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1. Inleiding 
 
Weidevogelbescherming ˝AVEREEST˝ stelt zich als doel zoveel mogelijk van de in dit 
gebied broedende weidevogels te beschermen, opdat meer legsels kunnen uitkomen.  
Bij weidevogelbescherming wordt de aandacht voor overleving van kuikens steeds 
belangrijker. De laatste jaren  blijkt dat  naast de grutto en tureluur ook kieviten extra 
aandacht verdienen. 
 
De werkzaamheden op landbouwgronden volgen elkaar tegenwoordig zo snel op, dat het 
voortbestaan van weidevogels steeds moeilijker wordt. 
 
Gelukkig wil een toenemend aantal agrarische ondernemers en medewerkers van loonbedrijven in 
samenwerking met vrijwillige weidevogelbeschermers zich inzetten voor bescherming van de 
weidevogel. 
 
 

 
Jonge kievit 
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2.  Beschermgebied 
 

Weidevogelbescherming “AVEREEST” .  
 
In 1995 is Henk Spijkerman,   gestart met weidevogelbescherming in Dedemsvaart. Vanaf 
1996 hebben zich vrijwilligers bij hem aangesloten en  in 2012 heeft de  vereniging  62 
vrijwilligers, die bij 190  boeren de nesten van weidevogels beschermen op 4459 ha. 
 

  
De vrijwilligers zijn  actief in  4 gemeenten; Hardenberg, Dalfsen, Staphorst en Ommen. Ook zijn er 
gebieden die de Overijsselse provinciegrens overschrijden naar Drenthe. Dit heeft ertoe geleid dat er 
vanaf 2005 samenwerking   tot stand is gekomen met Landschapsbeheer Drenthe. Nabij Kerkenveld, 
Elim, Coevorden en Zuidwolde is dit het geval.  

 
De beschermgebieden beginnen in de gemeente Dalfsen, daar ligt het gebied tussen Nieuwleusen en 
Oudleusen. Dit gebied is in 2009 en 2010 verder uitgebreid. In onze eigen gemeente Hardenberg 
beginnen we in het Westerhuizingerveld, Den Kaat, Vierde Blok, omgeving Oostwijk, richting Elfde 
Wijk. Dan gaan we richting Luttergreppel, Slagharen, Schuinesloot, Nieuwe Krim, De Krim, Lutten en 
Oud-Lutten. In 2003 en 2004 is het gebied uitgebreid met Ane, Anerveen, Holthone en Holtheme.  
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3. Van onze voorzitter  
 
Elk jaar is uniek, zo ook 2012. Het voorjaar meldde zich al vroeg aan. Op 6 januari kwam er een 
bericht van Vogelbescherming Nederland dat door het zachte weer alweer veel kieviten en 
goudplevieren in Nederland waren. Dan begint het alweer te kriebelen als je deze berichten leest.  
Hier tussen door hadden we nog steeds de onzekerheid over de subsidie die onze vereniging jaarlijks 
van de Provincie Overijssel kreeg. Wij hebben op 7 december 2011 ingesproken op de 
Statencommissiedag. In de loop van het voorjaar is hier voor 2012 een oplossing gekomen.  
Als je dan denkt dat je alles een beetje op regel hebt komt het bericht van Landschap Overijssel dat 
Erwin Booij vertrekt als gevolg van bezuinigen bij de Provincie Overijssel. Nadat hij bijna 20 jaar het 
vrijwillig weidevogelwerk in de Provincie heeft gecoördineerd. Ik heb 15 jaar met hem samengewerkt. 
Voor mij kwam dit hard aan. Mijn eerste gedachte “hoe nu verder”. Wij, maar ook de andere 
verenigingen liepen met deze vraag!  
Tijdens de weidevogelavond was dit een heel besproken onderwerp. Op die avond was er voor onze 
vereniging  nog de verrassing dat Jan Altena de vrijwilligersprijs kreeg.  
Als iedereen van de schrik is bekomen en de eerste weidevogels zich aandienen hebben de 
vrijwilligers in de Provincie het weidevogelgebeuren weer opgepakt.   
Het eerste kievitsei van de Provincie werd gevonden in Lattrop op 12 maart. En zo is het 
weidevogelseizoen weer begonnen. Zo hebben wij wat ondersteuning geboden aan de medewerkers 
van Landschap Overijssel die de werkzaamheden van Erwin Booij overgenomen hadden en is seizoen 
weer vlot getrokken. 
Wat ik in 2012 heel belangrijk heb gevonden dat de inzet van jullie als vrijwilligers weer optimaal is 
geweest. Er zijn minder eieren gevonden, maar het uitkomst percentage zijn gelijk gebleven. Dat 
moet voor iedereen een steun in de rug zijn. Voor mij is het zeker wel.  
Veel van onze  activiteiten komen in dit verslag aan de orde. Toch wil ik nog graag één uitlichten. De 
ontwikkelingen gaan ook bij weidevogelbescherming door. Onze vereniging heeft met subsidie van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds  2 GPS-en aangeschaft. De berichtgeving in de pers heeft de Kverneland-
group, een innovatief ontwikkelaar en producent van landbouwwerktuigen, bereikt. Zij hebben contact 
met mij gezocht en samen met Landschapsbeheer Nederland heb ik dit opgepakt. Zo staat onze 
vereniging aan de wieg van een wereldwijde ontwikkeling op het gebied van GPS en (weide)vogels.  
 
 
 

                     
                    De vrijwilliger plaatst de nestgegevens in de GPS 
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4. Hoe financieren we in de toekomst onze vereniging, door het bestuur 
 
De afgelopen jaren hebben we de Stimuleringssubsidie vrijwilligersorganisaties ontvangen van de 
Provincie Overijssel. In 2011 heeft de Provincie deze afgeschaft in het kader van de bezuinigingen. Als 
bestuur, en met name onze secretaris, hebben ons hiervoor ingezet. Hierop is door de 
beleidsmedewerker van de Provincie gereageerd met een afwijzing.  
De heer J.G.H. Evering, CDA Statenlid, heeft zich ingezet om voor onze vereniging de financiering 
alsnog rond te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Voor ons en nog meerdere vereniging was die 
subsidie komen te vervallen. En de Provincie bleef bij haar besluit. Gelukkig heb ik op de 
voorjaarsvergadering op 12 maart kunnen vertellen dat Landschap Overijssel voor 2012 dit bedrag 
beschikbaar heeft gesteld. Voor de komende jaren moeten wij als  bestuur en samen met de leden 
proberen de financiering rond te krijgen. Tijdens de voorjaarsvergadering is dit onderwerp aan de 
orde gesteld. De leden hebben zich hierover uitgesproken en is er in eerste instantie gekozen om de 
voorjaars- en najaarsvergadering van de vereniging op sobere wijze te laten verlopen. Hiermee is de 
eerste stap gezet. Wat de volgende stap of stappen zijn zal in de loop van 2013 moeten blijken.  
 

Deze berichten hebben ook RTV Oost bereikt en deze heeft hier op 6 maart   in het 
radioprogramma Boeren Burgers Buitenlui aandacht aan besteed. Een uitgebreide reportage over het 
werk van de vereniging en de huidige problemen. Het programma werd met het volgende 
berichtaangekondigd: 
 
De weidevogels in het Overijssels Vechtdal gaan een moeilijk jaar tegemoet. Het aantal 
weidevogels loopt elk jaar al terug, maar  dreigt nu ook nog de opheffing van 
weidevogelvereniging “Avereest”. 

