Tussen het 1e ei en een kuiken dat vliegt, verstrijken 

er twee maanden. Gedurende deze periode is het vrouwtje (en ook het mannetje) druk met 

broeden en hoeden. Net als bij de kievit zal een vrouwtje na het uitvliegen van tenminste één 

kuiken niet opnieuw tot broeden overgaan. Wanneer het bij een grutto misgaat in de broed- of 

kuikenfase echter, is de vuistregel dat een grutto die haar eieren voor de helft van haar broed-

periode kwijtraakt eventueel nog een nieuw legsel zal proberen te produceren. Praktisch gezien 

houdt dit in dat grutto’s veel minder herlegsels produceren dan de kievit. 

 

Het cruciale verschil tussen de grutto en de kievit ligt deels in het feit dat grutto’s een paar we-

ken later met broeden beginnen en daardoor een korter broedseizoen tot hun beschikking 

hebben. Ook heeft een gruttovrouwtje voor het aanmaken van een legsel 50% van het li-

chaamsgewicht aan bouwstoffen nodig. Naarmate het seizoen vordert worden de weilanden 

veelal droger, waardoor de beschikbaarheid van voedsel steeds verder afneemt. Dit verkleint de 

kans om in conditie te komen voor een evt. nieuw legsel. 
 

Uitkomstdatum Grutto 2009

0

20

40

60

80

100

120

10
 t/m

 16 a
pril

17
 t/m

 23 a
pril

24
 t/m

 30 a
pril

1 t
/m

 7 
mei

8 t
/m

 14
 m

ei

15
 t/m

 21 m
ei

22
 t/m

 28 m
ei

29
 m

ei 
t/m

 4 ju
ni

5 t
/m

 11
 ju

ni

12
 t/m

 18 j
uni

19
 t/m

 25 j
uni

26
 ju

ni t/
m 2 

jul
i

3 t
/m

 9 
jul

i

Datum

A
an

ta
l n

es
te

n
 (3

73
)

provincie Utrecht

 
Figuur 3 Uitkomstdata nesten grutto in 2Figuur 3 Uitkomstdata nesten grutto in 2Figuur 3 Uitkomstdata nesten grutto in 2Figuur 3 Uitkomstdata nesten grutto in 2009 in de provincie Utrecht009 in de provincie Utrecht009 in de provincie Utrecht009 in de provincie Utrecht    

Gelet op bovengenoemde zaken is het niet verwonderlijk dat figuur 3 een heel ander beeld 

geeft dan bij de kievit het geval was (figuur 2). Bij de grutto is sprake van één grote piek, met 

veel uitkomende nesten tussen eind april en medio mei. De meeste grutto’s beginnen rond 10 

april met broeden, met vroege en late gebieden daar omheen. Eind mei/ begin juni vindt er 

nog een kleine opleving plaats. Het zal hier gaan om uitgekomen nesten van een klein deel van 

de grutto’s die ofwel heel laat hun 1e nest hebben gelegd of tot herleg zijn overgegaan na een 

mislukte 1e poging.  

    

◙    BeschermingsactiviteitenBeschermingsactiviteitenBeschermingsactiviteitenBeschermingsactiviteiten    

De vrijwillige weidevogelbeschermers registreren ook per nest bij welke landbouwactiviteit 

nestbescherming is geboden. In tabel 4 is dit op een rij gezet. Beschermende zaken als het - op 

basis van nestvondsten - uitstellen van maaien, verweiden van vee en aanleggen van vlucht-

stroken worden hierbij niet meegenomen.  
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In 2009 is van 40 procent van alle gevonden nesten (2777) geregistreerd dat ze op één of ande-

re wijze (direct) zijn beschermd. Het gemiddelde uitkomstpercentage van deze nesten lag op 

79%. De beschermingsactiviteiten hadden derhalve een positieve invloed op het uitkomen van 

de nesten.  
 

SoortSoortSoortSoort    BMBMBMBM4444    GBGBGBGB    NBNBNBNB    OMOMOMOM    PEPEPEPE    RSRSRSRS    ZPZPZPZP    OVOVOVOV    TTTTooootaaltaaltaaltaal    

Kievit 507507507507    282282282282    117117117117    70707070    357357357357    121121121121    290290290290    332332332332    2076 

Scholekster 32323232    31313131    15151515    20202020    20202020    8888    28282828    24242424    178 

Grutto 53535353    2222    37373737    152152152152    10101010    6666    8888    54545454    322 

Tureluur 19191919        27272727    73737373    3333    1111    1111    25252525    149 

Krakeend             2222                    2 

Kuifeend 2222        1111    2222                    5 

Slobeend 1111        3333    11111111                3333    18 

Zomertaling         1111                        1 

Bontbekplevier 2222    2222                        5555    9 

Kluut 2222    2222                            4 

Gele kwikstaart     1111        2222                    3 

Veldleeuwerik         1111    1111                    2 

Totaal    

% van totaal% van totaal% van totaal% van totaal    

620    

22.3322.3322.3322.33    

320    

11.5211.5211.5211.52    

202    

7.277.277.277.27    

338    

12.1712.1712.1712.17    

390    

14.0414.0414.0414.04    

136    

4.904.904.904.90    

327    

11.7811.7811.7811.78    

444    

15.9915.9915.9915.99    

2777    

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444 Uitgevoerde en geregistreerde beschermin Uitgevoerde en geregistreerde beschermin Uitgevoerde en geregistreerde beschermin Uitgevoerde en geregistreerde beschermingshandelingen in 2009 gshandelingen in 2009 gshandelingen in 2009 gshandelingen in 2009             

De activiteit waarbij het nest van een bepaalde weidevogelsoort werd beschermd komt over-

een met het landtype waarop deze soort voornamelijk broedt, alsmede het moment in het 

seizoen waarop de werkzaamheden plaatsvinden. Zo zijn de grutto en tureluur vooral be-

schermd bij typische activiteiten op graslandpercelen als bemesting, beweiding of het maaien 

van een perceel.  
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Figuur 4  Beschermingsactiviteiten Tureluur en Scholekster 2009Figuur 4  Beschermingsactiviteiten Tureluur en Scholekster 2009Figuur 4  Beschermingsactiviteiten Tureluur en Scholekster 2009Figuur 4  Beschermingsactiviteiten Tureluur en Scholekster 2009    

 

Dit terwijl de kievit en scholekster veel tegen gewasbescherming, ploegen/ eggen en zaaien/ 

poten (bouwlandactiviteiten) werden beschermd. Als vroege broedvogel op nog kale gras-

landpercelen, tenslotte, heeft de kievit veel belang bij bescherming bij vroege voorjaarswerk-

zaamheden als bemesten en rollen/ slepen.    

