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Het gaat niet goed met Nederlands ‘gewoonste’ 
weidevogel de kievit. Daarom een ‘Jaar van de 
Kievit’ in 2016. Toch krijg ik al lezend in dit 
jaarverslag een warm gevoel: wat een inzet, wat 
een motivatie en wat een creativiteit. 
We geven ons in Noord-Brabant niet zomaar gewonnen!
˘  Acht jaar geleden zijn we begonnen met de rustzoneregeling en enkele jaren later met een regeling

voor de kievit. We zien dat het werkt.  
˘  Hoewel 169 legsels verloren gingen bij landbouwkundige werkzaamheden, lukte het in 2.223 gevallen

het nest te ontzien. 
˘   De moderne GPS-techniek begint resultaten op te leveren en er zijn steeds meer vrijwilligers, boeren 

en loonwerkers die er succesvol gebruik van maken. Bij de kritische soorten grutto, wulp en tureluur, 
lukt het om met collectief beheer de neergang tot stilstand te brengen.

˘   En ten slotte een hoopvolle ontwikkeling vanuit het negatieve; we ontdekten de funeste werking van
neonicotinoïden, terecht het hoofdthema van de weidevogelavond in 2015. Er is politieke aandacht voor.

Er is dus hoop dat we de teruggang van akker- en weidevogels tot staan kunnen brengen, ook al geldt dat 
niet voor alle gebieden. Wel is duidelijk dat het niet vanzelf gaat. Er is veel inspanning en doorzettings-
vermogen voor nodig. Ook al vallen er gebieden, en dus ook groepen af, toch zijn er ook gebieden waar 
het wél goed gaat. Laten we bedenken dat er in 2016, het Jaar van de Kievit, nog een weidevogelavond 
georganiseerd kan worden dankzij ruim 20 jaar bescherming. Anders waren er niet veel weidevogels 
meer geweest. 

Ik hoop dat het appèl van het Jaar van de Kievit mag bijdragen aan hernieuwde motivatie om vol te  
houden. Laten we in Noord-Brabant als belangrijkste provincie voor de kievit onze eer hoog houden.

Jan Baan

Directeur Brabants Landschap

Voorwoord
’15



Klik op de paginacijfers 
en ga naar het 

desbetreffende hoofdstuk

Inhoud

Inleiding

Coördinatie en ondersteuning

Omstandigheden seizoen 

Omvang weidevogelbescherming

Resultaten 2015

Resultaten per weidevogelgroep

Bijlagen

4



’15

5

Wat een verrassing was het toen alle gegevens in de 
landelijke database waren ingevoerd! Zoals vaker, kan 
schijn bedriegen en blijkt na analyse pas hoe de werke-
lijkheid is. Daarover natuurlijk meer in dit jaarverslag over 
het seizoen 2015. 

In dit jaarverslag gaan we echter niet alleen in op de harde gegevens 
die alle vrijwilligers trouw met GPS of achter de pc invoeren. We besteden 
ook ruimschoots aandacht aan ontwikkelingen, die bedreigingen vormen 
of juist kansen bieden voor de weidevogels. Het jaar 2015 was bijvoorbeeld 
ook het jaar van de ‘neonicotinoïden’. De naam is lastig uit te spreken, 
maar iedereen weet waarover we het hebben. Tijdens de jaaravond in Den 
Bosch gingen we hier uitgebreid op in. Daarnaast was er in 2015 ook weer 
de ‘lintjes regen’. Vele groene vrijwilligers ontvingen een koninklijke onder-
scheiding op 24 april. Onder hen waren ook twee Brabantse weidevogel-
beschermers, die verderop in dit jaarverslag nog aandacht krijgen. 

Ook organiseerden we workshops om vrijwilligers en boeren meer ver-
trouwd te maken met de Brabantse regelingen voor weidevogels. Deze 
workshops leverden veel nieuwe inzichten op. En omdat weidevogel-
beschermers niet alléén stil staan bij een weidevogel, zijn ook prachtige 
projecten uitgevoerd voor erfvogels. Daar willen we ook de komende jaren 
graag mee verder gaan.

Terug naar de weidevogelbescherming. In het eerste hoofdstuk van dit jaar-
verslag Coördinatie en ondersteuning leest u wat er in Brabant wordt gedaan om 
het hele beschermingsnetwerk goed te laten draaien. Vervolgens zoomen 
we in het tweede hoofdstuk uitgebreid in op de weersomstandigheden. Deze 
bepalen tenslotte voor een groot deel de resultaten per seizoen.
Het derde hoofdstuk Omvang laat zien hoe het staat met de bereidheid van 
mensen om bij te dragen aan de weidevogelbescherming. Hier blijkt weer 
dat permanent aandacht nodig is om mensen te mobiliseren. In het hoofd-
stuk Resultaten seizoen komen we dan toe aan de harde cijfers. Wat leverde 
het werk van deze duizenden mensen op? In het laatste hoofdstuk Resultaten 

per groep zoomen we in op de verhalen binnen de individuele groepen. Net 
als de laatste jaren zijn er grote verschillen tussen gebieden en moeten we 
constateren dat de weidevogels zelf lijken aan te geven waar ze nog kansen 
hebben. 

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u zich na het lezen van dit ver-
slag nog gemotiveerder voelt om op welke manier dan ook bij te dragen 
aan dit schitterende beschermingswerk! 

Inleiding
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Organisatie 
Het veldwerk binnen de weidevogelbescherming is 

natuurlijk echt iets van het broedseizoen, maar voor de 
organisatie erachter is jaarrond werk aan de winkel. 
Beginnend in januari. Dan stellen we dit jaarverslag op, 
bereiden we de jaaravond voor, plannen we de cursus-
sen en houden we de eerste startavonden van de weide-

vogelgroep. In februari wordt 
het materiaal in gekocht en 
vormt de jaaravond de start 
van het veldseizoen. Een 
maand later speuren de  
eerste beschermers de land-
bouwpercelen af. Vertoont 
die kievit nog baltsgedrag of 
heeft hij al eieren? Maart is 
ook de maand van de cursus-
sen voor nieuwe vrijwilligers. 

April staat in het teken van nesten beschermen en het 
afsluiten van de overeenkomsten voor extra bescher-
mingsmaatregelen voor de kuikens met boeren. In mei 
en juni gaat dit door, maar komt er ook nog eens het 
‘monitoren’ bij. In juli en augustus wordt het rustiger, 
maar moeten her en der ook nog kuikens en zelfs nes-
ten gespaard worden.  
Een goed moment voor de evaluatieavonden van de 
groepen. September is de maand van het invoeren en 
controleren van alle beschermingsgegevens en het 
opsturen van de laatste afrondingsformulieren voor de 
afgesloten beheerovereenkomsten. Het is samen met 
oktober ook de periode waarin de afsluitavonden 
plaatsvinden. En dan is er in de laatste twee maanden 
van het jaar eindelijk even rust! 

Al dit werk kan natuurlijk niet verzet worden zonder 
een ‘getrapte’ organisatie. De mensen in het veld staan 
hierin centraal. Ze zijn onder de vlag van verschillende 
weidevogelwerkgroepen actief binnen ‘loop groepen’. 
Iedere werkgroep heeft een coördinator, die de aan-
sturing van zijn of haar vrijwilligers doet. Meestal is 
binnen een groep ook iemand actief die de gegevens-
verwerking doet. De groepscoördinatoren onder-
houden contact met de veldmedewerker in hun regio. 
Gedurende het weidevogelseizoen begeleiden en  
trainen drie veldmedewerkers van het Coördinatiepunt 
de groepen in het veld. Marco Renes ondersteunt de 
groepen in Oost-Brabant. Groepen in Midden-Brabant 
kunnen rekenen op vakkundige begeleiding van Anja 
Popelier en in West-Brabant wordt de kennis van  
Willem Veenhuizen benut. Ook met vragen over  
bijvoorbeeld materiaal, subsidieregelingen en GPS-
gebruik kunnen de werkgroepen in eerste instantie bij 
de veldmedewerkers terecht. De algehele coördinatie 
van de weidevogelbescherming in Brabant is onder-
gebracht bij de provinciaal coördinator, Jochem Sloot-
haak. Hij zorgt voor de aansturing van de veldmede-
werkers en het contact met de groepscoördinatoren. 
Daarnaast onderhoudt hij contact met de provincie 
Noord-Brabant en Landschapsbeheer Nederland, 
schrijft hij rapportages over de resultaten en zorgt hij 
dat de financiering voor de weidevogelbescherming en 
proefprojecten geregeld is. Heeft u vragen over de 
weidevogelbescherming in Brabant? Dan kunt u  
contact opnemen met de provinciaal coördinator of  
de veldmedewerkers van de weidevogelbescherming. 
De contactgegevens van deze personen vindt u in bij-
lage 1 van dit jaarverslag.

Coördinatie en ondersteuning

EN DAN, IN DE 

LAATSTE TWEE 

MAANDEN VAN HET 

JAAR, EINDELIJK 

EVEN RUST …!
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Werving
Ongeveer de helft van de nieuwe vrijwilligers meldt 

zich aan na het zien van een advertentie of artikel over 
de weidevogelbescherming. Soms is dat er maar één 
per groep per jaar, maar dat kan genoeg zijn om gezond 
verloop in de groep te houden. Weidevogel groepen 
plaatsen daarom op hun website en in lokale kranten 
persberichten waarin ze de aftrap van het seizoen aan-
kondigen en mensen oproepen een handje te helpen. 
Brabants Landschap zorgt daarnaast regelmatig voor 
artikelen in provinciale dagbladen en op websites.  
Ook social media spelen een steeds grotere rol. 

De andere helft van de nieuwe vrijwilligers sluit zich 
aan dankzij mond-tot-mond reclame. Zo wordt een 
vriendin, buurman, kennis, broer of zus enthousiast 
bij het horen van de verhalen uit het veld. Weide-
vogelgroepen lieten hun werk onder andere zien op 
streekfestivals, braderieën, open dagen en tijdens de 
Weidevogelkijkweek. Dit deden ze door middel van 
excursies, een fotostand en ander promotiemateriaal. 
In het hoofdstuk Omvang is te lezen hoeveel nieuwe 
vrijwilligers dit in 2015 opleverde. 

Opleiding
Het Coördinatiepunt organiseert aan het begin 

van het broedseizoen een aantal cursussen voor 
weide vogelbeschermers. In 2015 werd op drie locaties 
de ‘Introductiecursus weidevogelbescherming’ ge-
geven. Nieuwe vrijwilligers konden hiervoor terecht 
in Schijndel, Giessen en Cranendonck. De cursus  
bestond uit twee avonden. De meer ervaren mensen 
konden in Uitwijk, Wintelre of Schijndel de cursus 
‘Alarmtellingen en gedragswaarnemingen kleinere 
soorten’ volgen. Daarnaast verzorgde AP Natuur-
advies een cursus ‘GPS-gebruik’ om het werken met 
GPS-apparaten beter in de vingers te krijgen. Deze 
cursus bestond uit een theorie- en praktijkdeel. 

DE ‘INTRODUCTIECURSUS 

WEIDEVOGELBESCHERMING’ VOOR DE 

BEGINNERS, DE CURSUS ‘ALARMTELLINGEN EN 

GEDR AGSWAARNEMINGEN KLEINERE 

SOORTEN’ VOOR GEVORDERDEN EN DE GPS-

CURSUS VOOR DE ‘TECHNEUTEN’ ZORGEN 

VOOR GOED OPGELEIDE BESCHERMERS



8

Workshop ‘Regelingen 
voor Weidevogels’

In Noord-Brabant zijn twee provinciale regelingen van 
kracht, die weidevogels helpen hun kuikens vliegvlug 
te krijgen. Voor de kritische soorten grutto, wulp en 
tureluur die in gras broeden, is dat de regeling ‘Rust-
zones’. Voor kieviten op bouwland is dat de regeling 
‘Kansen voor de Kievit’. Vrijwilligers sluiten voor beide 
regelingen op de locaties waar dat effectief is, zelf de 
overeenkomsten af met hún boeren.

Met beide regelingen wordt inmiddels al meerdere 
jaren gewerkt. De rustzoneregeling bestaat al acht jaar! 
Tijd om te evalueren. Daarvoor stuurde het Coördinatie-
punt een digitale enquête naar alle deelnemers (boeren 
én vrijwilligers) en alle groepscoördinatoren van weide-
vogelgroepen. De uitkomst van de enquête bood vol-
doende input voor een workshop. Hiervoor was zoveel 
belangstelling dat de workshop op drie locaties in  
Brabant is gehouden: in Heeswijk, Netersel en Made. 
Bijna 100 boeren en vrijwilligers meldden zich aan! 

Resultaten enquête
Zowel vrijwilligers als agrariërs zijn over het alge-

meen positief over de regelingen. Tijdens de work-
shops werd waardevolle informatie uitgewisseld en 
verzameld. Zo werden onder andere alle bruikbare 
opmerkingen besproken. Ook vrijwilligers van weide-
vogelgroepen die nog niet aan deze regelingen deel-
nemen, meldden zich aan. De workshops hadden dus 
een dubbel doel: enerzijds wilden we de regelingen 
evalueren en waar nodig en mogelijk aanpassen;  
anderzijds wilden we de regelingen verder uitrollen.

Programma workshops
Het eerste deel van de workshops bestond uit  

presentaties over de regelingen zelf en de mooie  

resultaten die in de afgelopen jaren behaald zijn. In 
acht jaar tijd zijn ruim 350 Rustzone-overeenkomsten 
afgesloten op 423 hectare. Hiermee werden 559 nesten 
van grutto, wulp en tureluur beschermd. Het gemid-
delde uitkomstpercentage van de nesten in een rust-
zone was 83%. Dit was in de periode 2003 – 2007, vóór 
de komst van de rustzones, 62 tot 65%. Uit 272 legsels 
werd ten minste 1 jong vliegvlug. Dit resulteert in een 
kuikenoverleving bij de grutto van 49%. Nog net niet 
voldoende om de soort in stand te houden, maar de 
rustzones vergroten de overlevingskans van de kuikens 
aanzienlijk. 

Daarnaast zijn in vier jaar tijd bijna 100 ‘Kansen voor  
de Kievit’-overeenkomsten afgesloten op in totaal  
165 hectare. Hiermee werden 352 kievitsnesten  
beschermd. Het uitkomstpercentage van de in de  
regeling toegepaste maatregelen varieert. De combi-
natie van uitgesteld bewerken en de aanleg van een 
braakrand, is het meest effectief voor de reproductie 
van de kievit. Het uitstellen van de bewerking zorgt er 
voor dat legsels kunnen uitkomen. De braakstrook 
draagt door de aanwezigheid van dekking en voedsel 
bij aan de overleving van de jongen. 

