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Van de coördinator
Klaas de Mik, coördinator weidevogelbescherming NVWK

We kijken terug op een weidevogelseizoen met interessante 
ontwikkelingen.
Er zijn stappen gezet om samen met ACK de weidevogelstand te 
verbeteren met moderne technieken, zoals pompen op zonne-
energie en een weidevogeldrone.
Het doel van de weidevogeldrone is om vast te stellen op welke 
percelen de nesten zich bevinden, zodat het beheer er op afgesteld 

kan worden. Er moesten echter voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de drone elke dag te 
laten vliegen. Na een aarzelende start waren er voldoende aanmeldingen en het is bijzonder leuk 
dat deze vrijwilligers niet perse weidevogeldeskundigen zijn, maar ook computerdeskundigen en 
technici die gaandeweg affiniteit met het lot van de weidevogels ontwikkelen.
Het eerste vliegjaar met de drone mag al een succes genoemd worden; Op veel plaatsen is het 
contract aangepast vanwege de aanwezigheid van nesten en waar aanpassing niet mogelijk was 
zijn de nesten met de drone gelokaliseerd en beschermd. Met verbeterde software en ervaren 
vliegers gaan we hier volgend jaar zeker mee door. Niet onbelangrijk is ook de positieve aandacht 
en belangstelling voor de drone, en daarmee extra aandacht voor de weidevogels.
Het ACK heeft waterpompen beschikbaar gesteld voor boeren om een plas/dras situatie op hun 
land te creëeren. Aan de hand van reeds ingevoerde QBM- en BTS-tellingen van 2017 zijn de 
meest geschikte plaatsen uitgezocht. Daarna volgde de meest belangrijke stap: om de boeren 
bereid te vinden hun land beschikbaar te stellen. Toen bleek dat veel boeren de weidevogels een 
warm hart toedragen. De pompen konden geplaatst worden en de resultaten waren succesvol. 
Weidevogels kunnen foerageren in de directe omgeving van het territorium. De pullen hebben er 
voldoende te eten en het perceel wordt automatisch later gemaaid.
Ondertussen gaan we onverminderd door met het traditionele beschermen van weidevogelnesten. 
De bemoedigende resultaten hiervan staan in dit verslag. 
Namens het hele weidevogelteam wil ik ook graag het plezierige contact met de gebiedscoördinator 
van het ACK, Mariëlle Oudenes noemen. Zij heeft gemaakt dat veel vrijwilligers inmiddels de weg 
naar haar weten te vinden, bijvoorbeeld als contracten beter verplaatst kunnen worden, of als er 
zoveel nesten op een perceel liggen dat een last-minute contract een goed idee lijkt, of als er een 
oplossing voor een ander probleem moet komen. Zij heeft altijd een luisterend oor en zet zich 
vervolgens bij het contact met de agrariërs overtuigend in voor het behoud van de vogels, waarbij 
ze het belang van de boer niet vergeet. Wij zijn erg blij met haar!
Verder vind ik het een verrijking dat steeds meer vrijwilligers ook een (korte) bijdrage aanleveren 
over het wel en wee van ‘hun’ weidevogels en het contact met ‘hun’ boeren, waardoor dit verslag 
nog waardevoller en fijner leesbaar wordt. En voor het eerst is nu het hele verslag ook in kleur, 
waardoor de bijdragen van de diverse fotografen veel beter tot hun recht komen.  
Tot slot: alle hoopgevende ontwikkelingen maken dat we volgend jaar met goede moed verder 
gaan!
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Groepssamenstellingen
Bosch:   Marion Bosch, Anton van der Linde, Hans van der Heijden

De Ligt:   Simon de Ligt, Roel ‘t Hart

De Mik:   Klaas de Mik

Groen:   Leo Groen, Han Noorlander

Halleriet:  Hugo Halleriet, Arie van Vliet, Adriaan van Wijck, Rinus van den Bos

Heuvelman:  Jan Heuvelman

Kattenwinkel:  Hans Kattenwinkel, Els van der Veer, Birgit de Wild

Kooy / Koppe :  Arie Kooy, Dick Bezemer, Jan de Boer, Anne Marie Geluk, Bas de Hoop, Adri Koppe, 

   Jaap Koppe, André Kreukniet, Pieter Marijnus, Jan van de Salm, Klaas Speksnijer, Dick Zom

Koreneef:  Jan Koreneef

Lageweg:  Claartje Verheij, Hans van Elst 

Lekkerkerk  Hennie van Buren, Carla Zantinge – Bunnink,  Klaas Koopmans

Monhemius:  Jannie Monhemius

Moordrecht:   Rick van der Weijden en vijf andere vrijwilligers

Nieuwerkerk a/d IJssel:  Frank de Groot

Noorlander:  Adrie Noorlander, Cor Rabouw, Lex Neijenesch,Paul Vermeulen, Pjotr Hofman 

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

Sloof:   Wim Sloof, Joke Colijn, Max Ossevoort, Jaap Jan Leeuwenburgh

Smits:   Tjeco Smits, Bastiaan van Oosten

Tussenlanen / Bovenberg: Monique Hagedoorn, Sjaak van Buren, Bert Hagedoorn, Henny van Vliet, Jan Stout, 

   Jan Vreugdenhil, Rob Schmidt, Mariëlle Oudenes, Leen de Gier, Peter Sluisman, Bouw 

   Breedveld, Tineke Hoekstra

Van Herk:  Janny van Herk, Bernard de Jong, Corrie Konijnenburg, Koos Konijnenburg, Sylvia de Vries, 

   Dolores Gonzalez

Verkaik:   Anne-Mieke van Velzen, Mario de Lepper

Vermaat:  Joep Vermaat

Drone team:   Raymond de Vries, Ber Verbeek, Alex Mastwijk, Bernard de Jong, Mariëlle Oudenes,   

   Henk Krikke, Hugo Halleriet, Sietse Kleinjan

Foto’s van dieren en planten
Fotografeer dieren en planten alleen in hun natuurlijke 
leefomgeving.
Vang of verontrust geen dieren.
Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet ver-
stoort.

Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
Betreed geen verboden terrein.
Laat geen afval achter. (Bron: www.vroegevogels.bnnvara.nl)

Wij zijn ons bewust van de risico’s van nestfotografie. Veel foto’s in ons Weidevogelverslag zijn gemaakt door 
weidewachters. Weidewachters zijn zich er heel goed van bewust dat zij verstoringen kunnen veroorzaken en waar 
mogelijk zullen zij dat vermijden; hun doel is immers vogels redden. Soms moeten zij toch nesten zoeken om die te 
beschermen bij bewerkingen; dan wordt het bijgeval een snelle foto als het nest gevonden is. In de meeste geval-
len echter heeft een telelens het werk gedaan en hebben de vogels de fotograaf hooguit waargenomen tijdens het 
foerageren.  
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Overzichten en tabellen 
vrijwilligers, bedrijven en beschermd gebied

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vrijwilligers 80 51 75 95 107 119 141 103 154 101

Bedrijven 69 37 57 66 71 72 98 65 58 52

Vrijwilligers per bedrijf 1,16 1,38 1,32 1,44 1,51 1,65 1,44 1,58 2,66 1,94

Ha. beschermd gebied 1.272 862 1.344 1.460 1.670 1.555 2.023 2.029 2.015 1.317

Ha. per vrijwilliger 15,9 16,9 17,9 15,4 15,6 13,1 14,4 19,7 13,1 13,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vrijwilligers 84 89 74 79 76 72 76 76 79

Bedrijven 59 49 35 31 26 29 29 33 37

Vrijwilligers per bedrijf 1,42 1,82 2,11 2,55 2,92 2,48 2,62 2,30 2,14

Ha. beschermd gebied 1.084 933 890 1.079 965 907 1.032 910 950

Ha. per vrijwilliger 12,9 10,48 12,0 13,4 12,7 12,6 13,6 12,0 12,0

Relatie tot 2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vrijwilligers 1 0,64 0,94 1,19 1,34 1,49 1,76 1,29 1,93 1,26

Bedrijven 1 0,54 0,83 0,96 1,03 1,04 1,42 0,94 0,84 0,75

Vrijwilligers per bedrijf 1 1,19 1,13 1,24 1,3 1,43 1,24 1,37 2,29 1,68

Ha. beschermd gebied 1 0,68 1,06 1,15 1,31 1,22 1,59 1,6 1,58 1,04

Ha. per vrijwilliger 1 1,06 1,13 0,97 0,98 0,82 0,9 1,24 0,82 0,82

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vrijwilligers 1,05 1,11 0,93 0,99 0,95 0,90 0,95 0,95 0,99

Bedrijven 0,86 0,71 0,51 0,45 0,38 0,42 0,42 0,48 0,54

Vrijwilligers per bedrijf 1,23 1,57 1,82 2,20 2,52 2,14 2,26 1,99 1,84

Ha. beschermd gebied 0,85 0,73 0,7 0,83 0,76 0,71 0,81 0,72 0,75

Ha. per vrijwilliger 0,81 0,66 0,76 0,85 0,80 0,79 0,85 0,75 0,76
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Gevonden nesten 2018
Soort Totaal 2018 bekend uit niet uit percentage uit predatie

Grutto 174 65 55 10 0,85 5

Kievit 330 161 140 21 0,87 8

Krakeend 7 4 3 1 0,75

Kuifeend 7 6 5 1 0,83

Scholekster 85 46 31 15 0,67 9

Slobeend 35 17 7 10 0,41

Tureluur 56 24 20 4 0,83

Wilde eend 11 4 3 1 0,75 1

Totaal 705 327 264 63 23

Verliesoorzaken 2018
Soort werkzaamheden maaien verlaten overig onbekend totaal per soort

Grutto 1 4 10

Kievit 2 4 7 21

Krakeend 1 1

Kuifeend 1 1

Scholekster 1 2 3 15

Slobeend 3 2 1 4 10

Tureluur 1 1 2 4

Wilde eend 1

Totaal 7 5 12 0 16 63

Gepredeerd kievitsei, foto: Adriaan van Wijck  Slobeendennest, foto: Pieter Marijnus
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Gevonden nesten 2000-2018
Soort 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kievit 453 213 376 367 467 532 698 531 352 329

Grutto 235 103 195 172 235 234 317 216 163 150

Tureluur 45 24 63 43 63 62 73 64 43 50

Scholek-
ster

84 48 70 69 83 93 139 88 74 62

Soort 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kievit 233 306 149 169 188 229 410 313 330

Grutto 107 91 62 85 66 77 125 100 174

Tureluur 43 40 18 22 17 24 34 28 56

Scholek-
ster

44 71 41 65 46 54 84 67 85

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grutto 235 103 195 172 235 234 317 216 163 150 107 91 62 85 66 77 125 100 174
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Relatie 2000-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kievit 0,51 0,68 0,33 0,37 0,42 0,51 0,91 0,69 0,73

Grutto 0,46 0,39 0,26 0,36 0,28 0,33 0,53 0,43 0,74

Tureluur 0,96 0,89 0,40 0,49 0,38 0,53 0,76 0,62 1,24

Sch.ekster 0,52 0,85 0,49 0,77 0,55 0,64 1,00 0,80 1,01
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Verslagen per bedrijf
Bedrijf: Aantjes Melkvee VOF                      Polder: Vlist-Westzijde
Vrijwilligersgroep: Kattenwinkel

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 14 13 11 2 84,6 2

Kievit 4 4 4 0 100

Scholekster 1 1 1 0 100

Tureluur 1 1 1 0 100

Wilde eend 2 2 2 0 100

Totaal 22 21 19 2 2

Bedrijf: VOF Boele            Polder: Beneden Haastrecht
Vrijwilligersgroep: Slager

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Kievit 7 6 3 3 50,0 2 1

Scholekster 2 2 1 1 50,0 1

Slobeend 1 0

Wilde eend 1 1 0 1 0 1

Totaal 11 9 4 5 4 1

De gegevens van dit bedrijf zijn ingevoerd door de heer Slager. 
“Vanaf eind maart hebben de vrijwilligers in wisselende samenstelling het land van boer Boele bezocht. De eerste keer ben 
je nieuwsgierig wat je aantreft. De verwachtingen waren niet hoog gespannen, omdat we vorig jaar maar 3 nesten vonden. 
Jaren daarvoor hadden we tientallen nesten. De reden hiervan zou kunnen zijn, dat de boer aan groenbemesting had gedaan. 
In afwachting bekeken we op afstand de vogels. We zagen wat kraaien en meeuwen, maar nog geen weidevogels. Andere 
jaren was het een drukte van belang in de lucht.
Op 14 april werd het eerste kievitsnest gevonden, 2 weken later waren deze eieren weg. Ook uit 3 nesten van scholekster, 
kievit en wilde eend waren de eieren na een week verdwenen. Men vermoedt dat een vos de dader is. In mei en juni zijn er 
nog wel een aantal weidevogelnesten uitgekomen.” 

Kieviten, foto: Bernard de Jong



11        WEIDEVOGELVERSLAG | 2018

Bedrijf: Bos Melkveehouderij                             Polder: Lekkerkerk
Vrijwilligersgroep: Lekkerkerk

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 1 1 1 0 100

Kievit 2 2 2 0 100

Scholekster 2 2 2 0 100

Totaal 5 5 5 0

Onze vrijwilligster, mevrouw Van Buren, doet verslag. 
“Bij dit bedrijf bleken op één perceel best veel weidevogels te zitten. Na drie nesten gemarkeerd te hebben zijn we het land 
niet meer ingegaan in verband met te hoog gras en teveel verstoring. Ook is er op dit perceel verlate maaidatum afgesloten 
met als resultaat minimaal 4 halfwas grutto’s.”

Bedrijf: J.J. Bos                           Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 5 0

Kievit 10 0

Scholekster 3 0

Tureluur 4 0

Slobeend 1 0

Totaal 23 0

De vrijwilligers hebben de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. Deze vrijwilligersgroep is dit jaar 
 uitgebreid met o.m. Bouw Breedveld als nieuwe weidewachter. Zijn ervaringen dit eerste seizoen waren positief, zie onder-
staand verslag.
“Mijn terugblik op mijn eerste seizoen als weidevogelnestenzoeker. De eerste kennismaking was dit voorjaar op de 
 openingsavond in De Zwaan in Berkenwoude. Het voelde goed; ik gaf me op als lid en werd ingedeeld bij Rob Schmidt en 
Mariëlle Oudenes. De eerste uitleg was bij Rob op de boerderij waarbij ook de andere leden van de groep aanwezig waren en 
er kennis met hen gemaakt kon worden. Zo kwam ik in de groep bij Jan en Leen (twee oude rotten in het vak) die mij tijdens 
het zoeken veel vertelden en attent maakten op bepaalde situaties. We moesten een groot aantal maïsvelden controleren. Je 
zult begrijpen dat het eerste nest met eieren voor mij een speciale beleving was. Zo maakte ik ook in de loop van enkele weken 
mee dat bebroede nesten ineens leeg 
bleken, hier had dus duidelijk een pre-
dator zijn werk gedaan. Dat zijn de 
minder leuke kanten. Een andere, wel 
leuke gebeurtenis was tijdens een 
rondgang (hier was ook Tineke bij) toen 
we een scholekster zagen lopen langs 
de graskant op een maisveld. Plotsklaps 
kwamen er 3 jonge scholeksters naar 
moeder die onder haar  vleugels gingen 
zitten. Als je zoiets ziet en meemaakt 
kan je dag niet meer stuk. 
Ook het vlotjes bouwen voor de zwarte 
stern en een rondje maken met Wim en 
Max langs de uitgezette vlotjes was ge-
zellig en leerzaam. Mijn eerste jaar zit 
erop, het is een heerlijk jaar geweest en 
ik heb veel geleerd. Volgend jaar ga ik 
zeker door.” Vlotje voor de zwarte stern, foto: Adriaan van Wijck
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Bedrijf: Paardenstal Brand                         Polder: Lekkerkerk 
Vrijwilligersgroep: Joep Vermaat

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 2 0

Kievit 1 0

Scholekter 1 0

Tureluur 1 0

Totaal 5 0

Sinds een jaar of drie monitort Joep Vermaat de weidevogels bij Stal Brand aan de Wetering in Lekkerkerk. 
“De heer Brand heeft hier flink wat land dat hij pas laat maait. Hij heeft het gras niet nodig voor zijn koeien, maar de paar-
den die hij verzorgt eten wel graag kruidenrijk hooi. Jarenlang heeft Joost Brand geen succes meer gehad met weidevogels, 
maar in dit jaar is een positieve trend ingezet. Vorig jaar kocht hij een stuk land met een verruigd polderbosje terug en aan 
het begin van het seizoen werd dit omgehakt en geruimd. In een sloot werd het water hoog opgezet en verder werd met een 
zonnepomp een fors stuk land plas-dras gezet. Daarnaast heeft hij twee jaar geleden samen met Joep extra paaltjes in de 
slootkant geslagen.  
Dit jaar wisten diverse vogelsoorten deze vernieuwingen wel te waarderen. Al vroeg in het seizoen waren wulpen aanwezig 
rond het plas-drasperceel en toen kwamen de kieviten, gruttos, scholeksters en tureluurs. Uiteindelijk hebben twee paar 
gruttos in de buurt van de plas-dras een broedpoging gedaan. Dit was goed te zien aan de ouderparen die dankbaar gebruik 
maakten van de aanwezige paaltjes. Daar vanaf bewaakten ze het hele gebied tegen de kraaien en roofvogels. Door de aan-
wezigheid van de gruttos waagden ook een paar scholeksters, kieviten en een tureluur een poging. Uiteindelijk hebben een 
enkel paar gruttos en mogelijk de kieviten succes gehad. Dit klinkt misschien mager, maar na jaren van geen resultaat is dit 
een opmerkelijke verbetering, mede dankzij de inzet van Joost Brand en de interventies die hij de afgelopen jaren heeft ge-
daan. Hopelijk vormt dit de basis voor een nieuwe toekomst voor weidevogels in de buurt van Lekkerkerk.”

