
1
    1 

 
 
 
 

 
Colofon: 
 
 
 

 
   Uitgave van    :      Weidevogelbescherming “AVEREEST” 

    

Teksten    :     Henk Spijkerman 
            Jan Altena 
       Cor Pierik 
       Janny Spijkerman 
 
 
              Lay-out   :          Janny Spijkerman 
      
   Foto’s   :     Henk Spijkerman, uit beschikbare bestanden  
                                                                               of anders vermeld  
              
   Drukwerk  : D&P media, Dedemsvaart 
    

    
 
 
De uitgave van dit jaarverslag is mede mogelijk door  subsidie van de 
  

         
 
   en  bedrijven die door middel van een advertentie financieel hebben bijgedragen 
 

   
 
 
 
 

2010

    1 

 
 
 
 

 
Colofon: 
 
 
 

 
   Uitgave van    :      Weidevogelbescherming “AVEREEST” 

    

Teksten    :     Henk Spijkerman 
            Jan Altena 
       Cor Pierik 
       Janny Spijkerman 
 
 
              Lay-out   :          Janny Spijkerman 
      
   Foto’s   :     Henk Spijkerman, uit beschikbare bestanden  
                                                                               of anders vermeld  
              
   Drukwerk  : D&P media, Dedemsvaart 
    

    
 
 
De uitgave van dit jaarverslag is mede mogelijk door  subsidie van de 
  

         
 
   en  bedrijven die door middel van een advertentie financieel hebben bijgedragen 
 

   
 
 
 
 

2010



2
    2 

Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding        blz.  3 
2.   Beschermgebied                  blz.  4 

 3. Ergernis (door onze voorzitter)      blz.  5  
 4. Het jaar 2010 in vogelvlucht      blz.  8 
 5. Waarnemingen        blz. 11  
 6. Voorbereiding expositie       blz. 13 
 7. Expositie         blz. 14 
 8.  Tijd voor veldwerk?       blz. 16 
 9. Janny Spijkerman, winnaar vrijwilligersprijs 2010   blz. 17 
 10. Voorjaarsvergadering       blz. 18 
 11. De eerste kievitseieren       blz. 19 
          12. Kindermiddag in “de Veldschuur”     blz. 20 
 13. Weidevogelboer een zwaar beroep, door Cor Pierik   blz. 21 
 14. Weidevogelexcursie       blz. 22 
 15. Resultaten 2010       blz. 24 
 16.  Najaarsvergadering       blz. 26 
           17. Schouderklop        blz. 27 
           18. Zendergrutto’s leveren schat aan gegevens    blz. 28 
           19.  Jong geleerd, oud gedaan (door Jan Altena)    blz. 29 
 20.  Lezingen        blz. 30 

21. Tweejarig GPS project Landschap Overijssel    blz. 32 
 22. Waardering voor vrijwilligers door Gemeente Hardenberg  blz. 34 
 23. Voorlichting op scholen en presentatie voor uw vereniging  blz. 36 
 24. Aandachtspunten voor de vrijwilligers     blz. 37 
 25.  De vergunning, het pasje en het eierboekje    blz. 38 
 26. Belangrijke telefoonnummers      blz. 38 
 27. Gedragscode vrijwillige weidevogelbescherming    blz. 39 
 28. Richtlijnen en procedure voor het melden van het eerste kievitsei blz. 41 
 29. Bestuur         blz. 42 
   
 
 
  
  

Met de uitgifte  van dit jaarverslag wil Weidevogelbescherming “AVEREEST”  mede 
haar dankbaarheid voor de getoonde inzet van  alle betrokkenen tonen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
© copyright: Weidevogelbescherming “AVEREEST” , januari 2011 
Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de initiatiefnemer. 

 
 
 
 

 



3
    3 

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

                   
 
                   Tijdens bemesting worden emmers over de nest geplaatst (foto Janny Spijkerman) 
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2.  Beschermgebied 
 
 

Weidevogelbescherming “AVEREEST” .  
 
In 1995 is Henk Spijkerman,   gestart met weidevogelbescherming in Dedemsvaart. Vanaf 
1996 hebben zich vrijwilligers bij hem aangesloten en  in 2010 heeft de  vereniging  69 
vrijwilligers, die bij 193  boeren de nesten van weidevogels beschermen op 4458 ha. 
 

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

 
De beschermgebieden beginnen in de gemeente Dalfsen, daar ligt het gebied tussen Nieuwleusen en 
Oudleusen. Dit gebied is in 2009 en 2010 verder uitgebreid. In onze eigen gemeente Hardenberg 
beginnen we in het Westerhuizingerveld, Den Kaat, Vierde Blok, omgeving Oostwijk, richting Elfde 
Wijk. Dan gaan we richting Luttergreppel, Slagharen, Schuinesloot, Nieuwe Krim, De Krim, Lutten en 
Oud-Lutten. In 2003 en 2004 is het gebied uitgebreid met Ane, Anerveen, Holthone en Holtheme.  
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3.  Ergernis, door onze voorzitter 
 
Aan het eind van jaar 2010 bladerde ik nog even in het discussieforum op de website van Landschaps 
beheer Nederland ( www.weidevogelbescherming.nl) Daar las ik met grote ergernis dat er mensen 
zijn die vinden dat de hard werkende boeren en loonwerkers vervolgd moeten worden voor het te 
vroeg maaien. (zie tekst) 
 
[Het wordt de hoogste tijd om al die hardwerkende boeren en loonwerkers strafrechtelijk te gaan 
vervolgen. Want ik bedenk dat een ieder die werkzaamheden uitvoert op het land eerst een 
inventarisatie moet maken van de aanwezige vogels en hun nesten. Vervolgens mogen die vogels en 
nesten niet verstoord worden. Tevens moet elke boer een vergunning aanvragen voor hij 
werkzaamheden uit gaat voeren op zijn land. De Flora- en Faunawet is hier duidelijk over! 
Dit allemaal gebeurt absoluut niet en daardoor zijn alle werkzaamheden illegaal. Hier lijkt mij een 
schone taak weggelegd voor Landschapsbeheer Nederland. Want inmiddels is wel duidelijk dat al dat 
praten en subsidie verstrekken zinloos is. Als elke boer zich aan de wet zou moeten houden en hier 
ook  gehandhaafd zou worden, dan zitten de populaties binnen een aantal jaar weer op het oude 
niveau.] 

Flora- en Faunawet 

Allereerst wil ik opmerken dat er in de Flora- en Faunawet   wel meer staat wat 
niet uitvoerbaar is. Zo mag je een beschermde vogel niet storen. Als deze regel uitgevoerd zou 
worden dan zou niemand in of dicht bij de landerijen kunnen komen. Want als een beschermde vogel 
door jou opvliegt wordt die immers door jou gestoord. Ik vraag mij dan ook soms af wie er gestoord 
is?  

De schrijver weet ook heel goed dat het niet uitvoerbaar is. Ik vraag mij af wat deze mijnheer dan wil 
met die boeren die vrijwillig goed met weidevogelbescherming bezig zijn al dan niet geholpen door 
vrijwilligers. Wat heeft hij met deze discussie voor?  

Dat de schrijver geen verstand heeft van wat een boerenbedrijf inhoudt is mij heel duidelijk anders 
durf je niet zulke dingen op papier zetten. Ik vraag mij alleen nog af: zou deze man dat geschreven 
hebben tijdens een maaltijd waar die de boeren toch maar steeds voor zorgen. 

                

 

 



6
    6 

Nestbescherming 
Diezelfde boeren komen een nestje tegen tijdens werkzaamheden op het land, gaan hiervoor uit hun 
tractor leggen het nestje opzij, om dit nest met eieren zo te sparen. Soms gebeurt dit meerdere 
keren. Wanneer ze dan bij een volgende bewerking moeten zien dat eieren zijn opgevreten door een 
van de vele predatoren, krijgen die van deze mijnheer dan een lintje?  Ik heb tenminste diep respect 
voor de boeren die dit blijven doen jaar in jaar uit.  