In het tweede deel van de workshop konden deel-
nemers van en met elkaar leren door samen de aan-
dachtspunten die naar boven waren gekomen te  
bespreken. De vele vragen die in de pauze waren ge-
noteerd, werden vervolgens met de zaal doorgenomen. 
Zo bespraken we met elkaar enerzijds nut, noodzaak en 
planning van de diverse beschermingshandelingen en 
anderzijds agrarische werkzaamheden. Hierbij dachten 
we binnen de grenzen van elkaars (on)mogelijkheden 
samen na over kansen voor weidevogels! 
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Workshop ‘Regelingen 
voor Weidevogels’

Materiaal
Dankzij een financiële bijdrage van de provincie 

Noord-Brabant kunnen alle weidevogelbeschermers 
gebruik maken van materiaal om het werk uit te voeren. 
Het is voor de provinciale coördinatie een jaarlijks  
terugkerend ritueel: het klaarleggen van pakketjes en 
bundeltjes op de provinciale jaaravond. Voorafgaand 
aan het seizoen kunnen groepen zelf aangeven welk 
materiaal ze nodig hebben en in welke hoeveelheid.  
In Haaren telt het Coördinatiepunt vervolgens de  
markeerstokken, rieten mandjes, nestbeschermers, 
notitieboekjes en brochures nauwkeurig af. In 2015 is  
verder een infoblad ontwikkeld, waarin alle uitleen-
materialen te vinden zijn. Groepen kunnen bijvoor-
beeld gebruik maken van een fotostand, posters,  
brochures, opgezette vogels en kunsteieren. Deze voor-
lichtingsmaterialen kunnen de groepen lenen voor 
symposia, open dagen, braderieën of andere gelegen-
heden waarop ze hun werk promoten.

Contacten met groepen
Het contact van de provinciaal coördinator met  

de weidevogelgroepen loopt vooral via de groeps-
coördinatoren. Zij geven informatie vervolgens door 
aan ‘hun’ vrijwilligers. (Zie voor een overzicht van de  
contactgegevens van alle weidevogelgroepen bijlage 
2). Het contact met de veldmedewerkers verloopt 
logischerwijs vooral in het veld. Het maakt niet uit op 
welke manier dit gebeurt, als er maar contact is! Alleen 
zo kunnen we problemen in het veld snel oppakken en 
kijken of een onderwerp provinciale aandacht moet 
krijgen. Het delen van positieve en minder goede  
ervaringen is zeer nuttig want weidevogelbescherming 
en landbouw zijn altijd in ontwikkeling. Inzichten  
veranderen daardoor continu en moeten worden door-
vertaald naar het veld. 

Daarom is iedere veldmedewerker tijdens het seizoen 
ruim drie dagen per week actief met de veldbegeleiding 
van groepen. Deze begeleiding gaat veel verder dan 
uitleg over het opsporen van nesten. In Brabant sluiten 
vrijwilligers ook zelf contracten af met boeren. Daarbij 
krijgen ze als ze dit wensen ondersteuning. Het leveren 
van maatwerk via rustzones, braakstroken of later in-
gezaaide maispercelen heeft al veel jonge weidevogels 
het leven gered.

Groepen organiseerden in 2015 zelf start-, evaluatie- en 
afsluitavonden. Hierbij was meestal een medewerker 
van het Coördinatiepunt aanwezig. Het Coördinatie-
punt levert op zo’n avond een bijdrage aan het pro-
gramma. Dit gebeurt bij-
voorbeeld door middel van 
lezingen, een quiz  
of het afspelen van een 
interessante film. 

Daarnaast is in 2015 in  
alle drie de regio’s een  
coördinatorenbijeenkomst 
georganiseerd. Op deze 
bijeenkomst in het najaar 
krijgt elke coördinator de 
gelegenheid te vertellen 
hoe het afgelopen seizoen 
is verlopen. Hoe verliepen 
de beschermingsmaat-
regelen voor de nesten en 
kuikens? Hoe verliep de 
samenwerking en taak-
verdeling binnen de groep? Zijn nog bijzondere of 
wetenswaardige gebeurtenissen voorgevallen? Het is 
altijd goed om te horen hoe anderen zaken aanpakken.  

VIA DE PROVINCIAAL  

COÖRDINATOR EN DE 

VELDMEDEWERKERS, 

DE START-, EVALUATIE- EN 

AFSLUITAVONDEN, DE 

COÖRDINATOREN- 

BIJEENKOMST EN DE 

NIEUWSBRIEF 

WEIDEVOGELWERK 

WORDT INTENSIEF 

CONTACT GEHOUDEN
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Thema’s die in 2015 extra aandacht 
kregen, waren de Brabantse subsidie-
regelingen voor weidevogels, het 
ringonderzoek bij de kievit, de erf vogel-
projecten en de verbeteringen in het 
digitale invoerportaal weidevogels.

In Brabant verschijnt verder zo’n zes 
keer per jaar de digitale nieuwsbrief 
‘Weidevogelwerk’. Deze bestaat uit zes 
tot acht artikelen over weidevogel-
bescherming in de praktijk, onderzoeks-
resultaten en andere relevante nieuw-
tjes. De nieuwsbrief is bedoeld voor 
mensen die actief zijn in de weidevogel-
bescherming. Weidevogelwerk had in 
2015 790 abonnees.

Naast de ‘officiële’ contactmomenten, 
is er ook een soort jaarlijkse bedankdag. 
Op deze 2de zaterdag van mei worden 
alle groepscoördinatoren – die een 
belangrijke rol vervullen in het 
beschermings netwerk – uitgenodigd 
voor een speciale excursie. In 2015 
bracht de groep een bezoek aan een 
prachtig weidevogelgebied buiten de 
provincie: de polder Arkemheen bij 
Nijkerk. Hier kon het gezelschap na  
de koffie terecht in de stal bij een bio-
logische boer, die ter plaatse uitleg gaf 
over zijn bedrijf en de bescherming van 
weidevogels. Daarna werd de groep 
opgesplitst en ging een deel te voet 
verder en een ander deel met een 
treintje. De lokale vrijwilligersgroep 
gaf tijdens de tocht een toelichting 
over het gebied en de beschermings-
werkzaamheden. Het was een mooie 
en gezellige dag als dank voor het vele 
werk dat de weidevogelcoördinatoren 
tijdens het seizoen vrijwillig ver-
richten.

De provinciale 
jaaravond

Een ander belangrijk contactmoment en tevens de 
start van het beschermingsseizoen is de provinciale 
jaaravond in Den Bosch. In 2015 werd deze op 25  
februari gehouden in het provinciehuis. Hierbij waren 
ruim 300 vrijwilligers en boeren aanwezig.

Directeur Jan Baan heette iedereen welkom en stond 
kort stil bij het jubileumjaar voor de weidevogel-
bescherming in Brabant. “Twintig jaar geleden zijn 
we vanuit Brabants Landschap met de voorganger van 
Jochem (Willem Veenhuizen) gestart met het opzet-
ten van een provinciaal netwerk voor de weidevogel-
bescherming. Na al die jaren is de groep die zich om 
deze vogels bekommert nog even groot. Een vaste 
groep vrijwilligers die zich hiervoor hard maakt. Dit 
moet op peil blijven, want dankzij deze vrijwilligers 
zijn er nog weidevogels. Maar net zoals aandacht gaat 
naar verjonging bij weidevogels, moet ook aandacht 
gaan naar verjonging van hun beschermers. Daarom 
biedt het Coördinatiepunt Landschapsbeheer cursus-
sen aan voor nieuwe vrijwilligers.”  

Vertrouwen in de toekomst
Jochem Sloothaak vervolgde de avond met een 

terug blik op 2014. In dat jaar ging weer een grote groep 
mensen op pad om de weide- en akkervogel een kans  
te geven. Goede communicatie en samenwerking is 
daarbij tegenwoordig vanzelfsprekend. Jochem:  
“Ik ben daar trots op en het schept vertrouwen in de 
toekomst. Maatwerk leveren en innovatief zijn.  
We experimenteren met rieten mandjes (die het  
makkelijk maken om nesten te verleggen), sleepslang-
beschermers, GPS, rustzones en braakstroken. Dit is 
allemaal erg succesvol en andere provincies nemen 
onze initiatieven over. Maar de realiteit is ook dat het  
in sommige gebieden zo slecht gaat dat het de coördi-
nator doet besluiten te stoppen omdat er geen weide-
vogels meer zijn om te beschermen.”
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Effecten pesticiden op vogelpopulatie
Vervolgens droeg Jochem het stokje over aan Ruud 

Foppen (SOVON Vogelonderzoek). Ruud nam ons mee 
in de wereld van bestrijdingsmiddelen en de negatieve 
effecten daarvan op vogelpopulaties. Met name het 
middel imidacloprid, dat gebruikt wordt om zaden te 
‘coaten’, is erg schadelijk voor insecten en spoelt voor 
meer dan 90% uit in de bodem en het water. Er is op alle 
mogelijke manieren gekeken of de achteruitgang van 
boerenlandvogels door iets anders veroorzaakt zou 
kunnen zijn. Imidacloprid blijkt echter de belangrijkste 
bepalende factor te zijn, met als gevolg dat er vogels aan 
sterven. Het middel zou niet meer preventief toegepast 
moeten worden en er zouden veel meer onbespoten 
randen moeten komen om insecten te ‘kweken’.

Spektakel op de slaapplaats
Jouke Altenburg van de Vogelbescherming nam ons 

mee in de wondere slaapwereld van vogels. Wat is nou 
eigenlijk een slaapplaats? “Een gezamenlijke plek die 
na de dagelijkse trek elke keer bereikt kan worden.  
’s Avonds komen ze aan, ’s ochtends vertrekken ze 
weer. In Nederland zijn ongeveer 80 soorten die op  
die manier van slaapplaatsen gebruik maken”, aldus 
Jouke. Maar waarom slapen vogels eigenlijk samen? 

Volgens Jouke doen vogels dit om beter te overleven. 
Het is enerzijds veiliger en het is een plek om te inter-
acteren met andere vogels. Ook weidevogels maken 
veel gebruik van slaapplaatsen. 

Uitreiking oorkonde Initiatief van het Jaar
Ook dit jaar werd één van de vrijwilligers in het  

zonnetje gezet vanwege uitzonderlijke inzet. Jochem 
gaf het podium aan Annemie Burger, algemeen direc-
teur van de provincie Noord-Brabant. Burger kwam met 
een prachtige quote: “Vrijwilligers zijn de ruggengraat 
van de samenleving. Zonder vrijwilligers geen weide-
vogelbescherming!” Dit keer werd de oorkonde uit-
gereikt aan vrijwilliger Bert Joppe. Diverse voorbeelden 
van zijn tomeloze inzet werden op het grote scherm 
getoond. Na afloop van de avond werd ’t Patrijske  
aan de man gebracht. “Nu al het meest duurzame én 
biologische biertje van Nederland”, zei initiatiefnemer 
Alex Wieland. De 300 bezoekers kregen ieder een flesje 
mee naar huis en er werden 15 kratten op de pof ver-
kocht. Heeft u ook interesse in een krat van 12 flesjes, 
dan kunt u een email sturen naar patrijskebier@gmail.
com. De prijs is € 31,95 inclusief statiegeld en de op-
brengst komt geheel ten goede aan maatregelen om de 
patrijs te redden.
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Na de uitzonderlijke zachte winter van 2013 - 2014, 
volgde ook in 2014 - 2015 een zachte winter. De lente-
temperaturen weken echter niet af van het langjarig 
gemiddelde. De eerste maand van het jaar was nat, 
maar in de maanden maart tot en met juni viel weinig 
neerslag. Hierdoor is 2015 toch een droog weidevogel-
seizoen te noemen. Dit zijn de omstandigheden kort 
samengevat. Hieronder gaan we uitgebreider in op 
deze twee belangrijke sturende factoren.

Een koel voorjaar
Januari was afwisselend met een gemiddelde  

temperatuur van vier graden. Dat is één graad hoger 
dan normaal. De eerste helft van de maand was wissel-
vallig en zacht. Op 9 januari wordt in Volkel 14,4°C 
gemeten. De tweede helft van januari was kouder:  
in Gilze Rijen vroor het 23 januari -5,6 °C.  

Omstandigheden seizoen

Figuur 1   ˘    In 2015 een extreem natte maand januari en een extreem droge maand juni

De temperatuur in de maanden februari tot juli was 
eveneens normaal en week bijna niet af van het lang-
jarige gemiddelde. Wel waren er in maart regionaal 
temperatuursverschillen: in het zuiden was het aan de 
koude kant, terwijl deze maand in het noorden juist 
zacht was. Mei was vrij koel, maar zonnig. In totaal 
telde mei slechts twee warme dagen en één zomerse 
dag. Dit tegen een langjarig gemiddelde van respectie-
velijk tien warme dagen en drie zomerse dagen. In juni 
kon het tijdens de nachten regelmatig fors afkoelen 
door de combinatie van een droge bodem en de aan-
voer van heldere, koele lucht. In het oosten en zuiden 
van het land kwam het aan de grond zelfs nog een aan-
tal nachten tot vorst. Juli was een vrij warme maand en 
begon met een voortzetting van de hittegolf die op  
30 juni begon. 

Een natte start en een droog voorjaar met in 
maart en mei stortbuien 
De winter van 2014 - 2015 was nat. Januari zorgde met 

104 mm voor de meeste neerslag. Dit is 31 mm meer dan 
normaal! Februari was ietsje natter dan het langjarige 
gemiddelde, maar in de maanden maart tot en met juni 
viel landelijk minder neerslag dan normaal. Een neer-
slagtekort in de maanden maart en april lijkt de laatste 
tijd jaarlijks terug te keren (zie figuur 1). De enige uit-
zondering is april 2012. Wel viel op 30 maart in Brabant 
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Omstandigheden seizoen

Figuur 2   ˘    Het percentage uitgekomen kievitlegsels per week (bijvoorbeeld: in de week van 17 t/m 23 
april kwam 16% van alle legsels uit)

plaatselijk veel neerslag (36,2 mm in Nuland, 22,2 mm in 
Tilburg, 21,4 mm in Mill en 19,5 mm in Chaam). Veel 
neerslag in korte tijd kan invloed hebben op broedende 
weidevogels of kuikens die net uit het ei kruipen. Als de 
grond droog is, zakt het water niet altijd makkelijk de 
grond in, waardoor water op het land blijft staan. Dit had 
als gevolg dat sommige nesten van weidevogels gingen 
drijven met eieren en al en de kuikens verzopen…. 
Ook april was droog. In de periode 6 - 11 april en 14 - 24 
april viel geen neerslag. En op 5 mei waren er weer stort-
buien (26,2 mm in Steenbergen, 21,9 mm in Chaam,  
19 mm in Leende). Uit het veld kregen we te horen dat 
dit dramatische gevolgen had voor jonge weidevogels. 
Want regen betekent vaak afkoelen en bovendien niet 
foerageren. Dat houden jonge weidevogels hooguit  
1 dag vol.

Kievit en masse gestart, maar velen opnieuw 
begonnen
Wat hebben deze cijfers nou allemaal tot gevolg 

gehad? Laten we daarvoor eerst kijken naar de meest 
algemene Brabantse weidevogel: de kievit. Het broed-
seizoen lijkt iets meer op elkaar geperst te zijn in 2015. 
Er was dit jaar weinig spreiding in het broeden. In een 
korte tijd begon het grootste deel van de kieviten met 
broeden. De eerste uitkomstpiek viel een halve week 
eerder dan het gemiddelde en was met 17% vrij hoog 
(zie figuur 2). Dit duidt erop dat de vogels lang hebben 
gewacht op de goede omstandigheden en toen ‘en 
masse’ zijn begonnen met de eileg.

Wat verder opvalt in het afgelopen broedseizoen van 
de kievit, is de zeer hoge tweede uitkomstpiek.  
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Dit maken we zelden mee. Normaliter is deze ‘tweede 
legpiek’ veel lager dan de eerste. Het grootste deel 
van de legsels wordt tenslotte succesvol uitgebroed en 
die paartjes beginnen niet opnieuw. Kortom, in 2015 
is iets behoorlijk mis gegaan met de kievitlegsels van 
de eerste ronde. Het lijkt er zelfs op dat een groot deel 
van alle vogels uit die ronde een nieuwe poging heb-
ben gedaan om toch jongen op de wereld te zetten. 
Dit zullen we terug zien in het uitkomstpercentage dat 
besproken wordt in het volgende hoofdstuk. 