Bedrijf: H.G. Brooshooft – Van Oostveen         Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Kooy / Koppe

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 1 0

Kievit 5 0

Slobeend 1 0

Totaal 7 0

Arie Kooy doet verslag voor de groep Beneden-
berg/Zuidbroek (Kooy/Koppe). 
“De groep heeft een druk seizoen achter de rug 
met wisselende resultaten en successen. Stan-
daard bestaat de groep uit twaalf weidewachters; 
dat lijkt veel maar het aantal bedrijven/hectares 
waar gezocht wordt is ook groot en af en toe is 
het toch woekeren met de tijd. Gelukkig waren 
er weinig verloren uren door koud of regenachtig 
weer. De mooie zomer kondigde zich toen blijk-
baar al aan.
Bij dit bedrijf is sprake van één kansrijk en suc-
cesvol perceel ten noorden van de Kadijk West. 
Ondanks een voorafgesproken contract voor later 
maaien, hebben we af en toe een kijkje genomen 
op het bewuste perceel. Later maaien is ter plek-
ke een prima uitgangspunt; weer veel nesten zijn 
gespaard.” 

Grutto’s, foto: Bernard de Jong
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Bedrijf: Veehouderij en Zuivelbedrijf Van Erk        Polder: Berkenwoude 
Vrijwilligersgroep: Heuvelman

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 2 2 2 0 100

Kievit 1 1 1 0 100

Scholekster 1 1 1 0 100  

Totaal 4 4 4 0 100  

De heer Heuvelman heeft bij dit bedrijf door middel van monitoring de weidevogelnesten geïnventariseerd. Hij heeft gecon-
stateerd dat ongeveer de helft van de uitgekomen pullen ook vliegvlug is geworden.

Bedrijf: Mts. C.M. en M.  Gille                         Polder: Bergambacht /Hoekse Sluis
Vrijwilligersgroep: Groen / Noorlander

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 1 1 1 0 100

Kievit 12 12 12 0 100

Scholekster 3 3 2 1 66,7 1

Slobeend 4 4 3 1 75,0 1

Tureluur 1 1 1 0 100

Totaal 21 21 19 2 1 1

Bedrijf: VOF K. & A.A. Graveland                                  Polder: Stolwijk
Vrijwilligersgroep: Kooy / Koppe

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 6 6 6 0 100

Kievit 10 8 5 3 62,5 1 2

Scholekster 3 2 1 1 50,0 1

Tureluur 5 3 2 1 66,7 1

 

Totaal 24 19 14 5 1 4

Arie Kooy schrijft hierover:
“Met 24 gevonden nesten behoorlijk succesvol. De betrokkenheid van dit bedrijf is groot!”

Bedrijf: Mts. P. en G. Hak – Den Uijl                          Polder: Krimpen aan de Lek
Vrijwilligersgroep: Lekkerkerk

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Slobeend 1 0

Totaal 1 0
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Bedrijf: Hakkesteegt                          Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 3 0     

Kievit 1 0

Scholekster 1 0

Totaal 5 0

Bedrijf: Leen en Floor de Jong           Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Kooy / Koppe

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 12 1 1 0 100

Kievit 10 1 1 0 100

Krakeend 1 0

Totaal 23 2 2 0 100

Arie Kooy schrijft:
“De verplaatsing van het bedrijf van Joh. Snoek (zie aldaar) betekende dat de percelen waar hij voorheen boerde zijn overgegaan naar 
het bedrijf van vader en zoon De Jong. Juist op die percelen werden veel nesten gevonden en beschermd. Het betekende gelukkig 
ook dat voor een groot deel van die percelen het contract voor nestbescherming kon worden omgezet in een contract voor een latere 
maaidatum. Dat is het uiteindelijke resultaat ten goede gekomen. 
Een stukje uit de praktijk van de inzet van de WEidevogeldrone. Op 17 april werd vrij intensief op een viertal percelen gezocht naar 
nesten. Die avond waren 9 nesten gevonden en gemarkeerd. Teneinde ervaring op te doen met de door het ACK aangekochte Wei-
devogedrone werd besloten om het volgende ochtend vroeg op dezelfde percelen met de drone te gaan zoeken. Het resultaat was 
verbluffend: er werden maar liefst 12 nesten extra gevonden! Dat houdt niet automatisch in dat een evenredig aantal weidevogelkui-
kens vliegvlug is geworden, maar het aantal nesten dat werd gevonden helpt wel mee dat de betrokken veehouder er van overtuigd 
kon worden om tot een contract voor een latere maaidatum te komen. Kortom: meer gevonden nesten biedt de mogelijkheid om meer 
nesten te beschermen d.m.v. een andere insteek, namelijk later maaien in plaats van om nesten heen maaien. Bij dit bedrijf is om de 
overige gevonden nesten heengemaaid als beschermende maatregel.

Bedrijf: Mts. A. en J. de Jong                            Polder: Vlist
Vrijwilligersgroep: Bosch

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 8 8 7 1 87,5 1

Kievit 4 4 4 0 100

Krakeend 2 2 1 1 50,0 1

Kuifeend 3 3 3 0 100

Scholekster 4 4 3 1 75,0 1

Slobeend 7 7 3 4 42,9 4

Tureluur 3 3 3 0 100

Zomertaling 1 1 1 0 100

Zwarte 
stern

14 0

Totaal 46 32 25 7 1 6
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De vrijwilligers van de groep Bosch hebben de resultaten zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem.
“De nesten van de zwarte sterns werden geteld door met de trekker langs de nesten te rijden. Er werden 14 nesten en 28 
sterns gezien. Eén nest met 3 jongen in pril stadium, op andere nesten nog 2-3 oudere jongen. 5 plaatsen waar gevoederd 
werd. Het verdere verloop was moeilijk te zien vanwege de grote bladeren van de gele plomp. Er kwamen regelmatig andere 
zwarte sterns op visite, die allemaal voorin op de plompen bij elkaar gingen zitten.”

Bedrijf: VOF Kool                     Polder: Stolwijk
Vrijwilligersgroep: De Mik

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Kievit 6 4 3 1 75,5 1

Kleine 
plevier

2 2 2 0 100

Totaal 8 6 5 1 1

Klaas de Mik schreef het volgende: 
“Op het bedrijf van de familie Kool is zowel in Schoonouwen als in Koolwijk naar nesten gezocht. Op het maïsland in 
Schoonouwen lagen een paar eitjes, niet veel groter dan kiezelstenen, in een slordig nestje. Na uitwisseling van enkele be-
richtjes met andere weidewachters kwamen we tot de conclusie dat het van een kleine plevier moest zijn. Een week later 
werd in Koolwijk een nestje gevonden op de plek waar een kuil was gedicht met zand en klei. De eitjes waren precies het-
zelfde,maar dit vogeltje was minder bang en liet zich goed bekijken. En jawel het was duidelijk een kleine plevier.
Dit nestje stond bijna onder water na een regenbui, vervolgens is een aantal koeien door de draad gegaan en hebben het 
nestje bijna fijn gestampt. Bij het maaien werd het nest afgezet met schriklint zodat de loonwerker er niet overheen reed. 
Het dappere vogeltje heeft alle gevaren doorstaan en drie van de vier eieren uitgebroed. Wel heel bijzonder dat er hier twee 
nestjes van een kleine plevier gevonden zijn.

Vorig jaar hebben we gekeken naar mogelijkheden om mozaïekbeheer toe te passen en afgesproken dat het land met uitge-
stelde maaidatum verspreid zou worden. Hierbij hebben we gekeken naar de percelen met de beste kansen en de contracten 
zijn aangepast. Het plan lukte en er hebben grutto’s en tureluurs gebroed. Eind mei liepen er 6 gezinnen grutto, 2 gezinnen 
tureluur en een gezin scholekster. Toen moest er weer snel geschakeld worden om de maaidatum uit te stellen. Pas nadat 
alle vogels uit het lange gras vertrokken waren is er gemaaid.
Bij elkaar een succesvol jaar voor de weidevogels. Met dank aan de familie Kool die op de juiste momenten rekening hebben 
gehouden met de vogels in het land.” 

Nestje van kleine plevier, eerst met twee, later met vier eitjes, foto’s: Klaas de Mik. Aan zijn duimnagel zie je hoe klein de eitjes zijn! 
De kleine plevier is een pioniersoort van kale of zeer schaars begroeide grond, vaak met wat (zoet) water, maar niet noodzakelijk. 
Oevers van meren en plasjes, rivieren en grindgaten, recreatiegebieden, opspuitterreinen, kale duinvalleien, geplagde heide, vloeivelden, 
bouwplaatsen, grote parkeerterreinen, braakliggende terreinen, zelfs grinddaken. Kan als broedvogel snel verschijnen en verdwijnen. 
Bron: www.vogelbescherming.nl
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Bedrijf: A. van der Laan                            Polder: Krimpen aan de Lek
Vrijwilligersgroep: Van Herk

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 2 2 2 0 100

Kievit 64 58 50 8 86,2 1 4 3

Kuifeend 1 1 0 1 0 1

Scholekster 11 10 6 4 60,0 1 1 2

Slobeend 1 1 0 1 0 1

Tureluur 7 7 5 2 71,4 1 1

Wilde eend 1 0

Totaal 87 79 63 16 2 5 4 5

De vrijwilligers hebben de gegevens zelfstandig ingevoerd in het registratiesysteem. 
“Als weidevogelbeschermer voel je je soms net een broedende vogel: je moet er bovenop blijven zitten! Soms heb je het 
gevoel dat je achter de feiten aan rent, de omstandigheden veranderen snel en werkzaamheden volgen elkaar in snel tempo 
op. Dit jaar ging het weidevogelseizoen bij dit bedrijf intensief van start. Na een week vol met kievitskuikens volgde een 
 dramatische week met koud en nat weer. En als er dan precies op dat moment ook nog gejaagd wordt in de polder, waar 
moeten de vogels dan nog heen... De jagers vertrokken gelukkig op ons verzoek, maar het geeft wel aan dat communicatie 
met alle partijen in het gebied (letterlijk) van levensbelang is!
Nieuw dit jaar was de inzet van de drone: heel vroeg op met prachtige zonsopkomsten. Soms werden we ‘gefopt’ en vonden 
we - na door een perceel met heuphoog gras te zijn geploegd - alleen een warme vogelpoep, maar in de meeste gevallen 
vonden we nesten. Soms werden we figuurlijk bij de hand genomen door de vlieger om een nest te kunnen vinden, anders 
zou je er nog bovenop stappen... 
De laatste weken waren erg droog en stond de mais al bijna manshoog, de stokken bij nesten zijn dan nauwelijks meer te 
vinden of al omver gereden. Het is maar de vraag of de kuikens voldoende voedsel hebben kunnen vinden in de droge periode. 
Al met al was het aantal gevonden nesten best hoog, maar voor de kuikens was het zeker geen eitje dit jaar...”

Bedrijf: H. & L. Mulder – De Langen                     Polder: Vlist-Westzijde
Vrijwilligersgroep: geen; de familie Mulder zoekt zelf 

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 14 0

Kievit 8 0

Krakeend 2 1 1 100

Kuifeend 1 0

Scholekster 2 0

Slobeend 2 1 1 100

Tureluur 9 0

Totaal 38 2 2 100

De familie Mulder heeft zelf naar weidevogelnesten gezocht en hebben de gegevens zelf ingevoerd in het registratiesysteem.
“In de heftige vrieskou van maart kwamen de eerste kieviten op het bedrijf; duidelijk was dat ze er nog niets te zoeken 
 hadden. De vogels konden wel in de zwarte grond die de familie met trekkers en kiepers aan het verplaatsen was nog wat te 
eten vinden. Ze liepen zelfs bijna de graafbak van de kraan in, ze waren duidelijk van slag.
Maar gelukkig, de kou verdween en het voorjaar brak aan, de vogelgeluiden waren al weer op het erf te horen en in april 
kwamen de vogels weer volop naar het bedrijf.”
Het voorjaar was nat, de mest was begin maart met de sleepslang aangebracht op de percelen, hierdoor ging er geen nestje 
verloren om dat de bewerking plaatsvond voordat de weidevogels arriveerden.
Met het kunstmest strooien werden de eerste nesten gezien en onze agrariërs keken er naar uit om de koeien te gaan 
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 weiden. Dat werd dit jaar pas 23 april; bij het weiden houden ze rekening met de weidevogels, zo beweiden ze percelen waar 
geen of weinig weidevogels zitten. De nestjes die ze dan daarbij zien worden afgezet met draad zodat de koeien ze niet 
vertrappen. Ook laten ze de percelen niet heel kort grazen zodat er wat bescherming voor de nesten blijft.
Ondertussen waren al heel wat nesten gevonden en geregistreerd met de telefoon (dus geen stokken geplaatst). Toen ze 
een perceel wilden gaan beweiden, liepen ze bij het draad zetten zonder enige moeite langs 4 nesten. Dan maar niet weiden, 
na telefonisch overleg met Mariëlle van ACK is besloten er uitgestelde maaidatum van te maken. Toen de datum verstreken 

was zaten er nog steeds heel veel nesten en 
pullen in het perceel, dus werd de maaida-
tum nog met twee weken opgeschoven. Op 
deze twee hectare hadden we uiteindelijk 15 
nesten, waarbij het heel apart was dat er ook 
veel krakeenden en slobeenden kwamen. 
Het was een groot succes met weinig preda-
tie omdat ze met een heel leger waren om de 
predators weg te jagen.
De drone was ook een prachtige hulp, toen 
er nog niet zoveel vogels waren is er een 
verkenningsvlucht gedaan en we hebben de 
hulp van de drone ingeroepen om te bepalen 
of we een perceel nog konden gaan bewei-
den in verband met de vele vogels. De drone 
werkt mooi en met wat meer verfijning is het 
een ideale hulp.
Onze betrokken agrariërs zijn zeer tevreden 
over de resultaten en proberen elk jaar wat 
te verbeteren door zelf wat te experimente-
ren met weiden en bemesting.”

Bedrijf: W.C. Oskam            Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Benedenberg / Zuidbroek (Kooy/Koppe)

Arie Kooy doet verslag.
“De vrijwilligersgroep Kooy / Koppe heeft dit jaar bij dit bedrijf gezocht naar weidevogelnesten. Dit bedrijf was nieuw voor 
deze groep. Helaas levert de betrokkenheid bij het wel en wee van weidevogels hier geen nesten op. Op zich is dat merk-
waardig omdat aan de andere, noordelijke kant van de Ree veel nesten worden gevonden.” 

Bedrijf: M.J. Rooken                           Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: De Gier

Leen de Gier was ook dit jaar weidevogelwachter op Boerderij ‘Levensvreugd’ van de familie Rooken aan de Bovenberg. 
“De samenwerking met de familie Rooken was zoals altijd goed. Er is in diverse weilanden gezocht en gemonitord. Ook dit 
jaar zijn er helaas geen weidevogelnesten gevonden. 
De familie Rooken heeft zelf ook naar weidevogelnesten uitgekeken bij de bewerking in het land, maar er is niets gevonden. 
Er zijn wel enkele grutto- en kievitparen gezien op naastliggende weilanden.
Hopelijk volgend jaar meer geluk!”