 

Predatoren 
Ik denk daar anders over. Behandel de boeren als mens en geef hen toch niet altijd  de schuld van 
iets dat de vele predatoren doen. Ik loop zo ongeveer 60 jaar in het veld en heb veel zien veranderen. 
Toen ik nog een schooljongen was en ik vond een weidevogelnest met 1 ei, dan ging ik de volgende 
dag kijken of er al 2 eieren waren. Zo ging dat verder tot de kuikens weg waren. Predatie dat wisten 
wij niet wat dat was, dat kwam zo weinig voor. Nu krijgen de vrijwilligers al de schuld dat er veel 
predatie is.  Want zij brengen een spoor naar het nest…! zo word gezegd.  

 

     nest gepredeerd door de zwarte kraai 

 

Dan is toch heel duidelijk dat er te veel predatoren zijn! Of denk ik nu …… verkeerd? 

Laten we de predatoren gaan bestrijden en het geld, wat nu aan veel onzinnige onderzoeken wordt 
besteed, aan de boeren geven voor hulp aan weidevogelbescherming. 

Een ding weet ik zeker het is de hoogste tijd dat de predatoren aan gepakt worden en niet de boeren. 
Dan kunnen wij de weidevogels weer beschermen zonder bang te zijn dat deze weer opgevreten 
worden.  
Weidevogelbeschermers en agrariërs zien tijdens het broedseizoen vaak met lede ogen aan dat er 
weidevogellegsels en –jongen en zelfs broedende vogels verdwijnen door allerlei predatoren. Ondanks 
inspanningen om de weidevogels aan een goed broedseizoen te helpen loopt de weidevogelstand,  
mede door predatie achteruit. 
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Naast kleine rovers als bunzing , 
hermelijn, wezel en de in dit gebied steeds meer voorkomende steenmarter worden vooral vos en 
zwarte kraai genoemd als boosdoeners. 
Ook katten, honden en verschillende meeuwensoorten eisen hun prooi onder de weidevogels. De 
laatste jaren zijn er steeds vaker berichten over grote verliezen door predatie. Daarom is het van 
belang om in het gebied met speciaal weidevogelbeheer er alles aan te doen om predatie te 
voorkomen. Dit moet door de weidevogelbeschermers en agrariërs gedaan worden. Bestrijding van 
predatoren, voor zover bij de wet toegestaan, dient te gebeuren in samenwerking met de plaatselijke 
Wildbeheereenheid. 
Een goede communicatie tussen agrariërs, weidevogelbeschermers en jagers is een vereiste.  
 

Preatoren bestrijden, dat kan niet in ons Nederland! Alles is en moet aaibaar zijn. Alles moet 
beschermd worden. Je mag ze zelfs nog niet “dood” aaien. 
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4.  Het jaar 2010 in vogelvlucht 
 
 
Expositie 
Het jaar 2010, met als hoogtepunt de opening van de expositie “Wat is er aan de hand met de 
weidevogels in Nederland” in De Veldschuur op 5 maart door Gedeputeerde Piet Jansen. 
De organisatie hiervan heeft veel inspanning gevraagd van diverse mensen binnen onze vereniging. 
Zo heeft Jan Altena ongeveer 100 uur staan schilderen aan het nieuwe wanddoek. En hebben 
Hanneke Ramaker van De Veldschuur en Janny Spijkerman zich vele uren ingezet voor de organisatie 
en het verzorgen van de expositie en de opening hiervan. 
 
Valentijnsdag 
Zaterdag 13 februari brachten de CDA-Statenleden, onder het motto ‘Het CDA Y van vrijwilligers’ een 
boeket naar een aantal vrijwilligers in alle gemeenten in Overijssel. Het bedanken van de vrijwilligers 
wordt door de CDA-Statenfractie van Overijssel al een aantal jaren gecombineerd met Valentijnsdag.  
Het CDA is heel erg blij met alle mensen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving en hun 
naasten. Vrijwilligers staan synoniem voor gemeenschapszin, naastenliefde, respect en 
verantwoordelijkheid.  

Henk en Janny Spijkerman waren bij die vrijwilligers. Mevrouw Antuma (Statenlid) en Dhr. Prinsse 
(Wethouder van de gemeente Hardenberg) kwamen het boeket overhandigen. 

 
Regio overleg  
Voorafgaande aan de start van het 
weidevogelseizoen was er het  regio-overleg met 
Landschap Overijssel en de 
 
 
Weidevogelavond 
waar aan  Janny Spijkerman de Vrijwilligersprijs 
Weidevogelbescherming werd uitgereikt 
 

 
 
 

Expositie, kindermiddag en weidevogelexcursie. 
De voorjaars- en najaarsvergadering.  
Met in de najaarsvergadering de uitreiking van de schouderklop 
 
 
Lintjes voor Piet de Ruiter en Jan Uythof 
 
Tijdens de uitreiking van de lintjes op 29 april is door Burgemeester Meulman aan twee leden van 
onze vereniging een lintje uitgereikt voor ondermeer:  
 “samen met andere vrijwilligers kamt hij in het broedseizoen weilanden uit om vogelnesten veilig te 
stellen voor landbouwvoertuigen”.   
 
 
Tijdens de IJsseldeltadag op  8 mei heeft ANV Camperland onze foto-expositie en materialen 
geleend om over weidevogelbescherming te vertellen. 
 
Onze expositie materialen zijn dit jaar veel gebruikt door anderen. Zo heeft de heer Hulsman van 
collega-vereniging Bezuiden de Vecht dit jaar twee maal de maquettes opgehaald.  
 
Was ons nieuwe wanddoek het grootste schilderij van Genemuiden. 
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‘Groene groepen zetten een boom op’. 
De expositie, met dit thema, bestond uit een 
serie panelen die samengesteld waren door de 
groene groepen zelf. Hierbij  willen ze laten zien 
wat voor hen een interessante boom is en 
waarom. 

Onze verenging en de Wild Beheers Eenheden 
hebben gezamenlijk de bossingels als thema 
gekozen. 

                          
 
 
 
 
Samen met Natuurinformatiecentrum in Ommen hebben we een klein diorama ingericht.  

Dit centrum, gevestigd in de Besthmermolen   biedt informatie 
over de natuurgebieden van onder meer de boswachterij Ommen (SBB), Landgoed Eerde (NM), 
Lemeler- en Archemerberg (LO) en Landgoed 't Laar (gemeente Ommen). Daarnaast zijn er 
wisselexposities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft IVN Raalte tijdens de Natuurfair in 
Heeten onze materialen gebruikt.   
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In de H. Alphonsus kerk in Slagharen 
tijdens het oogst- en dankfeest was onze kievit 
te zien 

 
 
De resultaten van het seizoen 
'Er kan tevreden teruggekeken worden op het afgelopen weidevogelseizoen. Ten opzichte van 2009 
zijn er meer nesten van weidevogels gevonden. Zo werden er in 2009 maar 314 nesten gevonden, in 
2010 waren dit er 430. In 2009 lag het uitkomstpercentage op 46%, dit jaar was dit aanmerkelijk 
hoger namelijk 60%. 
 
Trouwde onze penningmeester.   
 

Hebben de vrijwilligers in december een vrijwilligerscertificaat ontvangen    voor hun 
inzet in 2010. 
Hebben vrijwilligers hier heel spontaan op gereageerd. 
 
 
Informatiepaneel 
Er is een begin gemaakt voor een nieuw informatiepaneel en de verplaatsing hiervan. 
 
 
 
 
 
In Memorium 
 
Wij ontvingen het bericht dat op 26 december Bertus Altena plotseling was overleden.      

                 
Onze gewaardeerde vrijwilliger en eierzoek-maatje van Jan de Boer en Roelf Hiddink 
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5. Waarnemingen 
 
Als eenmaal het weidevogelseizoen begonnen is, zijn er de perikelen van het éérste kievitsei. 
 
