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>	Resultaten vrijwilligerswerk:  
landschapsonderhoud en weidevogel bescherming 2010

>	Vrijwilligers in het zonnetje 
>	Weidevogelbescherming: monitoring van maaidatumpercelen
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duin- en bollenstreek, haaglanden, leiden
Marleen van der Lee (0182) 68 36 56

wijk en wouden, de venen, ade-gebied
Christel Snoep (0182) 68 36 57

gouwe wiericke, gouda, zuidplas, krimpenerwaard 
Erwin Pronk (0182) 68 36 73

alblasserwaard, vijfheerenlanden  
Gijsbert Pellikaan (0182) 68 36 52

midden-delfland, lansingerland, voorne-putten, rotterdam
Mirjam Eikelenboom (0182) 68 36 50

goeree-overflakkee, hoeksche waard, ijsselmonde, eiland van dordt
Arjan Gijlstra (0182) 68 36 71

>	Voorwoord

>	Contactpersonen in de regio

Landschapsbeheer Zuid- 
Holland maakt deel uit  
van het samenwerkings-
verband Landschaps beheer. 
Het samenwerkingsverband, 
bestaande uit provinciale 
stichtingen Landschaps beheer 
en Landschapsbeheer Neder-
land, stimuleert en coördi-
neert de actieve zorg voor het 
Nederlandse cultuurlandschap.

De kracht van de vrijwilligers
De vrijwilligers die wij als Landschapsbeheer Zuid-Holland 
mogen ondersteunen zijn tot enorme actie in staat! Met volle 
overtuiging kunnen we stellen dat het landschap er mooier 
uitziet en dat dieren meer ruimte en ontwikkelingskansen 
krijgen door de inzet van onze landschaps-, weidevogel- en 
soortenvrijwilligers.

In dit jaarverslag zetten we op een rij wat we het afgelopen 
jaar met elkaar hebben bereikt. Een indrukwekkende prestatie, 
maar vrijwilligers zijn ook hard nodig. Ons landschap en de 
natuur staan onder hoge druk door de bevolkingsdichtheid, 
handel en industrie. Daarbij komen nu de bezuinigingen van de 
overheid. De kracht en positie van de vrijwilliger is uniek. We 
zijn vrijwilliger uit overtuiging, zonder economisch belang. En 
daarom behouden we onze gezamenlijke kracht, ook in tijden 
dat het economisch tegenzit.

Vooruitkijkend op 2011, zijn we blij dat dit jaar is uitgeroepen tot 
het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Een terechte pluim 
en vooral waardering voor het vele werk dat alle vrijwilligers 
gezamenlijk verzetten. In 2011 zullen wij ons dan ook weer 
maximaal inzetten voor de ondersteuning van onze vrijwilligers. 
In ons meerjarenplan staat helder beschreven dat wij dit 
beschouwen als een hoge prioriteit voor onze organisatie.
We werken aan een goede ondersteuning van vrijwilligers en 
zijn van plan vele nieuwe vrijwilligers te werven. We zullen 
elkaar de komende tijd zeker nodig hebben. U kunt ons 
helpen door goed aan te geven waarbij en op welke manier 
u onze ondersteuning nodig heeft en door bij evaluaties te 
vermelden hoe wij het doen. Het afgelopen jaar gaf u ons een 
mooie waardering. Een 7,5. Dat vraagt om grote inzet in 2011 
om dit niveau minimaal te handhaven en liefst te verbeteren. 
Opmerkingen en suggesties zijn en blijven altijd van harte 
welkom. U kunt ons daar enorm mee helpen.

Ik wens u voor 2011 veel medevrijwilligers, plezier en gezondheid 
toe, met veel beweging in het landelijk gebied.

Felix Schrandt
Directeur

>	Inhoud

>	 Actief voor natuur  en landschap
Vrijwilligers in het zonnetje

>	 80-jarige Krasse Knarren

>	 Al 10 jaar samen werken
 in de natuur

Natuurwerkdag 2010

>	 Resultaten 
 weidevogelbescherming

Nestdichtheid meeste soorten 
stabiel, kievit blijft afnemen

>	 Vrijwilligersgroepen op de kaart

>	 Nieuws uit de regio
De weidevogelgroepen 
uitgelicht

>	 Subsidie voor onderhoud 
 van landschap

Nieuwe subsidieregelingen

>	 Vrijwilligerswerk  
 seizoen 2009-2010

Ruim 145.000 uur  
vrijwillige inzet!

> Weidevogelbescherming
Monitoring 
maaidatumpercelen

>	 Uitnodiging jaarlijkse 
 vrijwilligersdag Zuid-Holland

Zaterdag 12 maart 2011

4

6

7

8

10

12

15

16

18

20

>	Overige medewerkers
Felix Schrandt (0182) 686 666 directeur
Bas Looise (0182) 683 660 medewerker financiën
Nelleke van Bergen (0182) 686 662 medewerker algemene zaken
Dorien Wiltjer (0182) 683 663 communicatieadviseur

afdeling relaties
Johan Bezemer (0182) 68 36 61 afdelingscoördinator
Pieter Balkenende (0182) 68 36 54 coördinator

afdeling ontwikkeling
Maurice Kruk (0182) 68 36 53 afdelingscoördinator
Debby Gerritsen (0182) 68 36 58 coördinator
Joanneke Anker (0182) 68 36 74 secretaresse

afdeling uitvoering:
Marcel Schildwacht (0182) 68 36 72 afdelingscoördinator
Aletta van der Zijden (0182) 68 36 55 coördinator
Nick Kroese (0182) 68 36 67 projectmedewerker
Michael Zevenhoven (0182) 68 36 76 projectmedewerker
Cocky Koene (0182) 686 666 secretaresse
Cora Hillebrand (0182) 686 666  secretaresse

Alle medewerkers hebben een eigen emailadres. Dit is als volgt opgebouwd:  
Voor-  en achternaam (tussen de afzonderlijke woorden een punt)  
@zh.landschapsbeheer.nl. Bijvoorbeeld aletta.van.der.zijden@zh.landschapsbeheer.nl. 

> eindredactie Landschapsbeheer Zuid-Holland 

> tekstredactie De Lynx, Wageningen 

> grafisch ontwerp Michelangela, Utrecht 

> druk ZuidamUithof, Utrecht

> oplage 3500 ex. 

> fotografie Landschapsbeheer Zuid-Holland, e.a.

>	Colofon

landschapsbeheer zuid-holland

Ieplaan 35 

2742 ZG Waddinxveen  

Telefoon (0182) 683 666

info@zh.landschapsbeheer.nl

www.landschapsbeheerzuidholland.nl

Rabobank 322495806, KvK 41150748

>	Landschapsbeheer Zuid- Holland

> Hoogstambrigade aan het werk   josé lemmen

Scholeksters foto rick van der weijde
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“Zorgen dat we over 100 jaar nog van 
de natuur kunnen genieten”
Jan van Doorn coördineert de Weide
vogelgroep Driebruggen, zo’n veertig tot 
vijftig actievelingen die nesten zoeken in 
een groot gebied tussen de Reeuwijkse plas
sen, de A12, Linschoten en Oude water. Samen 
beschermen ze elk jaar zo rond de 800 nesten.

4

Landschapsbeheer Zuid-Holland ondersteunt vele vrijwilligersgroepen in de 
provincie. Soms is de samenwerking heel intensief, in andere gevallen beperkt 
het zich tot een cursus, een enkel advies of het leveren van wat materialen.  
In dit artikel zetten we drie van deze actieve groepen in het zonnetje. Een 
weidevogelgroep en twee groepen die zich met verschillende activiteiten 
bezighouden: zowel met landschapsonderhoud (knotten en ander snoeiwerk) 
als soortenbeheer (bijvoorbeeld paddentrek en steenuilenkasten).

Door Marjel Neefjes

>	Vrijwilligers in het zonnetje

Actief voor natuur  
en landschap

Weidevogelwerk is door de aard van de 
zaak nogal individualistisch, maar  
Van Doorn zorgt dat de groep toch min-
stens twee keer per jaar bij elkaar komt. 
“Rond half maart organiseren we altijd  
een startavond voor alle vrijwilligers en 
veehouders. We zorgen dat er een diapre-
sentatie is, een lezing of een dvd-vertoning, 
zodat het ook inhoudelijk interessant is. 
En met een bakje koffie tussendoor en een 
borreltje achteraf is het ook gezellig. De 
tweede avond is begin juni, als iedereen 
zijn gegevens inlevert.”

Nieuwe vrijwilligers komen binnen via 
anderen, en regelmatig ook via de weide-
vogelcursus van Landschapsbeheer  
Zuid-Holland. Daar werkt Van Doorn 
nauw mee samen. “We kunnen altijd bij 
Landschaps beheer Zuid-Holland terecht 
met problemen, of voor advies. Hun jaar-
lijkse avond voor weidevogelcoördinatoren 
is ook heel nuttig. En bovendien leveren ze  
ons materialen zoals markeerstokken  
en nestvlotjes.”

Sternvlotjes
Naast het coördinatorwerk is Van Doorn 
zelf namelijk vooral actief met het leggen 
van vlotjes voor de zwarte stern. “Vanaf 
half april zoek ik in sloten met gele plomp 
naar geschikte plekken voor vlotjes. En dan 
een paar weken lang af en toe kijken of ze 
gaan broeden. Het afgelopen seizoen had-
den we achttien nestjes, zo veel had ik nog 
niet eerder meegemaakt! En als je dan met 
je telescoop zo’n nestje kuikens bekijkt, dat 
is schitterend. De ouders komen aanvliegen 
met een insectje voor de jongen, en laten 
het bijna vallen in die bekjes, zo snel zijn ze 
alweer vertrokken.”

Hoewel hij het soms best zwaar vindt om 
de vrijwilligers te blijven motiveren, ziet 
Van Doorn vele voordelen in het werk. 
“Lekker buiten, nuttig bezig zijn met die 
prachtige vogels. En weidevogels hebben 
het hard nodig. Ik mis de veldleeuwerik 
uit mijn jeugd, en als we niets doen, zijn 
de kievit en de grutto straks ook weg. Ik 
zou het heel jammer vinden als we over 
100 jaar niet meer van die natuur kunnen 
genieten!”

