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Van de coördinator
Klaas de Mik, coördinator weidevogelbescherming NVWK

Geen voorjaar is gelijk voor de weidevogels. Dat maakt het seizoen 
altijd weer verrassend.

Dit jaar besloten veel weidevogels om eens bij een andere boer te gaan 
broeden. Vooral kieviten gaan gemakkelijk naar een andere boer als 
daar bijvoorbeeld maïs geteeld wordt. Ook door de aanwezigheid van 
een roofdier of roofvogel kan een hele groep besluiten te verkassen.
In het vroege voorjaar kwamen er negatieve berichten van de 

weidewachters over het missen van kieviten. Later in het voorjaar bleek gelukkig dat ze verhuisd waren 
naar andere bedrijven. Voor weidewachters betekent dit, dat je flexibel moet kunnen zijn. Je moet 
contact houden met meerdere boeren en ook met andere weidewachters in de buurt. Op deze manier 
kun je met de bewegingen van de vogels meegaan en houd je het ook voor jezelf leuk.

Middenin het seizoen verloren we een bijzonder gedreven weidewachter in Hennie van Buren. U 
heeft haar ‘in memoriam’ kunnen lezen in de juni-Waardvogel. Samen met haar vogelmaatje Carla 

Zantinge heeft ze vele vogels beschermd en tevens jonge grutto’s geringd o.a. in polder Krimpen aan 
de Lek. Ze was niet voor niets samen met Carla ‘Weidewachter van het Jaar’ in 2017 en heeft zich 
nog persoonlijk ervoor ingespannen dat het belangrijke beschermingswerk bij ‘hun’ boeren zou worden 
voortgezet.

Het voorjaar van 2019 stond ook in het teken van de plannen voor de brug vanuit de polder Krimpen 
aan de Lek naar Ridderkerk. Naast alle zin en onzin over het plan van de brug was het ook de vraag 

waarom de brug precies dáár moest komen. Het belang van de natuur werd nauwelijks meegenomen 
in de politieke overwegingen. Nu zouden de vele boerenzwaluwen nog wel kunnen leven met een 
weg door het gebied, maar voor de weidevogels is het funest. Bijna een derde van de kieviten in de 
Krimpenerwaard broedt in dit plangebied, en er lopen en fietsen hier vele inwoners die genieten van de 
natuur zo dicht bij huis. Ook werd het belang van de boerenbedrijven in het gebied niet meegenomen 
in de politieke beslissingen. Leden van het weidevogelteam, individuele weidewachters en het bestuur 
van de NVWK hebben daarom veelvuldig van zich laten horen in de media om de bewoners en politici 
te wijzen op de nadelen van de brug op die plaats. Of het geholpen heeft zullen we niet weten, maar 
gelukkig heeft de provincie uiteindelijk gekozen voor een andere variant.

In de nazomer komt het moment om de gegevens te verzamelen 
en de balans op te maken van het weidevogelseizoen. Uit 

de ingevoerde gegevens blijkt dat ook dit jaar het aantal 
gevonden nesten gestegen is. Uiteraard betekent dit niet dat 
de kuikens uit al die nesten groot worden. Zo waren er grote 
zorgen over het voedselaanbod voor de kuikens. We hebben 
naar verhouding van het aantal gespaarde nesten weinig grote 
juvenielen gezien en vermoeden hier naast predatieproblemen 
in sommige polders een relatie met de flink dalende 
insectenpopulaties. Onderzoek hiernaar is opgestart, zie pag. 
46. Kortom: het was een spannend jaar en ik wil iedereen hartelijk bedanken die zich op zijn of haar 
eigen wijze ingezet heeft; zowel boeren als weidewachters, in het weiland, aan de vergadertafel, achter 
de computer, met de drone of hoe dan ook. De persoonlijke belevenissen en de resultaten kunt u lezen 
in dit prachtige Weidevogelverslag.
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Groepssamenstellingen
Slager:   Meindert Slager, Piet Slager, Henk Marcus, John Tomesen

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

Bosch:   Marion Bosch, Anton van der Linde, Hans van der Heijden

Tussenlanen / Bovenberg: Sjaak van Buren, Jan Stout, Jan Vreugdenhil, Rob Schmidt, Mariëlle Oudenes, Leen de Gier,  

   Peter Sluisman, Bouw Breedveld, Tineke Hoekstra

Noorlander:  Adrie Noorlander, Cor Rabouw, Lex Neijenesch

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 Speksnijder, Dick Zom

Lekkerkerk  Hennie van Buren (in herinnering), Carla Zantinge – Bunnink,  Klaas Koopmans

Van Herk:  Janny van Herk, Bernard de Jong, Corrie Konijnenburg, Koos Konijnenburg, Dolores Gonzalez

De Ligt:   Simon de Ligt, Roel ‘t Hart

Verkaik:   Anne-Mieke van Velzen, Mario de Lepper

Halleriet:  Hugo Halleriet, Paul Vermeulen, Pjotr Hofman, Leen Verschoor 

Lageweg:  Claartje Verheij, Hans van Elst 

Heuvelman:  Jan Heuvelman

Monhemius:  Jannie Monhemius

Koreneef:  Jan Koreneef

De Mik:   Klaas de Mik

Groen:   Leo Groen, Han Noorlander

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

Vermaat:  Joep Vermaat

de Gier   Leen de Gier

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

   Henk Krikke, Hugo Halleriet, Sietse Kleinjan, Jan Twisk, Jan de Kat, Walter Rooijakkers  

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.

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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Waren er dan geen uitschieters in het positieve? Zeker wel 
wat mij betreft! Successen op kleine of middelgrote schaal 

dragen bij aan mijn ‘tevreden’ gevoel. Tevreden over de inzet van 
de betrokken deelnemers, tevreden over de afspraken omtrent 
beheer die we gemaakt hebben met agrariërs, tevreden over de 
samenwerking met de weidewachters, tevreden over stappen die 
gezet zijn rondom de ontwikkeling van drone-software en tevreden 
over de resultaten die er behaald zijn.
Naast het tevreden gevoel blijven er zo na het seizoen ook nog 
wel wat vraagtekens achter. We zagen wederom dat dingen 
anders verliepen dan we gewend waren. Soms kwamen vogels 
niet terug op de plek waar ze al jaren zaten, of kwamen er ineens 
veel minder kieviten terug. Op een andere plek kwamen de vogels 
veel later terug dan in andere jaren, vreemd. De oorzaak van deze 
verschuivingen zijn nog lastig te duiden, zeker op basis van één jaar. 
Er zijn veel knoppen om aan te draaien, een eenduidige oplossing is 
er niet. Het is tenslotte natuur en die laat zich niet maken, zoals we 

inmiddels weten.
Duidelijk werd weer hoe belangrijk het is om gegevens over 
broedparen te registreren, waarbij het gedrag van de vogels en een 
inschatting omtrent aanwezigheid van kuikens van enorm belang is.
Willen we kunnen sturen in het weidevogelbeheer, dan moeten we 
gegevens verzamelen en hier lering uit trekken!

Bij het Collectief, en ook de betrokken agrariërs, overheerst het 
positieve gevoel dat we met elkaar op de goede weg zitten. 

Natuurlijk zijn we er nog niet, dat weten we en daar praten we met 
elkaar (agrariërs-collectief-weidewachters) over. Waar zien we 
kansen, wat zijn knelpunten?
Laten we die gesprekken vooral blijven voeren! Dat is onze kracht 
en maakt dat we er met elkaar voor willen knokken. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we een stijgende lijn wat betreft weidevogel-
beheer in de Krimpenerwaard te pakken hebben, en die laten we 
niet meer los wat mij betreft!

Terugblik weidevogelseizoen 
Agrarisch Collectief Krimpenerwaard is tevreden
Mariëlle Oudenes-Graveland, gebiedscoördinator Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK)

Genietend van een mooie nazomer denk ik terug aan het broedseizoen. Allerlei polders, goede gesprekken, drone-
momenten, moeilijke keuzes en beelden van kuikens heel klein én heel groot komen als een film langs in mijn hoofd. Hoe 
vat je dat samen in een stukje tekst? Het eerste woord dat in me opkomt is: tevreden! Tevreden klink misschien wat ‘mat’ 
of ‘saai’, maar zo bedoel ik het niet. Tevreden is naar mijn idee het gevoel dat je krijgt als je terugkijkt op iets wat verliep 
naar wens, zonder al te veel uitschieters in het negatieve.

Deze grutto vlagt voor de inzet van onze agrariërs en vrijwilligers, foto: Bernard de Jong
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Weidewachter van het Jaar 2019 
Hugo Halleriet
Tekst en foto trofee: Mariëlle Oudenes-Graveland, gebiedscoördinator Agrarisch Collectief Krimpenerwaard

Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard wil hierbij Hugo Halleriet benoemen tot Weidewachter van het Jaar 2019! Hugo 
heeft deze aanmoedigings-wissel-trofee dubbel en dwars verdiend. In de afgelopen jaren heeft Hugo laten zien dat hij een 
betrokken weidewachter is, die verder kijkt dan alleen het opsporen van de nesten op het bedrijf waar hij weidewachter is.

Samen met de overige leden van het team begint hij al in het vroege 
voorjaar met het lokaliseren van de nesten op de maïspercelen 

van het bedrijf Vonk Noordegraaf in Ouderkerk aan den IJssel. In 
samenwerking met boer Antonie zorgt hij er vervolgens voor dat ook 
op de graspercelen die bewerkt en/of beweid gaan worden de nesten 
in beeld zijn. Hugo is altijd bereid om nieuwe mensen te begeleiden 
en enthousiasmeren voor de rol van weidewachter. Hij legt uit hoe je 
broedlocaties kunt vinden en laat in de praktijk zien hoe je het gedrag 
van de vogels kunt herkennen; kortom hij is een goede leermeester!
Tot slot is Hugo enthousiast lid van het drone-team. Hij is betrokken bij 
de ontwikkelingen en de inzet van de techniek. Als geen ander kan hij 
de brug slaan tussen de ervaringen in het veld en de inzet van de drone 
en de camerabeelden. Hij is bereid om mee te denken in de zoektocht 
naar de juiste werkwijze en doet dit altijd met evenveel enthousiasme. 
Kortom, Hugo mag zich met recht ‘Weidewachter van het jaar 2019’ 
noemen!!

Links: Hugo is een goede leermeester, hier met Vera, kleindochter van Arie van Vliet, een van de weidevogelaars die deel uitmaakte van 
de groep van Hugo; rechts: stokjes markeren en in de oever zetten om predatoren te misleiden; foto’s: A. van Wijck
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Antonie werkt dus samen met weidewachters om 
nestlocaties te zoeken en te markeren en ze op die 

manier te beschermen bij beweiding en werkzaamheden. Hij 
is zo’n boer die ook altijd een paar stokken op zijn trekker 
heeft liggen om zelf gevonden nesten te markeren. Maar 
hij doet meer. Hij heeft vorig jaar een gewezen maïsland in 
laten zaaien met een kruidenrijk grasmengsel. Hierbij werkt 
hij weer samen met het Louis Bolkinstituut om lering te 
treken uit zijn handelen en daarbij de resultaten te delen met 
anderen zodat alle boeren er van kunnen leren. Dit jaar heeft 
hij voor het eerst een stuk land met een verlate maaidatum 
ook nog plasdras laten zetten. Hij doet aan slootkanten 
beheer. Als er op een stuk van zijn land plotseling een aantal 
nesten dicht bij elkaar zitten werkt hij actief mee aan last-
minute beheer. Minpuntje: als je ’s morgens om 05.00 uur 
met de drone komt vliegen dan draait hij zich nog een keer 
om in bed. Sinds hij een melkrobot heeft is 06.30 uur vroeg 
genoeg! ;-)
Aan het eind van het weidevogelseizoen vraagt hij de hele 
club nog eens op de koffie en krijgen de weidewachters een 
presentje voor hun inspanningen van het afgelopen jaar. 
Dank daarvoor. Het is als vrijwilliger toch altijd weer fijn te 
merken dat jouw inzet gewaardeerd wordt. 
Tot slot is Antonie niet alleen een man van de daad maar ook 
van het woord. Als bestuurslid van het ACK probeert hij mee 
te denken op bestuurlijk niveau om niet alleen op zijn eigen 
land maar in de hele Krimpenerwaard de weidevogels een 
duwtje in de rug te geven.
Al met al een boer die het verdient een keer in het zonnetje 
gezet te worden: Antonie draagt de weidevogels een warm 
hart toe. 

Kortom: in de periode dat wij als groep bij Antonie actief zijn 
heeft hij zich ontwikkeld tot een zeer betrokken en actieve 

deelnemer aan de bescherming van de weidevogels op zijn 
percelen.
We dragen hem dan ook voor als kandidaat voor het winnen  
van de bokaal Kristallen Kievit. De volgende argumenten 
hebben ons ertoe gebracht hem voor te dragen:
-Als hij werkzaamheden wil gaan uitvoeren op een perceel 
zoekt hij eerst naar nesten of waarschuwt hij ons.
-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.
-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.
-Vanzelfsprekend worden er door ons of door hem 
nestbeschermers geplaatst waar vee wordt ingeschaard.
-Dit jaar heeft hij 1,2 ha omgeploegd en ingezaaid met een 
kruidenrijk grasmengsel. Dit is om insecten te lokken voor de 
jonge weidevogels. 
-Hij heeft op een verlate maaidatum perceel een plasdras 
opgezet.
-Tenslotte is Anthonie heel actief in het bestuur van het ACK.

Groet van de weidevogelgroep Halleriet:  Hugo , Pjotr, Adriaan 
en Rinus. 

