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Voorwoord 
 
 
2014:Voor de weidevogelvrijwilligers was het een schitterend voorjaar. Bijna elke dag was het mooi 
weer om met bamboestokjes en verrekijker de polder in te gaan en te genieten van het buitenleven. 
Ook voor de weidevogels waren de weersomstandigheden goed. Het eerste kievitsei werd in Lekkerkerk 
gevonden. Echter niet erkend als eerste kievitsei omdat het te laat was gemeld.  
Het gras groeide uitzonderlijk hard en eind april werd er al volop gemaaid. Een maand later werd alweer 
de tweede snee gemaaid. Dit maakte het voor de weidevogels wel erg lastig om een ei uit te broeden, 
laat staan jongen groot te brengen. 
 
Ondanks alle inspanningen en investeringen blijft de populatie van de weidevogels achteruitgaan, ook in 
de Krimpenerwaard. Hoe moeten we hiermee verder? Dat is de vraag waarover de vrijwilligers-
organisaties discuseren in het Weidevogelberaad. Namens de NVWK is Joke Colijn aangeschoven om 
de belangen van de weidevogels in de Krimpenerwaard te behartigen. Het onderzoeksbureau Alterra 
heeft een rapport gemaakt met aanbevelingen voor de provincie. In hoofdlijnen komt het er op neer dat 
geselecteerde gebieden met kansen voor grutto’s binnen de subsidieregeling blijven vallen. Dit zijn dan 
de zogenaamde kerngebieden. Minder kansrijke gebieden krijgen geen subsidie meer. Hier mag 
uiteraard nog wel beschermd worden, maar de boer krijgt geen vergoeding meer. Het geld dat vrijkomt 
wordt besteed aan zwaardere pakketten in de kerngebieden. Bij het bepalen van de kerngebieden is 
gekeken naar de huidige gruttostand, de openheid van het gebied en de waterstand. Er is ook gekeken 
naar de gegevens die de vrijwilligers ingevoerd hebben op de website. 
 
De nieuwe regeling zal vanaf  2016 in gaan. Naar verwachting zal er de eerste jaren een snellere daling 
inzetten van de gruttostand, echter in de jaren erna zal er weer een lichte stijging te verwachten zijn. 
Voor de vrijwilligers zou het kunnen betekenen dat een boer stopt met weidevogelbescherming omdat er 
geen vergoeding meer tegenover staat. Hier zullen wij dan op moeten inspelen. 
 
De weidevogelcoördinatie is versterkt met Joep Vermaat. Joep loopt al een aantal jaren mee als 
vrijwilliger en wil zich graag verder inzetten om de weidevogelgroep te versterken met zijn kennis van 
de natuur en ervaring in computergebruik. 
 
In onze herinnering denken we aan Jan Terlouw die jarenlang onze coördinator is geweest. Zijn 
overlijden heeft ons erg aangegrepen. Regelmatig mis ik hem om advies te vragen over het reilen en 
zeilen van de groep. Wij wensen Janneke, familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van 
het verlies. 
 
Het werven en opleiden van nieuwe beschermers zal de komende tijd de aandacht vergen. Na een 
stageperiode van een paar jaar zullen ze zich los moeten weken van de vrijwilligersgroep waar zij stage 
lopen en bij een andere boer zelfstandig starten.  
 
Het mooie verslag is ook dit jaar weer door Bente gemaakt. Ik wens een ieder veel leesplezier. 
 
Klaas de Mik 
Coördinator Weidevogelwerkgroep NVWK 
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Groepssamenstellingen 
 
Boer:    Janus Boer, Jan Boer 
 
Bosch:  Marion Bosch, Margreet Reijmer 
 
Den Braber:  Leen den Braber, Gerard Feytel, Joop Goossens, Ab van Adrichem, 
 Gerrit van Buren 
 
Groen:   Leo Groen, Tine Haan, Han Noorlander 
 
Halleriet:  Hugo Halleriet, Arie van Vliet, Adriaan van Wijck, Rinus van den Bos, 

Paul Vermeulen, Pjotr Hofman, Gradus Wielders 
 
Heuvelman:   Jan Heuvelman, Gabriëlle Heuvelman, Ria van Halewijn 
 
Kattenwinkel:   Hans Kattenwinkel, Wim Raateland, Hans Stam, Els van der Veer, 

Birgit de Wild 
 
Kooy: Arie Kooy, Dick Bezemer, Jan de Boer, Bas de Hoop, Adri Koppe, 

André Kreukniet, Jan van de Salm, Dick Zom 
 
De Mik:   Klaas de Mik, Frans van Breukelen 
 
Monhemius:  Jannie Monhemius, Janny van Herk, Joep Vermaat, Sytze Venema, 

Tjeco Smits 
 
Noorlander:   Adrie Noorlander, Cor Rabouw, Lex Neijenesch 
 
Van Ree:  Leen van Ree, Klaas Koopmans, Hennie van Buuren, Carla Zantinge 
 
Van Rooyen:   Carla van Rooyen, Adrie Ooms 
 
Slager:    Meindert Slager, John Tomesen, Henk Marcus 
 
Sloof:    Wim Sloof, Joke Colijn, Max Ossevoort 
 
Terlouw:  Tiny Bremmer, Adrie Terlouw, Gert Heuvelman 
 
Tussenlanen:   Gerrit den Hoed, Piet Broere, Jannie Ooms, Monique Hagedoorn, 

Cees Bouter, Sjaak van Buren, Arie van Dam, Bert Hagedoorn, 
Henny van Vliet, Jan Stout, Jan Vreugdenhil, Ada de Laay, 
Leen de Gier, Aad Hegge 
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Overzicht / tabellen 
 

N.B. 
- Alle gegevens van regio Haastrecht zijn met ingang van 2006 ook verwerkt in de tabel. 
- Helaas, indien geen ‘data’ (nestgegevens en/of verslag) werden ingeleverd, zijn ook geen gegevens 
   in de rapportage vermeld. 
 

Absolute 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

getallen 
              	  

               	  Aantal vrijwilligers 80 51 75 95 107 119 141 103 154 101 84 89 74 79 76 
Deelnemende 
bedrijven 69 37 57 66 71 72 98 65 58 52 59 49 35 31 26 

Vrijwilligers per 
bedrijf 1,16 1,38 1,32 1,44 1,51 1,65 1,44 1,58 2,66 1,94 1,42 1,82 2,11 2,55	   2,92 

Ha. beschermd gebied 1.272 862 1.344 1.460 1.670 1.555 2.023 2.029 2.015 1.317 1.084 933 890 1.079 965 

Ha. per vrijwilliger 15,9 16,9 17,92 15,37 15,61 13,07 14,35 19,7 13,08 13,04 12,9 10,48 12,03 13,44	   12,70 

               	  

               	  Relatie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

tot 2000 
              	  

               	  Aantal vrijwilligers 1 0,64 0,94 1,19 1,34 1,49 1,76 1,29 1,93 1,26 1,05 1,11 0,93 0,99	   0,95 
Deelnemende 
bedrijven 1 0,54 0,83 0,96 1,03 1,04 1,42 0,94 0,84 0,75 0,86 0,71 0,51 0,45	   0,38 

