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> Voorwoord

De droogte in maart en april 2007 lijkt een enorm 
effect gehad te hebben op de start van het 
weidevogel seizoen. Een voedseltekort in de aanloop 
naar het broedseizoen heeft er voor gezorgd dat een 
deel van de weidevogelsvogels geen eieren heeft 
gelegd. Dat komt tot uitdrukking in het aantal 
nesten dat in 2007 gevonden is. Daarmee wordt weer 
eens geïllustreerd dat de broedsuccessen van de 
weidevogels per jaar verschillen en dat er veel 
factoren zijn die bepalen of het wel of geen goed 
weidevogeljaar is.

Ondanks de jaarlijkse schommelingen zijn er ook wel 
conclusies te trekken over een langere periode. 
Dat blijkt uit het artikel over 25 jaar weidevogel-
bescherming in Midden-Delfland, geschreven door 
de weidevogelcoördinator van Landschapsbeheer 
Nederland.

Veel vrijwilligersgroepen in het landschaps-
onderhoud zijn al tussen de twintig en dertig jaar 
actief. In veel gevallen zijn de oprichters van de 
diverse groepen nog actief. Als je naar de namen van 
de groepen en de betrokken vrijwilligers kijkt valt op 
dat er in veel groepen een stabiele kern is van leden 
die zich al jaren inzetten voor het landschap. Af en 
toe rijst de vraag, hoe moet het zonder deze 
vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor hun 
vrijwilligersgroep. Staat er een nieuwe generatie 
vrijwilligers te trappelen, die ook coördinerende 
taken op zich wil nemen? In dit jaarverslag laten 
twee coördinatoren zien wat de succesfactoren zijn 
van hun vrijwilligersgroep. Wie weet zitten er ideeën 
bij die ook in uw groep bruikbaar zijn. 

Op zaterdag 8 maart sluiten we het werkseizoen in 
het landschapsonderhoud af met een gezamenlijke 
werkdag op landgoed Keukenhof. Ik hoop er veel 
mensen te ontmoeten.

Han Schouten
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Droogte
Het zeer droge weer tijdens de legfase heeft 
ertoe geleid dat veel weidevogels in het 
geheel niet, of later in het seizoen tot 
 broeden kwamen. Het vermoeden is dat 
door de droogte de bodemdieren die als sta-
pelvoedsel dienen, niet of moeilijk bereik-
baar waren. Diverse vrijwilligers meldden 
dat ze paartjes grutto insecten uit het gras 
zagen eten, en dat er in de slootkanten 
werd gefoerageerd. Ook werden er meer 
paartjes gemeld die -zonder nest of jongen- 
nog lang bezig waren met voedsel zoeken. 
Mogelijk is dit de oorzaak van de -toch wel 
zorgwekkende- daling van het aantal 
ge vonden nesten. Hoewel de gegevens van 

heel Nederland nog niet bekend zijn, horen 
we ook uit andere provincies dergelijke 
berichten. We hopen dat in 2008 een her-
stel zal optreden van het aantal broedparen.

Maaien
Als gevolg van het droge weer werden gras-
landen vaak al vroeg gemaaid, reeds vanaf 
eind april. Omdat er toen nog weinig of 
geen gruttopullen aanwezig waren hebben 
die daar waarschijnlijk weinig hinder van 
ondervonden. De natte maanden mei en 
juni (en daaropvolgend juli)  hebben er toe 
geleid dat percelen met maaidatum-
contracten vaak zelfs pas in augustus voor 
het eerst werden gemaaid. 

Dit jaar werden er minder nesten gevonden dan de afgelopen jaren. Dit gold met 
name voor de grutto en in iets mindere mate ook voor andere weidevogelsoorten. 
Het vermoeden bestaat dat dit vooral te maken heeft met de extreme 
weersomstandigheden in het voorjaar. Tussen 24 maart en 7 mei 2007 (46 dagen 
achtereen) viel er in het geheel geen regen. Niet eerder viel er zo lang achter 
elkaar geen regen in Nederland. Mei was daarentegen zeer nat, zelfs nog natter 
dan in 2006. Juni was warmer dan normaal en eveneens nat. De lente van 2007 
was de zachtste in driehonderd jaar.

Eerste kievitsei
Het eerste kievitsei in Zuid-Holland werd 
dit jaar op 8 maart gevonden André 
 Hornstra uit Papendrecht. Zoals verwacht 
vroeger dan tijdens het uitzonderlijk koude 
voorjaar van 2006, toen het eerste kievitsei 
pas op 22 maart werd gevonden. Het 
 uit komen van eieren wordt per week 
ge registreerd. In de grafiek wordt het 
 percentage weergegeven dat in een bepaal-
de week uitkwam. De piek van de uitkomst-
data van de kievit is in 2007 ook weer onge-
veer op hetzelfde moment als voorgaande 
jaren, terwijl de piek van 2006 later lag. De 
grafiek van de uitkomstdata van de kievit 
vertoont de gebruikelijke tweede piek later 
in het seizoen. 

Omvang en resultaten
Het aantal beschermde hectaren nam iets 
toe. Het betrof iets minder hectares dan in 
2006,  terwijl er ook iets minder vrijwil-
ligers actief waren. De groep Nieuwkoop/
Noorden  maakte de grootste groei mee, 
vooral omdat dit jaar meer zelfzoekende 
boeren gegevens aanleverden. 
Het aantal gevonden nesten van de belang-
rijkste weidevogels (zonder meerkoet en 
wilde eend) daalde van 16.765 in 2006 naar 
13.850 in 2007, terwijl de aantallen van 
2005 (16.526) en 2006 elkaar niet veel 
 ontliepen. De daling is zichtbaar bij alle 
soorten behalve de krakeend, die toenam 
van 21 naar 34 gevonden nesten. Het aantal 
gevonden nesten van gele kwikstaart, gras-
pieper en veldleeuwerik nam ook iets toe. 
Hier moet de oorzaak gezocht worden in 
het feit dat  sommige vrijwilligers meer 
ervaren worden bij het vinden van derge-
lijke moeilijk op te sporen nesten. 

Uitkomstresultaten
Van alle gevonden nesten kwam 75% uit. 
Dat is iets minder dan vorig jaar: 80%.
De predatie bedroeg 14,7%, dat is iets hoger 

> Resultaten weidevogelbescherming  
door Aletta van der Zijden

Droog voorjaar, 
minder nesten
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dan het gemiddelde in de afgelopen 10 jaar, 
dat was 11,6%. Het percentage fluctueerde 
in deze periode tussen 7,7% en 14,8%. 
 Landelijk gezien is dit een laag percentage. 
Dat neemt niet weg, dat predatie in een 
bepaald gebied wel een probleem kan zijn. 
Er zijn vier groepen die te maken hebben 
met een percentage van meer dan 20%. Eén 
daarvan, Schipluiden heeft zelfs een per-
centage dat boven 30% ligt. Deze groep 
gaat bekijken of ze de predatie kunnen 
 verminderen door bijvoorbeeld het aantal 
bezoeken te minimaliseren of door de 
 nestmarkering aan te passen.