 

 

16 maart werd het eerste kievitsei van Nederland 
gevonden. 
 
17 maart dat van Overijssel.  
 
21 maart het eerste kievitsei van de vereniging 
door Wiendel Loovers om 11.10 uur dit in de 
provincie Drenthe en diezelfde dag om 11.25 uur  
vond Johan Slatman dat van de gemeente 
Hardenberg. 

 

Meer meldingen 

Op 22 en 23 maart kwamen er meldingen binnen van de heren Jan Uythof, Hans Gons en  
Albert v.d. Boogaard dat ze een nestje met 3 en een nestje van 4 kievitseieren in Ane gevonden 
hadden. Diezelfde dag melde  de heer Werink een nest met 1 kievitsei aan de Braamberg en ’s 
middags melde Jan v.d. Heide ook een nest 1 kievitsei op het land van Verstappen. 

In de buurt van Genemuiden vond Jan Altena een opgevreten grutto, heel triest. De dag erop melde 
De Stentor over veel vossen in de Mastenbroekerpolder. 

'Mooi, maar een moordenaar' 
Bron; De Stentor: door Gerard Berendsen. zondag 11 april 2010  
 
De boer maakt zich zorgen. Grote zorgen. Wordt er de laatste tijd zelfs 'een beetje chagrijnig' van. Tonnen 
euro's gemeenschapsgeld worden jaarlijks uitgegeven om ernstig bedreigde en op papier met hoofdletters 
beschermde weidevogels uit de bek of klauwen van vos, buizerd en havik te houden. Dweilen met de kraan 
open, vindt Peter van Dalfsen, melkveehouder in Mastenbroek. "Hopeloos, zolang bijvoorbeeld via jacht of 
rigoureuze verstoring in belangrijke broedgebieden niet drastisch ingegrepen wordt tegen deze groeiende 
populatie niets ontziende veelvraten. 

Kijk, ik begrijp best dat vos, buizerd of grutto veel mensen even lief is. Droom lekker verder, denk ik dan." 
 
In de polder bij Genemuiden heeft hij geen boodschap aan 'mooie of zielige verhalen'. Is door schade en schande anders wijs 
geworden. Vindt een dode vos prima 'als dat het leven van een weidekuiken redt'. Want op z'n groene hectares in de oksel van 
Zwolse Steeg en Korenbeltweg weet Van Dalfsen na jaren ervaring wel heel precies waarover hij praat.  
 

Klaas Spijker uit Nieuwleusen melde een 
bijzondere vondst. Een scholekster op dak van 
voetbalkantine. 

 

 



12
    12 

 

 

Dagelijks kwamen er telefoontjes bij onze voorzitter van gevonden 
nesten en bijzonderheden. De groep van Jan Uythof vond in 
Ane op 9 maart twee nestjes grutto-eieren, waarvan 1×4 en 1×3 
eieren en een nestje van de wulp van 1x 4 eieren met daarvan een 
heel licht ei en Johan Slatman had jonge kieviten gezien.  

 

 
 
 
Jan Altena zoekt hulp!! 
 

a. Wie helpt mij uit de droom? 
Als het hard waait en de striemende regen over het land raast, staan de koeien en de paarden met 
hun achterwerk naar de kant waar de regen vandaan komt, maar hoe staan kieviten ten opzichte van 
een regenbui? 
 

 
 
 
 

b. Gezocht!! 
 
Jan Altena zoekt lege eierschalen van weidevogels. Hij vult ze en dan worden ze weer gebruikt als 
expositiemateriaal.  
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6. Voorbereidingen expositie 
 
In mei 2009 waren er tussen onze vereniging, Henk en Janny Spijkerman, Jan Altena en de 
coördinatrice, Hanneke Ramaker, van De Veldschuur al afspraken gemaakt over een expositie met 
diverse activiteiten. Er werd gebrainstormd hoe aan te pakken en welke publiciteit. Na de 
vakantieperiode, zo in augustus werden de gemaakte afspraken weer opgepakt. Zo werden de taken 
verdeeld en een programma samengesteld. Niet alleen een expositie en de officiële opening door …… 
(dat moest op dat moment nog ingevuld worden),  een dialezing, kindermiddag en de jaarlijks door 
Landschap Overijssel georganiseerde Weidevogelexcursie zou in het programma ingepast worden. 
 
In de omgeving van Zwartsluis en Rouveen waren er ook enkele ontwikkelingen omtrent de 
weidevogels. Deze partijen werden in de expositie meegenomen. Hierbij hoorde natuurlijk ook de 
Provincie Overijssel. Wat was er geen betere vertegenwoordiger als een gedeputeerde om de 
expositie te openen. Maar ja daar kwamen we al snel achter dat die afspraak maar niet zo geregeld 
was. 
 
Uiteindelijk is alles met gezamenlijke inzet van in 
het bijzonder de vrijwilligers van De Veldschuur 
gelukt.  
 

 

 
Er werden o.a. nieuwe vitrines gemaakt  
 

 
 
 
 
 
                  

 

 
Al een tijdje liep Jan Altena met het idee om een 
nieuw wanddoek te schilderen. De expositie in 
De Veldschuur gaf hiervoor de doorslag. 
Geregeld werd de huiskamer omgetoverd tot 
atelier. Het 10 meter grote doek werd dan 
uitgerold en werd er weer een stukje bij 
aangeschilderd. In totaal is het 100 uur 
schilderen geworden.  
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7. Expositie met als thema: 
 
 “Wat is er aan de hand met de weidevogels in Nederland”? 
 
 
 

 

In de Veldschuur was van 5 maart tot en 
met 17 april een expositie te zien over 
weidevogels. De expositie is opgezet door 
de vrijwilligers van Weidevogelbescherming 
“AVEREEST 

      

 

De beleving van de natuur, maar in het bijzonder de weidevogels, staat de laatste jaren steeds meer 
in het voetlicht. De Agrarische Natuur Vereniging, ANV Horst en Maten wil zich gaan inzetten om 
weidevogels te helpen, slootkanten te houden of het beheer van graslanden voor een terrein-
beherende organisatie uit te voeren. Zo heeft Staatsbosbeheer bij de overdracht van 425 hectare 
grond in de Olde Maten al laten weten dat ANV Horst en Maten essentieel zal worden om de Olde 
Maten te gaan beheren.  

Met het project “Hulp voor de Wulp” hoopt men de wulpen in dit gebied ook een steuntje in de rug te 
geven.  
 
De expositie gaf een goede indruk van de weidevogels, de bescherming hiervan en de bedreigingen 
die de weidevogels kunnen verwachten als ze aan het broeden zijn. Door middel van prachtige foto’s, 
een wanddoek en een aangelegd broedgebied met vogels en een levensecht kalfje krijgt de bezoeker 
een goede indruk van de werkzaamheden waar de weidevogelbeschermers en de agrariërs zich mee 
bezighouden. 

De opening van de expositie op 5 maart. 
De genodigden werden welkom geheten door de voorzitter van Stichting De Olde Maten, de heer Jouk 
Huisman. Als eerste kwam aan het woord de heer Lammert Kragt van Staatsbosbeheer, die op de 
samenwerking inging en het belang van de weidevogels in het gebied. Daarna werd een korte 
toelichting gegeven door de heer Albert Corporaal, voorzitter van Agrarische Natuur Vereniging, ANV 
Horst en Maten. 

Als 3e spreker was onze voorzitter Henk Spijkerman aan het woord die vertelde over onze vereniging, 
de weidevogels en de predatoren. Tevens bracht hij de bestrijding van predatoren onder de aandacht 
bij gedeputeerde Piet Jansen. 

 
 
Spijkerman bedankte alle deelnemende partijen voor de samenwerking.   
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Hierna richtte gedeputeerde de heer  Piet Jansen  zich tot 
de aanwezigen. Hij sloot zich aan bij de vorige sprekers en 
ging op enkele genoemde onderwerpen nader in. 

