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Voorwoord

Wat een weer afgelopen voorjaar! Dat is iets wat iedereen goed is bijgebleven. 
Het was gelijk  zomer; het voorjaar hebben we erna gehad.  Prachtig voor 
de boeren, want die konden rustig doorwerken, maar ook als vrijwilliger 
was het genieten om buiten te zijn. Echter, de weidevogels hadden er iets 
meer moeite mee. Door het mooie weer en de toenemende droogte was het 
voedsel voor de weidevogels slecht te vinden. Onder de oude gewasresten op 
de lichtere gronden zijn altijd veel beestjes (dus voedsel) te vinden. Doordat 
boeren echter al vroeg aan het  ploegen gingen, was dit voedsel snel onder in 
de grond verdwenen. De akkers lagen er vroeg ingezaaid en bewerkt bij. Een 
voordeel zou je zo denken, want het grootste deel van de weidevogels moest 
nog aan de leg komen. Maar doordat er weinig voedsel te vinden was trokken 
weidevogels weg, of kwamen ze laat aan de leg, dus dat voordeel “mooi weer” 
werd uiteindelijk een nadeel. 

Als vrijwilliger is dit niet leuk om waar te nemen, maar je doet er niets aan. 
Het is natuurlijk wel boeiend om te zien hoe de natuur reageert op dit soort 
situaties. We denken veel te weten hoe zaken gaan verlopen, en tot op een 
bepaalde hoogte is ook veel te voorspellen. Maar gelukkig zijn er ieder jaar 
weer dingen die ons verrassen. Het ligt niet aan onze inzet dat het eens een 
jaar wat minder gaat. Maar om dat te constateren blijft lastig, want de wil 
om weidevogels te helpen als vrijwilligers en boeren, zie je graag beloond 
worden met klinkende cijfers. 

Als we de statistiek op de gegevens van de afgelopen 10 jaar loslaten en kijken 
naar de trendlijnen van het aantal gevonden nesten, zijn er drie groepen die 
een positieve ontwikkeling laten zien, te weten Espel, Luttelgeest en Rutten. 
Bij de andere groepen is de trend negatief.  Nu moeten we niet alleen kijken 
naar aantallen nesten. De fluctuatie van het aantal vrijwilligers en hun 
ervaring speelt ook een rol. De ervaringsjaren van onze weidevogelvrijwilligers 
zijn nu ook te berekenen. 6,5 Jaar is het gemiddeld aantal jaren dat een 
vrijwilliger actief is. De groep Biddinghuizen spant de kroon: daar zijn 
vrijwilligers 9,7 jaar actief, de groep Dronten en Luttelgeest volgen met 8,4 
en 8,2 jaar. De groep Lelystad/Swifterbant is met 4,8 jaar de minst ervaren 
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vrijwilligersgroep, maar ze doen het absoluut niet slecht, gezien de mooie 
aantallen weidevogelnesten die er jaarlijks gevonden worden. Dat het 
beschermen van weidevogels mensen zo lang bindt met wat er in het 
buitengebied gebeurt, blijkt nu ook uit deze getallen. Want waar zie je nog 
dat vrijwilligers zo lang actief zijn?

Jan Nagel
Projectleider weidevogelbescherming
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Inleiding

In dit jaarverslag vindt u de resultaten van het broedseizoen van weidevogels in 
Flevoland in 2011. In het project weidevogelbescherming werken vrijwilligers en boeren 
samen aan de bescherming van weidevogels. Vrijwilligers zoeken de nesten en over 
het algemeen beschermen de boeren vervolgens de gevonden nesten, door ze te 
verplaatsen bij werkzaamheden of door er omheen te werken. Lokaal zijn coördina-
toren het aanspreekpunt voor vrijwilligers en boeren en organiseren zij start- en 
evaluatieavonden. Naast zoeken van nesten houden de vrijwilligers de resultaten van 
de nesten bij. Ook tellen ze op de boerderijen nesten van huis- en boerenzwaluwen. 
De tijd die in al deze activiteiten wordt gestoken wordt ook bijgehouden. De provincie 
Flevoland financiert het project weidevogelbescherming tot 2013. Voor de tweede maal 
is geld van de Nationale Postcode Loterij ingezet voor het Gruttofonds .