Variatie predatoren
Uit onderzoek is gebleken dat er een grote 
variatie is aan predatoren die nesten van 
weidevogels bedreigen: kraai, vos, herme-
lijn, egel, zilvermeeuw, enz. Aan deze lijst 
werd dit jaar een soort toegevoegd: twee 
groepen meldden een geval van aanpikken 
van kievitseieren door een scholekster.
In totaal werden 2.824 nesten actief 
beschermd, dat is iets meer dan vorig jaar 
(2.623). Er werden meer nestbeschermers 
geplaatst (523 tegenover 484) en er werd 
om meer nesten heengemaaid (1.115 tegen-
over 908). Van de beschermde nesten 
kwam 72% uit tegenover 81% in 2006. 

Cursussen
Dit jaar werden er twee weidevogelcursus-
sen voor beginners georganiseerd in Oud-
Beijerland en in Haastrecht. Nieuw in 2007 
was de cursus voor gevorderden, waarbij 
ervaren vrijwilligers geïnformeerd worden 
over nieuwe ontwikkelingen in de weide-
vogelbescherming. Onderwerpen die aan 
bod kwamen zijn alarmtellingen (tellen van 
vogels met jongen) en mozaïekbeheer. 
Tevens wordt wat dieper ingegaan op het 
graslandgebruik binnen het agrarisch 

bedrijf en vindt onderlinge uitwisseling 
plaats. In het najaar van 2008 wordt de 
 cursus voor gevorderden weer gegeven. 
U kunt vanaf 21 februari 2008 inschrijven 
op www.landschapsbeheerzuidholland.nl.

Legselprogramma
Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
konden de veldgegevens via internet wor-
den ingevoerd. Voordeel van het nieuwe 
systeem is dat de weidevogelgroep, als ze 
dat willen, ook individuele vrijwilligers een 
invoercode kunnen toedelen. Zo kan de taak 
van de gegevensverwerker worden verlicht. 
Alle groepen hebben dit jaar de gegevens 
digitaal aangeleverd. Ook de kwaliteit 
wordt steeds beter. Bijna alle groepen 
 voeren de gegevens per individueel nest in; 
meestal inclusief vinddatum, laatste 
 controledatum en uitkomstdatum. Daar-

mee kunnen ook uitkomstdata worden 
berekend in het programma, zodat een ver-
gelijking tussen de verschillende jaren 
mogelijk is. Bovendien leveren deze nauw-
keurige gegevens belangrijke informatie in 
gebieden waar aan mozaïekbeheer wordt 
gedaan. Het maaibeheer kan dan zo goed 
mogelijk worden afgestemd op de levens-
cyclus van de weidevogels in het betreffen-
de gebied. Voordeel is bovendien, dat er 
 verschillende rapporten per groep worden 
geleverd, bijvoorbeeld totaal resultaten, 
 verliesoorzaken, resultaten bij bescherming 
en adreslijsten van boeren en vrijwilligers. 
Deze kunnen dan ook dienen als basis voor 
een intern verslag van de betreffende 
 weidevogelgroep. 

Website weidevogelbeheer 
Vrijwilligers en boeren die op de hoogte 
willen blijven van actuele ontwikkelingen 
kunnen terecht op de nieuwe site: 
www.weidevogelbescherming.nl. 
Hierin zijn ook links opgenomen naar de 
sites van weidevogelgroepen, stichtingen 
Landschapsbeheer, agrarische natuur-
verenigingen, e.d. 

Informatie over het melden van 
het eerste kievitsei vindt u op 
www.landschapsbeheerzuidholland.nl.

Het aantal broedparen per 100 hectare, gecorrigeerd voor vervolglegsels

soort 2003 2004 2005 2006 2007 
kievit 31,9 37,9 37,9 36,4 35,3 
grutto 13,6 15,0 14,0 13,5 9,4 
tureluur 4,0 5,2 4,8 4,6 3,7 
scholekster 5,9 8,1 7,4 6,8 4,3 
slobeend 1,3 1,2 1,2 1,1 0,7

>



waarbij gefaseerd maaibeheer werd toe-
gepast. Na het volgen van een cursus 
alarmtellingen door enkele boeren en 
 vrijwilligers, is in een deel van het gebied 
geïnventariseerd op broedparen en op 
 alar merende vogels met jongen. Hoewel 
de weidevogeldichtheid in dit –toch zeer 
open- gebied niet erg hoog is, valt wel het 
relatief hoge aantal veldleeuweriken op. 
Van de zwarte stern waren dit jaar twee 
kolonies aanwezig met gezamenlijk 22 nes-
ten. Eén van de kolonies bevond zich op uit-
gelegde vlotjes, de andere vestigde zich op 
(na  baggeren vrijgekomen) wortelstokken 
van gele plomp.

Driebruggen 
In Driebruggen begint het probleem van de 
vergrijzing te spelen. Het aantal vrijwilligers 
is nu dusdanig geslonken, dat er een tekort 
aan het ontstaan is. Er zijn vele bedrijven 
waar niet meer gezocht wordt of waar tijd 

> Nieuws uit de regio
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ontbreekt voor een goede monitoring. Dit 
wordt een aandachtspunt voor 2008.
In Waarder/Driebruggen is dit jaar een 
 project herstel achterstallige geriefhout-
bosjes en houtkaden in samenwerking met 
de agrarische natuurvereniging Lange 
Ruige Weide uitgevoerd. Veel oud hout is 
weggezaagd, waarmee ook hier de uitkijk-
posten voor roofvogels zijn ontmanteld.
De kolonie van de zwarte stern was iets 
kleiner dan vorig jaar: vijf nesten. De nesten 
en jongen worden fanatiek gemonitoord. 
In 2008 worden op meer locaties  vlotjes 
gelegd, zodat we op meer nesten hopen. 

Goeree-Overflakkee 
Door de almaar doorgaande verdroging en 
verruiging op Scheelhoek lopen de aantal-
len weidevogels hard terug. Met name voor 
de grutto ziet de zaak er verontrustend uit!
Op de Oude Oostdijk werd het eerste 
kievits nest al gevonden op 13 maart (3 eie-
ren). De weidevogelwerkgroep merkt ook 
op Goeree dat de ei-leg steeds vroeger 
begint, hoewel het weer wel van grote 
invloed blijft. Het eerste gruttonest werd 
pas op 16 april gevonden. De achteruitgang 
van de grutto blijft hier helaas doorgaan. Er 
werden er maar vier gevonden. De indruk is 
dat er in de hele polder Oude Oostdijk (dus 
ook op percelen waar niet is gezocht) 
steeds minder vogels tot broeden komen. 
Opmerkelijk was de predatie door een 
scholekster; een kievitsnest met  2  eieren 
werd kapot “gehakt”.