                                                      
4 BM = bij bemesten, GB = bij gewasbescherming, NB = bij beweiden, OM = bij maaien, PE = bij ploegen/eggen, RS = 

bij rollen/slepen, ZP = bij zaaien/poten, OV= bij overige activiteiten.    
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Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 3333 Grote zilverreiger met Meerkoet  Grote zilverreiger met Meerkoet  Grote zilverreiger met Meerkoet  Grote zilverreiger met Meerkoet 

op de uitkijkop de uitkijkop de uitkijkop de uitkijk 

4444        De weidevogelgroepen uitgelichtDe weidevogelgroepen uitgelichtDe weidevogelgroepen uitgelichtDe weidevogelgroepen uitgelicht    

In het voorgaande hoofdstuk is een algemene indruk gegeven van de resultaten van de vrijwil-

lige weidevogelbescherming in 2009. Onderstaand zijn per gebied de resultaten van de vrijwil-

lige weidevogelgroepen een rij gezet. 

LopikerwaardLopikerwaardLopikerwaardLopikerwaard    

Vereniging Weidevogelbescherming LopikVereniging Weidevogelbescherming LopikVereniging Weidevogelbescherming LopikVereniging Weidevogelbescherming Lopik    

In Lopik nam het aantal gevonden nesten enigszins af. Het aantal gevonden kievit-, tureluur- en 

gruttonesten nam af met enkele tientallen, wel werden er meer scholeksternesten beschermd. 

De uitkomstpercentages waren vergelijkbaar met voorgaande jaren, met uitzondering van de 

grutto, deze scoorde lager.  In 2006 werd de eerste gele kwikstaart van Utrecht gevonden door 

vrijwilligers van deze groep, toen werden er vijf nestjes beschermd. In 2007, 2008 werden drie 

nesten gevonden en in 2009 waren het er weer vier. Ook werden er vijf nesten van de veld-

leeuwerik gevonden en beschermd. De groep nam daarmee meer dan de helft van de be-

schermde zangvogelnesten in de provincie Utrecht voor haar rekening! 
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 958 877 700 79.82 90 0 8 20 0 59 

Scholekster 116 96 79 82.29 10 0 0 3 1 3 

Grutto 253 223 159 71.30 33 0 3 16 2 10 

Tureluur 70 61 50 81.97 1 1 0 5 0 4 

Krakeend 1 1 0 0.00 0 0 0 1 0 0 

Kuifeend 20 16 10 62.50 2 0 0 2 0 2 

Slobeend 16 15 11 73.33 2 0 0 2 0 0 

Gele kwikstaart 4 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 

Veldleeuwerik 5 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1459145914591459    1303130313031303    1020102010201020    78.2878.2878.2878.28    140140140140    1111    11111111    50505050    3333    78787878    

% van bekend 

resultaat    
        78.28  10.74 0.08 0.84 3.84 0.23 5.99 

Weidevogelbescherming OudewaterWeidevogelbescherming OudewaterWeidevogelbescherming OudewaterWeidevogelbescherming Oudewater    

In het gebied werden in samenwerking met de groep een 

aantal volwassen scholeksters van kleurringen voorzien. 

Daarvan werden er in de wintermaanden prompt een aantal 

teruggezien in Zeeland.  

 
Leden van de werkgroep kwamen afgelopen jaar 
verschillende keren oog in oog te staan met Grote 
zilverreigers in het werkgebied. Vooral in de wintermaanden 
november en december werden er zilverreigers 
waargenomen.  
Bron: Jaarverslag 2009 Weidevogelbescherming Oudewater 
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Het totaal aantal gevonden nesten in Oudewater steeg ten opzichte van eerdere jaren. Deze 

stijging kwam vooral door het toegenomen aantal gevonden kievit- en scholeksternesten. Het 

uitkomstpercentage bleef vrijwel gelijk. Van de grutto werden 11 nesten minder gevonden dan 

in 2008, ook het uitkomstpercentage van deze soort lag lager (gem. 15%). Van de veldleeuwerik 

werd in 2009 helaas geen legsel gevonden, van de zomertaling wel.  

 
SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 422 334 302 90.42 18 0 1 11 0 2 

Scholekster 46 37 28 75.68 5 0 0 3 0 1 

Grutto 127 102 67 65.69 18 4 2 7 0 4 

Tureluur 6 6 5 83.33 1 0 0 0 0 0 

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

Kuifeend 4 3 2 66.67 0 0 0 0 0 1 

Slobeend 5 5 4 80.00 1 0 0 0 0 0 

Zomertaling 1 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

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

TotaalTotaalTotaalTotaal    617617617617    493493493493    414414414414    83.9883.9883.9883.98    43434343    4444    3333    21212121    0000    8888    

% van bekend 

resultaat    
        83.98  8.72 0.81 0.61 4.26 0.00 1.62 

Weidevogelbescherming MontfoortWeidevogelbescherming MontfoortWeidevogelbescherming MontfoortWeidevogelbescherming Montfoort----LinschotenLinschotenLinschotenLinschoten        

In 2009 vond een mooie toename van het aantal gevonden nesten plaats. Het aantal kievit- en 

scholeksternesten steeg sterk, bij de grutto bleef dit praktisch gelijk. Er kwamen iets meer nes-

ten uit, en ook de predatie lag lager.  

 
SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 396 380 312 82.11 22 0 3 23 0 20 

Scholekster 52 47 41 87.23 1 2 0 2 0 1 

Grutto 34 34 32 94.12 2 0 0 0 0 0 

Tureluur 6 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0 

Slobeend 3 3 2 66.67 0 0 0 0 0 1 

TotaalTotaalTotaalTotaal    499499499499    478478478478    400400400400    83.6883.6883.6883.68    25252525    2222    3333    26262626    0000    22222222    

% van bekend 

resultaat 
  83.68  5.23 0.42 0.63 5.44 0.00 4.60 

Weidevogelgroep Nieuwegein/ IJsselsteinWeidevogelgroep Nieuwegein/ IJsselsteinWeidevogelgroep Nieuwegein/ IJsselsteinWeidevogelgroep Nieuwegein/ IJsselstein    

Hoewel deze groep ook actief is in de Lopikerwaard, zijn de gegevens hieronder opgenomen 

bij de Kromme Rijn.    

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 4444 Scholekste Scholekste Scholekste Scholekster-r-r-r-

nest op maïnest op maïnest op maïnest op maïssssakker akker akker akker     
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Afbeelding 5 GraspieperAfbeelding 5 GraspieperAfbeelding 5 GraspieperAfbeelding 5 Graspieper 

Kromme RijnKromme RijnKromme RijnKromme Rijn    

Weidevogelgroep Weidevogelgroep Weidevogelgroep Weidevogelgroep De Houten Snip, HoutenDe Houten Snip, HoutenDe Houten Snip, HoutenDe Houten Snip, Houten    

Het aantal nestvondsten laat sinds 2009 een gunstige 

trend zien. Het uitkomstpercentage lag in 2009 wel 

lager, 64% versus ruim 80% in voorgaande jaren. 