Weidevogelboer van het Jaar 2019
Antonie Vonk Noordegraaf
Tekst: Hugo Halleriet; foto Kristallen Kievit: Joke Colijn

Als weidewachter loop ik, samen met andere weidewachters, nu zo’n 10 jaar bij Antonie in een poging een halt toe te 
roepen aan de alsmaar neergaande trend met betrekking tot de weidevogelstand. Ik heb hem in die jaren leren kennen als 
een veehouder die een bedrijf te runnen en een gezin te onderhouden heeft en daarnaast verder kijkt dan zijn neus lang is. 
Ook volgt hij de zorgelijke ontwikkelingen. Hij zal er alles aan doen om de weidevogels niet alleen te gedogen op zijn land, 
maar ook, waar mogelijk, te helpen om juist zijn land uit te kiezen om hun nageslacht groot te brengen.
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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 2019

Vrijwilligers 84 89 74 79 76 72 76 76 79 70

Bedrijven 59 49 35 31 26 29 29 33 37 39

Vrijwilligers per bedrijf 1,42 1,82 2,11 2,55 2,92 2,48 2,62 2,30 2,14 1,79

Ha. beschermd gebied 1.084 933 890 1.079 965 907 1.032 910 1337 1.506

Ha. per vrijwilliger 12,9 10,48 12,0 13,4 12,7 12,6 13,6 12,0 16.9 21.5

Indexcijfers t/m 2019 in relatie tot 2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vrijwilligers 1,00 0,64 0,94 1,19 1,34 1,49 1,76 1,29 1,93 1,26

Bedrijven 1,00 0,54 0,83 0,96 1,03 1,04 1,42 0,94 0,84 0,75

Vrijwilligers per bedrijf 1,00 1,19 1,13 1,24 1,30 1,43 1,24 1,37 2,29 1,68

Ha. beschermd gebied 1,00 0,68 1,06 1,15 1,31 1,22 1,59 1,60 1,58 1,04

Ha. per vrijwilliger 1,00 1,06 1,13 0,97 0,98 0,82 0,90 1,24 0,82 0,82

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vrijwilligers 1,05 1,11 0,93 0,99 0,95 0,90 0,95 0,95 0,99 0,88

Bedrijven 0,86 0,71 0,51 0,45 0,38 0,42 0,42 0,48 0,54 0,57

Vrijwilligers per bedrijf 1,23 1,57 1,82 2,20 2,52 2,14 2,26 1,99 1,84 1,55

Ha. beschermd gebied 0,85 0,73 0,70 0,83 0,76 0,71 0,81 0,72 1.051 1,18

Ha. per vrijwilliger 0,81 0,66 0,76 0,85 0,80 0,79 0,85 0,75 1.06 1,35

Prachtig veld vol paarse dovenetel: trekt veel insecten en vooral vroege jonge kieviten vinden dat heel aantrekkelijk! 
foto: Klaas de Mik

De manier waarop de gegevens worden verzameld, is in de loop van de jaren veranderd. Hierdoor kunnen de getallen niet 
als absoluut vergelijkbaar worden beschouwd. Het geeft echter wel een goede indicatie van het verloop van de weidevo-
gelbestand over de jaren. Hierbij moeten de volgende zaken in acht worden genomen.
-  Gegevens van regio Haastrecht zijn met ingang van 2006 verwerkt. 
-  Gegevens van Krimpen aan de Lek zijn met ingang van 2016 opgenomen.
-  Vanaf 2018 wordt ook met de weidevogeldrone naar nesten gezocht. Plaatselijk kan dit de aantallen beïnvloeden.
-  Indien geen ‘data’ (nest gegevens of schriftelijk verslag) werden ingeleverd, zijn ook geen gegevens in de rapportage 
    vermeld.
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Gevonden nesten 2000-2019
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 2019

Kievit 233 306 149 169 188 229 410 313 330 341

Grutto 107 91 62 85 66 77 125 100 174 172

Tureluur 43 40 18 22 17 24 34 28 56 62

Scholek-
ster

44 71 41 65 46 54 84 67 85 96

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kievit 453 213 376 367 467 532 698 531 352 329 233 306 149 169 188 229 410 313 330 341

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Aa
nt

al

Kievit

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grutto 235 103 195 172 235 234 317 216 163 150 107 91 62 85 66 77 125 100 174 172

0

50

100

150

200

250

300

350

Aa
nt

al

Grutto

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tureluur 45 24 63 43 63 62 73 64 43 50 43 40 18 22 17 24 34 28 56 62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Aa
nt

al

Tureluur

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Scholekster 84 48 70 69 83 93 139 88 74 62 44 71 41 65 46 54 84 67 85 96

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Aa
nt

al

Scholekster

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Kievit

Kievit

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Grutto

Grutto

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Tureluur

Tureluur

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Scholekster

Scholekster



11        WEIDEVOGELVERSLAG | 2019

Indexcijfers gevonden nesten 2000-2019
Soort 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kievit 1,00 0,47 0,83 0,81 1,03 1,17 1,54 1,17 0,78 0,73

Grutto 1,00 0,44 0,83 0,73 1,00 1,00 1,35 0,92 0,69 0,64

Tureluur 1,00 0,53 1,40 0,96 1,40 1,40 1,62 1,42 0,96 1,11

Scholek-
ster

1,00 0,57 0,83 0,82 0,99 1,11 1,65 1,05 0,88 0,74

Soort 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kievit 0,51 0,68 0,33 0,37 0,42 0,51 0,91 0,69 0,73 0,75

Grutto 0,46 0,39 0,26 0,36 0,28 0,33 0,53 0,43 0,74 0,73

Tureluur 0,96 0,89 0,40 0,49 0,38 0,53 0,76 0,62 1,24 1,38
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Gevonden nesten 2019
Soort Totaal 2019 Bekend resultaat Uitgekomen Niet uitgekomen Perc. uitgekomen

Eend onbekend 8 3 2 1 66,67

Graspieper 1 0

Grutto 172 60 52 8 86,67

Kievit 341 215 189 26 87,91

Kleine plevier 1 1 1 0 100,00

Krakeend 11 8 7 1 87,50

Kuifeend 2 0

Scholekster 96 44 28 16 63,64

Slobeend 16 7 6 1 85,71

Tureluur 62 30 24 6 80,00

Wilde eend 10 1 1 0 100,00

Wintertaling 1 1 0 1 0,00

Witte kwikstaart 1 0

Totaal 722 370 310 60

Verliesoorzaken 2019
Soort Predatie Werkzaamhe-

den
Maaien Verlaten Overig Onbekend Totaal per 

soort

Eend onbekend 1 1

Grutto 4 1 3 8

Kievit 18 2 3 3 26

Krakeend 1 1

Scholekster 12 1 3 16

Slobeend 1 1

Tureluur 2 3 1 6

Wintertaling 1 1

Totaal 34 5 0 10 0 11 60

Uitkomend kievitsnest, foto: Klaas de Mik
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Verslagen per bedrijf
Bedrijf: Aantjes Melkvee VOF                      Polder: Vlist-Westzijde
Vrijwilligersgroep: Kattenwinkel

Bedrijf: Aantjes – Verhoef                Polder: Vlist
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen / Bovenberg 

Al vroeg in het voorjaar is deze vrijwilligersgroep bij elkaar gekomen om zich door Klaas de Mik te laten bijpraten over het in-
voeren van het digitale systeem. Na wat voorbeelden van Klaas zien Bouw Breedveld, Tineke Hoekstra en Ingrid Schmidt het 
zitten om de gevonden nesten 
meteen digitaal in te voeren. 
De telefoons worden ge-
reed gemaakt en daarmee is 
ons vogelseizoen eigenlijk al 
 begonnen! Vanaf april  komen 
we elke maandagavond bij 
elkaar in de ‘hut’ bij Ingrid en 
Rob Schmidt, een  perfecte 
locatie met altijd een  warme 
ontvangst. We bespreken 
de aanpak van dit seizoen en 
verdelen de taken. Gevonden 
nesten die niet meteen op de 
telefoon worden ingevoerd, 
worden op een kaartje geno-
teerd en aan het einde van de avond ingevoerd via de laptop van Mariëlle Oudenes. Een prima plan!
Terwijl de maïspercelen de nodige aandacht opeisen, is het andere deel van het team al bezig met het in de gaten houden van de 
soorten die veelal in het gras broeden. Al vroeg wordt er ingeschat op welke percelen vogels gaan broeden, want zolang het gras 
kort is kan er met een verrekijker of telescoop een aardig beeld verkregen worden van de lange, smalle percelen. Het klinkt nu 
gemakkelijk, maar het was best aanpoten door het grote aantal deelnemers in de Tussenlanen / Bovenberg; deze agrariërs hebben 
met elkaar veel percelen met weidevogelbeheer, een groot areaal dus! Door de betrokkenheid van deze agrariërs, de inzet van de 
vrijwilligers en de inzet van de drone waren de nesten goed in beeld en kon op veel plaatsen last-minute beheer worden afgeslo-
ten. Daar waar toch gemaaid moest worden, werden grote stukken overgeslagen om de vogels de ruimte te geven. Het resultaat 

 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 11 6 6 0 100

Kievit 4 2 2 0 100

Scholekster 2 1 1 0 100

Eend onbe-
kend

3 3 2 1 66,7 1

Wilde eend 1 0

Totaal 21 12 11 1 91,7 1

 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 17 3 2 1 66,7 1

Scholekster 2 0

 

Totaal 19 3 2 1 66,7 1

Juveniele (links) en adulte (rechts) scholeksters, foto: Bernard de Jong
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van de inspanningen is dat de BTS-telling een positief beeld gaf tijdens de tweede telronde; veel vogels met kuikens! Nog later in 
het seizoen zijn op veel plaatsen (bijna) vliegvlugge kuikens gezien, een schitterend gezicht!
We kijken terug op een mooi seizoen; de samenwerking binnen de vogelgroep en met de agrariërs, het gezamenlijke doel dat we 
hebben en de mooie Bergambachtse polder maken dat we ervan genoten hebben! Tijdens ons afsluitende borrelavondje gingen 
de anekdotes over zwemmende scholeksters, blauwe eieren, waadpakken vol water, piepende eieren, kilometers maïsland, en 
eier-etende-bunzings over tafel. We realiseren ons dat er voorlopig nog werk aan de winkel is, maar ach.. het kan slechter!

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

Scholekster 3 3 3 0 100

Totaal 3 3 3 0 100

Bij het bedrijf van VOF Boele zijn dit weidevogelseizoen alleen drie nesten van scholeksters uitgekomen. In het verleden 
waren hier veel kieviten. Waarschijnlijk is de frequente aanwezigheid van vele kauwen, meeuwen, reigers en ooievaars een 
van de redenen van het kleiner wordende aantal weidevogels hier. Ook zijn de bomen aan de Schenkel flink hoog geworden, 
dus erg aantrekkelijk voor roofvogels. Dit jaar zagen onze vrijwilligers ook twee nesten van futen bij de Tiendweg. Dat is 
weer eens wat anders. De heer Boele plaatst zelf stokjes bij nesten. Vanaf 2020 behoeven er dan ook geen weidewachters 
bij dit bedrijf meer te worden ingezet.

Bedrijf: Mts. P. en M. den Boer                              Polder: Bergambacht West / Benedenberg Zuid
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen / Bovenberg

 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 3 0 100

Kievit 5 4 4 0 100

Scholekster 1 0

Tureluur 3 2 1 1 50 1

Wilde eend 1 0

Totaal 14 9 8 1 88,9 1

Zie voor verslag onder Bedrijf Aantjes-Verhoef op pag. 13

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

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 10 1 0 1 0 1

Kievit 8 1 0 1 0 1

Scholekster 1 0

Tureluur 4 2 1 1 50 1

Eend onbe-
kend

1 0

Totaal 24 4 1 3 25 1 2

Zie voor verslag onder Bedrijf Aantjes-Verhoef op pag. 13
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Bedrijf: Paardenstal Brand                         Polder: Lekkerkerk 
Vrijwilligersgroep: Vermaat

Dit was het vierde jaar dat vrijwilliger Vermaat de familie Brand ondersteunde met het weidevogelbeheer en na het hoop-
volle seizoen 2018 waren de resultaten dit jaar helaas toch een beetje teleurstellend. Maar er gloort nog steeds hoop: als de 
kraaien volgend jaar minder aanwezig zijn en het gebied zich bloemrijk blijft ontwikkelen, blijft deze locatie een ideale plek 
voor vele vogels.
Aan de inzet van Joost Brand ligt het niet. Al heel vroeg in het voorjaar heeft hij het land met bomen en (braam)struiken dat 
aan het begin van het vorige seizoen in 2018 was gerooid, teruggebracht naar kruidenrijk grasland. De boomstronken zijn 
bedekt met een laag grond en er is een afwateringsgeul gegraven. Boer Brand raapte samen met zijn gezin ook de nodige 
takken en stronken van het veld. Op advies van het collectief en Louis Bolk is een kruidenrijk mengsel ingezaaid.
Ondanks deze aanpassingen en inspanningen bleef het resultaat in 2019 mager. Vroeg in het voorjaar kwamen wel diverse 
steltlopers foerageren bij de plas-dras. Naast kieviten en wulp waren eind april ook grutto en tureluur aanwezig, maar van 
broeden is het niet gekomen. Belangrijkste oorzaak was een groepje jonge kraaien en kauwen die de boel onveilig maakten 
en de aanwezige weidevogels geen rust gunden. De weidevogels probeerden het uiteindelijk wel bij de buren ten oosten, 
waar ze helaas al begin mei zijn uitgemaaid.

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 2 0

Totaal 2 0

Bedrijf: Veehouderij en Zuivelbedrijf Van Erk-Oskam       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

Kievit 1 1 1 0 100

Scholekster 7 1 1 0 100  

Tureluur 1 0

 

Totaal 9 2 2 0 100  

Op het bedrijf van Van Erk uit Berkenwoude 
houdt Jan Heuvelman de weidevogels in de ga-
ten. In het seizoen van 2019 zijn 7 broedparen 
van scholekster aangetroffen. Van Erk heeft 
last-minute beheer afgesloten om de jonge 
kuikens de kans te geven vliegvlug te worden. 
Dit is goed verlopen. Naast de broedparen 
scholekster zijn ook een broedpaar tureluur en 
kievit gevonden. Ook dit is succesvol gegaan. 
In de boezem tussen de percelen van Van Erk 
en het fietspad richting Ouderkerk zijn 8 vlotjes 
uitgelegd voor de zwarte stern. Hiervan zijn 6 
vlotjes bezet, allen met 3 eieren. In totaal zijn 
er 8 vliegvlugge jongen uitgevlogen, een mooi 
aantal. Doordat de slootkant niet gemaaid werd 
hadden de zwarte sterns voldoende beschut-

Zwarte sterns; foto Max Ossevoort
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ting en genoeg te eten. Veel mensen hebben de sterns vanaf het fietspad kunnen volgen en waren hier erg enthousiast over! 
Al met al een goed weidevogelseizoen met mooie resultaten en een prettige samenwerking tussen boer en vrijwilliger!