Vrijwilligers per 
bedrijf 1 1,19 1,13 1,24 1,3 1,43 1,24 1,37 2,29 1,68 1,23 1,57 1,82 2,20	   2,52 

Ha. beschermd gebied 1 0,68 1,06 1,15 1,31 1,22 1,59 1,6 1,58 1,04 0,85 0,73 0,7 0,83	   0,76 

Ha. per vrijwilliger 1 1,06 1,13 0,97 0,98 0,82 0,9 1,24 0,82 0,82 0,81 0,66 0,76 0,85	   0,80 
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Aantal vrijwilligers 
 

 
 
 
 
Aantal deelnemende bedrijven 
 

 
 
 
 
Aantal hectares beschermd gebied 
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Gevonden nesten 2014 
 

Soort totaal 2014 bekend uit niet uit % uit 

            
Grutto 66 59 52 7 88,1 
Kievit 188 159 146 13 91,8 
Krakeend 1 1 1 0 100 
Kuifeend 3 3 3 0 100 
Scholekster 46 37 34 3 91,9 
Slobeend 10 9 8 1 88,9 
Tureluur 17 11 7 4 63,6 
Wilde eend 18 16 12 4 75 
Wintertaling 1 1 0 1 0 
Zomertaling 2 2 2 0 100 
Zwarte stern 16 14 14 0 100 
            
Totaal 368 312 279 33   
            
 
 
 
 
Verliesoorzaken 2014 
 
Soort predatie beweiding werkzaam-

heden 
verlaten overig onbekend totaal per 

soort 
Grutto 2  2 3   7 
Kievit 9  2 2   13 
Scholekster 1  2    3 
Slobeend   1    1 
Tureluur 2  1 1   4 
Wilde eend 3   1   4 
Wintertaling      1 1 
         
Totaal 17  8 7  1 33 
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Gevonden  nesten 2014 
 

 
 
 
Aantallen in relatie tot 2000 
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 Verslagen per bedrijf 
 
Bedrijf: J. Aantjes         Polder: Vlist 
Vrijwilligersgroep: Kattenwinkel 
  
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 11 8 8 0 100     
Kievit 3 3 3 0 100     
Krakeend 1 1 1 0 100     
Scholekster 2 1 1 0 100     
Slobeend 3 3 3 0 100     
Wilde eend 1 1 1 0 100     
Zwarte stern 1 0 0 0 0     
           
Totaal 22 17 17 0 100     

 
Gegevens ingevoerd door de heer Kattenwinkel. 
 
 
Bedrijf: Bakker       Polder: Stolwijk 
Vrijwilliger: J. Vermaat 

Dit land is twee jaar geleden aangedragen door Weidehof. Het land bevindt zich ten noorden van 
Benedenheulseweg 9. In 2013 hebben we er ook gemonitord. Het land heeft geen broedende 
weidevogels. Het gras is er altijd te lang en er komt geen vee/mest en er staan te veel bosjes in de buurt. 

 
Bedrijf: M. Boele       Polder: Beneden Haastrecht 
Vrijwilligersgroep: Slager 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Kievit 12 12 11 1 91,7 1    
Scholekster 4 4 4 0 100     
Wilde eend 6 6 4 2 66,7 2    
           
Totaal 22 22 19 3 86,4 3    

 

Vanaf half maart tot half juni hebben Meindert Slager, Henk Marcus en John Tomesen wekelijks, in 
wisselende samenstelling, het land van boer Boele bezocht. De boer en z’n gezin doen ook mee, omdat 
ze in het weekend soms over het veld lopen. Het land van deze boer is gelegen aan de Provinciale weg 
tussen Gouda en Haastrecht, vlakbij de camping. De smalle stroken strekken zich uit tot de Tiendweg, 
die vanaf de Beierse Bocht naar het oosten loopt. De boer heeft voor een groot gedeelte van zijn land 
een contract getekend voor een uitgestelde maaidatum. Dus die weilanden worden pas in juni voor de 
eerste keer gemaaid. 
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Alhoewel we boven de velden vaak grutto’s hebben zien vliegen hebben wij daar geen nesten gezocht, 
omdat het gras veel te hoog werd, soms wel een halve meter. Wij hebben hoofdzakelijk gezocht op een 
perceel, dat grotendeels met maïs is beplant. Vooral nesten van kieviten en scholeksters troffen we daar 
aan en langs de randen bij de sloten eendennesten. 

Op 27 maart (vroeg)  vonden we ons eerste nest (kievit); op 23 april zagen we 4 jongen rondscharrelen. 
Opvallend is dat we op een aantal data veel nesten vonden, 9 april, 14 mei waren topdagen. Dat we maar 
22 nesten hebben gevonden heeft alles met het grillige weer van het voorjaar te maken.  

Op een dag werden Henk en ik overvallen door een heftige onweersbui. Terug naar de boerderij was niet 
mogelijk, omdat we ongeveer 2 kilometer in het veld waren. Ik had een parapluutje bij me en heb bijna 
een half uur op mijn hurken gezeten. Henk probeerde zich te beschermen in een rieten hut zonder dak. 
Na enige tijd was hij onderkoeld. 

	  De gegevens van dit bedrijf zijn ingevoerd door de heer Slager. 

 
Bedrijf: A. Bogaard       Polder: Stolwijk  
Vrijwilligersgroep: Monhemius 
 
  aantal bekend uit niet  % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat    uit       heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 1 0        
Kievit 4 1 1 0 100     
Scholekster 2 0        
           
Totaal 7 1 1 0 100     
 
De vrijwilligster heeft de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: E. Bos       Polder: Bergambacht 
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 1 1 1 0 100     
Wilde eend 1 1 1 0 100     
          
Totaal 2 2 2 0 100     
 
De vrijwilligers hebben de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Bedrijf: L. van Erk       Polder: Berkenwoude 
Vrijwilligersgroep: Heuvelman 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 1 1 1 0 100     
Kievit 2 2 2 0 100     
Tureluur 1 1 0 1 0 1    
           
Totaal 4 4 3 1 75 1    
 
De vrijwilligers hebben de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: C.M. Gille       Polder: Bergambacht 
Vrijwilligersgroep: Van der Graaf        Hoekse Sluis 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Kievit 18 18 17 1 94,4 1    
Scholekster 4 4 4 0 100         
              
Totaal 22 22 21 1 95,5  1       
 
 
De heer Noorlander heeft de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: K. Graveland      Polder: Koolwijk 
Vrijwilligersgroep: De Mik 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Kievit 15 5 5 0 100     
Scholekster 3 2 2 0 100     
Wilde eend 1 1 0 1 0 1    
           
Totaal 19 8 7 1 87,5 1    

 
Jarenlang hebben de gebroeders De Vrij hier naar weidevogelnesten gezocht. Nadat ze in 2010 gestopt 
zijn heeft de boer zelf de weidevogelbescherming opgepakt. Dit jaar was er weer behoefte aan 
vrijwilligers. Klaas de Mik heeft hier samen met Frans van Breukelen gezocht. 
Vooral op het maïsland werden nesten gevonden van kieviten en scholeksters. Alle nesten werden 
tijdens het bewerken vrijgehouden. Door tijdgebrek zijn niet alle resultaten bekend. 
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Bedrijf: De Groot       Polder: Gouderak 
Vrijwilligersgroep: Den Braber 
 

  aantal bekend uit niet 
uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 

  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 
  nesten             beweiding onbekend 
Kievit 2 2 2 0 100     
Scholekster 2 2 1 1 50     
           
Totaal 4 4 3 1 75     
 
Vrijwilligersgroep Den Braber heeft bij dit bedrijf, van in totaal 25 hectare, gezocht naar 
weidevogelnesten. 
 