Predatie en verlies door werkzaamheden zijn hiervoor 

verantwoordelijk. Het aantal gruttonesten groeide 

door. Er werden ruim twee keer zo veel kievitsnesten 

gevonden. Ook van de moeilijk te lokaliseren soorten 

als de graspieper en gele kwikstaart werd een legsel 

gevonden.  
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 217 175 116 66.29 26 0 20 8 0 5 

Scholekster 19 15 10 66.67 3 0 0 2 0 0 

Grutto 36 36 19 52.78 11 0 5 1 0 0 

Tureluur 13 10 5 50.00 2 0 1 2 0 0 

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

Graspieper 1 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    287287287287    238238238238    152152152152    63.8763.8763.8763.87    42424242    0000    26262626    13131313    0000    5555    

% van bekend 

resultaat    
        63.87  17.65 0.00 10.92 5.46 0.00 2.10 

WWWWeidevogelbeschermingeidevogelbeschermingeidevogelbeschermingeidevogelbescherming Werkh Werkh Werkh Werkhoooovenvenvenven    

In 2009 nam het aantal geregistreerde, gevonden nesten opnieuw af! Het uitkomstpercentage 

van de kievit was hoog. Bij de scholekster en grutto was dit percentage gemiddeld van aard.  
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 241 240 219 91.25 6 1 4 10 0 0 

Scholekster 29 29 22 75.86 3 0 1 3 0 0 

Grutto 16 12 9 75.00 1 0 0 2 0 0 

Tureluur 2 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    290290290290    284284284284    252252252252    88.7388.7388.7388.73    11111111    1111    5555    15151515    0000    0000    

% van bekend 

resultaat    
        88.73  3.87 0.35 1.76 5.28 0.00 0.00 

Weidevogelbescherming VWU, afdeliWeidevogelbescherming VWU, afdeliWeidevogelbescherming VWU, afdeliWeidevogelbescherming VWU, afdeling Utrechtng Utrechtng Utrechtng Utrecht    

In 2009 werd deze groep opgeheven, maar de bescherming werd overgenomen door Nieuwe-

gein/ IJsselstein. Het aantal gevonden gruttonesten lag hoger dan de afgelopen jaren, van de 

kievit en scholekster werden minder nesten gevonden die ook een lager uitkomstpercentage 

kenden. 
    

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 31 25 15 60.00 0 0 0 1 9 0 

Scholekster 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 

Grutto 8 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    40404040    32323232    22222222    68.7568.7568.7568.75    0000    0000    0000    1111    9999    0000    

% van bekend 

resultaat    
        68.75  0.00 0.00 0.00 3.13 28.13 0.00 
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Weidevogelgroep Nieuwegein/ Weidevogelgroep Nieuwegein/ Weidevogelgroep Nieuwegein/ Weidevogelgroep Nieuwegein/ IJsselsteinIJsselsteinIJsselsteinIJsselstein    

Het totaal aantal gevonden nesten lag in 2009 lager dan de voorgaande jaren. Het uitkomstper-

centage daarentegen steeg ten opzichte van 2008 met bijna vijf procent, waarbij het lage uit-

komstpercentage van de grutto het gemiddelde nog drukte. Tijmen Blokhuis van de weidevo-

gelgroep vond op 3 april het eerste tureluur-ei van de provincie Utrecht. De vondst van een 

nest van de kleine plevier was bijzonder. 
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % u% u% u% uitititit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 339 319 273 85.58 3 0 3 17 1 22 

Scholekster 27 24 19 79.17 0 0 0 1 0 4 

Grutto 52 43 17 39.53 3 0 0 3 0 20 

Tureluur 18 17 15 88.24 1 0 0 1 0 0 

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

TotaalTotaalTotaalTotaal    443443443443    409409409409    329329329329    80.4480.4480.4480.44    7777    0000    3333    22222222    1111    47474747    

% van bekend 

resultaat 
        80.44  1.71 0.00 0.73 5.38 0.24 11.49 

Gelderse ValleiGelderse ValleiGelderse ValleiGelderse Vallei    

Stichting Weidevogelbescherming de Kiewiet, WoudenbergStichting Weidevogelbescherming de Kiewiet, WoudenbergStichting Weidevogelbescherming de Kiewiet, WoudenbergStichting Weidevogelbescherming de Kiewiet, Woudenberg----ScherpenzeelScherpenzeelScherpenzeelScherpenzeel---- Ren Ren Ren Rensssswoude e.o.woude e.o.woude e.o.woude e.o.    

Het eerste kievitsei werd hier gevonden op 13 maart door Dick van Veldhuizen. De eerste kievit-

kuikens werden op 11 april waargenomen door Teus Valkenburg. Ook werden er twee kievits-

legsel met vijf eieren gevonden. In 2009 werden meer nesten geregistreerd dan in de voor-

gaande jaren. Er werden meer kievit-, scholekster- en tureluurnesten gevonden, maar minder 

gruttonesten. Het uitkomstpercentage lag met 67 %  lager dan in 2008 (74%). 
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 488 483 330 68.32 95 9 23 13 0 13 

Scholekster 17 17 10 58.82 5 0 0 0 0 2 

Grutto 6 6 4 66.67 2 0 0 0 0 0 

Tureluur 13 13 6 46.15 7 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    524524524524    519519519519    350350350350    67.4467.4467.4467.44    109109109109    9999    23232323    13131313    0000    15151515    

% van bekend 

resultaat    
        67.44  21.00 1.73 4.43 2.50 0.00 2.89 

Weidevogelbeschermingsgroep BinnenveldWeidevogelbeschermingsgroep BinnenveldWeidevogelbeschermingsgroep BinnenveldWeidevogelbeschermingsgroep Binnenveld----westwestwestwest (IVN (IVN (IVN (IVN----VeenendaalVeenendaalVeenendaalVeenendaal----Rhenen e.o.)Rhenen e.o.)Rhenen e.o.)Rhenen e.o.)    