Op dinsdag 10 maart werd het eerste kievitsei in  
Brabant gevonden. Dit was twee dagen nadat landelijk 
het eerste ei gevonden was en drie dagen vroeger dan 
de gemiddelde vinddatum in Brabant in de afgelopen 
vijf jaar. Dit is 13 maart. 

Figuur 3   ˘    Het percentage uitgekomen gruttolegsels per week (bijvoorbeeld: in de 
week van 24 t/m 30 april kwam 20% van alle legsels uit)

Het ei lag in een kuiltje op de Schijndelsche Heide, een 
landbouwgebied tussen Schijndel en Sint-Oedenrode. 
De gelukkige en trotse vinder was – net als vorig jaar! – 
Henk Steenbakkers van de Weidevogelgroep Rooi: toe-
val bestaat niet, zou je haast denken.

Twee uitkomstpieken bij de grutto 
De eerste uitkomstpiek van de gruttolegsels lag in 

2015 in de laatste week van april. Ook dit jaar was er 
weer een tweede uitkomstpiek in plaats van het meer 
gebruikelijke geleidelijke verloop van uitkomende 
broedsels. De tweede uitkomstpiek is net als vorig  
jaar in de week van 15 - 21 mei. Vermoedelijk is dit het 
gevolg van een koude of erg natte periode waardoor 
grutto’s het broeden uitstelden.
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Laten we met het positieve nieuws beginnen: in 2015 
sloten zich 29 nieuwe vrijwilligers aan bij de weide-
vogelbescherming. Dat zijn er acht meer dan in 2014. 
De meeste vrijwilligers sloten zich aan bij de nieuw  
opgerichte weidevogelgroep Bernheze (7), gevolgd 
door Altenatuur (4) en Deurne (4). Zoals altijd is hun 
hulp en liefde voor weidevogels meer dan welkom!

Het minder goede nieuws is dat vanwege tegenvallen-
de resultaten en gezondheidsklachten 52 vrijwilligers 
de beslissing namen om in 2015 te stoppen met het 
beschermingswerk. Dit is jammer. Zeker omdat er dus 
plaatsen in Brabant zijn waar de weidevogels nagenoeg 
verdwenen zijn en er niets meer te beschermen valt. In 
2014 stopten al twee groepen met hun werk en in 2015 
besloot ook de groep van 14 vrijwilligers uit Leende 
– Vogelwacht Paaldijk – het werk na 20 jaar trouwe 
dienst neer te leggen. Verder stopten bij de Weide-
vogelgroep Teteringen 6 en in Schijndel 11 vrijwilligers. 
We zijn hen erg dankbaar dat zij zich al die jaren heb-
ben ingezet voor de weidevogels.

In 2015 waren in Brabant 652 vrijwilligers actief bij de 
weidevogelbescherming. Dat zijn er 23 minder dan een 
jaar eerder. De grootste Brabantse weidevogelgroep is 
nog altijd Altenatuur met 59 vrijwilligers. Gemiddeld 
bestaat een groep uit 18 personen. 

Omvang weidevogelbescherming

ER SLOTEN ZICH 

MEER VRIJWILLIGERS 

AAN DAN IN 2014, 

MAAR HET TOTALE 

AANTAL IS HELAAS 

AFGENOMEN
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Figuur 4   ˘    Het aantal actieve vrijwilligers liep verder terug in 2015 
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Tijdens de ‘lintjesregen’ van 2015 werden twee top-
weidevogelvrijwilligers van Brabants Landschap ver-
rast met een Koninklijke Onderscheiding als lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding wordt 
uitgereikt aan vrijwilligers die zich voor de samen-
leving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 
Brabants Landschap is één van de organisaties die de 
aanvraag van deze onderscheidingen heeft onder-
steund. 

Letterlijk als eerste (nog vóór het ontbijt) ontving 
Len Bruining deze onderscheiding. Ze is sinds 1998 
actief als coördinator weidevogelbescherming in 
het Land van Heusden en Altena. Dankzij haar is de 
weidevogelgroep uitgegroeid tot een professionele 
organisatie met 62 vrijwilligers en 107 agrarische 
bedrijven. Het weidevogelseizoen betekent voor 
Len: “Lange werkweken – met soms dagen van wel 
15 uur – met prachtige momenten zoals het zien van 
jonge weidevogels en boeren die zelf aan weide-

       Lintjes voor 
weidevogelbeschermers

vogelbescherming doen”. Natuurlijk zijn er ook 
tegenslagen. Dat is onlosmakelijk verbonden met 
weidevogelbescherming. Juist het om kunnen gaan 
met deze tegenslagen is één van de sterke punten van 
‘onze’ Len. 

Ook Herman Winkelmolen, coördinator van de 
weide vogelgroep Asten-Someren, kreeg een onder-
scheiding. Naast het beschermen van weidevogels 
neemt hij deel aan vogeltellingen en plaatst en  
controleert hij steenuilenkasten. Ook zet hij zich voor 
IVN Asten-Someren in als natuurgids en is hij regel-
matig in de Botanische Tuin in Heusden aan het werk.  
Herman is ook onderscheiden omdat hij 25 jaar het 
gezicht is geweest van het Oranjecomité Heusden. In 
de jaren dat veel vrijwilligers stopten, ging hij door. 
Hij was voorzitter én secretaris en slaagde erin weer 
jonge mensen enthousiast te maken voor het werk 
van het Oranjecomité.
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Er waren 1.332 bedrijven die 
medewerking verleenden 
aan weidevogelbescher-
ming. Dat zijn er 40 meer 
dan in 2014! De WVG Rooi 
had de meeste nieuwe  
bedrijven (+12). Het totale 
oppervlak waarop weide-
vogels werden beschermd, 
betrof 12.262 hectare. Dit 
betekent dat iedere weide-

vogelbeschermer gemiddeld bijna drie bedrijven en 
ruim 20 hectare onder z’n hoede heeft. 

Het gewastype op de landbouwpercelen waarop aan 
weidevogelbescherming werd gedaan, is nauwelijks 
veranderd in 2015. Van alle percelen betrof het  
45% grasland, 36% maïslanden 5% aardappelen.  
De resterende 14% bestaat uit bieten, graan, groenten 
etc. Dit geeft aan de ene kant aan dat het gewastype 
in Brabant eenzijdig is, maar ook dat de weidevogels 
hier blijkbaar de voorkeur aan geven.   

Omdat verreweg de meeste gevonden legsels van de 
kievit zijn, is het altijd interessant om het broedgedrag 
van deze weidevogel te bekijken. Of spreken we eerder 
van een akkervogel? In 2015 broedde de kievit in ieder 
geval opvallend minder op bouwlandpercelen. In 2014 
was dat nog 76%, maar afgelopen jaar daalde dit per-
centage naar 62%. Meer kieviten verkozen blijkbaar de 
graslandpercelen (26%). Deze grote verandering hebben 
we niet eerder meegemaakt. Waarschijnlijk ligt de oor-
zaak in de overmatige regenval in januari en februari. 
Hierdoor stond het gras op de graslanden nog erg laag 
toen de mannetjes kieviten hun territoria in namen. Het 
duidt erop dat de kievit van nature zou kiezen voor kort 
gras, maar dat het gras in de meeste jaren al te lang de 
winter uit komt. 

Wat verder opvalt is dat in 2015 het uitkomstpercen-
tage van de legsels op grasland 5% lager is dan op 
bouwland. In de afgelopen jaren was het uitkomst-
percentage op grasland juist tot wel 10% hoger dan op 
bouwlandpercelen. Hoewel grasland in 2015 de eerste 
keus leek van de kievit, was bouwland misschien uit-
eindelijk toch beter geweest?

BR ABANTSE 

WEIDEVOGEL-

BESCHERMING 

GEBEURT VOOR AL

 OP MAIS AKKERS 

EN R AAIGR AS
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Figuur 5   ˘    In 2015 broedde een kleiner aandeel kieviten op bouwland dan de jaren ervoor
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Met in totaal 4.469 gevonden legsels in 2015, is het 
aantal legsels voor het derde jaar op rij hoger dan het 
voorgaande jaar. Toch spreken we nu niet echt van een 
recordjaar. Dit komt omdat het aantal uitgekomen leg-
sels iets gedaald is, naar 2956. Het uitkomstpercentage 
bedroeg 71,5%. Dit is nog net boven de norm van 70%. 
Omdat het afgezochte oppervlak iets is afgenomen, 
nam het aantal legsels per hectare iets toe, van 0,43 in 
2014 naar 0,46 in 2015. In dit hoofdstuk gaan we verder 
in op de resultaten per soort, de verliesoorzaken en de 
beschermingshandelingen. Het complete overzicht van 
de resultaten vindt u achterin dit jaarverslag in bijlage 3. 

Net zoals voorgaande jaren zat er veel verschil in de 
resultaten per groep. Dertien groepen noteerden 10% 
of meer gevonden legsels dan in 2014. Twaalf  groepen 
lieten een daling van 10% of meer zien ten opzichte 
van het voorgaande jaar. En bij tien groepen bleef het 
aantal gelijk. Het lijkt er dus op dat vogels zich aan het 
verplaatsten zijn. Vorig jaar daalde het totaal aantal 
gevonden legsels bij sommige groepen omdat er een 
hoog uitkomstpercentage werd gerealiseerd. Nu steeg 
het aantal gevonden legsels in enkele gebieden omdat 

Resultaten seizoen

Figuur 6   ˘    Ontwikkeling van het aantal gevonden legsels (gekleurde staafjes & waarden op 
linkeras) en het uitkomstpercentage (zwarte lijn & waarden op rechteras)

er sprake was van veel predatie. Vooral kieviten doen 
daarna vaak een tweede, en soms zelfs een derde po-
ging een legsel uit te broeden. De grootste stijging in 
aantal legsels zagen we in Lith. En hoewel het hier voor 
een deel inderdaad om tweede kievitlegsels ging, kwa-
men in totaal toch ook 10 legsels meer uit. De hoogste 
procentuele stijging was voor St. Anthonis:  
zij vonden 567% meer legsels dan in 2014, maar de 
toename van 3 naar 20 is qua aantal beperkt. De dit jaar 
opgestarte groep uit Bernheze zorgde ook voor een 
toename van het totaal aantal gevonden legsels: zij 
registreerden in hun eerste jaar 81 legsels! 

Per weidevogel bekeken
De 4.469 in Brabant gevonden legsels, waren ver-

deeld over maar liefst 31 soorten weidevogels. Nieuw-
komer was de zomertaling, die op de plasdraspercelen  
in de Beerse Overlaet kwam broeden. Verder bleef de 
verdeling over de soorten zo’n beetje gelijk met voor-
gaande jaren. Het zal niemand verbazen dat de kievit 
nog steeds Brabants meest voorkomende weidevogel  
is (80,2%), gevolgd door de scholekster (5,8%) en de 
kritische grasland broeders grutto en wulp (samen 6,8%).  
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Grootste toename zagen we dit jaar bij twee kleintjes. 
Van de geelgors (+300%) en ook van de roodborst-
tapuit (+27%) werden in 2015 meer legsels gevonden.

Ondanks het feit dat het niet echt goed gaat met de 
kievit, was ruim 80% van alle in onze provincie gevon-
den legsels van ‘Brabants meest geliefde weidevogel’. 
Waar de grutto landelijk meestal wordt gezien als de 
lentebode, is de kievit dat voor de meeste Brabanders. 
Dat de soort het moeilijk heeft, is mede te wijten aan 
het feit dat de kievit in onze provincie de afgelopen 
jaren gemiddeld 70% op bouwland broedde: precies 
daar waar in het voorjaar de meeste landbouwactivitei-
ten plaatsvinden. Weidevogelbescherming is hier dan 
ook een intensieve bezigheid. Rond sommige legsels 
vinden wel vier of vijf verschillende werkzaamheden 

plaats! Hoewel boeren en loonwerkers de legsels in 
bijna alle gevallen heel netjes ontzien, brengt het werk 
natuurlijk wel onrust met zich mee. Dit kan predatie tot 
gevolg hebben. Wie kent niet de groepen zwarte kraaien 
en meeuwen die vaak achter de trekkers aan de akkers 
afschuimen. Omdat de regeling ‘Kansen voor de kievit’ 
hiervoor een oplossing biedt, werd in december 2015 
op drie plaatsten in Brabant de workshop ‘Regelingen 
voor Weidevogels’ georganiseerd. Het uitstellen van de 
bewerkingen tot 15 mei in combinatie met een braak-
strook, vergroot de kans op uitkomen van de legsels en 
vliegvlug worden van de kuikens aanzienlijk. Dit blijkt 
uit de resultaten van de afgelopen vier jaar, waarin deze 
regeling op tientallen percelen is toegepast. Hopelijk 
heeft dit voor komend seizoen een flinke uitbreiding van 
het aantal deelnemers aan de regeling tot gevolg. 

Figuur 7   ˘    Verdeling van de gevonden legsels per vogelsoort
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In Brabant werden 3.586 kievitlegsels gevonden. Van 
3.361 legsels is de uitkomst bekend. Er kwamen 2.309 
legsels uit (68,7%) en 1.052 legsels niet uit. Van 225 
legsels bleef het resultaat onbekend. Over de verlies-
oorzaken leest u verderop in dit hoofdstuk. 

De scholekster beleefde in Brabant ongeveer het-
zelfde broedseizoen als de kievit. Niet zo verwonderlijk 
omdat beide vogels over het algemeen op dezelfde  
akkers broeden. Een klein aantal scholeksters zoekt 

haar toevlucht wel tot 
platte daken, maar dat 
heeft geen verbetering 
van het broedresultaat tot 
gevolg. In 2015 werden 
van deze soort, waarvan 
de oudste geringde vogel 
43 jaar oud werd, 260 
legsels gevonden. Dit zijn 
er 5 meer dan in 2014. 
Het uitkomstpercentage 
was met 78,7% wat lager 
dan vorig jaar: 181 legsels 
kwamen uit. Dat zijn er 
24 minder dan in 2014. 

Daarnaast kwamen 49 legsels niet uit en konden de vrij-
willigers van 30 legsels niet aangeven wat het resultaat 
was. Opvallend is de verdeling over de zoekgebieden. 
Sommige subgroepjes meldden helemaal geen schol-
eksterbroedsels in 2015, terwijl andere groepen juist 
een toename constateerden. 

In ons vorige jaarverslag schreven we dat de grutto 
weer wat leek op te krabbelen uit het dal, maar  in 2015 

waren we helaas weer helemaal terug bij af. Van deze 
prachtige steltloper met de lange snavel vonden vrijwil-
ligers 140 legsels. Sinds we aan weidevogelbescherming 
doen, was dit aantal nog nooit zo laag! Wie het vogel-
nieuws in Nederland een beetje heeft gevolgd, kreeg 
al vroeg in het broedseizoen verontrustende berichten 
over de grutto. Al in mei stonden grutto’s op verzamel-
plaatsen, klaar om na een mislukt broed seizoen terug te 
keren naar de overwinteringsgebieden. Toch is er hoop 
voor de Brabantse grutto, onder andere in de vorm van 
rustzones en collectief weidevogelbeheer. Wanneer 
vrijwilligers een broed geval kennen van een kritische 
soort in gras (grutto, wulp of tureluur), kunnen ze een 
overeenkomst afsluiten met de agrariër om zo 0,1 tot 1 
hectare gras rond dat legsel te laten staan tot de kuikens 
vliegvlug of weggetrokken zijn. De kans op uitkomen 
en opgroeien wordt hierdoor aanmerkelijk vergroot. In 
2015 kwam 86% van de legsels in rustzones uit tegen-
over 79% van het totaal aantal gruttolegsels. Helaas is 
ook het aantal rust zones in 2015 flink afgenomen, wat 
aangeeft dat minder grutto’s tot broeden zijn gekomen. 
Een lage temperatuur in combinatie met een neerslag-
tekort tijdens de vestigingsperiode speelde hier waar-
schijnlijk een rol. 