De vereniging is actief in Hardenberg, Staphorst, Dalfsen en Ommen en beschermt een oppervlakte 
van zo'n 4.200 hectare. Onlangs besloot de provincie de jaarlijkse subsidie stop te zetten. Het gevolg 
is dat de door vrijwilligers gemaakte onkosten niet meer kunnen worden vergoed. Het CDA vraagt de 
provincie morgen om opheldering en wil dat er een oplossing komt voor de weggevallen subsidie. De 
komende week gaat het weidevogelseizoen weer van start en worden de eerste nesten verwacht.  

                              

De opnames voor dit programma werden gemaakt door verslaggever Simon Dirk Terpstra aan de Oostwijk in Dedemsvaart. 
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5. Vertrek Erwin Booij 
 
Begin maart, het was een week voor weidevogelavond toen we te horen kregen dat Erwin zou 
vertrekken bij Landschap Overijssel als gevolg van bezuinigingen bij de Provincie Overijssel. 
Natuurorganisaties, waaronder ook Landschap Overijssel, verkeren in zwaar weer als gevolg van de 
bezuinigingen. Zo hebben zij en ook wij als weidevogelbeschermers noodgedwongen afscheid moeten 
nemen van Erwin. 
  
Het was erg schrikken. De eerste reactie “hoe nu verder”.  Niet alleen bij onze vereniging, maar ook 
bij de andere vereniging was het dezelfde reactie. Het werd al snel duidelijk dat Erwin geen officieel 
afscheid wilde. Dat gaf een heel onbevredigend gevoel. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur van 
Weidevogelgroep “Bezuiden de Vecht” het initiatief heeft genomen  om een informeel afscheid te 
organiseren. Herman Matthijsen heeft zijn huis hiervoor beschikbaar gesteld. Dit initiatief is door de 
weidevogelgroepen ondersteund door een bedrag te doneren waarvoor onder andere 3 vogelboeken 
zijn gekocht . Deze kan Erwin heel goed gebruiken voor zijn hobby. 
 

 
Herman Matthijssen overhandigt Erwin de boeken 
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Bedankje namens Erwin Booij: 
 
Geachte vertegenwoordigers van de weidevogelgroepen in Overijssel 
  
Erwin Booij heeft mij al een hele tijd geleden een mailtje gestuurd met de vraag of ik alle 
weidevogelgroepen en  ook particulieren wilde bedanken voor de bijdrage aan zijn afscheidscadeau. 
  
Het afscheid van Erwin als medewerker van Landschap Overijssel heeft plaats gevonden in mei bij de 
familie Matthijsen te Heino. Dat deze bedankmail zo lang op zich heeft laten wachten zat hem in het 
feit dat alle mailadressen niet voorhanden waren en ook niet zo makkelijk te achterhalen. 
  
We hebben op die middag in mei met gemengde gevoelens afscheid van Erwin genomen, we hadden 
hem graag willen behouden als coördinator van het weidevogelgebeuren in Overijssel. 
Het mocht niet zo zijn, door bezuinigingen moest hij het veld ruimen. 
  
Het totale bedrag dat bijeen is gebracht voor het afscheidscadeau van Erwin was € 340. 
Het was een mooi bedrag, en de hoogte van het bedrag gaf tevens aan dat Erwin zeer gewaardeerd 
werd door de verschillende weidevogelwerkgroepen. Hij heeft zich dan ook ruim 20 jaar ingezet t.b.v. 
de weidevogels. 
  
Met het geld heeft hij ( hoe kan het ook anders) een drietal vogelboeken (welke, heb ik niet meer 
paraat) gekocht. Deze vogelboeken bevielen hem uitstekend heeft hij mij gemaild. 
  
Namens Erwin wil ik u allen hartelijk bedanken voor de giften en de prettige samenwerking de 
afgelopen jaren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Henk Mussche, secretaris weidevogelwerkgroep Bezuiden de Vecht 
 
          

                 
                      
  Landbouw-, loon- en grondverzetbedrijf 

 
VOOR AL UW: 

- AGRARISCH LOONWERK 
- GRONDVERZET 

 
  Stegerensallee 2   7701 PL Dedemsvaart 

Tel: 0523-612671 – Fax: 0523-613090 
www.antuma.nl 
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6. Weidevogelavond Landschap Overijssel, door Janny Spijkerman 
 
De weidevogelavond op 7 maart; het was allemaal wat dubbel deze weidevogelavond, tenminste voor 
Henk en mij. Eind februari na afloop van een bespreking bij Landschap Overijssel  werd mij door 
Jessica Winter, hoofd communicatie en vrijwilligerswerk, het vertrek van Erwin verteld. Een 
vertrouwelijk bericht dat ik eerst alleen nog even met Henk kon delen. We hadden met elkaar de 
weidevogelavond voorbereid en deze avond stond in het teken van onze vereniging. Alles moest 
doorgaan, maar met wel erg gemengde gevoelens. Het voornaamste was dat het een gezellige avond 
zou worden net als voorgaande jaren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens deze avond is er voor iedereen de 
gelegenheid geweest om een persoonlijke 
boodschap voor Erwin op te schrijven. Dit werd 
hem samen aangeboden met een mooie foto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het programma waar we samen aan gewerkt hadden zag er als volgt uit: 
19.30 uur Ontvangst met koffie/thee   
20.00uur ‘Weidevogelbescherming in Overijssel 2012’, door Erwin Booij van Landschap 

Overijssel  
20.20 uur Samenwerken bij de bescherming van nesten met Waterschap 

Velt&Vecht door Henk Spijkerman van Weidevogelbescherming 
“AVEREEST “ 

20.30 uur Pauze  
21.00 uur ‘Weidevogelkuikens, biologie en bescherming’ door Astrid Kant.  
22.00 uur  Uitreiking vrijwilligersprijs 2012 

22.10 uur   Informele afsluiting met drankje en hapje 

 

Fraaie platen en een goed verhaal. 
De avond staat in het teken van prachtige plaatwerk van fotografe Astrid Kant. Maar Astrid Kant is 
niet alleen fotograaf.  

Vorig jaar kwam haar zelfgeschreven boek uit getiteld ‘ Weidevogels’ .                   
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Nog meer. 
Maar er was meer te zien: Jan Altena van Weidevogelbescherming “AVEREEST” is erg actief met 
voorlichting. Hij prepareert resten van eieren en schedels en resten van vogels, verzamelt artikelen, 
maakt plakboeken, schildert, maakt nesten na en werkte aan een tweede wanddoek van 8 meter lang. 
Het wanddoek verbeeld een weidevogellandschap. Het doek zal die avond te zien zijn. 
Ook was het Groenloket aanwezig voor uw vragen over SNL en de SNL gebieden.  
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Jan en Ria Altena 

 
Wisselbokaal (rechts) en prijs (links) 
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7. Voorjaarsvergadering 11 maart 2012 
 
Zoals elk jaar is de voorjaarsvergadering de start van het weidevogelseizoen. Voor onze voorzitter een 
drukke dag want het 1e kievitsei van Overijssel was die morgen gevonden en moest gecontroleerd 
worden.  
 
Er waren bestuursverkiezingen. Janny Spijkerman was aftredend en herkiesbaar. Er was geen 
tegenkandidaat. Zij is hiermee weer 4 jaar de secretaris van onze vereniging. 
 