Het was niet een bijzonder vroeg voorjaar voor de weidevogels, maar toen het eenmaal 
begonnen was, hield het mooie weer niet meer op. Toch leverde dit jaar helaas wederom 
minder nesten van weidevogels op. Veel vrijwilligers zeiden dan ook: een jaar om snel te 
vergeten. 
Op 6 maart werd landelijk het eerste kievitsei gevonden in Maasland, Zuid Holland. 
Dit bleek erg vroeg te zijn want het twee kievitsei werd pas 6 dagen later gevonden 
in Noord Holland. Op 17 maart was het raak in Flevoland. Andries Sandra uit 
Emmeloord vond aan de Uiterdijkenweg het eerste Flevolandse kievitsei. Andries, 
die via de vereniging Vanellus vanellus al vele tientallen jaren actief is met de 
weidevogelbescherming, was hier er erg content mee! Omroep Flevoland heeft er 
tv opnames van gemaakt. Dit leverde weer de nodige aandacht voor het naderende 
broedseizoen van de weidevogels.

Op zaterdag 24 april was de weidevogelkijkdag bij de familie Hunneman 
in Creil. In alle kranten had het persbericht van de weidevogelkijkdag 
gestaan, dus dat gaf hoop op een grote opkomst van geïnteresseerden. 
Met de speciale mobiele weidevogelkijkhut zijn vier rondritten over de 
kavel geweest. In totaal hebben 40 mensen kunnen genieten van de vele 
weidevogels op de kavel van de familie Hunneman. Loonbedrijf van Dun 
leverde belangeloos een trekker voor deze dag. Een aantal vrijwilligers 
van de vrijwilligersgroep uit Rutten hebben deze dag geholpen met 
het rondrijden en uitleg geven over de weidevogels. Dat maakte deze 
weidevogelkijkdag tot een geslaagd evenement.

1

Andries Sandra
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Aantal vrijwilligers en boeren

Dit jaar waren er 115 vrijwilligers actief, 8 vrijwilligers minder dan in 2010. Dankzij de 
cursus weidevogelbescherming, die in Bant heeft plaats gevonden, zijn er 8 nieuwe 
vrijwilligers actief geworden, een gedeeltelijke vervanging voor de 10 vrijwilligers die 
in de Noordoostpolder zijn gestopt. Ook in Oostelijk Flevoland en Zeewolde zijn enkele 
vrijwilligers gestopt. Soms om persoonlijke redenen, maar ook verminderde motivatie 
vanwege lokaal hoge predatie is oorzaak voor de afname van vrijwilligers. Het werven 
en opleiden van vrijwilligers blijft daarom een belangrijke zaak, waar aan gewerkt moet 
worden. 
Er zijn 8 nieuwe boeren benaderd om weidevogels te beschermen, waardoor het aantal 
onderzochte hectares iets is toegenomen. In 2011 namen 261 bedrijven deel, met een 
totale oppervlakte van 10.784 hectare (zie tabel 1). 

Tabel 1: aantal vrijwilligers, deelnemende bedrijven en beschermde oppervlakte 
              (in hectares) van 1995 t/m 2011.