Die paddentrek is een grote activiteit, waar 
ook Van Poelgeest aardig druk mee is. “Er 
doen 400 tot 500 mensen aan mee, leden 
en niet-leden. Op dertien locaties zorgt een 
locatiecoördinator dat er vanaf eind februari 
tot half april op elke geschikte paddenavond 
tussen 7 en 10 uur mensen zijn die pad-
den spotten en overzetten. Dat vergt heel 

wat bel- en regelwerk, om te zorgen dat al 
die mensen weten wat ze moeten doen en 
wanneer. Zelf stuur ik die coördinatoren aan, 
wat ook nog een hele klus is.”

Lekker je spieren gebruiken
Van Poelgeest zet zelf geen pad over, daar-
voor is hij te druk met aansturen. Maar als 
knotter steekt hij ‘s winters toch eens in de 
drie weken flink de handen uit de mouwen, 
met snoeimateriaal van Landschapsbeheer 
Zuid-Holland. “Dat knotten vind ik heerlijk, 
lekker bezig zijn, je spieren gebruiken. En 
bij de koffie lekker een beetje lullen, soci-
aal bezig zijn. Het is een vaste club van een 
man of twintig, en altijd erg gezellig.” 

Deze KNNV-afdeling heeft geen moeite 
mensen te vinden. Van Poelgeest denkt dat 
het helpt als je de zaken goed organiseert. 
“Mensen willen graag dingen doen, en vaak 
willen ze zelfs best veel doen, maar het 
moet wel goed georganiseerd zijn. Vrije tijd 
is kostbaar, daar moet je zorgvuldig mee 
omgaan. We hebben in een handboek alle 
processen beschreven, zodat we makkelijk 
nieuwe mensen in kunnen schakelen.” En 
voor nieuwe aanwas van vrijwilligers is de 
jaarlijkse Natuurwerkdag altijd weer een 
mooi moment. “Dan komen er altijd weer 
wat mensen bij die hun steentje willen bij-
dragen, die samen willen opkomen voor de 
belangen van de natuur.”

Het Trefpunt: meer onderlinge 
contacten tussen vrijwilligers
Ook de Natuur- en Vogelwacht Rotta is een 
grote, actieve vrijwilligersclub in het recrea-
tiegebied de Rottemeren en de omliggende 
gemeenten. Secretaris Aria van Ballegoie is 
trots op de dikke 400 leden. “En dat aantal 

> Aria Van Ballegoie actief voor de steenuil foto ellen sandberg

> Actief voor de steenuil foto aria van ballegoie > Het overzetten van padden foto knnv afdeling delfland

“De vrije tijd van vrijwilligers is 
kostbaar, daar moet je zorgvuldig 
mee omgaan”
De KNNVafdeling Delfland is een brui
sende club met 300 leden van wie bijna 
de helft actief is. Voorzitter Geert van 
Poelgeest: “Dat zijn allemaal mensen 
met passie voor de natuur, mannen, 
vrouwen, uit de stad en van het plat
teland.” De club houdt zich bezig met 
de 3 n’s: natuurstudie, natuureducatie 
en natuurbescherming. Onderzoek dus, 
afgelopen jaar naar bijvoorbeeld muur
flora of het inventariseren van gebieden, 
verder heel veel excursies en lezingen, 
maar ook actie in de vorm van wilgen 
knotten en padden overzetten.



6 vrijwilligerswerk in zuid-holland • jaarverslag 2010 7jaarverslag 2010 • vrijwilligerswerk in zuid-holland

Door

Samen met een andere vrijwilliger ben ik 
daar heel actief in, we doen inventarisaties 
die als nulmeting dienen, en gaan dat elk 
jaar herhalen. We zien de golfbaan als onder-
deel van de ecologische verbindingszone, en 
adviseren over dingen als natuurvriendelijke 
oevers, paddenpoelen en houtrillen.”

Verder is Van Ballegoie vaak te vinden in 
Bergschenhoek, bij de steenuilenkasten. 
“We maken elke winter een rondje langs 
alle kasten, om te zien of er onderhoud 
nodig is. Als er dan een uil in zit, kunnen we 
de ring aflezen. In het voorjaar gaan we 
even langs om te kijken of er eieren in zit-
ten, en als die uitkomen, proberen we de 
jongen te laten ringen.” Regelmatig moe-
ten er nieuwe steenuilenkasten komen,  
bijvoorbeeld via Landschapsbeheer  
Zuid-Holland. Dat de nestkasten nodig zijn, 
bewijst de praktijk, vindt Van Ballegoie. 
“Tegenwoordig broeden er meer steenuilen 
in kasten dan erbuiten, dus het is echt  
hartstikke nodig.” <

groeit nog steeds, zeker nu we sinds afgelo-
pen voorjaar ons eigen Trefpunt natuur- en 
informatiecentrum hebben in Bergschen-
hoek.” Rotta houdt zich bezig met land-
schapsbeheer, inventarisaties, nestkasten, 
excursies en het nauwgezet volgen van de 
ruimtelijke ordening.
Van al die leden is zo’n 10%, ongeveer 40 
man, echt actief. Dat zijn knotters, maar 
ook mensen die nestkasten plaatsen, inven-
tarisatiewerk doen of gastheer of -vrouw 
zijn in het Trefpunt. Van Ballegoie merkt 
dat het clubhuis zorgt voor meer onderlinge 
contacten tussen de vrijwilligers. “Voge-
laars zijn bijvoorbeeld vaak een beetje een-
lingen, en nu met het Trefpunt ontstaat er 
toch meer sociale eenheid.”

Natuurvriendelijke golfbaan
Zelf is Van Ballegoie actief bij het inventari-
seren van vogels en vlinders, onder andere 
op de golfbaan. “Die hebben het ‘Committed 
to Green’-certificaat gehaald, voor natuur-
vriendelijk onderhoud van de golfbaan. 

Door Christel Snoep

>	Natuurwerkdag 2010

>

>

> >

In de boom foto knnv afdeling delfland

80-jarige Krasse Knarren: Joop Verheij (links) en Kees Wassenaar foto hans elenbaas

Lekker vieze handen Op iedere werklocatie was de taart aanwezig

In Zuid-Holland is gewerkt op 46 locaties, 
verspreid over de provincie. Johan Kieft, 
locatieleider bij het Ommedijkse Bos in  
Wassenaar: “Het is heerlijk om een dag 
buiten te werken samen met anderen. We 
hopen dat mensen na de Natuurwerkdag 
nog eens terugkomen als vrijwilliger bij onze 
groep.” Lydia Wisse, vaste vrijwilliger en 
begeleider, vult aan: “Het is heerlijk om bui-
ten bezig te zijn. Lekker in je oude kloffie en 
baggerschoenen rondlopen en ondertussen 
genieten van het landschap. Daarnaast is 
het ook nog eens erg gezellig. Je helpt elkaar, 
anders lukt het niet om de klus te klaren.”

Een feestje voor iedereen
Wie een bezoek bracht aan één van de 46 
werklocaties in Zuid-Holland, heeft een 
feestje meegevierd. De Natuurwerkdag 
vierde namelijk haar tiende verjaardag in 
2010. En dat met zoveel locaties en deelne-
mers. Bij een feestje moet natuurlijk getrak-
teerd worden. Daarom liet Landschaps-
beheer Zuid-Holland zaterdagochtend op 
alle locaties gebakjes bezorgen. Deze lieten 
zich bij de koffie, na het harde werken, goed 
smaken.

Meer vogels in het bos
Maar wat levert dat natuur- en landschaps-
werk nu eigenlijk op? Met een grotere groep 

deelnemers kun je veel werk verrichten. 
Hakhoutbosjes moeten bijvoorbeeld tijdig 
omgezaagd worden. Dit is een mooie klus 
om met elkaar aan te pakken. Dat is goed 
voor het landschap, maar ook voor flora 
en fauna. Voor roodborstjes, winterkoning 
en merels wordt het landschap gevarieer-
der en aantrekkelijker. Samen kun je meer 
betekenen voor natuur en landschap in de 
omgeving. Dat is ook meteen zichtbaar. 
De Natuurwerkdag is een mooie manier 
om mee te werken aan de biodiversiteit in 
eigen woonomgeving. 

Voldaan weer huiswaarts 
Aan het einde van de dag keerde iedereen 
voldaan weer huiswaarts. De deelnemers 
kregen als presentje een zakje met bloem-
zaadjes mee van de organisatie. Kinderen 

kregen op de vier kinderlocaties een extra 
cadeautje mee naar huis. Alle deelnemers 
maakten daarnaast nog eens kans op een 
natuurprijs: een weekendje weg in een 
huisje van Staatsbosbeheer of een vaar-
tochtje in de natuur met aansluitend een 
etentje. 

Doe mee!
De volgende Natuurwerkdag is op zaterdag 
5 november 2011. Locatieleiders kunnen nu 
al nieuwe werklocaties aanmelden bij Land-
schapsbeheer Zuid-Holland. Enthousiaste 
deelnemers kunnen ook op andere dagen 
aan de slag voor natuur en landschap. Sluit 
u aan bij een bestaande vrijwilligersgroep 
in uw eigen woonomgeving. Kijk op www.
landschapsbeheerzuidholland.nl onder 
‘Informatie voor vrijwilligers’. <

Al 10 jaar samen werken in de natuur

Door Flip Scherbeijn

De werkgroep ‘Krasse Knarren’ binnen het 
Hoekschewaards Landschap (HWL) houdt 
zich voornamelijk bezig met het knotten 
van wilgen in ‘hun’ Blankertse Griend langs 
de Oude Maas nabij de voormalige Barend-
rechtse brug in de Hoeksche Waard. De groep 
heeft een gemiddelde leeftijd van rond de 
70 jaar oud, wat hen in de gelegenheid stelt 
op een doordeweekse dag, vaak donderdag, 
te knotten. De groep telt thans zo’n 30 leden. 
Op 24 december was het toch wel heel bij-
zonder dat twee leden hun 80ste verjaardag 
in het griend konden vieren. Extra speciaal in 
een witte wereld van ijs en sneeuw. 
Bij het halen van openhaardhout in het 
griendgebied kregen Joop Verheij en Kees 
Wassenaar als eerst contact met de werk-
groep, waarna ze gestrikt werden voor het 
echte werk. Binnen de driejaarlijkse cyclus 
van het griend hebben ze alle wilgen al vijf 
keer onder handen genomen!