Het financiële verslag werd besproken. De kascommissie had de jaarrekening 2011 gecontroleerd en 
doet verslag. Het financiële verslag wordt goedgekeurd. De leden gaan niet akkoord met de begroting 
2012.  Door de voorzitter wordt aan de leden het wegvallen van de subsidie van de Provincie 
Overijssel meegedeeld en doet voorstellen op de financiële middelen op peil te houden. De voorzitter 
kon meedelen dat Landschap Overijssel voor 2012 het weggevallen subsidie bedrag beschikbaar heeft 
gesteld. Voor de komende jaren moeten wij als  bestuur en samen met de leden proberen de 
financiering rond te krijgen. De leden hebben zich hierover uitgesproken en is er in eerste instantie 
gekozen om de voorjaars- en najaarsvergadering van de vereniging op sobere wijze te laten verlopen. 
Daarna wordt alsnog de begroting goedgekeurd. 
 
Tijdens de weidevogelavond van Landschap Overijssel heeft onze voorzitter verteld over de 
samenwerking met Waterschap Velt en Vecht over het beschermen van nesten langs de watergangen. 
Jan Altena heeft de vrijwilligersprijs tijdens deze avond gekregen. 
 
Presentatie door Jeanette van Schaik van Waterschap Velt en Vecht. Zij  vertelde over de werkzaam-
heden van Waterschap velt en Vecht. Legt uit wat de maaimethodes zijn en op welk tijdstip en 
waarom. Er wordt samen met groepen watergangen aangewezen, zodat de 4 pilots van 2011 dit jaar 
uitgebreid worden naar 7 in 2012.  
Na afloop van het seizoen zal er weer verslag gedaan worden aan Waterschap Velt en Vecht. 
 
Aan het eind van de vergadering werden de pasjes weer verlengd en konden de vrijwilligers het veld 
weer in om de nesten van de weidevogels te gaan beschermen en wie gaat dit jaar het 1e kievitsei 
van de vereniging vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.autofirst-vanderlinde.nl 

www.facebook.com/garagevdlinde www.twitter.com/garagevdlinde 
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8. Waarnemingen 
 
Begin januari, bericht van Vogelbescherming 
Nederland, op dit moment verblijven grote 
aantallen kieviten en goudplevieren in Nederland. 
Dit is het gevolg van het zachte winterweer, 
waardoor deze vogels niet verder hoeven te 
trekken. De grote hoeveelheden regen van de 
laatste tijd zorgen er bovendien voor dat veel 
weilanden en akkers drijfnat zijn, waardoor er veel 
voedsel te vinden is. 
Niet alleen de kieviten waren vroeg, maar Jan 
Altena hoorde op 10 januari al een wulp uit volle 
borst jodelen aan de Rondweg in Genemuiden.       
 

 

 

 

 

Dan zijn we inmiddels al weer een maand verder, 
zo rond 27 februari dat er aan de Kotermeer in 
Dedemsvaart de scholeksters weer op het strand 
liepen en de wulpen rond Dedemsvaart ook weer 
te horen waren. 

        

 

     2 maart was onze wulp”weer in het Vierde           Blok  
 

  
 

 

 

  

 
 



 

14 
 

9. Het eerste kievitsei 
 
Met het vinden van dit kievitsei is ook voor alle vrijwilligers van Landschapsbeheer Nederland en SBNL 
het weidevogelseizoen 2012 begonnen. 
 
Op zaterdag 10 maart is in Friesland het eerste kievitsei van Nederland gevonden door een lid van de 
BFVW. Op zondag 11 maart is op een maïsperceel in Sint Oedenrode in de provincie Noord-Brabant 
het eerste kievitsei van 2012 gevonden door een vrijwilliger aangesloten bij Landschapsbeheer 
Nederland en/of Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied: Nan Visser uit Schijndel, lid van de 
Weidevogelbeschermingsgroep Schijndel, vond omstreeks 8.15 uur het gespikkelde eitje op een 
maïsperceel.  

 
 
 
Op 12 maart om 10.59 uur  melde de Johan Fox 
uit Lattrop het 1e kievitsei van Overijssel. Het 
ging om een nest van 1 ei en werd gevonden op 
maisland.  De vinder is aangesloten bij de sectie 
weidevogelbeheer van Stichting Beheer Natuur 
en Landelijk gebied (SBNL). 
 
RTV Oost was ook aanwezig en de controle is 
rechtstreek uitgezonden op de radio en ’s avonds 
tijdens het nieuws van 18.00 uur op tv. 
  

 
 
 
 
 
De melding van het eerste ei bracht bij de 
controle van de papieren nogal wat verwarring 
bij de controleurs. Volgens het protocol dat geldt 
in Nederland moet deze vondst worden gemeld 
en gecontroleerd. Is de vinder lid van Vanellus 
Vanellus dan meld je de vondst daar en ben je lid 
van één van de Landschappen dat moet je daar 
je vondst melden. Dit keer werd de vondst bij de 
verkeerde  controleur gemeld.Bij controle van de 
papieren kwam dit pas aan  het licht.   
 

 
Als controleur van de Provincie Overijssel kreeg 
Henk Spijkerman die melding binnen. De 
controleur van Vanellus Vanellus, Teun v.d. Vegt 
van SBNL, ingeschakeld en richting Lattrop voor 
de controle 

Teun 
v.d. Vegt schouwt het ei op echtheid. 
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 Eerste kievitsei van Hardenberg en van de vereniging 
 
 
Zaterdag 17 maart, werd op maïsland 
aan de Schans in Oud-Lutten het 
eerste kievitsei van de gemeente 
Hardenberg gevonden. Henk Ballast  
vond omstreeks 10.00 uur het ei. Het 
ging om een nest met 1 ei. 
  

 
Hiermee heeft hij ook het eerste 
kievitsei van onze vereniging 
gevonden.                        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Gebrs. Fuite b.v.   

Veevoeders 
 

Een familiebedrijf waar Productontwikkeling, 
Kwaliteit, de Klant en de Prijs hoog in het vaandel 

staan. 

 

Dit leidt tot: 
 

* Enorme betrokkenheid bij uw 
bedrijf, 

   * Uitgebreide vakspecifieke 
kennis, 

* Ruim assortiment voor behalen 
totaalsucces. 

 
 
 
Gebrs. Fuite b.v.   

Kokosstraat 15     

8281 JB Genemuiden 

Tel. 038-3854177  

Fax. 038-3856549 
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10. Controleren van nesten langs watergangen, door Henk Spijkerman      
 
Op 5 April 2011 kwam de vraag van Erwin Booij het verzoek  om eens te kijken naar het verzoek van 
Waterschap Velt & Vecht om de watergangen te controleren op nesten van vogels in zijn 
algemeenheid.  Dat omdat de meeste watergangen van Velt & Vecht in het gebied van 
weidevogelbescherming “AVEREEST “ liggen. Ik was gelijk enthousiast hier over en heb ik hier ja 
tegen gezegd onder voorbehoud dat de vrijwilligers deze taak uit wilden voeren maar eigenlijk was ik 
hiervoor niet zo bang omdat ik weet dat ik een geweldig team  achter mij heb staan die er voor gaan 
Hierna is  de  bal gaan rollen en hebben wij : Erwin Booij van Landschap Overijssel , Jeannette van 
Schaik van Velt & Vecht  en ik namens weidevogelbescherming “AVEREEST “ samen om tafel gezeten. 
Daar hebben wij toen overlegd dat wij enkele pilots zouden starten om alles af te kunnen tasten 
Ik heb dit op 4 plaatsen  aan de vrijwilligers voorgelegd en zijn  hiermee aan de slag gegaan.  
Alhoewel het al wat laat in de tijd was en er nog maar weinig vogels aan het broeden waren maar 
vogels met een tweede broed en bijvoorbeeld de kuifeend konden wij nog wel tegen komen 
Velt & Vecht heeft gezorgd voor het nodige kaartmateriaal waarop wij konden zien aan welke kanten 
de schouwpaden lagen en op welke date de schouwpaden gemaaid worden en welke data de taluds 
gemaaid worden. Wij hebben een afspraak gemaakt hoe en waar de stokjes te plaatsen. 
 