De wulp had met zijn enorme kromme snavel blijkbaar 
minder last van ongunstige omstandigheden dan de 
grutto. Het aantal gevonden legsels steeg licht, van 146 
naar 160. Deze stijging kwam voor het overgrote deel 
op het conto van de populatie in de uiterwaarden in 
het land van Heusden en Altena. Hier heeft het neer-
slagtekort minder invloed en is ook collectief weide-
vogelbeheer van kracht. Een kleine wulpenkolonie op 
de Jekschotse heide had pech en werd vroeg in het  
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seizoen geheel gepredeerd door een vos. 
Omdat de wulpen opnieuw begonnen,  
verhoogden ze daarmee het totaal aantal 
legsels. De meeste beschermingsgroepen 
vonden echter iets minder wulpenlegsels. 
Ruim 73% van de wulpenlegsels kwam uit.

De tureluur bleef met 36 legsels nagenoeg stabiel.  
Dat is opvallend omdat de slechte omstandigheden 
die voor de grutto golden, grotendeels ook voor deze 
soort van toepassing zijn. Het grootste deel van de 
Brabantse tureluurs broedt echter in de Beerse Over-
laet. Hier profiteren deze vrolijke steltlopertjes van 
uitgesteld maaibeheer en vernattingsmaatregelen. Van 
29 tureluur legsels was het resultaat bekend. Daarvan 
kwamen 27 legsels uit: een prachtige 93%. 

Waaraan gingen legsels verloren? 
Weidevogels broeden bijna altijd in gangbaar  

agrarisch gebied: open gebieden met bemeste  
percelen, waar veel voedsel in de bodem zit. Juist daar 
waar boeren het land bewerken. En ook nog in dezelfde 
tijd van het jaar. Daarom worden weidevogellegsels 
beschermd bij landbouwkundige werkzaamheden.  
De beschermingshandelingen mogen de kans op  
predatie uiteraard niet onnodig  vergroten. Het doel is 
zo veel mogelijk legsels te laten uitkomen ondanks alle 
bewerkingen. Gestreefd wordt naar een uitkomst-
percentage van minimaal 70% per soort. Onder de 

juiste  omstandigheden voor 
kuikens zou dat voldoende 
moeten zijn om de soort in 
stand te houden. Vrijwilligers 
voeren de resultaten van het 
beschermingswerk in een 

landelijke database in, die beheerd wordt door de 
koepel organisatie LandschappenNL.

In totaal kwam 71,5% van alle legsels uit en 28,5% niet. 
Hielden we aan het begin van het seizoen ons hart vast, 
uiteindelijk is het totaalplaatje zo slecht nog niet.  
Behalve voor de grutto…

Slechts 169 legsels (4,1%) gingen verloren bij land-
bouwkundige werkzaamheden. Dit terwijl  toch in 
2.223 gevallen een nest moest worden ontzien bij  
bewerkingen. In deze ene zin ligt zowel een groot  
compliment voor de agrariërs en loonwerkers, als  
ook het nut van weidevogelbescherming besloten! 

Het predatiecijfer is hoger dan in de voorgaande jaren. 
Toch is het met 14,9% nog acceptabel. Predatie is  
natuurlijk en weidevogelbescherming is niet bedoeld 
om te beschermen tegen natuurlijke verliesoorzaken. 
Wel moet, zoals ook al eerder gezegd, worden voor-
komen dat de beschermingshandelingen de predatie-
kans vergroten. 

DE MUIZENSTAND 

STORT TE IN EN DAAR 

HADDEN DE WEIDE-

VOGELS LAST VAN

Figuur 8   ˘    Verdeling predatie per type
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De hoge muizenstand in de voorgaande jaren zorgde 
voor een toename in het aantal predatoren zoals vos-
sen en marterachtigen, die muizen als stapelvoedsel 
gebruiken. Daarnaast zorgt een zachte winter voor een 
grotere overlevingskans. De predatoren produceerden 
evenals in 2014 ook in 2015 grote worpen. Gevolg: 
een groot aanbod van predatoren. Tijdens het weide-
vogelbroedseizoen zakte de muizenstand echter in, 
waardoor predatoren op zoek moesten naar een andere 
invulling van hun menu en dat van hun jongen. Het is 
bekend dat ze dan gemakkelijk overschakelen op de 
eieren van weidevogels en hun jongen. Dit verklaart 
voor een groot deel de toename van de verliesoorzaak 
‘predatie’. Van de gepredeerde legsels bleef voor 60,9% 
onbekend wie de predator was. Dit is vaak lastig vast 
te stellen. Bekend is dat 19,3% werd gepredeerd door 
vossen, 14,9% door kraaien of andere vogels, 2,9% werd 
weggehaald door een mens, 0,5% door een hermelijn 
of wezel en 1,1% door overige predatoren. Dat het 
aandeel van de vos is toegenomen ten opzichte van 
voorgaande jaren en dat het aandeel van kleine marter-
achtigen als bunzing (0%) en hermelijn juist afnam 
heeft verband met elkaar: vossen prederen namelijk 
ook op kleine marterachtigen. Wanneer het aantal  
vossen afneemt, dan neemt het aantal kleine marter-

achtigen vaak toe. Men noemt dat predatoreffect.  
Dit vindt altijd plaats ná de muizenplaag. Het aanbod 
aan predatoren herstelt zich op natuurlijke wijze.  
Eenzijdige predatiebestrijding, zoals het schieten van 
vossen, levert over het algemeen dan ook weinig voor-
deel op voor weidevogels. 
Tot slot werd 3,6% van de legsels verlaten, ging 0,2% 
verloren door overige oorzaken en bleef van 5,7% van 
de legsels de exacte verliesoorzaak onbekend. 

Waarbij was nestbescherming nodig? 
Voor het beschermen van legsels bij werkzaam heden 

is het essentieel dat de legsellocaties bekend zijn bij de 
agrariër. Tot enkele jaren geleden werden hiervoor  
alleen de bekende bamboestokken gebruikt, vaak in 
combinatie met een mondelinge toelichting of aan-
tekening op een stalkaart. Inmiddels helpt de techniek 
een handje mee! Steeds meer groepen zijn op geleid om 
de exacte legsellocaties vast te leggen met GPS  
apparatuur. Deze gegevens worden rechtstreeks naar  
de landelijke database gestuurd. Van daaruit kunnen  
in een handomdraai kaartjes worden geproduceerd 
waarop de legsellocaties staan aangegeven.  
Met een druk op de knop kunnen deze vervolgens  
naar de grondgebruiker worden gestuurd.  

Figuur 9   ˘    Ontwikkeling aantal broedparen kritische soorten in de twee gebieden met collectief  
weidevogelbeheer
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Een hele vooruitgang die het beschermingswerk  
ver betert en vergemakkelijkt. Het gebruik van bamboe-
stokken is daarmee nog geen verleden tijd, maar er kan 
wel worden besloten om deze pas vlak voor de werk-
zaamheden te plaatsen. De legsellocaties zijn immers 
met GPS gemakkelijk terug te vinden. Voor boeren en 
loonwerkers is er een speciale App, waarmee zij een 
seintje krijgen op hun smartphone wanneer ze een 
legsel naderen. Hierover stond in het jaarverslag 2014 
een uitgebreid stuk.
Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de cijfers. Zoals  
vermeld: in 2.223 gevallen moest een legsel worden 
ontzien bij bewerkingen. In 169 gevallen is dat niet 
gelukt. Met andere woorden: er zijn in 2015  minder 
legsels verloren gegaan, terwijl er toch meer werk-
zaam heden plaatsvonden tijden de broedperiode.  
Met GPS is makkelijkere en snelle communicatie  
mogelijk tussen boer, vrijwilliger en loonwerker.  
Weidevogelbescherming werkt!

Ook de werkzaamheden die plaatsvonden rond de  
nesten zijn door de vrijwilligers geregistreerd. De  
bewerkingen ploegen of eggen kwamen het vaakst  

voor rond de legsels. Maar liefst 537 keer kwam de boer 
of loonwerker hierbij een legsel tegen. Verder werden 
387 legsels ontzien bij het bemesten, 313 legsels bij het 
zaaien/poten en 153 legsels bij het maaien. Bij al deze 
zware bewerkingen komt elke vierkante centimeter 
aan bod, wat inhoudt dat zonder bescherming alle aan-
wezige legsels verloren zouden gaan.  Verder werden bij 
gewasbescherming 519 legsels en bij de overige werk-
zaamheden samen nog eens 237 legsels ontzien! 

De mooiste en beste beschermingsmethoden worden 
echter gevormd door de regelingen ‘Rustzones’ en 
‘Kansen voor de Kievit’. Dit komt omdat door toe passing 
ervan niet alleen de legsels veel meer kans hebben om 
uit te komen, maar ook meer kuikens kans hebben 
vliegvlug te worden.  Ze vinden er voedsel en dekking. 
Bovendien is in braakranden voor kieviten waarschijnlijk 
sprake van een beter biologisch evenwicht, waardoor er 
minder predatiedruk is. Gelukkig is de laatste jaren juist 
op de betere percelen gebruik gemaakt van deze rege-
lingen. Zonder dat zou het aantal keren waarbij om een 
nest heen gewerkt moest worden nog veel hoger hebben 
gelegen. Met alle risico’s van dien!  

Uitgestelde bewerkingen op akkers in combinatie met brede braakstroken zorgen voor een betere kuikenoverleving.
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Op percelen waar deze maatregelen niet genomen kun-
nen worden, lopen kuikens groot risico te sneuvelen 
bij werkzaamheden. Vrijwilligers zijn zich daar steeds 
meer van bewust en hebben ook in 2015 weer actie 
ondernomen in de vorm van meerijden op de trekker, 
kuikens vangen en warm houden of kuikens verjagen 
uit graslandpercelen die gemaaid moeten worden. 
Prachtige acties, maar zeer arbeidsintensief. Bovendien 
moet goed worden gepland. Kuikens op akkers kun je 
niet daags voor de werkzaamheden vangen en verderop 
uitzetten, want ze komen terug. Het verjagen van  
kuikens in grasland moet ongeveer 20 uur van tevoren 
gebeuren, omdat ze voldoende tijd nodig hebben om 
weg te trekken, maar ook niet aan de verjaagstokken ge-
wend mogen raken zodat ze terug komen. Dit alles vergt 
dus een heel goede communicatie met de boer. Het is 
weidevogelbescherming voor gevorderde vrijwilligers 
en boeren! Prachtig om te zien dat het steeds vaker lukt! 

Collectief weidevogelbeheer nog  
verder ingeperkt
In 2015 heeft de provincie Noord-Brabant er voor 

gekozen om het collectief weidevogelbeheer voortaan 
alleen toe te staan in de Beerse Overlaet en het Land 

van Heusden en Altena. In de overige vier gebieden 
wordt vanaf 2016 geen vlakdekkend weidevogelbeheer 
via het landelijke stelsel voor agrarisch natuurbeheer 
meer gesubsidieerd. De belangrijkste redenen zijn de 
tegenvallende resultaten en het ontbreken van 
vernattings maatregelen, wat de effectiviteit van alle 
ingezette euro’s helaas niet ten goede komt. Hiervoor 
in de plaats komen wel mogelijkheden voor maatwerk-
pakketten zoals hiervoor beschreven, die beter passen 
bij de lokale situatie. 
In 2015 werd in de Beerse Overlaet en het Land van 
Heusden en Altena op 450 hectare een rustperiode 
ingesteld, op ruim 100 hectare kruidenrijk grasland 
beheerd en op 2.000 hectare legselbescherming uit-
gevoerd. Daarnaast werden op 40 hectare plasdras  
situaties gecreëerd. Hier komt in 2016 nog eens 30  
hectare plasdras bij. Een groot areaal aangepast beheer 
om de weidevogels te beschermen. De nieuwe collec-
tieven gaan in samenwerking met het Coördinatiepunt 
voortvarend aan de slag om het beheer in 2016 nog 
verder te ver beteren. In 2015 lieten de speciale tellingen 
waaronder de alarmtellingen, zien dat het aantal broed-
paren in de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en 
Altena min of meer stabiel bleef.   
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andere bakken geplaatst, waar de jongen op eigen 
kracht uit kunnen klimmen. Nogmaals, het gaat dus 
om het totaal plaatje op een erf. Met alleen een nest-
kast zijn we niet tevreden.  

Het project kreeg navolging bij de buren in Kempen-
land. Hier voeren de weidevogelgroep en de uilen-
werkgroep het project samen met de lokale Agrarische 
Natuurvereniging uit. Op 42 locaties werden maat-
regelen genomen voor zwaluwen, mussen en toren-
valken. Hierbij zijn ook modderpoelen aangelegd om 
de zwaluwen te helpen aan nestmateriaal. Het project 
genereert veel publiciteit door bijvoorbeeld officiële 
openingen, persberichten en een leuke fietstocht 
langs de locaties.

In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor een over-
koepelend Brabants erfvogelproject. Het doel van dit 
project is het erfvogelvriendelijk maken van 300 erven 
in de gemeentes die de steenuil als ambassadeur van 
de biodiversiteit hebben verkozen (Breda, Gilze-Rijen, 
Eersel en Sint-Oedenrode), de gemeentes in Het Groene 
Woud en de gemeente Landerd. Er is cofinanciering toe-
gezegd vanuit verschillende gemeentes en het Streek-
fonds Het Groene Woud en er is een subsidie aanvraag 
ingediend bij de provincie Noord-Brabant.  
Het is te hopen dat dit project doorgang vindt.

Een presentatie van onze medewerkers Jochem 
Sloothaak en Marco Renes over erfvogelprojecten 
is te vinden op Prezi (zoek in Google op ‘Prezi’ 
en ‘erfvogelprojecten’). Op de volgende pagina’s 
vindt u een foto-impressie van de uitgevoerde 
projecten.

Weidevogelbescherming speelt zich natuurlijk vooral af 
op weides en velden. Omdat het contact met de boeren 
essentieel is, komen vrijwilligers ook vaak op hun er-
ven. “Ze zijn hier kind aan huis” en “De koffie staat al-
tijd klaar”, hoor je vaak en het is natuurlijk schitterend 
dat de verhouding zo goed is. Het is dan ook niet gek 
dat vaak ter sprake komt wat op het erf rondvliegt. Hier 
leven soorten die afhankelijk zijn van deze erven en 
wat daarop gebeurt. Op een geschikt boerenerf hangt 
meestal al wel een kerkuilen- of steenuilenkast, maar er 
is meer mogelijk aan bescherming.