80-jarige Krasse Knarren

> Vervolg van pag. 5

Werk- en zaaginstructies weerklonken 
zaterdagmorgen 6 november door het 
hele land. Op de jaarlijks terugkerende 
Natuurwerkdag onderging natuur en 
landschap een grote opknapbeurt met 
hulp van ruim 12.000 enthousiaste 
natuurliefhebbers. Dit jaar vierde de 
Natuurwerkdag haar tiende verjaar-
dag, een feestje voor iedereen. In 
Zuid-Holland gingen in 2010 zo’n 1275 
mensen samen aan de slag op deze 
feestelijke dag.  
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>	Resultaten weidevogelbescherming

Een vergelijkbaar verschil vinden we bij 
bescherming bij beweiden: 270 in 2010 
tegenover 449 in 2009. De maand juni was 
droog en zonnig. Een gunstige omstandig-
heid voor de opgroeiende kuikens.
Op 7 mei was 50% van de grutto’s uitgeko-
men. Dit is vergelijkbaar met 2007 en 2008 
(8 mei), maar iets later dan vorig jaar (4 mei).

Het eerste kievitsei en het eerste 
grutto-ei
Hoewel er in het hele vroege voorjaar nog 
geen werkzaamheden plaatsvinden, en de 
noodzaak om nesten te zoeken nog niet 
aanwezig is, is het vinden van het eerste 
kievitsei toch een bijzondere gebeurtenis. Op 
16 maart 2010 vond Eddie van Leeuwen te 
Stompwijk het eerste kievitsei in Zuid-Hol-
land. Eerder op die dag werden het eerste 
(Friesland) en tweede (Utrecht) ei gevonden 
van Nederland. Het eerste grutto-ei in Zuid-
Holland werd gevonden op 29 maart door 
Wim de Boer uit Boskoop.
Op www.landschapsbeheerzuidholland.nl 
kunt u nalezen hoe u in 2011 het eerste ei 
kunt melden.

Nestbezoek beperken
Landschapsbeheer Zuid-Holland hecht grote 
waarde aan het invoeren van de gegevens 
over gevonden nesten, uitkomstresultaten 
en nestbescherming. Omdat deze gegevens 
al jarenlang (ook landelijk) verzameld wor-
den, is er veel bekend over aantalsontwik-
kelingen van gevonden nesten, uitkomst-
resultaten, mate van predatie en het succes 
van nestbescherming. Dat laatste komt tot 
uiting in het aantal nesten dat uitkomt na 
het nemen van een bepaalde beschermings-
maatregel. Echter, het onnodig bezoeken 
van nesten is niet goed voor de weidevogels. 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het 
bezoek van nesten kan leiden tot verhoging 
van de predatie, vooral als sprake is van aan-
wezigheid van grondpredatoren (zoals vos 
en hermelijn), zoals we beschreven in het 
jaarverslag van 2009. Bovendien verbiedt 
de Flora- en faunawet het onnodig versto-
ren van broedende vogels. Landschaps-
beheer Zuid-Holland adviseert dus om alleen 
nesten te zoeken als ze mogelijk te maken 
krijgen met agrarische werkzaamheden, en 
verder controle tot een minimum te beper-

ken. Dus vlak voor de agrarische werkzaam-
heden controleren welke nesten nog niet 
uit zijn, en in overige gevallen controle op 
het moment dat het nest uitgekomen zou 
moeten zijn. Tussentijdse controle is soms 
wel mogelijk, bijvoorbeeld als de vogel (van 
afstand) nog op het nest wordt gezien of 
op basis van gedrag van de vogels redelij-
kerwijze mag worden aangenomen dat het 
nest nog wordt bebroed. 
Bescherming is belangrijker dan registratie, 
hoe zinvol dan ook! Voor het monitoren van 
vogels op maaidatumpercelen is samen met 
de vrijwilligers naar een oplossing gezocht 
(zie pagina 18).

Omvang en aantallen
Het aantal vrijwilligers was met 725 onge-
veer gelijk aan dat van 2009. Het aantal 
bedrijven waarvan gegevens binnenkwa-
men nam iets af. Dit lag vooral aan het 
lagere aantal in de Alblasserwaard en 
Nieuwkoop. Van de Lopikerwaard (ZH) zijn 

nog geen gegevens ontvangen. 
Bovenstaande gegevens zijn berekend per 
100 hectare. Hierop is dus het aantal hecta-
res waarvan gegevens binnenkwamen niet 
van invloed. 
De aantallen van gevonden nesten per 100 
hectare van grutto, tureluur en scholekster 
bleven ongeveer gelijk, terwijl de aantal-
len van kievit en slobeend afnamen. Dat 
het aantal kieviten afneemt is een lande-
lijk verschijnsel. Wat in deze cijfers niet 
tot uitdrukking komt is, dat het mogelijk 
is dat vrijwilligers weggaan van bedrijven 
waar geen vogels meer zitten. Daarentegen 
wordt op percelen met uitgestelde maai-
datum niet gezocht. Omdat dit aantal naar 
verwachting is toegenomen, zou (indien 
deze contracten op weidevogelrijke per-
celen liggen) naar verwachting het aantal 
gevonden nesten per 100 hectare afnemen. 
Omdat jaarlijks op dezelfde wijze gegevens 
worden verzameld, ontstaat een zeer waar-
devolle reeks van gegevens. 

Veel uitgekomen nesten
De uitkomstresultaten van de nesten waren 
goed: ruim 80% van alle gevonden nesten 
kwam uit. Ook de predatie was laag, name-
lijk 11,3%. In 2009 waren er vijf groepen 
waar de predatie meer dan 20% was. Dit 
jaar was dat helaas bij één groep het geval, 
namelijk bij Zoeterwoude. Groepen die 
vorig jaar met hoge predatie te maken had-
den (Schieveen en Schipluiden) pasten hun 
zoekgedrag zodanig aan dat het nestbezoek 
tot een minimum werd beperkt. 

Nestbescherming
In totaal werden er 2064 nesten actief 
beschermd. Daarvan kwam 85% uit. Dat is 
meer dan vorig jaar, toen 76% uitkwam.
De verdeling over de maatregelen was als 
volgt:

Omheen maaien 87% uit

Beweiding 79% uit 
Ploegen/eggen 84% uit

Zaaien/poten 92% uit

Gewasbescherming 84% uit

Cursussen in 2010
In 2010 werden twee beginnerscursussen 
weidevogelbescherming gegeven, in Oud 
Ade en in Stompwijk. Dit heeft ertoe geleid 
dat er weer nieuwe vrijwilligers aan de slag 
gingen in verschillende polders. 
Daarnaast werden vijf instructieavonden 
georganiseerd voor het monitoren van 
maaidatumpercelen. 
Adriaan Guldenmond gaf een informatieve 
lezing over “Farmland birds” waarin de rela-
tie tussen vogels en agrarisch landschap 
over de hele wereld ter sprake kwam.   <

Nestdichtheid meeste soorten 
stabiel, kievit blijft afnemen

Door Aletta van der Zijden

Zachte april, koele mei, zonnige juni
De maand april was droog en zacht. 
Daarop volgde een koele maand mei, met 
gemiddelde neerslag. Vanwege deze lage 
temperaturen werd er laat gemaaid, zodat 
veel nesten al voor het maaien uit waren. 
Er werd om 476 nesten heen gemaaid. In 
2009 was dat bij 987 nesten het geval. 

De weidevogels kwamen vroeg uit het ei dit jaar en de uitkomstpercentages 
waren prima. Voor de meeste vogelsoorten werd per 100 hectare een stabiel 
aantal nesten gevonden. Helaas vertoont de kievit nog steeds een dalende lijn.
Hoewel de grutto landelijk sterk afneemt, is het aantal gevonden gruttonesten 
ten opzichte van 2009 niet afgenomen. Het toegenomen aantal maaidatum-
percelen is een stap in de goede richting voor bescherming van de grutto. De 
bescherming van de nesten was dit jaar succesvol: 85% van alle beschermde 
nesten kwam uit. Hoewel de aandacht zich de laatste jaren verplaatst van nest-
bescherming naar bescherming van jonge vogels, blijft nestbescherming 
noodzakelijk. Wel moet dit zorgvuldig gebeuren, zodat geen onnodig nestbe-
zoek plaatsvindt. 

>

>

>

Mevrouw van Leeuwen bij het eerste kievitsei in Stompwijk

Op excursie tijdens de cursus weidevogelbescherming

Kievit  foto rick van der weijde

soort 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kievit 31,9 37,9 37,9 36,4 35,5 29,9 30,5 28,4

Grutto 13,6 15,0 14,0 13,5  9,4 12,1 11,5 11,7

Tureluur  4,0  5,2  4,8  4,6  3,7  4,4  4,2  4,8

Scholekster  5,9  8,1  7,4  6,8  4,3  5,6  6,2  6,1

Slobeend  1,3  1,2  1,2  1,1  0,7  1,0  1,1  0,7
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goeree-overflakkee, hoeksche waard, ijsselmonde,  
eiland van dordt

1 De Dolphijn
2 Weidevogelgroep Goedereede
3 Landschapsonderhoudsgroep Natuur en  

Landschap Goeree-Overflakkee

4 Soortenwerkgroep Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee
5 Soortenwerkgroep Hoekschewaards Landschap
6 HWL - Knotgroep ‘De Krasse Knarren’
7 HWL - Knotgroep ‘Kuipersveer’
8 HWL - Knotgroep ‘De Ritselaar’
9 HWL - Knotgroep ‘De Oude Klem’

10 Landgoed Peerdegaert
11 Weidevogelgroep Hoeksche Waard
12 Landschapsonderhoudsgroep Natuur- en Vogelwacht Dordrecht
13 Soortenwerkgroep Natuur- en Vogelwacht Dordrecht

