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Voorwoord 

 

Het is elk voorjaar spannend hoe het met de weidevogels zal gaan. Kunnen ze genoeg voedsel vinden 

om te gaan leggen?  Zullen ze bij onze boeren gaan broeden? Door de ingevoerde nesten op de website 

te volgen en eens een weidevogelaar te bellen ontstaat er een beeld. Het was verrassend dat de positieve 

berichten in de meerderheid waren. Sommige groepen meldden zelfs een verdubbeling van het aantal 

gevonden nesten. Bij andere groepen ging het helaas wat minder. Maar gerekend over de deelnemende 

boeren in de Krimpenerwaard mogen we ons verheugen op een flinke toename. Laten we hopen dat we 

dit de komende jaren zullen mogen vasthouden. 

 

Intussen bereiden we ons voor op een nieuwe contractperiode (van 6 jaar) voor de boeren. De agrarische 

natuurvereniging Weidehof maakt hiervoor een gebiedsplan dat gesteund dient te worden door o.a. de 

NVWK. Hiervoor was de inbreng nodig van onze weidevogelwerkgroep. Arie, Joke en Lisette waren 

bereid om deze taak op zich te nemen. Het bleek een complexe uitdaging te zijn, waarbij vele uren van 

overleg nodig zijn geweest. 

 

Ter voorbereiding op de nieuwe contractperiode zijn twee praktijkcursussen gegeven over het monitoren 

van weidevogels. Hiernaast zullen nog een paar theorieavonden volgen. 

 

Wij zijn een werkgroep in beweging en ook afgelopen jaar zijn er helaas een aantal vrijwilligers gestopt, 

meestal na vele jaren actief te zijn geweest bij de weidevogelbescherming. Gelukkig zijn er ook weer 

nieuwe vrijwilligers bij gekomen. De meeste van de nieuwkomers zijn familie, vriend of collega van een 

bestaande vrijwilliger. Ook de komende jaren zullen we nieuwe vrijwilligers nodig hebben. Aarzel dus 

niet om over je hobby te praten en mensen uit je directe omgeving eens te vragen om mee te gaan de 

weilanden in. 

 
 

 

Klaas de Mik 

Coördinator Weidevogelwerkgroep NVWK 

 

 

 

 



5 

Groepssamenstellingen 

 

Boer:    Janus Boer, Jan Boer 

 

Bosch:  Marion Bosch, Margreet Reijmer 

 

De Gier: Leen de Gier, Aad Hegge 

 

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, Klaas Speksnijder, Dick Zom 

 

De Mik:   Klaas de Mik, Sylvia de Vries 

 

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:    Henk Marcus, Piet Slager, John Tomesen, Meindert Slager 

 

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 



6 

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. 

 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                 

                 

Aantal 
vrijwilligers 

80 51 75 95 107 119 141 103 154 101 84 89 74 79 76 72 

Deelnemende 

bedrijven 
69 37 57 66 71 72 98 65 58 52 59 49 35 31 26 29 

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 2,48 

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 1.079 965 907 

Ha. per 
vrijwilliger 

15,9 16,90 17,92 15,37 15,61 13,07 14,35 19,70 13,08 13,04 12,90 10,48 12,03 13,44 12,70 12,60 

                 

                 

Relatie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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 0,90 

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 0,42 

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 2,14 

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 0,71 

Ha. per 

vrijwilliger 
1 1,06 1,13 0,97 0,98 0,82 0,90 1,24 0,82 0,82 0,81 0,66 0,76 0,85 0,80 0,79 
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Aantal vrijwilligers 

 

 
 

Aantal deelnemende bedrijven 

 

 
 

Aantal hectares beschermd gebied 

 



8 

Gevonden nesten en verliesoorzaken 2015 

 

 

Soort totaal 2015 bekend uit niet uit % uit 

  
  

  

              

Grutto 77 67 50 17 74,6   

Kievit 229 188 164 24 87,2   

Krakeend 1 1 1 0 100   

Kuifeend 3 3 2 1 66,7   

Scholekster 54 46 35 11 76,1   

Slobeend 13 11 9 2 81,8   

Tureluur 24 18 14 4 77,8   

Wilde eend 32 25 22 3 88   

Wintertaling 1 1 1 0 100   

Zomertaling 1 0 0 0 0   

Zwarte stern 26 25 25 0 100   

              

Totaal 461 385 323 62     

        
 
        

        

Soort predatie beweiding 
werkzaam-

heden 
verlaten overig onbekend 

totaal per 

soort 

                

Grutto 7   3 7     17 

Kievit 18   4 2     24 

Kuifeend       1     1 

Scholekster 5   3 2   1 11 

Slobeend 1   1       2 

Tureluur 1     3     4 

Wilde eend       1   2 3 

                

Totaal 32   11 16   3 62 
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Gevonden  nesten 2015 

 

 
 

 

Relatie 2000 – 2015 
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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 9 8 1 88,9  1   

Kievit 4 2 2 0 100     

Scholekster 1 0        

Tureluur 3 0        

Wilde eend 1 1 1 0 100     

           

Totaal 20 12 11 1 91,7  1   

 

Gegevens zijn ingevoerd door de heer Kattenwinkel. 

 

 

Bedrijf: Anker       Polder: Schoonouwen 

Vrijwilligersgroep: Sloof 

 

Hier hebben de vrijwilligers van de groep Sloof dit jaar gezocht. Er zijn ondanks de inspanningen geen 

weidevogelnesten gevonden. 

 

 

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 

Grutto 2 2 2 0 100     

Kievit 24 24 20 4 83,3 4    

Meerkoet 4 4 4 0 100     

Scholekster 6 6 6 0 100     

Slobeend 1 1 1 0 100     

Wilde eend 14 14 13 1 92,9 1    

           

Totaal 51 51 46 5 90,2 5    

 

Met een groepje van vier man, Henk Marcus, Piet Slager, John Tomesen en Meindert Slager, hebben we 

van half maart tot half juni in wisselende samenstelling naar nesten gezocht. 

Het eerste nest, van een kievit, werd op 18 maart gevonden. De 3 eieren zijn niet uitgekomen, 

waarschijnlijk heeft dat te maken met de nachtvorst. 

Verreweg de meeste nesten werden gevonden op het maïsveld. Op 8 april markeerden we 10 nesten, 

bijna allemaal van een kievit. Een andere topdag was 22 april met 9 nesten. Voor het eerst sinds een 

paar jaar hadden we weer grutto's. We hebben de jongen uit het nest zien kruipen. 

Voor ons was 2015 een topjaar wat betreft de weidevogels. In totaal hadden we 51 nesten die bijna alle 
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uitgekomen zijn. 

 

Fijn, dat we zoveel medewerking van de boer kregen, dat heeft het resultaat gunstig beïnvloed. Terwijl 

er 14 gemarkeerde nesten op het maïsveld waren, heeft de boer geploegd en gezaaid zonder de nesten te 

schaden. De vogels kwamen snel na afloop van de werkzaamheden weer terug naar hun nesten. De 

afzonderlijke velden zijn met elkaar verbonden via smalle planken soms 3 à 4 meter lang. Het gebeurt 

wel eens dat iemand bij de laatste stap met z'n voet in het water komt. Gelukkig zijn de planken 

tegenwoordig vrij stevig en gaat het bijna altijd goed. In het verleden is wel eens een vogelaar kopje-

onder gegaan. Toen z'n metgezel uitgelachen was, werd besloten te stoppen en naar huis te gaan, twee 

kilometer wandelend in de natte kloffie en daarna fietsend naar Gouda. 

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

 

Bedrijf: A. Bogaard       Polder: Stolwijk  

Vrijwilligersgroep: Monhemius 

 

Hier is dit jaar geen enkel succesvol broedsel meer geweest, en dat terwijl het zes jaar geleden nog vol 

vogels zat. Dat heeft alles te maken met het geriefbosje midden in het gebied. De bomen zijn daar zo 

hoog dat het helemaal vol predatoren zit (buizerd, kraaien en de nodige zoogdieren). De weidevogels 

weten dit ook en broeden daarom niet meer bij Arie. Zijn buren hadden vorig jaar nog wel vogels en ook 

dit jaar zijn daar grutto’s, kieviten en tureluurs gaan broeden. Dat is zelfs tot kuikens gekomen.  

 

 

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 3 3 3 0 100     

Kievit 3 3 3 0 100     

Scholekster 1 1 1 0 100     

          

Totaal 7 7 7 0 100     

 

De vrijwilligers hebben de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
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Bedrijf: Brooshooft       Polder: Bergambacht 

Vrijwilligersgroep: Kooy 

 

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

  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 

  nesten             beweiding   onbekend 

Grutto 1 1 0 1 0   1  

Wilde eend 1 1 0 1 0   1  

           

Totaal 2 2 0 2 0   2  

 

Onze vrijwilligers hebben 2 nesten gevonden, waaronder 1 gruttonest. Zij hebben daarbij niet 

geconstateerd dat er last was van het koude weer. De nesten waren belangrijk later dan vorig jaar. 

Gelukkig? Pech, althans wat het zoeken betreft op dit perceel waar in voorgaande jaren meer nesten 

werden gevonden. Op 4 mei is hier voor de eerste keer gezocht en werden weinig nesten gevonden. 