Dit was de aanleiding voor een erfvogelproject in de 
gemeente Oirschot.  Dit project ontstond in navolging 
van het eerste erfvogelproject in Boekel, waarbij de 
nadruk lag op boerenzwaluw en huismus. In Oirschot 
is dit concept overgenomen en verder uitgebreid met 
meer soorten. Na diverse veldbezoeken en gesprek-
ken van de gemeente, IVN en het Coördinatiepunt 
met deelnemende particulieren en agrariërs, boden 
de gemeente Oirschot, Nationale Postcode Loterij en 
provincie Noord-Brabant een vrij besteedbaar budget 
aan voor erfvogelprojecten. Na een ervenscan op 70 
locaties werden nestkasten geplaatst, graanakkers en 
muizenruiters gerealiseerd, hagen en dergelijke aan-
geplant en kruidmengsels ingezaaid. Dit allemaal om 
de magische drie voor een goed erfvogelbiotoop te 
verbeteren: broedgelegenheid, schuilgelegenheid en 
voedselaanbod!  
Vooral torenvalken, zwaluwen, huismussen en steen-
uilen hebben baat bij de genoemde maatregelen. Van 
de laatste verdrinken de jongen nogal eens in drink-
bakken voor het vee. Om dit te voorkomen worden  
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Coördinatorenexcursie op 9 mei in Eemland.
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In dit hoofdstuk lichten we de resultaten van de 35 weidevogelgroepen in Brabant 
kort toe. Resultaten van groepen die tenminste 50 legsels van vier of meer soorten 
vonden en bijzondere resultaten worden in een tabel getoond. Verklaringen van  
termen en afkortingen staan in het schema hiernaast.

NB02    ˘   Bernheze: Vliegende start! 
Wie denkt dat het in deze voor veel weidevogels zware tijden nutteloos is om met een nieuwe weidevogelgroep 
te starten, heeft het mis. Tijdens een erfbeplantingscampagne in de gemeente Bernheze bleek dat bij verschil-
lende boerenbedrijven weidevogels broedden. Na een oproep via de gemeente, die alle medewerking verleende, 
werd met hulp en steun van ZLTO en IVN binnen een paar weken een heuse weidevogelgroep opgezet. Zeven 
enthousiaste vrijwilligers gingen met veldbegeleiding aan de slag bij zes bereidwillige boeren in het gebied ‘De 
Bleeken’. Voortvarend werden vele legsels opgespoord en waar nodig in mandjes gelegd. Het feit dat al meteen 
in het eerste jaar een braakrand en een rustzone konden worden aangelegd, toont aan dat de contacten met en 
de medewerking van de boeren prima zijn! De groep besteedde vele uren aan het observeren van de weidevogels. 
Doel was het gedrag te leren kennen en te zien hoeveel kuikens vliegvlug werden. Met 81 gevonden legsels waar-
van 84% uitkwam een uitstekend en veelbelovend eerste jaar voor deze nieuwe groep, die komend seizoen graag 
wil uitbreiden.  

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

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

Kievit 76 64 53 11 82.81 7 0 2 1 0 0

Scholekster 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 81 68 57 11 83.82 7 0 2 1 0 0

NB03 >Weidevogelgroep de Kneuter: betrokken agrariër
In Cranendonk zijn de vrijwilligers door gezondheidsproblemen helaas niet of nauwelijks het veld in geweest. 
Lichtpuntje dit seizoen waren twee wulpenlegsels, die een zeer betrokken agrariër zelf vond. De wulpen kregen 
een riante rustzone, waarin ze de eieren uitbroedden. Hopelijk komt binnenkort verandering in de situatie in 
Cranendonk, zodat de vrijwilligers weer bij meer bedrijven aan weidevogelbescherming kunnen doen. 

NB04    ˘   De Groene Overlaat: moed niet laten zakken
Helaas ging het ook dit jaar niet goed met de weidevogels in Cuijk. Het aantal gevonden legsels bereikte met 25 
kievit- en 1 veldleeuweriklegsel een waar dieptepunt. Slechts 10 legsels (40% ) kwamen uit. De groep heeft voor 
bijna alle verloren legsels als verliesoorzaak ‘onbekend’ aangegeven. Het zou goed zijn om komend seizoen aan-
dacht te besteden aan het achterhalen van de verliesoorzaak, zodat bekeken kan worden of hier wat aan gedaan 
kan worden. Hopelijk laat de groep de moed niet zakken en kunnen komend seizoen weer meer legsels worden 
beschermd. 

Resultaten per 

        weidevogelgroep
% uit = uit : uit + niet uit * 100

Pred. = predatie 

Bew. = beweiding 

Werk. = werkzaamheden 

Verl. = verlaten 

Ov. = overig 

Onb. = onbekend
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NB09    ˘   Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur: stijgende lijn voortgezet
Met maar liefst 60 vrijwilligers en meer dan 100 meewerkende bedrijven is Altenatuur veruit de grootste weide-
vogelgroep van Brabant. Het was aan het eind van het seizoen spannend voor de vrijwilligers in het Land van 
Heusden en Altena. Zouden ze ook dit jaar, net als de afgelopen vijf jaar, weer meer legsels hebben gevonden dan 
het jaar ervoor? In een voor weidevogels heel moeilijk jaar als 2015 verwacht je eigenlijk dat de stijgende lijn een 
jaartje overslaat. Uiteindelijk werden maar liefst 550 legsels genoteerd, 47 meer dan in 2014! Hoewel het  
uitkomstpercentage wat lager was dan andere jaren, waardoor het aantal uitgekomen legsels wat daalde, is 76% 
nog ruimschoots voldoende. Er werden meer legsels gepredeerd en er gingen helaas ook meer legsels verloren 
door werkzaamheden. Voor een deel verklaart dit de stijging in het aantal legsels: vooral kieviten zullen een nieuwe  
poging hebben gewaagd. De kuikens werden door de vrijwilligers zo goed mogelijk in de gaten gehouden, wat 
niet meeviel. Helaas brak in de vroege kuikenperiode een noodweer los, dat veel kuikens niet overleefden …  
De alarmtellingen in de beheergebieden waren ook dit jaar weer spectaculair! Het aantal wulpen is inmiddels 
gestegen van 4 paren in 2011 naar maar liefst 39 paren in 2015. En heel veel broedparen hebben hun jongen groot 
gekregen. Deze winter maken enkele vrijwilligers vier zonnepompen gebruiksklaar en worden plasdras-greppels 
aangelegd, wat het hele gebied waarschijnlijk een behoorlijke impuls zal geven! De vrijwilligers zijn actief bezig 
om de jeugd bekend te maken met hun mooie werk. Vrijwilligers gaven op maar liefst negen scholen presentaties 
en deze werden enthousiast ontvangen. De groep onderhoudt altijd al contact met de loonwerkers in het gebied 
en is bezig een presentatie te maken speciaal voor deze doelgroep. Een geweldig initiatief. 

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

Grutto 32 22 19 3 86.36 2 0 0 0 0 1

Kievit 433 351 252 99 71.79 21 1 25 20 0 32

Kleine plevier 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 36 25 21 4 84.00 1 0 1 0 0 2

Tureluur 7 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Wulp 39 34 34 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 550 440 333 107 75.68 25 1 26 20 0 35

NB10    ˘   Weidevogelgroep Gestel: doorzetters! 
De acht vrijwilligers uit Sint-Michielsgestel, die vooral actief zijn in het gebied Kloosterstraat, zagen 43 van de  
65 gevonden kievitlegsels en het enige scholeksterlegsel helaas verloren gaan. Acht legsels werden gepredeerd  
en van 35 legsels kon de verliesoorzaak niet worden vastgesteld. Mogelijk gaat het ook hier om predatie door  
onbekende predatoren. Vanwege de inrichting van het gebied en de vele activiteiten die er plaatsvinden, lijkt  
dit waarschijnlijk. Ondanks alle tegenslagen gingen de vrijwilligers dapper door tot het eind van het seizoen. 
Mede dankzij hun inspanningen kwamen toch nog 22 legsels uit, waarvan op diverse plaatsen jongen zijn gezien. 
Ook de boeren in het gebied deden goed werk: in totaal zijn 54 legsels ontzien bij werkzaamheden.   

NB11    ˘   Natuur- en Milieuvereniging Teteringen: veel observeren
In 2015 vonden de vrijwilligers in Teteringen 31 legsels van maar liefst 10 soorten weidevogels. Naast kievit, schol ekster, 
tureluur en patrijs broedden vier soorten ganzen, een fazant en een meerkoet in hun zoekgebied. Van alle legsels ging 
slechts 1 verloren; 97% kwam uit! In 22 gevallen werden legsels ontzien bij werkzaamheden. Er werden gedurende het 
seizoen veel jonge kieviten gezien tussen de maïs. Daarom werd het verzoek gedaan om de maïs twee weken later te 
spuiten dan normaal. De groep observeert veel meer dan voorheen en ziet daardoor ook duidelijk meer.
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NB12    ˘   Natuurwerkgroep gemeente Rucphen
In Rucphen werden dit jaar 43 legsels gevonden: 37 kievit- , 1 meerkoet-, 4 scholekster- en 1 wilde eendenlegsel.  
In totaal 7 minder dan in 2014. Helaas werden 12 legsels gepredeerd, waardoor het uitkomstpercentage 69%  
bedroeg. Na een zeer hoog uitkomstpercentage in de afgelopen twee jaar, valt dit wat tegen. In een problematisch 
jaar als 2015 vallen de hardste klappen over het algemeen echter in de gebieden met wat lagere dichtheden aan 
weidevogels. De werkgroep in Rucphen zoekt in zo’n gebied en in dat licht gezien kan de groep dus toch tevreden 
zijn. 

NB13    ˘   WVG Schijndel en omgeving: actief als altijd! 
Aanvankelijk leek het ook voor de Schijndelse weidevogels en hun beschermers een beroerd broedseizoen te  
worden. Uiteindelijk viel het toch nog mee. Er werden zelfs 2 legsels meer gevonden dan in 2014. Van de legsels 
kwam echter zo’n 7% minder uit, vooral vanwege predatie. Het aantal gevonden gruttolegsels daalde van 10 naar 
slechts 1. Gelukkig was een groot deel van de broedparen verhuisd naar het zoekgebied van de buurgroep, waar 
ze ook goed beschermd worden. Een hoogtepunt was het vinden van het eerste wulpenlegsel van Brabant in 
2015. Dankzij de akkerranden huizen veel patrijzen in het gebied, waarvan tenminste 6 legsels zijn uitgebroed. 
De groep in Schijndel heeft nogal een verspreid zoekgebied. Bijna alle groepjes leggen de legsellocaties vast met 
GPS apparatuur, waardoor mooie verspreidingskaarten gemaakt kunnen worden. Zoals bij veel groepen loopt de 
gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers op. Helaas hebben enkele vrijwilligers op moeten geven vanwege gezond-
heidsproblemen. De Schijndelse vrijwilligers zijn naast het zoeken en beschermen van weidevogellegsels altijd 
zeer actief met uiteenlopende activiteiten. Zo geeft de groep bijvoorbeeld elk jaar een scholenpresentatie, waarna 
de leerlingen in het veld mogen ervaren hoe het is om te zoeken naar (kunst)kievitslegsels. Een prachtig initiatief! 
De groep heeft dan ook enkele zeer jeugdige leden in haar bestand. Verder neemt de groep iedere ronde steevast 
deel aan onder andere NL Doet, Hart voor Elkaar en Groen & Doen. En met succes. De groep weet hierdoor zowel 
de aandacht op haar mooie werk te vestigen als de kas te spekken. Het seizoen wordt al sinds jaar en dag afge sloten 
met een gezellige barbecue voor boeren en vrijwilligers. 

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

Canadese gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 10 10 10 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 228 226 144 82 63.72 57 0 2 15 1 7

Patrijs 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 16 15 13 2 86.67 0 0 1 0 0 1

Veldleeuwerik 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 7 6 3 3 50.00 2 0 0 1 0 0

Totaal 280 276 189 87 68.48 59 0 3 16 1 8

NB14    ˘   Weidevogelgroep Laarbeek: het stokje overgedragen
In een seizoen waarin heel veel weidevogels het moeilijk hadden, kon ook de weidevogelwerkgroep Laarbeek de 
stijgende lijn van de laatste jaren helaas niet voortzetten. De groep vond 38 legsels minder dan in 2014 en door uit-
eenlopende oorzaken kwam bijna 30% minder uit. Belangrijkste oorzaak hiervan was predatie. Daarnaast gingen 
ook 10 legsels verloren door werkzaamheden en verlieten 13 vogels het nest voor het uitkomen. De groep heeft 
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een nieuwe coördinator. Peter Hoevenaars volgt Willy van de Ven op, een agrariër die vele jaren goed werk heeft 
gedaan voor de Laarbeekse weidevogels. We bedanken Willy en wensen Peter veel succes en hopen met hem op 
een beter broedseizoen in 2016. 

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

Grutto 9 9 6 3 66.67 1 0 2 0 0 0

Kievit 178 176 119 57 67.61 28 0 6 13 0 10

Patrijs 3 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 17 16 14 2 87.50 1 0 1 0 0 0

Wulp 12 11 6 5 54.55 4 0 1 0 0 0

Totaal 219 213 146 67 68.54 34 0 10 13 0 10

NB15    ˘   Stichting Landschap Gemert-Bakel: stabiel 
In 2015 konden de vrijwilligers in Gemert en Bakel 34 kievitlegsels noteren, waarvan er 28 uit kwamen. Van deze 
legsels werden er 2 gepredeerd en van 4 legsels is het resultaat onbekend. Hiermee verschillen de resultaten heel 
weinig met die van voorgaande jaren. Een stabiele groep: de drie vrijwilligers werken al sinds 2001 samen en  
hebben goede contacten met de agrariërs! 

NB16    ˘   Vogel- en natuurwerkgroep Zundert: bijna twee maal zoveel uit! 
Dat het niet overal treurnis was voor de weidevogels zagen we in Zundert! Het aantal gevonden legsels steeg licht 
(+3) en het aantal uitgekomen legsels verdubbelde bijna: van 28 in 2014 tot 51 (+93%) in 2015. Dat is heel op vallend 
in dit voor weidevogels lastige jaar. Helaas kwam nog maar 1 grutto tot broeden, waarvan het resultaat niet bekend 
is. Jammer genoeg had Marcel van Nijnatten om gezondheidsredenen moeite met zijn werk als coördinator.  
Hij kreeg ondersteuning van Ad van Gastel. Al met al een heel succesvol jaar voor deze beschermingsgroep. 

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

Grutto 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 53 53 49 4 92.45 1 0 0 3 0 0

Scholekster 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 56 55 51 4 92.73 1 0 0 3 0 0

NB20    ˘   VWB Boekel-Venhorst: van alles wat meer… 
Ook de groep in Boekel beleefde een goed jaar: In 2015 werden 31 legsels meer gevonden dan in 2014 en kwamen 
ten minste 15 legsels meer uit! Er werden dan ook meer hectares belopen en er kwamen drie vrijwilligers bij. De 
indrukwekkende lijst toont soorten als geelgors, graspieper en veldleeuwerik, waarmee wordt aangetoond dat 
zich bedreven zoekers onder de vrijwilligers bevinden. Frustrerend was dat de afspraken met het Waterschap over 
de maaidata in het broedgebied helaas niet zijn nagekomen. Aangepast slootkantbeheer is juist erg belangrijk. 
Het Waterschap maait nu in juni en dan bevinden zich meestal nog jonge vogels in de slootkanten. Deze gaan dan 
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nadat ze door vrijwilligers en boeren zijn beschermd alsnog verloren! De groep probeert goede contacten te leg-
gen en te onderhouden met het Waterschap en kan hierbij op ondersteuning rekenen van het Coördinatiepunt! 