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

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 9 9 8 1 88,9 1

Scholekster 2 2 2 0 100

Slobeend 1 1 1 0 100

Tureluur 1 1 1 0 100

Totaal 19 19 18 1 94,7 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 12 1 0 1 0 1

Kievit 8 3 1 2 33,3 2

Scholekster 4 3 0 3 0 3

Tureluur 11 1 0 1 0 1

 

Totaal 35 8 1 7 11,1 7

Bedrijf: Mts. J. en B. Hakkesteegt – Boere                       Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep: Tussenlanen / Bovenberg

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     

     

Totaal 3 0     

Zie voor verslag onder Bedrijf Aantjes-Verhoef op pag. 13

Bedrijf: 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 17 0

Kievit 11 0

     

Totaal 28 0     



17        WEIDEVOGELVERSLAG | 2019

Bedrijf: W. de Jong                                                Polder: Stolwijk / Schoonouwen
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 2 2 2 0 100

Kievit 18 16 15 1 93,8

Scholekster 3 3 2 1 66,7  

Witte 
kwikstaart

1 0

 

Totaal 24 21 19 2 90,5  

Het blijkt dat de weidevogels zich niet altijd iets aantrekken 
van de percelen die per contract aan de weidevogels zijn toe-
bedeeld. Zoekend naar kievitnesten bleek dat de vogels het 
kale maïsland van de buren verkozen boven het malse gras. 
Het  maïsland waar de kieviten zijn gaan broeden is van Wim 
de Jong, maar Wim heeft geen contract afgesloten met ACK. 
Dus moest er actie ondernomen worden. Na een telefoon-
gesprek bleek dat Wim ‘binnen het redelijke’ de nesten wilde 
sparen. Hierna de loonwerker gesproken en deze was bereid 
om  tijdens het poten van maïs de nesten te beschermen, of te 
verplaatsen ‘als het maar niet te gek wordt’. Na deze hoopvolle 
gesprekken is onze vrijwilliger met een bos stokken het land 
in gegaan. Op het land lagen nesten van scholekster, kievit en 
verbazingwekkend zelfs twee gruttonesten. De tureluurs staan 
niet in het rijtje, want deze hebben waarschijnlijk in een groen-
strookje langs de greppel gebroed.
De bereidheid tot medewerking ging verder dan de toezegging; 
alle nesten werden netjes gespaard tijdens het poten van maïs 
en verdere bewerkingen. In totaal zijn er 24 nesten gevonden, 
waarvan nagenoeg alles uitgekomen is. De grutto’s met pul-
len vertrokken direct naar het pasgemaaide gras er naast en de 
kieviten bleven met pullen op het maïsland. 

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 9 0

Kievit 4 0

Krakeend 1 0

Kuifeend 2 0

Scholekster 3 0

Slobeend 4 0

Tureluur 2 0

Wintertaling 1 1 0 1 0 1

Totaal 26 1 0 1 0 1

Nestje van een witte kwikstaart tussen de maïs, foto: Klaas de Mik
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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

Grutto 1 1 0 1 0 1

Kievit 6 6 6 0 100

Kl. plevier 1 1 1 0 100

Slobeend 2 0

 

Totaal 10 8 7 1 87,5 1

Op het bedrijf van de familie Kool is zowel in Schoonouwen als in Koolwijk naar weidevogelnesten gezocht. In voorgaande jaren 
werd in Schoonouwen op een aantal percelen maïs geteeld en dit jaar werd gras ingezaaid. Daar hebben diverse kievitparen met 
succes gebroed. Bij het gras inzaaien zijn een paar nesten opzij gelegd om te voorkomen dat ze beschadigd werden.
In Koolwijk hadden een aantal percelen een uitgestelde maaidatum tot 1 juni. Het bleek dat de grutto’s weer niet precies op de 
juiste percelen gingen broeden. Na enig gepuzzel werden de contracten aangepast zodat de meeste gruttonesten binnen de 
contracten vielen en toch nog een acceptabel blok voor het maaien bleef staan. Een week voor het maaien liepen de kuikens nog 
steeds in het lange gras en was het de vraag of het maaien misschien uitgesteld kon worden. Op 29 mei bleek bij controle dat de 
grutto’s, met kuikens, vertrokken waren naar het eerder gemaaide land en kon groen licht gegeven worden voor het maaien. Het 
is een stukje flexibiliteit waardoor op het laatste moment nog veel gered kon worden.

Bedrijf: N.A. Kreukniet                         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

Meerkoet 1 1 1 0 100

 

Totaal 1 1 1 0 100

Bedrijf: VOF 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

Kievit 48 37 36 1 97,3 1

Scholekster 8 4 4 0 100

Totaal 56 41 40 1 97,6 1

Het was bij dit bedrijf een jaar met veel positieve ontwikkelingen voor de weidevogels. De nestbeschermers werden voor het 
eerst gebruikt en daardoor konden de eerste kievitnesten op grasland goed worden beschermd. Eenmaal uitgekomen trokken de 
kieviten met jongen naar percelen die omgevormd werden naar mais. Dat pakte in dit geval gunstig uit: uit de eerste leg hebben 
we vliegvlugge kuikens gezien! Tijdens het maaien hebben onze vrijwilligers jonge kuikens van de tureluur kunnen beschermen en 
de vrijwilligers hebben weer een ritje op de tractor gehad. In een koud en nat weekend bleven de jagers na overleg thuis om de 
overlevingskans van de net uitgekomen pullen te vergroten, heel fijn! 
Een afvaardiging van het CDA Krimpenerwaard heeft een rondleiding gehad in ons gebied en de weidevogels lieten zich goed 
zien.De delegatie was onder de indruk van al het moois in de polder. Het aantal nesten bleef wel wat achter ten opzichte van 
voorgaande jaren en helaas was er geen enkele grutto. Voor de grutto was het sowieso een moeilijk jaar in onze polder: het aantal 
nesten was redelijk, maar het aantal vliegvlugge kuikens was dramatisch laag. Vlak achter de nieuwe stal zat wel een luidruchtig 
(en succesvol) paar scholeksters bovenop een grote grondhoop!
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Bedrijf: VOF van Meijeren                Polder: 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 5 5 5 0 100

 

Totaal 5 5 5 0 100

Bij van Meijeren was de opbrengst dit weidevogelseizoen 5 kievitsnesten, welke alle zijn uitgekomen. De boer zet zelf stok-
jes en houdt deze in de gaten bij zijn werkzaamheden op het land. Het is als weidewachter niet nodig hulp te bieden. De heer 
Slager heeft de gevonden nesten ingevoerd in het registratiesysteem.

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 15 3 3 0 100

Kievit 13 4 1 3 25 3

Krakeend 4 3 3 0 100

Scholekster 6 3 1 2 33,3 2

Slobeend 2 2 2 0 100

Tureluur 7 1 1 0 100

 

Totaal 47 16 11 5 68,8 5

De familie Mulder heeft zelf naar weidevogelnesten ge-
zocht en heeft de gegevens zelf ingevoerd in het regis-
tratiesysteem. 
De familie laat ons weten: “De voorjaarskriebels begon-
nen al eind februari bij ons met het mooie zonnige weer. 
Hierdoor is eind februari de mest door middel van de 
sleepslang op het land gebracht. De weidevogels kwa-
men al vast rondkijken maar nestelen deden ze nog niet. 
De mestgift is afgestemd op het gebruik van het land, 
zodat we verschillende graslengtes kregen en de vogels 
de juiste percelen konden zoeken. 
Op 9 april zijn de staldeuren open gezet om de koeien 
hun voorjaarsdansje weer te laten doen. De dag erop tij-
dens het werk in het land vonden we de eerste nesten. 
Toen ging het snel en volgden er meer nesten. De koeien 
zijn de eerste week gaan grazen tussen de weidevogels 
(nestjes werden beschermd met stroomdraad), zodat het 
gras weer kort was en daarna de weidevogels op die per-
celen weer alle ruimte kregen. Vervolgens zijn de koeien 
gaan grazen op de achterste percelen waar vrijwel geen 
weidevogel zat. 
Door vroeg te gaan maaien op percelen zonder weidevo-
gels (op 22 april) kregen we verschillende graslengtes: 
kort gemaaid land, iets langer gras waar de koeien lopen, 
percelen waar de koeien hebben gelopen en percelen die 

Een mooie bloeiende slootkant om in te schuilen en te 
foerageren; foto fam. Mulder
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nog gemaaid moesten worden. Door om de week een paar percelen te maaien, konden we het mozaïek mooi in stand houden. 
Door het aanbod van de verschillende graslengtes zagen we dat de kuikens dit jaar zichzelf veel verplaatst hebben naar de 
percelen die voor hen de goede graslengte hadden. Tijdens het beweiden kwamen we op twee percelen veel nesten tegen en 
hebben we deze percelen in het last-minute beheer gedaan, zodat de nesten rustig uit konden komen. 
De buurman had dit jaar een plas-dras in een aangrenzend perceel gemaakt. Dit resulteerde (denken we) in nesten op per-
celen waar al jaren geen vogel kwam. Na de eerste snede maaien gingen er 6 kieviten broeden. Dit was best verrassend. Dit 
jaar hadden we meer last van predatoren die nesten leeg haalden. Dat waren vooral de kraaien en de kiekendief die vanuit 
de houtkade kwamen. Wij kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen seizoen. Door een mooi voorjaar verliepen de 
werkzaamheden volgens ons plan, waardoor we de ruimte konden geven aan de weidevogels.
Voor komend seizoen hopen we de weidevogels te verrassen met een zojuist ingezaaide kruidenstrook met een speciaal 
kuikenmengsel. We zijn benieuwd……..

Bedrijf: W.C. Oskam            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 1 1 0 100

Kievit 1 1 1 0 100

Tureluur 1 0

Totaal 3 2 2 0 100

De vrijwilligersgroep Kooy / Koppe heeft dit jaar bij dit bedrijf gezocht naar weidevogelnesten. Dit bedrijf was in 2018 nieuw 
voor deze groep. Dat jaar werd helaas niets gevonden. In 2019 zijn er totaal 3 nesten gevonden.

Bedrijf: M.J. Rooken                           Polder: Bergambacht
Vrijwilliger: L. de Gier

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 1 1 0 100

 

Totaal 1 1 1 0 100

Leen de Gier was ook dit jaar weer 
vrijwillig 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. De 
afgelopen jaren werd helaas niets gevonden, 
maar dit seizoen werd een nest met 4 eieren 
van de scholekster aangetroffen. Het nest 
was moeilijk te vinden in het lange gras, 
maar na lang monitoren en zoeken werd het 
toch gevonden. Een groot stuk om het nest 
heen werd gemarkeerd met stokken. Bij het 
maaien heeft het loonbedrijf hiermee netjes 
rekening gehouden. Toen alle vier eieren 
waren uitgekomen zijn de stokken weer 
verwijderd.

Adulte (links) en juveniele (rechts) 
scholeksters, foto: Bernard de Jong
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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 10 6 4 2 66,7 2    

Kievit 42 16 13 3 81,3 2 1

Scholekster 9 2 2 0 100

Slobeend 1 0

Wilde eend 2 0

Eend spec. 1 0

  

Totaal 65 24 19 5 79,2 4 1   

Bedrijf: P.A. Schmidt                          Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep:  Tussenlanen / Bovenberg

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 3 3 3 0 100

Totaal 3 3 3 0 100

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

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 24 2 1 1 50 1

Kievit 20 8 8 0 100

Scholekster 6 1 0 1 0 1

Slobeend 2 1 1 0 100

Tureluur 1 0

Eend spec. 1 0

Totaal 54 12 10 2 83,3 1 1

Zie voor bovenstaande twee bedrijven het verslag onder Bedrijf Aantjes-Verhoef op pag. 13

Bedrijf: Snoek, J.            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

Graspieper 1 0

Grutto 2 0

Scholekster 1 0

Tureluur 1 1 1 0 100

Totaal 5 1 1 0 100
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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 1 0

Eend spec. 2 0

 

Totaal 3 0

Bedrijf: C. Strijbos Diervoeders                Polder: Ouderkerk aan den IJssel
Vrijwilligersgroep: Lageweg

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 1 0

 

Totaal 1 0

Bedrijf: Swifterhoeve                                                                     Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep:  Tussenlanen / Bovenberg

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 2 0

Totaal 4 0

Zie voor verslag onder Bedrijf Aantjes-Verhoef op pag. 13

Bedrijf: C. en G. Verburg – Van Dijk                     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 4 2 2 0 100    

    

Totaal 4 2 2 0 100    

Bedrijf: P. Verdoold                                        Polder: Benedenkerk
Vrijwilligers: J. Monhemius / J. Koreneef 

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 7 7 7 0 100

Scholekster 2 2 2 0 100

Tureluur 1 1 1 0 100

 

Totaal 16 16 16 0 100
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Bij dit bedrijf is er niet in het veld naar weidivogelnesten gezocht, omdat Peye Verdoold het land met rust liet. Er is ook héél 
extensief gewerkt en diverse stukken land zijn laat gemaaid. Vanaf begin april is er vooral veel rust geweest in de weilanden 
bij Verdoold. Begin mei is er gemaaid in twee/drie percelen met weinig activiteit van weidevogels. Op 15 mei is er gemaaid 
door een loonwerker die gelukkig veel gevoel heeft voor weidevogels (zijn ouders schijnen een biologische melkveehouderij 
te hebben). Graag deze loonwerker in komende jaren weer inzetten! :-) want hij is gestopt met maaien in een stuk waar zeker 
2 of 3 paar grutto´s met jongen zaten. Een stuk plas-dras weiland, waar onze vrijwilliger vanuit de caravan bijna direct op 
kijkt, met groeiachterstand in het gras en zeker twee paar grutto’s, een paar scholeksters, twee of drie paar kieviten is keurig 
buiten het maaien gehouden. Hier zijn allerlei vogels gesignaleerd, waaronder ook witgat, tureluurs, witte kwikstaarten, 
bergeenden, graspieper. Ook op andere stukken land werden veel vogelsoorten gezien, zoals krakeend, grutto’s, tureluur, 
houtduiven, kievit, scholekster, slobeend etc.; dus vele soorten waren op het land van deze boer aanwezig.

