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Vrijwillige Weidevogelbescherming Gelderland Jaarverslag 2012 
 
Inleiding 
 
Weidevogels dragen bij aan de identiteit van het agrarisch cultuurlandschap in Gelderland. We streven 
naar ruimte voor plant en dier in het landschap en bieden burgers, bewoners en bedrijven de 
gelegenheid zich te verbinden met en bij te dragen aan de instandhouding, bescherming en het 
beheer van hun leefgebieden. 
 
Vanaf 1995 is binnen SLG een weidevogelcoördinator aangesteld voor het opzetten en ondersteunen 
van vrijwillige weidevogelbescherming met de nadruk op nestbescherming. Vanaf dat moment 
kwamen er subsidies van het ministerie van LNV en van de provincie Gelderland beschikbaar om een 
vrijwilligersnetwerk op te zetten. Tot en met 2005 is hier ongeveer €500.000 in geïnvesteerd door deze 
overheden. Een aantal gemeenten zijn daardoor ook actief gemaakt en ondersteunen sindsdien lokale 
initiatieven. Sinds 2007 heeft SLG prestatieafspraken gemaakt met de provincie over het 
instandhouden en faciliteren van het vrijwilligersnetwerk. 
 
Sinds 2010 concentreert het (actieve) provinciaal weidevogelbeleid zich in een aantal specifieke 
gebieden, waar collectief weidevogelbeheer wordt opgepakt met de streek. De agrarische 
natuurverenigingen coördineren de uitvoering in deze gebieden. SLG zet zich met haar 
vrijwilligersnetwerk in om bij te dragen aan goede resultaten in het veld. De focus van SLG ligt echter 
buiten deze provinciale weidevogelgebieden. 
 
Werkwijze 2012 
 
Hoofddoel: Het duurzaam in stand houden van een goed functionerend netwerk van vrijwilligers en 
boeren in Gelderland, die zich inzetten voor de bescherming van weidevogelnesten en –kuikens op 
gras- en bouwlandpercelen 
 
SLG streeft de volgende operationele doelen, taken en activiteiten na: 
 

1. Lokettaak naar aangesloten vrijwilligersgroepen 
2. Behoud van de kwaliteit van de leefgebieden van weidevogels 
3. Vergroten van het besef van de betekenis van weidevogels 
4. Vergroten van de kwaliteit van de weidevogelbescherming 
5. Inzicht in de ontwikkeling van de weidevogel buiten de provinciale gebieden 

 
Organisatie vrijwillige weidevogelbescherming 
 
Startdag 2012 
De startdag van 2012 heeft plaatsgevonden op zaterdag 25 februari 2012 bij voormalig proefbedrijf De 
Vijf Roeden in Duiven, het thema van de middag was (jeugd)educatie en ledenwerving. Directeur 
Arjan Vriend was dagvoorzitter. Karen Hinkamp, coördinator vrijwillige weidevogelbescherming, heeft 
de resultaten van de door de weidevogelvrijwilligers gevonden nesten op het boerenland 
gepresenteerd. Ook heeft zij de speerpunten voor 2012 toegelicht. Spreker Gerrit Zeldenrust van de 
Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden heeft na de 
pauze aandacht geschonken aan het thema jeugdeducatie middels de leskist die zij gebruiken voor 
schoolkinderen, ook heeft hij toegelicht hoe de VANL TCW aan ledenwerving doet. Er waren bijna 50 
weidevogelvrijwilligers aanwezig. 
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Cursus 
In 2012 is op 2 locaties de cursus “Gebruik database legselgegevens weidevogelbescherming” 
georganiseerd. Eenmaal centraal in Gelderland op het kantoor van SLG en eenmaal op locatie bij de 
VANL TCW in Neerijnen. De cursus is gegeven door Aad van Paassen van Landschapsbeheer 
Nederland. Verder heeft Karen Hinkamp ook voor een tweetal groepen een instructie over het gebruik 
van gps bij het verzamelen van legselgegevens gegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlichting 
Voorlichting verzorgen is een onderdeel van de jaarlijkse werkzaamheden van de provinciaal 
coördinator, maar wordt ook voor een groot deel verzorgd door de vrijwilligersgroepen zelf. Sinds 2012 
heeft SLG 4 banners beschikbaar die de groepen kunnen lenen om te plaatsen achter een stand of bij 
bij diverse evenementen. In 2012 hebben vrijwilligers op diverse open dagen van boerderijen, 
voorlichtingsavonden en informatiemarkten gestaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Cursus gegevensverwerking 