Oorzaak: er was heel laat mest geinjecteerd. Daarna hebben de vrijwilligers tweemaal niet kunnen 

zoeken door slecht weer. Pas op 26 mei hebben zij voor de tweede keer kunnen zoeken, maar 

toen was er net gemaaid. Dit perceel gaat in 2016 waarschijnlijk behoren tot een kerngebied. 

 

 

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 

Kievit 1 0        

           

Totaal 1 0        

 

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 

Grutto 3 3 1 2 33,3  2   

Kievit 34 34 32 2 94,1 1 1   

Kuifeend 1 1 1 0 100     

Scholekster 4 4 4 0 100        

Slobeend 5 5 5 0 100     

Tureluur 5 5 3 2 60,0  2   

Wilde eend 1 1 1 0 100     

             

Totaal 53 53 47 6 88,7 1 5      
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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 

Grutto 4 0        

Kievit 23 0        

Scholekster 2 0        

           

Totaal 29 0        

 

Sytze Venema en Tjeco Smits hebben dit jaar hier 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. 

 

 

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 

Kievit 2 2 2 0 100         

Slobeend 1 0        

               

Totaal 3 2 2 0 100         

 

Hier zijn ook twee nesten van de Canadese gans aangetroffen. De resultaten van deze nesten zijn niet 

bekend. De heer Heuvelman heeft de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
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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 3 3 1 2 33,3 1  1  

Kuifeend 1 1 1 0 100     

Scholekster 2 2 1 1 50,5 1    

Slobeend 1 1 0 1 0   1  

Tureluur 1 1 1 0 100     

Wintertaling 1 1 1 0 100     

Zwarte stern 26 25 25 0 100     

           

Totaal 35 34 30 4 88,2 2  2  

 

De vrijwilligers hebben de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 

 

 

Bedrijf: Mts. I. en M. de Jong     Polder: Schoonouwen 

Vrijwilligersgroep: Sloof 

 

Hier hebben de vrijwilligers van de groep Sloof dit jaar gezocht. Er zijn ondanks de inspanningen geen 

weidevogelnesten gevonden. 

 

 

Bedrijf: P.N. Kool       Polder: Koolwijk 

Vrijswilligersgroep: De Mik 

 

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

  gevonden resultaat    uit       heden/ oorzaak 

  nesten             beweiding onbekend 

Krakeend 1 1 1 0 100     

Scholekster 2 1 0 1 0   1  

Slobeend 1 1 1 0 100     

          

Totaal 4 3 2 1 66,7   1  

 

De heer De Mik heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 
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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 1 0        

Kievit 1 0        

           

Totaal 2 0        

 

De heer Heuvelman heeft de gegevens zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 

 

 

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     

Kievit 1 1 1 0 100     

Tureluur 1 1 0 1 0  1   

          

Totaal 3 3 2 1 66,7  1   

 

Mevrouw Ooms heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 

 

 

Bedrijf: M.J. Rooken      Polder: Bergambacht 

Vrijwilligersgroep: De Gier 

 

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

  gevonden resultaat           heden /  oorzaak 

  nesten              beweiding  onbekend 

Kievit 1 1 1 0 100     

Wilde eend 2 2 2 0 100     

          

Totaal 3 3 3 0 100     

 

Leen de Gier en Aad Hegge hebben dit jaar weer als vrijwilligers weidevogelnesten gezocht bij familie 

Rooken op boerderij “Levensvreugd” aan de Bovenberg. Er is gezocht op ca. 31 hectare grasland. Na 

enkele jaren hier niets te hebben gevonden was er nu een klein succes. 

Het was ook dit jaar weer plezierig samenwerken met de familie Rooken. Er was ruim om de nesten 

heen gemaaid.  

Er waren ook veel zwaluwen op het bedrijf, die de stal in en uit vlogen, ook door de openstaande 

hooiluiken boven de stal. 

Dit jaar waren er opvallend veel buizerds en kraaien aanwezig in de polders. 
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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 3 3 3 0 100     

Kievit 44 44 42 2 95,5 1 1   

Scholekster 9 9 7 2 77,8  2   

          

Totaal 56 56 52 4 92,9 1 3   

 

Mevrouw Ooms heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 

 

 

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 11 11 11 0 100     

Scholekster 4 4 4 0 100     

          

Totaal 15 15 15 0 100     

 

Mevrouw Ooms heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 

 

 

Bedrijf: Snoek        Polder: Bergambacht 

Vrijwilligersgroep: Kooy 

 

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

  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 

  nesten             beweiding onbekend 

Grutto 6 6 5 1 83,3 1    

Tureluur 2 2 1 1 50 1    

Wilde eend 1 1 1 0 100     

           

Totaal 9 9 7 2 77,8 2    

 

Wisselende - maar overwegend positieve -  indruk (zeker na vorig jaar)  van dit zoekseizoen. Onze 

vrijwilligers hebben 9 nesten gevonden, waaronder 6 gruttonesten. 

Daarvan zijn er 5 uitgekomen. 1 werd gepredeerd.  

We hebben niet geconstateerd dat er last was van het koude weer. De nesten waren belangrijk later dan 

vorig jaar. Gelukkig?!  
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Geen gesneuvelde nesten t.g.v. maaien o.i.d. Meer nesten van tureluurs dan vorige jaren. 

Een compliment voor Joh. Snoek. Uiterst voorzichtig gemaaid. 

De kuikens van zeker vijf nesten werden "geholpen" om een vluchtstrook te bereiken, 

bestaande uit een strook van 40 meter lengte aan weerskanten van een greppel op een weiland dat als laa

tste werd gemaaid. 

Naar schatting worden er 15 kuikens vliegvlug.  

 

 

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 2 2 1 1 50 1        

Kievit 1 1 1 0 100     

Scholekster 1 1 1 0 100     

Wilde eend 2 2 2 0 100     

               

Totaal 6 6 5 1 83,3 1        

 

Onze vrijwilliger, de heer Kooy, heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 

 

 

Bedrijf: P.C. Verhagen      Polder: Koolwijk 

Vrijwilligersgroep: De Mik 

 

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

  gevonden resultaat    uit       heden /  oorzaak 

  nesten             beweiding   onbekend 

Grutto 6 6 6 0 100     

Kievit 22 11 6 5 54,6 5    

Scholekster 6 3 1 2 33,3   1 1 

Slobeend 2 1 1 0 100     

Tureluur 4 2 2 0 100     

Wilde eend 4 1 1 0 100     

           

Totaal 44 24 17 7 70,8 5  1 1 

 

Dit jaar ging onze nieuwe vrijwilliger Sylvia mee om te leren weidevogelnesten te beschermen. Wat het 

weer betreft was dit niet het beste jaar, want ze hadden tot het eind van mei onze winterjassen nodig. 

Gelukkig zijn er wel veel nesten gevonden en dat maakt het ongemak van de kou weer goed. Als je dan 

ziet hoe er netjes om de nesten heen wordt bemest dan weet je waarvoor je het doet! 

Dit jaar veel last van de kraaien die nesten leegroofden, vooral van vogels die alleen broedden. Veel 

nesten lagen erg dicht bij elkaar, soms maar een paar meter bij elkaar vandaan. Dat zal ook wel met de 

kraaien te maken hebben! 

 

De heer De Mik heeft de gevonden nesten ingevoerd in het registratiesysteem. 
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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 1 1 0 1 0 1    

Kuifeend 1 1 0 1 0  1   

Scholekster 1 0        

Wilde eend 1 1 0 1 0  1   

          

Totaal 6 5 1 4  1 3   

 

Ook dit seizoen is op het bedrijf van fam. G. Verkuil, gezamenlijk op ca. 24 hectare grasland gezocht 

naar weidevogelnesten, door Tine Haan, Han Noorlander en Leo Groen. Op dit groeiende bedrijf, waar 

nog vele vogel(soorten) te zien, zijn we steeds hartelijk welkom. 

Er zijn twee ‘uitgestelde maaidatumpercelen’. De percelen zijn vanaf 08 april t/m 20 juli minimaal 

wekelijks bezocht. Ook nu weer lagen de nesten op één perceel (een relatief klein gebied) en zijn niet 

allemaal daadwerkelijk gevonden. Na het maaien waren per ongeluk de melkkoeien op dit perceel 

gekomen. Naar het zich liet aanzien was er weinig schade te bespeuren bij de vogels.  

 

De gevonden nesten 1x kievit en 2x grutto, 1x kuifeend en 1x scholekster zijn niet allemaal  

uitgekomen. Verlaten zijn 1x grutto en 1x kuifeend en gepredeerd is 1x kievit. De oorzaak  

kunnen we niet aangeven. 

De resultaten die we gemeten hebben met de alarmtelling zijn: 3x tureluur, 2x grutto en 2x kievit en 

1x scholekster. Allen op en rondom hetzelfde perceel. En heel leuk om te zien was een bergeend met ca. 

10 pullen van 1 a 2 dagen oud.  