2

jaar	 vrijwilligers	 boeren	 hectares	 grasland	 bouwland
1995 24 13 496 261 235
1996 67 56 2358 1191 1167
1997 73 124 3635 1020 2615
1998 113 157 5994 1953 4041
1999 137 210 7173 2221 4952 
2000 153 228 8808 2140 6668 
2001 143 181 7490 1940 5550 
2002 151 166 6899 1966 4933 
2003 166 144 6999 1790 5209 
2004 173 215 9182 2176 7006
2005 171 260 10592 2280 8312 
2006 155 254 10848 2190 8658 
2007 137 254 10403 2093 8310 
2008 125 235 9875 2178 7697 
2009 125 240 10077 2249 7828
2010 123 253 10677 2356 8321
2011 115 261 10784 2215 8569
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Gevonden nesten en uitkomstpercentages

Er zijn dit jaar 377 nesten minder gevonden dan in 2010. Deze afname komt grotendeels 
door de afname van kievitsnesten. In 2003 zijn we ook al eens heel diep gezonken qua 
aantallen nesten (1077), maar het jaar erop hadden we bijna het dubbele aantal. 
Dus voordat we ons nog bezorgder gaan maken over de weidevogels, wacht ik komend 
seizoen liever af om te beoordelen of deze dip structureel is, of een incident. 

Tabel 2: aantal gevonden nesten en uitkomstresultaat in 2011.

Het aantal bontbekplevieren is ook sterk afgenomen van 46 naar 25 nesten. 
Het uitleggen van schelpenbedden leverde dit jaar wederom twee broedsels op, maar 
toch gaan ze er niet in grote getale op broeden. Het gebruik van schelpenbedden blijft 
incidenteel.

3

Soort	 Totaal	 Bekend	 Uit	 Niet	uit	 %	uit
Bontbekplevier 25 15 11 4 73,33
Fuut  6 6 4 2 66,67
Gele kwikstaart 3 3 3 0 100,00
Graspieper 2 1 1 0 100,00
Grutto 45 36 17 19 47,22
Kievit 668 595 369 226 62,02
Kleine plevier  2 2 2 0 100,00
Knobbelzwaan 6 6 6 0 100,00
Kuifeend 1 0 0 0 0,00
Meerkoet  16 16 7 9 43,75
Scholekster 89 64 48 16 75,00
Stormmeeuw 7 2 2 0 100,00
Tureluur 24 23 8 15 34,78
Veldleeuwerik 1 1 1 0 100,00
Wilde eend 10 7 5 2 71,43
Totaal	 905	 777	 484	 293	 62,29
   62,29 % 37,71 %
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Begin april is geïnventariseerd hoeveel grutto’s we konden verwachten in de omgeving 
van Rutten en Creil. Het zag er veelbelovend uit. Bijna 100 broedparen waren aanwezig. 
Maar de droogte hield aan en het aantal grutto’s in de weken daarna nam af. Het aantal 
gevonden nesten is daardoor bijna de helft minder dan verwacht. Ook het uitkomst-
percentage was 17% lager dan in 2010. Het gruttofonds heeft hierdoor ook weinig geld 
uitgekeerd. Er zijn 20 nesten aangemeld en slechts 7 uitgekomen. 
Van de kievit werden 293 nesten minder gevonden. De oorzaak hiervoor ligt niet alleen 
aan het beleid om niet meer in bollenvelden en op reeds ingezaaide percelen te zoeken. 
Volgens vele vrijwilligers waren er beduidend minder broedparen. 
Het uitkomstpercentage is 2% lager dan in 2010.

Ook met de scholekster ging het niet goed: er zijn 50 nesten minder gevonden en het 
uitkomstpercentage is zelfs met 10% gedaald ten opzichte van 2010, tot 75%. 
Toch heeft de scholekster wel het hoogste uitkomstresultaat van alle weidevogels. 
De tureluur heeft het qua aantallen niet slecht gedaan, maar het uitkomstpercentage 
bedroeg slechts 35%. Predatie speelt hierin dit jaar een grote rol. 
De waarnemingen van kleine plevier, meerkoet en de fuut zijn de opvallende nieuw-
komers. Van de knobbelzwaan zijn evenveel exemplaren gevonden als in 2010.
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Verliesoorzaken

Het aantal uitgekomen nesten is iets gedaald ten opzichte van 2010, maar er zijn andere 
oorzaken van mislukken aan te wijzen (zie figuur 1). Het verlies door werkzaamheden 
is nauwelijks (1%) gestegen. Na 3 jaar lang een afname in de predatie te hebben 
geconstateerd, is de invloed van predatie nu met 4,7% toegenomen. Het percentage 
verlaten nesten is daarentegen sterk gedaald van 8,8% naar 4,6%. Meer nesten  zijn 
door onbekende oorzaak verloren gegaan: van 6,8% in 2010 naar 9% verlies in 2011. 