Figuur 2 Weidevogelstand 
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Weidevogelkijkweek 
In de week van 21 t/m 29 april werd dit jaar voor de derde keer de een landelijke weidevogelkijkweek 
georganiseerd. Samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 12 Landschappen, BFVW, 
Veelzijdig Platteland Nederland en Vogelbescherming Nederland is het doel om een breder publiek 
kennis te laten maken met de weidevogels en hun bescherming. Diverse groepen hebben in het kader 
van de weidevogelkijkweek (fiets)excursies verzorgd, uitkijkpunten bemand en activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd. SLG heeft de groepen gefaciliteerd middels het verzorgen van de communicatie 
en het verschaffen van materialen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weidevogelgroepen 
Landschapsbeheer Gelderland communiceert met haar 35 vrijwilligersgroepen via een 
groepscoördinator. Deze groepscoördinatoren worden via een weidevogelnieuwsmail op de hoogte 
gehouden van actuele ontwikkelingen. Zij spelen deze informatie weer door naar de andere 
groepsleden.  
 

 
Figuur 4 kaartje weidevogelgroepen 

Figuur 3 Fietsexcursie Zevenaar 



 

 
 

    
 Landschapsbeheer Gelderland 
 Ook de Nationale Postcode Loterij steunt ons werk  4. 

Broedseizoen 2012 
 
Weersomstandigheden in 2012 
De weersomstandigheden gedurende het broedseizoen van 2012 waren volkomen anders dan de 
voorgaande jaren. 2011 stond in het teken van extreme droogte, maar in 2012 was er juiste voldoende 
vocht en ook voldoende voedsel. 
 
Maart 2012 was een van de zachtste maartmaanden in ruim een eeuw. Het was vaak rustig en droog 
weer met veel ruimte voor de zon. Op zich goede omstandigheden voor de weidevogels, de eerste 
kievitseieren werden dan ook vroeg in maart gevonden. 
April 2012 was een vrij koude maand, een groot deel van de maand lag de temperatuur beneden de 
normale waarden. Het weerbeeld was wisselvallig met op veel dagen regen. Voor de weidevogels was 
dit een moeilijke maand. De meimaand begon somber en koel. In de tweede helft van mei werd het 
fraai en zonnig lenteweer. De meeste neerslag viel aan het begin van de maand. Het maaien kwam 
onder invloed van het weer pas laat op gang, dit was op zich gunstig voor de weidevogels. 
 
Kievit 
Gedurende het hele seizoen van 2012 hield de stand van de kievit ons bezig. Aan het begin van het 
seizoen leken de aantal kieviten dramatisch gedaald, in de loop van het seizoen trok dit wel iets bij, 
maar de algemene indruk is wel dat de stand van de kievit achteruit gaat. 
Een van de oorzaken van de afnemende kievitstand zou kunnen liggen in de late vorstperiode die in 
februari over ons land trok. De kieviten, die soms al onderweg waren naar hun broedgebieden werden 
genoodzaakt alsnog zuidwaarts te vliegen, wat een hoop extra energie heeft gekost. Zeker voor een 
populatie die mogelijk al behoorlijk op leeftijd is. 
Zie www.sovon.nl voor de meest actuele informatie. 
 
De eerste nestvondsten 
Het eerste kievitsei van Gelderland werd op 10 maart 2012 om 16.15 uur gevonden op een maisland  
in Ederveen door Bram Koudijs uit Ede. Dit was op dezelfde dag als het eerste landelijke kievitsei, dat 
in Friesland werd gevonden.  
 

 
 

Figuur 6 TV opnames vondst eerste kievitsei 
 

Figuur 5 Eerste kievitsei Bram Koudijs 
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Op 27 maart om 14.15 u werd in de Putterpolder het eerste Grutto-nest met 2 eieren gevonden door 
vrijwilliger Wuf van de Pol uit Nijkerk. Het eerste wulpenei werd op 28 maart gevonden door Teun 
Vijge uit Epe. Het eerste Tureluurei volgde op 10 april en werd wederom gevonden door Wuf van der 
Pol. 
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Figuur 8 Eerste Tureluurei 

 
 
 
 
 

 
Gevonden legsels 
In 2012 werden in totaal 3.250 nesten gevonden, een afname van meer dan 24% ten opzichte van 
2011 (zie figuur 9). In 2011 werden namelijk nog 4.255 nesten geregistreerd. Het aantal nesten van de 
Kievit daalde met 22%, van de Grutto met 13%, van de Wulp met 4% en van de Tureluur met 8%, het 
aantal gevonden scholekster nesten is dit jaar gestegen met 4%. Aan het lagere aantal gevonden 
nesten liggen meerdere mogelijke oorzaken ten grondslag. Ten eerste de algemene achteruit van de 
weidevogelstand. Ten tweede stelt de Kievit de productie van vervolglegsels uit onder slechte 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld tijdens de koude aprilmaand. Verder heeft een deel van de 
groepen, doordat akkergewassen vroeg in de grond zaten en bescherming niet nodig was, minder 
naar nesten gezocht. Ook worden in gebieden met hoge predatiedruk alleen nesten gezocht die 
daadwerkelijk bescherming nodig hebben, dit om effecten van predatie door nestbezoek te 
verminderen. Tot slot speelt ook tijdgebrek bij een aantal vrijwilligers waardoor nesten niet worden 
gevonden of resultaten niet worden genoteerd. 
 