 
Stippenkaart van Ballast 

 
Franklin ter Horst beschermde het nest van een zwaan in de Van 
Roijenshoofdwijk in Dedemsvaart 

 
Zo heeft Henk Ballast een stippenkaart gemaakt met daar op en er omheen stippen voor watervogels,  
zangvogels en weidevogels zodat er een inzicht is waar en wat er in het hele gebied voorkomt. 
Wij hebben gelijk gezegd hier gaan wij mee door hier liggen ook mogelijkheden voor de toekomst 
denk daarbij aan GPS. Tijdens de  najaarsvergadering is gebleken dat het goed was bevallen en gaan 
hier dus zeker mee door. Het was even wennen want het is soms heel anders dan bij weidevogels ,zie 
je bijvoorbeeld een zangvogeltje meerdere keren op ongeveer de zelfde plaats verdwijnen in het talud 
ga dan niet zoeken maar prik daar dan ongeveer het stokje in de grond Het Waterschap laat aan 
beide kanten 2 1/2 m staan dus het komt niet zo precies en als je niet weet wat voor een vogeltje het 
is vraag het aan andere vrijwilligers samen kom je er zeker uit. 
De bedoeling is om zo nesten van vogels te sparen maar ook om een inzicht te krijgen waar de 
meeste nesten zitten zodat het maaibeheer in de toekomst daar op aangepast kan worden.. 
 
Tijdens de voorjaarsvergadering heeft Jeanette van Schaik het persoonlijk toegelicht in haar 
presentatie en wordt er inmiddels op 7 plaatsen deze bescherming toegepast. 
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11. Weidevogelkijkdag 

Zaterdagmorgen 21 april, vertrokken  in stromende regen naar de weidevogelkijkdag  op de 
weidevogelboerderij van de familie Van Ittersum in de Mastenbroekerpolder. Bij aankomst werd het 
droog en werd het een heel geslaagde morgen. 

Deelnemers van de weidevogelkijkdag werden door Mark Zekhuis van Landschap Overijssel 
verwelkomd en door de familie van Ittersum voorzien van koffie met iets lekkers erbij.  Na een 
inleiding over de weidevogelboerderij door Wim van Ittersum en inhoudelijke informatie over 
weidevogels en weidevogelbescherming door Henk Spijkerman, reden de deelnemers mee op een 

open boerenwagen  om op het land weidevogels te spotten. 
Op het bedrijf van de familie Van Ittersum is een weidevogelkijkhut geplaatst, van waaruit een ieder 
ongestoord weidevogels kan bekijken.  

 

Deze hut werd officieel geopend door 
burgemeester Bilder van de gemeente 

                                        

 

en vertelde Jan Altena aan de deelnemers over het 
nesten zoeken en kregen de gelegenheid dit in 
praktijk te brengen     
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12. Veldwerk 
 
Collendoorn en Lutten 
In en rond ons beschermgebied zijn nog begrensde weidevogelgebieden. Het is belangrijk de stand 
van de weidevogels in deze gebieden te controleren en er voor te zorgen dat in deze gebieden de 
kuikens van weidevogels vliegvlug worden.  

          

 

 

Henk Spijkerman is samen met Leonard Rouhof,  
hiervoor een paar dagen op pad geweest. Tevens 
werden er in Collendoorn, Lutten en Sibculo 
geïnventariseerd hoeveel grutto’s er voorkomen.  

 

Dit om dit te rapporteren aan de Provincie 
Overijssel om eventueel deze gebieden als 
begrensd gebied aangewezen te krijgen 

 

Ondanks de vele uren werk en de inzet is het verzoek door de Provincie afgewezen met de volgende 
motivatie; 
Er worden buiten de EHS geen inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van uitbreiding van bestaande, 
dan wel toevoeging van nieuwe begrenzingen meer in het Natuurbeheerplan doorgevoerd. Dit is het 
gevolg van het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur tussen Rijk en provincies, waarin is 
vastgelegd dat (agrarische) natuur buiten de EHS vanaf 1-4-2014 onder verantwoording van het Rijk 
zal gaan vallen. 
Tijdens de voorjaarsvergadering van 2013 komt onze voorzitter hierop terug. 

Sibculo 
In de omgeving van Sibculo is een rijk weidevogelgebied. Hier werd tot nu toe weinig aan 
weidevogelbescherming gedaan. Wel waren er al enkele weidevogelbeschermers actief die eigenlijk 
wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Dit heeft onze voorzitter op zich genomen. In de loop 
van het jaar hebben ze besloten om Weidevogelbescherming Sibculo e.o. op te richten.  
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13. Op zoek naar wulpen     
Vrijdagmiddag, 11 mei, belde een agrariër dat hij aan het maaien was en de wulp  waar al eerder 
naar gezocht was toch op het perceel moest zitten.  Henk Spijkerman ging samen met de boer op 
zoek.  

  

Het nest werd niet gevonden. De agrariër is naar een ander perceel gegaan om te maaien en Henk is 
verder gaan observeren. De wulp had geen nest meer, maar had kuikens.    

                                             

 

                      Jan Uythof vond nog een bijzonder nest van een scholekster paar 

                                 
                   
 
   



 

20 
 

14.  Najaarsvergadering 
 
 
 
Tijdens de najaarsvergadering op maandag 5 november heeft onze voorzitter teruggeblikt op het 
afgelopen seizoen.  
 
De resultaten en ervaringen zijn besproken. Gelijk aan voorgaande jaren kwam het teruglopende 
aantal weidevogels aan de orde en de predatie van de nesten van weidevogels. 
 
Tijdens deze avond konden we Jaco v.d. Weele van Landschap Overijssel en Teun v.d. Vegt van 
SBNL, onze externe deskundigen verwelkomen. 
 

 
Jacob v.d. Weele (links en Teun v.d. Vegt (rechts) 

 
Iedereen heeft vol belangstelling deze lezing gevolgd.  
 
 

Er was dit jaar weer een verloting en zo als gebruikelijk een lezing.  
 
                  Die werd dit jaar door onze voorzitter verzorgd. Het thema van de lezing was: 
                
                                     “Mijn omzwerving door Noord Nederland” 
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15. Resultaten 2012 
 
Wij hebben in verhouding tot 2011 een heel goed seizoen gehad en kunnen hier tevreden op 
terugkijken. Er zijn minder nesten gevonden, maar de uitkomstpercentages zijn in verhouding gelijk of 
zelfs iets beter. De grootste oorzaak dat er minder nesten werden gevonden is  dat enkele vrijwilligers  
ziek waren  of hadden door andere omstandigheden niet hebben gezocht.  
 