14 Vereniging Behoud Biesbosch
15 IVN Dordrecht
16 Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard
17 De Carnisse Grienden
18 Natuurvereniging Ridderkerk
19 Huys ten Donck

wijk en wouden, de venen, ade-gebied

1 Knotgroep Meer en Woud
2 Weidevogelgroep Zoeterwoude
3 Weidevogelgroep Koudekerk Hazerswoude
4 Landschapsvrijwilligersgroep Koudekerk Hazerswoude
5 Landschapsvrijwilligersgroep IVN Alphen a/d Rijn
6 Weidevogelgroep De Wetering
7 Knotgroep Rijnland Noord
8 Soortenwerkgroep Koudekerk Hazerswoude

9 Soortenwerkgroep IVN Alphen aan den Rijn
10 Argonnepark Ter Aar
11 Weidevogelgroep Nieuwkoop
12 Landschapvrijwiligersgroep IVN Nieuwkoop Noorden
13 Soortenwerkgroep IVN Nieuwkoop Noorden
14 Knotgroep De Ronde Venen
15 Werkgroep Drechtoevers
16 Hakhoutgroep ‘t Eerste Stuk
17 Weidevogelgroep Rijpwetering

gouwe wiericke, gouda, zuidplas, krimpenerwaard

1 Knotgroep Krimpen
2 Weidevogelgroep Nieuwerkerk a/d IJssel
3 Werkgroep Afgezaagd
4 Natuur en Vogelwacht Krimpenerwaard
5 Hoogstambrigade Krimpenerwaard
6 Weidevogelgroep Krimpenerwaard
7 Knotgroep Natuur & Vogelwacht
8 Weidevogelgroep Lopikerwaard
9 Knotgroep Lopikerwaard

10 Werkgroep Haastrechtse Bos
11 Jeugd Natuurwacht Krimpen
12 VTV Groenakker
13 RAVON afd. Gouda
14 Natuur- en milieu werkgroep Nieuwerkerk
15 Weidevogelgroep Moordrecht
16 Orion
17 Vobula
18 Natuurgroep Waddinxveen
19 KNNV Gouda
20 Hoogstambrigade Bloemendaalseweg
21 Heemtuin Goudse Hout
22 WABORE
23 IVN IJssel en Gouwe
24 Weidevogelgroep Reeuwijk
25 Stichting Houtakkers Boskoop
26 Milieuraad Bodegraven
27 De Parmeij
28 Weidevogelgroep Bodegraven
29 Stichting Hollands Bos
30 Weidevogelgroep Driebruggen
31 Landschapsonderhoudsgroep Ruige Weidse Achterkade

alblasserwaard, vijfheerenlanden

1 Knotgroep de Groene Long
2 Knotgroep Nieuw-Lekkerland
3 Soortenwerkgroep Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
4 Knotgroep De Kievit
5 Knotgroep Alblas
6 Weidevogelgroep De Alblasserwaard

7 Vrijwilligersgroep Liesveld
8 Stichting Landschapsbeheer Alblasserwaard
9 Knotgroep Giessen-Lek

10 De Punt
11 Knotgroep NVW Vijfheerenlanden
12 Bongerd Bronkhorst
13 Soortenwerkgroep Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden
14 Weidevogelgroep Vijfheerenlanden

duin- en bollenstreek, haaglanden, leiden

1 Natuurlijk Milieu Houtwijk
2 Haagse Vogelbescherming
3 Werkgroep Dorrepaal
4 Soortenwerkgroep Nootdorp Leidschendam
5 Werkgroep Groenbeheer Nootdorp Leidschendam
6 Weidevogelgroep Nootdorp Leidschendam
7 Weidevogelgroep Santvoorde
8 Essenhakhoutgroep ‘t Nieuwe Bos
9 Werkgroep Duindigt

10 Vrienden van de Horsten
11 Soortenwerkgroep IVN Leiden
12 Landschapsvrijwilligersgroep IVN Leiden
13 Eendenkooi Warmond
14 Boerhaavetuin
15 Weidevogelgroep Noordwijk
16 Heemtuin Lisse
17 Vrijwilligersgroep Landgoed Keukenhof
18 Werkgroep Bollenvogels

midden-delfland, lansingerland, voorne-putten,  
rotterdam

1 Soortenwerkgroep KNNV afdeling Voorne
2 Landschapsonderhoudsgroep KNNV afdeling Voorne
3 Knotgroep Voorne
4 Natuur en Landschap Voorne-Putten
5 Weidevogelgroep Voorne Putten
6 Stichting Natuurlijk Grasweggebied
7 Vrijwilligersgroep Alkeet-Buiten
8 KNNV Delfland
9 Werkgroep Delfland

10 Weidevogelgroep Schipluiden
11 Knotgroep Midden-Delfland
12 Werkgroep Wolf
13 IVN Buergaard
14 Weidevogelgroep Schieveen
15 Vrijwilligersgroep Kralingse Bos
16 Natuur- en Vogelwacht Rotta
17 Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
18 Delftse Natuurwacht
19 Vrienden van de Banken

>	Vrijwilligersgroepen op de kaart

LBZH regio-indeling 2011

Duin- en Bollenstreek, Haaglanden, Leiden

Wijk en Wouden, De Venen, Ade-gebied

Gouwe Wiericke, Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard 

Alblasserwaard, Vijfheerenlanden  

Midden-Delfland, Lansingerland, Voorne-Putten, Rotterdam

Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Ijsselmonde,  
Eiland van Dordt

Soort vrijwilligersgroep

Landschapsvrijwilligersgroep

Soortenwerkgroep

Weidevogelgroep

Ooltgensplaat

Numansdorp

Middelharnis

Ouddorp

Hellevoetsluis
Spijkernisse

Dordrecht

Giessendam Gorichem

Meerkerk

Ridderkerk

Maassluis Rotterdam

Zoetermeer

Alphen aan de Rijn

Leiden

Katwijk aan Zee

Delft

Den Haag

Gouda

Bergambacht

Vlaardingen
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alblasserwaard
In 2010 was het aantal hectares, bedrijven 
en legsels meer dan 50% lager dan in 2009. 
De predatie was lager (11,34%). Er waren 
42 vrijwilligers actief met weidevogelbe-
heer. Vanwege de invoering van de nieuwe 
weidevogelcontracten zijn van slechts 54 
bedrijven de legselgegevens ingevoerd. De 
weidevogelgroep onderneemt inmiddels 
initiatieven om de vrijwilligers bij te scholen 
voor de nieuwe vorm van weidevogelbe-
heer. Er is een weidevogelcursus gegeven 
waaraan in totaal 11 personen hebben mee-
gedaan. De nieuwelingen zijn na afloop van 
de cursus actief geworden onder begelei-
ding van enkele ervaren vrijwilligers. 

bodegraven
Er werden minder nesten gevonden dan 
vorig jaar, maar het uitkomstpercentage was 
hoog: 83%, en de predatie laag: minder dan 
8%. Met de zwarte stern gaat het goed. Bij 
Melvin Stolwijk was een grote kolonie aan-
wezig, waar vrijwilligers een aantal vogels 
hebben voorzien van een zogenaamde 
datalogger. Hiermee kan, na terugkomst in 
Nederland, uitgelezen worden waar de vogel 
in onze winter is geweest. In opdracht van 
Landschapsbeheer Zuid-Holland zijn nest-
vlotjes gemaakt in de sociale werkplaats 
houtbewerking van Ipse de Bruggen. Enkele 
deelnemers konden op het bedrijf van Melvin 
een kijkje nemen om te zien wat het resul-
taat van hun werk was.

driebruggen
De weidevogelvrijwilligers in Driebruggen 
kijken tevreden terug op het broedseizoen. 
Ondanks de late aankomst van de grutto’s 
zijn er 174 nesten geteld, een toename sinds 
vorig jaar. De kieviten zijn echter gedaald 

naar 460 nesten. Maar belangrijker is dat er 
zeer veel kuikens vliegvlug werden, omdat er 
door het koude voorjaar laat werd gemaaid. 
De uitgestelde maaidatumpercelen leken 
om dezelfde reden succesvol voor de kuikens. 
Weilandpercelen die naast een natuurge-
bied liggen, waar nog later werd gemaaid, 
zijn echter al verlaten. De vogels gaven de 
voorkeur aan het natuurgebied. Bij de zwarte 
sterns een groot succes: maar liefst 16 nesten 
met evenveel vliegvlugge jongen!  

geestgrond
De vrijwilligersgroep ‘bollenvogels’ heeft in 
2010 totaal 636 hectare gemonitord met 22 
vrijwilligers. Bij de monitoring van de bol-
lenpercelen zijn per 100 hectare de volgende 
territoriumaantallen gevonden: 23 van de 
patrijs, 36 van de scholekster, 112 van de veld-
leeuwerik, 91 van de gele kwikstaart, 31 van 
de tureluur, 36 van de scholekster en 64 van 
de kievit. De vrijwilligersgroep geeft alle tel-
resultaten door aan SOVON Vogelonderzoek 
Nederland. Elk jaar organiseert de vrijwilli-
gersgroep een startavond, een excursie en 
een evaluatieavond. Het ontmoeten werkt 
heel motiverend! Op deze bijeenkomsten 
wisselen we dan ook ervaringen, tellingen en 
ontwikkelingen met elkaar uit.

goeree-overflakkee
De weidevogelaars van Goeree-Overflak-
kee zagen een lichte populatiestijging na 
het slechte seizoen van 2009. Zowel op de 
Scheelhoek als de percelen aan de Oost-
dijk zijn meer nesten van kievit en tureluur 
gevonden. De grutto is nu drie jaar op rij niet 
meer gevonden op de Scheelhoek. De sterke 
verruiging heeft afgelopen jaren geleid tot 
ongunstige omstandigheden. Een nieuwe 
pachter gaat proberen vaker te maaien om de 

ruigte wat in toom te houden en het opruk-
kende riet terug te dringen. Langs de Oost-
dijk wordt dankbaar naar nesten gezocht op 
het land van de betrokken eigenaar. Gelukkig 
zijn dit grote percelen en zijn er 29 kieviten, 2 
grutto’s en 4 tureluurs gevonden!