Bedrijf: J. Schep – Holsteins Holland B.V.                        Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 30 0    

Kievit 41 0

Scholekster 5 0

Tureluur 1 0

Totaal 77 0

 Kievit, foto: Huig Bouter
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Bedrijf: P.A. Schmidt                          Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 2 0

Kievit 1 0

Tureluur 2 0

Slobeend 2 0

Totaal 7 0

Bedrijf: R.W. Schmidt                                        Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 13 0

Kievit 17 0

Scholekster 5 0

Slobeend 2 0

Tureluur 4 0

Totaal 41 0

Bedrijf: J.J.C. Spruijt                                             Polder: Vlist
Vrijwilligersgroep: Kattenwinkel

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 5 3 2 1 66,7 1

Kievit 2 1 1 0 100

Tureluur 1 1 1 0 100

Totaal 8 5 4 1 1

Bedrijf: Joh. Snoek                          Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Kooy / Koppe

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 1 0

Kievit 2 0

Scholekster 2 0

Totaal 5 0

Arie Kooy schrijft hierover namens de groep Benedenberg/Zuidbroek: 
“Johan heeft samen met zijn zoon Ruud het bedrijf verplaatst van Benedenberg naar de Lekdijk West. Zijn percelen liggen 
nu ten zuiden van de Provincialeweg N210. Ook daar is voor het merendeel van de percelen sprake van een contract voor 
nestbescherming. Helaas werden er bij dit bedrijf geen nesten gevonden.”
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Bedrijf: Swifterhoeve                                                                     Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 2 0

Kievit 1 0

Totaal 3 0

Bedrijf: M.J. Verburg        Polder: Stolwijk
Vrijwilligersgroep: De Mik

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Scholekster 1 0    

Totaal 1 0    

Bedrijf: P. Verdoold                           Polder Benedenkerk
Vrijwilliger: J. Koreneef

Jan Koreneef heeft hier QBM-tellingen 
uitgevoerd. 
“De heer Verdoold heeft gedurende het 
broedseizoen het beheer gewijzigd (via 
ACK) op twee grote stukken land waar veel 
kieviten en grutto’s zaten te broeden. Er is 
daar pas ruim ná 15 juni gemaaid. Er zaten 
in juni zeker 20 grutto´s (adult en juveniel) 
en de heer Koreneef heeft daar gedurende 
enkele weken 3 tureluur juvenielen, begeleid 
door hun ouders, zien en horen lopen (deze 
jongen zijn zeker groot geworden). Verder 
zijn de nodige krak- en  slobeenden, en 3-4 
paar scholeksters waargenomen, en zeer 
waarschijnlijk ook een zomertaling met 7 
pullen, midden juni.
Omdat de heer Verdoold het land helemaal met 
rust liet zijn er geen potentieel verstorende 
zoekacties naar nesten geweest. Er is nog 
wel twee keer een ecoloog uit Friesland langs 
geweest die tellingen op het land van de heer 
Verdoold heeft uitgevoerd; deze onderzoeker 
was helemaal lyrisch over de aantallen 
slobeend die waren aangetroffen. 
De heer Verdoold heeft héél extensief 
gewerkt en stukken land laat gemaaid 
waardoor er zeker een hoog broedsucces is 
geweest. Dit ten koste van de opbrengst aan 
gras. Het is zeker een goed jaar geweest qua 
weidevogels bij de heer Verdoold alleen is 
niet bekend wat de droogte voor impact heeft 
gehad op het uiteindelijke broed succes. 
Eind mei / begin juni zag het er in ieder geval 
florissant uit.”

Tureluurs, foto: Bernard de Jong
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Bedrijf: VOF Verhagen - IJsselstein                                 Polder: Stolwijk
Vrijwilligersgroep: De Mik

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 4 3 2 1 66,7 1

Kievit 17 15 14 1 93,3 1

Kleine 
plevier

1 1 1 0 100

Scholekster 7 5 2 3 40,0 2 1

Slobeend 9 4 0 4 4

Tureluur 1 0

Wilde eend 1 0

Totaal 40 28 19 9 3 1 5

Ook bij deze agrariërs voerde Klaas de Mik de gegevens in. 
“Het voorjaar was zo nat dat hier en daar het water op het land stond. Het landbouwpad naar achteren is, door 
ophoogwerkzaamheden, wat hoger gelegen dan het natte weiland en de vogels vonden dat een geschikte broedplaats. 
Twee kieviten en een kleine plevier besloten dan maar om op- of net naast het pad te gaan broeden. Bij iedere trekker die 
langsreed gingen ze even van het nest af, om direct erna weer terug te keren. Het ophogen van het pad werd een paar 
weken uitgesteld en weer hervat nadat elke vogel zijn eieren had uitgebroed.
Dit jaar zijn er opvallend veel nesten van slobeenden gevonden. Het blijkt echter lastig om de nesten te beschermen. Als 
het legsel nog niet compleet is dan wordt het vaak verlaten, maar ben je te laat met de bescherming dan is het gras al 
gemaaid.
Bij de familie Verhagen wordt al het maaiwerk in eigen beheer gedaan en daardoor wordt tijdens het maaien nogal eens 
een eendennest gevonden en gespaard. Bij alle werkzaamheden werd rekening gehouden met de weidevogels en indien 
nodig werd het landgebruik aangepast om de vogels kans te geven om hun jongen groot te brengen. Duim omhoog voor 
de familie Verhagen!”

Nestje van de kleine plevier op het pad, foto: Klaas de Mik               Kievitpullen, foto: C. Verhagen 

Bedrijf: Veehouderij J. Verkaik                              Polder: Ouderkerk aan den IJssel
Vrijwilligersgroep: Verkaik

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 4 0

Kievit 14 2 2 0 100

Krakeend 1 1 1 0 100

Scholekster 5 0

Tureluur 1 0

Wilde eend 1 0

Totaal 26 3 3 0
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Anne Mieke van Velzen is weidewachter bij het bedrijf van Verkaik. Dit seizoen betekende voor haar een eerste kennismaking 
met de drone. Zij beschrijft haar ervaringen als volgt.
“Behalve dat ik tot de dag ervoor dacht dat ik om 17.00 uur moest aantreden in plaats van om 05.00 uur (gelukkig wist de 
boer het wel :)) was ik erg enthousiast over het werken met de drone. Wat gaat dat snel! Interpretatie van de stippen leverde 
op het ene perceel 2 eenden op (waarvan 1 nest met 11 eieren) en op het andere van de 6 ‘witte’ stippen in totaal, 3 nesten 
met kieviten. De vraag is dan natuurlijk: waar zitten de andere 3 nesten? Voorlopig hebben we de theorie dat er mogelijk nog 
kieviten zaten op de 5 verlaten nesten/nesten in wording die we er ook aantroffen.
Maar nu komt eigenlijk de vraag: mag je de percelen die tijdens het seizoen uitgestelde maaidatum hebben gekregen 
überhaupt wel betreden? Of moet je daar gewoon uitblijven?
Mariëlle van ACK antwoordt als volgt: “In principe moet daar rust zijn, dus mag je er niet in. Maar als het gaat om de beslissing 
wel/niet maaien is het wel nodig, denk ik, om er even door te gaan. Omdat het gras zo lang is zie je met de verrekijker niet 
voldoende meer om te beslissen of er broedparen of gezinnen op het perceel aanwezig zijn. Wat mij betreft is het dus dan 
voor 1 keer geoorloofd om er doorheen te gaan, lopend.“
Verder waardeer ik de samenwerking met Mart-Jan Verkaik zeer; altijd betrokken op de weidevogels, zet zelf stokken neer 
als hij een nest opmerkt, overlegt prima met de weidewachters, weet van de loonwerkers of hun handelingen vogelvriendelijk 
zijn of niet, heeft het totaalplaatje in zijn hoofd en, niet onbelangrijk, neemt ons advies met betrekking tot een voorgestelde 
wijziging in beheer altijd over!

Wat viel er dit seizoen op:
- veel kieviten en in mindere mate scholeksters nestelden weer op de mais
- dit jaar waren weer andere percelen favoriet dan het jaar ervoor (geen idee waarom)
- ook dit jaar geen enkel nest op het perceel met rustperiode 1 mei - 15 juni (komt dit wellicht omdat kort ervoor de koeien 
er nog graasden?)
- eind april was koud en nat; we kregen het idee dat de jonge pullen het daardoor niet hebben gered maar dat de kieviten 
wel aan een tweede legsel begonnen
- veel lege nesten aangetroffen; predatie?
- meer nesten (26) dan vorig jaar met meer kieviten, scholeksters, grutto’s en tureluurs.”

Bedrijf: G. Verkuil       Polder: Benedenkerk / Stolwijk
Vrijwilligersgroep: Groen / Noorlander

Ook dit seizoen is op het bedrijf van familie G. Verkuil, op ca. 30 hectare grasland, gezamenlijk gezocht naar weidevogelnesten, 
door Han Noorlander en Leo Groen. De QBM gegevens zijn door de vrijwilligers zelfstandig in het system verwerkt. 
“Op dit groeiende en innoverende bedrijf, zijn we nog steeds zeer welkom.
Er waren twee ‘uitgestelde maaidatumpercelen’.De percelen zijn vanaf begin april tot juli minimaal wekelijks bezocht. De 
bewegingen van de vogels en hun nesten zijn op twee percelen waargenomen, (ca. 2 hectare), en een enkeling er direct naast. 
Door de gekozen zoekmethode zijn deze nesten niet allemaal daadwerkelijk gevonden, zodat er minimale verstoring was. 
Verder heeft de heer Verkuil ingestemd met het verzoek van Mariëlle (coördinator Agrarisch Collectief Krimpenerwaard) om 
een ‘plas-dras situatie’ in te richten. Dit door een greppel af te dammen, en deze met behulp van een waterpomp vol water 
te houden. Twee zonnecollectoren zorgden voor de voeding van de waterpomp. Zo ontstond een behoorlijke plas-dras. Dit 
leverde ook weer een mooie inkijk in wat er dan gebeurt. Vele vogels kwamen op de waterlijn (overgang van nat naar droog) 
af. Naast de weidevogels zagen we er ook twee paar bergeenden, zomertaling, kuifeend, tweemaal een watersnip en wat te 
denken van een strandloper!
Ook is er dit jaar bij dit bedrijf gekeken met de weidevogeldrone, een nieuw stukje techniek met interpretatie van de gegevens. 
Ook daarbij is nog een slag te maken in informatie-overdracht, de terugkoppeling van coördinaten naar de werkelijke situatie. 
Onze inzichten maken duidelijk dat er hier dit seizoen gebroed is door:
Aan het eind van een bezoek zagen onze vrijwilligers een pulletje tureluur een meer dan twaalf meter brede sloot oversteken 
en zelfstandig de kant weer opklimmen, dit onder het toeziend oog van een ouder tureluur. 
Wat is de natuur toch wonderlijk, zoiets geeft ons zeker moed om door te gaan.

Paartjes Alarm
Grutto 3 3x

Kievit 1 geen

Scholekster 3 1x

Slobeend 1 geen

Tureluur 3 3x

Wilde eend 1 geen

Totaal 12
Scholekster, foto: Adriaan van Wijck
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Ook de verschillende tellingen (QBM, BTS-broedparen en gezinnen) hebben zo hun voordelen; de data in het systeem 
staan meteen voor betrokkenen ten dienst. Je moet als weidevogelvrijwilliger wel heel gemotiveerd zijn om de data in te 
voeren wanneer je geen bereik hebt! Dan kijk je tijdens het werk helaas meer op je tablet dan in het veld. Ook hieraan 
is nog het één en ander te verbeteren. Als alternatief is een blaadje met een potlood wel een ideaal hulpmiddel om 
bevindingen en gegevens alsnog later thuis toe te kunnen voegen. 
Dit jaar zijn er bij dit bedrijf minimaal drie bebroede boerenzwaluwnesten aangetroffen, welke zijn uitgevlogen. Tevens 
zijn met succes 5 huiszwaluwnesten bebroed en uitgevlogen.
Op het bedrijf waren naast de weidevogels ook te zien o.a. foeragerende gierzwaluwen, kuifeenden, visdiefjes, zwarte 
sterns, Canadese-, grauwe- en nijlganzen, eksters, kraaien, meeuwen en de witte kwikstaart. De rietzanger en rietgors 
lieten zich af en toe horen. Een paar bruine kiekendief liet zich dit jaar ook weer zien in de lucht en al foeragerend op het 
land. 
Dit vriendelijke en gastvrije bedrijf en de aanwezige weidevogelstand nodigen ons steeds weer uit om volgend jaar de 
samenwerking voort te zetten, met het doel om zoveel mogelijk kuikens vliegvlug te zien worden.”

Bedrijf: Mts. A. en K.M. van Vliet  Polder: Vlist-Westzijde
Vrijwilligersgroep: Bosch

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 3 3 2 1 66,7 1

Kievit 7 6 6 0 100

Scholekster 3 3 3 0 100

Totaal 13 12 11 1 1

Bedrijf: A. en M. Vonk – Noordegraaf VOF                Polder: De Nesse
Vrijwilligersgroep: Halleriet

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 18 16 12 4 75,0 3 1

Kievit 18 14 9 5 64,3 4 1  

Kuifeend 2 2 2 0 100

Scholekster 9 8 5 3 62,5 3  

Tureluur 5 4 3 1 75,0 1 

Wilde eend 1 1 1 0 100  

Totaal 53 45 32 13 10 1 1 1 

De heer Halleriet heeft de gegevens ingevoerd in het registratiesysteem en doet als volgt verslag.
“De weidevogelgroep Halleriet is al jaren actief bij Anthonie Vonk Noordergraaf. Anthonie draagt de weidevogels een 
warm hart toe. In de afgelopen jaren heeft deze agrariër zich ontwikkeld tot een zeer betrokken en actieve deelnemer aan 
de bescherming van de weidevogels op zijn percelen. Als hij werkzaamheden wil gaan uitvoeren op een perceel zoekt hij 
eerst naar nesten of waarschuwt hij de weidewachters. Op de percelen met de meeste nesten past hij verlate maaidatum 
toe, pas na half juni gaat hij maaien, nadat onze groep heeft vastgesteld dat er geen alarmerende weidevogels meer 
aanwezig zijn. Bij het inscharen van vee wordt eerst gekeken of er nesten zijn, zijn het er veel dan wordt meestal een 
ander perceel gekozen. Vanzelfsprekend worden er door ons of door hem nestbeschermers geplaatst waar vee wordt 
ingeschaard.
Bij het maaien wordt zeer ruim om de nesten gemaaid, dit jaar heeft hij een zeer groot stuk gras laten staan omdat 4 
nesten van de grutto relatief dicht bij elkaar lagen. Dit jaar heeft hij 1,2 ha omgeploegd en ingezaaid met een kruidenrijk  
grasmengsel, dit om insecten te lokken voor de jonge weidevogels.”
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Nestbeschermer tussen de koeien.    Je bent nooit te jong om het beschermen van weidevogels te leren! 
Foto’s: Adriaan van Wijck

Bedrijf: D. de Vos    Polder: Krimpen a/d Lek
Vrijwilligersgroep: De Ligt

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 9 0

Kievit 30 0  

Krakeend 1 0

Scholekster 3 0  

Slobeend 3 0

Tureluur 3 0  

Wilde eend 1 0

Totaal 50 0  

Vrijwilligers Roel ‘t Hart en Simon de Ligt hebben hier gezocht naar weidevogelnesten, voornamelijk in maïsland.

Bedrijf: D. de Vos        Polder: Lekkerkerk
Vrijwilligersgroep: Krimpen a/d Lek

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 3 3 3 0 100

Kievit 17 15 15 0 100  

Scholekster 4 4 3 1 75,0 1  

Tureluur 2 2 2 0 100  

Wilde eend 2 0

Totaal 28 24 23 1 1  

Onze vrijwilligster, mevrouw Van Buren, doet verslag.
“Boer Daan de Vos had een plasdrassituatie met behulp van een pomp op zonnepanelen. Het bleek een walhalla te zijn voor 
voedselende vogels. In een groot gebied eromheen hebben we heel wat nesten kunnen lokaliseren. Het stuk is omringd door 
verlate maaidatum- en voorbeweidingspercelen, zodat er variatie in de graslengte was. 
Aangezien we bijna geen maisland meer hebben zijn de kieviten uitgeweken naar het weiland, best dicht bij de boerderijen. 
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We hadden ook aardig wat tureluurs gezien, maar daarvan lang niet alle nesten gevonden. Ook in verband met kraaien zijn 
we regelmatig uit het land gebleven. De scholeksters kwamen wat later op gang. We hadden 2 nesten in een knotwilg en 
1 op een paal op een hekkendam, waarop een soort kommetje was gemaakt. Reuze succesvol en handig met maaien. Ook 
hebben we veel pullen kunnen ringen: 7 scholeksters, 10 kieviten, 2 grutto’s en 2 tureluurs. Enkele jonge kieviten hebben we 
3 weken later nog gezien, dus die hebben goede kansen.
Joep Vermaat heeft de percelen van heer De Vos van een afstandje gemonitord en zag ook slobeenden met jongen, krakeenden 
en succesvolle wilde eenden. Dus al met al een ongelofelijke prestatie en een groot verschil met voorgaande jaren. Ook is er 
met de weidevogeldrone bij onze boeren gevlogen. Carla en Daan zijn daarbij gaan kijken in de vroege ochtend. Een mooie 
nieuwe ontwikkeling.
Al met al een voor ons goed weidevogelseizoen met veel nesten, ook deels door de boeren zelf gevonden. Veel stukken later 
gemaaid en pullen gered tijdens het maaien. Een prima samenwerking met de boeren, die duidelijk een groot hart hebben 
voor de weidevogels.” 