Tussen 13 en 18 mei is onze vrijwilliger Koreneef zo’n beetje constant bij de caravan geweest en heeft ná het maaien op de 
15e mei in ieder geval het volgende gezien.
•Grutto: 18 stuks alarmerend boven een predator, waarschijnlijk een hermelijn (minimaal 6 paar grutto’s met jongen      

geobserveerd, maar mogelijk dus zelfs 9 paar aanwezig!)
•Kievit: ca. 10 – 16 stuks (tweede broedsel op maïsland, ook vliegende jongen van eerste leg)
•Slobeend: minimaal 3 paar
•Krakeend: 5 stuks baltsend waargenomen, regelmatig krakeenden op- en overvliegend.
•Bergeend: 1 paar ter plaatse
•Tureluur: 1 paar met juvenielen, mogelijk tweede paar aanwezig.
•Scholekster: 1 paar met 4 juv. (mededeling heer Verdoold), 2 andere paren ‘tepietend’.
•Zwarte stern: regelmatig minimaal 5 exemplaren bij uitgezette nestvlotjes, naar mededeling van heer Verdoold ‘s morgens 
vroeg meer dan 10 exemplaren ter plaatse
•Haas: ca. 8
•Purperreiger: 1
•Blauwe reiger: 2
•Wilde eend: ca. 20-30 adult ter plaatse
•Witte kwikstaart: 1
•Visdief: 2 exemplaren, foeragerend 
•In de melkstal een boerenzwaluwnest met wel 5 jongen.
Er mogen dan niet veel weidevogels geteld zijn bij Verdoold dit jaar, maar door het extensieve beheer en overleg over welke 
stukken wel en niet gemaaid zouden moeten worden, is een heel goed resultaat behaald. Een aantal stukken gras is pas na 1 
juni gemaaid, zodat de gruttojongen voldoende tijd kregen om weg te komen. Ook is een stuk maïsland weer ingezaaid met 
gras en ander stuk grasland nu met maïs, zodat het volgend jaar weer aantrekkelijk is voor de kieviten. Een hoogtepunt dit 
jaar voor Verdoold was om 4 jonge tureluurs te zien lopen op zijn land!

Slobeend, foto: Hans Stoel
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Jannie Monhemius is dit seizoen diverse 
keren bij de familie Verdoold geweest 
om QBM-tellingen te doen en samen 
de stalkaart in te vullen. Dit is voor 
ACK nuttig om te weten in verband 
met eventueel uitgestelde maaidatum, 
maar deze gegevens zouden daarnaast 
bijvoorbeeld ook van nut kunnen zijn door 
ze bij waarneming.nl te vermelden.
Ook zijn bij dit bedrijf dit jaar voor het 
eerst zwarte sternvlotjes neergelegd, 
waarbij de heer Verdoold zelfs afrastering 
langs de slootkant heeft neergezet zodat 
de koeien niet te dicht bij de slootkant 
kwamen en de zwarte sterns de planten 
langs de slootkant kon gebruiken voor de 
insecten, en met succes! Op 1 augustus 
waren nog drie juveniele zwarte sterns en 
een oudervogel gezien en gehoord op en 
bij een NATUURLIJK sternnest, achter de 
neergelegde vlotjes waarvan de sterns al 
uitgevlogen waren. Over het succes van 
de zwarte sterns is nader te lezen in het 
hoofdstuk over de zwarte sterns.

Bedrijf: Verduijn, T.                           Polder: Achterbroek
Vrijwilligersgroep: veldmedewerkers ACK

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    

    

Totaal 1 0    

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 3 3 2 1 66,7 1

Kievit 3 3 2 1 66,7 1

Scholekster 2 1 1 0 100

Tureluur 1 0

Wilde eend 3 0

 

Totaal 12 7 5 2 71,4 1 1

Bij de start van het seizoen viel meteen op dat er bijna geen kieviten waren. Dat is best opmerkelijk na een succesvol 
broedseizoen in 2018. Ook de slobeenden waren nergens te bekennen. Grutto’s waren er wel en die kozen voornamelijk de 
percelen met uitgestelde maaidatum en hebben hier met succes gebroed. Alles bij elkaar was het hier echter een matig jaar 
voor de weidevogels. Aan de familie Verhagen heeft het niet gelegen, want iedere weidevogel wordt zorgvuldig beschermd. 
De Boer- en Natuurdag, die werd georganiseerd met Weidehof, had hier de hoofdlocatie. De belangstelling was groot en 
veel bezoekers deden mee met de weidesafari of waterdiertjes zoeken. Vanaf een wagen konden de grutto’s en andere 
weidevogels worden gespot.

Kievit met pul, foto Jan Heuvelman
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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

Kievit 10 8 0 8 0 8

Krakeend 2 1 0 1 0 1

Scholekster 5 4 1 3 25,0 3

Totaal 17 13 1 12 7,7 11 1

Dit jaar waren bij dit bedrijf alleen de maïspercelen in trek bij de weidevogels, en dan hebben we het natuurlijk over de kieviten en de 
scholeksters. Ook waren daar vermoedelijk een tweetal tureluurnesten maar deze hebben onze vrijwilligers, zeer frustrerend, niet 
daadwerkelijk gevonden (en uiteindelijk maar in de QBM-telling ingevoerd). Dóórzoeken zou keer op keer teveel onrust hebben 
opgeleverd voor de overige weidevogels. Alle gevonden nesten waren dus alleen ‘op de maïs’ gesitueerd. Anders dan voorgaande 
jaren hebben de vrijwilligers bijna geen activiteit bespeurd op de overige percelen; een enkele grutto liet wat nestindicerend gedrag 
zien maar dat was slechts van korte duur. Het vermoeden bestaat dat alle grutto’s hun pijlen hebben gericht op het bij de naburige 
boer aanwezige plasdras-stuk. De BTS-telling aldaar liet in ieder geval heel veel grutto-activiteit zien...
Verder viel op dat er veel nesten gepredeerd zijn, meer dan voorgaande jaren. Veel eieren werden verspreid over het land 
leeggegeten terug gevonden, vermoedelijk het resultaat van kraaien want die waren altijd zichtbaar aanwezig. Of het moet het 
gevolg zijn van een hongerige vos over wie het gerucht ging dat deze in de nabijheid was gesignaleerd, maar hoe herken je dat? 
Slechts enkele nesten zijn uitgekomen, van twee hebben de vrijwilligers of de boer de pullen zien lopen.
Het is spijtig dat de telling niet tot eind juni is uitgevoerd; onze vrijwilligster werd helaas beperkt door een hersenschudding en 
griep en aansluitend een vakantie. Mario de Lepper heeft nog eenmaal de stand van zaken opgenomen en zag daarbij wel nog een 
gezin scholeksters rondlopen.
De heer Verkaik is zeer vogelvriendelijk ingesteld: altijd betrokken bij de weidevogels, zet zelf stokken neer als hij een nest opmerkt, 
overlegt altijd met de weidewachters (we hebben een app-groep), 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.

Bedrijf: J. Verkuil       Polder: Benedenkerk / Stolwijk
Vrijwilligersgroep: Groen 

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

Tureluur 3 0

Slobeend 3 0

Totaal 8 0

Ook dit seizoen is op het bedrijf van familie J. Verkuil (Melkveebedrijf Verkuil – Stoet), op ca. 30 hectare grasland, door 
vrijwilligers Han Noorlander en Leo Groen gezamenlijk gezocht naar weidevogelnesten. Op dit innoverende bedrijf waren zij 
weer zeer welkom. Er waren twee percelen met ‘uitgestelde maaidatum’.
De percelen zijn vanaf begin april tot half juli minimaal wekelijks bezocht. De bewegingen van de vogels zijn ingevoerd in de 
data base voor de QBM-tellingsmethode (een enkeling direct naast de betreffende locatie). Door de gekozen monitoring-
methode zijn deze nesten niet daadwerkelijk opgezocht, zodat er minimale verstoring was. Verder heeft de heer Verkuil 
wederom ingestemd met het verzoek van Mariëlle (coördinator Agrarisch Collectief Krimpenerwaard) om een ‘plas-dras 
situatie’ te creëren. Dit door een greppel af te dammen, en de greppel met behulp van een waterpomp gevuld met water te 
houden. Twee zonnecollectoren zorgden voor de voeding van de waterpomp. Dit leverde ook weer een inkijk in wat er dan 
gebeurt, maar daarin zijn we dit jaar toch enigszins teleurgesteld. Verschillende vogels kwamen op de waterlijn (overgang 
van nat naar droog) af. Naast enkele weidevogels waren er ook een paar bergeenden en twee paar nijlganzen.
Net voor het maaien heeft de heer Verkuil zelf nog twee slobeendnesten gevonden en onze vrijwilligers hebben daarnaast 
nog een nest van een slobeend kunnen vinden en markeren. Deze nesten lagen op één lijn over drie percelen in de breedte. Er 
is royaal omheen gemaaid. Geweldige actie zo! Maar helaas is het daarna erg stil geworden. Zeker geen alarmerende vogels 
gezien dan wel gehoord.
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Onze vrijwilligers hebben ook geen 
pullen gezien. De balans opmakend: 
we komen dit jaar niet verder dan twee 
gruttonesten en drie tureluurnestjes. 
De kieviten lieten zich maar amper zien 
en of horen. We moeten maar hopen 
op een beter volgend seizoen. Het was 
goed te vernemen dat bij de BTS-telling 
die Joke Colijn en Jaap Jan Leeuwenburg 
hebben gedaan vanaf de Reekade, toch 
voldoende aanwas te zien was. Dan 
heeft de ‘plas-dras’ wel een bijdrage 
kunnen leveren aan de weidevogels die 
op de westelijk gelegen percelen hebben 
kunnen broeden..
Dit jaar waren er bij dit bedrijf minimaal 
drie bebroede boerenzwaluwen nesten, 
welke zijn uitgevlogen. Tevens zijn 
met succes vijf huiszwaluwennesten 
bebroed en uitgevlogen.
Naast de weidevogels waren ook te zien o.a. gierzwaluwen (foeragerend) , kuifeenden, visdiefjes, zwarte sterns, Canadase 
ganzen, grauwe ganzen, nijlganzen, eksters, kraaien, meeuwen en de witte kwikstaart. Hoewel de put ontdaan is van bagger 
en rietvegetatie liet het paar bruine kiekendief zich dit jaar toch ook weer zien in de lucht en al foeragerend op het land. 
Dit vriendelijke, gastvrije bedrijf is gemotiveerd om de weidevogels te beschermen en heeft ons weer uitgenodigd om het 
komende seizoen onze samenwerking voort te zetten, met het doel om zoveel mogelijk kuikens vliegvlug te zien worden.
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. 

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

Scholekster 1 0

 

Totaal 1 0

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 6 2 1 1 50 1

Kievit 9 5 2 3 40 3

Scholekster 14 6 0 6 0 6

Tureluur 8 4 4 0 100

Wilde eend 3 1 1 0 100

 

Totaal 40 18 8 10 44,4 10

Boerenzwaluwen hadden drie nestjes, foto Dirk Jan Saaltink
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De heer Vonk – Noordegraaf werkt samen met weidewachters om nestlocaties te zoeken en te markeren en ze op die manier 
te beschermen bij beweiding en werkzaamheden. Hij heeft altijd een paar stokken op zijn trekker liggen om zelf gevonden 
nesten te markeren. Maar hij doet meer. Op de percelen met de meeste nesten past hij verlate maaidatum toe, pas na half juni 
gaat hij maaien nadat onze vrijwilligers-groep heeft vastgesteld dat er geen alarmerende weidevogels meer aanwezig zijn.
Bij het inscharen van vee wordt eerst gekeken of er nesten zijn. Als er veel weidevogelnesten zijn dan wordt voor het vee 
meestal een ander perceel gekozen. 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. Vanzelfsprekend wordt er door ons of door 
hem nestbeschermers geplaatst waar vee wordt ingeschaard.
Dit jaar zijn bij dit bedrijf 1,2 ha omgeploegd en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel om insecten te lokken voor de 
jonge weidevogels, en is voor het eerst een stuk land met een verlate maaidatum ook nog plasdras gezet. Ook doet men bij 
dit bedrijf aan slootkantenbeheer. Als er op een stuk land plotseling een aantal nesten dicht bij elkaar zitten werkt men actief 
mee aan last-minute beheer.
Als bestuurslid van het ACK probeert de heer Vonk - Noordegraaf mee te denken op bestuurlijk niveau om niet alleen op zijn 
eigen land maar in de hele Krimpenerwaard de weidevogels een duwtje in de rug te geven.
Aan het eind van het weidevogelseizoen vraagt de heer Vonk - Noordegraaf de hele vrijwilligersgroep nog eens op de koffie 
en krijgen de weidewachters een presentje voor hun inspanningen van het afgelopen jaar. Het is als vrijwilliger fijn te merken 
dat jouw inzet gewaardeerd wordt.