Weidevogelbescherming “AVEREEST”  
 
Actief in gemeenten Hardenberg, Staphorst, Dalfsen, en Ommen   
Aantal meewerkende agrariërs 195 
Aantal vrijwilligers 60 
Oppervlakte beschermd gebied 4508 ha 
 
 
 
Onderstaand de gevonden en uitgekomen nesten van 2012 
 

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

  

Eend onbekend 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0   
Grutto 4 4 2 2 50.00 2 0 0 0 0 0   
Kievit 210 201 133 68 66.17 46 1 7 6 3 5   
Rotgans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0   
Scholekster 35 33 19 14 57.58 12 0 1 0 0 1   
Slobeend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0   
Veldleeuwerik 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0   
Wilde eend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0   
Wulp 19 16 9 7 56.25 7 0 0 0 0 0   
Totaal 274 258 165 93 63.95 69 1 8 6 3 6   
Percentage van bekend resultaat   63.95 36.05  26.74 0.39 3.10 2.33 1.16 2.33   
 
              
 

 
 

             

 
2011              
Soort Totaal Bekend Uit 

Niet 
uit  % uit  Pred. Bew. Werk. Verl.  Ov.  

Onb
.  

  

Grutto 10 10 7 3 70.00 3 0 0 0 0 0            
Kievit 247 243 132 111 54.32 76 2 16 8 7 2            
Scholekster 34 32 21 11 65.63 8 0 2 0 1 0            
Slobeend 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0            
Waterhoen 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0            
Wulp 15 15 10 5 66.67 5 0 0 0 0 0            
Totaal 309 303 171 132 56.44 94 2 18 8 8 2            
Percentage 
van bekend 
resultaat   56.44 43.56  31.02 0.66 5.94 2.64 2.64 0.66            
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16.  Schouderklop, jaarlijks wordt deze uitgereikt aan een vrijwilliger of een groepje vrijwilligers, die/dat zich op welke 
wijze dan ook verdienstelijk heeft/ hebben gemaakt. 
 
Dit jaar stonden we weer voor hetzelfde dilemma als voorgaande jaren. Voor wie is de schouderklop? 
Weer het rijtje langs geweest. Wie heeft het eerste ei gevonden, wie de meeste legsel. Wie heeft wat 
bijzonders gedaan. Wij hebben ons allemaal ingezet voor de doelstelling waar we voor staan. 
Het zoeken en beschermen van de nesten van de weidevogels. Toch zijn er ook mensen binnen de 
vereniging die  deze draaiende moeten houden. Er zijn enkelen waar het bestuur zo nu en dan beroep 
op doet. Ook zijn er mensen binnen de vereniging die wat van het bestuur vragen. Zo is het een spel 
over en weer. 
 
Dan is er ook nog een vrijwilliger binnen de vereniging die eigenlijk voor ons allemaal werkt en ons 
allemaal werk uit handen neemt. 
Hij krijgt aan het eind van het seizoen de gegevens toegeschoven en verwerkt deze in de database.  
Dat niet alleen. Ook verzorgt hij onze financiën. Elk jaar komt er weer een perfect jaaroverzicht en 
klopt het allemaal tot op de cent. 
De schouderklop gaat dit jaar  naar Menze van de Molen. 
 
 

                               
                                          
 

 
 
 
 
 
         Ook dit jaar werd het ingraveren van de bekers verzorgd door: 
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17. Voorlichting  
 
 

 

Maandag 22 mei  heeft Henk Spijkerman weer zijn 
weidevogelkennis overgedragen aan de HAVO4 

leerlingen van CNS Dingstede in 
Meppel. Met veel  interesse hebben ze geluisterd naar 
het praktijkverhaal.  

 

 

 

 

 

 

Daarna gingen de leerlingen met de docent het veld 
in om de kennis in praktijk te brengen 

 

                 

Het is heel belangrijk dat de jeugd betrokken 
wordt bij de natuur, maar zeker bij de 
weidevogelbescherming. Dit moet de nieuwe 
generatie worden die het voor onze 
weidevogels op gaat nemen. Er kan niet 
vroeg genoeg mee worden begonnen. 

 

 

 

Als je met opa Jan Altena  meegaat het veld 
in  dan wordt het beschermen van nesten 
van weidevogels je al jong geleerd 
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18. Gedeputeerde op bezoek  

 

                               

Op 5 november kwam Gedeputeerde Boerman op bezoek bij de Wheem , het informatiecentrum in 
het het Reestdal van  Landschap Overijssel.  
Op interessejacht naar de breedte van het vrijwilligerswerk. 
Gidsen, fruitsnoeiers, weidevogelbeschermers, knotters, vrijwilligers op bezoekerscentra en veel 
meerwaren hier aanwezig om te vertellen van hun “belangrijke” vrijwillgerswerk. 
 

 

 

Henk Spijkerman vertelt over het werk van de 
weidevogelbeschermers van onze vereniging en de 
andere 600 in de Provincie Overijssel. 

        
 
19. Bedankt 
 

, door Henk Spijkerman 
 
         
Graag wil ik  iedereen bedanken voor de mooie kaarten, de opbeurende e-mails, de telefoontjes en 
bezoekjes tijdens mijn ernstige ziekte in december en de periode tijdens mijn herstel. Hier hebben 
Janny en ik heel veel steun aan gehad. 
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20. Nieuwe bordjes bij het land    
 
 

U kent ze allemaal de groene bordjes van Landschap Overijssel waarop vermeld staat dat er 
weidevogelbescherming plaatsvindt bij de boer. Onze vereniging gaat deze bordjes vervangen door 
eigen bordjes. Op deze bordjes staat een extra vermelding namelijk “verboden voor honden”. Waarom 
deze toevoeging? De vrijwilligers en agrariërs hebben regelmatig te maken met loslopende honden. 
Die verstoren in het broedseizoen de vogels, de nesten en de kuikens. Om dit onder de aandacht te 
brengen worden er vanaf 2013 nieuwe bordjes geplaatst.  
 
Het broedseizoen! 
Er komen steeds meer wandelpaden in het buitengebied. Dat kan zijn langs en over boerenerven en 
langs schouwpaden. In die gebieden komen natuurlijk (weide)vogels voor. Wij kennen allemaal het 
broedseizoen. In die periode wordt er rekening gehouden met de vogels. In Nederland bepaalt 
de Flora- en faunawet dat beschermde inheemse vogels tijdens het broedseizoen niet mogen worden 
gestoord; het rapen van eieren, de kap van bomen in die periode en het vernielen van het nest 
behoren tot de verboden activiteiten.  
Het broedseizoen is echter geen vastgelegde periode; het verschilt per vogelsoort, en verstoring 
tijdens het broeden is dan ook het hele jaar illegaal.  
Er zijn wel vuistregels. Traditioneel wordt de maand mei als de broedmaand gezien; in de praktijk ligt 
de periode voor een variëteit van vogels echter tussen half maart en half juli, en ruimer genomen 
tussen half februari en half augustus.  

 

Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van:  

  

         Het Fonds lokaal Actief    dat mogelijk  gemaakt wordt 
door de Nationale Postcodeloterij 

           

 

 

 

en                         

de Gemeente Hardenberg 

 

 

Onze vereniging is een  vrijwilligersorganisatie die is  aangesloten bij Natuur en Milieu Overijssel, 

 en heeft daarom de mogelijk gehad om een beroep te doen op het  Fonds Lokaal Actief.  
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21. Exposities en lezingen in 2012 
 
In Genemuiden, op 13 februari, tijdens de jaarvergadering van Christelijke Zangvereniging Excelsior 
heeft Henk Spijkerman zijn lezing “Mijn omzwervingen  getoond. Hij werd hier op een ludieke wijze 
voor bedankt. 
De voorzitter, Jan Altena, van de zangvereniging bedankte hem met “een dood vogeltje”. Eén van de 
leden van de vereniging had een dode houtsnip gevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
In het voorjaar hadden we in  de vitrine bij 
de hoofdingang van Zorgcentrum De 
Hulstkampen in Nieuwleusen een kleine 
expositie en heeft onze voorzitter in 
november een lezing verzorgd. 
 