Hoeksche Waard 
De weidevogelgroep heeft een mooi en 
 succesvol seizoen achter de rug! Na de 
basis cursus en een aantal wervingsacties is 
de weidevogelgroep goed gegroeid. Op het 
ogenblik staan er 19 vrijwilligers op de lijst. 
Bij de startavond heeft Jan Uljee de groep 
verrast met bodywarmers met de opdruk 
“Weidevogelgroep Hoeksche Waard”. Er is er 
ook een fotoreportage en een interviewtje 
gemaakt voor een artikel in de “Nieuwe 
Oogst”, het vakblad van LTO-Noord. De 
droogte veranderde het akkerland in een 
sidderende vlakte waar her en der een  kievit 

Alblasserwaard
Leuke momenten waren: het vinden van 
het eerste kievitsei in Zuid-Holland op 
8 maart door een nieuwkomer. Op een 
maïsperceel werd een gruttonest gevonden 
met 7 eieren. Een slobeendennest overleef-
de het maaien en schudden van het gras en 
werd pas tijdens het wiersen gevonden. 
De kerngroepleden hielden een zinvolle 
velddag voor het uitwisselen van kennis 
over zoektechnieken. De samenwerking 
met de boeren was vaak goed. Een punt van 
aandacht en zorg is dat veel zelfzoekende 
boeren geen verwerkbare nestgegevens 
aanleverden. De lagere aantallen nesten 
dan 2006 zijn daarom afkomstig van 
 minder hectares en bedrijven dan op het 
eerste gezicht uit de gegevens blijkt. 

Bodegraven 
Dit jaar startte een samenwerkingsproject 
met Natuurmonumenten in het gebied, 

De weidevogelgroepen uitgelicht

Slobeend, man.   FOTO asTRID kaNT>
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zat te broeden. Nadat veel eerste legsels van 
de kieviten waren uitgekomen, leek bij som-
mige boeren het broedseizoen eind april al 
afgelopen. Na een flinke regenperiode 
begonnen de kieviten weer met nestelen. 

Koudekerk/Hazerswoude 
Veel weidevogelbeschermers zijn aan de 
slag gegaan in het gebied. Er is een bedrijf 
bijgekomen en er zijn nesten gezocht op 
totaal 27 bedrijven. In dit weidevogelgebied 
zijn totaal 304 nesten gevonden. De slechte 
weeromstandigheden voor de weidevogels 
hebben ertoe geleid dat er minder nesten 
waren dit jaar. 
70% van de nesten is uitgekomen en 21% 
van de nesten is gepredeerd. Het aantal aan 
predatie schommelt de laatste jaren. In 
2006 was het percentage 15% en in 2005 
was dit 27%. Naast het beschermen van 
de nesten is er ook aandacht voor het 
mozaïekbeheer, één bedrijf is hiermee 
begonnen.   

Krimpenerwaard 
De weidevogelgroep Krimpenerwaard 
 vierde in 2007 haar 25-jarig jubileum met 
een bijeenkomst voor alle weidevogelvrij-
willigers met lezing en buffet. Alle voor-
malige en huidige coördinatoren (voor 
zover aanwezig) werden daarbij in het 
 zonnetje gezet. 
Vanwege het vele werk dat Leo Groen als 
coördinator voor het oostelijk deel had is 
Rinus van de Bos als derde coördinator 
bereid gevonden de taak op zich te nemen 
voor het gebied rond Bergambacht. Uit de 
cijfers van het beschermingswerk in de 
afgelopen jaren kon, ondanks de groei in 
hectaren en vrijwilligers, helaas geen groei 
in de weidevogelstand worden aangetoond. 
Tijdens de lezing van Danny Ellinger die 
daarop volgde werd het weidevogelbe-
schermingswerk sterk bekritiseerd. Meer 
aandacht  voor het op verantwoorde wijze 
nesten zoeken en voor de kuikenfase is 
noodzakelijk en gelukkig  neemt die aan-
dacht de laatste jaren steeds meer toe.

Lopikerwaard 
De gehouden weidevogelcursus in 
Haastrecht leverde helaas niet veel nieuwe 
vrijwilligers op voor deze groep. Werving 
van nieuwe vrijwilligers behoeft daarom 

aandacht van deze groep. Op één bedrijf  in 
polder Vlist oostzijde was in het  voorjaar 
een opmerkelijke predator actief: een ooie-
vaar. Deze veroorzaakte ter plekke veel pre-
datie. 
Nieuw was de vestiging van twee paartjes 
zwarte stern in het noordelijke deel van 
polder Vlist oostzijde. Deze kwamen later in 
het seizoen tot broeden op vlotjes in een 
sloot met gele plomp.  Uiteindelijk zijn ver-
moedelijk 1 á 2 jongen groot geworden.

Nieuwerkerk 
De groep groeide van 15 naar 17 vrijwilligers. 
Er werden meer nesten gevonden dan vorig 
jaar. Het gebied staat sterk onder druk van 
planologische ontwikkelingen.
Er werd op een wel heel bijzondere manier 
een eendennest beschermd: diep weg-
gescholen in een knotwilg hoorden de vrij-
willigers roepende eendenjongen. Zij kon-
den het nest niet verlaten, omdat ze onge-
veer een meter diep in de holle boom zaten. 
Met hulp van de boer werden de jongen uit 
hun benarde situatie bevrijd. Korte tijd later 
waren de jongen verenigd met hun – in de 
naastliggende sloot wachtende- moeder.

Nieuwkoop
Het aantal hectares waarvan gegevens zijn 
binnengekomen steeg van 1355 naar 1902, 
mede omdat een aantal boeren die zelf 
zoeken ook gegevens aanleverden. 
Er werden maar liefst 6 gele kwikstaarten 
gevonden. Op één van de bedrijven waren 

meer dan 200 weidevogelnesten aanwezig. 
Het betrof een bedrijf met stalvoedering, 
waarbij steeds stroken gras worden 
gemaaid. Grutto's met hun jongen maak-
ten ook gebruik van het gras, dat na her-
groei juist de goede lengte had. De betref-
fende boer is heel enthousiast, en doet zijn 
uiterste best om  de weidevogels (zowel 
nesten als jongen)  te ontzien. Op 11 april 
werden de eerste kievitskuikens gezien. De 
predatie in dit gebied is, evenals in voor-
gaande jaren, opmerkelijk laag. 

Nootdorp/ Leidschendam 
Tussen een aantal groter wordende steden 
is deze weidevogelgroep actief op percelen 
waar de weidevogels nog altijd te vinden 
zijn. Helaas zijn er in 2007 minder nesten 
gevonden, namelijk 864 tegenover 1018 in 
2006. De droogte in april en mei heeft hier 
invloed op gehad. De grutto’s zijn later of 
niet meer tot broeden overgegaan. 

Het totaal aantal nesten dat uit is bedraagt 
wel meer dan het voorgaande jaar. 69% van 
de nesten is als uit geregistreerd. De totale 
predatie bedraagt 19%, wat positief is ten 
opzichte van 2006 (was 30%). De belevenis-
sen van het seizoen werden gedeeld tijdens 
een gezellige afsluitingsavond.  