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

Fazant 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Geelgors 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 86 81 61 20 75.31 10 0 3 1 0 6

Patrijs 4 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 6 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 5 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Witte kwikstaart 4 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 3 3 2 1 66.67 0 0 1 0 0 0

Totaal 115 99 78 21 78.79 10 0 4 1 0 6

NB23    ˘   VWB Lith: bewogen jaar
De weidevogelgroep in Lith beleefde in 2014 voor het vierde jaar op rij een topjaar. Dan is het afwachten of de 
stijgende lijn zich voortzet. Zeker in een voor weidevogels moeilijk jaar als 2015. Het totaal aantal gevonden leg-
sels overtreft dat van 2014. Ook kwamen iets meer legsels uit. De lijst ziet er echter totaal anders uit dan in 2014. 
De groei is vooral te zien bij kievit en scholekster, terwijl veel andere soorten een daling laten zien in het aantal 
gevonden legsels. Dat laatste is ongetwijfeld een gevolg van de moeilijke omstandigheden voor weidevogels  
(zie hoofdstuk Omstandigheden). Een huzarenstukje was het binnen een week drie keer verleggen van 35 legsels bij 
bewerkingen op een akker. De mandjes bleken daarbij zeer nuttig! Van deze legsels werden er slechts 3 verlaten. 
De rest van de kieviten broedde vrolijk door. Ondanks alles nog altijd een prachtige lijst met een goed uitkomst-
percentage. En ook dit jaar vonden de enthousiaste beschermers uit Lith weer een voor hen nieuwe soort: de 
zomertaling. 

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

Bergeend 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 18 17 17 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 248 222 151 71 68.02 3 0 18 15 3 32

Kleine plevier 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kluut 12 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 20 18 12 6 66.67 0 0 2 2 0 2

Tureluur 16 12 12 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 6 6 5 1 83.33 1 0 0 0 0 0

Zomertaling 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 332 286 208 78 72.73 4 0 20 17 3 34
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NB24 & NB58    ˘   Gebied Maasdonk: met 21 soorten een record! 
De gegevens van de groepen NB24 (Maasdonk) en NB58 (Geffen) worden bij elkaar opgeteld en weergegeven als 
‘Gebied Maasdonk’. Binnen dit gebied was het weer een prima jaar voor de weidevogels en hun beschermers. Het 
gebied ligt dan ook in de Beerse Overlaet, waar geprofiteerd kan worden van collectief weidevogelbeheer, zoals 
vernattingsmaatregelen. Deze maatregelen werken als een magneet. Als voorbeeld noemen we het plasdras-
perceel aan de Kerkdijk, dat in 2014 werd aangelegd. Hier werden tenminste 63 vogelsoorten geteld. De samen-
werking met zowel de agrariërs in het gebied als met het Waterschap Aa & Maas is prima! In 2015 vonden de vrij-
willigers 314 legsels, verdeeld over maar liefst 21 soorten! Nieuw waren broedgevallen van bergeend, graspieper, 
kleine karekiet, kleine plevier, kluut en rietgors. Het uitkomstpercentage was aanzienlijk lager dan in 2014, maar 
is met ruim 80% toch nog uitstekend te noemen. 

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

Bergeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 6 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 20 13 12 1 92.31 1 0 0 0 0 0

Kievit 202 187 145 42 77.54 25 0 8 2 0 7

Kleine karekiet 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kleine plevier 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kluut 6 6 5 1 83.33 1 0 0 0 0 0

Krakeend 3 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Kuifeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 9 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Rietgors 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 18 17 11 6 64.71 3 0 1 2 0 0

Tureluur 8 8 7 1 87.50 0 0 0 1 0 0

Veldleeuwerik 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 3 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0

Wilde eend 5 5 4 1 80.00 0 0 1 0 0 0

Witte kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 11 9 8 1 88.89 1 0 0 0 0 0

Totaal 314 281 226 55 80.43 33 0 10 5 0 7

NB25    ˘   Raamsdonk: Hoe meer hoe liever! 
Nadat de groep in Raamsdonk in 2013 het absolute dieptepunt bereikte met slechts 9 legsels, mag deze groep 
voor 2015 een prachtig aantal van 126 gevonden legsels noteren, waarvan 90% uitkwam! Leuk was ook de vondst 
van het legseltje van een veldleeuwerik. De groep is onder leiding van Frans van der Wijst actief op zoek naar be-
drijven, waar nestbescherming kan worden uitgevoerd. Een mooi voorbeeld is de benadering van de eigenaar van 
een rabarberveld over het beschermen van de aanwezige legsels. “Hoe meer kieviten, hoe liever” was de positieve 
reactie van de agrariër! In zijn ogen vormen de kieviten een goed verjaagmechanisme tegen ongewenste kraaien 
die zijn gewas beschadigen. Ook dit jaar hield de groep de beschermingshandelingen zeer goed bij: in totaal werd 
114 keer een legsel ontzien bij werkzaamheden. Hiermee toont de groep aan dat weidevogelbescherming nuttig 
en nodig is! 



Jaarverslag ’15

39

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

Kievit 110 110 98 12 89.09 7 0 3 1 1 0

Scholekster 15 15 14 1 93.33 1 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 126 126 113 13 89.68 8 0 3 1 1 0

NB26 & NB31    ˘   WVG Ravenstein & Stijbeemden: samen sterk! 
Het totaal aantal gevonden legsels in Ravenstein lijkt in 2015 aanzienlijk hoger dan in het jaar ervoor. Deze stijging 
wordt echter veroorzaakt door samenvoeging van de resultaten van de groepen Ravenstein en Stijbeemden. Het 
totaal aantal van beide groepen daalde ten opzichte van 2014. Deze daling wordt voor een groot deel veroorzaakt 
door een teruggelopen aantal kievit- en gele kwikstaartlegsels. Het feit dat de zeer bedreven Henk van Grunsven dit 
jaar om gezondheidsredenen helaas niet het veld in is geweest, zal zeker hebben meegespeeld. Opvallend is dat 
de grutto’s, die het bijna overal erg moeilijk hadden, juist 4 legsels meer wisten uit te broeden. Met 222 gevonden 
legsels van maar liefst 13 soorten weidevogels, waarvan een knappe 85% uitkwam, toch een mooi resultaat voor 
deze bekwame beschermingsgroep. 

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

Fazant 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 7 7 6 1 85.71 0 0 1 0 0 0

Grutto 26 26 21 5 80.77 1 0 3 1 0 0

Kievit 131 131 112 19 85.50 7 0 9 1 2 0

Kuifeend 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kwartel 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 15 15 11 4 73.33 1 0 1 1 1 0

Veldleeuwerik 4 4 3 1 75.00 0 0 1 0 0 0

Wilde eend 7 7 6 1 85.71 0 0 1 0 0 0

Wulp 13 13 11 2 84.62 1 0 1 0 0 0

Totaal 222 222 189 33 85.14 10 0 17 3 3 0

NB27    ˘   WBG Reusel-De Mierden: slecht begin met goede afloop 
Seizoen 2015 had een triest begin voor de zeer actieve groep in Reusel-De Mierden: Drie van de zes zoekgroepen 
zagen alle gevonden legsels van de eerste ronde verloren gaan door predatie. De groep gaf aan dat 14 legsels door 
mensen werden geraapt en 11 door kraaien werden verorberd. Van 36 gepredeerde legsels kon niet worden vast-
gesteld wie de boosdoener was. Uiteindelijk was het eindresultaat zeker niet slecht: er werden 303 legsels geregis-
treerd van maar liefst 17 soorten. Nieuw waren geelgors, gele kwikstaart, kwartel, patrijs, slobeend en waterhoen. 
Van bijna alle legsels is het resultaat bekend. Hiervan kwam een nette 70% uit: 44 legsels meer dan in 2014!  
Komend seizoen wil de groep op zoveel mogelijk plaatsen de opgroeikansen voor kuikens verbeteren. Dat ze daarbij 
niet over één nacht ijs gaan, bleek wel uit het aantal deelnemers aan de workshop ‘Regelingen voor Weidevogels’. 
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Hierbij waren vier agrariërs en acht vrijwilligers uit Reusel en omgeving aanwezig! De door de groep aangelegde  
keverbanken worden zeer gewaardeerd door kleine zangvogeltjes en ook van de (patrijzen)randen werd dankbaar 
gebruik gemaakt. Naast de legsellotgevallen van de weidevogels in haar gebied, besteedde de groep ook veel aan-
dacht aan de erfvogels: er werden 171 broedgevallen vastgelegd van 12 soorten. Deze legsels kwamen allemaal uit! 

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

Geelgors 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Grauwe gans 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 10 10 8 2 80.00 0 0 0 2 0 0

Kievit 231 228 147 81 64.47 56 0 8 3 0 14

Kleine plevier 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kwartel 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 12 12 8 4 66.67 2 0 1 0 0 1

Slobeend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 11 11 8 3 72.73 3 0 0 0 0 0

Totaal 303 300 210 90 70.00 61 0 9 5 0 15

NB29    ˘   WVG Rooi: weer een topjaar! 
Deze groep is actief op zandgrond in een gebied dat niet bijzonder open is. Vaak zijn dat de gebieden waar in  
minder goede jaren de klappen vallen. Toch werd ook 2015 weer een recordjaar voor de weidevogels en hun  
beschermers uit Rooi. Het totaal aantal gevonden legsels steeg met 51. Hoewel het uitkomstpercentage met 71% 
wat lager was dan in 2014, kwamen toch 21 legsels meer uit. En het aantal soorten waarvan legsels zijn gevonden, 
kon worden uitgebreid met Canadese gans en patrijs. Net als in 2014 vond de groep ook in 2015 het eerste kievitsei 
van Brabant. En wel op het bedrijf van André Boekhorst, een agrariër met hart voor de weidevogels! Dit bedrijf 
neemt sinds 2012 deel aan Kansen voor de Kievit. Het aantal gevonden legsels steeg van 13 in 2011 naar 54 in 2015. 
Ook het bedrijf van Benny van de Meerakker neemt deel aan deze regeling en hier verdrievoudigde het aantal 
uitge komen legsels zelfs. Vooruitlopend op het grote landelijke onderzoek vanwege het ‘Jaar van de Kievit’ in 
2016, waren de vrijwilligers in dit gebied ook actief betrokken bij het ringen en volgen van kievitkuikens. Dat  
betekende vaak vroeg uit bed om de kuikens zo goed mogelijk te kunnen volgen. Al met al een broedseizoen  
met vele hoogte punten! 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Canadese gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Eend onbekend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Grutto 6 5 4 1 80.00 0 0 0 1 0 0

Kievit 168 160 111 49 69.38 12 0 3 5 0 29

Patrijs 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 9 8 6 2 75.00 1 0 1 0 0 0

Wulp 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 193 181 129 52 71.27 13 0 4 6 0 29

NB30    ˘   WVG Sint Oedenrode: wulpen hadden het zwaar! 
Deze 15 fanatieke weidevogelbeschermers, die vooral actief zijn in het gebied Jekschot, hebben een teleurstellend 
seizoen achter de rug. Aan hun inzet zal het niet gelegen hebben. Zes à zeven dagen per week waren ze in het veld, 
vooral om de wulpen te observeren. Helaas gingen tijdens de eerste broedronde alle legsels verloren door predatie. 
De groep houdt de vossen, die drie nieuwe bouwen hebben in het gebied hiervoor verantwoordelijk. Uiteindelijk 
kwam slechts 42% van alle legsels uit. Dat het aantal gevonden legsels het laagst is sinds 2010 hangt vermoedelijk 
ook samen met de overmatige predatie. Dit alles vraagt om een aanpassing in de werkwijze van de beschermers. De 
groep bekijkt samen met diverse partijen wat verder aan het probleem kan worden gedaan. Een andere tegenvaller 
werd veroorzaakt door het Waterschap, dat zich niet aan gemaakte afspraken hield. Hierdoor werd tenminste een 
patrijzenlegsel uitgemaaid. Enorme regenbuien leken ook nog hun tol te eisen, maar 7 kievitlegsels die rondom in 
het water lagen kwamen gelukkig allemaal uit. 

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

Kievit 91 91 35 56 38.46 55 0 0 0 0 1

Scholekster 9 9 8 1 88.89 1 0 0 0 0 0

Wulp 10 10 3 7 30.00 7 0 0 0 0 0

Totaal 110 110 46 64 41.82 63 0 0 0 0 1

NB32    ˘   Vliegbasis Gilze-Rijen: wulpen en vooral heel veel veldleeuweriken
Op de beide Brabantse luchtmachtbases is niet alleen oog voor de vliegveiligheid, maar ook voor het welzijn van 
de vogels die er broeden. In 2015 hebben 6 paar wulpen een poging tot broeden gedaan op vliegbasis Gilze-Rijen. 
Van tenminste 2 nesten zijn er jongen gezien, beiden in het midden van het landingsterrein. Kieviten en schol-
eksters hebben dit jaar niet gebroed op de basis. Veldleeuweriken waren net als andere jaren weer in grote aantal-
len aanwezig: 75 tot 100 broedparen, waarvan de meesten succesvol hun jongen hebben grootgebracht. 

NB33    ˘   BCU Vliegbasis Eindhoven: grote en kleine vleugels
Het was, hoe gek het ook klinkt, qua vliegveiligheid een goed weidevogeljaar voor de vliegbasis Eindhoven. In het 
landingsterrein werden 1 broedsel van de wulp en ruim 70 paartjes veldleeuwerik geteld. De kievit was hier geheel 
afwezig. Het wulpenlegsel werd helaas gepredeerd, maar de veldleeuweriken wisten allen 2 legsels uit te broeden. 



42

Buiten het landingsterrein, waar de weidevogels zeer welkom zijn, waren er maar 2 broedpaartjes van de kievit en 
van de scholekster, waarvan alle legsels uitkwamen. Een broedpaartje patrijzen wist er 8 eieren uit te broeden en 
ook ook hier werden diverse broedsels van de veldleeuwerik aangetroffen. De roodborsttapuit doet het ook goed: 
minimaal 15 paar hebben zeker 1 broedsel grootgebracht. De vogelmannen van de vliegbasis hopen ieder jaar de 
gewone tapuit als broedvogel te mogen verwelkomen. Het veld met de vele konijnenholen is er geschikt voor, maar 
eind april vlogen deze vogels toch opeens allemaal naar de noordelijke broedgebieden. 

NB38    ˘    Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur: coördinator gestopt,  
toch een  recordjaar 

De coördinator van de weidevogelgroep in Etten-Leur is helaas gestopt met zijn werkzaamheden. Gelukkig is Jan 
Kiewit van de buurgroep Rucphen goed bekend met de groep in Etten-Leur en is hij bereid gevonden beide groepen 
te coördineren. De weidevogelpopulatie in het zoekgebied van de beschermers uit Etten-Leur is maar klein. In een 
jaar met veel predatie lopen de vogels dan extra risico omdat ze niet met heel veel zijn om hun legsels te verdedigen 
tegen de predatoren. Desondanks werden in 2015 toch 42 legsels gevonden: 37 van kieviten en 5 van scholeksters. 
Daarvan kwamen 32 legsels uit (een nette 78%) en dat is meer dan in de vier jaren daarvoor. Helaas verlieten 6  
kieviten voortijdig het nest, ging 1 legsel verloren door werkzaamheden en 2 door onbekende oorzaak. Maar  
met een record aantal gevonden en uitgekomen legsels mag de groep zeker tevreden zijn. Hopelijk zet de stijgende 
lijn door in 2016! 