In 2009 werden iets minder kievitsnesten gevonden dan in 2008. Het uitkomstpercentage lag 

echter 20 procent hoger dan in 2008. Van de scholekster werden geen nesten gevonden. Wel 

werden er diverse scholeksterparen gesignaleerd. 
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    WeWeWeWerk.rk.rk.rk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit             52 50 40 77.00 6 0 4 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    52525252    50505050    40404040    77.0077.0077.0077.00    6666    0000    4444    0000    0000    0000    

% van bekend 

resultaat    
        80.00  12.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 

 
In 2009 werd druk overleg gevoerd om een weidevogelplan voor het Binnenveld in het leven te 
roepen. In opdracht van de WERV-gemeenten voerde het CLM een studie uit om, in samen-
spraak met betrokken partijen de weidevogelstand in het Binnenveld te bevorderen. Dit resul-
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Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 6666 Alarmerende kievitman Alarmerende kievitman Alarmerende kievitman Alarmerende kievitman bij  bij  bij  bij 

ZegveldZegveldZegveldZegveld 
 

teerde in het ‘Weidevogelplan Binnenveld’,  een plan met een aantal maatregelen ten behoeve 
van de weidevogels in het WERV-gebied. 
                                           

Bron: Jaarverslag 2009 Weidevogelbescherming Binnenveld-West    
 

Utrechtse VenenUtrechtse VenenUtrechtse VenenUtrechtse Venen    

WeidevogelWeidevogelWeidevogelWeidevogelwerkgroepwerkgroepwerkgroepwerkgroep Woerden Woerden Woerden Woerden (KNNV Stichts Hollands  (KNNV Stichts Hollands  (KNNV Stichts Hollands  (KNNV Stichts Hollands 

Polderland)Polderland)Polderland)Polderland)    

Niek Heijstek en Jos Kemp vonden op 13 maart het eer-

ste kievitsei van de groep Woerden, in polder Breeveld. 

Op 2 april volgde het eerste gruttonest, gevonden door 

Wiebe Kreton, Hans Boer, Henk de Bruin en Ruurd Catie.  

Het aantal gevonden nesten nam in 2009 verder toe, 

mede doordat werd besloten de bescherming op enke-

le bedrijven met weinig tot geen vogels te staken en de 

aandacht naar nieuwe locaties te verplaatsen.  

Het valt wederom op dat in Woerden de aantallen 

gevonden nesten van alle ‘echte’ weidevogels al een  

paar jaar duidelijk groei vertonen. 
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Grutto 58 55 40 72.73 5 1 5 2 1 1 

Kievit 185 162 125 77.16 21 2 1 10 2 1 

Kuifeend 11 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 33 30 22 73.33 3 1 2 0 1 1 

Slobeend 11 11 3 27.27 1 2 2 3 0 0 

Tureluur 38 37 30 81.08 1 2 2 2 0 0 

Veldleeuwerik 1 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

Zomertaling 2 2 0 0.00 0 0 1 1 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    340340340340    308308308308    231231231231    75.0075.0075.0075.00    31313131    8888    13131313    18181818    4444    3333    

% van bekend 

resultaat    
        75.00  10.06 2.60 4.22 5.84 1.30 0.97 

    

WeidevogelbWeidevogelbWeidevogelbWeidevogelbeeeescherming Breukelen/Kockengenscherming Breukelen/Kockengenscherming Breukelen/Kockengenscherming Breukelen/Kockengen    

In 2009 maakte de weidevogelgroep Breukelen een nieuwe doorstart, tezamen met vrijwilligers 

uit Kockengen. Dit in nauwe samenwerking met de weidevogelgroep de Ronde Venen en Agra-

rische Natuurvereniging de Utrechtse Venen. Er werden rond Kockengen een aantal nieuwe 

bedrijven met weidevogels benaderd, alwaar met weidevogelbescherming werd gestart.   
    

SoortSoortSoortSoort    

TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Grutto 16 12 11 91.67 1 0 0 0 0 0 

Kievit 17 16 13 81.25 1 0 2 0 0 0 

Scholekster 2 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

Tureluur 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    39393939    31313131    26262626    83.8783.8783.8783.87    2222    0000    2222    1111    0000    0000    

% van bekend 

resultaat    
        83.87  6.45 0.00 6.45 3.23 0.00 0.00 



 17 

Op 31 maart was vrijwilliger Henk Versteegh uit Kockengen de eerste Utrechtse vrijwilliger die 

in een Grutto-nest vond. Hij deed dit in polder Teckop. De resultaten van het 1e jaar mochten er 

zijn, de uitkomstpercentages van de kievit en grutto waren hoog. 

Stichting Stichting Stichting Stichting WeidevogelbescheWeidevogelbescheWeidevogelbescheWeidevogelbescherrrrming Harmelenming Harmelenming Harmelenming Harmelen Vleuten Vleuten Vleuten Vleuten----de Meernde Meernde Meernde Meern    

De resultaten van 2009 liggen dicht bij die van de voorgaande jaren. Er werden iets minder 

nesten gevonden, maar het uitkomstpercentage over het geheel steeg licht, met uitzondering 

van de scholekster.  
 

    SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 323 297 231 77.78 31 0 19 15 0 1 

Scholekster 32 27 17 62.96 3 0 2 5 0 0 

Grutto 13 12 11 91.67 0 0 0 1 0 0 

Tureluur 5 4 3 75.00 0 0 0 1 0 0 

Krakeend 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 

Kuifeend 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 

Slobeend 2 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

Zomertaling 1 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    386386386386    348348348348    270270270270    77.5977.5977.5977.59    34343434    0000    21212121    22222222    0000    1111    

% van bekend 

resultaat    
        77.59  9.77 0.00 6.03 6.32 0.00 0.29 

IVN De Ronde Venen &IVN De Ronde Venen &IVN De Ronde Venen &IVN De Ronde Venen & Uithoorn Uithoorn Uithoorn Uithoorn    

Het aantal kievitsnesten daalde ten opzichte van 2008 en het aantal gruttonesten daalde sterk 

van 108 naar 54. Het uitkomstpercentage steeg echter en de predatie daalde, waardoor er toch 

bijna net zo veel nesten uitkwamen als in 2008. Het eerste scholekster-ei van de provincie 

Utrecht werd 6 april 2009 gevonden door Yfke Zijlstra.  
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BBBBeeeekendkendkendkend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 129 118 106 89.83 0 0 0 11 0 1 

Scholekster 29 26 21 80.77 2 1 0 1 0 1 

Grutto 54 53 46 86.79 3 0 0 3 0 1 

Tureluur 21 20 16 80.00 1 0 0 0 0 3 

Krakeend 1 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 

Kuifeend 2 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 

Slobeend 6 5 3 60.00 0 0 0 2 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    265265265265    243243243243    207207207207    85.1985.1985.1985.19    10101010    1111    0000    19191919    0000    6666    

% van bekend 

resultaat    
        85.19  4.12 0.41 0.00 7.82 0.00 2.47 

    

    