Bedrijf: A.T. de Vries      Polder: Schuwagt / Lekkerkerk
Vrijwilligersgroep: Lekkerkerk

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 3 3 3 0 100

Kievit 10 7 7 0 100  

Scholekster 2 1 1 0 100  

Tureluur 2 2 2 0 100  

  

Totaal 17 13 13 0  

Onze vrijwilligster, mevrouw Van Buren, doet verslag. 
“Het land van boer Ad de Vries grenst aan de percelen van de agrariërs waar wij naar weidevogelnesten zoeken en ook hier 
zaten veel nesten en zijn er heel veel stukken laat gemaaid. Regelmatig vroegen de boeren toestemming of ze al mochten 
maaien, goede samenwerking!
Aangezien we bijna geen maisland meer hebben zijn de kieviten uitgeweken naar het weiland, best dicht bij de boerderijen. 
We hadden ook aardig wat tureluurs gezien, maar lang niet alle nesten gevonden. Ook in verband met kraaien zijn we 
regelmatig uit het land gebleven. De scholeksters kwamen wat later op gang. We hadden 2 nesten in een knotwilg en 1 op 
een paal op een hekkendam, waarop een soort kommetje was gemaakt. Reuze succesvol en handig met maaien. Ook hebben 
ee veel pullen kunnen ringen. 7 scholeksters, 10 kieviten, 2 grutto’s en 2 tureluurs. Enkele jonge kieviten hebben we 3 weken 
later nog gezien, dus die hebben goede kansen.
Ook is er met de weidevogeldrone bij onze boeren gevlogen. Carla en Daan zijn daarbij gaan kijken in de vroege ochtend. Een 
mooie nieuwe ontwikkeling.
Al met al een voor ons goed weidevogelseizoen met veel nesten, ook deels door de boeren zelf gevonden. Veel stukken later 
gemaaid en pullen gered tijdens het maaien. Een prima samenwerking met de boeren, die duidelijk een groot hart hebben 
voor de weidevogels.” 

Bedrijf: VOF Fam. M. de Vries                                   Polder: Stolwijk
Vrijwilligersgroep: Sloof

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 1 0

Kievit 7 1 1 0 100  

Scholekster 1 0  

Totaal 9 1 1  

Joke Colijn schrijft: 
“De meeste kieviten en de late scholekster zaten op het maïsland en de grutto werd eigenijk ontdekt door de drone! Van 
de meeste nesten op het maïsland weten we niet wat ermee is gebeurd, ze waren gewoon verdwenen. Geen pullen, geen 
oudervogels, geen schilfers in het nest, geen predatiesporen. Van een laat kievitsbroedsel zagen we meerdere keren pullen.”
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Bedrijf: G. van Wijngaarden      Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen

Aantal 
gevonden 
nesten 

Bekend 
resultaat

Uitgeko-
men

Niet uitge-
komen

Percenta-
ge uit

Gepre-
deerd

Verlaten Werk-
zaamhe-
den/be-
weiding

Verlies-
oorzaak 
onbekend

Grutto 2 0

Scholekster 1 0  

Totaal 3 0

Bedrijf: P. van Zuylen       Polder: Lekkerkerk
Vrijwilligersgroep: Lekkerkerk

Onze vrijwilligster, mevrouw Van Buren, doet verslag. 
“Bij dit bedrijf, onze vierde boer, hebben we één rondje gedaan en helaas niets waargenomen, dus daar hebben we geen tijd 
meer ingestopt.”

Bedrijf: De Haan
Vrijwilligersgroep: Moordrecht (totaal 10 personen)

Rick van der Weijden vertelt: 
”Op het bedrijf van boer De Haan zijn 8 kievitsnesten, 3 tureluurnesten en 1 scholeksternest gevonden en met een contract 
beschermd. Het gebied telt totaal 6 boeren die inzet voor weidevogels plegen en waar in totaal 60 nesten zijn gevonden. Het 
was een waar ‘bamboebas’ op sommige percelen!” 

Bedrijf: Verduijn
Vrijwilligersgroep: Nieuwerkerk aan den IJssel

De vrijwilliger, Frank de Groot, heeft hier nog 1 scholeksternest gevonden. In overleg met de boeren is besloten te stoppen met 
zoeken naar nesten. De verstoring in het veld is te groot t.o.v. de weinige nesten; de boeren beschermen nu zelf wat ze zien.

Jonge grutto, foto: Bernard de Jong
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De doelstelling waar we uiteindelijk naartoe willen is om 
met de drone - sneller dan nu mogelijk is - te kunnen 

inventariseren waar nesten en kuikens zich bevinden, zonder 
dat betreding (en daarmee verstoring) in het veld nodig is, om 
zodoende op de juiste plaatsen (last minute-)contracten te 
kunnen afsluiten. Vooraf hebben de vliegers een theorie- en 
praktijkcursus gehad van Clear Flight Solutions, de leverancier 
van de drone. Met het team hebben we vervolgens afgesproken 
dat 2018 vooral een leerjaar zou worden: ontdekken hoe 
alles werkt en hoe we de drone het beste in kunnen zetten. 
Dat idee hebben we een dag of drie vastgehouden en daarna 
ging eigenlijk de rem eraf: tot diep in juni is er vijf, zes keer per 
week met de drone gevlogen. Dat betekende overigens niet 
dat er niets meer te leren en te ontdekken viel, maar van ‘rustig 
opstarten’ was niet echt sprake. 

De logistiek was aardig op orde en Mariëlle coördineerde het 
hele plaatje: vliegers, vrijwilligers en agrariërs werden ‘aan 

elkaar geknoopt’. De drone werd meestal van dag tot dag door 
een andere vlieger en in een ander gebied gevlogen, net waar 
op dat moment de meeste behoefte en urgentie waren. Veel 
vrijwilligers en deelnemende agrariërs hebben zodoende kennis 
kunnen maken met de inzet en de techniek van de drone en de 
reacties waren erg positief! In het begin was de inzet vooral 
‘verkennend’ vliegen boven gebieden waarvan we al wisten dat 
er (veel) weidevogels aanwezig waren. Zodoende konden we 
goede vergelijkingen maken van wat de drone detecteerde en 
wat we vooraf zelf al wisten. Naarmate het seizoen vorderde 
en er op steeds meer plekken bewerkingen werden uitgevoerd, 
was de inzet van de drone meer ‘last minute’ met als doel om 
ook ‘last minute’ contracten af te kunnen sluiten. 

Weidevogeldrone aan ‘t werk
Bernard de Jong

Het is 30 maart 2018 en een aantal nerveuze mannen staat ‘s morgens vroeg op de Kadijk, Bovenberg. Deze mannen 
zijn de vliegers van de Weidevogeldrone, die eerder dit jaar door het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) is 
aangeschaft. Vanzelfsprekend is ook Mariëlle Oudenes – Graveland van het ACK erbij en dat zal zeker niet voor het laatst 
zijn dit seizoen. Vandaag maakt het team de eerste vlucht en daarom zijn zelfs Marielle’s kinderen vroeg opgestaan. De 
meegebrachte koffie is warm en de accu’s van de drone gelukkig ook. Kortom, we zijn er klaar voor, dus de lucht in met 
dat ding!  

Foto:  Arie Kooy

Foto’s: Adriaan van Wijck



27        WEIDEVOGELVERSLAG | 2018

Daarmee hebben we een deel van de doelstelling al in het 
eerste jaar kunnen realiseren, want er zijn in de praktijk 
regelmatig aanpassingen gedaan aan het beheer naar 
aanleiding van de resultaten van de inzet van de drone. Die 
resultaten waren soms spectaculair: van 9 naar 21 gevonden 
nesten op een perceel! Ook werden soms diep verstopte 
tureluurnesten gevonden en konden gruttokuikens prachtig 
in beeld worden gebracht.
Echter, op dit moment blijkt het nog niet mogelijk om 
helemaal zonder betreding van het veld de juiste resultaten 
te verkrijgen en de drone mist ook nog wel eens een nest. De 
software die de resultaten van de drone achteraf analyseert, 
is nog niet voldoende uitgewerkt om alleen op basis daarvan 
conclusies te trekken en er zullen soms situaties blijven waarin 
een nest moeilijk te detecteren is. Dat heeft te maken met 
weersomstandigheden, vegetatie, vogelsoort, lichtintensiteit 
etc. 
De drone werd dit seizoen vaak ingezet in combinatie met 
een vrijwilliger in het veld: de vlieger spoorde met de drone de 
‘hot spots’ op en de vrijwilliger in het veld bekeek vervolgens 
wat de stippen in werkelijkheid waren. Vaak waren dat wel 
degelijk nesten, maar soms zaten er ook molshopen of verse 
ganzen- of zwanenpoep bij. De snelheid waarmee op deze 
manier percelen afgezocht worden, ligt hoger dan wanneer 
je dit alleen ‘op het oog’ zou doen. Dat is een groot pluspunt 
(kortere verstoring), maar uiteindelijk willen we ernaar toe dat 
betreding van het veld minimaal is (geen verstoring). 

Omdat de huidige leverancier van de Weidevogeldrone 
naar ons idee onvoldoende tijd en middelen vrij maakt 

voor de verdere ontwikkeling van het geheel, zijn we vanuit 
de eigen kring een traject gestart om te kijken hoe we dit 
naar een hoger plan kunnen tillen. Met iets andere technische 
middelen en met een andere insteek voor de software denken 
we een beter resultaat te kunnen behalen. Dat komt natuurlijk 
niet zomaar aanwaaien en dit moet ontwikkeld en bekostigd 
worden. Op het moment van schrijven (september) wordt er 
geprobeerd om veel contacten te leggen en om financiering te 
krijgen voor dit project. 
Als dank voor de inzet van het afgelopen seizoen heeft het 
ACK een financieel bedankje beschikbaar gesteld voor de 
dronevliegers om naar eigen wens te verdelen en te besteden. 
Unaniem waren we het er vrij snel over eens om dit in te zetten 
voor de doorontwikkeling van de drone. Inmiddels heeft de 
warmtebeelcamera vanuit dat budget een ‘upgrade’ gehad: 
er is een hoge resolutie daglichtcamera aan toegevoegd, 
waarmee we hopelijk een grote stap vooruit kunnen zetten. 
Zo hopen we daarmee bijvoorbeeld beter de ‘false positives’ 
(bijv. molshopen, zwanenpoep) te kunnen uitsluiten, maar ook 
‘false negatives’ te kunnen insluiten (bijv. nog niet bebroede 
nesten met koude eieren, eenden die op nest zitten en met 
hun dikke verenpak de warmte van de eieren ‘onzichtbaar 
maken’). Met alleen de warmtebeeldcamera is dat vrijwel 
onmogelijk. 
Daarnaast willen we de drone ook beter inzetbaar maken 
voor geautomatiseerde monitoring. De mogelijkheden zijn 
bijna eindeloos en we hopen daarom dat er voldoende tijd en 
budget beschikbaar komt om doorontwikkeling mogelijk te 
maken. Wordt ongetwijfeld vervolgd in 2019! 
 

Foto: ACK

Foto’s: Adriaan van Wijck
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Op de startavond van het weidevogelseizoen sprak Astrid Kant, 
een bevlogen weidevogelbeschermer. Ik was gegrepen door 

haar verhaal en kwam die avond ook voor het eerst in contact met 
Mariëlle Oudenes van het Agrarisch Collectief. En voordat ik het 
wist ging ik vroeg in de ochtend mee op vogeltelling met twee 
prachtige kerels op leeftijd en stonden we met z’n drieën ergens in 
Krimpenerwaard achter een hek ganzen te tellen. We zagen ook 
nog een koereiger. De mannen hadden zich een half leven ingezet 
voor de weidevogels, maar uit frustratie over de resultaten waren 
ze er nu mee gestopt. Ik kwam net kijken, maar begreep hen wel.

Het ACK zette dit voorjaar voor het eerst een drone in voor 
bescherming van de weidevogels. De weidevogelstand neemt 

sinds de jaren zeventig steeds verder af door intensieve landbouw, 
ontwatering en de versnippering van het landschap. Ook komen 
er steeds meer predatoren zoals de vos, die de weidevogel op 
zijn menukaart heeft staan. Het grasland voor de koeien bevat 
bovendien te weinig voedsel voor de kuikens. Met een drone 
zouden de nesten en de kuikens beter in kaart kunnen worden 
gebracht en beschermd. Ik maakte er paar mooie reportages over 
voor het vakblad De Boerderij. 
Vanuit de skihut van Rob Schmidt, een veehouder uit Bergambacht 
met een grote liefde voor weidevogels, trokken we erop uit met 
iPad en verrekijker op zoek naar nesten en later in het seizoen naar 
kuikens. In de groepsapp bespraken we wie welk stuk land ging 
observeren. Het was machtig om door de velden te struinen en 
van achter het hek te turen naar het gedrag van de vogels. Ik spotte 
mijn eerste purperreiger en zag watersnippen. Er waren veel 
weidevogels en we plaatsten overal stokjes bij, soms geholpen 
door de drone, die meevloog over de velden.

Later in het seizoen appte ik in de vogelgroep dat ik op een 
fietstocht weer een hoop gemaaid gras had gezien. Het stemde 

verdrietig. Rob Schmidt vrolijkte mij weer op met een foto van net 
uitgekomen grutto’s. We deden met z’n allen zo ons best! Maar 
veel vogels broedden net op de plekken naast het vogeltjesland of 
net naast de plas-dras. Ook waren er veel roofvogels en die lusten 
wel een eitje. En de drone kon de jonge kuikens niet altijd vinden 
en in het lange gras was dat ook voor ons onbegonnen werk. 
Teleurgesteld omdat we niets konden vinden togen we op een 
maandagavond huiswaarts met het alarmerend, maar mooie geluid 
van grutto’s boven ons hoofd. Ze joegen ons hun leefgebied uit. 
Terecht. We spotten bij schemer nog een paar jonge scholeksters 
op het maisland en hoopten dat die het wel zouden redden. Zeker 
was dat allerminst. 

Uiteindelijk bleek op de evaluatieavond dat we meer nesten 
hadden gevonden, maar dat het aantal uitgevlogen jongen in 

verhouding tegenviel. Het was niet anders. Het is het lot van de 
weidevogelwachters en de welwillende boeren. Het is de strijd 
tussen economie (de boer moet er van leven) en de natuur. Het 
was mijn eerste jaar als weidevogelwachter en ook het eerste 
leerjaar met de drone. Het ACK gaat er mee door want opgeven 
is geen optie. Ook doet het ACK mee aan een onderzoek naar 
de beschikbaarheid van voedsel voor de jonge kuikens. Mariëlle 
Oudenes blijft de gesprekken met de boeren voeren want 
samenwerking is de enige manier om wat voor elkaar te krijgen. En 
ik blijf als weidevogelwachter mijn best doen omdat er geen andere 
weg is. We moeten de weidevogels proberen te redden.  Tot 
volgend seizoen!!

 

Hightec doet zijn intrede
bij de weidevogelbescherming
Tineke Hoekstra, weidevogelwachter

Het was vorig jaar augustus. Ik was net terug van mijn droomreis naar de Galapagos, waar ik vogels en dieren van dichtbij 
had gespot en mijn oude liefde voor het vogelen weer bovenkwam. Ik wilde opnieuw de natuur in en vooral iets nuttigs 
doen. En zo kwam ik al zoekend op internet terecht bij de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK).

Een kraai vliegt met een ei in zijn snavel, foto: Adriaan van Wijck Aan de slag met de drone, foto: Adriaan van Wijck
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Terugkijkend denk ik dan ook aan mijn wekker die met enige 
regelmaat op 04.15 uur stond in die tijd. Wat was dat vroeg! 

Maar wat deden we het graag; met de drone op pad en midden in 
de polder genieten van de opkomende zon terwijl we met elkaar 
de nestlocaties in beeld brachten. 
Dankzij het enthousiaste drone-team hebben we enorm 
veel ervaring opgedaan met het vliegen van de drone zelf, het 
interpreteren van de gegevens en het vinden van de nesten. We 
hebben gezien dat met behulp van de drone de nesten feilloos 
gevonden kunnen worden. Wel zouden we er naar toe willen dat 
het niet nodig is om in het veld een controleslag te doen. Minder 
verstoring, minder kans op predatie, dat is het streven!