Moordrecht 
Het aantal gevonden grutto's was iets min-
der (21 in plaats van 26 in 2006), maar het 
aantal kieviten nam toe van 48 naar 56. Een 

Parende grutto's in de regen.   FOTO asTRID kaNT>
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bijzondere vondst was een nieuwkomer 
onder de weidevogels: de zwarte kraai in 
een slootkant met 4 eieren. Het nest kwam 
niet uit. Het werkgebied van de weide-
vogelgroep staat onder druk van plan-
logische ontwikkelingen, o.a. in het kader 
van de stedelijke uitbreiding van de 
gemeenten Gouda en Moordrecht. Het 
oppervlak waar gezocht werd was weer 
iets groter dan in 2006.

Noordwijk 
Verheugend nieuws van deze groep is dat 
er zich twee nieuwe vrijwilligers hebben 
aangemeld. Totaal zijn er nu 8 vrijwilligers 
actief. Voor 2 bedrijven (totaal 40 ha) zijn de 
gegevens ingevoerd in het registratie-
systeem via internet. Er wordt echter bij 
nog enkele andere bedrijven gelopen waar-
van de gegevens niet bekend zijn. 
Het aantal gevonden grutto’s in 2007 is erg 
laag, totaal 3 stuks. Daarentegen zijn er 
aanzienlijk meer kieviten gevonden: 81 leg-
sels tegenover 51 in 2006. Wederom was 
het uitkomstpercentage hoog: ruim 90% 
van de nesten kwam uit. 

Reeuwijk 
2007 was een vreemd jaar, ook voor 
 Reeuwijk. Vrijwilligers begonnen te twijfe-
len aan hun zoekkunsten. De legsels ont-
braken gewoon. Het voorjaar vorderde en 
gelukkig werden er toen na de uiterst 
slechte start, toch nog redelijk wat legsels 
gevonden. De zwarte stern kwam niet eens 
aan op de vele vaste locaties in Reeuwijk . 
De enkelingen die wel kwamen, hadden 
geen broedsucces. Komend jaar zullen de 

vlotjes, op nieuwe plekken en ook meer ver-
spreid neergelegd moeten worden om de 
kansen te vergroten. Dit vraagt echter om 
meer vrijwilligers ten behoeve van de moni-
toring.
Verder is ook afgelopen jaar weer het 
onderhoud van achterstallige geriefhout-
bosjes voortvarend aangepakt. Dit project is 
in samenwerking met de agrarische 
natuur vereniging Weide en Waterpracht 
uitgevoerd. De achterstallige bosjes leveren 
veel uitkijkposten voor roofvogels en 
 kraaien.

Rijpwetering 
In 2007 hebben zich in Rijpwetering en 
omgeving weer 35 vrijwilligers ingezet voor 
de bescherming van de weidevogels. Helaas 
zijn er in 2007 door verschillende omstan-

digheden flink minder legsels aangetroffen. 
Dit gold niet alleen voor de grutto, maar 
ook voor kievit, scholekster en tureluur. Het 
uitkomstpercentage ging van 80% naar 
70%. De reden is dat de predatie en het 
aantal verlaten nesten hoger ligt. In totaal 
zijn er in 2007 door groep Rijpwetering 
1009 legsels gevonden (226 grutto's).
Positief nieuws is dat de weidevogelgroep 
een subsidie heeft binnengehaald van de 
Rabobank om basisschoolkinderen een edu-
catief weidevogelprogramma aan te 
 bieden. Met name de voorzitter, de heer 
Akerboom, heeft zich hiervoor ingezet. In 
2007 is een heel aantal kinderen van 
 verschillende scholen met vrijwilligers van 
de groep het veld in geweest om weide-
vogels te  herkennen en te beleven wat de 
weilanden betekenen voor weidevogels.

Santvoorde 
Weidevogelgroep Santvoorde heeft op 18 
bedrijven (was 16) gezocht met 23 enthousi-
aste vrijwilligers. Er zijn dit jaar 216 nesten 
gevonden. 59% van de gevonden nesten is 
uitgekomen. Er werden veel nesten actief 
beschermd: er werden 57 nestbeschermers 
geplaatst (44% uit) en er werd om 45 nesten 
heen gemaaid (84% uit). Op een aantal per-
celen waren vele vogels en nesten aanwezig. 

Schieveen 
Deze gedreven groep is in 2007 vooral in en 
rondom de polders Ackerdijk en Schieveen 
actief geweest. 

Watersnip op paal.  FOTO asTRID kaNT>

Gruttopaar.   FOTO aaD VaN PaasseN>
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De herinrichtingsplannen voor ontwikke-
ling van de - nu nog - agrarische polder 
Schieveen (ten noordwesten van vliegveld 
Zestienhoven) naar groen bedrijventerrein 
alsmede moerassig natuur- en recreatie-
gebied werden medio 2007 getoetst op 
luchtkwaliteitseisen en bereikbaarheids-
normen. Uitvoering van de plannen zal in 
de toekomst leiden tot een andersoortig 
natuurgebied waar geen weidevogels te 
verwachten zijn en het traditionele weide-
vogelbeheer zal verdwijnen.
Knelpunt bij deze groep blijft dat er meer 
geïnteresseerde boeren zijn dan vrijwilli-
gers. Hopelijk stromen er nieuwe bescher-
mers in vanuit de weidevogelcursus 2008.

Schipluiden 
Het broedseizoen van 2007 wordt door de 
groep Schipluiden als ‘matig’ omschreven. 
Door de aanhoudend droge periode in 
maart en april en vervolgens de natte 
weersomstandigheden vanaf begin juni 
zijn minder pullen vliegvlug geworden dan 
in een normaal jaar. Bovendien was in de 
Midden-Delflandse polders de predatiedruk 
op enkele plaatsen onveranderd hoog. Het 
totale broedresultaat van grutto en kievit is 
hierdoor met grofweg een kwart geredu-
ceerd. In de Woudsepolder was dat zelfs 
meer; van de 14 gruttonesten zijn er 11 via 
predatie (door een vos) verloren gegaan. In 
2006 gebeurde dat maar bij één van de 20 
geregistreerde nesten. Andere predatoren 
zoals hermelijn en blauwe reiger zorgden 
ook voor een aanzienlijk uitvalspercentage 
in succesvol uitgekomen nesten. Tenslotte; 
als positief punt wordt in enkele polders de 
aanwezigheid gemeld van veldleeuwerik en 
patrijs (totaal 4 nestjes uitgekomen in 
2007).