 
Bedrijf: B. Van Herk      Polder: Berkenwoude 
Vrijwilligersgroep: Heuvelman 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 4 4 4 0 100     
Kievit 3 3 3 0 100         
               
Totaal 7 7 7 0 100         
 
De heer Heuvelman heeft de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: Mts. A. en J. de Jong     Polder: Vlist 
Vrijwilligersgroep: Bosch 
 

  aantal bekend uit niet 
uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 

  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 11 11 9 2 81,8  1 1  
Kuifeend 3 3 3 0 100         
Scholekster 4 4 3 1 75  1       
Slobeend 3 3 2 1 66,7   1  
Tureluur 5 5 4 1 80     1   
Wintertaling 1 1 0 1 0    1 
Zomertaling  2 2 2 0 100         
Zwarte stern 13 12 12 0 100         
                  
Totaal 42 41  35  6 85,4   1  1 3   1 
 
De vrijwilligers hebben de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Bedrijf: P.N. Kool       Polder: Benedenkerk 
Vrijswilligersgroep: De Mik 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 
  nesten             beweiding onbekend 
Grutto 1 1 1 0 100     
Kievit 2 1 1 0 100     
Scholekster 3 2 2 0 100     
          
Totaal 6 4 4 0 100     

 
Klaas de Mik is hier inmiddels een vaste gast gedurende het voorjaar. 
Door mooie weer is er dit jaar eind april voor de eerste keer gemaaid. Onverwacht pakte dit voor de 
weidevogels goed uit en gingen ze na de eerste snee leggen. Bij de tweede snee van eind mei is er om de 
nesten heen gemaaid en zover bekend zijn alle nesten uitgekomen. Na jaren van teruguitgang is dit een 
hele mooie stap voorwaarts. 
De heer De Mik heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: J.A. Oskam       Polder: Berkenwoude 
Vrijwilligersgroep: Heuvelman 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten              beweiding  onbekend 
Grutto 2 2 2 0 100     
Kievit 10 9 9 0 100     
Scholekster 3 3 3 0 100     
Slobeend 1 1 1 0 100     
Wilde eend 1 1 1 0 100     
           
Totaal 17 16 16 0 100     

 
De heer Heuvelman heeft de gegevens zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Bedrijf: W. Oskam       Polder: Bergambacht 
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen 
 

  aantal bekend uit 
niet 
uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 

  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten              beweiding  onbekend 
Grutto 1 1 1 0 100 0    
          
Totaal 1 1 1 0 100 0    

 
Hier is een gruttonest gevonden in het land ten noorden van Kadijk. 
Mevrouw Ooms heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: M.J. Rooken      Polder: Bergambacht 
Vrijwilligersgroep: De Gier 
 
Ook dit jaar waren Leen de Gier en Aad Hegge tussen 1 april en 10 juni weer te gast bij familie Rooken 
op Hoeve “Levensvreugd” aan de Bovenberg (31 hectare grasland, waarvan 28 hectare gangbaar beheer 
en 3 hectare verlaat maaien). Het was ook dit jaar weer plezierig samenwerken met de familie Rooken. 
Ook dit jaar hebben we helaas niets gevonden, alleen een eendennest en diverse meerkoeten.  
Op de twee weilanden met uitgestelde maaidatum zijn enkele gruttoparen waargenomen die daar zeker 
gebroed hebben en waarvan de nesten ook uitgekomen zijn. Verder is er veel grasland in een korte 
periode gemaaid. In omliggende maislanden waren heel veel kieviten en enkele grutto’s en scholeksters 
waargenomen. Onze vrijwilligers laten de moed niet zakken en hopen dat het volgend seizoen hier 
betere resultaten zal opleveren.  
 
 
Bedrijf: J. Schep - Holstein      Polder: Bergambacht 
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen 
 

  aantal bekend uit 
niet 
uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 

  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 
  nesten             beweiding onbekend 
Grutto 9 9 9 0 100     
Kievit 38 35 35 0 100     
S?? 5 4 4 0 100     
Tureluur 1 0        
Wilde eend 3 3 3 0 100     
          
Totaal 56 51 51 0 100     

 
Onze vrijwilligers hebben bij dit bedrijf naar weidevogelnesten gezocht op in totaal ca. 28 hectare 
grasland, gelegen tussen Molenkade (Vlist) en Kadijk, en tusen Kadijk en Bovenberg ten oosten van 
Zwarte Weg, en enkele hectaren mais. Met monitoring zijn hier tevens 4 nesten tureluur en 4 
scholeksternesten genoteerd. 
Mevrouw Ooms heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Bedrijf: R.W. Schmidt      Polder: Bergambacht 
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen 
 

  aantal bekend uit 
niet 
uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 

  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 
  nesten             beweiding onbekend 
Kievit 10 8 8 0 100     
Slobeend 2 2 2 0 100     
          
Totaal 12 10 10 0 100     

 
Onze vrijwilligers hebben bij dit bedrijf naar weidevogelnesten gezocht op grasland gelegen tussen 
Tussenlanen en Provinciale Weg en ten noorden van Kadijk, en enkele hectaren mais. Met monitoring 
zijn hier tevens 2 nesten tureluur genoteerd. 
Mevrouw Ooms heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: Strijbos Diervoeders     Polder: De Nesse Noord 
Vrijwilligersgroep: Den Braber 
 

  aantal bekend uit niet 
uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 

  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 
  nesten             beweiding onbekend 
Grutto 1 1  1 0   1  
Kievit 2 2 1 1 50   1  
Scholekster 2 2 1 1 50   1  
           
Totaal 5 5 2 3 33,3   3  
 
Vrijwilliger Den Braber heeft bij dit bedrijf gezocht naar weidevogelnesten. 
 