Daarna werd er buiten gezocht naar eieren van 
weidevogels. Gelet op de weersomstandigheden 
en de twijfels die er waren bij de genodigden is 
het toch gelukt ze te vinden.  

Om weer een beetje op te warmen was er een 
kopje koffie met een paaseitje en kwam de 
volgende spreker aan het woord. Peter van den 
Brandhof presenteerde het project “Hulp voor de 
wulp” in het Staphorsterveld. Nadat iedereen hier 
aandachtig naar had geluisterd was het officiële 
gedeelte afgerond en kon iedereen even rustig 
rondkijken en even gezellig napraten. 

 

 
 
Wulpenbolwerk  
 
Het Staphorsterveld is een erg belangrijk bolwerk van de wulp. Hiervan is er geen tweede in 
Overijssel, maar ook niet elders in Nederland. Het gaat hier namelijk om ‘normaal ‘boeren land, maar 
met hoge dichtheden van de wulp. Vrijwel vanaf de start van het weidevogelproject bij Landschap 
Overijssel in de jaren negentig was  er aandacht voor de nestbescherming in dit gebied. Een groot 
probleem was de grote versnippering van het gebied. Het was haast onmogelijk van de lange percelen 
te achterhalen wie het land gebruikte. De boerderijen stonden allemaal  langs de Oude Rijksweg in 
Rouveen. Dat is een heel eind weg en dan is de lol contacten met de gebruiker te onderhouden gauw 
verdwenen. Vaak markeerde men in de hoop dat de stokken werden opgemerkt door de bestuurder. 
De boeren namen meestal een positieve houding aan, ook al zagen ze wel eens dat ‘vrumde volk’ op 
in hun land.  Na de ruilverkaveling ging het vinden van een eigenaar wel een stukje makkelijker. Drie 
groepen waren inmiddels in het SHV actief. Dat er een tekort was aan vrijwilligers om het hele gebied 
voldoende af te dekken bleek toen de werkgebieden en inventarisatiekaarten van wulpenterritoria 
over elkaar werden gelegd. Er werd hulp gevraagd van andere groepen in de Provincie. En die kwam 
er en nog wel uit Twente. 
Maar hoe komen Twentse vrijwilligers helemaal in het Staphorsterveld terecht?   
Koenderink: ‘toen ik van Gerrit Gerritsen hoorde van al die wulpen daar dacht ik dat is pas een echt 
wulpengebied. Daar wil ik heen! En als het moet stel ik vijf mensen van mijn groep beschikbaar’. 
Koenderink was in zijn werkzame leven veehandelaar en kwam in die tijd overal, ook in Staphorst. Het 
is dan ook niet vreemd dat nieuwe contacten met boeren altijd goed uitpakken. Zoals Koenderink zelf 
zegt:‘We hebben echt geen boer gehad die nee tegen ons zei”. Koenderink en Boersma hebben al 
vele boeren geïnformeerd over de weidevogels en de bescherming. Ook wordt iedere boer gevraagd 
of hij lid is van de lokale ANV. Over Koenderinks werkwijze zegt hij: ‘Wil je wat bereiken? Dan moet de 
boer op de eerste plaats staan. Ga naar de boer toe, niet afwachten tot hij je vraagt wat doe je hier? 
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8. Tijd voor veldwerk? 
 
Ja, en dan begint het weidevogelseizoen. De eerste nesten zijn gemeld. De werkzaamheden bij de 
agrariërs begint en daarmee ook de nestbescherming. 
 
 
 
 
 
Begin april kwam de vraag om hulp tijdens 
bemesting van maïsland.  
 
 
 

 
 
 
Na een paar telefoontjes 2 vrijwilligers 
ingeschakeld. 
 
 
 
 
 
 
                                   (foto’s Janny Spijkerman) 

 
 

  
 

 
Henk kon  dit jaar ook weer 
meehelpen. Gelukkig! 
 
Weer genieten van het veldwerk. 
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9. Janny Spijkerman, winnaar vrijwilligersprijs 2010   

 

 

Op donderdag 4 maart opende Landschap Overijssel tijdens de traditionele weidevogelavond het 
seizoen voor de weidevogelbescherming in Overijssel.  
In 2009 hebben 600 vrijwilligers en 2100 agrariërs zich samen ingezet voor de bescherming van 
weidevogels. In totaal hebben zij 8000 weidevogelnesten gemarkeerd. Een geweldige prestatie. 
Speciale aandacht was er voor mevrouw Spijkerman van de vrijwilligersgroep ‘Weidevogelbescherming 
Avereest’. Zij won dit jaar de Vrijwilligersprijs Weidevogelbescherming voor de inzet van haar 
organisatorische talent gedurende de afgelopen tien jaar.  
Ook dit jaar biedt Landschap Overijssel deze en de veertig andere vrijwilligersgroepen ondersteuning 
bij de bescherming van weidevogels.  
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10.  Voorjaarsvergadering 
 
 
Deze voorjaarsvergadering, waar onze voorzitter niet aanwezig was i.v.m. ziekenhuis opname en de 
penningmeester een uurtje voor de vergadering een ongelukje kreeg. Dan is het improviseren. 
Gelukkig is onze secretaris Janny Spijkerman van de meeste zaken op de hoogte en 
vertegenwoordigde zij de beide heren. Met ondersteuning van enkele leden is alles vlot verlopen. 
 
Er werd teruggeblikt op de opening van de expositie. Het thema wat door onze voorzitter onder de 
aandacht gebracht was. Het bestrijden van predatoren. Hier werd over gediscussieerd. De regels van 
de Provincie in deze. Dit werd door de heer Slatman toegelicht.  
De nieuwe ontwikkelingen, vertelt op de weidevogelavond van Landschap Overijssel, omtrent de 
weidevogelbescherming werden toegelicht. ** 
De heer Gons vertelde zijn ervaringen tijdens de opening.  Jan Altena vertelt over het nieuw 
geschilderde doek en vraagt deelname voor de weidevogelexcursie. Er werd ook teruggeblikt op de 
weidevogelavond van Landschap Overijssel. Hier werd aan Janny Spijkerman de vrijwilligersprijs 
weidevogelbescherming uitgereikt.  
Het financiële verslag werd besproken en werd door de leden goedgekeurd. 
 

 

 
 
 
De pasjes werden weer verlengd en zo konden 
de vrijwilligers weer het veld in om de nesten 
van de weidevogels te beschermen. Reikhalzend 
uitkijken naar wie er dit jaar het eerste kievitsei 
ging vinden.  
 

 
 
 
 
 
 
** 
Collectieve weidevogelplannen 2010 
Vanaf 1 januari 2010 voorziet het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) via collectieve 
beheerplannen in de weidevogelbescherming. In Overijssel bestrijken deze beheerplannen gebieden 
met grote dichtheden van grutto’s, tureluurs en wulpen. In ons gebieden is dit (nog)niet van 
toepassing. 
Waarom het (nog) niet. Inmiddels was het contact met een agrariër in Holthone weer opgepakt 
omdat er weer mogelijkheden waren voor de aanleg van plasdras gebieden.  
Door Natuurlijk Platteland Oost komt er een voorlichting. Betreffende agrariër was bereid hieraan mee 
te werken. Was het niet zo dat we een nieuwe regering hebben gekregen en per 1 oktober alle geld-
kranen dichtgedraaid zijn. Hiermee komt er voor 2011 ook een stop op uitbreiding van de hectares 
weidevogelcontracten.  
Conclusie: Geen aanleg van plasdras in Holthone.  
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11. De eerste kievitseieren van 2010                    
 
 
 
16 maart werd het  eerste kievitsei van Nederland gevonden. Beter gezegd er zijn er twee gevonden. 
Namelijk één in Friesland en één in Utrecht. Het Friese ei is gemeld bij de BFVW, het Utrechtse ei bij 
LBN. Het is niet duidelijk welk ei het eerste was. Aad van Paassen van LBN zegt hierover in Gooi- en 
Eemlander: “We gaan geen vliegen afvangen. Het wordt een gedeelde eerste plaats”. Het Friese ei lag 
bij de vliegbasis Leeuwarden, het Utrechtse ei bij Bunschoten. 
 