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 12 12 12 0 100

Kievit 50 50 50 0 100  

Krakeend 4 4 4 0 100

Scholekster 2 2 2 0 100  

Slobeend 2 2 1 1 50 1

Tureluur 12 12 11 1 91,7 1  

  

Totaal 82 82 80 2 97,6 2  

Gruttovrouwtje in de hoge vegetatie, foto: Bernard de Jong
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Vrijwilligers Roel ‘t Hart en Simon de Ligt hebben hier 
gezocht naar weidevogelnesten. Tussen de vrijwilliggers 
en boer Daan de Vos is wederkerig en veelvuldig contact 
geweest. Zo werd de heer De Vos door de vrijwilligers 
na ieder bezoek aan de percelen over de bevindingen 
geïnformeerd. Als heer De Vos een vraag had of iets wilde 
mededelen dan wist hij de vrijwilligers hiervoor te vinden.
De vrijwilligers hebben de acht percelen in de periode van 
20 maart tot en met 31 mei 2019 in totaal 18 keer bezocht, 
waarvan driemaal (29 april, 9 mei en 31 mei) mede op 
verzoek van de veehouder in verband met mogelijke maai-
activiteiten.
Tijdens de zoektochten maakten de vrijwilligers gebruik 
van verrekijkers en een telescoop. Een zoektocht duurde 
nooit langer dan 3,5 uur, plaatsvindend tussen 11.15 uur 
en 16.30 uur.
Er mag daarbij ook een beetje rekening worden gehouden 
met de leeftijden van onze vrijwilligers (84 en 81 jaar!) en 
de daarmee gepaard gaande lichamelijke condities. Het in 
de avonduren bezoeken van weidevogelpercelen is altijd 
uit den boze.
Veel tijd (zo niet de meeste) werd besteed aan het vanaf de 
Tiendweg met de verrekijkers en telescoop bestuderen van 
de percelen. Op die manier werden in de periode van maart 
tot half april de meeste nesten gelokaliseerd. Daarna 
werden de percelen pas betreden om de ontdekte nesten 
met een stok te markeren. Op perceel 3 (uitgestelde 
maaidatum) werd dit uiteraard achterwege gelaten.
Vanaf 10 april waren de eerste 4 kievietsnesten alweer 
uit. Dit was vanaf de Tiendweg met de verrekijker 
waarneembaar.
Van de gevonden nesten bleken er achteraf 2 verlaten te 
zijn. Het op 1 april op perceel 4 gevonden tureluurnest met 2 
eieren bleek op 8 april verlaten te zijn. Hoogstwaarschijnlijk 
lag dit nest toch te dicht (namelijk nog geen meter) bij het 
nest van buurvrouw kievit, die dit mogelijk niet op prijs 
stelde.
Op 29 april hebben we perceel 1 gecontroleerd in 
verband met mogelijke maai-activiteiten. We vonden en 
verstoorden toen een slobeend met 7 eieren. We hebben 
dit nest met twee stokken gemarkeerd. Omdat er op 
dit perceel jonge grutto’s en tureluurs verbleven werd 
besloten tot uitgestelde maaidatum tot 1 juni. Op 31 mei 
werd bij het weghalen van de stokken geconstateerd dat 
de 7 slobeendeieren verlaten waren.
Van predatie is hier eigenlijk niets gebleken. Als een enkele kraai soms dacht iets van zijn / haar gading te kunnen vinden 
dan werd deze door de luchtmacht van kieviten, grutto’s en tureluurs al snel over de Tiendweg gezet. Op wat reigers met 
de jonge pullen hebben gedaan, hebben wij geen zicht, maar als er wat van hun gading aanwezig was, dan moeten dat 
meerkoetpullen zijn geweest.
Percelen 3 en 6 hadden bij aanvang van het weidevogelseizoen al een bestemming gekregen. Perceel 3 met uitgestelde 
maaidatum tot 1 juni en perceel 6 met voorweiden. Deze percelen zijn voorzien van ruige mest. Tevens is met behulp van 
twee zonnepanelen en een pomp op het achterste, smalle gedeelte van perceel 3 een greppel plas-dras gerealiseerd. De 
meeste nesten op perceel 3 zijn gevonden naast en vooral achter het plas-dras gedeelte, namelijk 22 van de 35 nesten, te 
weten 13 kieviten, 2 grutto’s, 5 tureluurs, 1 slobeend en 1 krakeend.
In verband met beweiding door kleinvee op perceel 2 is het daar aanwezige gruttonest beschermd met ruim opgezet 
stroomdraad.
De op 24 april, 1 mei en 13 mei gevonden kievietsnesten betroffen een tweede leg. Het antwoord op de vraag of er van 
meer broedgevallen sprake moet zijn geweest is: ja! Net name op de percelen 3 (voorste gedeelte) en 6 hebben meer 
tureluurs gebroed dan er nesten zijn gevonden. Ook zijn er meer mannetjes slobeenden op wacht gezien dan die van de 
twee gevonden slobeendnesten. Hetzelfde kan worden gezegd van de krakeenden. Ook moeten er kuifeenden (2?) hebben 

Een prachtig verstopt gruttonest, foto: Klaas de Mik
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gebroed. Omdat de slootkanten al jaren niet meer worden gemaaid is het niet verwonderlijk dat met name meerkoeten, 
krakeenden en kuifeenden hun toevlucht daarin zoeken. De vrijwilligers hebben ontzettend veel meerkoetnesten gezien. 
Uiteraard hebben zij ook de nodige pullen kunnen waarnemen, met name van de kieviten. Verdedigende grutto’s en tureluurs 
lieten duidelijk blijken dat in verband met de aanwezigheid van hun jongen het noodzakelijke bezoek aan de percelen niet op 
prijs werd gesteld.
Verder valt op dat er hier dit jaar slechts twee scholeksternesten gevonden zijn. Ook zijn er in de polder minder bergeenden 
en witte kwikstaarten waargenomen dan in voorgaande jaren. De boerenzwaluwen waren echter onder de diverse bruggetjes 
weer volop aanwezig. Ook barst het in dit gebied van de hazen. De populaties grauwe ganzen en nijlganzen, met hier en daar 
een paartje Canadese ganzen, nemen verontrustende vormen aan. De vrijwilligers troffen veel grasschade en ganzenstront 
aan in de door hen bezochte percelen, met name in de percelen 6, 7 en 8. Maar ook de andere percelen werden door de 
ganzen niet ontzien. Het bejagen van de ganzen en het vergoeden van ganzenschade zal volgens onze vrijwilligers in de 
(nabije) toekomst onvoldoende blijken te zijn om deze polder als kerngebied voor de weidevogels te behouden. Gelukkig 
zijn er in de onderzochte percelen in de afgelopen twee jaar geen ganzennesten meer aangetroffen. Waarschijnlijk is het 
rigoureus bestrijden van de ganzenplaag een eerste vereiste. Laat de jagers wat ons betreft hun werk doen, desnoods ook 
in het broedseizoen.

Bedrijf: D. de Vos        Polder: Lekkerkerk
Vrijwilligersgroep: Krimpen aan de 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 7 3 3 0 100

Kievit 32 22 21 1 95,5 1  

Scholekster 8 5 5 0 100  

Slobeend 1 1 1 0 100

Tureluur 8 5 3 2 60,0 1 1  

  

Totaal 56 36 33 3 91,7 1 2  

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

Kievit 3 1 1 0 100  

Scholekster 1 0  

Slobeend 1 0  

  

Totaal 5 1 1 0 100  

Bedrijf: G. van Wijngaarden      Polder: Bergambacht
Vrijwilligersgroep:  Tussenlanen / Bovenberg

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

Scholekster 2 0  

  

Totaal 3 0  

Zie het verslag onder Bedrijf Aantjes-Verhoef op pag. 13
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Na de zomer van 2018 is onze vlieger Raymond de Vries 
vanuit zijn bedrijf Orphiction B.V. aan de slag gegaan 

met het ontwikkelen van een eigen drone-platform, de 
Boerenlandvogeldrone (kortweg: drone). Deze drone vliegt met 
een gecombineerde warmtebeeld- en daglichtcamera, waarvan 
de beelden precies over elkaar heen liggen. De daglichtcamera 
kan bovendien flink inzoomen. Dankzij deze combinatie is het 
beter mogelijk om van gevonden ‘hotspots’ direct te kunnen 
bepalen wat er nu eigenlijk te zien is (bijv. een nest of een 
kuiken of toch een molshoop of ganzenpoep).

Een tweede belangrijke stap vooruit is de ontwikkeling van een 
eigen app waarmee de drone vanaf een iPad aangestuurd 

wordt. Waar we voorheen gebruik maakten van een standaard 
app voor de drone, is deze app speciaal ontwikkeld voor de 
toepassing van de drone binnen het weidevogelbeheer of 
breder, het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). 
Deze app stuurt drone en camera aan en bevat ook het 
camerabeeld, alles overzichtelijk op hetzelfde scherm.

Hebben we nu dan het spreekwoordelijke (weidevogel)ei van 
Columbus in handen? Nee, zo eenvoudig is het helaas niet! 

Het interessante is dat de nieuwe technische mogelijkheden, die 
zijn ontstaan door vragen uít het veld, nu weer nieuwe vragen 
oproepen voor ín het veld. Omdat we nu beter in staat zijn 
om doelgericht te vliegen en ook beter de (on)mogelijkheden 
kennen, rijst de vraag: ‘Wat zijn we nu eigenlijk aan het doen?’.

Update van het drone-team
Tekst: Bernard de Jong, foto’s (tenzij anders vermeld): Raymond de Vries

Nadat we in 2018 vol enthousiasme een eerste ‘leerjaar’ hebben gedraaid, wilden we in 2019 graag een stap vooruit maken met 
de Weidevogeldrone. Naast veel positieve ervaringen was de conlusie vorig jaar namelijk toch een beetje: ‘dit is nog niet goed 
genoeg’. (U kunt de ervaringen nog eens teruglezen in het verslag van vorig jaar.) Inmiddels zijn er vanuit de techniek veel meer 
mogelijkheden gerealiseerd die elk weer nieuwe uitdagingen aan het licht brengen!

Henk en Raymond geven een demonstratie in Warmond bij 
Gerard Mul in het kader van NPPL (Nationale Proeftuin Preci-
sielandbouw), foto: Peter Roek
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Voor een efficiënte inzet van de drone moeten we ons afvragen 
waar we vliegen, wanneer en waarom. Bijvoorbeeld het 
waarnemen van een grutto- of tureluurnest in lang raaigras, 
kort voor de eerste snede, blijft bijzonder lastig. Je moet daar 
dus al eerder bij zijn. Ook vragen verschillende vegetatietypen 
om verschillende vlieghoogten en -snelheden. Waar we nu 
dus naartoe willen, is het ontwikkelen van scenario’s die 
horen bij verschillende beheervormen. Dit moet de planning 
in het seizoen vereenvoudigen en ook de vliegers duidelijke 
handvatten geven over hoe er het beste gevlogen kan worden.

Over vliegers gesproken: het drone team is in 2019 
uitgebreid met maar liefst drie nieuwe vliegers: Jan, Jan 

en Walter! Zij zijn ‘intern’ opgeleid en hebben in 2019 de 
eerste ervaring opgedaan. Dit kunnen we goed gebruiken, 
want naast het ‘productie vliegen’ willen we in 2020 ook een 
aantal kleine projecten op-/voortzetten onder de noemer 
‘Fieldlab Krimpenerwaard’. Denk aan het monitoren van nesten 
en kuikens binnen een vast gebied, het inventariseren van 
slootkanten en een onderzoek naar de mate waarin een drone 
al dan niet voor verstoring zorgt.

Ook buiten de Krimpenerwaard gebeurt er van alles. 
Raymond en Mariëlle (ACK) hebben in alle hoeken van 

het land contacten gelegd om draagvlak te creëren voor onze 
visie op het gebruik van drones binnen het ANLb. Zodoende 
hopen we dat er ook meer budget ter beschikking komt voor 
het ontwikkelen van de drone en bijbehorende software. Dit 
kost namelijk veel tijd en dus ook geld. Vanuit diverse hoeken 
is er gelukkig belangstelling voor wat wij in de Krimpenerwaard 
doen en vallen we in positieve zin op. Dat heeft er bijvoorbeeld 
toe geleid dat er nu in de Lopikerwaard ook met de drone 
gewerkt wordt. Ook zijn er contacten gelegd met Van Hall 
Larenstein en met Wageningen University & Research voor het 
opzetten en uitwerken van diverse onderzoeken.

Tot slot is het natuurlijk nog de moeite waard om te vermelden 
wat de drone ons in 2019 gebracht heeft op het gebied 

van weidevogelbescherming. 
Het is vooralsnog lastig om 
dat in cijfers uit te drukken, 
omdat resultaten meestal 
niet 1 op 1 aan de drone te 
koppelen zijn. Met de nieuwe 
technieken zijn we samen met 
de weidewachters wel in staat 
geweest om nesten en vogels 
beter en met meer zekerheid in 
beeld te krijgen. Op basis van 
deze waarnemingen is weer 
flink wat last-minute beheer 
afgesloten, waarmee pullen 
hopelijk meer kans hebben 
gekregen om vliegvlug te 
worden!

Nog even terugkomend op 
dat (weidevogel)ei van 

Columbus: weidevogelbeheer 
blijft een enorm ingewikkelde 
puzzel en we hebben niet 
de illusie dat de drone hét 

wondermiddel is in dit verhaal. Het is een prachtig technisch 
hulpmiddel, maar uiteindelijk blijft het toch mensenwerk. 
Goed weidevogelbeheer blijft een samenspel: van agrariërs die 
op basis van waarnemingen bereid zijn om iets te doen of te 
laten, en van weidewachters die een onmisbare schakel vormen 
tussen agrariër, het collectief en de vliegers!

Henk geeft instructies bij de ANV Lopikerwaard. Aan de knoppen 
staat Lisette van Soest
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Deze zomervakantie ging ik op zoek naar de Big Five in 
Zuid-Afrika, een indrukwekkende roadtrip door een 

overweldigende natuur en met enorm veel beesten. Maar als ik 
in het begin van het voorjaar de eerste grutto hoor en de eerste 
groepjes kieviten waarneem, kan ik mijn geluk niet op. De grutto, 
kievit, tureluur, scholekster en slobeend, het zijn De Big Five 
in de Krimpenwaard. Iets makkelijker te vinden, maar daarom 
niet minder fraai. Ze hebben van de Krimpenerwaard hun thuis 
gemaakt en dat geldt ook voor mij. 