 

Zaken die hebben geleid tot dit resultaat van de vliegvlugge pullen:  

 de bijdrage van de familie Verkuil, die zelf op een ander perceel een gruttonest veilig gesteld had 

ten tijde van het maaien en het verwerken van het gras; 

 familie Verkuil 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 hoefden te worden zodat, voor het bewijs (voor de 

nestcontrole), de locatie van het nest niet verstoord hoefde 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 er heeft er ook minimaal een paarthe 

gebroed. Ook te zien waren o.a. gierzwaluwen, de kuifeenden, visdiefjes, zwarte sterns, meerkoet-

nesten, nijl-, canadaganzen en verschillende eksters, kraaien en meeuwen, de witte kwikstaart.  

De rietzanger, de rietgors waren dit jaar wel heel erg stil, maar ook de bruine kiekendief liet  

zich dit jaar minder zien bij het rietbosje welke in het uitgestelde maaidatum perceel lag.  

Verder hebben we minder hazen gezien dan het vorige jaar.  

 

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.  
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Bedrijf: C.A. van Vliet      Polder: Bergambacht 

Vrijwilligersgroep: Kooy 

 

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

  gevonden resultaat           heden/ oorzaak 

  nesten             beweiding onbekend 

Kievit 1 1 1 0 100     

Scholekster 1 1 1 0 100     

Tureluur 1 1 1 0 100     

          

Totaal 3 3 3 0 100     

 

 

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 11 10 5 5 50,0 3 2   

Kievit 8 6 4 2 66,7 2      

Scholekster 1 1 0 1 0 1      

Slobeend 2 2 1 1 50,0 1    

Tureluur 4 3 3 0 100       

Wilde eend 3 1 1 0 100       

             

Totaal 29 23 14 9 60,9 7 2     

 

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 14 12 9 3 75,0 1 1 1  

Kievit 18 17 9 8 52,9 4  4   

Scholekster 8 8 4 4 50,5 3  1   

Tureluur 3 3 3 0 100      

Wilde eend 2 0         

Zomertaling 1 0        

            

Totaal 46 40 25 15 62,5 8 1 6   

 

De groep Halleriet is ook dit vogelseizoen bij A. en M. Vonk-Noordegraaf langs geweest.  
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De heer Halleriet heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem. 

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 3 3 3 0 100       

Kievit 28 28 28 0 100     

Scholekster 3 3 3 0 100     

             

Totaal 34 34 34 0 100       

 

Boer Vos hield hier, zoals ieder jaar belangeloos rekening met de vogels. Dit jaar heeft ie zelf een aantal 

percelen nog hoog gelaten. Dit is kruiderijk grasland met de nodige tureluurs en grutto’s. 

 

 

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.  

 

 

Bedrijf: M. de Vries       Polder: Schoonouwen 

Vrijwilligersgroep: Sloof 

 

Hier hebben de vrijwilligers van de groep Sloof dit jaar gezocht. Er zijn ondanks de inspanningen geen 

weidevogelnesten gevonden. 

 

 

Bedrijf: G. Van ‘t Wout      Polder: Bergambacht 

Vrijwilligersgroep:  

  

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

  gevonden resultaat           heden/ verlies- 

  nesten             beweiding  oorzaken 

Scholekster 1 1 1 0 100     

           

Totaal 1 1 1 0 100     
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Onze vrijwilligers hebben 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 2015 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 

 

De zwarte stern wordt wel de vliegende ambassadeur van de karakteristieke Zuid-Hollandse 

veenweidennatuur genoemd. Terecht, want de zeldzame trekvogel voelt zich prima thuis in veenweiden-

en moerasgebieden. Ook de Krimpenerwaard is als broedgebied heel belangrijk voor de zwarte stern. 

Door speciale maatregelen kunnen de aantallen broedparen in de nabije toekomst verder toenemen. 

 

Het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard trekken bij het 

beschermen van de zwarte stern samen op. Het afgelopen voorjaar zijn er weer zo’n 350 nestvlotjes in 

de sloten en plasjes in de Krimpenerwaard neergelegd. Met steun van het Streekfonds Krimpenerwaard 

zijn er zelfs enkele nieuwe ‘zwarte sternputjes’ gegraven. Hierdoor kunnen de vlotjes wat verder uit de 

oever neergelegd worden en is er minder kans dat de eieren of kuikens door een roofdier opgevreten 

worden. 

 

Van nature broeden zwarte sterns op drijvende waterplanten, en dan vooral op krabbenscheer. Deze 

plant kan alleen leven in schoon en niet te voedselrijk water. Krabbenscheer heeft stekelige bladeren. De 

jonge zwarte sterns kunnen zich hierin goed verbergen. Het verbeteren van de waterkwaliteit is dan ook 

een belangrijk aandachtspunt van het Zuid-Hollands Landschap. Maar dit is helaas niet iets dat je van 

het ene op het andere jaar kunt realiseren. Dus voorlopig bewijzen de nestvlotjes hun diensten nog. 

 

Vogelonderzoeker Jan van der Winden is nauw betrokken bij het zwarte sternproject. Hij heeft de 

afgelopen jaren enkele dataloggers aan zwarte sterns bevestigd. Hierdoor is helder geworden welke 

trekroutes de vogels volgen en in welk deel van West-Afrika ze overwinteren. Maar ook tijdens het 

broedseizoen geven de zwarte sterns hun geheimen prijs. Zo bleek een paartje dat in de Krimpenerwaard 

een eerste legsel verloor een tweede broedpoging te ondernemen bij Kinderdijk. Anderzijds kwamen er 

ook exemplaren naar de Krimpenerwaard om een tweede broedpoging te doen. Dit bevestigt eerdere 

onderzoeksresultaten dat zwarte sterns plaatstrouw zijn en pas van plek wisselen als het fout gaat in de 

kolonie. Ze moeten dan andere plekken zoeken en gaan eerst in de buurt op zoek. 

Het Zuid-Hollands Landschap wil meer mogelijke broedlocaties geschikt maken voor de zwarte stern. 

Hierdoor kunnen de aantallen verder toenemen.  

 

 

Resultaten 2015 in Zuid-Holland 

Rond half maart vertrekken de eerste zwarte sterns in Afrika vanuit hun “echte” overwinteringsgebied 

naar de tussenstops. Deze liggen voor de kust van Afrika, bij de Canarische eilanden en in de 

Middellandse zee. Dan vliegen ze door en op 1 april 2015 werd al een trekkende zwarte stern bij 

Duinkerken gemeld. Maar het duurde nog even voor ze in Nederland werden waargenomen. De vogels 

hadden tegenwind en werden mogelijk onderweg opgehouden. Een paar dagen later dan in 2014 werd 

dan toch op 10 april de eerste zwarte stern in Zuid-Holland gezien. Vanaf 11 april en de dagen daarop 

stroomden de meldingen pas echt binnen. Een trouwe vrijwilliger vond al op 9 mei de eerste eieren dit 

jaar. Er lag hier op twee vlotjes een ei, zodat duidelijk was dat ze net begonnen waren. 
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Vlotjes uitgelegd in Zuid-Holland 

Tussen 20 april en 10 mei werden de vlotjes uitgelegd in Zuid-Holland, voornamelijk op de traditionele 

plekken. Dit betreft de omgeving van Reeuwijk, in de Krimperwaard, Boezems van Kinderdijk en 

Vijfherenlanden (Linge en Zouweboezem), Nieuwkoopse Plassen en de polder van Bodegraven-

Aarlanderveen. De Groene Motor heeft voor de Natuur en Vogelwerkgroep Alblasserwaard 80 vlotjes 

laten maken door clienten van de Parnassia groep. Deze vlotjes zijn bestemd voor nieuwe locaties bij 

Kinderdijk. 

 

Verliezen door predatie 

Vermoedelijke oorzaak: vorig jaar was een heel goed muizenjaar; die overvloed heeft gezorgd voor een 

enorme toename van het aantal predatoren dat voornamelijk muizen op het menu heeft staan. Die 

hebben, gedreven door de honger, zich dit jaar te goed gedaan aan broedende weidevogels als zwarte 

stern (maar ook aan kievit, grutto en andere grondbroeders), hun eieren en hun jongen.  

 

Krimpenerwaard 

In de Krimpenerwaard timmerden vrijwilligers in de ochtend van 11 april een flink aantal vlotjes. Deze 

activiteit werd georganiseerd door het Zuid-Hollands Landschap, de natuur coöperatie Krimpenerwaard, 

ANV Weidehof en uiteraard de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. Het Streekfonds 

Krimpenerwaard ondersteunde dit initiatief financieel. Er bestaat nu een basisvoorraad vlotjes t.b.v. alle 

gebiedspartijen in de Krimpenerwaard. Dit project maakte onderdeel uit van een beschermings-

programma in de Krimpenerwaard waar ook de aanleg van nieuw leefgebied voor de zwarte stern is 

opgenomen. 

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. 