Naast de aanschaf van de drone zijn er dit seizoen nog een 
aantal ‘vernieuwingen’ die ik graag de revue laat passeren: 

- Plas-dras; op 8 locaties binnen het agrarisch gebied hebben 
we een deel van een perceel vernat met behulp van plas-dras 
pompen. Gebleken is dat veel vogels kwamen foerageren langs 
de slikkerige randen. Gedurende het seizoen bleef de plas-dras 
een grote aantrekkingskracht houden op vogels en ook kuikens 
zijn er veelvuldig gesignaleerd. De resultaten en het verloop 
rondom de plas-dras locaties en de pompen zijn positief. 
Uiteraard zijn we blij met de boeren die deze stap wilden zetten. 
We hopen in 2019 op nog meer locaties een plas-dras pomp 
neer te kunnen zetten!
- Nestbeschermers; om de vroege nesten op de maispercelen 

te beschermen tijdens het bemesten met de sleepslang hebben 
we metalen nestbeschermers laten maken. Deze beschermers 
worden net voor het bemesten over het nest gezet, waardoor 
de zware slang over het nest rolt zonder de eieren te raken. 
We hebben gezien dat het prima werkt. Wel is het een 
arbeidsintensieve klus. De klus werd geklaard door een goede 
samenwerking tussen de boer en zijn vrijwilligers. Ook heeft de 
loonwerker zijn steentje bijgedragen, goed om te zien!
- Kruidenrijke mengsels; op een aantal plaatsen zijn kruidenrijke 
mengsels ingezaaid. Samen met het Louis Bolk instituut is 
gekeken naar de samenstelling van de mengsels. We zoeken naar 
het juiste mengsel met voldoende productiviteit voor het vee, 
voldoende kruiden voor de weidevogels, en dat goed aanslaat 
op de veengrond in de Krimpenerwaard. Door de droge zomer 
zijn de mengsels niet altijd goed opgekomen en is er een hoge 

druk van ongewenste kruiden, het valt dus niet altijd mee. Samen 
met de experts van het Louis Bolk instituut gaan we bekijken wat 
vervolgstappen kunnen zijn.  
Al met al hebben we met elkaar veel werk verzet en mogen we 
best trots zijn op de behaalde resultaten. Ik kijk dan ook vol 
vertrouwen uit naar het seizoen van 2019 en heb er vooral, nu 
al, veel zin in!
Tot slot wil ik, ook namens het bestuur van het Agrarisch 
Collectief Krimpenerwaard, een ieder bedanken die op wat voor 
manier dan ook zijn/haar steentje heeft bijgedragen! Heel veel 
dank voor jullie inzet, enthousiasme en expertise!

Terugblik weidevogelseizoen 
Agrarisch Collectief Krimpenerwaard
Mariëlle Oudenes-Graveland,Gebiedscoördinator Agrarisch Collectief Krimpenerwaard

Genietend van de lekkere nazomer denk ik terug aan het weidevogelseizoen van dit jaar… Het eerste dat in mijn gedachten 
komt is de goede samenwerking tussen de weidewachters, de boeren, het drone-team en het collectief. Wat een enorm 
goed gevoel en goede energie gaf, en geeft dat! Naar mijn idee hebben we een mooi seizoen achter de rug waarbij we 
goede stappen vooruit hebben gezet. Ik weet nog niet of dit meteen resulteert in betere cijfers, maar het feit dat we er 
met elkaar over praten, ernaar handelen en steeds weer leren en beseffen hoe het nog beter kan is een heel goede zaak! 
Natuurlijk zijn er nog steeds verbeterpunten, heel veel zelfs. Maar ik heb de overtuiging dat als we met elkaar blijven kijken 
naar mogelijkheden en kansen en steeds beter weten wat wel en niet werkt, we zachtjes de goede kant op zullen gaan.

Grutto’s in een plas-drasgebied, foto: Bernard de Jong
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Aan de slag met het Actieplan
Joke Colijn, lid weidevogelteam NVWK

Vorig jaar hebben de acht Zuid-Hollandse collectieven al dan niet in samenwerking met de gebiedspartijen elk een 
Verbeterplan geschreven op initiatief van de provincie. Daarin stonden maatregelen om de weidevogelstand in die 
acht werkgebieden te verbeteren. Uiteraard wilde de provincie dat alle gebiedskennis zou worden ingebracht, vandaar 
de gewenste inbreng van gebiedspartijen zoals de terreinbeherende organisaties (TBO’s, zijnde Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap) en natuurlijk van de vrijwilligers(organisaties) in die gebieden. Sindsdien 
is er nog steeds van alles gaande op bestuurlijk niveau t.a.v. weide- en akkervogelbescherming. Ik ga hierover zoveel 
mogelijk kort door de bocht maar wil u toch op de hoogte brengen van wat de achtergronden zijn. 

Maatregelen uit de Verbeterplannen van 2017 zijn slechts 
mondjesmaat toegezegd en veel voorstellen daaruit zijn 

‘on hold’ gezet door de provincie Zuid-Holland (PZH) omdat ze 
volgens de EU-regelgeving niet gefinancierd konden worden uit 
de gelden in het derde Plattelands Ontwikkelings Programma 
(POP3) in 2017. De kaders waarbinnen de aanvragen zich 
moesten bewegen waren ten tijde van het opstellen van de 
plannen niet/niet goed gecommuniceerd door de PZH, wat 
zeer frustrerend was voor degenen die noeste arbeid hadden 
verricht om hun plan op tijd aan te leveren – zoals o.a. door de 
deelnemende partijen in de Krimpenerwaard het geval was 
geweest. Voor de wel toegezegde maatregelen is overigens nog 
steeds geen euro beschikbaar gekomen – het ambtelijk apparaat 
maalt wel héél erg langzaam terwijl de druk op de vogels alleen 
maar toeneemt.

De PZH stak over de slechte communicatie ook de hand in 
eigen boezem en stelde een nieuwe POP3 subsidieronde 

in het vooruitzicht, zodat alle mooie plannen niet verloren 
zouden gaan. Hiertoe is begin 2018 een zogenaamd Bestuurlijk 
Overleg (BO) gestart met alle belanghebbende partijen. Het 
Bestuurlijk Overleg wordt voorgezeten door gedeputeerde 
Han Weber, en daarin hebben zitting vertegenwoordigers 
van BoerenNatuur (BN), de TBO’s, De Groene Motor (DGM), 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), vrijwilligers 
die meedenken over beleid (in de praktijk zijn dat Jaap Graveland 
en ikzelf) en een drietal PZH-ambtenaren. 

Vanaf het voorjaar 2018 wordt in Zuid-Holland hard gewerkt 
aan een Actieplan waarin opnieuw goede maatregelen 

kunnen worden opgenomen en waarin ook de zogenaamde 
Optimalisatieplannen van de Zuid-Hollandse collectieven 
worden geïntegreerd. Optimalisatieplannen hebben zo goed als 
dezelfde doelstellingen als het Actieplan, maar zijn een landelijk 
initiatief van en worden gefinancierd door het ministerie van 
LNV. BoerenNatuur, de landelijke koepel van de agrarische 
collectieven voor natuurbeheer, nam bij het opstellen hiervan een 
voortrekkersrol op zich.  
Het Zuid-Hollandse Actieplan kent een algemene inleiding 
waarin de doelen en de manieren om die te bereiken zijn 
omschreven. Daaronder komen acht bijlagen te hangen met 
concreet uitgewerkte voorstellen voor elk gebied, inclusief een 
kostenbecijfering. Het Actieplan met bijlagen moet ruim voor het 
einde van het jaar ingediend zijn om in aanmerking te komen voor 
die nieuwe POP3 subsidie-openstelling. 

Uit het BO is een Kernteam samengesteld met 1 
vertegenwoordiger van BN, 1 namens de TBO’s, 1 namens 

DGM, 1 namens het Kennisteam (zie hieronder), 1 namens de 
vrijwilligers die meedenken over beleid en drie PZH-ambtenaren. 
Het Kernteam komt regelmatig bijeen, het BO slechts een 
keer of vier voor de einddatum van deze POP3 openstelling. 
Het Kernteam ‘kookt besluiten voor’ die in het BO waarin een 
breed veld aan partijen is vertegenwoordigd als het goed is 
afgetikt kunnen worden, omdat steeds vergaderen in zo’n breed 
verband veel te lang zou duren. Het BO blijft de vorderingen 
in het Kernteam kritisch volgen, ook via de verslagen over de 
bijeenkomsten van het Kernteam en stuurt waar nodig.
Ik vertegenwoordig in het Kernteam de vrijwilligers die 
meedenken over beleid en ben als zodanig afgevaardigd vanuit 
het Weidevogelberaad, waarvan ik al vanaf het begin deel 
uitmaak. Het Weidevogelberaad is een initiatief van de NMZH, 
opgestart in 2013 zodat weidewachters uit diverse gebieden 
een platform kregen om problemen aan de kaak te stellen 
en waarin ze de gelegenheid hebben om mee te denken over 
verbeteringen in het weidevogelbeleid. Dit heeft o.a. geleid tot het 
Weidevogelmanifest in 2015 en tot een kernachtige zienswijze 
op het landelijke NatuurBeheerPlan 2016. De nieuwe periode van 
zes jaar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016) 
waarin we nu weidevogels en nesten beschermen, monitoren, 
gegevens invoeren en tellen, stoelt op dit NatuurBeheerPlan. 
Onder weidewachters zit heel veel kennis over hun eigen gebied, 
en tot dan werd deze gebiedskennis nauwelijks ingebracht bij 
belangrijke besluitvorming. Om de inbreng van deze vrijwilligers 
in alle gebieden ook in het Actieplan te garanderen, reis ik dus 
steeds af naar Den Haag. 

Op verzoek uit het BO is een Kennisteam samengesteld 
om voor specifieke zaken oplossingsrichtingen te zoeken, 

zoals een eenduidige monitoring op agrarisch en natuurgebied, 
verantwoorde aanpak predatie, een ‘natuurcalculator’ voor 
kosten/baten in keukentafelgesprek met de boer over 
implementatie van natuurmaatregelen, naast het geven van een 
deskundige visie aan de PZH en de gedeputeerde op geopperde 
maatregelen.  

Er is inmiddels een conceptversie van het algemene deel van 
het Actieplan met een duidelijke doelstelling t.a.v. stoppen van 

de achteruitgang en op termijn groei van de gruttopopulatie; over 
dit gedeelte waren de deelnemers het inhoudelijk al eens. Het 
plan krijgt een horizon die zo’n tien jaar verder ligt en formuleert 
een visie voor waar we in 2028 willen staan. Alle plannen in de 
bijlagen kunnen zeker niet uit de subsidie van 2018 worden 
ingevuld maar de PZH wil wel aan de slag met zo’n gedragen 
visie. Wat de kansen daarop zijn na de verkiezingen in het 
voorjaar van 2019 moeten we afwachten. 
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De PZH-ambtenaren wilden wel dat het Actieplan verder wordt 
geschreven in de geest van de komende Omgevingswet (2021) 
die uitgaat van inbreng uit het gebied, om van daaruit gewenst en 
dus gedragen beleid te formuleren, waarop uiteraard nog steeds 
democratische besluitvorming van toepassing is, binnen de kaders 
van de wet. Van onderop naar boven dus, burgerparticipatie. Uit 
elk van de acht weide- en akkervogelregio’s in ZH moet nu dat 
voorstel met concrete plannen komen om dit en andere doelen 
te realiseren, als bijlagen bij het overkoepelende Actieplan. 
Daartoe is op verzoek van het Kernteam door de PZH sinds 
twee maanden een onafhankelijke coördinator benoemd, Paul 
Terwan, aangezien die ervaring heeft met een dergelijk proces 
in Groningen en Gelderland en wij vreesden anders de deadline 
niet te zullen halen.
Paul schrijft over zijn aandeel het volgende:

Op weg naar een Actieplan Boerenlandvogels
“Hoewel er plaatselijk ook succes wordt geboekt, gaat 

het nog steeds niet goed met de boerenlandvogels in Zuid-
Holland. De provincies met belangrijke populaties aan akker- en 
weidevogels hebben daarom afgesproken om actieplannen op te 
stellen. Daarin wordt vastgelegd wat er nodig is om de stand te 
handhaven of zelfs te versterken. Vier provincies hebben al een 
actieplan en Zuid-Holland is enkele maanden terug begonnen 
met de voorbereiding. Alle relevante partijen zijn daarbij 
betrokken.   
Recent heeft de provincie Paul Terwan onderzoek & advies 
ingeschakeld om te assisteren bij het actieplan. Om te beginnen 
zal op 8 november een kennisdag worden georganiseerd waarop 
vanuit de beschikbare kennis (onderzoek en praktijkervaring) 
bouwstenen worden geformuleerd voor het Actieplan. 
Tegelijk zullen gebiedswerkgroepen worden geformeerd 
om het actieplan zo concreet mogelijk te maken vanuit de 
beschermingspraktijk. Het is de bedoeling dat er vier of vijf 
integrale gebiedsplannen worden opgesteld (voor landbouw- 
en natuurgebied) waarin de belangrijkste verbeteringen voor de 
komende tien jaar worden benoemd en begroot. Daarvoor liggen 
al bouwstenen: de agrarische collectieven hebben vorig jaar 
verbeterplannen opgesteld en de meeste stellen nu bovendien 
‘optimaliseringsplannen’ op. De gebiedsplannen bouwen daarop 
voort, maar kijken wat verder vooruit en betrekken ook de 

natuurgebieden met een akker- of weidevogeldoelstelling en 
andere relevante gebiedspartijen (vrijwilligers, WBE’s etc.).      
De gebiedswerkgroepen zijn in september samengesteld en 
zullen in beginsel tweemaal bijeen komen; de eerste bijeenkomst 
in alle gebieden is inmiddels geweest. Uiteindelijk zullen beknopte 
gebiedsplannen worden opgesteld, die voeding leveren voor het 
Actieplan en hierbij zelfstandige bijlagen vormen. Half december 
moet het actieplan klaar zijn voor bestuurlijke besluitvorming.”
     

De acht weide- en akkervogelgebieden in Zuid-Holland 
zijn per twee samengevoegd om tijd te winnen en de 

plannen omvatten ook de natuurterreinen, zodat succesvolle 
mozaïeken gevormd kunnen worden die boerenland én 
natuurterrein omvatten. Het is dan ook absoluut de bedoeling 
dat in elk gebied zowel het collectief, de regionale TBO’s als de 

vrijwilligersorganisatie(s) vanaf september zijn benaderd om mee 
te denken en input te geven zodat alle gebiedskennis gebundeld 
wordt in elk regionale actieplan. Andere relevante partijen 
die worden betrokken kunnen b.v. waterschappen, WBE’s of 
gemeenten zijn – ook daarin kan elke deelnemer adviseren.

De NVWK laat deze nieuwe kans niet voorbijgaan, het gaat 
immers om het belang van de vogels. Het eerste overleg 

met ACK, ZHL en NVWK o.l.v. Paul Terwan was zeer levendig. 
We denken breed en met elkaar mee; het gaat over concrete 
verbeteringen in onze Krimpenerwaard, waarmee we structureel 
iets kunnen doen voor ‘onze’ weidevogels. Veel goede ideeën uit 
het Verbeterplan 2017 gaan over naar dit Actieplan, en we vullen 
nog het e.e.a. aan. We laten ons niet beperken door overwegingen 
als ‘die ingreep is veel te duur’ of ‘die partij krijgen we nooit over de 
streep’. Van ambitieuze plannen die veel inzet en samenwerking 
van alle gebiedspartijen vragen maar juist daarom de meeste kans 
op succes hebben, tot kleine maar noodzakelijke wijzigingen in 
beheer, alles is een optie om op te nemen in ons gebiedsplan. 
Heeft u nog een concrete suggestie? Meld die dan snel! Het gaat 
om effectief en efficiënt besteden van subsidiegeld voor het 
redden van onze populaties weide- en in andere gebieden ook 
akkervogels. Dit is echte burgerparticipatie, de PZH doorbreekt 
hiermee de gevestigde hiërarchische structuren en ondersteunt 
goede initiatieven uit het werkveld.