Het is mijn tweede seizoen als weidevogelwachter en nu al heb 
ik heimwee naar de maandagavonden, waarop we er met ons 

kluppie op uittrekken om de dalende weidevogelsstand te keren. 
“Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt om de weidevogelstand 
stabiel te houden’’, zegt Marielle Oudenes, gebiedscoördinator 
van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard. Ze heeft de leiding 
en of ze gelijk krijgt moet nog blijken, want op het moment van 
dit schrijven worden de cijfers van 2019 geanalyseerd. Eén ding 
is zeker: aan haar inzet zal het niet hebben gelegen en als iemand 
hiervoor een groot compliment verdient is het Mariëlle. Met een 
overweldigend charmeoffensief haalt ze de meest sceptische 
boeren binnen en regelt ze weer een weidevogelbeheerpakket, 
zoals uitgestelde maaidatum en/of kruidenrijke randen. Het 
aantal deelnemende boeren is dan ook gestegen en ze aast 
voor het volgend seizoen op nog een paar 
nieuwe agrariërs. Want alleen door samen 
te werken met de boeren kunnen we de 
weidevogels een overlevingskans bieden.
In het gebied aan de oostkant van Berg-
ambacht liggen vier plas-draspercelen, 
natte gebieden waar de grutto’s, kieviten 
en tureluurs naar hartelust foerageren en 
ook de jongen genoeg eten vinden. Ook 
zijn er grote maïspercelen, waar vooral 
kieviten neerstrijken. Het broedsucces lijkt 
volgens Oudenes best goed. Oudenes: 
“Door het beheer zo optimaal mogelijk 
neer te leggen, mozaïekbeheer, proberen 
we het leefgebied voor kuikens optimaal 
te maken.’’ Ze vertelt dat het in nieuwe 
seizoen de aandacht voor predatie door 
bunzing en kiekendief prioriteit heeft. 
En dat niet alleen; ook de vlotjes voor 
de sterns gaan volgend jaar opnieuw te 
water. Dit jaar wilde het niet lukken, maar 
van opgeven willen we niets weten. De 
sterns hebben (Friese) plompebladen, 

beschutting en stilte nodig.
Dat laatste is voor mij een dingetje, maar met Fries bloed in de 
aderen en met een waadpak aan gaan we opnieuw proberen de 
sterns naar de mooie brede sloten in de Krimpenwaard te lokken.

Er is niets leuker dan samen met Mariëlle in de landrover op 
zoek te gaan naar nesten en jonge weidevogels. We schrikken 

als we struinend in het weiland op een piepend geluid afgaan en 
uiteindelijk pasgeboren grutto’s vinden. De ouders vliegen met 
enorm veel lawaai vlak boven ons hoofd en vertellen de kleintjes 
om stil te blijven liggen. Ik ga er bijna op staan, want in het hoge 
gras zijn ze niet te vinden. We zijn onder de indruk. En zoals elke 
maandagavond strijken we na ons speurwerk met verrekijker 
neer op ons vaste honk, de ‘skihut’ van Rob en Ingrid. We 
vertellen onder het genot van koffie/thee en koek onze verhalen. 
De gastvrijheid van de familie Schmidt is iedere maandagavond 
hartverwarmend.Op één van onze laatste avonden, de zon gaat 
prachtig onder, zien we een groep vliegvlugge grutto’s. Voor de 
zekerheid bellen we even met specialist Astrid Kant om te weten 
hoe we de jongen kunnen onderscheiden van een volwassen 
exemplaar. We kijken er met enige trots naar, want dat is ons 
dan toch maar gelukt: jonge grutto’s die op het punt staan te 
vetrekken voor een lange vlucht naar Afrika. Daar doen we het 
voor! Tot volgend jaar !

Optimisme over populatie
bij een weidevogelwachter
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).

Hier doen we het voor: jonge grutto’s, foto: Bernard de Jong
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Uit het Verbeterplan zijn een aantal maatregelen 
meegenomen in een subsidie-aanvraag bij Provincie Zuid-

Holland, een zogenaamde POP3-subsidie. Deze subsidie-
aanvraag is gedaan in het najaar van 2017 en lag al die tijd ter 
beoordeling bij de Provincie. Na heel lang wachten heeft het 
Collectief in de zomer van 2019 een beschikking ontvangen 
waarbij onderdelen uit de subsidieaanvraag goedgekeurd zijn.
Dat is goed nieuws!

De kosten die het Collectief gemaakt heeft bij de aanschaf 
van plas-dras pompen (inmiddels 16 stuks!) kunnen 

daardoor voor een deel gesubsidieerd worden. Dit geldt ook 
voor kosten die gemaakt zijn bij het inzaaien van kruidenrijke 
mengsels bij verschillende boeren in ons gebied. Al met al 
wordt het lange wachten dus beloond! Alhoewel… het geld is 
tot op het moment van schrijven nog niet ontvangen.
De aanvraag van een deelbetaling brengt veel administratieve 
haken en ogen met zich mee, maar... we houden de moed erin!

Verbeterplan weidevogels 
POP3-subsidie eindelijk beschikt!
Mariëlle Oudenes-Graveland, gebiedscoördinator Agrarisch Collectief Krimpenerwaard

In september 2017 heeft het Agrarisch Collectief, in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en 
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een Verbeterplan Weidevogels Krimpenerwaard opgesteld. In dit Verbeterplan zijn maatregelen 
opgenomen om de weidevogelpopulatie in ons gebied in stand te houden en te verbeteren. De maatregelen in het Verbeterplan zijn 
divers en lopen uiteen qua grootte. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanschaf van plas-dras pompen, het behouden van openheid 
door onderhoudswerk aan griendjes, aanpassingen van de ZHL terreinen Kadijk-West en Den Hoek en het realiseren van kruidenrijk 
grasland op grotere schaal.

Opvettende grutto’s in plas-drasterrein, foto: Bernard de Jong
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Actieplan Boerenlandvogels 
Hoe staat het met de uitvoering?
Joke Colijn, lid weidevogelbescherming NVWK

In 2017 hebben de acht Zuid-Hollandse agrarische 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. Tot in alle bestuurlijke lagen is inmiddels doorgedrongen dat maatregelen t.a.v. natuur hard 
nodig zijn - denk alleen maar aan de zeer actuele stikstofcrisis en onze veel te hoge CO2-uitstoot. Uiteraard zijn de problemen van 
weide- en akkervogelpopulaties hier direct onderdeel van. Ik herhaal kort de achtergronden voor beter begrip van de huidige situatie. 

Maatregelen uit de Verbeterplannen van 2017 zijn slechts 
mondjesmaat toegezegd door de provincie Zuid-Holland (PZH) 

en veel voorstellen daaruit zijn ‘on hold’ gezet door de provincie, 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 of 
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 inmiddels een beschikking ontvangen, maar er is 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 werd voorgezeten 
door toenmalig gedeputeerde Han Weber, en daarin hadden 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 waren dat Jaap 
Graveland en ikzelf) en een drietal PZH-ambtenaren. 

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

konden worden opgenomen. Boerenlandvogels, omdat ook 
akkervogels als bijvoorbeeld de patrijs onder zware druk staan. In 
het BO ontstond behoefte aan samenstelling van een Kennisteam 
dat voor specifieke zaken oplossingsrichtingen moest zoeken, 
zoals verantwoorde aanpak predatie, een eenduidige monitoring op 
agrarisch en natuurgebied, het geven van deskundige visie enz. Ook is 
uit het BO een Kernteam samengesteld met 1 vertegenwoordiger van 
BN, 1 namens de TBO’s, 1 namens DGM, 1 namens het Kennisteam, 
1 namens de vrijwilligers die meedenken over beleid (dat werd ik) en 
de drie PZH-ambtenaren. Het Kernteam ‘kookte besluiten voor’ die 
in het BO - waarin elke partij breder vertegenwoordigd is - afgetikt 
konden worden; dit klinkt eenvoudiger dan in de praktijk bleek. Het 
stroeve proces werd begeleid door Paul Terwan, die een adviesbureau 
voor ‘groene vraagstukken’ heeft en voor een dergelijk plan in diverse 
provincies al zijn strepen heeft verdiend. Paul schreef de inhoud van 
het plan n.a.v. de input die door het Kernteam werd gegeven. Het BO 
bleef alles zeer kritisch volgen. 

Het Zuid-Hollandse Actieplan kent een algemene inleiding waarin 
de doelen en de manieren om die te bereiken zijn omschreven. 

Daaronder kwamen vijf bijlagen te hangen. Sommige van de acht regio’s 
werden om praktische redenen vanwege de tijdsdruk samengevoegd, 
omdat ook IN elke regio moest worden teruggekoppeld met alle 
partijen. In de bijlagen staan concreet uitgewerkte voorstellen voor 
elk gebied, inclusief een kostenbecijfering. Het Actieplan met bijlagen 
moest ruim voor het einde van het jaar ingediend zijn om in aanmerking 
te komen voor die nieuwe POP3-subsidieopenstelling. Die limiet werd 
niet gehaald, gelukkig werd toen de openstelling doorgeschoven naar 
2019. De provincie had zelf nog 1,9 mln ter beschikking voor (her)
inrichting van gebieden, waarvan inmiddels al 600.000,- is besteed 
elders in Zuid-Holland. Vanwege verschillende inzichten dreigde het 
hele plan zelfs niet vóór de verkiezingen van maart op de agenda van 
Provinciale Staten te komen, maar gelukkig kon het op de valreep nog 
in de laatste bijeenkomst geaccoordeerd worden. Je moet immers 
maar afwachten of een nieuwe politieke samenstelling er in mee 
zou gaan. Zie voor inhoud van het Actieplan en de bijlagen het blijde 
Nieuwsbericht van 14 maart 2019 op onze site onder https://www.
nvwk.nl/actueel/nieuws.

Nu wordt door het Kernteam gewerkt aan de uitvoering. Zoals we 
inmiddels weten komt Europees geld uit POP-subsidies heel 

traag beschikbaar - zie Mariëlle’s bijdrage op pagina 33! Daarom 
ligt de focus eerst op de verdeling van de resterende 1,3 mln van de 
provincie om daarmee snel plannen te kunnen realiseren die direct 
soelaas bieden voor de weide- en akkervogels. 
Hiervoor hebben zowel de drie TBO’s als de collectieven voorstellen 
gedaan. Natuurlijk komt ook het totaalbedrag van deze ‘plannen-met-
prioriteit’ veel duurder uit, dus er moeten nu keuzes worden gemaakt 
op basis van het argument welke investeringen het snelst duurzaam 
resultaat opleveren. Het Actieplan kijkt tien jaar vooruit; de overige 
verbetervoorstellen moeten in die jaren uit POP-subsidies worden 
aangevraagd. 

Voor de Krimpenerwaard heeft het ZHL één project aangeleverd: 
polder De Nesse, onderdeel van het NNN. Het gaat om verdere 

inrichtingsmaatregelen voor verbetering van de waterhuishouding en 
nat biotoop, en aanpassingen om de beheerbaarheid te verbeteren, 
zodat verruiging kan worden tegengegaan waarmee de kwaliteit voor 
weidevogels wordt vergroot. In de korte tijd van het bestaan heeft het 
gebied al bewezen grotere aantallen en meer soorten vogels aan te 
trekken. Laten we hopen dat dit plan wordt gehonoreerd. Vergeef me 
maar als ik in dit geval niet helemaal onpartijdig ben. 
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Pakketcode Pakketgroep    Beheerpakketgroep   Aantal hectare
Een sloot met zwarte stern-vlotjes in de ochtendnevel, foto fam. Mulder  
A01a  1 april - 1 juni    grasland met rustperiode   124,17 
    
A01c  1 april - 15 juni    grasland met rustperiode   5,24 
    
A01l  1 mei - 15 juni    rasland met rustperiode   33,16 
    
A01m  8 mei - 22 juni    grasland met rustperiode   10,96 
    
A03f  greppel inundatie 15 februari - 15 mei plas-dras    0,36 
    
A03g  greppel inundatie 15 februari - 15 juni plas-dras    6,07 
    
A04a  nestbescherming op grasland  legselbeheer    932,78 
    
A04c  nestbescherming op bouwland  legselbeheer    71,09 
    
A04d  legselbeheer met 2 weken rustperiode legselbeheer    41,24 
    
A05a  1 april - 15 juni    kruidenrijk grasland   54,51 
    
A05h  randen t/m 1 - 1,5 meter en breder  kruidenrijk grasland   104,59 
    
A06a  1 april / 15 juni, min. 1 tot max. 1,5 GVE extensief beweid grasland   31,53 
    
A06c  1 april / 15 juni, min. 1 tot max. 3 GVE extensief beweid grasland   35,62 
    
A07a  rijland     ruige mest    128,28 
    
A13a  botanisch weiland    botanisch waardevol grasland  6,85 
    
A13b  botanisch hooiland   botanisch waardevol grasland  1,35 
    
A13c  Randen t/m 1 - 1,5 meter en breder  botanisch waardevol grasland  43 
    
Code  Pakketgroep    Beheerpakket    Aantal meter

L12a  baggeren met de baggerpomp  duurzaam slootbeheer   751012,93 
    
L12b  ecologisch slootschonen   duurzaam slootbeheer   696452,53
    
L12d  ecologisch slootschonen tot 100%  duurzaam slootbeheer   206254,47
   
R30a  nestgelegenheid zwarte stern  nestgelegenheid Zwarte Stern  3,59 
    
Code  Beheerpakket         Aantal ha 

Z.30.20a   Hakhoutbeheer elzensingel        0,23 

Z.30.26a   Boomgaard         0,15 

Z.30.27a  droog     hakhoutbosje    0,15 

Z.30.28a  griendje     griendje     0,16 

Z.30.29a  bosje     bosje     0,51

Resultaten ACK
De volgende oppervlakten zijn in 2019 aan weidevogelgebied bij ACK/ Weidehof 
geregistreerd (inclusief ‘Ligging buiten leefgebied’).
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De zwarte stern in de Krimpenerwaard
Tekst en foto’s: Max Ossevoort

De zwarte stern broedt in Nederland in de veenweide- en moerasgebieden, dus ook in de Krimpenerwaard, van nature 
op gele plomp of krabbenscheer. Door het verdwijnen van deze planten moeten de zwarte sterns ondersteunt worden 
door het leggen van vlotjes om tot broeden te kunnen komen. 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 Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en door de 
NVWK vlotjes uitgelegd in de Krimpenerwaard. Overigens worden er ook sporadisch broedsels op natuurlijke vegetatie 
waargenomen. 

Omdat de samenwerking met het ZHL ook op het gebied van de zwarte stern dit jaar weer een stapje verder gaat, geeft dit 
verslag niet alleen een overzicht van de NVWK-koloniën, maar voor het eerst ook resultaten van de koloniën van het ZHL in de 

Krimpenerwaard, overigens ook gemonitord door vrijwilligers van de NVWK. Hierdoor wordt een completer beeld van het wel en 
wee van de zwarte stern in onze Krimpenerwaard verkregen.
Op woensdag 26 juni werd door ZHL de jaarlijkse vlotjes- en vogeldag op de standplaatsboerderij van het ZHL aan Schaapjeszijde 
georganiseerd. De grote schuur biedt voor het maken van vlotjes een ruime werkplaats. Onder leiding van ervaren vrijwilligers van 
de NVWK en de Groene motor konden enthousiaste bezoekers, zowel volwassenen als kinderen, de vlotjes voor de zwarte sterns 
in elkaar zetten.