 
Bedrijf: C. Verburg       Polder: Bergambacht 
Vrijwilligersgroep: Kooy 
 
  aantal bekend uit niet % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat    uit       heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 1 0 0 0 0         
Slobeend 1 0 0 0 0     
Tureluur 3 1 1 0 100     
Wilde eend 1 0 0 0 0     
               
Totaal 6 1 1 0 100         
 
Onze vrijwilliger, de heer Kooy, heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Bedrijf: P.C. Verhagen      Polder: Benedenkerk / Stolwijk 
Vrijwilligersgroep: De Mik 
 
  aantal bekend uit niet % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat    uit       heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 4 4 4 0 100     
Kievit 8 6 6 0 100     
Scholekster 2 0        
Tureluur 3 1 0 1 0  1   
Wilde eend 1 0        
Zwarte stern 2 2 2 0 100     
           
Totaal 20 13 12 1 92,3  1   
 
Al direct in het voorjaar was het een drukte met de weidevogels, vooral veel grutto’s melden zich. Langs 
de waterkant schrik je elke keer van de watersnippen die pas opvliegen als je er bijna op staat en hoog in 
de lucht zingen de veldleeuweriken. De grutto’s kozen voor de percelen met voorweide en andere 
percelen waar het jongvee graast. Hier is dus nauwelijks naar nesten gezocht. 
Dit jaar zijn er bij wijze van experiment een aantal vlotjes neergelegd voor de zwarte sterns, in een 
gebied met veel weidevogels. De week erop had dit al de belangstelling van 15 zwarte sterns. Er hebben 
twee paartjes zwarte stern succesvol gebroed en dat is weer een stapje vooruit bij dit mooie bedrijf. 
Door de samenwerking van alle weidevogels hebben de kraaien en roofvogels geen kans meer. Als 
resultaat liepen er in juni zoveel kuikens dat het wel erg moeilijk werd om bepaalde percelen te maaien. 
Op zeker moment hing er een wolk van weidevogels boven de trekker. Er is toen maar besloten om op 
dat perceel te stoppen met maaien en de andere helft later te doen. 
Al met al een bijzonder goed jaar voor de weidevogels bij Kees Verhagen. 
 
De heer De Mik heeft de gevonden nesten ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: J. Verkuil       Polder: Benedenkerk / Stolwijk 
Vrijwilligersgroep: Groen 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 
  nesten             beweiding onbekend 
Grutto 2 2 1 1 50  1   
Kievit 3 3 2 1 66,7  1   
Scholekster 1 1 1 0 100     
          
Totaal 6 6 4 2 72,2  2   

 
Ook dit seizoen is op het bedrijf van familie G. Verkuil gezamenlijk gezocht naar weidevogelnesten, 
door Tine Haan, Han Noorlander en Leo Groen. Op dit bloeiende bedrijf, waar nog vele vogel(soorten) 
te zien zijn, zijn we steeds hartelijk welkom. Er zijn twee ‘maaidatumpercelen’.De percelen zijn vanaf 
31 maart t/m eind juni minimaal wekelijks bezocht.  Ook nu weer lagen de nesten op één perceel (een 
relatief klein gebied) en zijn niet allemaal daadwerkelijk gevonden. 
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Er kon al vroeg gemaaid worden. Het snel groeiende gras maakte dat er maar beperk gezocht kon 
worden, want half mei was al gedaan en begin juni stond het gras wederom al tot je broekzakken, daar 
waar de vogels zich lieten zien.  
 
De gevonden nesten: 3x kievit en 2x grutto en 1x scholekster zijn niet allen uitgekomen: een gruttonest 
en een kievitnest werden verlaten. Oorzaak daarvan kunnen onze vrijwilligers niet aangeven. 
De resultaten die gemeten zijn met de alarmtelling zijn: 3x tureluur, 1x grutto en 3x kievit en 1x 
scholekster. 
 
Wat heeft geleid tot dit positieve resultaat en de vliegvlugge pullen: 
- de bijdrage van de familie Verkuil, door royaal om de verwachte nesten te maaien; 
- door zelf te maaien en het gras te schudden, om zo rekening met de aanwezige pullen te houden, en 

hen veilig te stellen; 
- dat de nesten niet noodzakelijkerwijs getoond hoeven te worden zodat, voor het bewijs (voor de 

nestcontrole), de locatie van het nest niet verstoord hoeft te worden.  
 
Ook dit jaar zijn er vijf bebroede boerenzwaluwen nesten, en deze zijn uitgevlogen. Verder in het 
seizoen waren er ook huiszwaluwen bezig nesten te maken en hiervan heeft er ook minimaal een 
gebroed. Verder te zien waren o.a. gierzwaluwen, de kuifeenden, visdiefjes, zwarte sterns, meerkoet-
nesten, nijl-, canadaganzen en verschillende eksters, kraaien en meeuwen, kleine mantelmeeuw, de witte 
kwikstaart. De rietzanger, rietgors maar ook de bruine kiekendief, die prachtige zweefvluchten 
uitvoerde, en de purperreiger waren te zien bij het rietbosje welke in het uitgestelde maaidatum perceel 
lag. Verder te zien hazen, jong en oud. 
 
Dit vriendelijke en gastvrije bedrijf en de aanwezige weidevogelstand nodigt ons toch weer uit om 
volgend jaar de samenwerking voort te zetten, met het doel om zoveel mogelijk kuikens vliegvlug te 
zien worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“begin juni stond het gras wederom al tot je broekzakken” 
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Bedrijf: G. Vonk – Noordegraaf     Polder: Kromme Geer en Zijde 
Vrijwilligersgroep: Halleriet  
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 4 3 1 2 33,3 2    
Kievit 16 16 11 5 68,8 5      
Scholekster 1 1 1 0 100       
Tureluur 1 0          
Wilde eend 1 1 1 0 100       
             
Totaal 23 21 14 7 66,7 7      
 
De groep Halleriet is ook dit vogelseizoen bij Gijs Vonk-Noordegraaf langs geweest.  
De heer Halleriet heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
 
 
Bedrijf: A. en M. Vonk – Noordegraaf VOF   Polder: De Nesse 
Vrijwilligersgroep: Halleriet 
 
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 9 8 7 1 87,5  1   
Kievit 19 14 11 3 78,6 2  1   
Scholekster 5 5 4 1 80   1   
Tureluur 1 1 0 1 0 1      
Wilde eend 2 2 1 1 50  1     
             
Totaal 36 30 23 7 76,7 3 2 2   
 
De groep Halleriet is ook dit vogelseizoen bij A. en M. Vonk-Noordegraaf langs geweest.  
De heer Halleriet heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Bedrijf: D. de Vos       Polder: Schuwagt 
Vrijwilligersgroep: Van Ree 
 
  aantal bekend uit niet % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat    uit       heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 2 2 2 0 100         
Kievit 18 16 15 1 93,3  1   
Scholekster 2 2 2 0 100     
Tureluur 2 2 2 0 100     
               
Totaal 24 22 21 1 95,2    1     
 
De weidevogelgroep Van Ree heeft hier dit jaar naar weidevogelnesten gezocht in wisselende 
samenstellingen. Door het droge voorjaar en dus vroeg maaien zijn ze op het grasland wat later gaan 
zoeken, na de eerste snee. Er zijn veel nesten op het maisland gevonden, hoofdzakelijk kieviten, 
11 stuks. 
De bezochte bedrijven van De Vos en De Vries hebben land naast elkaar en hebben gezamenlijk een 
heel groot stuk gras laten staan, waar grutto en tureluurnesten zaten. Ook scholekster en kievit hadden 
zich hier genesteld. De vrijwilligers hebben hier niet alle nesten gevonden door het lange gras, maar aan 
het gedrag van de vogels te zien zijn de nesten succesvol uitgekomen. Bij een latere bezoek noteerden 
onze vrijwilligers 2 paar tureluurs, 3 gruttoparen, 2 kievitparen en een scholeksterpaar, die alarmerend 
en scheldend boven de weilanden hingen. 
 