EemlandEemlandEemlandEemland    

WeidevogelWeidevogelWeidevogelWeidevogelbeschermingsbeschermingsbeschermingsbeschermingsgroep Westelijk Eemgebiedgroep Westelijk Eemgebiedgroep Westelijk Eemgebiedgroep Westelijk Eemgebied    

Het aantal beschermde nesten was in 2009 lager dan in 2008. Het percentage uitgekomen nes-

ten daarentegen lag veel hoger (79% in 2009 tegenover 58% in 2008). De predatie lag in 2009 

dan ook lager dan in 2008, toen vooral tot en met de tweede week van april veel predatie 

plaatsvond. Dit zal het lagere aantal grutto- en kievitnesten in 2009 verklaren.   
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Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 7777        Een trotse Gert Bieshaar (WEen trotse Gert Bieshaar (WEen trotse Gert Bieshaar (WEen trotse Gert Bieshaar (Weidevogelbeidevogelbeidevogelbeidevogelbe-e-e-e-

schermingsgroep Westeschermingsgroep Westeschermingsgroep Westeschermingsgroep Westelijk Eemgebied) met de lijk Eemgebied) met de lijk Eemgebied) met de lijk Eemgebied) met de     

NatNatNatNatiiiionale Gruttoprijsonale Gruttoprijsonale Gruttoprijsonale Gruttoprijs 
 

 
SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Bontbek-plevier 7 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0 

Grutto 66 66 38 57.58 18 0 1 9 0 0 

Kievit 464 464 379 81.68 55 0 5 25 0 0 

Kluut 2 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 37 37 32 86.49 2 0 0 3 0 0 

Slobeend 3 3 2 66.67 0 0 0 1 0 0 

Tureluur 38 38 28 73.68 5 0 3 2 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    617617617617    617617617617    488488488488    79.0979.0979.0979.09    80808080    0000    9999    40404040    0000    0000    

% van bekend resul-

taat    
        79.09  12.97 0.00 1.46 6.48 0.00 0.00 

 

De Noordpolder te Veld met de naastgelegen 

Maatpolder (Eemnes) wonnen de Nationale Grut-

toprijs 2009. Met deze prijs wordt de samenwerking 

in weidevogelgebieden tussen boeren, vrijwilligers, 

terreinbeheerders en andere partijen beloond. De 

inzet van de weidevogelgroep droeg in belangrijke 

mate bij aan dit succes.   

WWWWeidevogelgroep De Wulp, Soest en eidevogelgroep De Wulp, Soest en eidevogelgroep De Wulp, Soest en eidevogelgroep De Wulp, Soest en BaarnBaarnBaarnBaarn    

Het aantal gevonden gruttonesten nam in 2009 

helaas met meer dan de helft af, terwijl het aantal 

kievitsnesten met ongeveer 15% terugliep. Het aan-

tal gepredeerde nesten lag op zo’n 14%, 7% van de 

nesten werd verlaten. 

 

 
SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Grutto 22 22 14 63.64 3 0 1 3 0 1 

Kievit 200 175 134 76.57 26 0 0 11 0 4 

Scholekster 15 14 11 78.57 0 1 0 1 1 0 

Tureluur 16 16 12 75.00 3 0 0 1 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    253253253253    227227227227    171171171171    75.3375.3375.3375.33    32323232    1111    1111    16161616    1111    5555    

% van bekend resultaat            75.33  14.10 0.44 0.44 7.05 0.44 2.20 

    

WeidevogeWeidevogeWeidevogeWeidevogelwerkgroep De Marel, Bunschotenlwerkgroep De Marel, Bunschotenlwerkgroep De Marel, Bunschotenlwerkgroep De Marel, Bunschoten‒‒‒‒SpakenburgSpakenburgSpakenburgSpakenburg    

In 2009 vond er een kleine stijging van het aantal gevonden nesten plaats ten opzichte van 

2008. Deze stijging was mede een gevolg van een toename van het afgezochte areaal. Doorge-

rekend bleef het aantal nesten per hectare ongeveer gelijk. Het aantal gevonden kievitsnesten 

steeg van 571 naar 596 maar het aantal uitgekomen kievitsnesten bleef met 376 op vrijwel het-

zelfde niveau. Het uitkomstpercentage daalde dus enigszins. Ook de grutto deed het niet goed 

en viel terug naar het niveau van 2007. Bij de scholekster en de tureluur viel het hogere percen-

tage uitgekomen nesten op. De predatie steeg in het gebied van 16% naar 21%.  
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SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Grutto 175 162 112 69.14 30 1 2 13 0 4 

Kievit 596 570 376 65.96 132 8 8 29 0 17 

Kluut 2 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 

Krakeend 1 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 

Kuifeend 2 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 45 43 30 69.77 12 0 0 1 0 0 

Tureluur 79 77 59 76.62 8 0 2 5 0 3 

Veldleeuwerik 2 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 

Zomertaling 3 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    921921921921    870870870870    592592592592    68.0568.0568.0568.05    185185185185    9999    12121212    48484848    0000    24242424    

% van bekend 

resultaat    
        68.05  21.26 1.03 1.38 5.52 0.00 2.76 

WeidevogelbeschermingWeidevogelbeschermingWeidevogelbeschermingWeidevogelbescherming Hoogland Hoogland Hoogland Hoogland    

Het totaal aantal gevonden en beschermde legsels in Hoogland lag in 2009 lager dan in 2008, 

maar was vergelijkbaar met 2006 en 2007. Het uitkomstpercentage was met 60% aan de lage 

kant, vooral door (onbekende) nestverliezen van de kievit en scholekster. De percentages voor 

de grutto, en zeker de tureluur, waren goed te noemen voor het halfopen karakter van het ge-

bied. 
 

SoortSoortSoortSoort    TotaalTotaalTotaalTotaal    BekendBekendBekendBekend    UitUitUitUit    % uit% uit% uit% uit    Pred.Pred.Pred.Pred.    Bew.Bew.Bew.Bew.    Werk.Werk.Werk.Werk.    Verl.Verl.Verl.Verl.    Ov.Ov.Ov.Ov.    Onb.Onb.Onb.Onb.    