 

 
 
 
 

Henk Spijkerman had de leden van de Fotoclub , waar hij lid van is, 
enthousiast gemaakt voor zijn lezing en mocht deze dan ook aan de leden vertonen. 
 
 
 
Op 7 mei organiseerde Jan Altena een gezellige dag voor oud-leden van de NCBRM. Tijdens deze dag 
werd ook de Weidevogelboerderij Polderzicht van de famlie Pelleboer in het programma opgenomen. 
Hier is ondersteuning verleend door Henk en Janny Spijkerman. De familie Pelleboer verzorgde een 
rondleiding op hun bedrijf en een rondrit met de weidevogel-safaribus.  
 

        Er werd een expositie verzorgd en een lezing over weidevogels.     
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Er was veel belangstelling voor de expositie 
 
 

                                           

Tijdens de      55plus      weken, in juni van dit jaar heeft Henk Spijkerman zijn lezing op 
Camping en Chaletpark “De Klimberg” en Vakantiepark “De Kleine Belties” beiden in Hardenberg heeft 
Henk Spijkerman zijn lezing “Mijn omzwervingen” ook gepresenteerd.  
 
 

Onze materialen waren  weer uitgeleend aan SBNL voor hun deelname aan de Gaime Fair 
die in 2012  werd gehouden op 1, 2 en 3 juni  in Nuenen (Noord-Brabant).  
 
 
25 juli: Bissingh dag “De Boer op” is één van de grote publiekstrekkers van het Ommerfestijn. Het is 
een prachtige dag om de agrarische sector te promoten. Tijdens deze dag hebben wij met een stand 
gestaan.  

 

 

 

 

 

Ziezo Zaterdag is een luchtig magazine met veel muziek en 
infotainment op vaste tijdstippen. De presentatie wordt gedaan door 
Geert Sprick, Karel van de Kate is de vaste meeprater. Zo is er het 
'Weerbericht van Karel', zal Geert Sprick de Piratentips van de week 
laten horen, wordt er gebeld met een regionale correspondent in de 
Kop van Overijssel en wordt er wekelijks gebeld met een specialist.  

Zo was op zaterdag 7 november het thema “waarom zijn er zo 
weinig weidevogels”. Dit thema werd toegelicht door 3 specialisten; 

Henk Spijkerman, onze weidevogeldeskundige, agrariër Henri Petter 
en Jaco van der Weele van Landschap Overijssel. Ze hadden alle 3 
een oorzaak. De predatoren kwamen aan de orde, de manier van 
het land bewerken en het beleid ten aanzien van de 
weidevogelbescherming. 
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22. GPS en weidevogelbescherming 

Wij kunnen het allemaal. De nesten van weidevogels tellen.  

De gegevens opschrijven in het welbekende eierboekje. Deze gegevens worden door Menze v.d. 
Molen in het programma van Landschapsbeheer Nederland Internet-applicatie Legselgegevens 
Vrijwillige weidevogelbescherming ingevoerd.  

De afgelopen twee jaar heeft er in het jaarverslag informatie gestaan over de ontwikkelingen omtrent 
GPS en weidevogelbescherming. Een ontwikkeling waar we aankomende jaren mee te maken gaan 
krijgen. Dit heeft het bestuur doen besluiten GPS apparatuur (2 stuks) aan te schaffen.  

Hiervoor hebben wij subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

                                                

En verscheen onderstaand artikel in De Stentor: 

Moderne trekkers zijn straks allemaal van navigatie voorzien, net als nieuwe personenwagens. 
Daarmee krijgt de weidevogelbescherming in agrarische gebieden ook nieuwe mogelijkheden. 
 
De Vereniging Weidevogelbescherming “Avereest” bereidt zich voor op deze toekomst met twee nieu-
we GPS-apparaten. De aanschaf is mogelijk dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
We kunnen in het voorjaar de nesten aangeven in dat apparaat en in de landelijke database opne-
men. De boer hoeft alleen maar de gegevens op een stick te zetten voor hij gaat maaien en op het 
land zal de trekker netjes rondom de nesten navigeren.”Henk Spijkerman van de Avereester 
weidevogel-beschermers vult aan dat de twee GPS-apparaten nog bij lange na niet genoeg zijn voor 
de 65 vrijwilligers die voor zijn vereniging actief zijn. Ze zijn bedoeld voor kennismaking.”  

In de toekomst hoeven er dus geen stokjes meer geprikt te worden in de weilanden. Sommige 
vogelbeschermers zeggen dat er kraaien zijn die deze methode herkennen en juist op de nesten af 
komen. „Daar geloof ik niet zo in. Maar we moeten wel regelmatig controleren tijdens het 
broedseizoen. Dat hoeft zonder die stokjes dus ook niet meer.” Spijkerman hoopt met de moderne 
technologie ook nog jonge vrijwilligers te kunnen werven voor zijn club. De 1000 euro van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds is voldoende voor twee apparaten. „We hadden een aanvraag ingediend voor 
drie apparaten, maar dit is ook mooi.” 

De berichtgeving in de pers heeft de Kverneland-group, een innovatief ontwikkelaar en producent van 
landbouwwerktuigen, bereikt. Zij hebben contact met mij gezocht en samen met Landschapsbeheer 
Nederland heb ik dit opgepakt.  

Beste Vereniging, beste Henk Spijkerman, 
Zie bijgaande memo naar aanleiding van uw artikel in diverse bladen en internet. 
Wij vernemen graag een reactie van u, 
Met vriendelijke groet,  

Ton van der Voort van der Kley • Managing Director • www.kvernelandgroup.com  
 
 

Inmiddels hebben wij samen met Landschapsbeheer Nederland dit 
besproken en zijn de ontwikkelingen in volle gang. In afwachting hiervan zullen we in het jaarverslag 
van 2013 hierop terugkomen. 
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23. Presentatie, expositie en ansichtkaarten 
 
 

 
expositie 
 
 
 
 
                     

  
Wanneer uw vereniging bijvoorbeeld een jaarvergadering heeft, 
kunnen wij tijdens deze avond een presentatie verzorgen. Wij 
vertellen u over  (weide) vogels en laten u in welke 
leefgebieden ze voorkomen.  
 

           
          ansichtkaarten 

 
 
 
 
 
 

 

Boerderijen 
Op vijf boerderijen van Schuttert worden diverse 
fokprogramma’s uitgevoerd.  
Ook is er het akkerbouwbedrijf De Akkerhoeve. Hier worden  
pootaardappelen, suikerbieten, wintertarwe en graszaad 
verbouwd. Ook kan dit bedrijf een gedeelte van de mest 
afnemen van de andere bedrijven. 