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 dankbaar voor deze prettige samenwerking met het ZHL, Groene Motor  en het ACK.

Algemeen
De koloniën van de NVWK worden gemonitord door Wim Sloof en Max Ossevoort. Gezien de toename van het aantal uit te 

leggen vlotjes wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers.
De vestiging van de zwarte stern vond dit jaar, waarschijnlijk als gevolg van het lang aanhoudende koude weer, ongeveer 2 weken 
later plaats dan gemiddeld.

Resultaten 2019 in de Krimpenerwaard van de NVWK-koloniën
Dit jaar zijn door vrijwilligers van de NVWK de vlotjes voor de zwarte stern weer rond 25 april in de Krimpenerwaard uitgelegd. 

En ook dit jaar hingen de eerste ‘verkenners’, dit keer bij de familie de Jong in Stolwijk, al weer boven ons. Vorig jaar, 2018, was door 
de grote mate van predatie een rampjaar voor de zwarte sterns in de Krimpenerwaard: het slechtste jaar in deze eeuw!. Om het risico 
van predatie te spreiden hebben we besloten om per locatie de vlotjes in 2 (geschikte) sloten uit te leggen in plaats van een. Uiteraard 
in overleg met de betreffende eigenaren. 

West Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. H. Mulder 34 (19 en 15) 7 (7 om 0) 11
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De familie Mulder legt de vlotjes jaarlijks zelf uit. De vlotjes 
zijn uitgelegd in twee met gele plomp begroeide sloten 
(de oude en een nieuwe vorig jaar al verkende locatie). 
Er stond een mooie brede grasrand ter bescherming 
van beide kolonies. Pas in de tweede helft van mei vond 
bezetting plaats van de vlotjes op de oude locatie, maar 
een week later waren er om onbekende reden al weer 
vogels vertrokken waardoor er maar 7 vlotjes bezet 
bleven. Die 7 paartjes brachten wel 11 jongen groot en 
dat is met 1,57 jong per broedpaar een goed gemiddelde. 
  
  

 West Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. A. de Jong 24 (18 en 6) 12 (7 en 5) 16

De familie de Jong legt zelf de vlotjes uit. Op de nieuwe locatie werden 6 vlotjes uitgelegd, waarvan 5 bezet werden. Langs beide 
kolonies werd een mooie brede en hoge vegetatierand met diverse kruiden, vanaf ruim vóór het eerste vlotje tot na de laatste vlotjes, 
aangehouden. De vlotjes blijven jaarrond in het water. Er was dit jaar geen sprake van predatie en waar vorig jaar het eindresultaat 
‘0’ jongen was, werden dit jaar ,verspreid over beide locaties, 16 vliegvlugge jongen waargenomen, wat met 1,33 jong een goed 
gemiddelde is. Op naar het volgende jaar.

Oost Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. van Eijk 25 25 ?

De familie van Eijk legt de vlotjes zelf uit. Volgens de familie van Eijk waren er initieel 10 vlotjes uitgelegd die allemaal bezet werden, 
waarna er in totaal nog 15 vlotjes bij werden gelegd, die ook allemaal bezet zijn geraakt. Bij de meeste nesten werden 2 vliegvlugge 
jongen geteld, wat een geweldig broedsucces is. Door omstandigheden is deze locatie dit jaar niet gemonitord door de NVWK.

Oost Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Aantal vliegvlugge jongen
Fam. A. van Diemen 6 6 ?

De familie van Diemen heeft dit jaar zelf 6 vlotjes uitgelegd. Door omstandigheden is er ook daar dit jaar niet gemonitord, waardoor 
geen resultaten bekend zijn. Volgend jaar zal de kolonie minimaal bestaan uit 10-12 vlotjes.

Een sloot met zwarte stern-vlotjes in de 
ochtendnevel, foto: fam. Mulder
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Schoonouwen

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. I.&M. de Jong 18 (9 en 9) 9/8 30

Ook dit jaar werden er op 2 locaties vlotjes uitgelegd. Op de oude locatie raakten alle vlotjes bezet, waarvan de laatste 3 pas in juni. 
Op de nieuwe locatie was een meerkoet de zwarte sterns te vlug af, waardoor er 8 vlotjes bezet werden. Deze locatie had de hoogste 
bezettingsgraad (17 van de 18 vlotjes) van alle door de NVWK gemonitorde locaties. Langs beide kolonies werd een lange en brede 
graskant gespaard met maaien, beschermd tegen grazend vee met een elektrische draad. Met een resultaat van 30 waargenomen 
vliegvlugge jongen komt deze kolonie op een gemiddelde van 1,76 jong per broedpaar wat erg goed is.

Schoonouwen

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. M. de Vries 18 (9 en 9) 0/0 0

Evenals vorig jaar werden hier op 2 locaties vlotjes uitgelegd. Op 22 mei werden in de oostelijke kolonie een vijftal vlotjes door zwarte 
sterns bezet, maar op 6 juni werden beide kolonies verlaten aangetroffen. De reden is niet bekend. In beide sloten is de gele plomp 
bijna verdwenen en mogelijk is dit een oorzaak van vertrek. Hervestiging heeft niet meer plaats gevonden. Voor het eerst in deze 
eeuw heeft deze locatie geen jongen voortgebracht.

Benedenkerk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. M. Verburg 27 (22 en 5) 12 18

De vlotjes worden door de familie Verburg zelf uitgelegd. Een kolonie is gelegen in een grote put, zowel met gele plomp als met 
krabbenscheer begroeid, die een verbreding is van een brede sloot. Dit jaar werden er ook in die sloot, die geheel begroeid is met 
krabbenscheer, 7 vlotjes uitgelegd, waarvan een deel bezet werd. Eigenlijk is dit nog de enige locatie waar vlotjes in het krabbenscheer 
bezet worden. Op de tweede locatie werden 5 vlotjes uitgelegd, maar daar heeft geen bezetting plaats gevonden. Op 17 juli werden 
boven de eerste kolonie 39 volwassen vogels geteld, terwijl er een maximum van 12 vlotjes bezet waren! Met een waargenomen 
resultaat van 18 vliegvlugge jongen komen we op een gemiddelde van 1,5 vliegvlug jong per kolonie, een prima resultaat.

Benedenkerk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. P. Verdoold 14 3 3

Deze kolonie werd dit jaar voor het eerst ingericht in een sloot met een matige begroeiing van gele plomp. Op 29 mei werden er 10 
zwarte sterns op 8 vlotjes en 6 vogels boven de kolonie waargenomen. Op 11 juni waren dit in totaal nog 7 vogels en op 19 juni 
werden 3 vlotjes met eieren aangetroffen. Met een weliswaar lage bezettingsgraad was het gemiddelde van 1 vliegvlug jong per 
broedpaar een aardig begin. Er zullen nog een aantal maatregelen worden genomen om de kans op succes in 2020 te verhogen.

Koolwijk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. C. Verhagen 10 0 0

Bij de familie Verhagen heeft dit jaar geen vestiging plaats gevonden. In 2020 zullen de vlotjes worden uitgelegd in een andere met 
plompenblad begroeide sloot, waardoor mogelijk meer kans op vestiging zal zijn.
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Berkenwoude

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. van Erk 8 6 8

Oude wetering, westzijde Berkenwoudse Driehoek, Eén kolonie die gemonitord werd door Jan Heuvelman.

Dit jaar zijn bij de families J. Borreman (Tiendweg-Oost), A. Vonk Noordergraaf (IJsseldijk Noord) en M.J. Verkaik (IJsseldijk Noord) 
geen vlotjes uitgelegd/gemonitord. De plannen zijn om daar volgend jaar wel weer invulling aan te geven.

Het eindresultaat NVWK 2019
De zwarte stern heeft een gemiddelde nodig van 0,78 vliegvlug jong per broedpaar om de populatie in stand te houden. Na 

het slechte jaar 2018 met slechts 55 broedparen/29 vliegvlugge jongen (gemiddeld 0,52), is dit jaar met 86 vliegvlugge jongen het 
resultaat stukken beter, met een gemiddelde van 1.37. We hopen dat, mede door de extra nog te treffen maatregelen, de resultaten 
in 2020 nog beter zullen zijn, waardoor we weer op het niveau van 2016 (minimaal 95 vliegvlugge jongen) hopen te komen.

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
147 63 86 1,37

Resultaten 2019 in de Krimpenerwaard van de ZHL-koloniën
De ZHL koloniën worden in toenemende mate gemonitord door vrijwilligers van de NVWK. De namen van de vrijwilligers zullen 

bij de resultaten worden vermeld.

Omgeving eendenkooi Nooitgedacht (Berkenwoude)

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
24 19 22 1,16

2 koloniën werden gemonitord door Coen van Nieuwamerongen. Predatie door snoek waargenomen.

Polder Den Hoek

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
77 24 31 1,29

5 koloniën gemonitord door Max Ossevoort. 2 koloniën bleven dit jaar onbezet (26 vlotjes).

Van de koloniën in respectievelijk polder De Nesse en polder Kadijk-West zijn geen gegevens beschikbaar.
Mocht u vermoedens hebben over eventuele broedgevallen van zwarte sterns, dan wordt u verzocht contact hierover op te nemen 
met hetzij Wim Sloof (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; https://www.facebook.com/dezwartestern/
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Maart 2019 – Zeer zacht, nat en normale hoeveelheid 
zon

Met een gemiddelde temperatuur van 8,0°C tegen normaal 6,2 
°C was maart zeer zacht.
De maand kende een duidelijke tweedeling. De eerste achttien 
dagen was het onstuimig met regelmatig veel wind en neerslag. 
Een westelijke stroming zorgde voor aanvoer van de ene na de 
andere depressie vanaf de oceaan. De temperatuur bleef hierbij 
op de meeste dagen boven normaal. De eerste tien dagen van 
de maand lag de gemiddelde temperatuur zelfs ruim drie graden 
boven normaal. Vanaf de 19e kregen hogedrukgebieden boven 
onze omgeving de overhand. Het werd rustig weer, met slechts 
af en toe een zwakke storing. In heldere nachten kwam de 
temperatuur een enkele keer onder het vriespunt, verder bleven 
de temperaturen over het algemeen boven normaal. In De 
Bilt kwam de temperatuur op drie dagen onder het vriespunt, 
normaal telt maart acht vorstdagen.
Maart 2019 komt in de categorie van ‘zeer zachte winters’ en 
eindigt in de top tien van zachtste winterperiodes sinds 1901. 
De maand was nat met gemiddeld over het land 94 mm neerslag 
tegen normaal 68 mm. Bijna alle neerslag viel de eerste achttien 
dagen van de maand. Op 7 maart viel landelijk gemiddeld bijna 
14 mm, in het midden van het land zelfs 20-25 mm. Ook 10 
en 11 maart was het zeer nat, met in het noorden van het land 
25-30 mm neerslag. Op 10 maart kwam het voor het eerst in 
ruim een jaar tot storm. Het KNMI gaf code oranje uit voor zeer 
zware windstoten in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant 
en Limburg. Uitzonderlijk waren de zeer zware windstoten zo 
ver in het binnenland. Op 14 maart viel er landelijk ca. 10 mm 
neerslag. Vanaf de 19e viel er nauwelijks meer neerslag, alleen 
op 25 maart kwamen er vooral in het noordoosten van het land 

nog pittige buien voor. De meeste neerslag viel deze maand in 
het noorden van het land, de minste neerslag viel in het zuiden 
van het land.
De hoeveelheid zon lag met gemiddeld over het land 129 uren 

zon vrijwel gelijk aan het 
langjarig gemiddelde van 
125 uur.

April 2019 – Zeer 
zacht, zeer zonnig 

en vrij droog
Met een gemiddelde 
temperatuur van 10,9 °C in 
De Bilt tegen een langjarig 
gemiddelde van 9,2 °C was 
april zeer zacht. Dit is goed 
voor een 7e plaats in de lijst 
van zachtste aprilmaanden 
sinds 1901. De maand 
werd gekenmerkt door een 
sterk wisselend weerbeeld, 
waarbij enkele koude 
dagen met (winterse) buien 
werden afgewisseld door 
zonnige perioden met 
zomers warme dagen.

Het weer en onze weidevogels in 2019
Bente Tielkemeijer; bron: www.knmi.nl

Het was een zacht voorjaar, foto: Marije Spruit
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De maand begon zonnig en warm, op 2 april gevolgd door een 
actief koufront met in het zuiden enkele stevige onweersbuien. 
De dagen daarna verliepen licht wisselvallig, met overdag 
temperaturen rond de 10°C en in de nachten plaatselijk lichte 
vorst. Vanaf 6 april kreeg ons land onder invloed van een 
hogedrukgebied boven Scandinavië te maken met een oostelijke 
stroming, waarmee geleidelijk zachtere lucht werd aangevoerd. 
Op 7 april steeg het kwik in een groot deel van het land tot 20 °C 
of meer, waarmee op veel plaatsen, waaronder De Bilt,  de eerste 
warme dag van het jaar een feit was.
Vanaf 9 april werd de stroming meer noordoostelijk en werd 
er geleidelijk koudere lucht aangevoerd. Het koudst was het 
in de periode van 11 tot en met 14 april, met in de nachten 
landinwaarts op veel plaatsen lichte vorst. In De Bilt kwam het 
tot 2 vorstdagen (minimumtemperatuur onder het vriespunt), 
tegen 4 vorstdagen normaal. Ook overdag was het koud voor de 
tijd van het jaar en bleef het kwik op 12 en 13 april op de meeste 
plaatsen beneden de 10 °C steken. Op de 13e vielen er lokaal 
winterse buien, met vooral in het noorden en oosten ook (natte) 
sneeuw.
Halverwege de maand werd de stroming meer zuidoostelijk. 
Dit was het begin van een lange periode met overwegend 
droog, zonnig en warm weer. Van 18 tot 24 april lagen de 
maximumtemperaturen bijna overal dagelijks boven de 20 °C en 
waren er vooral in het zuiden elke dag stations die een zomerse 
dag registreerden (maximumtemperatuur van 25 °C of meer). 
De warmte werd op 24 april verdreven door een koufront met 
zware onweersbuien in het oosten en noordoosten, waarna er 
een koeler en wisselvalliger weertype aanbrak onder invloed van 
een lagedrukgebied in onze omgeving. Met 10 mm gemiddeld 
over het land was dit de natste dag van de maand, al viel er in 
de noordoostelijke helft met 10-25 mm aanzienlijk meer. 
Hetzelfde front bracht de volgende dag in een deel van dit gebied 
nog eens ruim 10 mm, gevolgd door meer plaatselijke buien in de 
dagen daarna. Het grootste deel van de maand was het echter 
(overwegend) droog. Met een totaal van 27 mm gemiddeld over 
het land tegen 44 mm normaal, was april uiteindelijk vrij droog. 
Door het buiige karakter van de neerslag waren de ruimtelijke 

verschillen wel groot.
April was verder een zeer zonnige maand met gemiddeld over 
het land 241 uur zon, tegen 179 uur normaal. Ook in De Bilt 
was het zeer zonnig met 247 uur tegen 174 uur normaal, goed 
voor een 4e plek in de lijst zonnigste aprilmaanden. Het landelijke 
station telde één sombere dag, 30 april, terwijl 2 sombere dagen 
normaal zijn. In de kustgebieden scheen de zon het meest. Vooral 
de periode van 7-23 april was erg zonnig, met van 19-22 april 
op de meeste plaatsen vier aaneengesloten onbewolkte dagen.