 
 
17 maart, is op het Vitensterrein aan de Petersweg te Vroomshoop het eerste kievitsei  van Overijssel 
gevonden. De heer H.J. Kerssies uit Vroomshoop vond omstreeks 15.30 uur  het  eerste ei.  Het nest, 
met 1 ei,  lag op de rand van de sloot van een heel weidevogelrijk gebied. De vinder  is  van de lokale 
Werkgroep Hammer Vogelwacht.  
 
 
 
21 maart, is op een stuk maïsland aan de Braamberg in de gemeente De Wolden het eerste kievitsei 
van onze vereniging gevonden. Wiendel Loovers vond omstreeks 11.10 uur het ei.  
Om 11.25 uur  is op bouwland aan de Anereschweg in Ane het eerste kievitsei van Hardenberg 
gevonden. Johan Slatman  vond twee nestjes met twee eieren.   
Johan Slatman ontving van de Gemeente Hardenberg een mooi boeket bloemen.  
 
 

 
Wiemel Loovers 

       
      Johan Slatman 
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12. Kindermiddag in de Veldschuur 
 
 
Aan de kindermiddag werd door 25 kinderen deelgenomen. Nadat Hanneke Rademaker, coördinatrice 
van de Veldschuur, verteld had wat de bedoeling die middag was, werd door Henk Spijkerman over 
de weidevogels vertelt.  
 
Inmiddels had Jan Altena buiten nesten verstopt. Dit was voor de jeugd natuurlijk de mooiste activiteit 
die middag.  
 
                                  

 
 
 

                                                             
 
 
Een heel gezellige en leerzame middag voor de jeugd. Die hiervan ook volop heeft van genoten. 
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13. Weidevogelboer een zwaar beroep,  door Cor Pierik                              

Nederland telt duizenden boeren met weidevogels. Ook op onze boerderij in de Kop van Overijssel 
boeren we nadrukkelijk met de weidevogels. Om te zien hoe dit werkt, kwamen dit voorjaar tientallen 
weidevogeldeskundigen, weidevogelliefhebbers en bestuurders van de provincie Overijssel kijken. 
Binnen een half uur was duidelijk hoe lastig het is om met weidevogels te boeren. 

Van de 8 gruttonesten die we even snel zouden inspecteren, waren er al vier opgevreten door een 
hermelijn. Op slechts drie van de 11 tureluurnesten die waren gemarkeerd, werd nog gebroed. Deze 
nesten waren voor een gedeelte opgevreten door hermelijnen en voor een ander deel ten prooi 
gevallen aan een buizerd. De buizerd en de hermelijn zijn slechts twee van de 22 natuurlijke 
predatoren die de weidevogels bedreigen, vertelde weidevogeldeskundige Henk Spijkerman. 

Moeiteloos somt de weidevogelgoeroe alle predatoren op. Het gaat niet alleen om de vos, sperwer, 
bruine kiekendief, havik, egel, bunzing, steenmarter, kraai, kauw, roek, raaf, ekster, ooievaar en 
reiger. Ook krijgen veel te veel honden en katten van hun eigenaren de gelegenheid om de weilanden 
af te stropen. Bovendien vertrappen en bevuilen talloze groepen overzomerende ganzen 
(brandganzen, Canadese ganzen, nijlganzen en kolganzen) het gras. Dit is voor de meeste 
weidevogels ook uitermate vervelend, zeker als ze kuikens hebben. 

Boeren met weidevogels is een groot feest als je succesvolle legsels hebt. Het is uitermate 
teleurstellend als je ziet dat de natuurlijke predatoren het riant winnen van de weidevogels. 
Beleidsmakers denken doorgaans teveel in termen van maakbare natuur. Daarom sturen ze de boeren 
het veld in om de weidevogels te redden. Daarbij gaan ze volledig voorbij aan die natuur zelf. 

Als beleidsmakers echt iets willen doen aan de weidevogelstand, dan moeten ze keuzes maken voor 
echte weidevogelgebieden. In weidevogelgebieden moet dan vooral het aantal predatoren sterk 
worden teruggedrongen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in deze gebieden gedurende het 
broedseizoen geen plaats is voor de vos en ooievaar. 

Ook andere maatregelen om het aantal predatoren terug te dringen zijn eenvoudig te nemen, maar 
geen bestuurder wil de krant in als ooievaarhater of vossendoder. Welke bestuurder durft echte 
keuzes te maken? Liever sturen ze de boeren met een kluitje in het riet of de weidevogelbeschermer 
met een paar stokjes het veld in. 

De natuur geeft veel meer antwoorden dan beleidsmakers kunnen bedenken. In die natuur zag ik 
vorige week nog ongeveer 20 grutto’s panikeren boven een gruttonest. Soms sloegen ze de vleugels 
uit en soms maakten ze een zweefduik naar beneden. Niet alleen de twee eigenaars van het nest 
waren in rep en roer. Alle soortgenoten hielpen  Ongemerkt dacht ik even aan de burenhulp op het 
platteland. 

In de volle overtuiging dat er iets aan de hand was rende ik een paar tel later naar het gruttonest. 
Een hermelijn rende weg. Hij kroop in een holletje langs de sloot. Twee grutto-eieren waren weg, een 
derde was al aangevreten. De rust keerde terug. Ook dit gruttopaartjes heeft dit jaar niet voor 
nakomelingen kunnen zorgen. Wel hebben ze hiervoor een vliegreis (door een aswolk) van 8.000 
kilometer moeten maken. Weidevogel zijn is ook een zwaar beroep. 

Mei, 2010  
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14. Weidevogelexcursie  
 
Een mistige en koude zaterdagmorgen 17 april. Maar al heel snel zo rond half negen kwam het 
zonnetje en werd het een prachtige dag voor de weidevogelexcursie die Weidevogelbescherming 
"AVEREEST" samen met Landschap Overijssel had georganiseerd. Rond negen uur kwamen de eerste 
deelnemers in De Veldschuur te Rouveen,  binnen lopen. Nog even tijd om voor de excursie  de 
expositie te bekijken. Nadat zich zo ongeveer 25 personen hadden verzameld, waaronder 
Gedeputeerde Piet Jansen en de Statenleden Mevr. Antuma en Mevr. v.d. Graaf , werd iedereen 
voorzien van een kopje koffie. 

 
Erwin Booij 

 
Piet Jansen 

 

Erwin Booij van Landschap Overijssel heette iedereen welkom en gaf het woord aan Piet Jansen**. 
Die met deze excursie tevens het startsein gaf van de Weidevogelkijkweek die van 17 t/m 25 maart 
gehouden werd. In het hele land waren er activiteiten rondom weidevogels. 

 
Piet Jansen: “Gelet op de sterke afname van de weidevogels is het heel belangrijk dat er landelijke 
brede aandacht wordt gevraagd voor de weidevogels en de bescherming hiervan. De Provincie  
stimuleert van 1991 de weidevogelbescherming in Overijssel. Er is de afgelopen jaren veel veranderd. 
Vanaf 2010 komt er een nieuwe aanpak weidevogelbeheer. In overleg met alle betrokken partijen, 
zoals o.a. de vrijwillige weidevogelbeschermers, de agrariërs, de WBE's en Agrarische 
Natuurverenigen, gaan hier samen aan werken. In Overijssel zijn 41 weidevogelgroepen actief en 
beschermen zo'n 700 vrijwilligers ongeveer 9000 weidevogellegsels. Zij leveren hiermee een 
belangrijke bijdrage aan het behoud van de weidevogelstand. Piet Jansen spreekt dan ook zijn 
waardering uit voor de inzet van deze vrijwilligers. De Provincie blijft dit zeker stimuleren.  Hij hoopt 
dan ook dat de landelijke weidevogelkijkweek een succes wordt en een jaarlijks terugkerende traditie 
zal worden. Verder refereert Piet Jansen nog aan de recentelijk uitgebracht film met daarin Ard 
Schenk als ambassadeur van weidevogels. Die aangeeft dat het met de stand van de weidevogels 
slecht gesteld is”.  