Grutto, foto: Arie Kooy
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Pakketcode Pakketgroep    Beheerpakketgroep   Aantal hectare
  
A01a  1 april - 1 juni    grasland met rustperiode   132,04
       
A01c  1 april - 15 juni    grasland met rustperiode   2,92
       
A01l  1 mei - 15 juni    grasland met rustperiode   28,97
       
A01m  8 mei - 22 juni    grasland met rustperiode   12,03
       
A03b  inundatie 15 februari - 15 mei  plas-dras    0,32
       
A03c  inundatie 15 februari - 15 juni  plas-dras    1,73
       
A03f  greppel inundatie 15 februari - 15 mei plas-dras    0,48
       
A03g  greppel inundatie 15 februari - 15 juni plas-dras    1,16
       
A04a  nestbescherming op grasland  legselbeheer    866,46
       
A04c  nestbescherming op bouwland  legselbeheer    60,5
       
A04d  legselbeheer met 2 weken rustperiode legselbeheer    40,7
       
A05a  1 april - 15 juni    kruidenrijk grasland   52,69
       
A05h  Randen t/m 1 meter / 1,5 meter en breder kruidenrijk grasland   90,5
       
A06a  1 april / 15 juni, min. 1 tot max. 1,5 GVE extensief beweid grasland   20,51
       
A06c  1 april / 15 juni, min. 1 tot max. 3 GVE extensief beweid grasland   41,83
       
A07a  rijland     ruige mest    132,34
       
A13a  botanisch weiland    botanisch waardevol grasland  5,19
       
A13b  botanisch hooiland   botanisch waardevol grasland  1,35
       
A13c  Randen t/m 1 meter / 1,5 meter en breder botanisch waardevol grasland  27,55

L12a  baggeren met de baggerpomp  duurzaam slootbeheer   580611 m
       
L12b  ecologisch slootschonen   duurzaam slootbeheer   568795 m
       
L27a  droog     hakhoutbosje    0,15
       
L28a  griendje     griendje     0,16
       
L29a  bosje     bosje     0,51
       
R30a  nestgelegenheid zwarte stern  nestgelegenheid zwarte stern  0,39
       
Z.30.20a   hakhoutbeheer elzensingel         0,23

Z.30.26a   boomgaard          0,15

Resultaten ACK
De volgende oppervlakten zijn in 2018 aan weidevogelgebied bij ACK/ Weidehof 
geregistreerd (inclusief ‘Ligging buiten leefgebied’).
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De zwarte stern
Tekst: Max Ossevoort; foto’s: Huig Bouter

De zwarte stern broedt in Nederland in de veenweide- en moerasgebieden, dus ook in de Krimpenerwaard. Daar waar 
deze vogel in het verleden broedde op waterplanten en krabbenscheer, waarop slootvuil en restanten van planten 
terechtgekomen waren, wordt tegenwoordig voor het grootste deel gebroed op uitgelegde vlotjes. Dat heeft wel als 
voordeel dat de locaties van die vlotjes bekend zijn, waardoor het monitoren gemakkelijker is. Nadelen zijn dat het veel 
(vrijwilligers-)werk meebrengt en dat er materiaalkosten aan zijn verbonden. Jaarlijks worden door het Zuid-Hollands 
Landschap (ZHL) en door de NVWK vlotjes uitgelegd in de Krimpenerwaard. Dit verslag beperkt zich voor wat betreft de 
resultaten tot de vlotjes die door de NVWK zijn uitgelegd en gemonitord.

In samenwerking met het ZHL worden jaarlijks door vrijwilligers van de NVWK nieuwe vlotjes gemaakt en oude, waar 
nodig gerepareerd. Op 11 april dit jaar werd een speciale ‘Zwarte stern-vlotjes-dag’ georganiseerd, waarop door 

vrijwilligers waaronder ook een aantal niet-NVWK leden, hard gewerkt werd. Hiervoor werd wederom door het ZHL 
onderdak geboden op de werklocatie aan Schaapjeszijde. De kosten voor het benodigde hout, gaas, krammen en jute 
werden ook dit jaar weer vergoed door het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK). We zijn erg blij met deze prettige 
samenwerking met het ZHL en het ACK.

In 2017 is in opdracht van en gefinancierd door het Streekfonds Krimpenerwaard het ‘Kansenboek Zwarte Stern’ 
uitgebracht. Het Kansenboek benoemt de kansen en ontbrekende schakels voor de zwarte stern in alle polders van de 

Krimpenerwaard om te kunnen komen van de huidige totaal van 150 broedparen tot 250 broedparen in 2025. Hierbij is de 
samenwerking tussen terreinbeheerders, boeren, het hoogheemraadschap en vrijwilligers onontbeerlijk. Daarnaast moet 
verder gewerkt worden aan het herstel van de geschikte leef- en broedomstandigheden voor de zwarte stern.
Een van de uitvloeisels van het Kansenboek is dat er in 2018 nieuwe locaties zijn verkend waar vlotjes zijn uitgelegd. Met 
name in de polder Kromme, Geer en Zijde zijn een aantal geschikte locaties ingericht.
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Resultaten 2018 in de Krimpenerwaard
Ook dit jaar zijn door vrijwilligers van de NVWK de vlotjes voor de zwarte stern rond 25 april in de Krimpenerwaard 
uitgelegd. En ook dit jaar hingen de eerste ‘verkenners’, nu bij de familie Mulder in de Vlist, al weer boven ons team. Dat 
is altijd weer een blij weerzien! 
Hoe verliep het de zwarte stern seizoen dit jaar?

West Vlisterdijk

Naam Aantal vlotjes Bezette vlotjes Aantal vliegvlugge jongen
Fam H. Mulder 30 15 9

De familie Mulder leggen de vlotjes jaarlijks zelf uit. Vestiging 
begin mei. Er stond een mooie brede grasrand ter bescherming 
van de kolonie. Half mei waren er 11 vlotjes bezet en lagen er de 
eerste eieren. Begin juni bleken 8 nesten met eieren, verspreid 
door de kolonie, verlaten, terwijl in die week en de week daarna 
12 andere nesten met eieren werden aangetroffen. De reden 
van deze vreemde ontwikkeling is onbekend. In totaal verlieten 
9 vliegvlugge jongen rond 18 juli de kolonie. Gemiddeld is dat 
slechts 0,6 jong per broedpaar. Om het risico van verstoring te 
spreiden, 30 vlotjes is erg veel, is een tweede locatie verkend 
die in 2019 zal worden ingericht. Ook zullen om dezelfde 
reden de vlotjes verder naar het midden van het water gelegd 
worden.

West Vlisterdijk

Naam Aantal vlotjes Bezette vlotjes Aantal vliegvlugge jongen
Fam A. de Jong 19 10 0

Een mooie brede grasrand met diverse kruiden langs de gehele sloot waarin de vlotjes lagen. De vlotjes blijven jaarrond in het water. 
Pas in de eerste week van juni verschenen toch nog, tot grote opluchting van de familie De Jong, de eerste zwarte sterns boven de 
kolonie. En pas in de tweede helft juni, erg ver in het seizoen, werden de eerste eieren gelegd. Op 11 juli werden diverse pullen van 
ongeveer 10 dagen oud en diverse voederingen op andere vlotjes waargenomen. Een positieve ontwikkeling, maar helaas bleek op 
18 juli de kolonie verlaten. De reden van het voortijdig vertrek is onbekend, maar mogelijk dat de bunzing die in 2017 oorzaak was 
van de definitieve verstoring ook nu de boosdoener was. Daarvan zijn echter geen sporen aangetroffen. Ook op deze locatie zullen 
in 2019 op 2 locaties vlotjes worden uitgelegd om de kans op verstoring te verminderen.

Oost Vlisterdijk

Naam Aantal vlotjes Bezette vlotjes Aantal vliegvlugge jongen
Fam. Van Eick 15 10 11

De familie van Eick legt de vlotjes zelf uit. Mooie brede grasrand aan beide zijden van de kolonie. Omdat informatie over het bestaan 
van de kolonie pas in juni werd ontvangen, is monitoring pas gestart op 15 juni. De kolonie heeft zich gelijkmatig ontwikkeld en tot 17 
juli werden 11 vliegvlugge jongen waargenomen. Dat geeft een gemiddelde van 1,1 jong per broedpaar.

Schoonouwenseweg

Naam Aantal vlotjes Bezette vlotjes Aantal vliegvlugge jongen
Fam. I..&.M. de Jong 6/6 0/5 2

Mooie brede grasrand afgezet met draad. Dit jaar werden er als reactie op de verstoring in 2017 op 2 locaties vlotjes uitgelegd. De 
oude locatie bleef onbezet, maar op de nieuwe locatie raakten eind mei 5 van de 6 vlotjes bezet. Om verstoring te voorkomen heeft 
geen opname van het aantal eieren plaats gevonden, het verloop van de kolonie was rustig. Op 11 juli werden 2 vliegvlugge jongen 
waargenomen, mogelijk dat andere jongen in de dagen ervoor de kolonie al hebben verlaten, en op 18 juli bleek de kolonie verlaten.

Schoonouwenseweg

Naam Aantal vlotjes Bezette vlotjes Aantal vliegvlugge jongen
Fam. M. de Vries 11/5 0/5 7

Evenals vorig jaar werden hier op 2 locaties vlotjes uitgelegd. Dit jaar werd de nieuwe locatie in de tweede helft van mei bezet. Op 
20 juni werden er op 3 plaatsen gevoerd en werden 4 pullen van ongeveer 7/8 dagen waargenomen. Op 11 juli werden 7 vliegvlugge 
jongen waargenomen en op 18 juli was de kolonie verlaten.
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Benedenkerkseweg

Naam Aantal vlotjes Bezette vlotjes Aantal vliegvlugge jongen
Fam. M. Verburg 20 10 0

De kolonie is gelegen in een grote put die een uitstulping is van een brede sloot. De vlotjes worden door de familie zelf uitgelegd.  
In de tweede helft van mei vond vestiging plaats en op 30 mei werden op 6 nesten eieren aangetroffen. Op 6 juni bleken 4 nesten 
verlaten en op 4 andere nesten werden eieren aangetroffen. Op een van de nieuwe nesten werd ook een dood vrouwtje zwarte stern, 
uiterlijk onbeschadigd, aangetroffen. Op 11 juni werd de kolonie verlaten, nadat gezien is dat een kraai eieren stal uit een nest van 
een meerkoet dat in de kolonie lag. Mogelijk is dit de oorzaak van het vertrek van de zwarte sterns uit de kolonie. Dit was tot dit jaar 
toe de meest stabiele kolonie.

Bij de families T. Vonk Noordergraaf en A. Vonk Noordergraaf zijn dit jaar geen vlotjes uitgelegd omdat de locatie niet voldoet aan de 
minimum eisen voor zwarte sterns. Mogelijk dat deze locaties in 2019 wel toereikend zijn.

Om te komen tot een uitbreiding van het aantal locaties zijn ook dit jaar in bij de families J. Borreman (Tiendweg Oost), K. Verhagen 
(Koolwijkseweg) en A. van Diemen (Oost Vlisterdijk) respectievelijk 8, 9 en 9 vlotjes uitgelegd. Nieuwe locaties waren dit jaar bij de 
families A. Vonk Noordergraaf (IJsseldijk Noord), M.J. Verkaik (IJsseldijk Noord) met respectievelijk 8 en 9 vlotjes. Helaas is door de 
zwarte sterns geen gebruik van gemaakt van deze vijf locaties. Volgend jaar beter?

Het eindresultaat

Aantal vlotjes Bezette vlotjes Aantal vliegvlugge jongen gemiddeld per broedpaar
112 55 29 0,52

De zwarte stern heeft een gemiddelde nodig van 0,78 vliegvlug jong per broedpaar om de populatie in stand te houden. Vorig jaar 
was het gemiddelde 0,93, dit jaar komt het resultaat helaas niet hoger dan 0,52. Na het topjaar 2016 en een veel minder 2017 is 
het resultaat dit jaar ronduit slecht te noemen. Dit betekent voor de Krimpenerwaard een achteruitgang van de soort. Om het aantal 
vliegvlugge jongen te kunnen laten stijgen zullen we volgend jaar meer spreiding moeten toepassen, waardoor de kans op verstoring 
kleiner kan worden.

Mocht u vermoedens hebben over eventuele broedgevallen van zwarte sterns, dan wordt u verzocht contact hierover op te nemen 
met hetzij Wim Sloof (0182-343655 of 06-18242683) hetzij Max Ossevoort (0182-350778 of 06-58870179). Zij kunnen deze 
broedparen dan in voorkomend geval monitoren.

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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Maart 2018 – Koud, vrijwel normale hoeveelheid neerslag 
en uren zonneschijn 
Met een gemiddelde temperatuur van 4,7°C tegen normaal 6,2°C 
was maart koud. De maand kende grote tegenstellingen, met zowel 
zachte als zeer koude perioden.
De maand begon met een voortzetting van het koude weer van 
februari onder invloed van een hogedrukgebied boven Scandinavië. 
De temperatuur kwam de eerste twee dagen in De Bilt niet boven 
het vriespunt en daarmee was sprake van twee officiële ijsdagen 
(maximumtemperatuur onder de 0,0°C). Normaal telt maart geen 
ijsdagen meer. De harde oostenwind maakte de gevoelstemperatuur 
zelfs nog lager, rond -15°C. 
Op 4 maart sloeg het weer om en trad de dooi in. In het zuiden 
van het land liep de temperatuur op tot lokaal 13°C. Op de 
Waddeneilanden bleef de temperatuur echter nog steken rond 
3°C. Van 10 tot en met 12 maart werd in een zuidelijke aanvoer 
zachte lucht onze kant op gevoerd. Het weekend daarna duikelde 
de temperatuur weer naar beneden en werd het in een oostelijke 
stroming met veel wind wederom koud. In totaal telde maart elf 
vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0°C) tegen acht 
normaal. Vanaf 20 maart liep de temperatuur geleidelijk weer op, 
met de rest van de maand temperaturen iets onder of rond het 
langjarig gemiddelde.
Gemiddeld over het land viel in maart 2018 60 mm neerslag, iets 
onder de normale hoeveelheid van 68 mm. Het natst was het 
in Zeeland met lokaal ca. 90 mm neerslag, bijna 40 mm boven 
normaal. Dit kwam vooral door een neerslaggebied dat op 11 maart 
over het zuidwesten van het land trok. In het weekend van 17 en 18 
maart viel er in het zuiden lokaal sneeuw. Op 28 maart vier er tijdens 
langdurige neerslag in het gehele land 10-15 mm. Het droogst was 
het in het noorden en zuidoosten van het land met 40-50 mm 

neerslag.
De hoeveelheid zon lag met gemiddeld over het land 132 uren zon 
iets boven het langjarig gemiddelde van 125 uur. In het zuiden van 
het land was het iets somberder dan normaal. Zonniger dan normaal 
was het in het noorden van het land.

April 2018 – Zeer zacht, zeer nat met de normale 
hoeveelheid zon
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 12,2°C tegen een 
langjarig gemiddelde van 9,2°C was april zeer zacht. De maand komt 
daarmee op een gedeelde derde plaats van warmste aprilmaanden 
sinds 1901.
De maand begon met temperaturen rond normaal. Eerste 
Paasdag, 1 april, was met een graad of 7 koel, zelfs wat kouder 
dan de afgelopen Eerste Kerstdag. Tijdens de passage van 
hogedrukgebieden kwamen enkele koude nachten voor met vooral 
in het oosten en zuiden lichte vorst. In De Bilt vroor het (net) niet, de 
laagste temperatuur was 0,0°C, normaal daalt het kwik in 4 etmalen 
tot onder het vriespunt.
Na de eerste week van april kwamen we onder invloed van 
hogedrukgebieden boven Oost- en Noord-Europa. Er volgde een 
langdurige periode met zacht tot zeer zacht weer. De eerste warme 
dag (maximum temperatuur 20,0°C of hoger) van het zomerseizoen 
werd in De Bilt op de zevende genoteerd. In De Bilt waren er negen 
warme dagen tegen normaal drie. Na de tiende kwamen de maxima 
tijdelijk wat lager te liggen, maar het bleef zacht. Een tweede zeer 
warme periode onder invloed van hogedrukgebieden, eerst boven 
Duitsland en Polen en later boven het Noordzeegebied, viel van 
17 tot en met 22 april. De temperatuur liep landinwaarts op veel 
plaatsen op tot ruim boven de zomerse waarde van 25°C. De eerste 
zomerse dag viel in Bilt op 19 april. In De Bilt kwam het tot drie 

Het weer en onze weidevogels in 2018
Bente Tielkemeijer; bron: www.knmi.nl

Mooie wolkenlucht boven de Krimpenerwaard, foto: Arie Kooy
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zomerse dagen, normaal komen geen zomerse dagen voor in De 
Bilt. In het zuiden waren het er plaatselijk vier. Het laatste deel 
van de maand lag de temperatuur rond of iets onder normaal. We 
verkeerden in een meestal westelijke stroming met regelmatig 
depressie-invloed met als gevolg wisselvallig weer.
Met gemiddeld over het land 74 mm neerslag tegen normaal 44 
mm was de maand zeer nat.  De eerste dagen viel van tijd tot regen.  
Eerste paasdag, 1 april, zorgden buien vooral in het noordwesten 
plaatselijk voor meer dan 20 mm neerslag. Op de derde viel in het 
westen en noorden 10-15 mm, de dag erna was het in het noorden 
met plaatselijk circa 25 mm flink nat. Tijdens de warme periode viel 
op de meeste plaatsen weinig regen. maar op de tiende en elfde 
viel in het zuiden plaatselijk 10-20 mm tijdens zomers aandoende 
onweersbuien. De warmte eindigde op de 22 april in het oosten met 
flinke onweersbuien waarbij plaatselijk meer dan 20 mm viel, ook 
richtten windstoten tijdens deze buien lokaal schade aan.
De rest van de maand verliep wisselvallig met regelmatig regen. In 
de avond van 29 april en nacht van de 30 april viel tijdens zware 
onweersbuien op veel plaatsen meer dan 20 mm, hier en daar werd 
meer dan 40 mm neerslag gemeten. Het natst was het deze maand 
in het westen en noorden met plaatselijk ongeveer 100 mm. Het 
natste station was Rotterdam met 107 mm. Het droogst was het in 
het oosten met plaatselijk niet meer dan circa 45 mm.
Met gemiddeld over het land ongeveer 181 uur tegen normaal 
178 was de zonneschijnduur vrijwel normaal. De eerste helft van 
de maand verliep somber, met uitzondering van een kortdurende  
zonnige periode van de zesde t/m de achtste. Van 16 t/m 23 april 
was het vaak (zeer) zonnig. De zeer warme periode viel in dit tijdvak. 
De rest van de maand was het met uitzondering van de zonnige 
26ste vaak weer aan de sombere kant. De landelijke verschillen 
waren klein.