Figuur 7 Eerste Grutto-ei 
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Figuur 9 Gevonden legsels 2012 
 
Uitkomstresultaat 
Het uitkomstresultaat over alle gevonden legsels in de provincie Gelderland kwam uit op 71%. In 2011 
was dit 72%, dus een kleine afname. Bij de verschillende soorten waren geringe verschillen 
waarneembaar (zie figuur 11). 
 

 
Figuur 10 Uitkomstresultaten Gelderland 2012 en eerder 
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Figuur 11 Uitkomstresultaten per soort 
 
Verliesoorzaken 
Een weidevogelnest kan door verschillende oorzaken verloren gaan. 18% van de nesten in 2012 is 
verloren gegaan door predatie, waarvan ca 1/3 door kraaien en ca 1/3 door vossen. 3% van de nesten 
is verlaten en 4% verloren gegaan door werkzaamheden. Van 4% van de nesten is de verliesoorzaak 
onbekend. 
 

 
Figuur 12 Verliesoorzaken 
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Ervaringen van een vrijwilliger. 
 
Hier enkele foto’s van de weidevogels op de Zutphense ijsbaan. In het vroege voorjaar heb ik 250 
meter gaas onder de afrastering aangebracht tegen de vele katten die op de ijsbaan. Het resultaat 
mag er wezen: 25 Kieviten vliegvlug + 3 Tureluurs. 
Ook onze nestbeschermers hebben hun dienst bewezen tegen het jongvee. 
Tevens zijn deze te gebruiken voor de sleepslang. 
Binnenkort komt er een verslag over de weidevogels op de ijsbaan te Zutphen in de stentor. 
  
Fons Roording 
 
 

 

Figuur 13 en 14 Foto’s ijsbaan Zutphen 
 
 
Rustzoneproject 2012 
 
In 2012 heeft SLG geld van de Nationale Postcode Loterij beschikbaar gesteld voor het project 
“Rustzones voor kritische weidevogels”. Voorwaarde was dat er ook lokale financiering beschikbaar 
was. Drie groepen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, namelijk: Vrijwillige 
weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar, weidevogelwerkgroep Overbetuwe en de 
weidevogelwerkgroep VAN Berkel en Slinge. Zij hebben in totaal bij negen boeren afspraken kunnen 
maken over het laten liggen van een rustzone. Een rustzone wordt pas gemaaid wanneer er geen 
jonge weidevogels meer in gesignaleerd worden, de deelnemende agrariër krijgt een vergoeding voor 
het laten staan van deze zone en de vrijwilligers monitoren de weidevogelgezinnen en de resulaten 
van het project. 
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Persbericht: Rozendaal, 23 juli 2012 
 
Succesvolle resultaten met rustzones voor weidevogels in de gemeente Overbetuwe 
 
Agrariërs in de gemeente Overbetuwe zetten zich extra in voor de bescherming van 
weidevogels op hun land. Zes boeren hebben met Stichting Landschapsbeheer Gelderland de 
overeenkomst ‘Rustzone voor kritische weidevogelsoorten’ gesloten. De agrariërs maken een 
zogenaamde rustzone op hun land waarin jonge weidevogels veilig kunnen opgroeien. De 
rustzone bestaat uit een strook grasland waar de boeren niet maaien in de tijd dat er jonge 
kuikens rondlopen. Vrijwilligers van de Weidevogel-werkgroep Overbetuwe controleren de 
nesten, het aantal gelegde en uitgekomen eieren maar ook het aantal kuikens dat uiteindelijk 
groot wordt. Onderzoek toont aan dat kuikenoverleving het belangrijkste is voor het 
voortbestaan van kritische weidevogels soorten als grutto en tureluur.  
 
Stabiele weidevogelstand 
Hans Swarts, coördinator van de Weidevogelwerkgroep Overbetuwe heeft het contact met de 
agrariërs gelegd in zijn regio. Meer dan 22.000 vierkante meter rustzone is ingesteld. Hij is positief 
over de eerste resultaten: “Het lijkt erop dat de rustzones succesvol zijn. In het gebied waar wij als 
weidevogelvrijwilliger actief zijn, is de weidevogelstand in de gemeente Overbetuwe stabiel gebleven. 
Het is genieten als je dan jonge pullen grutto’s of wulpen ziet lopen”. 
 