Meer informatie op: http://www.schuttert.nl 

 

 
Handelshuis Schuttert 
Bij Handelshuis Schuttert vormt 
een jarenlange ervaring de basis 
voor een eigentijdse 
dienstverlening. Het grootschalige 
bedrijf verhandelt biggen en 
varkens volgens een moderne, 
geautomatiseerde bedrijfsvoering 
waarin snelheid, accuratesse en 
betrouwbaarheid centraal staan.  
Schuttert is een zelfstandig 
handelshuis dat voor 100% 
eigendom is van Jan Schuttert. 
Een organisatie met een grote 
afzet in binnen- en buitenland.  
Niet alleen het transport van de 
dieren, maar ook een deel van de 
productieketen hebben wij in eigen 
handen. Een belangrijk voordeel 
voor onze opdrachtgevers, die zo 
verzekerd zijn van nog meer 
deskundigheid en betrokkenheid.  
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24.  Aandachtspunten voor de vrijwilligers 
   
 
Als een legsel eenmaal gevonden is,  bedenk dan bij jezelf wat voor werkzaamheden er nog moeten 
gebeuren. Als je daar niet zeker van bent, overleg dan met de boer. Komen er bijvoorbeeld koeien in 
een weiland, dan heeft stokjes  zetten geen zin. Plaats dan een nestbeschermer.  
Komen er paarden, schapen of jongvee in het weiland, dan weer andere maatregelen treffen! Met de 
boer overleggen hoe het op te lossen is. Bijvoorbeeld: een stuk omheinen. De boer heeft hiervoor vast 
wel materiaal.  
Bovenstaande is meestal toepasselijk bij legsels van kieviten. Wulpen en grutto’s vinden een 
nestbeschermer ook niet alles. Daarvoor moet misschien naar een andere oplossing gezocht worden. 
Als er stokjes bij een legsel geplaatst worden, zet deze dan op minimaal de lengte van de stokjes van 
het nest af, want als ze omvallen, kunnen ze op de eieren terechtkomen. 

 
        

 
nestbeschermer 
 

         

 
maaien 

 
Wanneer vrijwilliger en / of boer niet weten hoe het best te beschermen, raadpleeg dan de 
coördinator. Die heeft misschien een oplossing. 
 
Als u op het land een markeerstokje aantreft met daaraan een rode en witte punt dan heeft 
Spijkerman deze bij een nest gezet. Dan even het nest in uw boekje noteren en het stokje aan de 
rand van het land zetten. Wanneer hij weer eens door het gebied rijdt neemt hij het stokje  mee. 
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25. De vergunning, het pasje en het eierboekje! 
 
De toestemming van de boer op zijn land te komen om nesten van weidevogels te beschermen en het 
pasje van Landschap Overijssel, vormen samen de vergunning. Maar ook hebt u een eierboekje 
gekregen om gegevens in te registreren. Voor de ene vrijwilliger een minder prettige bezigheid, maar 
een andere vrijwilliger maakt er zijn hobby van  de gegevens van zijn gevonden nesten zo correct en 
volledig mogelijk in te vullen. 
Waarom al deze vergunningen en gegevens?  
 
De vergunning 
Om als vrijwilliger nesten van weidevogels te beschermen is een vergunning nodig. Die kan worden 
verstrekt als u zich aansluit bij onze vereniging. Maar ook de agrariër moet er toestemming voor 
geven dat de vrijwilliger op zijn land de nesten van weidevogels beschermt. Hiervoor is zijn 
handtekening nodig. Deze vergunning wordt door de  (veld)coördinator  van het gebied waar de 
vrijwilliger zoekt geregeld.  
Soms gebeurt dit ook door een groepje vrijwilligers zelf. Maar altijd in overleg met de coördinator. Als 
dit allemaal geregeld is rond begin maart,  kunnen de vrijwilligers aan de slag. Vanaf het moment dat 
de vrijwilliger het 1e nestje gevonden heeft gaat hij dit registreren in zijn eierboekje. 
Met de daaropvolgende nestjes doet hij hetzelfde. Ook de controles vermeldt hij in het boekje. Bij 
controles kan hij dan bijvoorbeeld zien dat er eieren bijgelegd zijn door de vogel. Controles kunnen in 
veel gevallen met de verrekijker verricht worden. Zo worden de vogels niet verstoord. 
 
 
26. Belangrijke telefoonnummers voor vrijwilliger, agrariër en loonwerker 
  
Wanneer er vragen zijn over weidevogelbescherming kan iedereen altijd terecht bij de coördinator  

H. Spijkerman  

0523-614553 of 06-54224769 

          Daarnaast heeft elk gebied  een veldcoördinator;   

Dedemsvaart: H. Spijkerman 0523-614553 of 06-54224769 
Nieuwleusen: G.Hartman 0529-481671      
 De Krim-Noord: M. Schonewille 0524-571882 / B. Kroesen 0528-352070 

Ane, Anerveen en omgeving: J.H. Slatman 0524-561264 
 

Hebt u als vrijwilliger vragen aan de boer op wiens land u beschermt? Dit kan b.v. gebeuren wanneer 
hij gaat ploegen, zaaien of maaien. Neem dan contact met hem op.  

Ook kunt u natuurlijk met andere vrijwilligers contact opnemen om wat te overleggen. Bent u niet in 
het bezit van de naam of het telefoonnummer van een vrijwilliger met wie u contact  wilt opnemen, 
bel dan even met Spijkerman 

 

Hebt u problemen in het veld met onder andere 
eierzoekers die u niet kent,  of eierrapers uit 
andere streken van Nederland? Dan kunt u ook 
contact opnemen met de coördinator Henk 
Spijkerman 
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27. GEDRAGSCODE VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING  
 
Dit eindconcept is in 2005 opgesteld door Landschapsbeheer Nederland (LBN) in overleg met het 
ministerie van LNV, BFVW, Vanellus vanellus, LNV, Vogelbescherming Nederland en Natuurlijk 
Platteland Nederland. 

Deze gedragscode is opgesteld naar aanleiding van de in de Staatscourant van 23 februari 2005 
gepubliceerde vrijstelling voor weidevogelbescherming in het kader van artikel 75 van de Flora- en 
Faunawet. De gedragscode is niet verplicht maar alle weidevogelbeschermers wordt aangeraden zich 
zoveel mogelijk hiernaar te gedragen. Doel is verontrusten van weidevogels tijdens het uitvoeren van 
vrijwillige weidevogelbescherming zo veel mogelijk te beperken.  Voor meer informatie over het 
verantwoord zoeken en beschermen van nesten en jongen wordt verwezen de Veldgids 
Weidevogelbescherming. Deze zijn te verkrijgen bij de organisaties die met weidevogelbescherming 
bezig zijn. 
 
Voorbereiding  

 De weidevogelbeschermer volgt zo nodig een cursus met daarna, zolang als nodig veldbezoek 
onder begeleiding van een deskundige. Dat laatste in goed overleg met de grondgebruiker, 
loonwerker en ANV/gebiedscoördinator 

 Weidevogelbeschermers dragen weinig opvallende kleding, maken geen herrie en lopen rustig 
in het land 

 
Opsporen van nesten: het is verboden te zoeken in reservaten. In percelen met uitgesteld 
maaibeheer is dit niet nodig!! 

 Zoeken naar nesten gebeurt meestal in een frequentie van 1 keer per week 
 Weidevogelbeschermers gaan in principe met niet meer dan met  2 personen een weiland in 
 Opsporen van nesten begint altijd eerst met het observeren van vogels van afstand  
 Betreden van percelen gebeurt bij voorkeur niet bij nat en/of koud weer (minder dan 8 ºC) en 

zo kort mogelijk! 
 Zoeken naar nesten op een perceel duurt niet langer dan nodig en verantwoord is! 
 Rond gevonden nesten moeten menselijke sporen (goed zichtbaar in gras) zoveel mogelijk 

worden vermeden  
 

Markeren van nesten 
 Goede merkstokken (bijvoorkeur wilgentenen of bamboestokken van circa 100-120 cm) zijn 

weinig opvallend voor predatoren, maar wel goed terug te vinden voor boeren en loonwerkers 
 Merkstokken worden geplaatst op minimaal 4 meter afstand van het nest, in de rijrichting van 

de tractor op het betreffende perceel en in goed overleg met de boer.  
 