Voorne/Putten 
De weidevogelwerkgroep Voorne/Putten 
verspreidt tijdens het seizoen een digitale 
nieuwsbrief onder zijn deelnemers. Een 
pikant verhaal willen we jullie niet onthou-
den:  "Zoals eerder verteld verzamelden 
bijna alle kieviten bij ons in de buurt zich 
op een stuk akkerbouw ter grootte van een 
voetbalveld. 18 nesten op de eerste dag. 
Deze nesten moesten intensief beschermd 
worden, want de boer had het nodige te 
doen op dat stuk grond. (…). Eerst moest de 

boer roteren, d.w.z. alle kluiten fijner maken. 
(….). Die middag hebben we alle nesten met 
de schop opgepakt, gewacht tot de machi-
ne voorbij was, en weer neergelegd. De 
andere  morgen kwam de aardappelpoot-
machine. Ook nu  waren wij  weer present 
om de nesten voor de 2e keer te verleggen. 
(…) Na 2 weken kon het resultaat opge-
maakt worden. En dat viel tegen. Slechts 
6 nesten van de 18 waren uitgekomen. 
6 nesten waren verlaten en 6 nesten waren 
ten prooi gevallen aan predatoren. We 
 verdenken de kokmeeuwen, die op het werk 
van de boer afkwamen. Echter hadden we 
niets gedaan, dan waren alle nesten ver-
loren gegaan"

Vijfheerenlanden 
De situatie is m.b.t. hectares, aantal bedrij-
ven en vrijwilligers nauwelijks gewijzigd. 
Verheugend is de stijging van het aantal 
nesten tot 524 en met name de grutto’s van 
93 naar 121! Tegen de trend in. Leuk verhaal 
van fotografe en coördinatrice Astrid Kant: 
“Zoals je weet zit ik mijn halve leven al in 
een schuilhutje en maak daar nog wel eens 
wat mee. Leuk is dan ook te zien hoe de pre-
datie van onze kievitsnesten uit een heel 
andere hoek komt dan dat je zou verwach-
ten. De ene kritische soort eet de andere op 
en onder het motto "wat zeldzaam is moet 
zeldzaam blijven" dacht deze scholekster, 
"lekker zo'n kievitseitje".  Bijzonder is ook de 
waarneming (met foto) dat de paring van 
de grutto’s doorgaat bij hevige regenval.
 

De Wetering 
De vereniging vierde dit jaar zijn 10-jarig 
bestaan. In deze periode is het aantal 
 weidevogels constant gebleven. In tegen-
stelling tot veel andere gebieden, werden in 
2007 meer nesten gevonden dan in 2006. 
Het aantal gevonden grutto's steeg bijvoor-
beeld van 122 naar 170. Ook de dichtheden 
zijn hoog, voor de grutto is dat 21 per 100 
ha. en voor de tureluur 15. Eén van de vrij-
willigers vond een slobeendennest in een 
inmiddels uitgekomen gruttonest. Een nest 
van een tureluur en een slobeend lagen 
minder dan één meter bij elkaar vandaan. 
Een raadsel blijft de dood gevonden ture-
luur die met zijn kop in de grond stak. 

Zoeterwoude 
Bij deze actieve groep is een vrijwilliger 
 bijgekomen en hebben zich twee bedrijven 
(10 hectare) aangesloten. Bij 45 bedrijven 
(totaal 737 hectare) zijn nesten gezocht. De 
nesten lieten dit seizoen wat langer op zich 
wachten vanwege de droge aprilmaand. In 
deze tijd waren nog vele grutto’s in grotere 
groepen bij elkaar te zien. Van de 823 
gevonden nesten is 74% uitgekomen en dat 
is helaas minder dan vorig jaar. Leuk zijn de 
nestvondsten van een veldleeuwerik en een 
visdief (van elk 1). In de Groote Westeindse 
Polder heeft het gruttoproject een vervolg 
gekregen. Het seizoen werd afgesloten met 
een rond wandeling langs meerdere 
weidevogel percelen in het open veen-
weidegebied.

Scholekster vernielt eieren in kievitsnest.   FOTO asTRID kaNT>
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> Variatie in de polder verhoogt broedsucces
door Aad van Paassen,  Landschapsbeheer Nederland

Weidevogelwacht Schipluiden 25 jaar
De weidevogelgroep Schipluiden vierde dit jaar hun 25-jarig be staan. De groep 
werkt nauw samen met de agrarische natuurvereniging “Vockestaert”. Met name 
in de Klaas Engel brechtpolder zijn van de afgelopen 25 jaar gegevens verzameld, 
niet alleen van nestvondsten, maar tevens van oudervogels met jongen. Dit 
artikel illustreert het nut van zorgvuldige en langjarige monitoring van 
weidevogels en weidevogelbeheer

Vijf personen kwamen in het winterseizoen 
1981/1982 in Schipluiden bij elkaar om over 
weidevogels te praten. De samenwerking 
per bedrijf tussen enkele vrijwilligers en de 
boer leek (naar Fries model) ook voor Zuid-
Holland een goede opzet. De “weidevogel-
wacht Klaas Engelbrechtpolder” werd 
 opgericht, en alle boeren in de polder 
 bleken direct bereid mee te werken. Daar-
mee was dit het eerste gebied buiten 

 Friesland waar aan georganiseerde 
weidevogel bescherming werd gedaan. 
Uiteraard leverde 25 jaar registratie een 
schat aan gegevens op. Hieronder zijn 
 enkele gegevens uit gelicht:

Gevonden legsels
Het aantal door vrijwilligers en boeren 
gevonden legsels van kievit, grutto, tureluur 
en scholekster blijkt in de loop van 25 jaar 

langzaam gestegen te zijn: bij de kievit van 
200 naar 250, bij de grutto van 50 naar 80, 
bij de tureluur van 15 naar 40 en van de 
scholekster van 30 naar 50. In 2007 liggen 
de aantallen gevonden legsels iets lager 
dan de jaren daarvoor, zoals in bijna de 
gehele provincie het geval was. De toename 
van broedparen in de Klaas Engelbrechtpol-
der is ook in het omliggende gebied van 
Midden-Delfland, waartoe de polder 
behoort,  geconstateerd. 

Alarmtellingen
Eind jaren tachtig ontstond er een discussie 
of er nog wel voldoende jongen vliegvlug 
werden. Om daar inzicht in te krijgen 
 ontwikkelde de actiegroep ‘Grutto’ begin 
jaren negentig de methodiek van alarm-
tellingen. De alarmtellingen worden 
 uit gevoerd op het moment dat de eerste 
gruttojongen vliegvlug worden, zodat de 
 jongen het gebied nog niet vliegend hebben 
 kunnen verlaten. Het percentage broedparen 
dat er waarschijnlijk in slaagt om jongen 
groot te brengen, blijkt de afgelopen vijftien 
jaar te variëren van 16% in 2002 tot 68% in 
1996. Het gemiddelde over die vijftien jaar is 
45%. Het aantal gruttoparen lijkt in deze 
periode stabiel tot licht toenemend te zijn. 