Meer betrokkenheid bij boeren 
De jaarlijkse bescherming van de weidevogels in de gemeente Overbetuwe door vrijwilligers en 
boeren werpt zijn vruchten af. Hans: “We zien dat we met deze aanpak, naast het beschermen van 
legsels, een gunstige leefomgeving bieden aan deze vogels. Ook de betrokkenheid van de boeren en 
de bereidwilligheid om mee te doen is erg groot”. 
 
Vergoeding 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland biedt de deelnemende boeren dankzij de Nationale Postcode 
Loterij een vergoeding van 500 euro voor het beschikbaar stellen van hun grond. De gemeente 
Overbetuwe heeft dit bedrag verdubbeld. In ruil hiervoor moeten de boeren de strook voor de 
weidevogels aanleggen, in stand houden en onderhouden. In Brabant wordt al langer gewerkt met 
rustzones waarbij positieve resultaten worden behaald. In Gelderland wordt ook in Zevenaar gewerkt 
met rustzones.  
Jaarlijks zoeken weide- en akkervogelvrijwilligers op meer dan 130.000 hectare naar 
weidevogelnesten, waarbij uiteindelijk 50.000 nesten worden gevonden en indien nodig beschermd. 
Weidevogelvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk voor meer informatie en de weidevogelgroepen op 
www.landschapsbeheergelderland.nl. 
 
Ervaring van vrijwilliger Hans Swarts, weidevogelgroep Overbetuwe 
 
Hieronder staat een foto gemaakt tijdens hooi werkzaamheden op een weidevogelgrasland in 
Homoet. En dat naast een strook ongemaaid gras, wat als rustzone dienst doet voor broedende 
weidevogels. Voor in het gras zijn de stokken te zien welke een wulpennest markeren. Deze wulp en 
ook het gruttonest verderop zijn er met succes de broedperiode doorgekomen. De opgroeiende pullen 
kunnen hier op hun beurt weer van profiteren. Hier in de z.g. kuikenstrook vinden ze de ultieme 
omstandigheden om voldoende insecten te bemachtigen; deze zijn van levensbelang voor de kuikens 
om groot te kunnen worden. Niet geheel onbelangrijk is de veiligheid, welke deze stroken bieden 
tegen diverse predators. 
Als vrijwilliger probeer je de ontwikkelingen  vanaf een afstand te volgen. En dan als je op een dag, 
tijdens het nauwkeurig afspeuren van het weiland, je dan van die kleine pullen ontdekt gebeurd er wat. 
Dit zijn van die momenten die je niet moet beschrijven, je moet ze beleven. 
 
Als resultaat van de voortdurende jaarlijkse weidevogelbeschermingsactiviteiten, willen we 
concluderen dat bescherming van de Weidevogels in de gemeente Overbetuwe zijn vruchten afwerpt.  
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Mede door dit project van 2012, met het creëren van kuikenstroken c.q. rustzones zijn we in  staat 
gesteld een aantal legsels en kuikens extra overlevingskansen te bieden.  
We hebben dit jaar  gezien dat met deze aanpak, naast het beschermen van legsels, een gunstig 
habitat aangeboden kan worden voor deze vogels. 
Ook hebben we gemerkt dat  de betrokkenheid van de boeren en de bereidwilligheid om mee te doen 
erg groot is. 
We hebben bovenal ervaren, dat met deze aanpak de betrokkenheid van de boeren duidelijk 
toeneemt. 
Wij als vrijwillige weidevogelbeschermers in de Overbetuwe willen Landschapsbeheer Gelderland en 
de Gemeente Overbetuwe onze dank betuigen voor het mogelijk maken van dit project. 
 
Hans Swarts 
 

 
Figuur 15 Rustzone Gemeente Overbetuwe 
 
 
Websites Weidevogelbescherming 
 
Kijk ook eens op de site www.weidevogelbescherming.nl en www.weidevogels.nu. 
Op deze sites vindt u naast vele onderzoeksrapporten, foto’s en foldermateriaal ook de 
broedresultaten van alle in Nederland actieve weidevogelbeschermingsgroepen. 
 
 
Contactgegevens 
 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Coördinator vrijwillige weidevogelbescherming  
Karen Hinkamp 
Rosendael 2a 
6891 DA  Rozendaal 
026-3537444 
06-22885234 
k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl  
www.landschapsbeheergelderland.nl  