Kievit 284 284 162 57.04 6 0 1 19 0 96 

Scholekster 19 18 9 50.00 1 0 0 0 0 8 

Grutto 52 52 37 71.15 1 0 2 8 0 4 

Tureluur 11 11 10 90.91 0 0 0 1 0 0 

Krakeend 1 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

Kuifeend 1 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 

Slobeend 4 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    372372372372    371371371371    224224224224    60.3860.3860.3860.38    8888    0000    3333    28282828    0000    108108108108    

% van bekend 

resultaat    
        60.38  2.16 0.00 0.81 7.55 0.00 29.11 
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Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 8 Scholekster8 Scholekster8 Scholekster8 Scholekster 

5  5  5  5      Scholeksteronderzoek UtrechtScholeksteronderzoek UtrechtScholeksteronderzoek UtrechtScholeksteronderzoek Utrecht    

Naar scholeksters die aan de kust broeden, is 

veel onderzoek gedaan. Van ‘onze’ scholeksters 

in het binnenland echter, is maar weinig 

bekend. Daarbij is het zo dat de scholek-

sterstand sneller terugloopt dan die van andere 

weidevogels. Om deze redenen is SOVON 

Vogelonderzoek Nederland een langjarig, lan-

delijk scholeksteronderzoek gestart. Dit zoge-

noemde RAS-(Retrapping Adults for Survival) 

onderzoek wil met behulp van kleurringen een 

beeld krijgen van de verspreiding en het terreingebruik van scholeksters. Op verschillende loca-

ties in de provincie Utrecht zijn in het voorjaar van 2009 in totaal 21 scholeksters geringd met 

een kleurringcombinatie.  

De vrijwillige weidevogelbeschermers zijn de ogen en oren van dit project. Zij tippen de onder-

zoekers/ ringers over locaties waar meer dan twee paartjes scholeksters broeden binnen een 

straal van enkele km²’s. Door de kleurringen wordt de scholekster als individu herkenbaar. Hier-

door wordt het elk jaar mogelijk om te zien of deze na de overwintering aan de kust weer ‘te-

rugkeert op het nest’… 

De 1e schreden van het RAS-onderzoek in de provincie Utrecht leverden al meteen een aantal 

leuke waarnemingen op. Zo bleken twee van de in 2009 geringde scholekster 23 jaar geleden al 

in Zeeland te zijn geringd bij een grootschalig onderzoek naar de invloed van de Deltawerken 

op Wadvogels. In de winter van 2009/2010 werden prompt in Zeeland een aantal van de in 

Utrecht geringde scholeksters teruggezien (zie figuur 5). Dit geeft al meteen een inzicht in de 

overwinteringsgebieden van de Utrechtse scholeksters. Hieruit blijkt dat onze ‘weidescholek-

sters’ in het winterhalfjaar, net als de ‘kustscholeksters’ schelpdieren eten. Ze moeten daarvoor 

dus omschakelen qua dieet.  

Het scholeksterproject wordt de 

komende jaren voortgezet. Hoe 

meer terugmeldingen, hoe 

meer inzicht we krijgen in de 

verspreiding en het 

terreingebruik van scholeksters. 

Dit komt de bescherming van 

de vogels ten goede. 

 

FiguurFiguurFiguurFiguur 5   5   5   5  Waarnemingen van schoWaarnemingen van schoWaarnemingen van schoWaarnemingen van scholllleksterekstereksterekster    
  LB  LB  LB  LB----YYYYZBKin de winter van 2009ZBKin de winter van 2009ZBKin de winter van 2009ZBKin de winter van 2009----2010.2010.2010.2010.    
 Geringd op 8 mei 2009 bij Snelr Geringd op 8 mei 2009 bij Snelr Geringd op 8 mei 2009 bij Snelr Geringd op 8 mei 2009 bij Snelreeeewaard.waard.waard.waard.    
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Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 10101010  Gruttokuiken  Gruttokuiken  Gruttokuiken  Gruttokuiken 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 9999  Nest kievit  Nest kievit  Nest kievit  Nest kievit 

6  6  6  6      De Vrijwillige Weidevogelbescherming & De Vrijwillige Weidevogelbescherming & De Vrijwillige Weidevogelbescherming & De Vrijwillige Weidevogelbescherming & hhhheeeetttt Subs Subs Subs Subsi-i-i-i-

diediediediestelselstelselstelselstelsel Natuur Natuur Natuur Natuur---- en Landschapsb en Landschapsb en Landschapsb en Landschapsbeeeeheer (SNL)heer (SNL)heer (SNL)heer (SNL)    
 

Per 1 januari 2010 vindt de invoering plaats van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbe-

heer (SNL). Wat betekent dit voor de vrijwillige weidevogelbeschermers in de gebieden waar 

deze subsidieregeling is opengesteld? Hieronder een overzicht van dingen die blijven zoals ze 

waren en nieuwe bijdragen die vrijwillige weidevogelbeschermers kunnen leveren… 

 

◙ Vrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die meedoen aan SNL Vrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die meedoen aan SNL Vrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die meedoen aan SNL Vrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die meedoen aan SNL    

LegselbeheerLegselbeheerLegselbeheerLegselbeheer (het beschermen van nesten) 

Van oudsher ligt de focus van de vrijwillige weidevogelbeschermers op het zoeken en marke-

ren van nesten. Dit om de nesten te beschermen tegen mogelijk verlies door landbouwactivi-

teiten, zoals maaien of beweiden. Weidevogelbeschermers dragen op deze wijze al tientallen 

jaren bij aan het broedsucces van weidevogels.  
 

Nestbescherming zoals we dat kennen, is noodzakelijk 

en blijft gewoon bestaan, maar heet vanaf 2010 

legselbeheer. Een agrariër kan in het kader van SNL een 

z.g. pakket legselbeheer afsluiten. Hij of zij ontvangt 

hiervoor een vergoeding per hectare en is vervolgens 

gebonden aan de voorwaarden die aan het pakket 

verbonden zijn.  
 

 

De nesten moeten worden gemarkeerd en beschermd in het geval er werkzaamheden op het 

betreffende perceel plaats gaan vinden. De vrijwillige weidevogelbeschermers blijven hierbij de 

agrariërs ondersteunen, zoals dat altijd al het geval was! 
 

Door het lokaliseren van de nesten draagt de vrijwilliger ook bij aan een goed beeld van de 

weidevogelstand in het gebied. Dit beeld is van groot belang voor de gebiedscoördinator5. De 

gebiedscoördinator kan de informatie gebruiken om tijdens het seizoen last-minute maatrege-
len (b.v. kuikenstroken) te nemen of voorafgaand aan het nieuwe weidevogelseizoen het Col-
lectief beheerplan aan te passen (flexibel beheer). 
    

KuikenlandKuikenlandKuikenlandKuikenland  (het beschermen van kuikens) 

De Vrijwillige Weidevogelbescherming heeft zich altijd 

gericht op de bescherming van nesten. Kuikenbescher-

ming is echter net zo belangrijk. Door ook aandacht te 

besteden aan kuikens, kunnen vrijwilligers een nieuwe 

bijdrage leveren aan de overleving van de weidevogels.  
 