hoeksche waard
Het eerste kievitsei van de Hoeksche Waard 
werd dit jaar op 22 maart 2010 gevonden in 
het Oudeland van Strijen. In totaal heeft de 
weidevogelwerkgroep Hoeksche Waard op 
999 hectare gezocht naar eieren tegenover 
920 hectare verleden jaar. Begin mei zijn er 
door hevige regenval veel nesten en pullen 
verloren gegaan. Omdat veel vogels opnieuw 
zijn gaan broeden en dankzij de areaaluitbrei-
ding zijn er toch in totaal 155 kievitsnesten 
gevonden. Dat is 1 nestvondst minder dan 
verleden jaar! In totaal zijn er 24 scholekster-
nesten (in 2009 was dat 15 stuks) en 16 grut-
tonesten (in 2009 7 stuks) gevonden, wat 
voor beide soorten een flinke populatiestij-
ging betekent. 

koudekerk/ hazerswoude
Bij de weidevogelgroep Koudekerk/Hazers-
woude zijn de resultaten van het bescher-
mingswerk vergelijkbaar met die in 2009. 
Het aantal gevonden nesten is hoger en dat 
is te danken aan een nieuw deelnemend 
agrarisch bedrijf. 81% van de nesten is uit-
gekomen. In de Achthovenerpolder is een 
havik gesignaleerd die genoot van heerlijke 
eenden- en meerkoeteieren en hier zorgde 
voor hogere predatiecijfers. Meerdere vrij-
willigers hebben in het seizoen percelen 
met een maaidatumcontract gemonitord, 
wat nog wel even wennen was. Er is een 
groep vliegvlugge jonge grutto’s waarge-
nomen.  

krimpenerwaard
Opvallend is dat in de Krimpenerwaard van 
de hele provincie de meeste monitoring op 
de maaidatumpercelen is uitgevoerd. Als eer-
ste proefjaar is dit zeer geslaagd. Dat moni-
toring belangrijk is blijkt wel uit de grote 
afname van gevonden nesten. Het aantal 
gruttonesten is dit jaar gedaald van 150 naar 
107. Het aantal kievitsnesten is afgenomen 
van 329 in 2009 naar 233 dit jaar. Ook tureluur 
en scholekster laten een afname zien. Het is 
vrijwel zeker dat veel nesten in de uitgestelde 
maaidatumpercelen lagen. Voor de zwarte 
stern zijn maar liefst 91 vlotjes uitgelegd op 
21 locaties. Dit resulteerde in 36 nesten over 
3 kolonies. Uit een van de kolonies van 8 nes-
ten werden 10 jongen vliegvlug. 

lopikerwaard (zuid-hollands deel)
Bijzonder bij deze weidevogelgroep waren 
de gevonden nesten van een kleine ple-
vier en een visdiefje. Deze nesten zijn aan-
getroffen aan de rand van een ‘plasdras’ 
gebied. Een leuke vondst! En een succes bij 
de zwarte sterns: nadat er dit jaar twee-
maal zoveel vlotjes zijn uitgelegd, zijn er ook 
tweemaal zo veel nesten waargenomen. Alle 
14 vlotjes waren bezet, met als resultaat 16 
vliegvlugge jongen.

nieuwerkerk
De vrijwilligers van Nieuwerkerk hebben dit 

jaar meer nesten gevonden: 8 gruttonesten 
en 19 kievitsnesten zijn er ontdekt. Met een 
nieuwe boer is een succesvolle samenwer-
king gestart: 50% meer nesten dan vorig jaar 
zijn er beschermd. Iedereen dus dik tevreden.

nieuwkoop
Er werden veel minder nesten geregistreerd 
dan voorgaande jaren, maar dat komt vooral 
omdat van een aantal bedrijven geen gege-
vens binnenkwamen. De predatie was dit 
jaar tweemaal zo hoog als vorig jaar, name-
lijk 16%. Aan het begin van het seizoen is een 
cursus ‘monitoring maaidatumpercelen’ ver-
zorgd door Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
Dit jaar werd voor het eerst een broedgeval 
van de kleine plevier waargenomen. De agra-
rische natuurvereniging De Hollandse Venen 
heeft de betreffende agrariër, in overleg met 
Vogelbescherming Nederland, een passende 
beheerovereenkomst aangeboden. Het sei-
zoen is afgesloten met een excursie naar de 
Oostvaardersplassen. 

nootdorp/leidschendam
De eer gaat dit jaar uit naar Eddie van Leeu-
wen uit de weidevogelwerkgroep Nootdorp-
Leidschendam. Hij vond het eerste kievitsei 
van Zuid-Holland op 16 maart, op de dag dat 
ook het eerste landelijke ei is gevonden. Een 
goed begin voor deze groep met ook tien 
nieuwe enthousiastelingen die zich via de 

basiscursus weidevogelbescherming van 
Landschapsbeheer Zuid-Holland hebben aan-
gesloten. Het seizoen is positief verlopen, 
behalve voor de kieviten, zoals ook in andere 
gebieden het geval is. Het aantal grutto-
nesten is toegenomen en het totaal aan-
tal gevonden nesten is hoger dan in 2009, 
namelijk 958 (845 in 2009). 80,7% van deze 
nesten is uitgekomen. Een goed resultaat van 
de inzet van 45 vrijwilligers!

moordrecht
De vrijwilligers van Moordrecht hebben 29 
gruttonesten en 35 kievitsnesten gevonden. 
De resultaten verschillen sterk per bedrijf. 
Bij een boer lagen vorig jaar nog meer dan 
30 nesten, terwijl daar nu niet eens een kie-
vit is gevonden. Gedacht wordt daar aan de 
aanwezigheid van vossen sinds deze winter. 
Andere boeren hebben juist heel interessante 
weidevogelpercelen, waardoor steeds meer 
vogels op deze stukken lijken te gaan zit-
ten. Het totaal aantal gevonden nesten blijft 
daardoor gelijk, terwijl de verschillen tussen 
de bedrijven toenemen.

noordwijk
Twee nieuwe vrijwilligers hebben zich in 2010 
bij de weidevogelgroep Noordwijk gevoegd. 
De twee vrijwilligers waren zo enthousiast 
geworden bij de basiscursus weidevogelbe-
scherming dat ze direct bij een weidevogel-
groep in hun omgeving aan de slag wilden 
gaan. In het aantal gevonden legsels is in 
2010 dan ook, in vergelijking met 2009, een 
lichte stijging te zien. Van de grutto’s zijn 
in totaal 5 legsels gevonden, de kievit 37, de 
scholekster 6 en de tureluur 3. Hopelijk kan in 
2011 weer gezegd worden dat er meer legsels 
zijn gevonden en beschermd!

reeuwijk
Zoals altijd heeft Reeuwijk als eerste vrijwil-
ligersgroep alle nesten geteld en ingevoerd, 
al vlak na het broedseizoen. Het aantal grut-
tonesten steeg naar 261 terwijl het aantal 
kievitsnesten daalde naar 513. De grutto’s 
leken in twee golven aan te komen, door 
het koude voorjaar bleven ze enige tijd weg. 
Gelukkig is er door het late voorjaar ook zeer 

>	Nieuws uit de regio

De weidevogelgroepen 
uitgelicht

Door Marjel Neefjes

> Vogels en nesten zoeken op afstand

> Vervolg op pag. 14
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>	Nieuwe subsidieregelingen

laat gemaaid. De algemene indruk was dat er 
nog veel nesten en kuikens in de uitgestelde 
maaidatumpercelen waren. Helaas zijn die 
niet in de cijfers terug te zien omdat deze 
percelen alleen door monitoring op afstand 
kunnen worden gevolgd. Er zijn 9 nesten van 
zwarte sterns in Reeuwijk gesignaleerd, ver-
deeld over 2 kolonies. En er is een bergeenden-
nest gevonden: een zeldzaamheid.

rijpwetering
Positieve berichten uit Rijpwetering en 
omgeving. Het aantal gevonden nesten is dit 
jaar hoger dan in 2009, terwijl er op minder 
hectare gezocht is naar nesten. Dit vanwege 
de maaidatumpercelen waar een contract is 
afgesloten en waar dus geen nesten gezocht 
werden. Er zijn meer nesten gevonden van 
grutto, tureluur en scholekster. Het aantal 
kievitsnesten neemt af, net als in de andere 
gebieden. De uitkomstresultaten en preda-
tiecijfers liggen vrijwel gelijk als in 2009. Van 
de 669 geregistreerde nesten is 80% uitgeko-
men. Tevreden vrijwilligers!

santvoorde
Santvoorde heeft in 2010 net als de weidevo-
gelgroep Schieveen een cursus monitoring 
maaidatumpercelen gevolgd. Alleen waren 
er in het gebied van Santvoorde in 2010 nog 
geen maaidatumpercelen aangewezen, 
waardoor de opgedane theorie nog niet is 
toegepast in de praktijk. Santvoorde heeft in 
2010 het aantal legsels geteld en beschermd. 
Helaas was het aantal legsels in vergelijking 
met vorig jaar lager. Voor alle weidevogel-
soorten die zijn geconstateerd in het telge-
bied van Santvoorde zijn de aantallen leg-
sels verminderd. Van de grutto zijn 9 legsels 
gevonden (2009: 21), van de kievit 91 (2009: 
100), van de tureluur 2 (2009: 7) en van de 
scholekster 11 legsels (2009: 19). 

schieveen
Het weidevogelseizoen is voor de weidevo-
gelgroep Schieveen met ups en downs verlo-
pen. Een verheugend bericht is dat een aantal 
vrijwilligers zich heeft ingezet bij het moni-
toren van de maaidatumpercelen. Verder 
staat er grote druk op polder Schieveen met 
plannen om de polder om te vormen tot een 

recreatie- en moerasgebied, terwijl polder 
Schieveen een aantrekkelijk weidevogelge-
bied is. Ook aan de resultaten van 2010 is het 
belang van de polder voor de vier belangrijk-
ste weidevogelsoorten terug te zien: 38 grut-
tonesten, 89 kievitsnesten, 24 tureluurnes-
ten en 34 scholeksternesten.