 

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 2015 

 

Maart 2015 - Normale temperatuur, zonnig en aan de droge kant 

De gemiddelde maandtemperatuur was in De Bilt met 6,2 °C precies gelijk aan het langjarige 

gemiddelde. Er waren deze maand wel grote regionale verschillen. In het noorden was maart zacht, in het 

zuiden juist aan de koude kant Maart ging wisselvallig van start maar vanaf de 4e werd een 

hogedrukgebied bepalend voor het weer. De temperatuur liep iedere dag verder op en het was droog. Op 

8 Maart werd het in een groot deel van het land 15 tot ruim 18 °C. Na 8 maart bleef de hogedrukinvloed 

nog lange tijd groot maar was het meestal minder zacht met temperaturen rond of onder het langjarig 

gemiddelde. Alleen van 16 tot en met 18 maart werd opnieuw enige tijd zeer zachte lucht aangevoerd 

met op de 17e op veel plaatsen maxima van 15 tot ruim 18 °C. Aan het einde van de maand nam de 

wisselvalligheid sterk toe en was het af en toe zeer onstuimig. De temperatuur bleef daarbij op het 

normale niveau voor de tijd van het jaar. Op negen dagen is het in maart in De Bilt tot vorst gekomen 

(minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C), het normale aantal bedraagt acht dagen. 

Eind maart wordt voor De Bilt het koudegetal bepaald. Dit getal, genoemd naar de Duitse meteoroloog 

Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak november tot en met maart. Het 

Hellmanngetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het 

vriespunt te sommeren met weglating van het minteken. Over het tijdvak november 2014 tot en maart 

2015 bedroeg het Hellmanngetal 7,8. Hiermee komt deze periode bij de categorie van 'buitengewoon 

zachte' winters. Sinds 1901 waren er slechts 5 winters met een nog lager koudegetal. 

Doordat het weer gedurende een groot deel van de maand werd bepaald door hogedrukgebieden, bleef 

het aantal dagen met regen, en de hoeveelheid regen beperkt. Alleen aan het begin en einde van de 

maand was het zeer wisselvallig met iedere dag regen. Uiteindelijk is er gemiddeld over het land 59 mm 

regen gevallen tegen een langjarig gemiddelde van 68 mm. Het zuidwestelijk kustgebied was het 

droogst, lokaal viel daar minder dan 40 mm. De meeste regen viel in de oostelijke helft van het land, 

plaatselijk ruim 95 mm. 

Op 29 maart stond aan zee af en toe een storm, kracht 9. In de kustprovincies kwamen windstoten voor 

tot 115 km/uur. Ook op de 31e kwam het tot storm aan zee en (zeer) zware windstoten van 100-134 

km/uur in een groot deel van het land.  

Op basis van herhalingstijden van windstoten in Nederland eindigde de storm van 31 maart op de 27e 

plaats in de reeks van de zwaarste stormen sinds de statistieken daarvan beschikbaar zijn in 1971. 

Maart was een zonnige maand met gemiddeld over het land 158 zonuren tegen 125 uren normaal. 

De regionale verschillen waren deze maand niet groot. Het zonnigst was het in het Waddengebied met 

lokaal 178 uren zonneschijn. In het zuiden scheen de zon het minst, lokaal niet meer dan 141 uren. De 

zon was vooral veel te zien van 8 tot en met 13 maart. Gemiddeld over het land werden in dit tijdvak 51 

zonuren gemeten. Op sommige plaatsen scheen de zon van de 10e tot en met de 13e zelfs iedere dag 

vrijwel ongehinderd. 

Vorig jaar maart was in De Bilt de gemiddelde temperatuur 8,4 °C, bedroeg het aantal uren zonneschijn 

203 en de neerslagsom 26 mm. 
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April 2015 – Zeer zonnig, droog en aan de koude kant 

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 9,0 °C tegen een langjarig gemiddelde van 9,2 °C, was 

april iets aan de koude kant. De regionale verschillen waren echter groot. In het noorden van het land 

was april plaatselijk ruim een halve graad te koud. In het zuidoosten was april juist zachter dan normaal. 

Het verschil ontstond doordat de lucht vaak met een noordstroming over de nog koude Noordzee werd 

aangevoerd. De invloed van de koude zee is in het noorden het grootst en ver landinwaarts, in het 

zuidoosten, het kleinst. Onder invloed van lagedrukgebieden was de start van april wisselvallig. Vanaf 

de derde werd een hogedrukgebied met zwaartepunt ten westen van ons land bepalend voor het weer. In 

een noordstroming lag de temperatuur daarbij beneden normaal. Vanaf de 9e lag de kern van het hoog 

ten oosten of zuiden van ons land. De stroming kreeg hierdoor een zuidcomponent en de temperatuur 

liep op. Op 10 april werd het in de zuidoostelijke helft van het land voor het eerst dit jaar een warme dag 

geregistreerd (maximumtemperatuur hoger dan 20,0 °C). In De Bilt werd de eerste warme dag op 14 

april gemeten. In totaal werden er in De Bilt in april drie warme dagen genoteerd, precies het normale 

aantal. 

Vanaf 16 april lag het zwaartepunt van het hogedrukgebied weer ten noordwesten van Nederland. De 

stroming kwam weer over zee en de temperatuur op de meeste dagen rond of iets onder normaal. De 

laatste dagen van de maand werd het bovendien wisselvallig, doordat de invloed van lagedrukgebieden 

toenam. In koude lucht, tijdens heldere nachten, kon het tijdens nogal wat nachten fors afkoelen. In De 

Bilt werden vier vorstdagen genoteerd (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C). Aan de grond kwam het 

lokaal in het oosten op 17 dagen tot vorst. Op de 28e vroor het op de vliegbasis Twenthe aan de grond 

zelfs -9,7 °C.[Zonneschijnduur De Bilt] 

Met gemiddeld over het land 242 zonuren tegen normaal 178, was april een zeer zonnige maand. Vooral 

de tweede decade (dag 11 tot en met 20) hoorde op een aantal KNMI-stations bij de drie zonnigste 

tweede aprildecades in ruim 100 jaar. Het zonnigst was het in het zuidwestelijk kustgebied. Vlissingen 

noteerde met 265 het meeste aantal zonuren. Relatief het minst zonnig was het in het midden en noorden 

van het land, op sommige plaatsen bleef het aantal uren zonneschijn daar steken op ca. 225. 

Doordat hogedrukgebieden vaak bepalend waren voor het weer, bleef de hoeveelheid neerslag beperkt 

tot landelijk gemiddeld 22 mm tegen normaal 44 mm. De minste neerslag viel in het westen van het 

land, op sommige plaatsen niet meer dan ca. 10 mm. Het oosten en zuidoosten waren het natst. Op een 

aantal plaatsen viel tussen 5 en 23 april gedurende 17 dagen minder dan 1 mm regen. Landelijk bezien 

natte dagen kwamen niet voor. De meeste neerslag viel op 26 april in Limburg, lokaal meer dan 20 mm. 

Vorig jaar april was in De Bilt de gemiddelde temperatuur 12,1 °C, bedroeg het aantal uren zonneschijn 

175 en de neerslagsom 58 mm. 

 

Mei 2015 – Vrij koel, vrij droog en vrij zonnig 

De laatste maand van de lente was aan de koele kant, maar wel vrij droog en vrij zonnig. Met een 

gemiddelde temperatuur in De Bilt van 12,4 °C lag de temperatuur ruim een halve graad onder het 

langjarig gemiddelde van 13,1 °C. Vorig jaar week de maand mei met 13,2 °C niet veel af van het 

langjarig gemiddelde, in 2013 was het nog koeler met gemiddeld slechts 11,5° C.  

De eerste twee dagen van de maand begonnen koel. Met een noordelijke aanvoer van koude lucht kwam 

de temperatuur 's nachts lokaal zelfs onder het vriespunt. In De Bilt kwam het niet meer tot vorst, 

waardoor de maand net als normaal geen officiële vorstdagen telt. Aan de grond kwam het echter nog 

wel regelmatig tot vorst, vooral in het oosten van het land, zelfs aan het einde van de maand.  
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Na de eerste twee dagen zorgde een lagedrukgebied voor een zuidwestelijke aanvoer van lucht, 

waardoor de temperatuur opliep, maar het wel wisselvalliger werd, met af en toe ook veel wind. Op 

5 mei kwam de temperatuur in vrijwel het hele land boven de 20 °C. Deze warmte werd echter snel 

weer verdreven door flinke onweersbuien. Op 11 mei zorgde een zuidelijke aanvoer voor temperaturen 

rond de 25 °C. Het warmst werd het die dag en deze maand in Ell in Limburg: 26,7 °C. In De Bilt werd 

het 25,6 °C en daarmee was het de eerste zomerse dag (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger) van dit 

jaar. In totaal telde mei daarmee slechts twee warme dagen en een zomerse dag, tegen een langjarig 

gemiddelde van respectievelijk tien en drie.  

Na deze zomerse dag werd het weer de rest van de maand grotendeels bepaald door een hogedrukgebied 

bij de Azoren en een lagedrukgebied in de buurt van IJsland waardoor bij ons met een overheersende 

west- tot noordwestenwind vrij koele lucht van zee werd aangevoerd. De temperatuur bleef daarbij 

vooral in het noorden van het land de meeste dagen onder normaal steken. In het zuidoosten van het 

land, waar de invloed van de zee een stuk geringer is, liepen de temperaturen nog wel regelmatig op tot 

boven de 20 °C.  