 
Bedrijf: A.T. de Vries      Polder: Schuwagt 
Vrijwilligersgroep: Van Ree 
 
  aantal bekend uit niet % uit predatie verlaten werkzaam- verlies- 
  gevonden resultaat    uit       heden /  oorzaak 
  nesten             beweiding   onbekend 
Grutto 1 1 1 0 100         
Kievit 1 1 1 0 100     
Scholekster 1 1 1 0 100     
               
Totaal 3 3 3 0 100         
 
De weidevogelgroep Van Ree heeft hier dit jaar naar weidevogelnesten gezocht in wisselende 
samenstellingen. Door het droge voorjaar en dus vroeg maaien zijn ze op het grasland wat later gaan 
zoeken, na de eerste snee. Er zijn veel nesten op het maisland gevonden, hoofdzakelijk kieviten,  
11 stuks. 
De bezochte bedrijven van De Vos en De Vries hebben land naast elkaar en hebben gezamenlijk een 
heel groot stuk gras laten staan, waar grutto en tureluurnesten zaten. Ook scholekster en kievit hadden 
zich hier genesteld. De vrijwilligers hebben hier niet alle nesten gevonden door het lange gras, maar aan 
het gedrag van de vogels te zien zijn de nesten succesvol uitgekomen. Bij een latere bezoek noteerden 
onze vrijwilligers 2 paar tureluurs, 3 gruttoparen, 2 kievitparen en een scholeksterpaar, die alarmerend 
en scheldend boven de weilanden hingen. 
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Bedrijf: M. de Vries       Polder: Stolwijk 
Vrijwilligersgroep: Sloof 
  
  aantal bekend uit niet uit % uit predatie verlaten werkzaam- overige 
  gevonden resultaat           heden/ verlies- 
  nesten             beweiding  oorzaken 
Kievit 2 2 2 0 100     
           
Totaal 2 2 2 0 100     

 
De heer Sloof heeft de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Resultaten Weidehof 

Sovon heeft dit seizoen een telling gedaan, daarom heeft Weidehof dit jaar geen eigen gegevens in het 
systeem van Landschapsbeheer ingevoerd. 

De volgende oppervlakten zijn in 2014 aan weidevogelgebied in de Krimpenerwaard bij Weidehof 
geregistreerd:  

Uitgestelde maaidatum 1 juni                    75,39 ha  

Uitgestelde maaidatum 8 juni                    44,02 ha  

Uitgestelde maaidatum 15 juni                 108,87 ha  

Uitgestelde maaidatum 22 juni                   1,96 ha  

Voorweiden 1 mei tot 15 juni                     17,26 ha  

Voorweiden 8 mei tot 22 juni                       8,03 ha  

Legselbeheer op grasland                           956,67 ha  

Legselbeheer op bouwland                        51,04 ha  

Kruidenrijk weidevogelgrasland               48,14 ha  

Extensief beweid weidevogelgrasland 31,95 ha   
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De zwarte stern 
 
Resultaten 2014 in Zuid-Holland 
De totale resultaten 2014 voor de zwarte sterns in Zuid Holland waren op het moment van de 
samenstelling van dit Weidevogelverslag nog niet bekend. 

 

Krimpenerwaard 

De totale resultaten 2014 voor de zwarte sterns in de Krimpenerwaard zijn op het moment van de 
samenstelling van dit Weidevogelverslag nog niet getotaliseerd. Wel bekend zijn reeds de gegevens van 
de 6 locaties die onze vrijwilliger heer Sloof naloopt. Deze liggen allemaal in Krimpenerwaard Oost 
rond Stolwijk. Totaal 122 vlotjes op 6 locaties, waarvan 59 vlotjes bezet met nestjes (= 48%). Van deze 
59 nestjes zijn 94 jongen uitgevlogen =1,6 jongen per nest.  

Het weerbeeld was over het algemeen gunstig zonder echte extremen v.w.b. kou, storm, regen. De 
temperatuur was goed en er was voldoende voedselaanbod op het moment dat er behoefte aan was.  

Van verlies of predatie was weinig of geen sprake, behalve bij 1 sloot waar 13 vlotjes lagen. Bij een 
telronde op 30 mei telden we 12 van de 13 vlotjes bezet met 34 eieren. Bij controle op 20 juni bleek de 
graskant van deze sloot volledig te zijn weggemaaid. Dus echt tot in de sloot.  Het droeve resultaat was 
dat op 3 of 4 nestjes nog 1 ei over was en de rest, 30 eieren op 9 nestjes, verloren zijn gegaan.  

Natuurlijk kunnen we niet volledig zeker zijn of dit droevige resultaat alleen aan het maaien lag of dat er 
ook van een andere oorzaak, bijv. predatie, sprake was, maar normaal gesproken is een kolonie van die 
grootte (12 nestjes) goed in staat zichzelf te verdedigen.  Hieruit blijkt maar weer hoe zorgvuldig er 
moet worden omgegaan met de rust en beschermingsmaatregelen van deze vogels.  

Het was in 2014 dus een weer een goed seizoen (op het vermelde incident na ) voor de zwarte stern in 
de Krimpenerwaard.  

 
Een bijzondere broeder op vlotje 
Regelmatig gebruiken ook andere vogels de vlotjes van de zwarte sterns. Zo rusten eenden, steltlopers 
en soms een reiger op een vlotje en nestelen er geregeld meerkoeten en futen. Visdieven broeden liever 
op grotere vlotten of eilanden. In het buitenland broeden ze wel op kleine eilandjes en ook vaak 
gemengd met zwarte sterns in moerassen. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten 
gehouden. 
 
 
Zwarte stern heeft eigen Facebook pagina! 
Schitterende foto’s, uitwisseling van kennis en bijzondere ervaringen over de zwarte stern worden nu 
ook gedeeld op Facebook. Het is een landelijke facebookpagina waar zowel vrijwilligers, 
belangstellenden, fotografen als natuur- en terreinbeheerders berichten en foto’s van zwarte stern 
plaatsen. U kunt de Facebookpagina van de zwarte stern bezoeken en het zou leuk zijn als u er ook 
berichten op plaatst. U heeft overigens geen facebook account nodig om dit digitale prikbord te 
bekijken. 
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Twitter #zwartesterninzh 
Wanneer u als vrijwilliger twittert, zijn we zeer benieuwd naar uw tweets over de zwarte sterns. Waar 
hebt u zwarte sterns gezien, wat gebeurde er bij u in de kolonie? U kunt de tweets coderen met 
#zwartesterninzh. Met behulp van de zoekfunctie van Twitter kan iedereen op #zwartesterninzh zoeken. 
U krijgt zo in één keer alle andere berichten over zwarte sterns in Zuid- Holland in beeld. Zo kun je 
lezen wat anderen op te merken hebben en met elkaar discussiëren over zwarte sterns. De webversie van 
Twitter maakt van deze hashtag trouwens automatisch een link naar de zoekopdracht. Let overigens bij 
internetberichten wel op het verborgen houden van kwetsbare locaties. Het kan bijvoorbeeld resulteren 
in ongewenst bezoek van natuurfotografen aan een kolonie. 
 