Contracten weidevogelbeheer
In de Klaas Engelbrechtpolder zijn sinds 
eind jaren negentig zes-jarige beheer-
overeen komsten afgesloten waardoor later 
gemaaid wordt. Bij aanvang ging het om 
circa zes hectare. Door het project ‘Neder-
land Gruttoland’ (2003-2007) is dat toege-
nomen tot bijna zestig hectare in 2006. De 
toename van de contracten komt vooral 
door de mogelijkheid van het afsluiten van 
1-jarige overeenkomsten. Daardoor is het 
mogelijk om flexibel in te spelen op de 
actuele situ atie in een jaar. Dit spreekt veel 
meer boeren aan dan beheerovereenkom-
sten voor zes jaar. Flexibiliteit van de inzet 
van beheerovereenkomsten, gekoppeld aan 
de effectiviteit voor de weidevogels, zijn 
kernbegrippen voor het weidevogelbeheer 
van de toekomst. Oppervlakte beheerovereenkomsten in de KE-polder 1998 - 2007 
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Vrijwilligerwerk 
in 2007

> Leeftijd stijgt, groepsgrootte varieert  

De resultaten voor het seizoen 2006-2007 zijn gebaseerd op jaarlijkse enquête 
onder de landschapsvrijwilligersgroepen. Het afgelopen jaar zonden 35 groepen 
de enquête ingevuld terug, dat zijn 3 groepen meer dan in het vorige seizoen. De 
respons groeit dus nog steeds en bedraagt nu meer dan de helft. De resultaten 
worden daardoor meer betrouwbaar. In de tekst wordt telkens vergeleken met 
het voorgaande seizoen (dus het seizoen 2005-2006).

 elementen (26%) en natuurontwikkeling 
(23%). Slechts weinig groepen werken met 
scholen (6%).

Net als in het vorige seizoen had bijna drie-
kwart (71%) van de groepen een actieve, 
vaste werkgroep. Bijna de helft (40%, was 
52%)  van de groepen hield daarnaast werk-

door Maurice Kruk

De groepen
In 2007 waren bij Landschapsbeheer Zuid-
Holland in totaal 69 landschapsvrijwilli-
gersgroepen bekend (+4 groepen t.o.v. 
2006). De groepsgrootte bij de landschaps-
groepen varieert sterk. De kleinste groepen 
waren de knotgroep Nieuw-Lekkerland en 
de Hoogstambrigade Krimpenerwaard (elk 
met 3 actieve groepsleden). De grootste 
groep werd gevormd door Vrijwilg (omge-
ving Zoetermeer) met maar liefst 40 perso-
nen. Gemiddeld waren zo’n 13 mensen per 
groep actief (- 4 personen). In totaal ging 
het dus om ca. 900 (-200) landschaps-
vrijwilligers. Er lijkt hier sprake van een 
 lichte daling t.o.v. het aantal in voorgaande 
seizoenen. Het aantal blijft schommelen 
rond de ca. 1000 actieve vrijwilligers. 

Leeftijdsopbouw
Het merendeel van deze vrijwilligers betrof 
zoals in voorgaande jaren volwassenen 
ouder dan 18 jaar (54%; was 60%), gevolgd 
door vutters en gepensioneerden (31%; was 
24%, dus een stijging). Het aandeel jeug-
digen onder de 18 jaar bedroeg 9%, een 
forse daling t.o.v. vorig seizoen (toen was 
dit aandeel 16%, het seizoen daar weer voor 
echter slechts 4%).  Deze aantallen wisselen 
nogal per jaar.

Activiteiten
Veel groepen hielden zich uiteraard bezig 
met landschapsbeheer (74% van alle groe-
pen), maar daarnaast ook met  andere acti-
viteiten. Opvallen hoog scoren soorten-
bescherming (29%), cultuurhistorische 

jaarverslag 2007

dagen voor leden en niet-leden. Ongeveer 
een kwart (26%; was 32%) hield zich (ook) 
bezig met het begeleiden van andere orga-
nisaties. Slechts zo’n 14% heeft (ook) een 
jeugdgroep.

Werklocaties
Gemiddeld werkten de vrijwilligersgroepen 
net als in voorgaande jaren voor ca. twee 
soorten grondeigenaren (minimaal één, 
maximaal vier). Particulieren werden nog 
altijd het meest ondersteund door de vrij-
willigersgroepen:  68% (was 77%) van de 
groepen werkt voor particulieren, gevolgd 
door terreinbeheerders en waterschappen 
en gemeenten (39% respectievelijk 32%; dit 

Aantal meewerkende jongeren wisselt per jaar.   FOTO MaURICe kRUk>
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Overzicht van nieuwe aanleg/aanplant en onderhoud van de diverse land-
schapselementen door de landschapsvrijwilligersgroepen in Zuid-Holland in 
het seizoen 2005/2006 (31 groepen) en 2006/2007 (35 groepen).

Objectsoort Nieuwe Nieuwe Toe- of Onderhoud Onderhoud Toe- of 
 aanleg/ aanleg/ afname 2006-2007 2005-2006 afname
 aanplant aanplant    
 2006-2007 2005-2006

PUNTELEMENTEN 
(stuks)      
Solitaire boom 13 3 + 22 182  -
Leiboom 15 0 + 12 15 -
Knotboom 0 0 0 33 966 -
Hoogstamboom 33 7 + 264 160 +
Poel 0 1 - 3 12 -
Broeihoop 3 1 + nvt nvt 

LIJNELEMENTEN (meter)      
Knotbomenrij 286 250 + 17.217 8.545 +
Hakhoutsingel 574 0 + 1565 115 +
Houtkade 4240 60 + 2325 1046 +
Struikenrij 0 20 - 172 650 -
Heg/haag 6 200 - 716 20 +
Tiendweg 0 0 0 400 50 +
Berm/talud/slootkant 0 0 0 38550 30.965 +
Afrastering 59 10 + 10 950 -

VLAKELEMENTEN (vierkante meter)     
Bos 9780 0 + 24.870 4.500 +
Griend 5470 5.000 + 13.770 12.800 +
Geriefhoutbos 435 200 + 3.630 35.695 +
Rietland 0 0 0 35.455 4.800 +
Ruigte 0 0 0 8.600 700 +
Heemtuin 0 0 0 17.600 0 + 

Omdat meer dan 1 antwoord kan worden gegeven komen de percentages samen boven 
de 100%

was 19% voor de waterschappen, er lijkt 
sprake van een stijging). In  mindere mate 
werd gewerkt voor de provincie (11%, was 
19%).

Gereedschap
Net als vorige seizoenen werden vooral 
handzagen (85%) en snoeigereedschap 
(88%) gehanteerd. De tendens naar gemo-
toriseerd werken lijkt zich voor de motor-
kettingzaag te stabiliseren: tweederde 
(67%; was 73%) van de groepen werkte met 
de motorkettingzaag.  Toename is er in 
gebruik van de bosmaaier (42%;  was ca. 
25%) en overig gemotoriseerd (33%, was ca. 
25%). Meer dan een derde van de groepen 
(39%) werkte met de zeis, ook hier lijkt 
sprake van een lichte toename.
 