De maand was vrij droog. Gemiddeld over het land viel er 51 mm tegen een langjarig gemiddelde van 

61 mm. De meeste neerslag viel rond 5 mei. Een storing uit het zuidwesten zorgde die dag voor 

onweersbuien, zware windstoten en lokaal hagel. Vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land 

viel veel neerslag, lokaal circa 40 mm. Aan de kust stond die dag een stormachtige wind, kracht acht, in 

het binnenland werden windstoten waargenomen tot 100 km/uur. Ook 19 mei was een natte dag, in een 

strook van zuidwest naar noordoost over het land viel lokaal rond de 15 mm neerslag. De maand 

eindigde met een paar wisselvallige dagen. Op 31 mei viel in langdurige regen over het gehele land zo'n 

5-15 mm. 

Met landelijk gemiddeld 222 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 213 uren was de maand aan 

de zonnige kant. Vrijwel elke dag liet de zon zich wel even zien. Het zonnigst was het zoals gebruikelijk 

in het voorjaar aan de kust. Het minst zonnig was het in het noordoosten van het land. In De Bilt werden 

222 uren zon geregistreerd tegen 207 uren normaal. 

Vorig jaar mei was in De Bilt de gemiddelde temperatuur 13,2 °C, bedroeg het aantal uren zonneschijn 

192 en de neerslagsom 102 mm. 

 

Juni 2015 - Normale temperatuur, gemiddeld over het land droog en zonnig 

De gemiddelde temperatuur zal in De Bilt uitkomen op 15,6 °C, precies gelijk aan het langjarige 

gemiddelde. Het temperatuurverloop in juni was echter grillig waarbij enkele korte periodes met warm 

tot zeer warm weer werden afgewisseld door langere tijdvakken waarin de temperatuur rond of beneden 

normaal lag.  

Na een koele start werd op 5 juni kortdurend zeer warme lucht aangevoerd. In een groot deel van het 

land werd het tropisch warm (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger). Precies een week later verliep de 

vrijdag weer zomers warm, in het zuiden lokaal tropisch. Met name rond de langste dag was het een 

aantal dagen niet alleen koel maar ook somber. Aan het einde van de maand werd het opnieuw warmer 

met lokaal zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger). In De Bilt werden in totaal vier 

zomerse dagen genoteerd tegen vijf normaal. Het aantal warme dagen bedroeg er veertien, precies het 

normale aantal. Tijdens de nachten kon het regelmatig fors afkoelen door de combinatie van een droge 

bodem en de aanvoer van heldere, koele lucht. In het oosten en zuiden van het land kwam het aan de 

grond zelfs nog op een aantal nachten tot vorst. 
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Een groot deel van de maand werd het weer bepaald door hogedrukgebieden waardoor de hoeveelheid 

regen beperkt bleef. Gemiddeld over het land viel 33 mm regen tegen een langjarig gemiddelde van 68 

mm. Er waren echter grote regionale verschillen. Vooral in het westen waren grote gebieden waar 

slechts 20-30 mm regen is gevallen. In het zuidoosten en oosten van het land viel her en der 50 tot 70 

mm.  

De warmte op 5 juni werd verdreven door een aantal onweersbuien. Deze buien brachten lokaal ruim 25 

mm neerslag. Ook op de 12e werd de warmte verdreven door buien die in het zuidoosten lokaal meer 

dan 20 mm regen achterlieten. Op de 21e en 22e viel er vooral in het midden en oosten plaatselijk 15 tot 

30 mm.  

Ook de maanden april en mei waren droog. De geringe hoeveelheid neerslag in combinatie met de grote 

verdamping, veroorzaakt door het vaak zonnige weer, heeft geleid tot een voor de tijd van het jaar hoog 

neerslagtekort van ca. 145 mm (neerslag minus verdamping). Gemiddeld over het land komt het huidige 

tekort in juni gemiddeld eens per 10 tot 20 jaar voor. Er zijn wel zeer grote regionale droogte 

verschillen. Het tekort is het hoogst in de westelijke kustprovincies, veelal 150-200 mm. In het oosten 

van het land bedraagt het tekort in sommige gebieden niet meer dan 60-90 mm, dat is normaal voor de 

tijd van het jaar. 

Juni was een zonnige maand met gemiddeld over het land 241 zonuren tegen 201 normaal. Met name de 

eerste helft van de maand verliep zonnig, 142 van de 240 zonuren werden de eerste twee weken van juni 

gemeten. Van 19 tot en met 23 juni was het juist zeer somber. Gedurende deze vijf langste dagen van 

het jaar was de zon op een aantal stations minder dan 10 uren te zien. 

In Zeeland zag men de zon het vaakst, Vlissingen noteerde 263 zonuren. In het noordoosten scheen de 

zon het minst. Vliegveld Eelde kwam niet verder dan 217 zonuren. 

Vorig jaar juni was in De Bilt de gemiddelde temperatuur 16,2 °C, bedroeg het aantal uren zonneschijn 

228 en de neerslagsom 30 mm. 

 

Juli 2015 – Vrij warm, vrij nat en vrij zonnig 

Met een gemiddelde temperatuur van 18,4 °C tegen een langjarig gemiddelde van 17,9 °C was juli een 

vrij warme maand. De maand begon dan ook met een voortzetting van de hittegolf die op 30 juni begon. 

De hittegolf, een opeenvolgende periode van minstens vijf zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 

°C of hoger), waarvan minstens drie tropische (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger), duurde in totaal 

zes dagen, en eindigde op 6 juli toen in De Bilt de temperatuur weer onder de 25,0 °C zakte. Opvallend 

was ook de temperatuur in de nacht daarvoor, die op de meeste plaatsen ruim boven de 20 °C bleef. Van 

een tropische nacht (minimumtemperatuur 20 °C of hoger) was echter alleen sprake in het zuidoosten 

van het land omdat daarvoor wordt gekeken naar de minimumtemperatuur in een etmaal (dus tussen 

0:00 en 24:00 uur). 

Na de hittegolf draaide de wind naar overwegend westelijke richtingen en verliep de rest van de maand 

over het algemeen koeler en wisselvalliger met vooral aan het einde van de maand temperaturen onder 

normaal. Alleen op 11 en 17 juli kwam de temperatuur in het zuiden van het land lokaal nog boven de 

30 °C. Op 9 en 10 juli en ook de laatste dag van de maand koelde het tijdens heldere nachten flink af. 

Op KNMI meetstation Twenthe daalde de temperatuur aan de grond in de eerste twee nachten zelfs tot 

onder het vriespunt. Dit is zeer zeldzaam in de maand juli en was sinds 1984 niet meer voorgekomen. 

In totaal werden in De Bilt deze maand tien zomerse dagen en drie tropische dagen geregistreerd, tegen 

normaal respectievelijk negen en twee. 
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Met 92 mm neerslag gemiddeld over het land tegen een langjarig gemiddelde van 78 mm was de 

afgelopen maand ook vrij nat. De verschillen in het land waren echter groot. In het zuiden van het land 

verliep de maand vrij droog, in het noordoosten van het land viel lokaal meer dan 140 mm neerslag en 

was het zeer nat. De meeste neerslag viel aan het einde van de maand, alhoewel op 2 juli in het 

noordoosten van het land tijdens buien ook lokaal meer dan 40 mm werd geregistreerd. Op 25 juli trok 

een zware zomerstorm van zuidwest naar noordoost over het land. Voor de zuidwest- en westkust werd 

een weeralarm afgegeven, in diverse andere provincies gold code oranje (extreem weer). In IJmuiden 

werd tijdelijk windkracht tien waargenomen en kwamen windstoten voor tot 122 km/uur. Op de 

weerstations in Stavoren en Hoek van Holland werden windstoten gemeten van 108 km/uur. In het 

binnenland kwamen zware windstoten voor tussen 80 en 100 km/uur. De meeste neerslag viel die dag in 

het Waddengebied, met op Ameland ca. 40 mm. De dagen daarna verliepen ook nat, met veel buien, die 

regelmatig gepaard gingen met onweer. Op 27 juli werd in het noordoosten lokaal meer dan 60 mm 

afgetapt.  

Het neerslagtekort, dat in juni in het gehele land flink was opgelopen, is door de vrij natte julimaand iets 

afgenomen. In het noordoosten van het land, waar de meeste neerslag viel, is het tekort lokaal bijna tot 

nul gereduceerd. In het westen en zuiden van het land is het neerslagtekort echter nog groter dan 

normaal. In De Bilt werd deze maand 92 mm geregistreerd tegen een langjarig gemiddelde van 81 mm. 

Met over het land gemiddeld 225 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 212 uren was juli ook 

een vrij zonnige maand. Alhoewel de verschillen niet groot waren was de meeste zon te vinden in het 

westen van het land. Het minst zonnig was het in het uiterste noordoosten en zuidoosten van het land, 

met rond de 215 uren zon. In de Bilt scheen de zon 227 uren tegen normaal 206 uren. Vorig jaar juli was 

in De Bilt de gemiddelde temperatuur 19,8 °C, bedroeg het aantal uren zonneschijn 214 en de 

neerslagsom 137 mm. 

Tabel 

Maandgemiddelde weercijfers in maart-juni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 

2015 (normale waarden voor De Bilt, gemeten gemiddelden van weerstation Rotterdam). 