 
Mocht u vermoedens hebben over eventuele broedgevallen van zwarte sterns, dan wordt u verzocht dit 
te melden aan Wim Sloof in Stolwijk (voor het oostelijke deel) telefoon 0182-343655 of 06-18242683 
of aan Gerard Dekker (voor het overige gebied) telefoon 06-51915910 of 0180-683607. 
Gezamenlijk kan dan bekeken worden of het zin heeft daar (alsnog) vlotjes neer te leggen. 
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Het weerverloop en onze weidevogels in 2014 
 
 
Maart 2014 - Zeer zonnig, zeer zacht en droog - Niet eerder zo vroeg in het jaar zo zacht 
 
Op een zonovergoten 9 maart werd het in De Bilt 19,5°C. Sinds het begin van de metingen, in 1901, 
werd het daar niet eerder zo vroeg in het jaar zo zacht. In het zuiden en oosten van het land liep het kwik 
al op tot boven de 20,0 °C. Op 20 maart noteerde De Bilt de eerste warme dag van het jaar 
(maximumtemperatuur van 20,0 °C of hoger), het werd 21,2 °C en die dag staat daarmee in de rij van de 
tien warmste dagen in maart ooit. Gemiddeld was maart zeer zacht met 8,4 °C, normaal is 6,2°C. Alleen 
in 1991 en 1990 was het nog zachter. Gedurende de eerste decade was het ook vaak zonnig en helder. 
Overdag steeg het kwik tot recordwaarden en ’s nachts koelde het dikwijls af tot onder het vriespunt. De 
dagelijkse gang, het verschil tussen de minimumtemperatuur en maximumtemperatuur, bedroeg vooral 
landinwaarts vaak meer dan vijftien graden. In het voorjaar is een verschil van ongeveer zeven graden 
normaal. Totaal telde De Bilt acht vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C), precies gelijk aan 
het langjarig gemiddelde. De derde week werd tijdelijk koele lucht aangevoerd en lag het kwik 
gemiddeld rond of beneden normaal. Het totaal aantal warme dagen komt deze maand uit op drie. 
Warme dagen komen in maart bijzonder weinig voor.  

Aan het eind van de maand maart is het koudegetal, een maat voor de kou in de winterperiode, op 0,0 
uitgekomen. Sinds het begin van de metingen in 1901, is dit nooit eerder voorgekomen. Het getal wordt 
verkregen door alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt vanaf 1 november tot en met 
31 maart op te tellen en het minteken weg te laten. In november lag het kwik rond gemiddeld, vanaf 
december waren alle maanden deze winterperiode zeer zacht. Iedere afzonderlijke maand stond in de 
top10-zachtste-maanden.  

Gemiddeld was maart zeer zonnig, de zon scheen landelijk gemiddeld 208 uur. Het langjarige 
maartgemiddelde bedraagt 125 uur. De eerste decade scheen de zon bijna het dubbele aantal uren. Elders 
was het wat minder zonnig en het ‘minst’ zonnig werd het Rotterdam, daar scheen de zon 200 uur, nog 
altijd ruim meer dan het langjarig gemiddelde. In De Bilt scheen de zon 203 uur (122). Daarmee is maart 
2014 daar de zonnigste maartmaand sinds het begin van de metingen in 1901.  
 
Maart was gemiddeld droog. Landelijk gemiddeld viel er 26 mm, normaal valt er in maart 68 mm. De 
eerste weken was het overwegend droog. Op 21 maart kwam er even een einde aan het stabiele en droge 
weer. Tijdens de passage van een frontale storing viel een groot deel van de totale maandsom. De derde 
week van maand werd gekenmerkt door een afwisseling van zon, wolken, opklaringen en de 
spreekwoordelijke maartse buien, soms met hagel en onweer. De laatste paar dagen verliepen weer 
zonnig en droog.  
 
Vorig jaar maart bedroeg de gemiddelde temperatuur in De Bilt 2,5 °C, het aantal uren zonneschijn 126 
en de neerslagsom 33 mm. 
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April 2014 – Zeer zacht, gemiddeld over het land normale hoeveelheid zon en neerslag 
Uitzonderlijk zachte weer houdt ook in april aan 
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 12,1 °C tegen 9,2 °C normaal, eindigde april op de 
vierde plaats in de rij van zachtste aprilmaanden sinds 1901. Op een gedeelde eerste plaats in deze lijst 
staan april 2011 en 2007 met 13,1 °C, op de derde plaats staat ook al een recent jaar; 2009 met 12,2 °C. 
Inmiddels zijn sinds december 2013 alle vijf maanden op rij in de top tien geëindigd. Het zeer zachte 
weer duurt hiermee uitzonderlijk lang.  
 
De maand begon dit jaar gelijk met een serie zeer zachte dagen. De eerste decade van de maand (dag 1 
tot en met 10) was met een gemiddelde temperatuur van 12,7 °C de zachtste in ruim een eeuw. De 
zachte lucht werd aangevoerd uit het (zuid)oosten rond hogedrukgebieden boven het continent. In het 
midden van de maand werd lucht over zee aangevoerd en daalde de temperatuur naar normale waarden 
voor de tijd van het jaar. In de tweede helft van de maand werd de stroming oost en liep de temperatuur 
weer op. Op 25 april werd het in het zuidoosten van het land lokaal voor het eerst dit seizoen zomers 
warm (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger).  
 
Met gemiddeld over het land 38 mm week de hoeveelheid neerslag niet veel af van het langjarig 
gemiddelde van 44 mm. De noordelijke helft van het land was het natst met plaatselijk meer dan 100 
mm regen. In het zuiden viel het minst, enkele stations kwamen uit op minder dan 10 mm.  
Opvallend waren de zomers aandoende buien die vergezeld van onweer en hagel lokaal overlast 
veroorzaakten op 23, 24, 25, 29 en 30 april. 
 
Landelijk gemiddeld scheen de zon 180 uren tegen 178 uren normaal. In het zuidwesten en zuiden 
scheen de zon het meest. In het oosten en noorden was de zon minder te zien. Vooral rond het midden 
van de maand scheen de zon vaak uitbundig. De laatste tien dagen van de maand verliepen vrij somber 
met op sommige plaatsen maar ongeveer de helft van de gebruikelijke zonduur. 
 
 
Mei 2014 – Normale temperatuur en hoeveelheid zon - 
Grote verschillen in hoeveelheid neerslag; lokaal extreem nat 
De gemiddelde temperatuur is in De Bilt uitgekomen op 13,2 °C, vrijwel gelijk aan het langjarig gemid-
delde van 13,1 °C. De eerste dagen van de maand was het onder invloed van een hogedrukgebied over-
wegend droog en koel. In de vroege ochtend van 4 mei kwam het op een aantal plaatsen nog tot vorst. 
 