Resultaten landschapsonderhoud
Gemiddeld werden per actieve groep 42 
werkdagen gehouden. Meest actieve groep 
was Vrijwilg  met maar liefst 215 menswerk-
dagen. In totaal werd voor bijna 9.000 
mensuren gewerkt. De hoeveelheden werk 
die zijn verricht zijn vermeld in de tabel, 
waarbij ook een vergelijking is gemaakt 
met de resultaten in het vorige seizoen. In 
de tabel is een onderscheid gemaakt tus-
sen drie objecttypen, te weten punt-, lijn- 
en vlakelementen. Bij de objecten is aange-
geven in welke mate sprake is van nieuwe 
aanleg of aanplant en in welke mate er 
sprake is van onderhoud. Uit de tabel blijkt 

dat een grote diversiteit aan elementen 
wordt aangelegd en onderhouden. Bij de 
puntelementen ligt in 2006/2007 het 
accent niet langer op de solitaire knot-
bomen, maar op hoogstamfruitbomen. 
De afgelopen jaren heeft een toenemend 
 aantal vrijwilligers een cursus op dit gebied 
gevolgd. 
Bij de lijnelementen lag net als vorig 
 seizoen het accent op bermen/taluds/sloot-
kanten e.d. en  zoals altijd knotbomenrijen. 
Bij de vlakelementen valt op dat onderhoud 
aan geriefhoutbos aanmerkelijk is afge-
nomen, maar aan bos en rietland sterk 
 toegenomen. Onderhoud vond ook in 

2006/2007 veel meer plaats dan nieuwe 
aanleg van landschapselementen, maar 
toch lijkt er sprake van een toename in de 
aanleg van elementen ten opzicht van het 
vorige seizoen.

Het vrijwilligerswerk wordt door Landschaps-
beheer Zuid-Holland ondersteund dank zij een 
bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Vervolgcursus voor gevorderde wei-
devogelvrijwilligers

In het najaar van 2008 organiseert Land-
schapsbeheer Zuid-Holland voor de tweede 
keer een vervolgcursus weidevogelbescher-
ming voor ervaren/gevorderden weidevo-
gelbeschermers. De deelnemers aan de eer-
ste cursus, die in 2007 werd gegeven, 
waren erg te spreken over de mogelijkheid 
om ook met enkele jaren ervaring, aan een 
toegespitste cursus deel te kunnen nemen.

De precieze datum voor deze cursus voor 
gevorderden is nog niet bekend. Vanaf 
21 februari kunt u zich op onze website 
inschrijven onder het kopje ‘Agenda en 
inschrijving’.

>
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> Succesfactoren verschillen per groep
door Han Schouten

Veel vrijwilligers al jaren actief
Het georganiseerde vrijwilligerswerk in het landschap is begin jaren tachtig van 
de 20e eeuw sterk in opkomst geweest. Veel van de huidige vrijwilligersgroepen 
zijn in die tijd ontstaan. In veel gevallen spelen de oprichters van het eerste uur 
ook nu nog een belangrijke rol in hun groepen. En op allerlei plekken wordt door 
veel vrijwilligers al sinds jaar en dag samengewerkt. Daardoor is er een hoge mate 
van continuïteit binnen de groepen en een hoge mate van betrouwbaarheid in 
het werk dat ieder seizoen verzet wordt.

IVN Nieuwkoop
Jan Vork is vanaf de oprichting in 1982 de 
coördinator van de werkgroep Natuur en 
Landschapsbeheer van het IVN Nieuwkoop. 
Na de start met een groepje van zo’n 6 à 7 
deelnemers groeide de groep in de loop van 
de tijd uit naar een vrijwilligersgroep van 
zo’n veertig deelnemers. 

Wat is er veranderd aan het werk?
“Toen wij begin jaren tachtig begonnen 
was er veel achterstallig werk te verrichten. 
Veel boeren waren al jaren daarvoor ge -
stopt met het onderhoud en de bosjes en 
knotbomen verkeerden in slechte staat. Na 
de eerste jaren zijn we met overeenkom-
sten, zoals de SOL (Stimuleringsregeling 
Onderhoud Landschapselementen) gaan 
werken. In de loop der jaren is veel achter-
stallige onderhoud weggewerkt, nu zijn we 
vooral bezig met regulier onderhoud. Ik 
merk dat veel boeren weer zelf onderhoud 
plegen en knotbomen snoeien”. 

Wat is de leeftijdsopbouw?
“Inmiddels vormen vooral de gepensioneer-
den een groot deel van de groep. Daaronder 
zitten mensen die al meer dan twintig jaar 
vrijwilliger zijn bij onze groep. Daarna 
komen de vijftigplussers en op dit moment 
is er een handjevol mensen onder de veer-
tig jaar actief. Zij komen ook niet iedere keer 
meewerken, maar zijn een keer of vijf in het 
seizoen actief. Al met al is zo’n 60% al vanaf 
het begin actief. Zij hebben veel ervaring en 
dat merk je aan de hoeveelheid werk die ze 
verzetten. Vanaf het begin zijn er ook zo’n 
vijf à zes vrouwen in de groep actief”.

Wat zijn succesfactoren?
“Het is een groep met leuke mensen en we 
werken in een gemoedelijke sfeer. Daar-
naast organiseren we bijvoorbeeld in juni 
een excursie en we zitten natuurlijk in een 
mooi gebied, bij de Nieuwkoopse Plassen. 
We maken onderdeel uit van het IVN 
Nieuwkoop, dat zo’n 200 leden heeft. Dank-

zij de e-mail kunnen wij die mensen regel-
matig informeren over onze werkzaam-
heden. We hebben ook een eigen gebouw-
tje, bij de Heemtuin in Nieuwkoop , waar we 
de slotdag houden. En we werken bijvoor-
beeld ook mee in de Heemtuin, waardoor er 
ook variatie in de werkzaamheden is. Deze 
mix van factoren maakt het voor de deel-
nemers aantrekkelijk om actief te blijven”. 

Jongeren
“Toen wij begonnen was er ook veel jeugd 
tussen tien en zestien jaar die meewerkte. 
Zij kwamen met hun ouders mee en ze 
maakten een kwart van de deelnemers uit. 
Doordat de groep volwassenen vergrijst, is 
ook het aantal jongeren dat komt werken 

Imposante knotboom in onderhoud.  FOTO MaURICe kRUk>
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teruggelopen. Daar proberen we wel wat 
aan te doen, we doen mee aan de Natuur-
werkdag, waar veel jongeren aan meedoen. 
En de IVN-jeugdgroep komen we tegen bij 
het werk op de Heemtuin, waardoor ze 
daarna met ons mee gaan zagen”.

Toekomst
“Door deelname aan de SOL-regeling gaan 
wij overeenkomsten van 8 jaar aan. De hui-
dige overeenkomsten lopen over 2 jaar af. 
Gecombineerd met de leeftijdsopbouw in 
de groep maakt het dat we nu al nadenken 
over de toekomst van de vrijwilligersgroep. 
Willen we de verantwoordelijkheid weer 
voor acht jaar aangaan, dan moeten we nu 
al maatregelen nemen. Want over 8 jaar 
ben ik 73 en is het de vraag of ik dan nog 
als coördinator kan of wil functioneren. We 
zijn dus al bezig om onze werkwijze e.d. 
rond de overeenkomsten op papier te zet-
ten”. 