schipluiden
De evaluatieavond van de weidevogelgroep 
Schipluiden heeft plaatsgevonden op het erf 
bij Nico van Paassen. Het doel van de avond 
was ervaringen en ontwikkelingen uitwis-
selen van het weidevogelseizoen 2010. Bij 
de evaluatie kwam ter sprake dat het wei-
devogelseizoen minder goed was verlopen 
dan het voorgaande jaar, wellicht veroor-
zaakt door de toename van het aantal man-
telmeeuwen en de lange aanhoudende 
kou. Verder kwam ter sprake dat (tijdelijke) 
bouwplateaus een interessant broedgebied 
zijn voor soorten als kieviten, plevieren en 
visdiefjes. Bouwbedrijven blijken er, na erop 
attent gemaakt te zijn, positief tegenover te 
staan om het bouwplateau minder te versto-
ren. Verder gaan de vrijwilligers in 2011 weer 
met volle moed en vertrouwen de weidevo-
gels beschermen en monitoren.  

vijfheerenlanden
Positief bericht uit de Vijfheerenlanden: een 
stijging van het aantal bedrijven met twee 
hectare, vier vrijwilligers en 99 legsels met 
lage predatie. Ook dit voorjaar zijn grutto-
kuikens geringd door Astrid Kant: 18 grotere 
kuikens. Grotere kuikens hebben een grotere 
kans van terugmelding. Een boer bij Leerdam 
heeft een grote passie voor weidevogels. Hij 
had 13 gruttonesten met als resultaat 13 vlieg-
vlugge jongen, door zorgvuldig maaibeheer. 
Zeven grote kuikens zijn geringd, waaronder 
kuiken R5LBBY. Dit kuiken is met 15.000 andere 
overwinterende grutto’s in november gezien 
in Coto Donana, Zuid Spanje. De kleurringen 
vertellen ons precies waar hij geboren is. 

voorne-putten
Het jaar 2010 was bij de weidevogelwerk-

groep Voorne-Putten het Gruttojaar. Een 
voorteken was een telefoontje van boer Van 
Kreuningen aan het begin van het seizoen. 
Een boer waar geen nesten werden gezocht 
belde op: “Jij doet toch wat bij de weide-
vogels? Nou het stikt hier van de grutto’s.” 
Inderdaad: 7 gruttonesten op een toekom-
stig maïsveld. Er was wel veel bescherming 
nodig bij het maïsland. Totaal zijn er 39 grut-
tonesten gevonden, waarvan er 38 zijn uitge-
komen (13 nesten in 2009). De vogels zorgen 
vaak voor verrassingen. Gelukkig maar! De 
overige vogels stonden wat in de schaduw 
van de grutto, totaal 269 nesten, ongeveer 
hetzelfde aantal als vorig jaar.  

de wetering
Het aantal grutto’s en tureluurs was onge-
veer gelijk aan dat van vorig jaar. Wel liep het 
aantal kieviten terug van 363 naar 281. De 
predatie was iets hoger dan vorig jaar: 11,5%. 
Wel is de indruk dat het uitkomstsucces goed 
was, mede door het late maaien. Er zijn veel 
vogels met jongen gezien. Op enkele bedrij-
ven hebben vrijwilligers gekeken naar de aan-
wezigheid van vogels op maaidatumperce-
len. Er zijn op enkele nieuwe locaties vlotjes 
uitgelegd voor de zwarte stern. De zwarte 
stern was vertegenwoordigd met 18 paar-
tjes, iets minder dan vorig jaar. De vereniging 
kent een systeem waarbij de nesten van de 
zwarte stern worden vergoed op voorwaarde 
dat er een ongemaaide strook langs de kolo-
nie blijft staan. 

zoeterwoude
Het aantal gevonden nesten in Zoeterwoude 
is een stuk lager ten opzichte van 2009. 599 
nesten zijn dit jaar beschermd en geregis-
treerd. Waarschijnlijk lagen veel nesten in 
de uitgestelde maaidatumpercelen waar 
geen nesten zijn beschermd door vrijwilli-
gers. Daarnaast ontbreken de gegevens van 
een aantal grote bedrijven. Een teleurstelling 
voor de vrijwilligers was de aanwezigheid 
van vossen in  polder Westeinde, waardoor 
predatie in het gebied een grote rol heeft 
gespeeld. De afsluiting van het seizoen was 
een geslaagde wandeling over boerenland-
paden. Het wordt weer spannend hoe het 
nieuwe seizoen zal verlopen. <

Voor het onderhouden van landschapsele-
menten is sinds 1 januari 2010 een nieuwe 
regeling geopend, genaamd ‘Subsidierege-
ling Natuur en Landschap’ (SNL). De SNL 
vervangt de oude landschapssubsidies 
van de ‘Subsidieregeling Onderhoud Land-
schapselementen’ (SOL) en de ‘Provinciale 
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer’ 
(PSAN). De lopende SOL- en PSAN-overeen-
komsten worden wel gecontinueerd. 
De SNL-regeling is een landelijke subsidiere-
geling, uitgevoerd door Dienst Regelingen, 
met het ‘Natuurbeheerplan 2010’ als toet-
singsinstrument. In het Natuurbeheerplan 
zijn voorwaarden opgesteld wanneer SNL-
subsidie aangevraagd kan worden. 

Extra provinciale regeling
De SNL is alleen opengesteld voor agrariërs 
met landschapselementen buiten de erf-
grenzen. Omdat particulieren en agrariërs 
met elementen op het erf daarmee buiten 
de boot dreigden te vallen, heeft de provin-
cie Zuid-Holland een provinciale regeling in 
het leven geroepen, genaamd de ‘Subsidiere-
geling Landelijk Gebied’ (SLG). De provincie 

Zuid-Holland is de uitvoerder van de rege-
ling, met ondersteuning van Landschaps-
beheer Zuid-Holland. De subsidieovereen-
komsten hebben een duur van zes jaar, met 
een minimumsubsidiebedrag van 3 1.200. 
Het eerste jaar moet onderhoud plaatsvin-
den aan één van de elementen. Knotbomen 
langs openbare wegen vallen helaas af. 

Alleen karakteristieke elementen
Het is vanaf 2010 niet meer mogelijk om voor 
elk type landschapselement subsidie aan te 
vragen, zoals dat hiervoor wel mogelijk was. 
Er zijn namelijk vier ‘landschapszoekgebie-
den’ aangewezen en op kaart ingetekend: 
binnenduinrand, droogmakerij, kleipolder en 
veenweide. In een landschapszoekgebied is 
alleen subsidie beschikbaar voor een karakte-
ristiek landschapselement in dat gebied. 

Eigenaar doet aanvraag
Het is niet meer mogelijk om als vrijwilli-
gersgroep of voor aanvragers als collectief 
een subsidieaanvraag te doen. De eigenaar 
van knotwilgen of geriefhoutbosjes dient 
zelf een aanvraag te doen, te ondertekenen 

en het subsidiebedrag te ontvangen. Het 
is daarna aan de eigenaar om het bedrag 
eventueel aan een vrijwilligersgroep te 
schenken voor het werk dat zij verrichten. 
De subsidieregelingen SNL en SLG waren 
opengesteld van 15 november 2010 tot 15 
januari 2011. Subsidie kon alleen worden 
aangevraagd als de aanvrager een in 2010 
aflopende SOL- of PSAN-overeenkomst had. 
Grondeigenaren die een SOL-overeenkomst 
hadden die tot november 2010 liep, hebben 
van Landschapsbeheer Zuid-Holland een 
instructiebrief ontvangen. Grondeigena-
ren waarvan in 2011 de SOL-overeenkomst 
afloopt, krijgen in het najaar van 2011 ook een 
instructiebrief. Het is echter nog onbekend of 
de subsidieregelingen in 2011 weer open gaan 
en hoeveel budget er beschikbaar is. 

Meer informatie
Op de website van Landschapsbeheer Zuid-
Holland is onder het kopje ‘informatie voor 
bewoners’ meer informatie over de SNL  
en SLG te vinden. U kunt natuurlijk ook tele-
fonisch contact opnemen met Arjan Gijlstra 
(0182) 68 36 71. <

> Vervolg van pag. 13
Door Arjan Gijlstra

Landschapsbeheer Zuid-Holland 
heeft vanaf 1993 de provinciale 
subsidieregeling voor (agrarisch) 
landschapsonderhoud uitgevoerd. 
Honderden eigenaren en vrijwilli-
gers maken dankbaar gebruik van 
deze financiële ondersteuning, 
omdat het landschapsonderhoud 
zeker niet kosteloos is. In 2010 zijn 
er op landelijk en provinciaal niveau 
flinke wijzigingen doorgevoerd.  Zo 
is er alleen subsidie voor elementen 
die karakteristiek zijn voor een 
bepaald landschap. 

Subsidie voor onderhoud  
van landschap

> Een karakteristiek landschapselement, het geriefhoutbos
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Door Maurice Kruk

Gemiddeld is de ondersteuning door Land-
schapsbeheer Zuid-Holland beoordeeld met 
een 7,5. Het laagste cijfer was een 3, het hoog-
ste cijfer een 10. Uit de enquête is niet altijd 
op te maken waarom een cijfer gegeven is. 
Gelukkig is er wel voldoende informatie ver-
kregen. Vooral het snel en goed beantwoor-
den van vragen wordt zeer gewaardeerd, 
maar ook over de uitleen van gereedschap, 
cursussen, ondersteuning bij arboplannen 
en advisering is men positief. Natuurlijk kan 

het altijd beter. Onder de vrijwilligersgroepen 
blijkt vooral behoefte te bestaan aan duide-
lijkheid omtrent de subsidiemogelijkheden 
voor landschapselementen. Ook wordt  
frequenter contact op prijs gesteld.
Een 7,5 is een goede uitslag, maar geen reden 
om tevreden achterover te leunen. In 2011 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling en ver-
betering van de dienstverlening. Hiervoor is 
feedback van de vrijwilligersgroepen onmis-
baar. Landschapsbeheer Zuid-Holland is 

>	Vrijwilligerswerk seizoen 2009-2010

Ruim 145.000 uur vrijwillige inzet!
daarom blij met alle geretourneerde enquê-
tes. Daarnaast kan natuurlijk op elk ander 
moment ook via post, mail of gesprek terug-
koppeling worden gegeven. 

de vrijwilligersgroepen

Aantallen groepen, groepsgrootte en 
-samenstelling
In 2010 ondersteunde Landschapsbeheer 
Zuid-Holland 75 groepen die actief waren in 
het landschapsonderhoud. Er zijn 30 groe-
pen actief in het soortenbeheer. Zij hebben 
dit jaar voor het eerst de enquête van Land-
schapsbeheer Zuid-Holland ontvangen. De 
ondersteuning van deze soortenbeheergroe-
pen is nog volop in ontwikkeling. Totaal zijn 
er circa 1200 actieve vrijwilligers in het land-
schapsonderhoud en circa 450 in het soorten-
beheer.  
Gemiddeld bevat een landschaps- en/of soor-
tengroep 16 deelnemers (mensen die mini-
maal éénmaal in het seizoen hebben deelge-
nomen aan een activiteit). De groepsgrootte 
varieert echter van twee tot 70 personen.  
De verdeling in leeftijd van de vrijwilligers 
was als volgt (tussen haakjes: verschil met 
vorig seizoen):

Het aandeel jeugd (tot 18 jaar) daalt licht tot 
16% (was: 20%). De trend naar vergrijzing lijkt 
zich langzaam door te zetten nu meer dan de 
helft van de vrijwilligers ouder dan 50 jaar is.
Deze resultaten zijn gebaseerd op 39 terug-
gezonden enquêtes en hebben vooral betrek-
king op de landschapsgroepen (34 groepen 
gaven aan zich hiermee bezig te houden) 
en in mindere mate  op de soortengroepen 
(9 groepen gaven aan zich hiermee bezig te 
houden); enkele groepen hebben dus beide 
taken in hun pakket. De weidevogelgroepen 
worden elders in dit jaarverslag besproken.