Daarna vertelt Erwin Booij, aan de hand van een presentatie, over de weidevogels en de bijzonder-
heden hiervan. De kievit, grutto, wulp en scholekster passeren de revue. 

Joop Beens, gebiedscoördinator in het gebied waar de excursie wordt gehouden, vertelt over zijn rol 
in dit hele gebeuren. 
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Na het officiële gedeelte werd er 
achter De veldschuur gezocht 
naar nesten. Die op deskundige 
wijze door Henk Spijkerman en 
Jan Altena waren verstopt. 

 

 

 

 

Zo tegen half 11 werd het startsein gegeven om te vertrekken naar Genemuiden. Waar op 2 locaties 
de nesten van weidevogels kon worden bekeken. De deelnemers voorzien van verrekijkers en 
telescoop hadden een prachtig uitzicht op de nesten in dit weidevogelgebied. Henk Spijkerman 
vertelde op één van de locaties over de stand van de weidevogels en de predatie van de nesten. 

 

 

 

 

 

 

 

Door de deelnemers waaronder 
Piet Jansen en de Statenleden 
werd aandachtig geluisterd. 
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15. Resultaten 2010 
                                                           
 
Weidevogelbescherming “AVEREEST”  
 
Actief in gemeenten Hardenberg, Staphorst, Dalfsen, en Ommen   
Aantal meewerkende agrariërs 193 
Aantal vrijwilligers 69 
Oppervlakte beschermd gebied Bouwland   2316 ha    Grasland  1266 ha 
    Overige en onbekend 876 
    Totaal:  4458 ha 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
 

 
 
Legsels per soort 2010 

 
Soort Totaal Bekend Uit 

Niet 
uit 

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

  

Eend 
onbekend 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0                                 
Grutto 14 12 6 6 50.00 5 0 1 0 0 0 

Kievit 303 225 140 85 62.22 61 0 14 6 4 0 

Meerkoet 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 73 50 30 20 60.00 12 0 4 0 3 1 

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

Wilde eend 22 11 0 11 0.00 11 0 0 0 0 0 

Wulp 15 14 11 3 78.57 2 1 0 0 0 0 

Totaal 430 315 189 126 60.00 92 1 19 6 7 1 

Percentage 
van bekend 
resultaat   

60.00 40.00 
 
29.21 0.32 6.03 1.90 2.22 0.32                                 
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Beschermingsactiviteiten per soort 2010 

 
Soort AA BM GB NB OM OV PE RS ZP Totaal 

  

Grutto 7 7 

Kievit 11 24 3 3 11 52 

Scholekster 5 3 1 4 13 

Wulp 1 1 3 5 

  

Totaal 
% van totaal 

 17 
22.08 

28 
36.36 

 13 
16.88 

4 
5.19 

  15 
19.48 

77 

 
Legenda:  
AA: bij aanaarden 

BM: bij bemesten 

GB: bij gewasbescherming 

NB: bij beweiden 

OM: bij maaien 

OV: bij ov. activiteiten 
 

PE: bij ploegen/eggen 

RS: bij rollen/slepen 

ZP: bij zaaien of poten 
 

                 
                             
  
Beschermingsactiviteiten per gewastype 2010 

 
Gewastype AA BM GB NB OM OV PE RS ZP Totaal 

  

Aardapp. 10 1 11 

Bieten 1 1 

Graan 5 5 

Gras 1 7 8 

Mais 17 11 1 3 14 46 

Onb. 5 5 

Overig 1 1 

  

Totaal 
% van totaal 

 17 
22.08 

28 
36.36 

 13 
16.88 

4 
5.19 

  15 
19.48 

77 

 
Legenda:  
AA: bij aanaarden 

BM: bij bemesten 

GB: bij gewasbescherming 

NB: bij beweiden 

OM: bij maaien 

OV: bij ov. activiteiten 
 

PE: bij ploegen/eggen 

RS: bij rollen/slepen 

ZP: bij zaaien of poten 
 

                               
 



26
    26 

16. Najaarsvergadering 
 
Tijdens de najaarsvergadering op maandag 1 november maakte de voorzitter de resultaten van het 
afgelopen jaar bekend. Deze vindt u terug op de voorgaande pagina’s. 
 
De resultaten en de ervaringen werden besproken. Het onderwerp predatie kwam nogmaals aan de orde. 
Zoals ook het aantal weidevogels dat terugloopt. 
 
Werd de schouderklop uitgereikt, zie hoofdstuk 17 
 
De avond werd afgesloten met een presentatie van: Natuurfotograaf Han Bouwmeester 

 

 
 
 
 

Hij vertelde over de zeevogels van de Farne eilanden en Bass Rock. Aan de Oostkust in het grensgebied 
tussen Schotland en Engeland bevinden zich een aantal unieke vogelgebieden waarvan de Farne eilanden 
en Bass Rock de belangrijkste zijn. 
 
Vogelfotografie……. Zo doe ik het! En toonde een klankbeeld met mooie foto’s. 
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17. Schouderklop, jaarlijks wordt deze uitgereikt aan een vrijwilliger of een groepje vrijwilligers, die/dat zich op welke 
wijze dan ook verdienstelijk heeft/ hebben gemaakt. 
 
In 2010 gaat de schouderklop naar een vrijwilliger(s) die al  vanaf 1995 bij de vereniging betrokken is. Hij 
Heeft toentertijd een gebied toegewezen gekregen, waar hij met heel veel plezier en met volle overgave 
zijn taak als weidevogelbeschermer verrichtte. 
Maar het werd al donkerder en donkerder boven zijn hoofd door al de zwarte kraaien en nu zijn er in dat 
gebied (bijna) geen weidevogels meer. Hij kreeg een nieuw maatje met ook veel doorzettingsvermogen. 
Samen zijn ze op pad gegaan en hebben rondgekeken waar wel weidevogels waren en hebben contact 
gezocht met de boeren in dat gebied. Dat heeft er toe geleid dat ze geheel zelfstandig het gebied 
uitgebreid hebben. Nu beschermen ze bij 13 boeren op 182ha de weidevogels.  
Daarom gaat dit jaar de schouderklop naar de heren Brandsma en Spijker. 

 
 
 
 
 

 
 

Henk Spijkerman overhandigt de Schouderklop aan de heer Brandsma (de heer Spijker ontbreekt op de foto). 
 
 
 
 

         Ook dit jaar werd het ingraveren van de bekers verzorgd door: 
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18. Zendergrutto's leverden schat aan gegevens (Bron:Vogelbescherming Nederland) 
 
 

 
 
 
 
  
 

Grutto's blijven tijdens de trek veel vaker dan gedacht in Zuid-Europa hangen 
en vliegen niet door naar West-Afrika. Grutto's die dat wél doen zijn daar heel reislustig. Dit zijn enkele 
belangrijke conclusies van de Rijksuniversiteit Groningen na een jaar onderzoek met gezenderde 
grutto's. Veertien vrouwtjes en één mannetje kregen in mei 2009 een zender in hun buik. Daardoor 
konden ze bijna van dag tot dag worden gevolgd tijdens hun trektocht tussen het broedgebied in 
Nederland en overwinteringsgebieden in het zuiden. Een belangrijke vraag was of de vogels tussenstops 
maken. Drie van de gevolgde vogels maakten géén tussenstops en vlogen in ruim drie dagen 5.000 
kilometer non-stop met een gemiddelde snelheid van 70 km/u. Het onderzoek heeft veel waardevolle 
gegevens en kennis opgeleverd voor de bescherming van de soort. 
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19.  Jong geleerd, oud gedaan, door Jan Altena 
 

Het opgroeien in een grote stad heeft veel voordelen maar ook nadelen; je bent verder van de natuur af. 
Daarom is het voor onze kinderen en kleinkinderen een groot feest om enkele dagen door te brengen op 
het prachtige eiland Schiermonnikoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is er nog mooier dan op de schouders van je opa rond 
te struinen over het wad! 
  