Controleren van nesten  

 Nestcontrole uitsluitend uitvoeren als aanstaande landbouwactiviteiten dat nodig maken. 
 Of het nest uit is moet altijd van zo groot mogelijke afstand gecontroleerd. Als broedende 

vogels niet zichtbaar zijn dan is het veiliger om in een rechte lijn langs het nest te lopen 
zonder stil te staan en dat van zo groot mogelijke afstand. Een broedende vogel wordt niet 
doelbewust van het nest gejaagd  

 Nesten van eenden worden (na onverhoeds wegvliegen van de vogel) zo nodig weer 
toegedekt  

 
Beschermen van nesten: 

 Attentie: Beschermingshandelingen vinden alleen plaats indien de kans dat het nest sneuvelt 
door landbouwkundige activiteiten te groot is. Hierbij dienen factoren als soort 
landbouwactiviteit, type vee, duur beweiding, soort weidevogel, locatie van het nest, 
predatiegevoeligheid en bebroedingsstadium te worden meegewogen.  

 Eieren mogen alleen uit oogpunt van beschermen tegen verlies door landbouwkundige 
activiteiten tijdelijk worden weggenomen en na enige tijd op dezelfde of een nabije plek weer 
teruggelegd 

 Beschermingshandelingen worden snel en deskundig uitgevoerd en blijf niet bij de nesten 
wachten 
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Beschermen van jongen 

 Jonge weidevogels en hun ouders mogen (in overleg met de grondgebruiker) alleen worden 
verontrust indien dat de overlevingskans van de jongen bevorderd. Bijvoorbeeld door 
plaatsing van stokken met  wapperend plastic. 

 Jonge weidevogels mogen alleen gezocht , gepakt en verplaatst ter voorkoming van 
sneuvelen, bijv. door maaien 

 
Voorkomen van predatie 

 Weidevogelbeschermers gaan niet in de schemering het veld in 
 In geval van gebieden met hoge predatie druk (  >40%)  wordt alleen op die momenten in de 

percelen gezocht en beschermd wanneer er acute dreiging is dat de nesten door 
landbouwwerkzaamheden sneuvelen ! Handel  zo voorzichtig mogelijk, voorkom dat 
predatoren dankzij u kunnen toeslaan. 

 
Verzamelen van wetenschappelijke gegevens  

 Alleen in het belang van wetenschappelijk onderzoek is het toegestaan eieren op te pakken. 
Het is ook toegestaan indien agrarische activiteiten op akkerland het nest rechtstreeks 
bedreigen. 

  Om te weten of het beheer ook tot voldoende broedparen met bijna vliegvlugge jongen heeft 
geleid, mag aan het eind van het seizoen een of meer tellingen plaatsvinden van alarmerende 
paren. Deze zogenaamde ‘alarmtellingen’ kunnen alleen uitgevoerd door deskundigen, of 
plaatsvinden onder hun begeleiding.  

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie Duport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STERK WERK - MATRIX VOERMENGWAGENS

STERK WERK - PÖTTINGER OPRAAPWAGENS

Scan QR-code
met uw GSM

Scan QR-code
met uw GSM

Archimedesstraat 9 // 7701 SG Dedemsvaart
tel. 0523-613493 //  fax. 0523-616465 // www.duport.nl
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28. Richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van het eerste  
kievitsei in 2012 

Landelijke meldnummers: 06 - 10 200 511 en 06 - 128 417 92 

Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen erg belangrijk als start van het nieuwe weidevogelsei-
zoen. Deze passie voor weidevogels is ook een belangrijke motivatie bij het actief worden als 
weidevogelbeschermer. Het is soms niet voor iedereen duidelijk waar en hoe het eerste kievitsei te melden. Lees 
daarom onderstaande richtlijnen door en handel overeenkomstig.  
De persoon die het eerste kievitsei vindt, dient te handelen conform de landelijke en provinciale wetgeving rond 
het kievitseieren zoeken. Dit betekent dat het ei (in ieder geval buiten Friesland) niet wordt geraapt. 
Onderstaande richtlijnen gelden buiten de provincie Friesland omdat de BFVW in Friesland haar eigen richtlijnen 
heeft opgesteld. Deze werkwijze is verder wel afgestemd met de BFVW. Om verwarring over het landelijke eerste 
kievitsei te voorkomen werken LBN en de Sectie weidevogelbeheer van SBNL, voorheen de vereniging voor 
Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus, nauw samen bij het melden en controleren van het eerste ei. Ook 
provinciale eerste kievitseieren kunnen zo worden gemeld en erkend. Hierbij worden onderstaande richtlijnen en 
procedure voor het melden en controleren van het eerste ei gehanteerd. Veel succes dit voorjaar!! 

1. De vinder moet in het bezit zijn van de ondertekende schriftelijke toestemming van de 
grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten op dat perceel. Vindt een 
boer het eerste ei op een van zijn percelen, dan moet hij aantonen/aannemelijk maken dat hij de 
grondgebruiker is. De vinder neemt niet zelf contact met de media (TV, radio, krant etc.) De 
controleurs voeren eerst de controle uit en zij informeren daarna de media. 

2. De vinder neemt (afhankelijk van zijn achtergrond van LBN, dan wel SBNL/Vanellus) contact op met: 
- het landelijke meldnummer van LBN voor vinden van het eerste kievitsei: 06 - 10 200 511 en 
daarna met de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer: .........(zie onder)  
- dan wel het landelijke nummer van SBNL/Vanellus vanellus: 06 - 128 417 92 en daarna met de 
provinciale contactpersoon van SBNL/Vanellus vanellus: Teun v.d. Vegt  
- de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelbeschermingsgroep.  
Om te bepalen wie het allereerste ei heeft gevonden wordt geadviseerd het ei eerst landelijk te 
melden en daarna provinciaal en lokaal.  

3. LBN neemt na ontvangst van de melding direct contact op met de landelijke contactpersoon van 
SBNL. Andersom gebeurt dit ook direct zodat er altijd duidelijkheid is welke melding de eerste is.  

4. De provinciale contactpersonen nemen contact op met hun landelijke meldnummer ter controle en/of 
bevestiging van de melding.  

5. De landelijke contactpersonen van LBN en SBNL en de provinciale/regionale contactpersoon van de 
provinciale organisatie Landschapsbeheer en SBNL controleren samen de melding van het eerste 
landelijke ei.  

6. Als er twee eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden, geldt het landelijk eerst gemelde ei als eerste 
ei. De vinder dient zijn eerste ei dus snel door te geven aan een van beide landelijke nummers.  

7. Is landelijk het eerste ei gevonden, dan wordt aangeraden de eerste kievitseieren in de andere 
provincies via hetzelfde protocol te melden zodat in elke provincie publiciteit komt rond het eerste ei. 
Controle vindt plaats door de provinciale, dan wel regionale contactpersonen.  

Contactpersonen Melden Eerste Kievitsei provinciale organisaties 
Landschapsbeheer en SBNL in 2012 

 

 

Provincie LBN        Telefoonnummer SBNL Telefoonnummer 
Overijssel Henk Spijkerman        06-54224769 Teun v.d. Vegt 06 - 128 417 92 
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Dit kunt u doen door: 
- lid / vrijwilliger te worden 
- als agrariër uw land beschikbaar te stellen 
- donateur te worden 