In tabel 3 zien we de verliesoorzaken per soort uitgesplitst. Het aantal predatiegevallen 
door de zwarte kraai is toegenomen, door de vos gelijk gebleven. Bij het land 
klaarmaken en zaaien zijn duidelijk minder nesten gesneuveld. Waarschijnlijke oorzaak 
is het late broeden van veel weidevogels, na het inzaaien van het land. Dat is ook een 
verklaring voor het feit dat er beduidend minder nesten (36) verlaten zijn. 

4

Figuur 1: uitgekomen nesten en verliesoorzaken.
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Tabel 3: verliesoorzaken per soort.

Legenda tabel 3:
B: Beweiding, soort vee niet bekend
ON: Onbekend, onduidelijk welke oorzaak
OV: Overige verliesoorzaak
P: Predatie, soort niet bekend
PHW: Predatie, door hermelijn/wezel
PK: Predatie, door kraai/meeuw
PM: Predatie, door mens
PV: Predatie, door vos
V: Verlaten

W: Werkzaamheden, soort niet bekend
WA: Werkzaamheden, door aanaarden
WB: Werkzaamheden, door bemesten
WM: Werkzaamheden, door maaien
WO: Werkzaamheden, overig
WPE: Werkzaamheden, door ploegen/eggen
WRS: Werkzaamheden, door rollen/slepen
WZP: Werkzaamheden, door zaaien/poten

Soort	 B	 ON	 OV	 P	 PHW	 PK	 PM	 PV	 V	 W	 WA	 WB	 WM	 WO	 WPE	 WRS	 WZP	 Totaal

Bontbekplevier  2  1          1    4
Fuut   2               2
Grutto  1  3  1   7    7     19
Kievit 1 64 3 68 1 21 3 11 23 7 4 4 1 5 3 1 6 226
Meerkoet   9               9
Scholekster  2  3 1 3   3 2    2    16
Tureluur    11     3    1     15
Wilde eend  1    1            2
Totaal	 1	 70	 14	 86	 2	 26	 3	 11	 36	 9	 4	 4	 9	 8	 3	 1	 6	 293
% van totaal 0,3 23,9 4,8 29,4 0,7 8,9 1,0 3,8 12,3 3,1 1,4 1,4 3,1 2,7 1,0 0,3 2,1
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Beschermingsactiviteiten

Het aantal beschermingshandelingen (276) bij nesten is laag in 2011. Logisch in een jaar 
waarin vroeg gezaaid wordt. Maar het succes van de beschermingshandelingen is erg 
hoog dit jaar: 65% van deze nesten kwamen dankzij deze beschermingshandelingen 
uit. De beschermingshandelingen waren dus zeer succesvol. Dit jaar zijn veel mandjes 
gebruikt, om het verplaatsen van nesten eenvoudiger te maken voor de boeren en 
loonwerkers, vooral handig op percelen waar meerdere malen een nest moet worden 
verplaatst. Zou het hoge succes bij beschermingshandelingen hiervan een gevolg zijn? 
Het is niet uit de getallen af te leiden, omdat we het niet speciaal kunnen bijhouden, 
maar het klinkt aannemelijk. 
Het succes van beschermen bij ploegen en eggen is geweldig goed te noemen, waar 
dat vorig jaar weinig succesvol was, met 24,1% van deze nesten uit, was het dit jaar 65%, 
terwijl het jaargemiddelde doorgaans rond de 45% ligt. Bij het zaaien en poten ging 
het nog beter en is 85% van de beschermde nesten uitgekomen. Van de nesten waar 
omheen gemaaid werd is 60 % uitgekomen. Dat was een kleine tegenvaller, want het 
uitkomstpercentage ligt over het algemeen veel hoger. Maar bedenk wel dat de helft 
van alle nesten op grasland de bescherming ieder jaar hard nodig hebben, want daar is 
vaak veel winst te halen voor o.a. de grutto.
Hoewel was afgesproken niet in bollenvelden te zoeken, omdat bescherming daar 
nagenoeg niet noodzakelijk is, blijkt dat er toch 79 nesten zijn geregistreerd. Nu weten 
we dat een aantal bollenboeren de nestvondsten ook doorgeven, omdat ze er voor 
hun werk toch doorheen lopen. Bollenvelden zijn een van de veiligste plekken voor 
weidevogels om te broeden, dat moeten we niet vergeten. 