Kinderen jonger dan 12 jaar: 9% (-4)

Jeugd 12-18 jaar: 7% (gelijk)

Volwassenen 18-50 jaar: 28% (-2)

Ouder dan 50 jaar: 55% (+5) 

Het vrijwilligerswerk in Zuid-Holland wordt door Landschapsbeheer Zuid-
Holland ondersteund dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. 

In Zuid-Holland zijn vele vrijwilligers actief in natuur en landschap. Er zijn 
groepen die zich bezig houden met landschapsonderhoud (bijvoorbeeld de 
knotgroepen) en groepen die druk zijn met soortenbeheer (bijvoorbeeld 
weidevogel- en uilenwerkgroepen) of monitoring (tellen van planten en 
dieren). Landschapsbeheer Zuid-Holland ondersteunt vrijwilligers die actief zijn 
in en voor natuur en landschap. Jaarlijks gaan we via een enquête onder de 
groepen na hoe de groepen zijn samengesteld, hoe ze werken en hoeveel werk 
er is verricht. In deze enquête vragen we aan de vrijwilligersgroepen wat goed 
gaat in de ondersteuning door Landschapsbeheer Zuid-Holland, wat beter kan 
en welk rapportcijfer men geeft voor de ondersteuning. 

Activiteiten beheer
De meeste groepen (87%) houden zich bezig 
met landschapsonderhoud. 13% doet (uitslui-
tend) aan soortbescherming. De landschaps-
groepen houden zich naast het landschaps-
onderhoud ook vaak nog bezig met andere 
activiteiten zoals natuurontwikkeling en het 
behoud van cultuurhistorische elementen. 
Een klein deel (10%) combineert landschaps-
onderhoud en soortenbescherming.
De actieve, vaste werkgroep is verreweg 
de meest voorkomende organisatievorm 
(95%). Aparte werkdagen voor leden en 
niet-leden, zoals de landelijke Natuur-
werkdag, blijven op een zelfde niveau 
(omstreeks 50% van de groepen). Het wer-
ken voor of bij een andere organisatie nam 
af ten opzichte van het voorgaande seizoen.
Gemiddeld werd er per deelnemer per werk-
dag 4,4 uur gewerkt. Het gemiddelde aantal 
werkdagen per groep bedroeg 36,7. Met een 
gemiddelde groepsgrootte van 12 personen 
per werkdag en 75 groepen betekent dit in 
totaal maar liefs 145.332 werkuren! (12 perso-
nen x 4,4 uur x 36,7 werkdagen x 75 groepen)

Grondeigenaren
De groepen werken bij diverse grondeige-
naren, zowel particulieren, natuurterreinbe-
heerders als (semi-)overheden. Particulie-
ren vormen nog altijd het grootste aandeel 
(circa tweederde van de groepen werkt één 
of meer keren op particulier terrein), de 
helft van de groepen werkt op terrein van 
natuurorganisaties. Ook werd gewerkt op 
terreinen van de provincie, het waterschap 
en overige eigenaren.

Gereedschap
De vrijwilligersgroepen maken gebruik van 
diverse soorten gereedschap. Het aandeel 
gemotoriseerd gereedschap groeit nog 
steeds, maar liefst 69% van de groepen han-
teert bijvoorbeeld de motorkettingzaag. Dat 
blijkt ook uit de grote belangstelling voor de 
cursussen op dit gebied. Handgereedschap 
heeft echter nog altijd een zeer groot aandeel. 
>	Vervolg op pag. 18

> Overzicht van nieuwe aanleg/aanplant en onderhoud 
van de diverse landschapselementen en overige ele-
menten door de landschaps- en soortenvrijwilligers-
groepen in Zuid-Holland in het seizoen 2009/2010 
(gebaseerd op respons van 39 groepen, waarvan  
5 soortenbeheergroepen).

soortenbeheer
Faunapassages 3

Nestkasten 34

Vleermuisbunkers 7

Overzetacties amfibieën 3

objectsoort nieuwe aanleg/aanplant
2009-2010

onderhoud
2009-2010

puntelementen (stuks)

Solitaire boom 9 5

Leiboom 0 7

Knotboom 12 1.241

Hoogstamboom 8 259

Poel 2 8

Broeihoop 12 n.v.t.

lijnelementen (meter)

Knotbomenrij 367 3.497

Hakhoutsingel 800 1.036

Houtkade 5 481

Struikenrij 0 290

Heg/haag 200 635

Tiendweg n.v.t. 0

Berm/talud/slootkant n.v.t. 28.621

Sloot n.v.t. 336

Afrastering 132 446

vlakelementen (vierkante meter)

Bos 0 7.036

Griend 365 760

Geriefhoutbos 2.140 11.332

Rietland n.v.t. 102

Ruigte n.v.t. 2.790

Heemtuin 0 3.200

Overig

> Met plezier werken in het landschap
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Veldbezoeken
> Voer tellingen bij voorkeur uit in de loop van de ochtend.
> Tel bij droog en rustig weer, niet bij hevige regenval.
> Verstoor de vogels zo min mogelijk door op afstand te

observeren.
> Stel bij verstoring door bijvoorbeeld predatoren de

telling uit tot de rust is weergekeerd.
> Bezoek de afgesproken percelen vijf keer, tussen 

15 maart en half juni. Tussen de tellingen moet een 
periode van 7 tot 14 dagen verstreken zijn. Op 10 mei
moeten drie telrondes zijn uitgevoerd.  

> Kijk gedurende 10 minuten naar de activiteiten van de
weidevogels op de percelen.

> Tel eerst de vogels op de maaidatum percelen volgens
deze instructie, zoek daarna pas nesten op 
andere percelen. 

> Noteer waarnemingen van vogels op maaidatumperce-
len en bij voorkeur op minimaal 100 meter aan weers-
zijde van deze percelen. Kies een duidelijke grens
(bijvoorbeeld een sloot).

> Noteer op welke percelen u heeft geteld, inclusief de
percelen zonder waargenomen vogels.

Noteren van waarnemingen vogels
> Noteer uw waarnemingen op de plattegrond van het bedrijf

(voorbeeld zie figuur 1).
> Noteer de vogelsoorten met de volgende afkortingen:

Kievit Ki Kuifeend KE
Grutto Gr Patrijs Pa
Tureluur Tu Kwartel Kw
Scholekster Sc Kwartelkoning KwK
Slobeend SE Kemphaan KH
Knobbelzwaan KnZ Watersnip WS
Bergeend BE Wulp Wu
Krakeend KrE Veldleeuwerik VL
Wintertaling WT Graspieper GP
Zomertaling ZT Gele kwikstaart GKw
Tafeleend TE

> Gebruik de volgende symbolen om aan te geven 
welke waarneming u heeft gedaan. Als voorbeeld 
hier de Scholekster:

Volwassen individu 
Paar
Foeragerende vogel (combinatie met individu of paar)
Territoriaal gedrag (zingend/baltsend, op 
wacht staand)
Nestlocatie (vogel zichtbaar op nest, vliegt op 
van nest  of loopt terug naar nest)
Alarmerende vogel (s) met jongen
Vliegvlug jong

> Gebruik bij ieder bezoek een andere veldkaart. 

Noteren van waarnemingen graslandsituatie
> Gebruik de volgende notaties met betrekking tot het graslandgebruik:
Zwarte grond ZG
Maïsland, plantjes > 25 cm MA
Overig gewas OV
Niet gemaaid kort gras < 15 cm NG1
Niet gemaaid, graslengte >15 cm NG2
Niet gemaaid, platgeslagen gras NG3
Gemaaid (eventueel nog met maaisel, kort gras < 15 cm) G
Gemaaid met vluchtstroken, kort gras op perceel < 15 cm GV
Intensief beweid (> 5 koeien/pinken of 15 schapen per ha) B1
Extensief beweid (< 5 koeien/pinken of 15 schapen per ha) B2
Beweid geweest BG
Hergroei, graslengte > 15 cm (na gemaaid, beweid) HG
Plas-dras perceel PD

> Gebruik de volgende symbolen om aan te geven wat de 
kruidenrijkdom is:

Eentonige groene grasmat Kr1
Matig kruidenrijk: enkele kruiden zoals boterbloem, veldzuring Kr2
Zeer kruidenrijk: veel kruiden zoals pinksterbloem Kr3

Afsluiting
> Controleer of de kaartjes en formulieren volledig zijn ingevuld (naam,

bedrijf, perceel, datum, tijd, weersomstandigheden, graslandsituatie). 
> Overhandig de originele kaartjes aan de coördinator van uw weide-

vogelgroep en behoud zelf kopieën van de gegevens.
> De telgegevens worden verwerkt door een gegevensverwerker die 

bekend is met de telmethode.  
> De resultaten van de weidevogeltellingen worden na het seizoen

teruggekoppeld.