 
 Gem. temp. ºC       

   

 Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maart 6,2 8,1 6,1 6,4 6,5 6,3 8,1 2,7 8,4 6,4 

April 9,2 12,6 8,7 11,5 9,5 12,7 8,2 7,8 11,8 8,8 

Mei 13,1 13,9 15,5 13,8 10,3 14,1 13,9 11,0 13,5 12,4 

Juni 15,6 17,1 15,9 15,6 16,3 16,2 14,9 15,0 15,9 15,7 

           
           
           

 Neerslag (mm)         

 Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maart 68 80,5 129,2 56,8 56,2 16,4 21,9 40,3 33,3 57,3 

April 44 0,3 31,8 23,4 34,2 8,2 57,6 24,7 27,6 17,7 

Mei 61 123,7 74,7 77,8 62,5 19,5 76,5 100,1 90,2 43,5 

Juni 68 93,9 29,8 43,6 36,1 92,9 119 51,6 26,4 21,1 

 

 

* Noot: Neerslagsom gemiddeld over 13 KNMI-neerslagstations. 

Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1981-2010 
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Bron: www.knmi.nl 

http://www.knmi.nl/
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Gepubliceerd 

 

 

Dramatisch broedseizoen 2014 voor de grutto 

 

Vorig jaar zijn er veel te weinig jonge grutto’s opgegroeid. Slechts zo’n 4.600 jongen hebben het 

voorjaar overleefd, terwijl er minstens 10.000 nodig zijn om de populatie op peil te houden. Dat blijkt 

uit berekeningen van SOVON Vogelonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming. Het 

aantal jongen werd berekend door 343 jongen een individuele kleurringcombinatie te geven en 

vervolgens in groepen vliegvlugge jongen het aandeel met deze kleurringen te bepalen. De belangrijkse 

reden voor het slechte broedseizoen lijkt het warme voorjaar; door het groeizame weer werd het gras 

vroeg en vaak gemaaid. Bij elke maairond gaan er nesten en kuikens verloren. Een nieuwe klap voor de 

grutto, die schrikbarend hard in aantal achteruit gaat. 

 

Bron: Vogels – 02/15 

 

 

Zorgen over weidevogels 

 

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over het teruglopend aantal weidevogels in de Krimpenerwaard. 

Raadslid Gerjo Goudriaan heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. 

Een belangrijke oorzaak van de afname van het aantal weidevogels is het gebruik van insecticiden.  

Volgens het rapport ‘Waterkwaliteit onder de loep’  van het hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard worden in dit gebied gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende 

concentraties aangetroffen. Zo wordt het middel Imidacloprid in bijna 64% van de metingen boven de 

toegestane norm gebruikt. Imidacloprid en andere neonicotinoiden veroorzaken insectenschaarste en dat 

betekent dat er minder voedsel is voor kuikens van weidevogels. Een andere oorzaak is het maaibeleid 

en de manier waarop wordt gemaaid: te vroeg in het jaar en ’s-nachts. Te vroeg maaien zorgt ervoor dat 

kruiden (voer voor insekten) niet tot ontwikkeling komen. Kort gras biedt verder voor net uitgekomen 

kuikens geen veilige beschutting. ’s-Nachts maaien heeft tot gevolg dat door vrijwilligers gemarkeerde 

nesten niet worden gezien en de kuikens verongelukken. 

 

Bron: Kontakt – 14 april 2015 

 

Help de weidevogels, geef voor een zonnepomp 
  

Weidevogels als de grutto en de kievit hebben het steeds moeilijker in ons land. De weilanden worden 

steeds kaler. Dat betekent: minder insecten en minder schuilplaatsen. Gelukkig zijn er ook nog mooie 

weides van weidevogelboeren, vol bloemen, kruiden, insecten, vogels en koeien. Deze boeren zorgen 

niet alleen voor lekkere en gezonde melk, maar ook voor voldoende voedsel voor onze gruttokuikens. 

 

Weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur hebben vochtige grond en kruidenrijk grasland nodig. 

In de vochtige bodem kunnen ze met hun snavel beter bij de wormen die ze eten.  

Voor de kuikens met hun kleine snaveltjes zijn de insecten op de bloemen en kruiden ideaal, daarvan 

groeien ze als kool! Weidevogelboeren weten precies wat nodig is om het de grutto’s, tureluurs en 

kieviten naar de zin te maken. Met een eenvoudige pomp op zonne-energie bijvoorbeeld, kunnen ze 

stukken van hun land natter maken. U kunt helpen: betaal mee aan een zonnepomp en maak een stukje 

paradijs voor weidevogels! 

 

Bron: Actie Vogelbescherming – mei 2015 

 

http://myclang.com/1/4/101/28/8cAp6by-VMxtaiTDICQ2z4od7Qc58u95KxB8Udua_JmA94fbXYRlxg348hwvI4xmQlQZs8zoifjdDijBKrcGAw
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Oudste tureluur ter wereld gevonden in Nederland 

 

Nederlandse amateur-paleontologen hebben een bot gevonden van een tureluur van twee miljoen jaar 

oud. Hiermee is dit fossiel de oudst bekende tureluur ter wereld, tweehonderdduizend jaar ouder dan 

eerdere vondsten. 

De fossielenzoeker Leen Hordijk vond het botje in de polder Zuurland op een diepte van 63 meter. De 

bodemlaag waarin Hordijk zijn vondst deed, is het vroeg-pleistoceen. Hordijk doet al tientallen jaren 

boringen in deze Zuid-Hollandse polder en heeft een indrukwekkende hoeveelheid botresten, tandjes en 

schelpen gevonden die al eerder tot wetenschappelijke publicaties leidden. Dit vogelbotje, een 

opperarmbeen, afkomstig uit de rechtervleugel, heeft een lengte van nog geen 4 centimeter. Voor 

Nederland is het de eerste pleistocene tureluur die gevonden is. 

 

Bron: Te Voet, mei 2015 

 

Zwarte stern volgen via zendertje 

Twintig zwarte sterns in de Krimpenerwaard worden de komende dagen toegerust met een piepklein 

zendertje. Het ultralichte apparaatje, dat aan een pootje wordt bevestigd, slaat de reisgegevens van de 

vogels op. ”De zwarte stern is net teruggekeerd vanuit West-Afrika, een lange reis”, legt 

Warner Reinink van het Zuid-Hollands Landschap uit. “Van zijn reisgedrag weten we niets. Vliegen ze 

altijd dezelfde route? Waar rusten ze? We weten het niet. Dat willen we onderzoeken”. 

De zwarte stern is een trouwe bezoeker van de Krimpenerwaard. Dat is volgens Reinink bijzonder te 

noemen. “Hij vliegt duizenden kilometers om hier in een polderslootje te broeden. Dit gebied is dus erg 

belangrijk voor deze soort”. Bioloog en sternspecialist Jan van der Winden voert het zwarte stern 

onerzoek uit voor het Zuid-Hollands Landschap. De geplande starthandeling van het project, het loslaten 

van een gezenderde zwarte stern, kon niet doorgaan. Het was niet gelukt er op tijd eentje te vangen. In 

plaats daarvan kregen wethouder Pieter Neven, gedeputeerde Han Weber en secretaris Katrien Prak van 

het Streekfonds Krimpenerwaard elk een foto van de gezenderde stern die naar hen is vernoemd. 

“Je kunt straks via onze website zien waar Han, Pieter en Katrien precies vliegen”, aldus Reinink. 

 

De bescherming van de zwarte stern is een onderdeel van zestien projecten waarmee het Streekfonds 

Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland het landschap ‘leefbaar’ willen maken. Geld wordt 

eveneens besteed aan speciale aandacht voor het gebied rond de Zesde Boezemmolen achter Haastrecht 

(met een lespakket en een fotoproject met basisschoolleerlingen), het baggeren van sloten en het 

aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dit is goed voor weidevogels, planten en kleine dieren. Verder 

zijn er projecten die kleine elementen in het landschap toevoegen of herstellen. Voor alle projecten is 

een bedrag van 560.000 euro gereserveerd. 

 

Bron: Kontakt – 2 juni 2015 
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Weidewachters helpen  

Elk voorjaar gaan meer dan 600 vrijwillige Weidewachters in meer dan 20 groepen het veld in om te 

zorgen dat de weidevogels hun jongen groot kunnen brengen.  Weidewachters geven zelf aan te genieten 

van het buiten zijn, de rust, de gezelligheid en natuurlijk van de vogels! 

In Zuid-Holland zijn 23 Weidevogelgroepen actief. Soms zijn dit zelfstandige vrijwilligersgroepen, 

andere maken deel uit van een lokale natuurbeschermingsorganisatie zoals de Natuur- en Vogelwacht, 

KNNV of IVN. De Weidewachters in Zuid-Holland worden ondersteund door het weidevogelteam van 

De Groene Motor. Zij coördineren op provinciaal niveau het weidevogelwerk. De Groene Motor helpt 

met kennis en materialen de honderden weidevogelvrijwilligers en duizenden andere groene 

vrijwilligers in de provincie. 