Mei 2018 – Recordwarm, zeer zonnig en landelijk 
gemiddeld aan de droge kant
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 16,4°C was mei 
2018 de warmste meimaand sinds minimaal 300 jaar. In mei 1889 
was het gemiddelde 16,0°C, de warmste meimaand sinds 1901 
tot nu toe was mei 2008 met 15,7°C. Het langjarig gemiddelde 
(1981-2010) bedraagt 13,1°C. Mei begon koel, maar het werd al 
snel zomers warm onder invloed van een hogedrukgebied dat naar 
het Oostzeegebied trok. De landelijk laagste temperatuur van deze 
maand, 0,0°C  werd op 4 mei in de duinen bij Wijk aan Zee gemeten.
Na de tiende werd het even wat minder warm, maar een volgend 
hogedrukgebied bracht opnieuw enkele warme dagen. Na de 16e 
werd de stroming noordelijk. Met maximumtemperaturen rond 15 
°C was het enkele dagen vrij koel. Vervolgens trokken opeenvolgende 
hogedrukgebieden naar Scandinavië en werd de stroming 
noordoostelijk. Boven Midden-Europa lagen lagedrukgebieden 
zodat het vooral in het zuiden geen stabiel zomerweer was. Tot 
en met het einde van de maand was het warm tot zeer warm. De 
laatste dagen van de maand was het broeierig warm: de warmte 
ging gepaard met een hoge luchtvochtigheid en ook de nachten 
waren warm, soms werd het niet koeler dan 18 graden. Vanaf 
28 mei werd het plaatselijk tropisch warm (maximumtemperatuur 
30,0°C of hoger). Op 29 mei werd in De Bilt de eerste tropische 
dag van de zomer gemeten. In totaal werden in De Bilt 21 warme, 
13 zomerse dagen en 1 tropische dag gemeten tegen 10, 3 en 0 
normaal. Het aantal zomerse dagen was het hoogste sinds 1901, in 
1992 en 2000 waren er 12 zomerse dagen.
In het huidige klimaat komt een vergelijkbaar extreem warme 
meimaand eens in de 60 jaar voor. Met uitzondering van het 

Iberisch Schiereiland was op vrijwel het hele vasteland van Europa 
deze meimaand extreem warm, vooral in het zuiden van Scandinavië 
waar vrijwel de hele maand hogedrukgebieden lagen, daar lag de 
gemiddelde temperatuur ongeveer 5 graden boven normaal.
Gemiddeld over het land scheen de zon 290 uur, tegen een 
langjarige gemiddelde van 213 uren. Vooral de eerste week was het 
zeer zonnig. Daarna was er een afwisseling van zonnige dagen en 
dagen met wat meer bewolking. Echt sombere dagen in grote delen 
van het land waren 13, 18 en 19 mei. In het noordelijk kustgebied 
behoorde deze maand bij de zonnigste meimaanden, op Terschelling 
scheen de zon sinds het begin van de waarnemingen in 1951 nog 
nooit zo lang als deze maand. Het minst scheen de zon in Zeeland. 
Dit is bijzonder omdat het daar in mei, net als aan de rest van de 
kust, in het algemeen zonniger is dan in het binnenland.
Er is in mei landelijk gemiddeld 47 mm regen gevallen. Normaal 
valt er in mei 61 mm. Door het vaak buiige karakter van de 
neerslag waren de regionale verschillen groot. Op de natste 
plaatsen viel circa 100 mm, op Terschelling viel maar 15 mm. De 
eerste dag van de maand viel in grote delen van Nederland 5-10 
mm regen. Daarna was het vaak droog met slechts op een enkele 
dag een lokale bui, maar op 13 mei viel in het noordoosten tijdens 
onweersbuien plaatselijk 50-70 mm met wateroverlast tot gevolg. 
Een groot deel van de maandsom van de neerslag viel tijdens zware 
onweersbuien in de laatste week. Deze buien werden veroorzaakt 
door een lagedrukgebied boven Midden-Europa met vochtige en 
onstabiele lucht. Eerst kreeg vooral het zuiden en soms oosten met 
lokale onweersbuien te maken die op enkele plaatsen 30-50 mm 
neerslag achterlieten. In de middag en avond van 29 mei was er in 
grote delen van Nederland overlast en schade door onweersbuien 
met zware regen, plaatselijk viel 50-70 mm in enkele uren tijd. Ook 
kwamen er hagel en windstoten voor. Op 31 mei waren er in het 
westen en noorden opnieuw zware onweersbuien. Het KNMI gaf 
vanwege de onweersbuien 3 maal code oranje uit: op 27 mei voor 
Limburg, op 29 mei voor vrijwel het hele land en op 31 mei voor de 
noordelijke helft.

Juni 2018 - Zeer warm, zeer droog en normale hoeveelheid 
zonneschijn
Na een recordwarme mei en zeer zachte april was ook juni met 
gemiddeld 17,5°C tegen normaal 15,6°C veel warmer dan normaal. 
De maand eindigt op een zesde plek in de top 10 van warmste 
junimaanden. Het record staat op juni 2017 met gemiddeld 18,0°C. 
Het weer werd het overgrote deel van de maand bepaald door 
hogedrukgebieden in onze omgeving. Slechts kleine verstoringen 
wisten het land te bereiken. De maand begon vrij somber met 
een klein lagedrukgebied dat voor regen en buien zorgde. Vanaf 
de derde draaide de wind echter meer naar het oosten en werd 
het zonniger en warmer. Op 7 juni werden in het oosten van het 
land lokaal tropische temperaturen bereikt. Halverwege de maand 
was er kort sprake van een westelijke stroming en trokken enkele 
zwakke storingen over het land oostwaarts, die vooral voor wat 
meer bewolking zorgden. Daarna kwam het land opnieuw onder 
invloed van hogedruk, maar met een noordwestenwind bleven de 
temperaturen van 21 tot en met 24 juni onder normaal. Vanaf de 
25e draaide de wind naar het noordoosten en eindigde de maand 
met zonnig weer en zomerse temperaturen. Op 30 juni kwam de 
temperatuur in het zuiden van het land lokaal boven de 30°C. Door 
het heldere weer koelde het in de laatste week ’s nachts wel flink af.
De maand telde in totaal zes zomerse dagen (in De Bilt 
maximumtemperatuur 25,0°C of hoger), maar geen tropische 
dagen (in De Bilt maximumtemperatuur 30°C of hoger), tegen 
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Tabel: maandgemiddelde weercijfers in maart-juni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 en 2018 (normale waarden voor De Bilt, gemeten gemiddelden van weerstation Rotterdam)

Gem. temp. ºC

Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maart 6,2 8,1 6,1 6,4 6,5 6,3 8,1 2,7 8,4 6,4 5,7 8,7 4,9

April 9,2 12,6 8,7 11,5 9,5 12,7 8,2 7,8 11,8 8,8 8,9 8,7 12,1

Mei 13,1 13,9 15,5 13,8 10,3 14,1 13,9 11,0 13,5 12,4 14,3 14,9 16,0

Juni 15,6 17,1 15,9 15,6 16,3 16,2 14,9 15,0 15,9 15,7 16,5 18,3 17,0

Neerslag (mm)

Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maart 68 80,5 129,2 56,8 56,2 16,4 21,9 40,3 33,3 57,3 68,6 54,6 68,4

April 44 0,3 31,8 23,4 34,2 8,2 57,6 24,7 27,6 17,7 71,8 32,6 107,2

Mei 61 123,7 74,7 77,8 62,5 19,5 76,5 100,1 90,2 43,5 50,1 32,4 54,0

Juni 68 93,9 29,8 43,6 36,1 92,9 119 51,6 26,4 21,1 161,9 4,49 20,9

Noot: Neerslagsom gemiddeld over 13 KNMI-neerslagstations. Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1981-2010. 

normaal respectievelijk vijf en één.
Met gemiddeld over het land 29 mm neerslag tegen normaal 68 
mm was de maand zeer droog. De maand eindigt daarmee in de top 
10 van droogste junimaanden sinds 1906. Het droogst was het in 
1962 met slechts 21 mm neerslag. In 2010 was het voor het laatst 
droger dan dit jaar met gemiddeld 28 mm. Op 1 juni viel er tijdens 
buien lokaal rond 50 mm. Voor Groningen, Drenthe en Overijssel 
gold enige tijd code oranje voor overvloedige neerslag tijdens 
onweersbuien. Op 8 juni trok een storing van zuid naar noord over 
het land en leverde vooral in het zuiden en midden lokaal 10 tot 20 
mm op. Op 21 en 22 juni vielen er vooral in de noordoostelijke helft 

enkele buien. Het droogst was het in het zuidwesten van het land. 
Omdat ook mei vrij droog was behoort het jaar 2018 tot nu toe bij 
de 5% droogste jaren. De verschillen zijn lokaal echter groot.   
Met gemiddeld over het land 213 uren zon tegen 201 normaal 
week de maand niet veel af van het langjarig gemiddelde. Vooral 
halverwege de maand liet de zon zich minder zien. De laatste week 
was echter zeer zonnig. Het noorden van het land had regelmatig 
last van bewolking die van zee het land op kwam drijven en daar 
werd het dan ook het somberst, met rond de 190 uren zon. Het 
zonnigst was het in het zuidwesten van het land.
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In de media
Zes miljoen extra voor weidevogels 
Kontakt – 23 maart 2018                                              N I E U W S B E R I C H T

Goed nieuws voor weidevogels in Zuid-Holland. De Provincie wil 6,3 miljoen extra uittrekken voor het behoud van de vogelstand. Het is de bedoeling om 
het agrarisch natuurgebied te verzwaren en uit te breiden.

Zo kan door boeren (via Agrarische Collectieven) subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van kruidenrijke graslanden en vernattingsmaatregelen. 
In de Krimpenerwaard zijn de laatste jaren al veel gebieden ingericht voor weidevogels. De Provincie steekt ook geld in een aantal verbeterplannen. Zo 
komt er een Provinciaal Predatieplan, gaat men proeven houden met de inzet van drones bij weidevogelbeheer en worden weidevogelvrijwilligers beter 
toegerust. Enkele van de maatregelen worden nog voor het nieuwe broedseizoen ingevoerd.

Drone om nesten weidevogels te vinden
Kontakt – 13 maart 2018, Pieter van der Laan                                                                                                               N I E U W S B E R I C H T

Om nesten van weidevogels in kaart te brengen en hun leefgebied intact te laten, schaft het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) een drone aan. 
Dit tot grote vreugde van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. 

Een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het ACK heeft duidelijk gemaakt dat het speuren met een drone grote voordelen biedt. Bernard de Jong 
stelt in een verslag in ‘De Waardvogel’ aan de leden van de NVWK dat de aanschaf van de ‘vliegende spion’ betekent dat een team van vliegers wordt 
aangetrokken om het gevaarte te besturen. “Het gaat om vluchten die tegelijkertijd door vliegers en waarnemers worden gevolgd. Wij hebben zelf geen 
ervaring met een drone, maar er zijn voldoende hobbyisten die namens ons dit apparaat willen besturen. De meeste kandidaten hebben zelf geen verstand 
van weidevogels en zien samenwerking met een vogelaar helemaal zitten. Dat is een prima oplossing, want vliegen en zoeken tegelijk is ook in technisch 
opzicht voor één persoon een lastige klus”.

De Jong meldt dat het komende seizoen vooral in het teken staat van verkenningsvluchten. “De vliegers moeten cursus volgen bij Clear Flight Solutions 
in Enschede. Verder moeten er duo’s worden gevormd met onze weidewachters. Dat vergt nogal wat van de organisatie. Op de startavond van het 
weidevogelseizoen zullen we de leden uitleggen hoe wij dat in de praktijk voor ons zien. Dit is een leerjaar waarin we zullen nagaan hoe we de drone zo 
efficiënt mogelijk kunnen inzetten.”

De Jong verwacht nog enkele hobbels te moeten nemen. “Daarentegen staat vast dat we met de drone op plekken kunnen komen zonder het broeden te 
verstoren. Moeilijk vindbare nesten van slobeenden en graspiepers zijn inmiddels gedetecteerd.”

Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer in de Krimpenerwaard. Met boeren worden afspraken gemaakt 
over beheer van agrarische percelen. Het beheer richt zich vooral op de weidevogelpopulatie en het vergroten van de biodiversiteit in de Krimpenerwaard. 
Inmiddels zijn meerdere plas-dras locaties ingericht en dat is nog niet eerder gebeurd in de Krimpenerwaard, stelt Mariëlle Oudenes van ACK.
.

Satelliet herkent gruttoland
Vogels 02/18 – april 2018 (Journal of Applied Ecology)                                                                                  P U B L I C A T I E

Met behulp van satellietbeelden van agrarische landschappen kan sinds kort worden bepaald hoe geschikt een specifiek weiland is voor weidevogels. De 
methode is ontwikkeld door dr. Ruth Howison, prof.dr. Han Olff en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen.  

De Sentinel-1, een nieuw satelliet-systeem van de ESA, meet de structuur van vegetatie. Die metingen zijn zo nauwkeurig dat zelfs de groei van het gras 
op individuele weilanden kan worden bepaald. Zag de satelliet weinig veranderingen over de tijd, dan bleek het te gaan om extensief gebruikte weilanden. 
De weilanden waar veel veranderingen in de vegetatiestructuur werden gemeten, bleken intensief gebruikte weilanden. De analyses van intensief of 
extensief gebruikt land legde Howison vervolgens naast verspreidingsgegevens van broedende grutto’s. Het bleek dat de Rode Lijstsoort vooral in de 
groep van extensief beheerde weilanden broedt, en het minst in de stukken die door de satelliet als ‘intensief’ werden beoordeeld. Daarmee is aangetoond 
dat de satelliet het verschil ‘weet’ tussen weidevogelvriendelijk beheerde en intensief beheerde grond.
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Meer vlotjes voor de zwarte stern 
Het Kontakt – 17 april 2018                                                                                                                                                          N I E U W S B E R I C H T

Het gaat iets beter met de zwarte stern, maar er zijn veel meer vlotjes nodig om het aantal broedparen te kunnen opvoeren. Daarom wil de NVWK op 
termijn 750 vlotjes in brede sloten leggen ter bescherming van deze kwetsbare moerasvogel. Dat vertelde NVWK-voorzitter Max Ossevoort aan de 
vrijwilligers, die zich onlangs meldden in de werkschuur van het Zuid-Hollands Landschap in Ouderkerk aan den IJssel om met hout, gaas, piepschuim 
en jute, de nestvlotjes in elkaar te timmeren. . 

De ‘zwarte sterndag’ trok vooral oudgedienden. Diverse gepensioneerde natuurliefhebbers zijn bereid om weidevogels letterlijk een handje te  helpen. Ze 
zien met eigen ogen dat beschermende maatregelen ten goede komen van de populatie. Het Groene Hart is een belangrijke broedplaats voor de zwarte 
stern, die vooral gedijt bij brede sloten, omgeven door dichte vegetatie en bloemrijke oevers. De vogel nestelt zich tussen blad en krabbescheer. De 
jonge sterns worden met insecten en wormen gevoed. Niettemin liggen tal van predatoren op de loer, gaf Ossevoort aan tijdens een korte theoretische 
beschouwing. “De voornaamste belagers zijn mantelmeeuwen, bunzings, ooievaars en reigers. Ook grauwe ganzen gebruiken de nesten soms als 
slaapplaats. Door hun gewicht rollen de eitjes vaak in de sloot. Daarom moeten we het de ganzen minder makkelijk maken om de nesten te bereiken. 
Daarvoor is maatwerk nodig. Niet te veel nesten in één sloot om rovers niet op het spoor te zetten”. Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard bekostigde 
de materialen voor de vlotjes. De nieuwe vlotjes werden eind april geplaatst.  

Anders maaien voor weidevogels
Het Kontakt – 29 mei 2018                                                                                                                                                                  N I E U W S B E R I C H T
                         
De voortekenen zijn gunstig voor een goed weidevogeljaar. Dat verwacht Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Door het koude voorjaar is 
het gras laat gaan groeien. Weidevogelkuikens, zoals die van de grutto, kunnen moeilijk door een dichte grasmat met hoog gras naar insecten zoeken. 
Daarvan hebben ze dit jaar minder last.  