Na het rustige begin van de maand volgde van 6 tot en met 14 mei een uitermate wisselvallig, somber en 
nat tijdvak. Oorzaak waren depressies die vanaf de oceaan via de Britse Eilanden oostwaarts trokken. 
De temperatuur lag hierbij rond of iets onder het langjarig gemiddelde. 
Halverwege de maand stabiliseerde het weer onder invloed van een hogedrukgebied dat via onze 
omgeving naar Scandinavië trok. Met een naar zuidoost draaiende wind liep de temperatuur op tot 
boven normaal. Naar het einde van de maand toe werd het weer steeds wisselvallig onder invloed van 
een lagedrukgebied boven zuidwest en later West-Europa. Meestal was het daarbij warmer dan normaal, 
maar tijdens langdurige regen rond Hemelvaartsdag juist uitgesproken koel.  
 
Mei was gemiddeld over het land een natte maand met 98 mm regen tegen 61 mm normaal.  
De regionale verschillen in neerslaghoeveelheid waren deze maand bijzonder groot. De minste neerslag 
viel langs de kusten, op sommige plaatsen niet meer dan 55 mm. In Drenthe viel het meest, lokaal 211 
mm. In ruim een halve eeuw (sinds 1951) is alleen in 1984 nog meer regen gevallen. Ook op 27 en 28 
mei viel er regionaal veel regen. Tijdens het wisselvallige tijdvak tussen 6 en 14 mei viel gemiddeld 
over het land 50 mm regen. 
 
Het aantal zonuren is gemiddeld over het land uitgekomen op 209 tegen 213 zonuren normaal. 
De regionale verschillen waren aanzienlijk. 
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Juni 2014 - Vrij warm, vrij zonnig en vrij droog - Eerst zonnig en zomers warm, later koeler 
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur die is uitgekomen op 16,2°C was juni vrij warm. 
Het langjarig gemiddelde bedraagt 15,6 °C. Grote delen van de maand lag de temperatuur rond normaal. 
Door de zomerse dagen in het lange Pinksterweekend en de daarop volgende week komt het 
maandgemiddelde boven normaal uit. 
 
Vanaf vrijdag 6 juni werd met een zuidelijke stroming warme lucht aangevoerd. Overdag liep de 
temperatuur in grote delen van het land op tot boven de 20 °C. In het weekend overschreed het kwik op 
de meeste plaatsen de zomerse waarde van 25 °C. Totaal liep het aantal warme dagen 
(maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger) in De Bilt op tot negentien, tegen veertien normaal. Het aantal 
zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger) kwam in De Bilt uit op drie, normaal telt juni 
er vijf. De zomerse dagen vielen allemaal in de eerste helft van de maand. Ook ’s nachts bleef het 
tijdens Pinksteren vrij warm met een gemiddelde van meer dan 15 °C. De tweede helft van de maand lag 
het kwik gemiddeld rond of net iets onder de normale waarden. Rondom een hogedrukgebied, vaak ten 
westen van het land, werden met een noordelijke stroming koele lucht en wolkenvelden vanaf de 
Noordzee aangevoerd.  
 
Juni was gemiddeld over het land een vrij droge maand. Landelijk gemiddeld viel er 47 mm, tegen 68 
mm normaal. De meeste dagen verliepen droog, vooral rond het midden van de maand viel op veel 
plaatsen weinig neerslag. De meeste neerslag viel deze maand tijdens enkele zware buien. Met name in 
het noorden en zuiden van het land trokken in de eerste decade (10 dagen) van tijd tot tijd zware buien 
met onweer en hagel over. In de laatste week vielen met name in het noorden en noordoosten van het 
land plaatselijk zware buien, soms met onweer. Het onweerde deze maand op veertien dagen. In het 
noordoosten en zuidoosten van het land viel de meeste neerslag. Op sommige plaatsen was het juist zeer 
droog. Schiphol kwam niet verder dan 20 mm.  
 
Het aantal zonuren gemiddeld over het land is uitgekomen op 227 uur en daarmee is juni vrij zonnig, 
normaal is het gemiddeld aantal zonuren in juni 201 uur. Vooral het begin van de maand scheen de zon 
vaak. In de loop van de maand liet de zon zich minder zien en later was het soms ook vrij somber. In het 
noordoosten was zon niet zo vaak te zien als in het westen van het land. 
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Juli 2014 – Zeer warm, vrij nat en vrijwel normale hoeveelheid zon 
Met een gemiddelde temperatuur van circa 19,8 °C tegen een langjarig gemiddelde van 17,9 °C was juli 
een zeer warme maand. Juli 2014 eindigt daarmee op de zesde plaats in de lijst van warmste juli-
maanden sinds 1901. Het is ook de achtste maand op rij die warmer dan normaal is verlopen. 
  
De maand juli begon echter vrij koel, toen met een noordelijke stroming juist koele lucht werd 
aangevoerd. Daarna werd het geleidelijk warmer. Echte hitte volgde halverwege de maand. Tot een 
officiële hittegolf kwam het net niet, in het grootste deel van het land was het alleen op 18 en 19 juli 
boven de 30 °C. 
 
Het aantal uren zonneschijn week niet veel af van het langjarig gemiddelde en komt landelijk gemiddeld 
uit op 222 uren, tegen 212 uren normaal. Gemiddeld over het land viel er 94 mm neerslag, en daarmee 
was juli vrij nat. Het langjarig gemiddelde bedraagt 78 mm. De verschillen in het land zijn echter groot 
door het buiige karakter van de neerslag. Aanvankelijk leek de maand juli voor het westen en 
zuidwesten zeer droog te gaan verlopen totdat zeer zware buien op 28 juli voor grote hoeveelheden 
neerslag en veel overlast in eerst het westen en later het midden en oosten van het land zorgde. Op 
diverse plaatsen viel meer dan 75 mm in een etmaal. Het KNMI kondigde code oranje af in een groot 
deel van het land.  
 
 
* Noot: Neerslagsom gemiddeld over 13 KNMI-neerslagstations. 

Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1981-2010 
 
 
Tabel 
Maandgemiddelde weercijfers in maart-juni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 
(normale waarden voor De Bilt, gemeten gemiddelden van weerstation Rotterdam). 
 
 
 Gem. temp. ºC       

  

 
Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maart 6,2 8,1 6,1 6,4 6,5 6,3 8,1 2,7 8,4 
April 9,2 12,6 8,7 11,5 9,5 12,7 8,2 7,8 11,8 
Mei 13,1 13,9 15,5 13,8 10,3 14,1 13,9 11,0 13,5 
Juni 15,6 17,1 15,9 15,6 16,3 16,2 14,9 15,0 15,9 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 

Neerslag	  (mm)	  
       

 
Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maart 68 80,5 129,2 56,8 56,2 16,4 21,9 40,3 33,3 
April 44 0,3 31,8 23,4 34,2 8,2 57,6 24,7 27,6 
Mei 61 123,7 74,7 77,8 62,5 19,5 76,5 100,1 90,2 
Juni 68 93,9 29,8 43,6 36,1 92,9 119 51,6 26,4 
 
 
Bron: www.knmi.nl 
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Gepubliceerd 
 