 
 
 
Weg van de drukte op de weg vanwege het Pinksterweekend, de stilte en de grootsheid van de natuur op 
te zoeken, die dit specifieke eiland biedt. 
Eind mei is er nog veel te zien, en de scholeksters en de tureluurs zitten nog volop te broeden. 
De zilte ondergrond doet er veel tureluurs broeden tussen het helmgras , en vele andere soorten zitten 
broederlijk naast elkaar. 
Scholeksters kunnen de vreemdste plekken op zoeken voor hun nest.! Zo zoeken sommige paartjes “hun 
plek” uit  pal naast een fietspad, waar honderden mensen per dag langs komen! 
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20. Lezingen 

 
In 2010 heeft Henk Spijkerman diverse lezingen gegeven. 

 

 
 
 
 
Tweede Pinksterdag  voor de familie Pierik  
een presentatie  over weidevogels voor 20 
oud studiegenoten en hun 18 kinderen. 

 

 

 

 

 

 

Voor het Uitburo  dat  allerlei activiteiten organiseert voor senioren en mensen met 
een fysieke of mentale handicap. De medewerkers van het Uitburo zijn goed op de hoogte van de diverse 
activiteiten en uitstapjes, binnen en buiten Deventer. 

 

 

 

 
 

 
Twee maal een groep van ongeveer 80 personen  in Recreatiecentrum van Harte te Echten . Dit is een 
recreatiecentrum voor o.a. de zorgsector en mindervaliden. Deze beide groepen waren hier ondergebracht 
door de Gereformeerde Stichting Vakantiekring "de Oase". 
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Op maandag 31 mei was Henk Spijkerman gastdocent op C.S.G. Dingstede in Meppel. Hier 
werd aan twee  groepen verteld over de weidevogels en de beschermingsactiviteiten. Samen met de 
docenten gingen de leerlingen aansluitend in de omgeving van Meppel het veld in. 

 
 
 
 
 

 
 

In Ommen werd hij uitgenodigd door de 
vereniging E.V.A. (Eigentijdse Vrouwen Actief) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie Fuite 
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21. Twee jarig GPS project Landschap Overijssel (bron Landschap Overijssel) 

Dit voorjaar startte Landschapsbeheer Nederland met het pilot project “GPS en weidevogellegsels”. 
GPS staat voor Global Positioning System. GPS helpt je bijvoorbeeld bij de navigatie in je auto. In de 
provincies Brabant en Overijssel werden twee pilots uitgevoerd. In de pilot werd onderzocht het 
gebruik van deze techniek voor de markering van weidevogelnesten. In onze provincie begeleidde 
Landschap Overijssel de proef onder auspiciën van projectleider Aad van Paassen  van 
Landschapsbeheer Nederland.  

 

GPS biedt nieuwe mogelijkheden bij weidevogelbescherming en sluit ook aan bij de nieuwste 
ontwikkelingen in tractoren bij loonwerkers. Dankzij het vastleggen van locaties van legsels door 
vrijwilligers met behulp van GPS zijn opvallende merkstokken straks wellicht overbodig. De agrariër of 
loonwerker krijgt een waarschuwing in de tractor wanneer er in de maaibaan een weidevogelnest ligt. 
Als het tweejarige pilotproject slaagt dan komt deze manier van werken een stuk dichterbij. Misschien 
trekt deze moderne methode ook meer aandacht van jongeren. 

Verhogen broedsucces door gebruik GPS 

“Het broedsucces van weidevogels moet echt omhoog” stelt weidevogelexpert Aad van Paassen van 
Landschapsbeheer Nederland. “Natuurlijk gaat het erom dat er voldoende kuikens groot worden. Maar 
daartoe moeten er eerst voldoende eieren uitkomen. 30-50% van de nesten loopt risico om te 
sneuvelen als gevolg van landbouwactiviteiten. Veel boeren willen wel meewerken aan 
weidevogelbescherming, maar het is verstandig om het dan zo makkelijk mogelijk te maken. Door met 
GPS te werken sluiten we met de weidevogelbescherming ook aan bij de nieuwste ontwikkelingen in 
tractoren bij loonwerkers.  
In de pilot van 2010 werd als volgt gewerkt. Zowel de agrariër als de Vrijwilligers van Vereniging 
Natuurstudie en Bescherming IJsseldelta  zochten de nesten. Bij het vinden van het nest werd het 
opgeslagen op een klein veldcomputertje (PDA). Dit veldcomputertje vervangt het bekende 
veldboekje. De informatie vanaf het veldcomputertje kan rechtsreeks gedownload op de database 
voor legsels op website www.weidevogelbescherming.nl . Voordeel is dat de gegevens meteen 
beschikbaar zijn voor digitale kaarten, maar er worden ook minder fouten gemaakt doordat overtypen 
van gegevens niet nodig is. Vervolgens wordt het veldcomputertje met locatiegegevens van de nesten 
in de tractor van de boer geplaatst en voorzien van een goede geluidsbox. Als hij gaat maaien, en in 
zijn maaibaan ligt een nest, krijgt hij een piep als hij het nest nadert, zodat hij er omheen kan rijden. 
Het is natuurlijk de bedoeling dat in de toekomst de boer of loonwerker de locatiegegevens kan 
downloaden vanaf de website rechtstreeks naar zijn eigen computer in de tractor. De nauwkeurigheid 
van de plaatsbepaling van nesten door satellieten moet nog wel een stuk beter. Naar verwachting 
gaan in de naaste toekomst Europese satellieten zorgen voor een nauwkeurigheid van circa 0,5 meter. 
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Demodag op 1 juni 2010. 

Op de ochtend van 1 juni 2010 woonden 6 vrijwilligersgroepen een demonstratie bij. Ongeveer 13 
vrijwilligers konden met de navigatieapparatuur zowel kunstnesten vastleggen als terugzoeken. De 
software van de apparatuur stond echter niet goed afgesteld waardoor er soms een 
onnauwkeurigheid van 14 meter werd geconstateerd. s’ Middags was het de beurt om agrariërs, 
loonwerkers en ANV’s te tonen hoe deze methode op de tractor werkt en toen werkte de software een 
stuk beter. Ongeveer 14 personen constateerden dat de tractorbestuurder via geluidssignalen vrijwel 
alle geprogrammeerde kunstnesten met de maaimachine wist te ontwijken. In 2011 wordt het project 
vervolgd. 

Financiering en partners 

De pilot wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met de Wageningen 
Universiteit (ASG en PPO), Brabants Landschap, Landschap Overijssel, de agrarische 
natuurverenigingen Beerse Overlaat en de lokale vrijwillige weidevogelbeschermingsgroepen.. Het 
project wordt gefinancierd door de provincies Overijssel en Noord-Brabant, het INTERREG project 
Solabio (getrokken door ZLTO) en de Nationale Postcode Loterij.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Voor onderhoud, 
reparatie, 
                       APK, aircoservice en 
verkoop 
                       van alle merken auto's. 
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22. Waardering door Gemeente Hardenberg  

                                                                                         
 
De gemeente Hardenberg geeft verenigingen de mogelijkheid jubilerende leden op te geven om in het 
zonnetje te zetten. Bij onze vereniging waren er dit jaar ook jubilerende leden die door de gemeente 
uitgenodigd zijn. 
 
“Dat vrijwilligers de smeerolie van onze samenleving vormen, is alom bekend. Bijna elke club of 
vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Ook in Hardenberg zijn veel vrijwilligers actief binnen 
clubs en verenigingen. Al deze vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving”. 
 