Veruit de meeste graslanden van het Zuid-Hollands Landschap worden pas na half juni voor het eerst gemaaid. De weidevogeljongen hebben dan genoeg 
tijd om vliegvlug te worden. Zo’n 20 procent van alle graslandpercelen laat de natuurorganisatie voor half juni maaien. “Vervroegd maaien, noemen we 
dat”, vertelt boswachter Sietse Kleinjan. “Dit lijkt wellicht nadelig  voor weidevogels, maar dat is het niet. Alle percelen die we in het voorjaar maaien lopen 
we tevoren na. Als ik daarbij door een perceel loop waar grutto’s jongen hebben, dan gaat de oudervogel met hangende poten en luid geroep boven me 
vliegen. Als dit gebeurt, stellen we het maaien alsnog uit of maaien we alleen het deel waar ik geen vogels ben tegengekomen”. Maaien in het voorjaar 
doet het Zuid-Hollands Landschap alleen op percelen die nog een dichte grasmat hebben en niet bloemrijk zijn. Sietse: “Deze percelen maaien we in het 
voorjaar en nogmaals in de zomer. Het maaisel voeren we af. In het  najaar doen we aan nabeweiding met vee. Door dit jaar in, jaar uit te doen, verschralen 
we de bodem. Dit is belangrijk voor weidevogels. De vegetatie wordt opener waardoor kuikens er makkelijker doorheen kunnen stappen. Bovendien 
worden schrale graslanden steeds bloemrijker. Deze bloemen lokken insecten waar vogels op hun beurt weer van kunnen profiteren”.

Daalvlucht
Elsevier Weekblad – 26 mei 2018                                             P U B L I C A T I E
                       
Voor weidevogels is mei de maand van nieuw leven. Overal lopen kievit- en gruttokuikens. Net uit het ei scharrelen zij direct hun kostje bij elkaar. Ouders 
bieden alleen warmte en bescherming. Weidevogels zijn typerend voor het Nederlandse landschap. Niet alleen grutto en kievit, maar bijvoorbeeld ook 
tureluur, veldleeuwerik, scholekster en wulp zijn afhankelijk van weilanden. Sinds de jaren ’60 daalde het aantal broedparen met 60% tot 70%. Dit komt 
doordat ze steeds minder ruimte kregen: in 20 jaar tijd maakte 1.200 vierkante kilometer weiland plaats voor nieuwe woonwijken, wegen en recreatie- en 
natuurgebieden. 

Ook veranderingen in de landbouw maakten de weilanden minder geschikt. Van oudsher werkten boeren in kleine weides, omzoomd door slootjes. Het 
land was niet altijd vlak, had hoog grondwater, en stond vol kruidenrijk gras. Na de oorlog werd ‘nooit meer honger’ het credo voor de landbouw onder 
leiding van minister Sicco Mansholt, later Europees Commissaris. Deze missie slaagde spectaculair, maar pakte funest uit voor weidevogels. Weilanden 
zijn nu vlak en droog. Gras groeit snel en wordt vaker, en eerder, dan vroeger gemaaid. Kuikens krijgen nauwelijks de kans om groot te worden. En 
roofdieren als vos en kraai doen het juist uitstekend. 
Ruim 35 jaar werden boeren gesubsidieerd om met agrarisch natuurbeheer het tij te keren. In 2013 werd duidelijk dat bescherming op individuele 
boerderijen niet werkt. De stand van de weidevogels bleef achteruit gaan. In 2016 kwamen er 40 collectieven, waarin ruim 8.000 boeren in kansrijke 
gebieden samenwerken. In hun weilanden komt kruidenrijk gras en een hoger grondwaterpeil. De verminderde melkopbrengst vangen ze op met subsidie.
Wetenschappers Dick Melman en Henk Sierdsema berekenden dat wanneer deze boeren hun land ideaal beheren, er een stabiele populatie van circa 
40.000 gruttoparen ontstaat. Dat vergt wel een eenmalige investering van ca. 100 miljoen euro. Of de collectieven werken, is nog niet te zeggen. Het 
leefgebied buiten de vogelreservaten moet zichtbaar aantrekkelijker worden, zegt Melman. Daarna profiteren de weidevogels. Intussen zoeken boeren 
manieren om zonder subsidie weidevogels te beschermen. De Vogelbescherming begon in 2013 de campagne Red de Rijke Weide. Boeren verkopen hun 
melk en kaas tegen een meerprijs. Zo betalen consumenten direct voor bescherming.
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Europees actieplan weidevogels
Vogels 03/18                                                                                                                                                                                                       P U B L I C A T I E
                      
Vogelbescherming schreef samen met andere BirdLife Partners een Europees actieplan voor steltlopers die in natte weides broeden. Denk aan grutto, 
tureluur, kievit en wulp. Daarvoor krijgen ze subsidie van de Europese Commissie uit het LIFE-fonds. .

In mei zag het actieplan het levenslicht tijdens een congres in Brussel. Bij het schrijven ervan zijn ook boerenorganisaties en jagers betrokken 
geweest, om zo meer draagvlak te creëren voor bescherming. Maatregelen behelzen bijvoorbeeld ander beheer op boerenbedrijven, maar ook het 
stimuleren van boeren die bewijzen dat extra aandacht voor natuur mogelijk is. Goede instrumenten daarvoor zijn promotie van hun producten en 
bewust overheidsbeleid.
Op basis van het Europese actieplan kunnen nationale overheden nu de juiste maatregelen nemen. In Nederland zijn al zuivelproducten te koop 
waarmee consumenten rechtstreeks bijdragen aan de bescherming van weidevogels. Zie daarvoor www.redderijkeweide.nl.

De weidevogeldrone ziet alles
Het Kontakt – Floris Bakker - 17 juli 2018                                                                                                    N I E U W S B E R I C H T
                       
Om nesten van weidevogels op te sporen maakte het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard dit voorjaar voor het eerst gebruik van een drone. Hoewel 
de drone slechts één seizoen is ingezet, is gebiedscoördinator Mariëlle Oudenes – Graveland al overtuigd. “Het is een prima hulpmiddel om eieren 
van soorten als kievit, grotto en tureluur te traceren. Dat doet hij snel en efficient”. Een speciale warmtecamera herkent de nesten met eieren van de 
weidevogels. “Door de warmte lichten die als een witte stip op”.
 
Het zoeken gebeurt al voor zonsopkomst, zodat het temperatuurverschil tussen het nest en de omgeving het grootst is. De drone zoeft op zo’n 30 meter 
hoogte over de percelen, zonder daarbij de broedende vogels te verstoren. Via een schermpje kijken weidewachters waar zich mogelijk nesten bevinden. 
Ze hoeven het nest hierna alleen nog te markeren, om te voorkomen dat het onder de maaimachine komt.
De drone ziet alles, zo merkte Mariëlle. “Drie weidewachters vonden op een avond op een perceel negen nesten. Een prima resultaat. De volgende 
ochtend vloog de drone over hetzelfde perceel en vond nog eens elf legsels. Met de boer die het perceel beheert maken we dan afspraken om het maaien 
uit te stellen. Dit werkt het best voor opgroeiende kuikens.”
Maar er gebeurt meer om het de weidevogels naar de zin te maken. Zo staan er op acht plekken pompen met een zonnepaneel, bedoeld om weilanden te 
vernatten. Weidevogels houden van drassig land, want daarin is veel voedsel te vinden. “Deze plas-drasgebiedjes zijn echte trekpleisters. Als grutto’s na 
hun lange reis uit Afrika hier aankomen, gaan ze daarheen om op te vetten. En je ziet ze ook weer met hun kleintjes.” Op 15 juli mochten de pompen uit, 
maar veel boeren vroegen Mariëlle of ze nog een paar weken konden blijven staan. “We zien dat er vaak nog veel vogels gebruik maken van die stukjes 
natte grond.”
Mariëlle stoort zich aan het beeld dat boeren geen oog zouden hebben voor broedende weidevogels. “Veel boeren doen echt hun best om de bescherming 
van weidevogels onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. Het gaat om de kuikens. Daar gaan er nu nog teveel van dood, door kou of een gebrek aan 
voedsel. Of ze vallen ten prooi aan kraaien, buizerds of bunzings. Predatie blijft een heel lasting verschijnsel. Iets waaraan wij als ACK echt iets willen doen. 
Het is duidelijk dat we ons moeten blijven inzetten om de weidevogels te redden.”

Terwijl de zon scheen, stond ik daar toch te huilen aan de rand van het weiland
Nederlands Dagblad – 27 juli 2018 – Auteur: Albert de Jong – medewerker SOVON Nederland          N I E U W S B E R I C H T
                        
Dit voorjaar stond ik ineens te huilen aan de rand van een weiland – terwijl de zon scheen en alles om me heen de lente ademde. De berm stond vol met 
fluitekruid en in de verte zag ik koeien grazen. Het was zo’n dag om ‘vrede op aarde’ te neuriën, ook al was het ver na Kerst. De tranen kwamen om wat 
ik voor me zag: een lichtgroen weiland, net gemaaid. In de lucht, die laag boven het land trilde van de hitte, zag ik grutto’s lopen. Fier rechtop. Maar schijn 
bedroog; voor hen was de lente al voorbij. Het was ze niet gelukt jongen groot te brengen. De maaimachine had hun nest of jonge kuikens te grazen 
genomen zonder dat iemand dat in de gaten had.

Grutto’s zijn steltlopers, die in Afrika overwinteren en in Europa broeden. Ieder voorjaar vliegen ze met tienduizenden naar Nederland, omdat ons land 
favoriet bij ze is. Ze vinden de uitgestrekte, groene weilanden met de vele slootjes en plasjes erin geweldig om in te broeden. Andersom is de grutto ónze 
favoriet. In 2015 verkozen meer dan 40.000 Nederlanders via het tv-programma Vroege Vogels de grutto tot Nationale Vogel.
Voor mij staat de grutto symbool voor de verwoestende invloed van ons mensen op de schepping. Ieder jaar keren er minder grutto’s terug, eenvoudigweg 
doordat ze ieder voorjaar weer in de val lopen die wij creëren. Dat geldt ook voor de meeste andere weidevogels. En voor bijen, vlinders en andere 
insecten. Door het extreem intensieve gebruik van ons platteland is er voor hen bijna geen kans meer om te leven. Doordat we met een klein stuk 
landoppervlak een groot deel van de wereld van voedsel willen voorzien voor een zo laag mogelijke prijs, hebben we een systeem in het leven geroepen 
waarin we de aarde letterlijk onderwerpen aan onze wil.
Bij iedere crisis is het verleidelijk te denken dat we met onze menselijke moraal het systeem weer gezond kunnen maken. Maar net als alle andere crises 
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gaat de ecologische dieper; het is een geestelijke crisis. In zijn brief Laudato Si noemt paus Franciscus de aarde een ‘zuster die protesteert om de schade 
die we haar berokkenen’. Daarbij citeert hij de oosterse patriarch Bartholomeüs, die zegt: ‘Een misdaad tegen de natuur is een misdaad tegen onszelf en 
een zonde tegen God.’ Aan de rand van dat weiland voelde ik me zondaar en zakte de moed me in de schoenen.
Vraag vergeving voor de schade die wij aanrichten in deze wereld. En ga daarna aan de slag om het beter te doen. Ook al maakt dat werk nauwelijks 
verschil. Zo werk je aan herstel van het huis waarin je als mens je bescheiden plek inneemt tussen een overweldigende hoeveelheid andere schepselen. 

Weidevogelboulevard Amstelland in de maak
Vogels 04/18 – www.redderijkeweide.nl                   N I E U W S B E R I C H T
                        
In de Bovenkerkerpolder in Amstelland is hard gewerkt om het leefgebied voor weidevogels nóg beter te maken. Via de campagne Red de Rijke Weide – 
Elke Meter Telt, deden veel mensen een donatie voor een ‘weidevogelboulevard’. Een strook vol kruiden, bloemen en insekten langs de Middenweg, dwars 
door de polder. Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen. 

De bovenste 5 centimeter grond is afgegraven en de zaden zijn –met de hand!- gezaaid. Komend voorjaar zullen de randen van de weilanden hier volop in 
bloei staan. Op de bloemen en kruiden komen insecten af, en die worden weer gegeten door de kuikens van weidevogels, zoals de tureluur, de grutto en 
de kievit. Vijf informatiepanelen vertellen straks het verhaal van deze bijzondere polder. Hartelijk dank aan de boeren die de weidevogels en de insecten 
op deze manier helpen, en aan iedereen die heeft bijgedragen met een donatie!

Nieuwe website Weidehof Krimpenerwaard
www.weidehofkrimpenerwaard.nl - 20 september 2018                                                                                                   N I E U W S B E R I C H T
                       
Met gepaste trots willen wij u laten weten dat onze nieuwe website vanaf vandaag in de lucht is! 
Onze agrariërs en vrijwilligers verdienen waardering. Omdat agrarisch natuur- en landschapsbeheer een relatief onbekend begrip is, willen we ons 
verhaal beter gaan vertellen. In de achterliggende maanden hebben we hard gewerkt aan een volledig nieuwe, eigentijdse website waarin onze 
doelstellingen en onze projecten goed tot hun recht komen. Wij zijn er trots op het resultaat met u te mogen delen.

Een duidelijk verhaal naar buiten 
Het doel van de nieuwe website is om te laten zien waarvoor wij staan in de regio. Wij willen agrariërs, leden maar vooral inwoners van de regio 
op aantrekkelijke wijze kennis laten maken met Weidehof Krimpenerwaard. Op onze nieuwe website vinden zij informatie over onze projecten, onze 
doelstellingen en uiteraard informatie over de mooie flora en fauna die de waard rijk is. We hopen dat bezoekers na afloop geïnspireerd zijn geraakt om 
zich in te zetten voor onze Krimpenerwaard! Neem snel een kijkje op www.weidehofkrimpenerwaard.nl.”

Zie ook: vogeldagboek@vogeldagboek.nl, de Vogeldagboeken© van Adri de Groot, voor impressies van flora en fauna.
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De QBM-tellingen (=Quickscan Beheer Monitoring), die door 
weidewachters op ‘hun’ bedrijven plaatsvindt, voeren ze zo vaak 
uit als ze nodig of gewenst achten. Aan de hand van deze snelle 
monitoring kan de agrariër zijn beheer aanpassen, of kunnen door 
het ACK bijvoorbeeld last-minute contracten worden afgesloten 
of tijdig contracten worden gewijzigd. Vooral een aantal dagen 
voorafgaand aan bewerkingen zijn deze tellingen dan ook heel 
nuttig. 
Er zijn twee rondes QBM-tellingen op de kaart weergegeven.

De BTS-tellingen (=Bruto Territoriaal Succes) zijn dit jaar voor 
de tweede maal gedaan. Hierbij worden op één dag grotere 
gebieden geteld, bij voorkeur met een natuurlijke begrenzing 
(breed water, wegen). BTS wordt tweemaal per jaar geteld; dit 

jaar op of rond 28 april om broedparen (territoria) vast te stellen, 
en op of rond 26 mei om gezinnen door middel van alarmerende 
oudervogels vast te stellen. De gekozen data zijn vooral gericht op 
de broedcyclus van de gruttopopulatie, maar andere weidevogels 
werden vanzelfsprekend meegenomen. Enigszins teleurstellend 
was dat het enthousiasme van vorig jaar om te tellen duidelijk was 
bekoeld, terwijl dit zulke belangrijke cijfers zijn. BTS-tellingen zijn 
vooral belangrijk om over een langere periode van jaren te kunnen 
vaststellen of de aantallen weidevogels nog dalen, stabiel blijven of 
wellicht stijgen. Wáár deze vogels zich bij herhaling bevinden zegt 
veel over de geschiktheid van het (deel)gebied. Omdat zo weinig 
gebieden zijn geteld, kozen we ervoor om de BTS-tellingen niet 
weer te geven op de kaart. We hopen dat ‘oude’ én nieuwe tellers 
volgend jaar (weer) meedoen!

QBM-tellingen en legsels 
Informatie bij de kaart op de achterpagina
Joke Colijn

De kaart op de achterpagina van dit Weidevogelverslag geeft de resultaten van een aantal QBM-tellingen en van gevonden 
legsels weer in 2018. De laatste spreken voor zich, maar gevonden legsels zeggen helemaal niets over het al dan niet 
vliegvlug worden van de jongen. Daarom zijn tellingen zo belangrijk. 
De Zuid-Hollands Landschap-gebieden (ZHL) zijn groen op de kaart. In zachtoranje zien we de percelen waar zowel het 
Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK), als het Agrarisch Collectief Lopikerwaard (ANV LW) voor wat betreft de 
Zuid-Hollandse gebieden in de Lopikerwaard, beheer hebben neergelegd. 

Tot
volgend jaar!

Bron: www.weidehofkrimpenerwaard.nl
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