                                                      
5 De Gebiedscoördinator  is de persoon of organisatie die - in opdracht van de Provincie Utrecht - in een bepaald 
gebied een plan voor het beheren van de weidevogelpopulaties maakt. Dit plan wordt het Collectief Beheerplan  ge-
noemd. In de provincie Utrecht wordt de rol van Gebiedscoördinator vervuld door de Agrarische Natuurvereniging die in 
het betreffende gebied actief is. 
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Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 11111111  Vlagge  Vlagge  Vlagge  Vlaggenstok in kuirdenrijk graslandnstok in kuirdenrijk graslandnstok in kuirdenrijk graslandnstok in kuirdenrijk grasland 

Juist de overleving van weidevogelkuikens staat de laatste jaren sterk onder druk. Er is dus meer 

aandacht nodig voor de kuikens! Kuikens hebben beschutting nodig, en voedsel. Een gruttokui-

ken heeft 10.000 kleine insecten per dag nodig. Als het gras gemaaid is, is er geen beschutting 

voor de kuikens en ook aan insecten blijft er weinig over.  
 

In de nieuwe subsidieregeling speelt kuikenland    dan ook een zeer belangrijke rol. Om mee te 

mogen doen aan het Collectief beheerplan dienen agrariërs een bepaald oppervlak aan kuiken-
land te realiseren. Ze doen dit door SNL-pakketten af te sluiten die kuikenland opleveren. Pak-

ketten met een rustperiode, bijv. uitgesteld maaien tot 1 juni, zijn hier een voorbeeld van. Deze 

pakketten worden bij sterke voorkeur afgesloten op percelen waar veel grutto’s broeden.  
 

In de praktijk zal het afsluiten van kuikenland-pakketten er naar verwachting toe leiden dat er 

2010 meer percelen zijn waar weidevogels niet mogen worden verstoord. Hier hoeven dus 

geen nesten (meer) te worden gezocht. Wellicht zijn dit percelen waar voorheen ook veel nes-

ten lagen. Op deze percelen zal de aandacht dus verschuiven van het zoeken naar nesten naar 

het beschermen van weidevogelkuikens.  
 

Hoe kan de vrijwillige weidevogelbeschermer bijdragen aan het beschermen van kuikens? De 

voornaamste mogelijkheden op een rij:  

• Vrijwilligers kunnen agrariërs en gebiedscoör-
dinatoren helpen met het lokaliseren van de 

kuikenfamilies en hen adviseren om bepaalde 

percelen of enkele stroken niet te maaien. De 

gebiedscoördinator kan - in overleg met de 

agrariër - via last-minute beheer kuikenstroken 
mogelijk maken of het maaien op percelen met 

rustperiode nog wat langer uitstellen.  

• Wanneer het maaien niet (langer) uitgesteld kan 

worden, kunnen vlak voor de maaidatum door middel van z.g. ‘vlaggenstokken’ de jonge 

weidevogels uit het perceel worden verdreven.  
 

Naast het direct en actief beschermen van de kuikens, kunnen vrijwilligers ook een rol spelen 

door: 

• in kaart te brengen waar de weidevogelgezinnen zich bevinden en hoe het met hun over-

leving gesteld is. Dit door mee te doen aan kuikentellingen in mei en/ of juni. Hierbij wordt 

vastgelegd waar de families met kuikens overleven en hoeveel families dat met succes 

doen. Aan de hand van deze gegevens kan de gebiedscoördinator kijken of evt. aanpassin-
gen in het Collectief beheerplan nodig zijn (flexibel beheer).  

 

Vrijwilligers zijn ook wat kuikens betreft de ogen en oren in het veld en dragen daarmee ‒ naast 

het beschermen van de nesten ‒ ook bij aan de bescherming van weidevogelkuikens. 
 



 23 

◙    Vrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die niet meedoen aan SNLVrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die niet meedoen aan SNLVrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die niet meedoen aan SNLVrijwillige weidevogelbescherming op bedrijven die niet meedoen aan SNL    

Doordat de provincie Utrecht bepaalde gebieden heeft uitgesloten voor subsidie, zijn er nu 

agrariërs die niet meer mee kunnen doen aan gesubsidieerd weidevogelbeheer. Ook binnen de 

begrensde gebieden zijn er agrariërs die om uiteenlopende redenen hebben besloten niet mee 

te doen aan SNL. Dit zijn bedrijven waar ook vrijwillige weidevogelbeschermers actief zijn. 

 

Voor deze bedrijven gelden vanaf januari 2010 dezelfde omstandigheden als voor de gebieden 

die in het verleden al geen subsidieregeling kenden. Ze krijgen niet (langer) betaald voor het 

beschermen van weidevogels op het bedrijf. Ze hebben geen (contractuele) verplichtingen, wel 

kennen ze een ‘zorgplicht’ voor weidevogels die op het bedrijf broeden c.q. kuikens grootbren-

gen. Dit in het kader van de flora- en faunawet.  

 

Nestbescherming blijft ‒ in goed overleg met de agrariërs - gewoon mogelijk. Elke vogel telt! 

Ook hier geldt dat vrijwillige weidevogelbeschermers de ogen en oren in het veld zijn. Naast 

nestbescherming is kuikenbescherming hard nodig en zou ‒ in overleg met agrariërs - tot de 

mogelijkheden kunnen behoren. In het geval van rondlopende kuikens kan met de agrariër 

gekeken worden of het uitstellen van maaien, een kuikenstrook laten staan of omweiden van 

vee mogelijk zijn. 

 

>> >> >> >> Bij alle vormen van bescherming, van nesten èn weidevogelkuikens, is het belangrijk dit in 

goede samenspraak met de agrariër en/ of de gebiedscoördinator te doen. Een open manier 

van communiceren waarbij onderling respect voor elkaars situatie centraal staat, vormen de 

beste uitgangssituatie voor een goede bescherming van weidevogels! 
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DankwoordDankwoordDankwoordDankwoord    
 

Ook dit jaar leverden de vrijwilligers en agrariërs weer duizenden uren inspanning in het be-

schermen van ‘hun’ vogels. Net als voorgaande jaren ondersteunden de groepscoördinatoren 

en weidevogelmentoren deze inzet. 