IVN Leiden
Ook Johan Kieft is al vanaf het ontstaan in 
1988, coördinator van een vrijwilligersgroep, 
in dit geval de Werkgroep Agrarisch Natuur-
beheer van het IVN Leiden. Johan was als 
IVN-natuurgids actief en meldde zich als 
voorzitter van de nieuw op te richten werk-
groep. De groep begon met drie man en 
werkt in het ‘Ommedijkse Bos’ tussen 
 Leiden en Wassenaar.

Hakhout
‘Het Ommedijkse Bos is een hakhoutbos 
van 1½ hectare. Toen wij begonnen was er 
veertig jaar niets meer aan gedaan. We 
hebben een onderhoudsplan opgesteld, 
waarbij we een deel van het bos onge-
moeid lieten en de rest in een hakcyclus 
van acht jaar gingen onderhouden. Na vijf 
jaar hadden we zo’n negen deelnemers, en 
dat is nog steeds de omvang van onze 
 vrijwilligersgroep. Meer dan de helft van 
de huidige deelnemers is er vanaf het begin 
bij. Daardoor is er heel veel werkervaring 
binnen de groep”. 

Resultaten
“Inmiddels hebben we de tweede hakcyclus 
achter de rug. Het leuke daarvan is dat je in 
het bos de resultaten van ons hakhout-
beheer kunt merken. Door de variatie in het 
bos komen in de verschillende delen ook 
verschillende soorten vogels voor. In de 
recent gekapte delen vestigen zich typische 
vogels die houden van de open ruimte, in 
het stuk waar we niets doen zitten veel 
spechten. Inmiddels zitten er de laatste 
jaren ook één of twee torenvalken. Voor de 
deelnemers is het zichtbare resultaat van al 
het werk een belangrijke reden om vrijwilli-
ger te blijven. Ze voelen zich verbonden 
met het gebied”.

Werving
“We ondernemen diverse activiteiten om 
nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Zo doen 
we mee aan de Natuurwerkdag en sturen 
we persberichten naar de lokale kranten. 
Daarnaast organiseren we twee of drie keer 
per jaar een excursie door ‘ons’ bos. De boer 
waar wij werken is in de jaren dat we actief 
zijn heel enthousiast geworden over onze 
resultaten. Hij heeft bij de boerderij een 
ontvangstruimte gemaakt, waardoor we 
een eigen honk hebben. En we inventari-
seren ook de flora en fauna in het bos. De 
mix aan activiteiten en het resultaat dat na 
al die jaren zichtbaar is, maken het voor de 
deelnemers aantrekkelijk om actief te blij-
ven als vrijwilliger”, zo besluit Johan Kieft. 

Onderhoudsbeurt van knotbomen op een tiendweg.   FOTO MaURICe kRUk>

Met de klas aan het werk in het Haastrechtse Bos.   FOTO MaURICe kRUk>
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> Publicaties > Agenda 

Landschap als geschiedenis
Een kennismaking met de cultuurhistorie van  
het landschap in Zuid-Holland.
Uitgave: Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
€ 3,50

Boerenerven in het veenweidegebied
Praktische handleiding voor de (her) inrichting van 
het boerenerf in het veen-weidegebied.
Uitgave: Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
€ 5,50

Boerenerven in het strandwallengebied
Praktische handleiding voor de (her) inrichting van 
het boerenerf in het strandwallengebied.
Uitgave: Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
€ 5,50

Zakgids slootkanten
Compacte zakgids met tientallen planten die voor-
komen langs of in de sloot. Een hulpmiddel bij de 
herkenning, waardevol bij het agrarisch natuur-
beheer. Uitgave: Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
€ 5,00

Leestekens in het landschap
188 Landschapselementen in kort bestek.
uitgave: Landschapsbeheer Nederland.
176 pag. € 17,50

Hoogstamfruit
Alles over de geschiedenis, verzorging en oogst  
van hoogstamfruit.
Auteurs: Hans Brand en Paul Minkjan
Uitgave: Landschapsbeheer Nederland.  
80 pag. € 14,00

Poelen
Alles over aanleg en onderhoud van poelen.
Auteur: G. Hanekamp
Uitgave: Landschapsbeheer Nederland. 
80 pag. € 14,00

Hoe te bestellen?
U kunt uitgaven van Landschapsbeheer Zuid-Holland bestellen via internet. 
Surf naar www.landschapsbeheerzuidholland.nl en kijk onder het kopje 
WINKEL. U kunt ook bestellen via telefoonnummer 0182 – 683 666.  
De prijzen zijn inclusief verzend kosten.

Ook in 2008 organiseert Landschapsbeheer Zuid-Holland 
tal van cursussen voor vrijwilligers en particulieren. 
Hier onder vindt u een globale planning, voor details 
en inschrijving verwijzen we u graag naar 
www.landschapsbeheerzuidholland.nl , 
onder het kopje Agenda en inschrijven.

> Maart
 Basiscursus hoogstamfruitbomen 
 Herhaling Motorkettingzaag  
 Gezamenlijke werkdag landschapsvrijwilligers  

> April
 Cursus landschap 
 

> Mei
 Boerenervencursus 
 

> September
 Boerenervencursus
 Basiscursus Bosmaaier
 Herhaling Bosmaaier 
 

> Oktober
 Veilig werken langs de weg 
 

> November
 Natuurwerkdag 

 Basiscursus hoogstamfruitbomen 
 Basiscursus Motorkettingzagen 2
 Herhaling Motorkettingzagen
 Vrijwilligersjaaravond
 Vervolgcursus weidevogel
 

> December
 Basiscursus Motorkettingzagen 3
 Basiscursus Motorkettingzagen 4



Uitnodiging
Zaterdag 8 maart

> www.landschapsbeheerzuidholland.nl

> Provinciale werkdag landschapsvrijwilligers

Na de succesvolle ‘herintroductie’ van de gezamenlijke werkdag 
voor alle landschapsvrijwilligers in Zuid-Holland, beëindigen 
we ook dit voorjaar het werkseizoen met een gezamenlijke 
werkdag. We zijn te gast op het landgoed bij kasteel Keukenhof, 
waar gewerkt wordt in het bos rond het kasteel. 
(zie www.kasteelkeukenhof). 

Er is zaag- en rooiwerk, maar ook tijd voor ontmoetingen met 
andere landschapsvrijwilligers uit heel Zuid-Holland. 
En u krijgt een rondleiding over het landgoed. 
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom.
Voor informatie en inschrijving zie 
www.landschapsbeheerzuidholland.nl 

Vrijwilligers in het landschapsonderhoud kunnen het jaar-
verslag gratis op hun huisadres ontvangen. U kunt uw adres-
gegevens inclusief postcode per mail of telefoon doorgeven, 
dan ontvangt u vanaf februari 2009 het jaarverslag Vrijwil-

ligerswerk in Zuid-Holland. Weidevogelvrijwilligers ontvangen 
het blad op de startavond van hun eigen groep.
Aanmelden op mailadres info@zh.landschapsbeheer.nl of 
 telefoon 0182 - 683 666.