5

	 nesten	 aa	 zp	 pe	 om	 ov	 bm	 gb	 nb	 rs	 besch.	nesten	 %	
Aardappelen 147 46 16 11  1     74 50,3
Mais 135  16 16   6 6   44 32,6
Gras 190    78    20 1 99 52,1
Uien 128 1 14 19    1   35 27,3
Bieten 61 1 1   1     3 4,9
Bollen 79   3  1     4 5,1
Groenten 6        1  1 16,7
Overig gewas 102 1     1    2 2,0
Graan 22       1   1 4,6
Onbekend gewas 22   3  5 3    11 50,0
Peulvruchten 9   2       2 22,2
Graszaad 4          0 0,0
Totaal	 905	 49	 47	 54	 78	 8	 10	 8	 21	 1	 276	 30,5
Uitk.% per beschermingsactiviteit 66,7 85,4 65,4 60 42,9 66,7 87,5 36,8 0 65

Tabel 4: aantal gevonden nesten per gewas met het uitkomstpercentage per beschermingsactiviteit.
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Resultaat van de groepen

De meeste groepen gaan qua aantal legsels dit jaar behoorlijk de min in. De groep 
Dronten en Emmeloord presteren daarentegen beter dan vorig jaar. In Dronten zijn 
opvallend veel watervogels in beeld gebracht, wat hun lijstje extra interessant maakt. 
De grutto’s werden vooral in Espel een stuk minder gevonden, maar ook in Rutten was 
het niet optimaal. Van de bontbekplevieren zijn 21 nesten minder gevonden, terwijl door 
de groep Zeewolde, Luttelgeest en Emmeloord wel nesten van deze kleine vogeltjes zijn 
gevonden.

Tabel 5: resultaat van de groepen.

Als gekeken wordt naar de uitkomstpercentages per groep in de periode 2009 t/m 2011 
(zie fig. 2) is te zien dat deze in bijna alle groepen lager in 2011 liggen dan in 2010. Alleen 
Dronten en Biddinghuizen vormen een positieve uitzondering. Dronten kende een erg 
laag uitkomstpercentage in 2010 en is in 2011 weer gestegen. In Biddinghuizen is  als 
enige gebied een stijgende lijn te zien in de uitkomstpercentages. Overigens zijn de 
uitkomstpercentages al met al niet slecht te noemen.

Legenda tabel 4:
aa: aanaarden
zp: zaaien of poten
pe: ploegen en/of eggen
om: omheen maaien

ov: overige activiteiten
bm: bemesten
gb: gewasbescherming
nb: beweiden
rs: rollen/slepen