NB39    ˘    WWB Zuidoost-Brabant: volhouders! 
Deze grote groep, die in 2008 nog bijna 1.000 legsels vond, heeft sindsdien het aantal broedgevallen in haar gebied 
gestaag zien teruglopen. Gelukkig lijkt aan die daling voorzichtig een einde te komen nu in 2014 en 2015 weer iets 
meer legsels werden gevonden. Het uitkomstpercentage is in al die jaren nooit echt een probleem geweest, wat 
doet vermoeden dat het grootste probleem in de kuikenperiode ligt. Het was dan ook een goede zaak dat enkele 
vrijwilligers hebben deelgenomen aan de workshop ‘Regelingen voor weidevogels’. De groep is voornemens voor 
het komende broedseizoen agrariërs te zoeken die willen deelnemen aan ‘Kansen voor de Kievit’. Zo krijgen  
kievitkuikens een kans op te groeien in een braakrand. Er zitten inventieve mensen onder de vrijwilligers: toen na 
een noodweer legsels dreigden te verdrinken werden in allerijl de nesten verhoogd met behulp van graspollen.  
Al deze legsels kwamen uit! Een andere bijzonderheid was een kievitlegsel met 6 eieren. Doorgaans komt van zo’n 
groot legsel maar een deel van de eieren uit, waarna de rest – waarschijnlijk van een ander vrouwtje – wordt verlaten 
om er met de uitgekomen kuikens op uit te trekken.  In dit geval kwamen eerst 3 eieren uit, en tien dagen later de 
andere 3! 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Canadese gans 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Geelgors 7 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grauwe gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 308 299 215 84 71.91 43 0 24 13 1 3

Meerkoet 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 19 19 19 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 19 17 13 4 76.47 1 0 0 0 0 3

Waterhoen 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Witte kwikstaart 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 7 7 4 3 57.14 2 0 0 1 0 0

Totaal 379 368 276 92 75.00 47 0 24 14 1 6

NB41    ˘   Werkgroep Natuur en Milieu Hilvarenbeek: stabiel 
De resultaten van deze gemêleerde groep weidevogelbeschermers uit Hilvarenbeek bleven zo goed als gelijk aan die 
van 2014. De groep gaat zo te werk dat de beschermingshandelingen geen onnodige predatie in de hand werken. 
Van de in totaal 76 gevonden legsels kwamen dan ook 65 legsels (86%) uit. Van de 65 gevonden kievitlegsels werden 
er 8 gepredeerd en gingen er helaas 2 door werkzaamheden verloren. Alle 11 gevonden scholeksterlegsels kwamen 
uit! Jammer genoeg vallen vanwege het hoge en dichte vanggewas dat erop staat steeds meer percelen in het gebied 
af als broedperceel voor met name kieviten, aldus de vrijwilligers. De groep gaat voor broedseizoen 2016 dan ook 
op zoek naar agrariërs die willen deelnemen aan ‘Kansen voor de Kievit’, waarbinnen ook een vergoeding kan wor-
den gegeven voor het bijtijds onderwerken van het vanggewas. Om wegwijs te worden heeft de groepscoördinator 
deelgenomen aan de workshop ‘Regelingen voor Weidevogels’. Hopelijk gaat het lukken om agrariërs enthousiast te 
krijgen voor deze regelingen. 

NB44    ˘   WBG Sint Anthonis: piepers voor kievitlegsels en 100% uit!
Nadat in 2014 slechts 3 legsels werden gevonden, ging het in het afgelopen seizoen een stuk beter met de weide-
vogels en hun beschermers in ‘Sint Tunnis’. De groep kon 20 kievitlegsels opsporen en beschermen en deze  
kwamen allemaal uit! Naast een perceel waar niet gemaaid wordt, broedden 8 kieviten hun legsel uit. Dit was heel 
gunstig voor de kuikens om op te groeien. Her en der werd ‘gebuurt’ met boeren, wat de samenwerking zeker ten 
goede komt. Grappig voorval: Een aardappelboer lichtte de pootmachine op bij elk kievitlegsel, maar zijn vrouw 
klaagde over inkomstenderving. Hierop beloofde de boer haar een zak piepers! 

NB45    ˘   WVG De Duinboeren Cromvoirt: lastig seizoen 
De 35 vrijwilligers van weidevogelgroep de Duinboeren zijn verdeeld over vijf loopgroepjes. De groep zorgt elk voor-
jaar voor de nodige publiciteit, wat meestal enkele nieuwe vrijwilligers oplevert. Dat is ook wel nodig want de leef-
tijd van de vaste kern begint inmiddels behoorlijk te klimmen, met alle fysieke ongemakken van dien. In de werk-
gebieden Vughtse Gement en de Zeeg in Drunen, is de predatiedruk altijd behoorlijk hoog. Dit seizoen waren in de 
Zeeg alle gevonden legsels binnen 14 dagen weg. Ook de medewerking van enkele boeren daar liet te wensen over, 
waardoor uiteindelijk slechts 40% van de in Drunen gevonden weidevogellegsels uitkwam. In het totale zoekgebied 
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kwam uiteindelijk een kleine 54% uit. Een aantal goede kievitakkers is omgezet in gras. Hier zullen de kieviten zich 
niet gauw vestigen. Bijkomend probleem in 2015 was de aanleg van een dijk rond een waterberging die de stad  
Den Bosch veilig moet stellen bij hoog water. De groep ging in gesprek met de aannemer en kon zo de ergste  
verstoring voorkomen. Of de daling in het aantal gevonden en uitgekomen legsels desondanks door de vele  
verkeersbewegingen werd veroorzaakt of meer een gevolg is van de jarenlange predatie in het gebied is de vraag. 
Ondanks alle extra drukte in het seizoen organiseerde de groep samen met Natuurmonumenten toch weer de 
jaarlijkse lezing met excursie. Daaraan namen zo’n 30 mensen deel. Omdat het in het gebied wel goed gaat met de 
kleine zangvogels als veldleeuwerik en graspieper, wil de groep zich daar meer op gaan richten nu het collectieve 
weidevogelbeheer in het gebied stopt. Een opsteker was de enige wulp die het legsel wist uit te broeden in de  
Gement. Deze zag kans 3 jongen vliegvlug te krijgen: geweldig! Wat zal de toekomst brengen voor de weidevogels 
in het zoekgebied van de ‘Duinboeren’? In verband met de waterberging is het noordelijk deel van het gebied 
afgegraven. Hierdoor is meer water, maar minder voedsel beschikbaar. Mogelijk is de combinatie met de rijke 
agrarische percelen nog helemaal niet zo slecht. We wachten vol spanning af! 

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

Grutto 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Kievit 121 115 59 56 51.30 50 0 4 1 0 1

Scholekster 10 10 8 2 80.00 2 0 0 0 0 0

Wulp 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 134 127 68 59 53.54 53 0 4 1 0 1

NB47    ˘   WBG Waalwijk: record weer gekraakt! 
Voor de vierde keer op rij kraakten de Waalwijkse weidevogelbeschermers hun eigen record. Hoewel het aantal 
gevonden legsels iets lager was dan in het voorgaande jaar, kwamen 7 legsels meer uit! Het uitkomstpercentage 
bedroeg dan ook een nette 79%. Er gingen in totaal 23 legsels verloren door predatie, waarvan tenminste 1 door 
een kraai. In alle andere gevallen bleef de predator onbekend. Daarnaast gingen 12 legsels verloren door verschil-
lende werkzaamheden. De groep gaat altijd erg nauwgezet te werk en dan is het heel mooi als je kunt aangeven 
dat er maar liefst 221 keer een legsel is ontzien bij werkzaamheden! We hoeven ons dus niet af te vragen  
of het beschermingswerk nuttig was. In 2015 is door alle loopgroepjes voor het eerst gebruik gemaakt van GPS 
apparatuur voor het vastleggen van de legsellocaties en -lotgevallen en dat is erg goed bevallen! Dit gaf tijdens 
het seizoen steeds een actueel beeld, wat ook handig was bij het maken van de prachtige nieuwsbrief die de groep 
gedurende het seizoen een paar keer uitbrengt. 

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

Kievit 205 205 163 42 79.51 19 0 12 6 0 5

Knobbelzwaan 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Scholekster 13 13 10 3 76.92 3 0 0 0 0 0

Wulp 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 221 221 175 46 79.19 23 0 12 6 0 5



Jaarverslag ’15

45

NB49    ˘   Alphen-Chaam-Gilze: denktank in de problemen
Voldoende kennis, kunde en inzet binnen een groep zorgen niet altijd voor goede resultaten. Dat kunnen we 
helaas zien bij deze grote groep, die een enorm werkgebied tussen Tilburg en de Belgische grens voor haar 
rekening neemt. In 2007 werden hier nog meer dan 700 legsels gevonden en beschermd. De groep fungeert 
al vele jaren als een soort denktank. Hier kwamen zeer goede methodes uit voort, die nu provinciebreed (en 
daarbuiten!) worden toegepast. Voorbeelden zijn de rieten mandjes, de voorlopers van de huidige rustzones, 
uitgestelde bewerkingen en braakstroken. De vrijwilligers behoorden tot de eersten die meereden op de trekker 
en kuikens gingen vangen bij werkzaamheden. Over elk probleem dat zich in het gebied voordoet werd en wordt 
uitermate goed nagedacht. Ondanks alle zorg en inzet liepen de aantallen legsels hard terug. Om in 2015 uit te 
komen op 151 gevonden legsels waarvan er slechts 70 uitkwamen. Dat zijn er respectievelijk 102 en 87 minder dan 
in 2014. Het betreft hier een gebied waar de landbouw zeer intensief is en niet alle boeren kans zien om binnen 
hun bedrijfsvoering ruimte te vinden om op een juiste manier deel te nemen aan weidevogelbescherming.  
Gelukkig kon de groep wel bedrijven vinden die wilden deelnemen aan de regelingen ‘Rustzones’ en ‘Kansen 
voor de kievit’. Helaas waren dit er niet voldoende om het tij te kunnen keren. Hierdoor gingen veel kuikens die 
het wel lukte om uit het ei te kruipen, alsnog verloren bij intensieve werkzaamheden. Veel vrijwilligers vragen 
zich af of het nog zinvol is om op deze manier door te gaan. Gelukkig zijn er binnen de groep volhouders, die van 
plan zijn komend jaar zeker door te gaan met het beschermingswerk. Het was dan ook verheugend om te zien dat 
een aantal vrijwilligers van deze groep deelnam aan de workshop ‘Regelingen voor Weidevogels’. Hopelijk heb-
ben zij hier inspiratie opgedaan om door te gaan, en kunnen zij hiermee het aantal agrariërs dat wil deelnemen 
aan met name ‘Kansen voor de Kievit’ uitbreiden! 

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

Grutto 11 11 3 8 27.27 6 0 1 0 0 1

Kievit 117 93 54 39 58.06 5 0 11 8 0 15

Scholekster 7 5 2 3 40.00 1 0 1 1 0 0

Tureluur 3 3 2 1 66.67 0 0 0 0 0 1

Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 12 12 8 4 66.67 1 0 2 0 0 1

Totaal 151 125 70 55 56.00 13 0 15 9 0 18

NB51    ˘   VWG Haaren: afgeslankt
De weidevogelbeschermers uit Haaren gingen vanaf 2015 in afgeslankte vorm verder. Alleen in de omgeving van 
de Belversestraat werden nog nesten beschermd. De 3 grutto’s die in 2014 hun nest uitbroedden kwamen ook dit 
jaar terug. De groep kon gelukkig weer een riante rustzone regelen, maar helaas ging 1 legsel toch verloren door 
predatie. De andere 2 kwamen uit en de kuikens konden lange tijd gevolgd worden. Verder kon de groep met 
observaties vaststellen dat 11 kieviten in het gebied hebben gebroed. Zij hadden niet echt bescherming nodig bij 
werkzaamheden. De 5 legsels waarvan het resultaat bekend is, kwamen allemaal uit. 

NB52    ˘   ANV Drimmelen: vol goede moed verder
De beschermers uit Drimmelen beleefden geen goed seizoen. Er waren enkele zieken in de groep en twee vrij-
willigers zijn gestopt vanwege hun hoge leeftijd. Daardoor en ook omdat sommige delen van de polder ‘leeg’ zijn, 
werd veel minder gevonden dan in voorgaande jaren. In totaal konden 35 legsels worden genoteerd: 32 van een 
kievit, 1 van een scholekster en 1 van een wilde eend. Bijzonder was de vondst van het legsel van een slobeend. 
Ten minste 25 kievitlegsels kwamen uit, een mooi percentage van 81%. Hopelijk lukt het komend seizoen om 
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nieuwe vrijwilligers te betrekken bij het beschermingswerk. Dat de groep vol goede moed is en er animo in het 
gebied is om de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren, bleek wel uit de deelname van maar liefst vijf 
vrijwilligers en vier agrariërs aan de workshop ‘Regelingen voor Weidevogels’. 

NB54    ˘   WVG Boerdonk: veel predatie, maar geen enkel verlies door werkzaamheden  
Weidevogelgroep Boerdonk is een van de groepen die in 2015 te maken kregen met heel veel predatie. Van de in 
totaal 79 gevonden legsels (64 van kievit, 3 van scholekster en 12 van wulp) kwam slechts 34% uit. De legsels van 
33 kieviten en 4 wulpen werden gepredeerd. Daarnaast verlieten 6 kieviten en 1 wulp voortijdig het nest en gingen 
2 legsels verloren door onbekende oorzaak. Van 9 legsels kon geen resultaat  worden aangegeven. Een wulp die 
haar nest had in een rustzone wist haar jongen gelukkig groot te krijgen. Geen enkel legsel ging verloren door 
werkzaamheden, terwijl maar liefst 67 keer is genoteerd dat een legsel daarbij is ontzien. De groep heeft daarmee 
haar doel – bescherming tegen landbouwkundige werkzaamheden – voor 100% bereikt. Een hele prestatie van 
zowel agrariërs als vrijwilligers! Tijdens het broedseizoen gidsten de vrijwilligers succesvol een excursie van IVN. 
Hopelijk levert dit enkele nieuwe vrijwilligers op. Voor komend seizoen moet bekeken worden of de werkwijze 
kan worden aangepast zodat predatoren geen extra kansen krijgen, juist door het beschermingswerk. Ook erf-
vogels hebben de aandacht van de groep. Zo treft de groep voor komend broedseizoen allerlei voorzieningen om 
zwaluwen te helpen. 

NB55    ˘   Weidevogelgroep Deurne: vos op bezoek... 
In Deurne kwam de afgelopen jaren steeds 80 tot 90% van de gevonden legsels uit. In 2015 was dat helaas anders. 
Van de 93 gevonden kievitlegsels werden er 33 gepredeerd: 28 door een vos, die in twee verschillende rondes op 
dezelfde plek toesloeg. Daarnaast werden 7 legsels verlaten en was van 1 legsel de verliesoorzaak onbekend.  
Gelukkig lukte het de kieviten op andere locaties wel om de legsels uit te broeden, net zoals 1 meerkoet en 2 
scholeksters. Hierdoor was het totaal aantal uitgekomen legsels uiteindelijk toch maar 9 lager dan in 2014.  
In totaal werd 189 keer ingevoerd dat er om een legsel heen was gewerkt. De agrariërs werken ook hier dus uit-
stekend mee aan het beschermingswerk, want bij al die keren ging geen enkel legsel verloren. Een prachtig  
resultaat van de goede samenwerking tussen boeren en vrijwilligers. De groep kon in 2015 maar liefst vijf nieuwe 
vrijwilligers verwelkomen, die de gelederen op zaterdag komen versterken! 