 

 

 

 

Weidesafari en spot de BigFive  

Ga dan deze lente mee op Weidesafari! Tijdens deze excursie gaat u, 

onder leiding van deskundige Weidewachters, op zoek naar de BigFive van de Zuid-Hollandse weiden: 

grutto, kievit, tureluur, scholekster en slobeend. U ziet meteen ook wat het Weidewachterswerk inhoudt, 

zodat u zelf kunt zien welke type activiteiten bij u passen: gedrag waarnemen, nesten zoeken, 

coördineren, nestgegevens digitaliseren, publiciteit verzorgen etc. etc. U hoeft zeker geen ervaren 

vogelaar te zijn, interesse in de natuur is het belangrijkste. Uw kennis kunt u vervolgens bijspijkeren in 

de Weidewachtersacademie, tijdens een cursus of inwerkprogramma. De Groene Motor heeft allerlei 

middelen gemaakt in samenwerking met Communicatiebureau de Lynx, die de Weidewachters helpen 

bij het zelf organiseren van een Weidesafari 

 

BigFive weidevogels ernstig bedreigd  

Het gaat niet goed met de weidevogels in Zuid-Holland. Hun aantallen gaan hard achteruit; ze zijn 

ernstig bedreigd. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Belangrijke 

oorzaken zijn de intensivering van de landbouw, lagere waterstanden in de polders, oprukkende 

bebouwing en toenemende recreatie. Sinds de jaren ’90 zijn belangrijke weidevogelsoorten als grutto, 

kievit en slobeend zo’n 40% achteruitgegaan. De scholekster ging in die periode 35% achteruit, terwijl 

de tureluur in de afgelopen 10 jaar zelfs 50% achteruit ging! Als we niets doen zijn deze iconen, de 

BigFive van het Hollandse landschap binnenkort verdwenen en wordt het stil in onze polders.  

Voor de vrijwilligersgroepen bij u in de buurt, informatie over de weidesafari en weidewachters, neem 

contact op met de medewerkers van De Groene Motor: 

Ron van Wetten 015 2154 373 / 06 2070 2119  

Marleen van der Lee 015 2154 363 / 06 2070 1934 

Bron: Nieuwsbrief De Groene Motor – juni 2015  

mailto:r.vanwetten@landschaperfgoedzh.nl
mailto:m.vanderlee@landschaperfgoedzh.nl


34 

 

Bescherming Boerenlandvogels 

Het provinciaal programma de Groene Motor ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk in natuur, 

landschap en erfgoed. Onderdeel van het werk van landschapsvrijwilligers is de bescherming van 

boerenlandvogels. Hieronder verstaan we de akker-, weide- en erfvogels. Medewerkers van de Groene 

Motor ondersteunen de vrijwilligersgroepen die zich hiervoor inzetten door het organiseren van overleg, 

kennisuitwisseling en opleiding.  

  

Veranderend weidevogelbeheer 

In het agrarisch natuurbeheer worden de regels en vergoedingen vastgesteld om boeren te compenseren 

voor beperkingen in de bedrijfsvoering door  weidevogel-vriendelijke maatregelen, zoals later maaien. 

 Met ingang van 2016 gaat een nieuw stelsel voor Agrarisch Natuurbeheer in. Daarmee verandert er veel 

voor de boeren en ook voor de ‘weidewachters’, de vrijwilige weidevogelbeschermers, heeft het nieuwe 

stelsel consequenties. Zo zal er meer gewerkt gaan worden met gedragswaarnemingen. Een andere 

verandering betreft de organisatie. Collectieven van agrarische ondernemers maken nu een plan op 

papier waarin zij aangeven waar binnen hun regio de vergoedingen worden toegekend voor welke 

maatregelen. Deze ‘gebiedsaanvragen’ worden ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. Het is de 

bedoeling dat de plannen maatschappelijk breed gedragen worden, ondermeer door afstemming met 

coalities van lokale natuurorganisaties en vrijwilligers. De Natuur- en Milieufederatie, Veelzijdig 

Boerenland en De Groene Motor ondersteunen dit proces. 

 

1e kievitsei van Nederland dit jaar gevonden in Zuid-Holland 
Op 8  maart 2015 is in Schelluinen in de gemeente Giessenlanden het eerste kievitsei van onze provincie 

gevonden. Het is ook het eerste  kievitsei van Nederland. Het ei is gevonden door Wout Gorree, al 8 jaar 

weidewachter bij de weidevogelgroep Alblasserwaard.  Vorig jaar werd het eerste Zuid-Hollandse ei 

gevonden op 11 maart 2014 in Giessenburg.  

Bron: Nieuwsbrief De Groene Motor – juni 2015  

 

Drama en avontuur in De Grutto 

 

Zo’n veertig jaar geleden werd duidelijk dat het slecht ging met de grutto’s in Nederland. De jonge 

bioloog Albert Beintema beet zich erin vast en ontwikkelde zich tot weidevogeldeskundige. Hij legde 

als geen ander het mysterieuze leven van de koning der weidevogels vast. Een koning van een krimpend 

vorstendom. Beintema heeft zijn werk en belevenissen verwoord in een boek met de ondubbelzinnige 

titel De Grutto (ISBN: 9789045029443). Hij wilde geen monografie over een soort schrijven. De eerder 

verschenen boeken De Gierzwaluw van Remco Daalder, De Rotgans van Bart Ebbinge en De Kauw van 

Achilles Cools deden beseffen dat het ook anders kan. Niet alleen de vogels komen aan bod, ook de 

mensen die zich bezig houden met die vogels en hun problemen en avonturen. Albert Beintema is 

wonderwel in zijn opzet geslaagd. Hij geeft niet alleen een levendige beschrijving van zijn 

weidevogelonderzoeken en die van zijn voorgangers en opvolgers, maar gaat vooral ook in op zijn 

persoonlijke belevenissen tijdens zijn werk (pioniers-)werk. Tussen alle feiten en avonturen door lees je 

ook dat Beintema voorzichtig positief gestemd is over de toekomst van de grutto. Goed beheerde 

kerngebieden met daaromheen bufferzones waar enthousiaste boeren gedegen rekening houden met de 

eisen die weidevogels aan hun leefomgeving stellen, zijn de sleutels tot behoud. Samen met gedegen 

onderzoek natuurlijk. 

 

Bron: Vogels – 03/15 

 

 

http://www.landschaperfgoedzh.nl/degroenemotor/
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Weidevogels bedreigd door koeienexplosie 

De grutto, de kievit, de tureluur en tal van andere weidevogels die typisch zijn voor het Nederlandse 

landschap worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat komt door de toename van het aantal koeien, zegt 

de Vogelbescherming.  

Op 1 april is het melkquotum afgeschaft en dat betekent dat boeren zo veel melk mogen leveren als ze 

zelf willen. En hoewel er een maximum aan de mestproductie is gesteld om de toename van de veestapel 

binnen de perken te houden, is het aantal koeien en kalveren het afgelopen jaar al met 100.000 

toegenomen.  

"Al die koeien moeten kort gras eten. Dat gras moet eiwitrijk zijn zodat ze voldoende melk produceren", 

zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. "Dat is de pest voor de weidevogels. Die zijn juist gebaat 

bij langer gras, en een wat onkruidrijk, ongelijk terrein. Dan kunnen ze goed nesten bouwen en hun 

jongen veilig grootbrengen." 

Bron: NPO Binnenland – 19 juli 2015 

 

 

Weidetop in Amsterdam 

 

Voor de  tweede keer organiseert Vogelbescherming de Weidetop, dit keer in samenwerking met 

Kening fan ‘e Greide. Het dreigende verdwijnen van karakteristieke weidevogels als de grutto, tureluur 

en kievit hangt nauw samen met de steeds intensievere landbouw. Kunnen melkveehouders samen met 

natuurbeschermers en consumenten het tij keren? Wat is er nodig om deze ecologische ramp af te 

wenden? Op 30 september 2015 is er een publieksavond gehouden, met als thema ‘ Stad en Land’ .  Op 

het platteland wordt de melk geproduceerd die we allemaal drinken. Maar wat betekent het voor ons 

landschap? Wat kunnen we als consument doen om de kwaliteit van de ons omringende weides te 

verbeteren? Meer informatie op www.redderijkeweide.nl. 

 

Bron: Vogels 04/15 

 

 

Alles uit de kast voor de grutto 

 

De afgelopen vijftig jaar is 75 procent van al onze akker- en weidevogels verdwenen. In natuurgebieden 

gaat het beter, ook dankzij boswachter Ronald Messemaker. Hij doet er alles aan om in De Wieden 

(Ov.) het beste leefgebied voor deze echte lentevogels te creeren. 

Om te achterhale wat er nodig is om de omstandigheden voor de vogels te verbeteren, trekt hij er in het 

voorjaar op uit mer verrekijker, telescoop, pen, papier en thermos koffie.Samen met twee collega-

boswachters en 24 vrijwilligers brengt hij in kaart op welke plekken weidevogels broeden, in welke 

aantallen en, heel belangrijk, hoeveel jongen er uiteindelijk uitvliegen.  

De kievit is meestal de eerste weidevogel die terugkomt in De Wieden. Vanaf dat moment begint het 

tellen. Dat gebeurt volgens een vaste methode die alle vogeltellers in het land gebruiken. Daardoor zijn 

de gegevens goed te vergelijken. 