 

Iedereen die zich in 2009 inzette voor de bescherming van de weidevogels in het provincie 

Utrecht, wordt dan ook bedankt voor hun geweldige inspanning!  
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BijlageBijlageBijlageBijlage    WeidevogelbeschermingWeidevogelbeschermingWeidevogelbeschermingWeidevogelbeschermingssssgroepen in de provincie Utrechtgroepen in de provincie Utrechtgroepen in de provincie Utrechtgroepen in de provincie Utrecht    

De Wulp, Soest en BaarnDe Wulp, Soest en BaarnDe Wulp, Soest en BaarnDe Wulp, Soest en Baarn    
Contactpersoon: 

Roel van Wijk 

roelvanwijk@ziggo.nl        

Weidevogelbescherming Nieuwegein / IJsselsteinWeidevogelbescherming Nieuwegein / IJsselsteinWeidevogelbescherming Nieuwegein / IJsselsteinWeidevogelbescherming Nieuwegein / IJsselstein    
Contactpersoon: 

Tanny Hiemstra 

Omloop west 24 

3402 XN IJsselstein 

t 030 751 57 24        

De Houten SnipDe Houten SnipDe Houten SnipDe Houten Snip    
Contactpersoon: 

Kees Klawer 

keesklawer@casema.nl        

Vereniging Weidevogelbescherming LopikVereniging Weidevogelbescherming LopikVereniging Weidevogelbescherming LopikVereniging Weidevogelbescherming Lopik    
Contactpersoon: 

Kees de Leeuw 

De Linge 41 

3448 CT Woerden 

tel: 0348 42 51 01 / 06 53428038  

www.weidevogelbescherminglopik.nl        

Weidevogelbescherming MontfoortWeidevogelbescherming MontfoortWeidevogelbescherming MontfoortWeidevogelbescherming Montfoort----LinschotenLinschotenLinschotenLinschoten    
Contactpersoon: 

Jan de Wit 

Hannie Schaftstraat 62 

3417 CV  Montfoort 

t 0348 472 771  jj.dewit@planet.nl        

Weidevogelbescherming OudewaterWeidevogelbescherming OudewaterWeidevogelbescherming OudewaterWeidevogelbescherming Oudewater    
Contactpersoon: 

Nel de Wit 

Ruige Weide 27 

3421 TH Oudewater 

tel: 0348 56 16 83        

Weidevogelwerkgroep Woerden (KNNV Stichts Hollands PoWeidevogelwerkgroep Woerden (KNNV Stichts Hollands PoWeidevogelwerkgroep Woerden (KNNV Stichts Hollands PoWeidevogelwerkgroep Woerden (KNNV Stichts Hollands Pollllderland)derland)derland)derland)    
Contactpersoon: 

Hans Boer 

Geestdorp 25 

3444 BD Woerden 

tel 0348 41 38 92    hansboer40@hetnet.nl 

www.deutrechtsevenen.nl (knop vrijwilligers)        

Weidevogelbescherming BreukelenWeidevogelbescherming BreukelenWeidevogelbescherming BreukelenWeidevogelbescherming Breukelen / Kockengen / Kockengen / Kockengen / Kockengen    
Contactpersoon: 

tijdelijk: Gerrit Hiemstra van IVN De Ronde Venen & Uithoorn (zie hierboven)        
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Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk EemgebiedWeidevogelbeschermingsgroep Westelijk EemgebiedWeidevogelbeschermingsgroep Westelijk EemgebiedWeidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied    
Contactpersoon: 

Gert Bieshaar 

Zevendrift 16 

1251 RC Laren 

tel: 035 531 10 02        

Weidevogelwerkgroep DeWeidevogelwerkgroep DeWeidevogelwerkgroep DeWeidevogelwerkgroep De Marel, Bunschoten Marel, Bunschoten Marel, Bunschoten Marel, Bunschoten----SpakenburgSpakenburgSpakenburgSpakenburg    
Contactpersoon: 

A.A.M Hemels 

Hinderstein 42 

3813 RM Amersfoort 

033 4804 165 

www.weidevogels.tk        

Weidevogelbescherming WerkhovenWeidevogelbescherming WerkhovenWeidevogelbescherming WerkhovenWeidevogelbescherming Werkhoven    
Contactpersoon: 

Carolien Gijben 

Hollende Wagenweg 21 

3985 SG Werkhoven 

tel: 034 355 13 49        

Stichting Weidevogelbescherming Harmelen VleutenStichting Weidevogelbescherming Harmelen VleutenStichting Weidevogelbescherming Harmelen VleutenStichting Weidevogelbescherming Harmelen Vleuten----De MeernDe MeernDe MeernDe Meern    
Contactpersoon: 

Ad van Beers 

Veluwemeer 84 

3446 JC Woerden 

adria.vanbeer@hetnet.nl 

www.deutrechtsevenen.nl (knop vrijwilligers)        

Stichting Weidevogelbescherming de Kiewiet WoStichting Weidevogelbescherming de Kiewiet WoStichting Weidevogelbescherming de Kiewiet WoStichting Weidevogelbescherming de Kiewiet Wouuuudenbergdenbergdenbergdenberg----ScherpenzeelScherpenzeelScherpenzeelScherpenzeel----Renswoude e.o.Renswoude e.o.Renswoude e.o.Renswoude e.o.    
Contactpersoon: 

Henk de Leeuw 

Fluitekruidlaan 49 

3925 SC Scherpenzeel 

tel: 033 277 14 36    e-mail: henkdeleeuw@solcon.nl        

Weidevogelbeschermingsgroep 'BinnenveldWeidevogelbeschermingsgroep 'BinnenveldWeidevogelbeschermingsgroep 'BinnenveldWeidevogelbeschermingsgroep 'Binnenveld----West'West'West'West'(IVN(IVN(IVN(IVN----VeenendaalVeenendaalVeenendaalVeenendaal----Rhenen e.o.)Rhenen e.o.)Rhenen e.o.)Rhenen e.o.)    
Contactpersoon: 

Willem Kroodsma 

Nieuwe Veenendaalseweg 188 

3911 MP Rhenen 

tel: 0317 61 22 59        

IVN De Ronde Venen &IVN De Ronde Venen &IVN De Ronde Venen &IVN De Ronde Venen & Uithoorn Uithoorn Uithoorn Uithoorn    
Contactpersoon: 

Gerrit Hiemstra 

Roerdomp 37 

3641 RG Mijdrecht 

tel: 0297 285 285 

e-mail: ge.hiemstra@planet.nl  

www.deutrechtsevenen.nl (knop vrijwilligers)        
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Foto’s in dit jaarverslag: 

Marc van Leeuwen (afbeeldingen 2,3,4 en 6) 

René Faber (voor- en achterkaft, afbeeldingen 1,5, 8 en 9 ) 

Frits Düring (afbeelding 7) 

Agnes Bax (afbeelding 10) 

Wim Tijsen  (afbeelding 11) 

 

 

 

Foto achterzijde:  Op deze tractor was vrijwillige weidevogelbeschermer èn << 

weidevogelmentor Co van Zuylen ook in 2009 actief. Als het om  weidevogels 

(leren) observeren gaat, bestaat er geen betere  ‘cockpit’ dan de  tractor !     
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De ondersteuning van de Vrijwillige Weidevogelbescherming in de provincie Utrecht wordt 

financieel mogelijk gemaakt door     