NB56    ˘   WVG Weimeren: pechjaar
De weidevogels in Weimeren en hun beschermers beleefden een beroerd seizoen. Het totaal aantal gevonden 
legsels daalde van 45 naar 25, waarvan er slechts 13 uit kwamen: 12 kievitlegsels en 1 legsel van een scholekster. 
Daarnaast werden 9 legsels gepredeerd. De groep kon niet achterhalen welke predator hier verantwoordelijk 
voor was. Ook werd 1 legsels verlaten en is van 2 legsels niet bekend wat de verliesoorzaak was. Er is echter ook 
goed nieuws: de groep trok vier nieuwe vrijwilligers aan. Bovendien is de Groen en Doen aanvraag voor het  
organiseren van een cursus gehonoreerd. Al met al komend jaar meer kans op een goed seizoen voor deze  
enthousiaste groep. 

NB57    ˘   WVG Asten: wulp ruilt met wilde eend
De vrijwilligers van deze groep vonden in 2015 precies 40 legsels en konden van elk legsel noteren wat het resultaat 
was: een mooie 80% kwam uit. Van de 30 kievitlegsels, waarvan 16 op een perceel van vijf hectare, werden er 2  
gepredeerd, 2 verlaten en ging er 1 verloren bij werkzaamheden. Een wilde eend broedde 1 legsel uit. Dit legsel werd 
gevonden op de plaats waar andere jaren een wulp broedde. Opvallend was de toename van het aantal wulpen-
legsels: van 2 in 2014 naar 9 in 2015. Hiervan kwamen er 6 uit. Ook kwamen 2 wulpenlegsels, die door boeren zelf 
gevonden werden tijdens het maaien, beiden uit. Van 2 wulpenlegsels die door een andere boer gevonden werden, 
ging er 1 verloren bij werkzaamheden en kwam de ander uit. Verder werd 1 wulpenlegsel gepredeerd en ging er 1 
verloren door onbekende oorzaak. Al met al geen slecht jaar voor de Astense weidevogelgroep. 
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NB59    ˘   Summers Landschap: verbetering van broedbiotoop nodig
Na een veelbelovend seizoen in 2014 sloeg het noodlot in 2015 opnieuw toe voor de weidevogels in het Summers 
Landschap. In totaal werden 46 kievitlegsels gevonden. Niet slecht voor een beginnende groep. Net zoals in 2013 
verdween ook dit seizoen echter het overgrote deel van de legsels in de magen van predatoren. Het resultaat van 
36 legsels is bekend: van 13 legsels kon met zekerheid worden vastgesteld dat een vos de predator was en 21 legsels 
werden verorberd door een onbekende predator. Uiteindelijk waren er maar 2 kievitnesten, waar kuikens uit het ei 
konden kruipen. Om de kansen van predatoren te verkleinen, moet het broedbiotoop verbeterd worden. De rege-
ling ‘Kansen voor de Kievit’ biedt hiervoor mogelijkheden. De Summerse weidevogelbeschermers hebben hun 
hoop dan ook gevestigd op agrariërs binnen de groep, die aan de regeling deel willen nemen. Wanneer dat lukt is 
de kans op opgroeiende kuikens in 2016 een stuk groter! 

Ook voor de meest doorgewinterde weidevogelbeschermer een bijzondere vondst: Een wulpenlegsel met 5 eieren!
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Bijlage 1   ˘    Coördinatie en ondersteuning

Naam Functie Telefoon

Jochem Sloothaak Provinciaal coördinator Coördinatiepunt LB 06 308 539 96

Arjen Stoop Veldmedewerker Coördinatiepunt LB West 06 105 217 70

Karel Voets Veldmedewerker Coördinatiepunt LB Midden 06 523 188 37

Marco Renes Veldmedewerker Coördinatiepunt LB Oost 06 523 188 41

Willem Veenhuizen Veldbegeleiding West 06 106 904 77

Anja Popelier Veldbegeleiding Midden 06 105 909 68

Marco Renes Veldbegeleiding Oost 06 523 188 41

Bijlagen

Bijlage 2   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen

West-Brabant Groeps-
nummer

Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

NBV Altenatuur NB09 Len Bruining l.bruining@planet.nl 0416 39 23 73 Van Gendtstraat 14a 4271 AM Dussen

WVG Lage Vuchtpolder 
Teteringen

NB11 Gonnie Werner weidevogels.teteringen@gmail.com 076 58 12 734 Kouterstraat 12 4847 EV Teteringen

Natuurwerkgroep Gemeente 
Rucphen

NB12 Jan Kiewit j.kiewit@ziggo.nl 076 50 33 630 Moeskes 1 4871 AE Etten-Leur

Vogel- en Natuurwerkgroep 
Zundert

NB16 Marcel van Nijnatten marcelvannijnatten@kpnplanet.nl 076 59 75 260 W. Pastoorstraat 16 4881 BR Zundert

WBE Baarle-Nassau NB18 Geert Adams geen email 013 51 99 255 Bartelbaan 2a 5113 TB Ulicoten

WBG Raamsdonk NB25

   - loopgroep Slagenland NB25 P. Kuijsters p.kuijsters@kpnplanet.nl 0162 51 30 10 Heemraadsingel 1 4944 VC Raamsdonk

   - loopgroep Zomerdijk NB25 Jan van Haperen janadje@ziggo.nl 0162 51 39 18 Julianalaan 63 4941 JB Raamsdonksveer

   - loopgroep Overdiep NB25 Frans Van Der Wijst van.der.wijst@wxs.nl 0162 45 66 10 A. Bloemaerthoek 6 4907 RD Oosterhout

WBG Waalwijk NB47 Harry Keijzer harry.keijzer@zonnet.nl 0416 33 51 56 Jan Steenstraat 30 5143 GR Waalwijk

WBG Waalwijk NB47 Henk Bergmans h.th.bergmans@home.nl 0416 33 88 56 Dr. Kuyperlaan 50 5142 TD Waalwijk

WVG Alphen - Chaam - Gilze NB49 Annet Cleijsen-Ansems annetcleijsen@home.nl 0161 45 54 16 Groenvoort 5 5126 EH Gilze

WVG Alphen - Chaam - Gilze NB49 Maaike Riemslag m.riemslag-ansems@planet.nl 0161 45 28 94 Langereit 13 5126 NG Gilze

ANV Drimmelen NB52 Niels Mureau info@mureauadvies.nl 0162 68 11 40 Scheerbiesstraat 6 4845 PL Wagenberg

WVG Weimeren (Westbra-
bantse VWG)

NB56 Biek Smetsers smetsers@ziggo.nl 06 180 52 907 Argusvlinder 77 4814 SG Breda

Midden-Brabant Groeps-
nummer

Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

Weidevogelgroep Gestel NB10 Toon van der Steen a.vandersteen@vodafonethuis.nl 06 362 112 96 Zeterdonk 3 5275 AK Den Dungen

WVG Schijndel e.o. NB13 Wil Hettema wilhettema@kpnmail.nl 073 547 67 11 Piet Heinstraat 20 5481 GR Schijndel

WBG Reusel – De Mierden NB27 Piet Peijs p.peijs@chello.nl 0497 64 33 17 Horselaar 10 5541 GB Reusel

WVG Rooi NB29 Wil Foolen w.foolen@kpnmail.nl 0413 47 56 02 Heistraat 17a 5491 BA Sint-Oedenrode

WVG St. Oedenrode NB30 Bert de Koning lkoning3@kpnmail.nl 0413 473093 Corridor 4a 5492 HB Sint-Oedenrode

Vogelwacht Vliegbasis Gilze 
Rijen

NB32 Cor Kaldenbach c.kaldenbach@mindef.nl 06 558 033 60 Postbus 49 5120 AA Rijen

Vliegbasis Eindhoven NB33 Martin Vink m.vink1993@kpnmail.nl 06 53 33 84 01 Postbus 90102-MPC87A 5600 RA Eindhoven

WWB Zuidoost-Brabant NB39 Henk Lepelaars henklepelaars@planet.nl 0497 51 29 95 Molenpad  14 5524 BD  Steensel

WNM Hilvarenbeek e.o. NB41 Rien van Hoesel rienvanhoesel@gmail.com 013 50 52 328 Bloemenstraat 18 5081 CS Hilvarenbeek

WVG Duinboeren Cromvoirt NB45 Elise Adriaanse eliseadriaanse@gmail.com 06 216 414 56 Glorieuxlaan 51 5261 SH Vught

WVB Haaren NB51 Sant Renardel santrenardel@planet.nl 0411 62 11 07 Kerkstraat 9 5076 AS Haaren
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Oost-Brabant Groeps-
nummer

Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

IVN Cranendonck (De 
Kneuter)

NB03 Piet van de Eijnde pjeijnde@outlook.com 0495 59 32 42 Margrietstraat 10 6026 VE Maarheeze

IVN De Groene Overlaat NB04 Maarten Hermens mtjhermens@gmail.com 0485 32 14 40 Molenstraat 33 5431 BW Cuijk

Stichting Laarbeeks Land-
schap

NB14 Jaap Wijdenes jaapwij@xs4all.nl 0492 46 26 90 De Wingerd 18 5741 DH Beek en Donk

Stichting Landschap Bakel-
Gemert

NB15 Paul Kweens kweenspaul@gmail.com 0492 36 64 72 Macropediusplant-
soen 24

5421 RW Gemert

WBG Bernheze NB02 Laura van Venrooij-
Wilbers

lauraven@home.nl 0412 45 42 42 De Sikkel 24 5384HS Heesch

VWB Boekel-Venhorst NB20 Harrie Tielemans tielemans.kuipers@gmail.com 0492 32 23 09 Berkhoek 2 5427 ES Boekel

WVG Gewandeweg NB22 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 St. Willibrordus-
straat 9

5351 ED Berghem

WVG Lith NB23 Clemens Theunisse clemenstheunisse@gmail.com 0412 48 23 06 Molenweg 12 5396 NA Lithoijen

WVB Maasdonk NB24 Gerard van de Wouw gerardvandewouw@ziggo.nl 073 532 25 46 Dorpstraat 7b 5386 AK Geffen

WVG Ravenstein NB26 Pierre de Kleijn pddk59@gmail.com 0486 41 39 67 St. Wilbertstraat 24 5371 KR Demen 

WVG Ravenstein NB26 Willie Hendriks willie.hendriks@planet.nl 0486 41 15 37 Laagstraat 4 5371 LE Ravenstein

WVG Stijbeemden NB31 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 St. Willibrordus-
straat 9

5351 ED Berghem

WBG St. Anthonis NB44 Hans Stiphout hansstiphout@hetnet.nl 0485 38 28 95 Randweg 15 5845 CX St. Anthonis

WVG Boerdonk NB54 Tom van Lieshout tomvanlieshout@ziggo.nl 06-51769185 Melisselaar 18 5467 BL Veghel

WVG Deurne (VWG De Kulert) NB55 Bert Joppe bertjoppe@upcmail.nl 0493 31 57 00 Huispad 4 5756 AE Vlierden

WVG Asten NB57 Herman Winkelmolen hwinkelmolen1946@kpnmail.nl 0493 69 83 32 Vlinkert 67 5725 AJ Heusden

WVG Summers Landschap NB59 Cees van der Velden veldcool@outlook.com 0495 663438 Beliënberkdijk 38 5712 SE Someren

Bijlage 3   ˘    Overzicht resultaten Brabant 2015

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

Bergeend 10 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Canadese gans 6 6 6 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Eend onbekend 2 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Fazant 4 4 4 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Geelgors 12 12 12 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 35 32 31 1 96,88 0 0 1 0 0 0

Graspieper 4 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Grauwe gans 6 6 6 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Grutto 140 120 95 25 79,17 13 0 6 4 0 2

Kievit 3.586 3.361 2.309 1.052 68,70 550 1 141 133 8 218

Kleine karekiet 5 5 5 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Kleine plevier 11 10 10 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Kluut 18 13 12 1 92,31 1 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 6 5 4 1 80,00 1 0 0 0 0 0

Kuifeend 5 5 5 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Kwartel 3 3 3 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 29 24 23 1 95,83 1 0 0 0 0 0

Nijlgans 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 25 22 22 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Rietgors 3 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 33 31 31 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 260 230 181 49 78,70 19 0 11 6 1 11

Slobeend 3 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Tureluur 36 29 27 2 93,10 0 0 0 1 0 1

Veldleeuwerik 17 17 14 3 82,35 1 0 2 0 0 0

Waterhoen 5 5 3 2 60,00 2 0 0 0 0 0

Wilde eend 33 31 29 2 93,55 0 0 2 0 0 0

Witte kwikstaart 8 6 6 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Wulp 160 146 107 39 73,29 27 0 6 3 0 3

Zomertaling 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Totaal 4.469 4.134 2.956 1.178 71,50 615 1 169 147 9 235

vervolg bijlage 2   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen
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Bijlage 4   ˘    Beschermingsactiviteit per soort  2015

Soort aan-
aarden

bemesten gewas-
bescherming

beweiden Nest in 
mandje 
plaatsen

maaien overige 
activitei-
ten

ploegen/
eggen

rollen/
slepen

zaaien/
poten

Totaal

Bergeend 1 1

Gele kwikstaart 3 3

Graspieper 1 1

Grutto 2 3 18 10 1 1 35

Kievit 32 372 447 1 76 86 108 521 20 304 1.967

Kleine karekiet 1 1 2

Kleine plevier 1 1

Kluut 1 5 6

Knobbelzwaan 1 1

Krakeend 1 1 2

Kuifeend 1 1

Meerkoet 1 10 11

Patrijs 2 2 1 5

Rietgors 1 2 3

Scholekster 3 6 62 1 1 17 10 7 107

Slobeend 1 1

Tureluur 1 7 8

Veldleeuwerik 2 2 4

Waterhoen 2 2

Wilde eend 4 1 5

Witte kwikstaart 1 1

Wulp 4 3 1 38 3 5 1 1 56

Totaal 35 387 519 2 77 153 178 537 22 313 2.223

Bijlage 5   ˘    Uitkomstpercentage en verliesoorzaken per beschermingsactiviteit 2015

Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Predatie Beweiding Werkzaamheden Verlaten Overig Onbekend

Bij aanaarden 36 36 25 11 69,44 1 0 3 3 1 1

Bij bemesten 476 452 292 160 64,60 65 0 17 26 1 50

Bij gewasbescherming 565 544 472 72 86,76 31 0 2 14 2 23

Bij beweiden 2 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

In mandje plaatsen 249 224 143 81 63,84 23 0 6 17 3 32

Bij maaien 156 137 97 40 70,80 35 0 0 4 0 1

Bij overige activiteiten 313 294 244 50 82,99 7 0 6 10 2 25

Bij ploegen/eggen 570 543 366 177 67,40 97 0 29 40 1 9

Bij rollen/slepen 33 27 23 4 85,19 0 0 1 2 0 1

Bij zaaien/poten 322 306 207 99 67,65 46 0 11 23 1 17

Totaal 2.722 2.565 1.871 694 72,94 305 0 75 139 11 159
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