Zo werden de vrijwilligers begroet door Wethouder de Vent tijdens de aangeboden voorstellingen in 
Theater De Voorveghter in Hardenberg. 
 
 
 
 
 

Spijker installatietechniek v.o.f. 
Voor aanleg en onderhoud van al uw installatiewerkzaamheden 

                  
              
               

  
 
 
 

 Elektra           
    Gas   200 m2    Showroom 
    Water           
    Sanitair   Sanitair & Tegels 
    Dakbedekking         
    Goten     Openingstijden:     
 
  

 

  C.V.    's avonds op afspraak   
    Riolering   en       
    Gaskachels   zaterdags van 9:30 tot 15:30 
               
Langewijk 376   7701 AR Kelvinstraat 16   7701 BZ 

               
Tel: 0523- 614462   Tel: 06- 36 14 40 56   

  Dedemsvaart 
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23. Voorlichting op scholen en presentatie voor uw vereniging. 
 
 
 
                                                                         
 
 
Voorlichting 
 
Om de jeugd te interesseren komen wij graag uw 
school bezoeken om een presentatie te 
verzorgen. Ook zijn er materialen beschikbaar die 
het thema weidevogels voor de jeugd alleen 
maar interessanter maken, waaronder de leskist 
“Weidevogels” die door Landschap Overijssel 
beschikbaar wordt gesteld. 
 

             

   
 
 

 

 
 
Presentatie en expositie 
Wanneer uw vereniging bijvoorbeeld een 
jaarvergadering heeft, kunnen wij tijdens deze 
avond een presentatie verzorgen. Wij vertellen 
u over  weidevogels en laten u zien welke 
werkzaamheden door onze vrijwilligers worden 
verricht om  weidevogels te beschermen. 
 
 

 
Verjaardagskalender en ansichtkaarten 
Om met dialezingen en exposities de bezoekers iets specifieks met betrekking tot weidevogels te 
kunnen verkopen, zijn van de foto’s die op de verjaardagskalender staan dubbele ansichtkaarten 
gemaakt.   
     
 

   

   



37
    37 

24.  Aandachtspunten voor de vrijwilligers 
   
 
Als een legsel eenmaal gevonden is,  bedenk dan bij jezelf wat voor werkzaamheden er nog moeten 
gebeuren. Als je daar niet zeker van bent, overleg dan met de boer. Komen er bijvoorbeeld koeien in 
een weiland, dan heeft stokjes  zetten geen zin. Plaats dan een nestbeschermer.  
Komen er paarden, schapen of jongvee in het weiland, dan weer andere maatregelen treffen! Met de 
boer overleggen hoe het op te lossen is. Bijvoorbeeld: een stuk omheinen. De boer heeft hiervoor vast 
wel materiaal.  
Bovenstaande is meestal toepasselijk bij legsels van kieviten. Wulpen en grutto’s vinden een 
nestbeschermer ook niet alles. Daarvoor moet misschien naar een andere oplossing gezocht worden. 
Als er stokjes bij een legsel geplaatst worden, zet deze dan op minimaal de lengte van de stokjes van 
het nest af, want als ze omvallen, kunnen ze op de eieren terechtkomen. 

 
        

 
nestbeschermer 
 

         

 
maaien 

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

H. Spijkerman  

0523-614553 of 06-54224769 

          Daarnaast heeft elk gebied  een veldcoördinator;   

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

worden vermeden  
 

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

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

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

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

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

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

 
Beschermen van nesten: 

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

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

• Beschermingshandelingen worden snel en deskundig uitgevoerd en blijf niet bij de nesten 
wachten 
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Beschermen van jongen 
• Jonge weidevogels en hun ouders mogen (in overleg met de grondgebruiker) alleen worden 

verontrust indien dat de overlevingskans van de jongen bevorderd. Bijvoorbeeld door 
plaatsing van stokken met  wapperend plastic. 

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

 
Voorkomen van predatie 

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

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

 
Verzamelen van wetenschappelijke gegevens  

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

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

 
 

 
 
 
 
 
               
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
     

Gebrs Fuite b.v.   VeevoedersGebrs Fuite b.v.   VeevoedersGebrs Fuite b.v.   VeevoedersGebrs Fuite b.v.   Veevoeders    

 Familiebedrijf met no-nonsense mentaliteit 

 Begeleiding door specialisten 

 Gericht op resultaat op uw bedrijf 
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28. Richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van 
het eerste kievitsei in 2011 

Landelijke meldnummers: 06 - 10 200 511 en 06 - 128 417 92 
Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen erg belangrijk als start van het nieuwe weidevogelseizoen. Deze 
passie voor weidevogels is ook een belangrijke motivatie bij het actief worden als weidevogelbeschermer. Het is soms 
niet voor iedereen duidelijk waar en hoe het eerste kievitsei te melden. Lees daarom onderstaande richtlijnen door en 
handel overeenkomstig.  
De persoon die het eerste kievitsei vindt, dient te handelen conform de landelijke en provinciale wetgeving rond het 
kievitseieren zoeken. Dit betekent dat het ei (in ieder geval buiten Friesland) niet wordt geraapt. Onderstaande richtlijnen 
gelden buiten de provincie Friesland omdat de BFVW in Friesland haar eigen richtlijnen heeft opgesteld. Deze werkwijze 
is verder wel afgestemd met de BFVW. Om verwarring over het landelijke eerste kievitsei te voorkomen werken LBN en 
de commissie Weidevogels van SBNL, voorheen de vereniging voor Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus, nauw 
samen bij het melden en controleren van het eerste ei. Ook provinciale eerste kievitseieren kunnen zo worden gemeld 
en erkend. Hierbij worden onderstaande richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van het eerste ei 
gehanteerd. Veel succes dit voorjaar!! 

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

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

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

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

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

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

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

Contactpersonen Melden Eerste Kievitsei provinciale organisaties 
Landschapsbeheer en SBNL in 2010 
Provincie LBN Telefoonnummer SBNL Telefoonnummer 
Groningen Albert Eik de Winter 06 109 74 494 Ben Offringa 06 - 450 359 08 
Drenthe Jaap van Gorkum 06 - 507 441 15 Jan Ensink 06 - 165 406 67 
Overijssel Henk Spijkerman 06 - 542 247 69 Hans Toorneman 06 - 274 976 76 
Gelderland Rowan Koster 06 - 517 428 71 Wobke Douma 06 - 338 173 02 
Utrecht Rene Faber 06 - 572 06 870 Wilfried Wesselink 06 - 551 930 24 
Flevoland Jan Nagel 06 - 272 976 97  Klaas Stapenseá 06 - 515 431 78 
Noord-Holland Stijn van Belleghem 06 - 135 849 08 Albert Blees 06 - 275 980 06 
Zuid-Holland Aletta van der Zijden 06 - 229 818 64 - 
Zeeland Nanning Jan Honingh 06 - 128 838 34 - 
Noord-Brabant Jochem Sloothaak 06 - 308 539 96 Theo Litjens, 076 - 59 31 827 / 06 - 450 614 92 
Limburg Peter Joossen 06 - 138 167 51 - 
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29.  Bestuur  
 
H. Spijkerman, voorzitter en coördinator 
 
J. Spijkerman-de Lange, secretaris 
 
M. v.d. Molen, penningmeester 
 
T. Poelstra, bestuurslid 
 
A.M. van Dijk, bestuurslid 
 

 
Secretariaat: Lepelaarweg 52 

    7701 KJ Dedemsvaart 
    Tel. 0523-614553 of 06-54224769 

  E-mail adres: grutto20@home.nl 
   
  Bank: Rabobank  rekeningnummer 3053.55.317 

    Kamer van Koophandel nummer 05066965 
 
   

Kijk even op onze website www.weidevogelbescherming.com 
 
                     
 

 
Dit kunt u doen door: 
- lid / vrijwilliger te worden 
- als agrariër uw land beschikbaar te stellen 
- donateur te worden 