Sc
Sc

Sc

Sc

Sc
Sc

Figuur 1 
voorbeeld ingevulde
veldkaart

> Instructie weidevogeltellingen op maaidatumpercelen
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>	Weidevogelbescherming
Door Aletta van der Zijden; tekening Tom Pick

Kuikenland
De nieuwe Subsidieregeling Natuur en Land-
schapsbeheer (SNL) vereist voor weidevo-
gelbeheer een zogenaamd ‘mozaïekbeheer’, 
waarbij in principe 1,4 hectare ‘kuikenland’ 
per gruttobroedpaar is vereist (zwaar beheer, 
zoals uitgesteld maaien en voorweiden). Bin-
nen de SNL kunnen verschillende pakketten 

worden afgesloten voor verschillende aan-
tallen broedparen (bp) van weidevogels. Het 
laagste pakket dat in Zuid-Holland is openge-
steld is 50 bp per 100 hectare, waarvan 10 bp 
grutto. De volgende pakketten betreffen 75 
bp waarvan 15 bp grutto en 100 bp waarvan 
20 bp grutto. Gebieden met een hoge reële 
dichtheid, bijvoorbeeld 20 bp grutto, zijn niet 

verplicht op dit hoge niveau in te stappen. 
Vanwege de ‘kuikenland’-eis zal het aan-
tal maaidatumcontracten toenemen ten 
opzichte van de oude subsidieregeling PSAN.  
Deze contracten zijn het meest effectief 
in goede weidevogelgebieden met hogere 
dichtheden. Dit zal betekenen dat vrijwil-
ligers hier op minder percelen naar nesten 
hoeven te zoeken.

Niet betreden
De percelen met zwaar beheer worden 
vooral in de weidevogelrijke gebieden 
gecontracteerd. Daarom verwachten we 
relatief veel nesten op deze percelen. Onno-
dig betreden van deze percelen is echter 
ongewenst, en conform de Flora- en fau-
nawet ook niet toegestaan. Daarom zul-
len de meeste van deze nesten niet in het 
bestaande registratiesysteem worden opge-

nomen. De informatie over het gebruik van 
deze percelen door weidevogels is echter wel 
zeer relevant. Het geeft waardevolle ken-
nis aan de agrariër en aan de gebiedscoördi-
nator over de juiste ligging en effectiviteit 
van het perceel voor de weidevogels.  Het is 
daarom zinvol om op een andere manier te 
inventariseren welke weidevogels gebruik 
maken van de maaidatumpercelen en of er 
jongen in groot worden gebracht.

Vrijwilligersrol
De weidevogelvrijwilliger kan op verschillende 
manieren een belangrijke rol spelen in het  
weidevogelbeheer bij maaidatumpercelen: 
• Op bedrijfsniveau is het van belang om te 

weten of het perceel met zwaar beheer 
op de juiste plaats is gelegen, dus of het 
gebruikt wordt door weidevogels om te 
nestelen of te verblijven met hun jongen. 

In een volgend jaar mag het maaidatum-
contract op een ander perceel worden 
afgesloten als dat het weidevogelbeheer 
ten goede komt. De vrijwilliger kan daar-
over adviseren. 

• Ook kan de vrijwilliger de agrariër informe-
ren of er nog nesten of vogels met jongen 
in het stuk zitten vlak voor het maaien, 
zodat die nesten nog beschermd kunnen 
worden, of dat het maaien nog even kan 
worden uitgesteld. De nieuwe subsidie-
regeling (SNL) biedt de mogelijkheid om 
daarvoor een vergoeding te geven.

• Bij aanwezigheid van vogels met jongen 
kan de vrijwilliger helpen die te verjagen 
naar andere percelen met behulp van 
stokken met plastic zakken.

De vrijwilliger levert op bovenstaande 
manieren een bijdrage aan een compleet 
‘weidevogelplaatje’ van het bedrijf. <

Monitoring 
maaidatumpercelen

Binnen het nieuwe subsidiestelsel is er een onderscheid tussen maaidatum-
percelen en nestbescherming. Op de maaidatumpercelen mag pas later 
worden gemaaid, afhankelijk van het subsidiecontract van de boer. Deze 
percelen, gelegen in gebieden met veel weidevogels, mogen echter volgens  
de Flora- en faunawet niet onnodig betreden worden, wat het moeilijk maakt 
aantallen weidevogels te registreren. Landschapsbeheer Zuid-Holland 
stimuleert weidevogels te monitoren, op basis van gedrag. Overigens blijft 
nesten zoeken en beschermen absoluut noodzakelijk, want het areaal 
maaidatumpercelen bedraagt meestal niet meer dan 15% van het bedrijf.

> De veldkaart als hulpmiddel bij het monitoren

Monitoren zonder 
betreden: op basis  
van gedrag
Op het jaarlijks overleg van contactper-
sonen van de vrijwilligersgroepen gaven 
zij aan graag te willen weten welke nes-
ten zich in de maaidatumpercelen bevin-
den. In een vooroverleg van Landschaps-
beheer Zuid-Holland met enkele ervaren 
vrijwilligers is een voorstel gedaan om 
deze nesten te monitoren op basis van 
gedrag van weidevogels. Dit voorstel 
is voorgelegd aan SOVON, Landschaps-
beheer Nederland en Landschap Erfgoed 
Utrecht. Na aanpassing is dit vastgelegd 
in een monitoringsprotocol,  gebaseerd 
op het Broedvogelmonitorings Pro-
tocol (BMP) van SOVON. Landschaps-
beheer Zuid-Holland heeft een werkblad 
gemaakt met daarop de instructie. Vijf 
weidevogelgroepen zijn hier in 2010 al 
mee aan de slag gegaan. Landschaps-
beheer Zuid-Holland heeft bij deze groe-
pen een instructiebijeenkomst gehou-
den, waarbij de nadruk lag op het waar-
nemen van gedrag van weidevogels en 
de registratie daarvan. Dertig vrijwilli-
gers hebben hun gegevens ingeleverd bij 

Landschapsbeheer Zuid-Holland,  
die de gegevens heeft verwerkt op  
digitale kaarten. 
Momenteel werkt Landschaps beheer 
Nederland aan een methode om 
gedragswaarnemingen ook te kun-
nen registreren in de internetapplica-
tie waarin ook de overige weidevogel-

gegevens worden ingevoerd. 
Er is veel zinvolle ervaring opgedaan. 
Graag zouden we volgend jaar het aan-
tal vrijwilligers dat mee wil doen verder 
uitbreiden. Weidevogelgroepen met 
interesse kunnen zich aanmelden bij de 
vaste contactpersoon van Landschaps-
beheer Zuid-Holland.

Veilig werken
In 2010 besteedde Landschapsbeheer Zuid-
Holland aandacht aan het actualiseren van de 
bestaande arbo-plannen. Ook hebben nieuwe 
groepen inmiddels een arbo-plan gemaakt.

Maatschappelijke stages en 
jongerenwerkdagen
In 2010 hebben in totaal 42 leerlingen een 
maatschappelijke stage volbracht bij 9 
groepen. Een derde van de groepen geeft 
aan dat zij bereid is om leerlingen te bege-
leiden bij hun stage.
Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft even-
eens samen met een aantal vrijwilligers-
groepen werkdagen voor jongeren georgani-
seerd. De deelnemende groepen waren:
• Natuur en Vogelwacht Rotta
• Werkgroep Wolf
• Meer en Woud
• IVN Alphen aan den Rijn
• Natuur en Vogelwerkgroep de 

Krimpenerwaard
• Heemtuin Goudse Hout
Bijna 300 jongeren namen deel aan deze 
werkdagen, met een groepsgrootte variërend 
tussen 5 en 40 leerlingen.

De resultaten van het 
landschapsonderhoud
Ook in het seizoen 2009-2010 is er weer veel 
onderhoud verricht aan diverse elementen. 
Deze zijn vermeld in de bijgevoegde tabel. 
Omdat het aantal ingezonden enquêtes per 
jaar verschilt en ook welke groepen de enquête 
inzenden, is ervoor gekozen geen vergelijking 
te maken met voorgaande jaren. In de tabel is 
een onderscheid gemaakt tussen drie object-
typen, te weten  punt-, lijn- en vlakelementen. 
Bij de objecten is aangegeven in welke mate 
sprake is van nieuwe aanleg of aanplant en in 
welke mate er sprake is van onderhoud. <
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Uitnodiging jaarlijkse 
vrijwilligersdag Zuid-Holland

>	Zaterdag 12 maart 2011

De geschiedenis van Landgoed Ockenburgh begint in 1652 met de aanleg van een landhuis 
en tuin. Het gebied is in de loop der tijd verder uitgebreid en vernieuwd. Er zijn verschillende 
landschapsstijlen toegepast die nog altijd zichtbaar zijn. Op de vrijwilligersdag is genoeg te 
beleven in het prachtige gebied. Tijdens een excursie, verzorgd door de Algemene Vereni-
ging voor Natuurbescherming in Den Haag, wordt verteld over het landschap, de natuur en 
de rijke geschiedenis van het landgoed.     

Op de jaarlijkse vrijwilligersdag kan ook worden gewerkt. Er zijn meerdere zaagklussen te 
doen in het landgoedbos. Kinderen kunnen helpen met takken slepen. Daarnaast biedt de 
dag ruimte om kennis en informatie uit te wisselen met andere vrijwilligers in Zuid-Holland. 

Meedoen?
Voor meer informatie over het programma en inschrijving kunt u terecht op onze website 
www.landschapsbeheerzuidholland.nl

iedereen is van harte welkom!

Ook dit jaar organiseert Landschapsbeheer Zuid-Holland een jaarlijkse vrij-
willigersdag voor alle vrijwilligers die actief zijn voor landschap en natuur  
in Zuid-Holland. Alle landschaps-, weidevogel- en soortenvrijwilligers zoals 
uilenwerkgroepen en plantenwerkgroepen zijn van harte uitgenodigd.
We zijn dit jaar te gast op Landgoed Ockenburgh in Den Haag. Dit natuur-
terrein is in beheer bij Het Zuid-Hollands Landschap.

> Landgoed Ockenburgh foto idde lammers