6

Groep	 totaal	 vrijwil-	 ervarings-	 bestede	 boeren	 kievit	 schol-	 grutto	 bontbek-	 overige
 ha	 ligers	 jaren	 uren	 	 	 ekster	 	 plevier	 vogels
Dronten 437 10 8,4 160 14 34 4   29 
Biddinghuizen 509 3 9,7 101 10 29 1   
Swifterbant/Lelystad 4441 24 4,8 616 74 120 5  6 1 
Almere 92 3 5,7 0 2      
Zeewolde 956 11 6,5 221 23 30 2  1  
Luttelgeest/Marknesse 468 14 8,2 284 16 79 13  1 2 
Emmeloord/Nagele 482 11 5,7 203 10 19 9 1 3  
Kraggenburg/Ens 560 6 6,7 104 18 17 1  2  
Rutten/Bant 1525 26 6,5 675 56 261 43 35 3 31
Espel 1314 7 6,0 285 38 79 11 9 9 15
Totaal	 10784	 115	 6,5	 2649	 261	 668	 89	 45	 25	 78
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Figuur 2: uitkomstpercentages per groep in 2009-2011.
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Inventarisatie zwaluwen

2011 is door de SOVON uitgeroepen tot het jaar van de Boerenzwaluw. Deze acrobaat 
van het erf is in de laatste 40 jaar afgenomen met 50-75%. SOVON heeft een mooie 
poster uitgegeven met daarop duidelijke plaatjes hoe je de boerenzwaluw kan 
helpen in het landelijk gebied. Vrijwilligers hebben deze poster allemaal ontvangen 
en vele hebben in kaart gebracht hoeveel boerenzwaluwnesten er voorkomen op de 
boerderij waar zij aan weidevogelbescherming doen. Daarmee is gelijk ook het aantal 
huiszwaluwen meegenomen. In 2011 zijn we weer terug op het niveau van 2009, dus 
het aantal getelde nesten is behoorlijk gestegen. Vooral bij de groepen waar complete 
wegen worden geteld, zie je enorme aantallen zwaluwen in beeld komen. Het aantal 
waarnemingen van bezette huiszwaluwnesten (1166) is met 191 nesten toegenomen. 
Van de boerenzwaluwen (952) zijn 358 nesten meer waargenomen dan in 2010. Er is 
dit jaar beduidend beter geteld. Bij de groepen Rutten en Lelystad/Swifterbant zijn de 
meeste huis- en boerenzwaluwen gevonden. Een aantal groepen heeft geen zwaluwen 
geteld.

Adressen van groepscoördinatoren
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Vogelwacht Rutten e.o.
- C. Hartveld, (0527) 26 23 52
 De Gardeniers 23,  8313 AX  Rutten
 charlesenmarisa@kpnmail.nl

WVB Kraggenburg, Ens
- vacant

WVB Emmeloord, Nagele   
- B. van der Weg, (0527) 69 87 87
 Stellingwerf 22,  8304 LG  Emmeloord
 b.v.d.weg@planet.nl

WVB Luttelgeest, Marknesse
- W. Postma, (0527) 20 23 18
 Uiterdijkenweg 38,  8315 PR  Luttelgeest
 wilpostma@planet.nl

- E. & H. Schepers, (0527) 20 29 88 
 Uiterdijkenweg 37,  8315 PR  Luttelgeest
 huubschepers@hetnet.nl

WVB Espel 
- W. Pronk, (0527) 61 13 45
 Onderduikersweg 41a,  8311 RD  Espel
 wpronk@vanmeijel.nl

WVB Dronten / Biddinghuizen
- J. de Jong, (0321) 31 79 91  
 Arendsdaalder 30,  8253 BT  Dronten 
 Jong-Schutte@kpnplanet.nl

WVB Swifterbant / Lelystad
- F. Galle, (0321) 32 38 45
 De Banier 57,  8255 GK  Swifterbant 
 f.galle@kpnmail.nl 

WVB IVN Zeewolde
- J. de Muynck (036) 522 53 21
  Naaldaar 7,  3892 BM  Zeewolde
 j.demuynck@solcon.nl

WVB Almere
- vacant
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Landschapsbeheer Flevoland

Botter 14-03
8232 JP Lelystad
tel. (0320) 294939
flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapsbeheer.net
twitter: @LBFlevoland