Vier bloeiende modelweides 
Dankzij weidevogelbeheer zijn een aantal prachtige modelweides gecreëerd. Ouderwets rijke paradijsjes 
voor grutto, kievit en tureluur. Soarremoarre, Idzega (Friesland), Eemland en Amstelland zijn gebieden 
waar de omstandigheden voor weidevogels –bijna- optimaal zijn. Prachtige voorbeelden die navolging 
verdienen. Het zijn er alleen veel te weinig en de kwaliteit staat onder druk. Om de weidevogels te 
redden is er 200.000 hectare ‘rijke weide’ nodig. In 2020. Opschaling is een van de sleutelwoorden. 
De belangrijkse succesfactor blijkt samenwerking te zijn: in al deze gebieden werken weidevogelboeren, 
terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en vrijwilligers samen, met dezelfde ambitie. Als we in 
deze vier gebieden op meer plaatsen de goede maatregelen kunnen nemen, dan bieden ze ruimte aan nog 
veel meer weidevogels. 
Bron: Vogels 02/14 
 
 
Scholekster doet het goed in de stad 
Werkgroep Avifauna Drenthe heeft met een bijdrage uit het IJsvogelfonds van Vogelbescherming 
camera’s gekocht om te onderzoeken waar de scholekster het succesvolst broedt. In de stad blijken de 
vogels met meer succes te broeden dan op het platteland; bovendien hebben de ‘agrarische’ scholeksters 
veel meer met predatie te maken dan hun stadse soortgenoten. Dit onderzoek levert daarmee belangrijke 
informatie op om de achteruitgang van deze soort beter te begrijpen en zo tot stoppen te brengen. 
Bron: Vogels 02/14 
 
 
Speuren in het spoor van de goudplevier – Wat wil de regenworm? 
Wat wil de regenworm? Niemand minder dan de befaamde grondlegger van de evolutieleer, Charles 
Darwin, heeft zich zijn leven lang met die vraag bezig gehouden. In Friesland jaagt een jonge bioloog 
ook op het antwoord. Want kennis van regenwormen kan weidevogels redden! 
Onvoorstelbare massa’s vlees in de vorm van regenwormen verdwijnen in de magen van vooral 
weidevogels. Zonder regenwormen zouden tientallen diersoorten (ook gewervelden!) verhongeren. 
Het is bekend, maar evengoed droevig: met de weidevogels gaat het niet goed. Hun aantallen kelderen 
en sommige soorten broeden niet langer in Nederland, zoals de kemphaan. De oorzaak, voor zover we 
die begrijpen, is vaak complex en een optelsom van losse drama’s: onveilige trekroutes, rampzalig weer 
in de Afrikaanse winterverblijven, maar ook een slechte reproductie en voedseltekort in Nederland. De 
jonge onderzoeker Jeroen Onrust heeft zich vastgebeten in dit onderwerp. Hij wil weten wat de ideale 
leefomstandigheden voor de regenworm zijn Als je die omstandigheden kent, kun je wellicht de 
voedselsituatie voor veel vogelsoorten verbeteren. 
Bron: Vogels 03/14 
 
 
‘ Red de Rijke Weide’ –kaas groot succes 
Met trots kunnen we melden dat er, sinds de lancering begin mei 2014, meer dan 3000 kilo ‘Red de 
Rijke Weide’-kaas is verkocht! Op meer dan 50 plaatsen in Nederland is deze bijzondere kaas inmiddels 
te koop. Weidevogelboer Henk Pelleboer uit Mastenbroek en distributeur Natudis voorzien de markt. 
Vogelbescherming wil met de promotie ervan laten zien dat het produceren van melk en kaas prima 
samen gaat met zorg en liefde voor de natuur. Van elke kilo verkochte kaas gaat een euro naar de 
bescherming van weidevogels. Kijk op www.vogelbescherming.nl/verkooppuntenkaas als u de kaas ook 
wilt proeven 
Bron: Vogels 04/14 
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Wandelend vogels spotten 
Midden in het Groene Hart, vlakbij de Nieuwkoopse Plassen, ligt een uniek watergebied, De Groene 
Jonker. In dit natuurgebied met ondiepe plassen, wuivende rietkragen en natte graslanden kun je een 
korte rondwandeling (3,3 kilometer) maken met behulp van een gratis te downloaden wandel-app. 
Je treft er tal van weide- en moerasvogels; een verrekijker meenemen is een must. De Groene Jonker telt 
ongeveer 100 hectare en is een relatief nieuw natuurgebied van Natuurmonumenten. Vijf jaar geleden 
werd de omzetting van landbouwgrond naar natuur afgerond en verbindt dit nieuwe natuurgebied  de 
Nieuwkoopse Plassen met de Vinkeveense plassen. De wandel-app van De Groene Jonker heeft een 
overzichtelijke wandelkaart en navigatie naar het startpunt. 
Info: www.natuurmonumenten.nl/groene-jonker-0 
Bron: Te Voet – augustus / september 2014 
 
 
WNF: Veel diersoorten in ons land doen het aardig – kerkuil is een bofkont, egel niet 
Het is crisis in het dierenrijk, maar in Nederland doen veel soorten het best aardig. Dit concludeert het 
Wereld Natuur Fonds (WNF) in het 2-jaarlijkse Living Planet Report dat de natuurorganisatie op 
30 september 2014 heeft gepubliceerd. De dierenpopulaties in Nederland zijn sinds 1990 ruim 20 
procent toegenomen. De stijging is vooral waar te nemen bij zoogdieren, vogels en reptielen. Zo maakt 
de kerkuil een ware comeback puur omdat er nestkasten zijn opgehangen waarin ze kunnen broeden. 
Het duidt er volgens het WNF op dat ook op plekken waar veel natuur is verdwenen mogelijkheden zijn 
om de soortenrijkdom te herstellen. Toch zijn er nog altijd grote groepen dieren waarmee het niet best 
gaat. Want de natuur als geheel staat er in Nederland niet best voor, zegt WNF-woordvoerder Dylan de 
Gruijl. 
Bron: AD – 1 oktober 2014 
 
 
13 december 2014: Boerenlandvogeldag Zuid-Holland 
Er gaat de komende tijd veel veranderen voor de vrijwilligers die zich inzetten voor bescherming van 
vogels in het boerenland. Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid leidt tot verschuivingen in 
de werkwijze van het Agrarisch Natuurbeheer. De Groene Motor organiseert op zaterdag 13 december 
‘De Boerenlandvogeldag Zuid-Holland’.  Een dag waarop de weidevogels in onze provincie centraal 
staan! Een dag voor alle weidevogelvrijwilligers. Een dag om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. Een dag  waarop u via presentaties en workshops kennis kunt maken met nieuwe inzichten in 
het weidevogelbeheer en het Agrarisch Natuurbeheer. Met die kennis en onderlinge samenwerking 
kunnen we de kansen voor een succesvol weidevogelbeheer optimaal benutten.  

Aanmelden  voor de Weidevogeldag is mogelijk vanaf  half november via de website van De Groene 
Motor. Binnen enkele weken zal nog een uitnodiging met het programma worden verzonden. Reserveer 
nu alvast de datum in uw agenda en kom op zaterdag 13 december naar de eerste Zuid-Hollandse 
Weidevogeldag in Reeuwijk.  

Bron: Nieuwsbrief Groene Motor – Landschap en Erfgoed Zuid Holland – november 2014 
  

 

Zie ook: vogeldagboek@vogeldagboek.nl 

de Vogeldagboeken© van Adri de Groot, impressies van flora en fauna 