Tot halverwege de vorige eeuw wemelde het in het voorjaar van de weidevogels in het boerenland. Door 

schaalvergroting en intensivering van de landbouw liep hun aantal echter dramatisch terug. Er wordt zo 

vaak bemest en gemaaid dat de vogels geen tijd meer krijgen om hun jongen groot te brengen. 

Negentig procent van alle West-Europese grutto’s broedt in Nederland. Dus als het hier slecht gaat, gaat 

het slecht met de hele populatie. 

 

http://nos.nl/artikel/2027963-boeren-mogen-weer-onbeperkt-melken.html
http://www.redderijkeweide.nl/
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We hebben een enorme verantwoordelijkheid voor deze prachtige vogel. En als we de weilanden goed 

inrichten voor de gruto, liften andere weidevogelsoorten mee. 

 

Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties kunnen de weidevogels niet alleen redden. Daarvoor 

hebben ze te weinig graslanden. Die ruimte is er ook niet echt op het boerenland. Zeker gezien de 

ontwikkeling naar verdere schaalvergroting in de landbouw. Door de afschaffing van het melkquotum in 

de Europese Unie zit er geen rem meer op de productie. Door de intensivering komen de vogels nog 

verder in de verdrukking 

 

Bron: Puur Natuur - Natuurmonumenten 

 

 

Pas succes als pullen uitvliegen – na jaren eindelijk weer stijging aantal nesten weidevogels 

 

Weidevogels hebben het moeilijk, voornamelijk door intensivering van de landbouw. De populaties van 

grutto en kievit liggen in 2015 grofweg 40 tot 60 procent onder het niveau van 1990. Het aantal 

broedparen van de veldleeuwerik is sinds de jaren ’70 zelfs met 97 procent afgenomen.  

 

In vergelijking met 2014 hebben vrijwilligers van de NVWK dit voorjaar aanzienlijk meer nesten van 

weidevogels gevonden. Volgens weidevogelcoordinator Klaas de Mik uit Stolwijk gaat het om een 

toename van zo’n 20%. Opvallend, want de laatste jaren nam het aantal nesten van soorten als kievit, 

grutto en tureluur vooral af. Elk jaar met zo’n 3-5%. Een verklaring is moeilijk te geven. Misschien 

heeft het koude voorjaar er iets mee te maken. Daardoor groeide het gras minder hard en waren de 

nesten wat makkelijker te vinden. Onze vrijwilligers vonden ook meer nesten in weilanden rond de 

terreinen van het Zuid-Hollands Landschap, waar veel weidevogels hun eieren leggen. 

 

Hoewel hij blij is met het resultaat is De Mik voorzichtig positief. “Wij noteren of eieren zijn 

uitgebroed, maar je kunt pas van een succes spreken als de pullen uitvliegen. Dat is iets dat we nu (nog) 

niet in de gaten houden. In de toekomst willen we dat wel gaan doen, maar dat is lastig. Het kost tijd om 

vrijwilligers op te leiden. Ze leren om aan de hand van het observeren van gedrag van de oudervogels 

(opvliegen, duikaanvallen, roepen) te bepalen of er jongen in het veld zitten”.  

 

Samenwerken met de boeren is volgens De Mik essentieel voor een goed broedsucces. De Mik merkt 

dat de meeste agrariers in de Krimpenerwaard erg begaan zijn met de weidevogels. Vaak gaat het mis 

als er een loonwerker het land komt maaien. 

Het afschaffen van het melkquotum is slecht nieuws voor de weidevogels. De Mik vreest 

schaalvergroting. Dat de lokale politiek nauwelijks belangstelling heeft voor het teruglopend aantal 

weidevogels vindt De Mik jammer. “Het zou mooi zijn als de politiek hier ons een steuntje in de rug zou 

geven. De Krimpenerwaard is immers een belangrijk leefgebied voor weidevogels in Nederland”. 

 

Bron: Kontakt – 28 juli 2015 
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Boeren koesteren samen weidevogels 

 

Het agrarisch natuurbeheer verandert in 2016. Gebiedscollectieven zijn dan verantwoordelijk voor het 

inrichten en beheren van kansrijke weidevogelgebieden. Het onlangs opgerichte Agrarisch Collectief 

Krimpenerwaard, zal het beheer in de Krimpenerwaard vorm geven en in de gaten houden of het aantal 

broedparen van weidevogels als kievit en grutto per hectare de komende jaren zal toenemen, iets dat in 

het verleden nauwelijks gebeurde.  

 

Vanaf 2016 kunnen boeren niet meer individueel, maar alleen nog als collectief een contract afsluiten / 

beschermingsvergoeding aanvragen. Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard gaat die taak op zich 

nemen. Ook brengt de organisatie de kansen voor weidevogels in kaart, maakt een gebiedsplan, 

begeleidt deelnemende boeren en brengt een offerte uit waarin wordt aangegeven hoe ze de provinciale 

doelen binnen de Krimpenerwaard ot 2021 denkt de realiseren. 

Bij de uitvoering van dit beheer richt het Collectief zich op kwaliteit, effectiviteit en effinciency, met 

ruimte voor maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Beheersmaatregelen, zoals een uitgestelde 

maaidatum en extensieve beweiding, blijven gehandhaafd. Wel is er een onderscheid tussen ‘zwaar 

beheer’ en ‘legselbeheer’. Bij ‘zwaar beheer’ moet je denken aan weilanden met plas-dras situaties of 

kuikenvelden waar pullen alle rust krijgen. Op percelen met ‘legselbeheer’ zoeken boeren en 

vrijwilligers van de NVWK naar nesten om te beschermen zodat vogels ongestoord hun eieren kunnen 

uitbroeden en hun kuikens kunnen groeien tot ze vliegvlug zijn. 

 

Bron: Kontakt – interview Marinus Rooken door Floris Bakker 

 

 

Aantal grutto’s holt achteruit 

 

Het aantal grutto’s in Nederland holt achteruit, nadat het broedseizoen 2015 opnieuw dramatisch is 

verlopen. Er zijn te weinig jongen opgegroeid om de grutto voor uitsterven te behoeden, meldt 

Vogelbescherming Nederland. Al sinds de jaren zestig zijn er steeds minder grutto’s in ons land. Het 

slechte broedseizoen van dit jaar en van 2014 versnellen deze achteruitgang. Om de achteruitgang van 

de grutto te stoppen zouden er jaarlijks 10.000 kuikens moeten uitvliegen. Dit jaar kwamen er slechts 

4.600 jonge grutto’s bij, eenzelfde aantal als vorig jaar. Daardoor zijn er steeds minder grutto’s in ons 

land. Tot de jaren zestig was de grutto met ruim 125.000 broedparen een algemene weidevogel. In 2011 

waren er nog maar 40.000 paartjes over. Het aantal is nu vermoedelijk nog veel lager. 

 

Bron: Vogelbescherming Nederland – 30 september 2015 
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Hoe gaan we de grutto redden? 

‘Weidevogelmelk’, ‘Amstellandkaas’ of ‘Bloemrijke weide-ijs’, het zijn ideeën die voorbij kwamen 

tijdens de Weidetop in Pakhuis de Zwijger op 30 september. Ruim 250 bezoekers discussieerden over 

manieren om een rem te zetten op de intensieve landbouw met bijbehorende monotone graslanden. Hoe 

krijgen we de bloemrijke weiden vol leven terug en geven we de grutto een kans? 

Zuivelproducten van bloemrijke weiden in de vorm van kleinschalige, lokale initiatieven kunnen een 

goed begin vormen om het uitsterven van weidevogels een halt toe te roepen. Voorbeelden laten zien dat 

consumenten vaak best wat extra over hebben voor een smaakvol kwaliteitsproduct, waardoor boeren 

meer verdienen en natuurvriendelijk produceren in zicht komt. Kijk maar naar de vele lokale 

bierbrouwers, of de worsten van Brandt en Levie. Kan romige weidevogelmelk de grutto redden? Die 

vraag werd met overgave bediscussieerd tijdens de Weidetop, tegen de achtergrond van weer een 

dramatisch broedseizoen voor de grutto’s. Agrariërs, natuurbeschermers, wetenschappers en 

consumenten debatteerden mee. 

Bron: www.redderijkeweide.nl - 2 oktober 2015 

 

 

Weidevogelboer wint prijs 

 

Weidevogelboer Egbert Zorgdrager, die op Terschelling laat zien hoe je een succesvolle melkvee-

houderij runt én tegelijkertijd een veilige plek voor weidevogels creëert, is uitgeroepen tot ‘Kanjer van 

Goud’ door de Postcode Loterij en Vogelbescherming Nederland. Hij ontvangt daarmee een cheque van 

€25.000,- om te investeren in zijn duurzame manier van werken. Zorgdrager werkt samen met 

Vogelbescherming Nederland in het project  PolderPracht om de Terschellinger Polder om te toveren in 

een vogelparadijs. 

 

Bron: www. redderijkeweide.nl – 29 oktober 2015 

 

 

 

 

Zie ook: vogeldagboek@vogeldagboek.nl, de Vogeldagboeken© van Adri de Groot, impressies van flora 

en fauna 

http://www.redderijkeweide.nl/
mailto:vogeldagboek@vogeldagboek.nl