Mei 2019 – Koel, droog en vrij zonnig
Met een gemiddelde temperatuur van 11,7 °C tegen een 

langjarig gemiddelde van 13,1 °C verliep de laatste maand van 
de lente koel. Hiermee komt een einde aan een lange reeks van 
maanden met een bovengemiddelde temperatuur. De laatste 
keer dat de gemiddelde maandtemperatuur onder normaal kwam 
was in maart 2018. De eerste tien dagen van de maand waren 
koel en licht wisselvallig onder invloed van een standvastige 
noordelijke stroming.
Vanaf 11 mei kwam het weer onder invloed van hogedrukgebieden 
en werd het droog en zonnig weer. De noord- tot noordoostelijke 
wind zorgde er echter voor dat de temperatuur niet veel opliep. 
’s Nachts kon het in de heldere nachten ook nog steeds flink 
afkoelen. In De Bilt kwam het niet meer tot vorst, waardoor 
de maand net als normaal geen officiële vorstdagen telt. Vanaf 
de 16e werd het iets wisselvalliger en minder zonnig, maar 
namen de temperaturen geleidelijk toe. Op 18 mei kwam de 
temperatuur voor het eerst deze maand in De Bilt boven de 20 
°C, een warme dag. 19 mei was de warmste dag van de maand. 
Het contrast binnen het land was echter groot. Aan de kust, waar 
lage bewolking van zee het land op dreef, werd het die dag niet 
warmer dan een graad of dertien. In het oosten van het land 
werd de dag afgesloten met fikse onweersbuien.
Daarna was het opnieuw een aantal dagen nagenoeg droog, met 
op 20 en 21 mei veel bewolking en temperaturen ruim onder 
normaal, maar daarna meer zon en hogere temperaturen. Vanaf 
26 mei werd het opnieuw wisselvalliger, met temperaturen die de 
meeste dagen onder normaal lagen. Pas de laatste twee dagen van 

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)

Gemiddelde temperaturen (ºC)

Neerslag (mm)

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

Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 8,1

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 10,7

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 11,7

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 17.9

Norm. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 92.0

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 26.5

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 46,3

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 91,4



WEIDEVOGELVERSLAG | 201942

de maand liep de temperatuur weer 
op. In totaal telde mei zeven warme 
dagen (maximumtemperatuur 
20°C of hoger) en  geen zomerse 
dag (maximumtemperatuur 25°C 
of hoger), tegen een langjarig 
gemiddelde van respectievelijk tien 
en drie. Gemiddeld over het land viel 
33 mm neerslag tegen een langjarig 
gemiddelde van 61 mm en daarmee 
was de maand droog. Lang leek het 
erop dat de maand als zeer droog de 
boeken in zou gaan, maar storingen 
op 26 en 28 mei zorgden aan het 
einde van de maand toch nog voor 
de nodige neerslag.
Op 19 mei trokken er in de middag 
en avond forse onweersbuien over 
het oosten van het land, met lokaal 
veel neerslag en wateroverlast 
tot gevolg. Op 26 mei zorgde een 
storing voor 15-20 mm in het 
noordwesten van het land, de regio 
die tot dan toe zeer droog was met 
slechts 5-10 mm neerslag. Op 28 
mei trok een lagedrukgebied over het midden en zuiden van het 
land, met lokaal rond 30 mm neerslag. Met landelijk gemiddeld 
223 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 213 uren was 
de maand vrij zonnig. Vooral van 11 tot en met 15 mei en op 
23 en 24 mei scheen de zon uitbundig; 20 en 21 mei waren 
daarentegen vrij sombere dagen.

Juni 2019 – Extreem  warm, nat en zeer zonnig
Met een etmaalgemiddelde temperatuur van 18,1°C in De 

Bilt de was het de warmste junimaand sinds 1901.  In 1976 
en 2017 had juni een gemiddelde temperatuur van 18,0°C. 
Juni begon warm onder invloed van een hogedrukgebied boven 
Midden-Europa. Op 2 juni werd in de Bilt de eerste tropische 
dag van het zomerseizoen genoteerd. Daarna volgde onder 
invloed van storingen boven West-Europa een wisselvallige 
periode met temperaturen rond normaal die tot halverwege 
de maand duurde. Aansluitend trok een hogedrukgebied via 
Duitsland naar Rusland en werd het zomers warm. De warmte 
werd vanaf de 19e enkele dagen onderbroken door een storing 
boven West-Europa, waarna de stroming zuidoostelijk werd 
en de temperatuur weer snel omhoog ging. Op 25 juni werd 
het zeer warm met temperaturen tot rond 35°C in het oosten 
en zuidoosten. Deze temperaturen behoren bij de hoogste 
waarden gemeten in juni sinds 1901. Opvallend waren ook 
de hoge minimumtemperaturen, die op 24 en 25 juni rond 
20 °C lagen, normaal in juni is ongeveer 10°C. Daarna werd 
het door een noordelijke stroming vooral in het noorden en 
westen beduidend minder warm, maar de maand eindigde 
met een zuidelijke stroming opnieuw zeer warm met maxima 
boven 30°C. De maand telde in totaal 9 zomerse dagen (in De 
Bilt maximumtemperatuur 25,0°C of hoger), en 4 tropische 
dagen (in De Bilt maximumtemperatuur 30°C of hoger), tegen 
normaal respectievelijk 5 en 1. Met gemiddeld over het land 82 
mm neerslag tegen normaal 68 mm was de maand juni nat. De 
neerslag was ongelijk over het land verdeeld. In het oosten was 

het droger dan normaal. In De Bilt viel 121 mm tegen 66 mm 
normaal.  In het westen en midden viel ongeveer 2 keer zoveel 
neerslag dan normaal. De neerslagverdeling wijkt af van normaal. 
Normaal is in juni de kust droger dan het binnenland maar omdat 
de door storingen boven West-Europa veroorzaakte buien en 
regen deze maand vooral over het westen trokken, was het nu 
omgekeerd. De combinatie van een natte en zonnige maand 
werd veroorzaakt doordat de neerslag vooral viel tijdens relatief 
kortdurende (vaak zware) buien waardoor de neerslagduur 
kleiner dan normaal was (landelijk gemiddeld 28 uur tegen 42 
uur normaal.)
De neerslag viel vrijwel geheel in de periode van 3 t/m 15 juni en 
rond 19 juni. Op 4 en 5 juni viel plaatselijk 20-40 mm neerslag 
tijdens onweersbuien. Op 12 juni viel vooral in en rond het gebied 
van de grote rivieren 20-40 mm. Op 14 juni viel in het westen 
ongeveer 30 mm. Nadat op 18 juni zeer lokale onweersbuien 
20-30 mm neerslag brachten, viel in de namiddag van de 19e 
op meer plaatsen 30-50 mm tijdens onweersbuien. Op 4, 5 en 7 
juni (in vrijwel geheel Nederland) gaf het KNMI een code Oranje 
uit voor onweer met hagel en zware windstoten. In de avond 
van 4 juni werd plaatselijk flinke schade aangericht door zware 
windstoten.  Op 8 juni stond er aan de kust een stormachtige 
westenwind met in de kustprovincies zware windstoten.
Met gemiddeld over het land ongeveer 266 uren zon tegen 201 
normaal was juni zeer zonnig. Tijdens de wisselvallige periode 
waren er meestal toch de nodige uren zon. De laatste week 
van de maand was zeer zonnig. Het minst zonnig was het in 
noordelijk kustgebied, dit is bijzonder omdat de kust normaal 
de zonnigste regio in de zomer is. Dat het deze maand aan de 
kust juist minder zonnig was, kwam doordat de storingen tijdens 
de wisselvallige perioden vooral boven West-Europa lagen en 
in het westen van Nederland voor meer bewolking zorgden dan 
in het oosten. In de laatste week van de maand waren er in het 
noorden vaak wolkenvelden terwijl het elders zonnig was.

In juni was het recordwarm, heel zonnig en heel nat, bron: knmi.nl
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In de media
Zes miljoen extra voor weidevogels 
Het Kontakt – 5 februari 2019 – www.veenweidenkrimpenerwaard.nl                                                                                                N I E U W S B E R I C H T

Weidevogels gedijen goed in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. 
De twee polders werden in 2016 en 2017 omgevormd van agrarisch naar natuurgebied en geschikt gemaakt voor weidevogels. Een eerste meting geeft 
positieve resultaten. .

Zo zaten er in 2018 van vrijwel alle vogelsoorten meer exemplaren in het natuurgebied dan in 2017. De kuikens groeiden ook goed op. Alle vogelsoorten 
hebben een voorkeur voor de plekken waar maatregelen zijn genomen en het landschap gevarieerder is geworden, bijvoorbeeld door afgraven. Er is ook 
gekeken of de vogels en hun kuikens wel voldoende voedsel kunnen vinden. De aantallen insekten en regenwormen wisselden sterk per locatie, maar 
hoge dichtheden komen op verschillende soorten land voor. Weidevogels hebben daardoor genoeg mogelijkheden om zich te voeden. De grotere variatie 
in droge en natte plekken is gunstig voor de aanwezigheid van insekten en regenwormen. Op basis van deze eerste meting zijn er volgens de Provincie 
‘voorzichtige lessen’ te trekken voor het inrichten van andere natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Er komt in de komende jaren nog ruim 1.500 hectare 
natuur bij, waarvan een flink deel bedoeld is voor weidevogels. Het lijkt erop dat de inrichtingsmaatregelen als greppels en afgevlakte oevers goed werken. 
Het rapport beveelt aan om grotere aaneengesloten stukken te maken met plas-dras. In het onderzoek is uitsluitend gekeken naar de effecten van de 
maatregelen voor de weidevogels. Voor het natuurgebied gelden nog meer natuurdoelen, zoals verbetering van de waterkwaliteit en toename van de 
biodiversiteit: meer planten en dieren die van nature thuishoren in de Krimpenerwaard, zoals dotterbloem, krabbenscheer, ringslang, waterspitsmuis en 
kamsalamander.

Resultaten voor weidevogels
Vogelbescherming – Vogels 02/2019                                                                                                                                                  P U B L I C A T I E
                                   
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. Sinds de intensivering in de landbouw in een versnelling kwam, lopen de aantallen 
weidevogels rap achteruit. Vogelbescherming knokt voor verbetering: compex werk dat om een lange adem vraagt. Gelukkig is er vooruitgang. 

1. Grond veilig stellen voor weidevogels – Als boeren minder hoeven te betalen voor de grond die ze gebruiken, wordt het financieel makkelijker haalbaar 
om te zorgen voor natuurvriendelijke weilanden waar de weidevogels alle ruimte krijgen. Dat is wat de particuliere financiers van het Rijke Weide Vogelfonds 
voor ogen hebben. Zij richtten dit fonds op om op strategische plekken weidevogelgrond te kopen. De grond wordt vervolgens verpacht aan boeren, die 
in hun beheer maximaal rekening houden met de vogels: die eis is onderdeel van het pachtcontract. Zo blijven topgebieden duurzaam beschikbaar voor 
de weidevogels.
2. Elke meter kruiden zaaien telt – Met de oproep Elke meter telt vroeg Vogelbescherming steun om honderdduizend vierkante meters bloemrijk weiland 
te kunnen realiseren. Men zocht uit hoe je eenvormig grasland kan omvormen naar kruidenrijk, en hoe dat het beste beheerd kan worden. Dat organiseert 
Vogelbescherming via het netwerk van weidevogelboeren.
3. Een strook van insecten – Een strook van enkele meters breed en zeven kilometer lang die niet wordt gemaaid voordat alle weidevogels vertrokken 
zijn. De Vogelbescherming noemt het de Weidevogelboulevard van Amstelland. Via deze strook worden veel aangrenzende weidepercelen met elkaar 
verbonden, waardoor een netwerk van weilanden ontstaat waar de vogels baat bij hebben. Het verbindt ook de boeren in een samenwerking die gericht is 
op zorg voor de vogels en dat is net zo belangrijk; weidevogels kunnen niet zonder boeren die zich voor hen inzetten.
4. Lobby voor systeemverandering – De wetten van de wereldmarkt doen weidevogels de das om. Dat is de overtuiging van de Vogelbescherming. Het 
maximaliseren van produktie heeft een prijs die door vogels, natuur en landschap wordt betaald. Vogelbescherming gelooft in een eerlijke prijs voor een 
eerlijk produkt. Daar is regie door de overheid voor nodig: van wereldhandel terug naar een korte keten. Boeren en consumenten dichter op elkaar.
.

Uitdagingen in het weidevogelbeheer – Populatie zo ontzettend kwetsbaar
Het Kontakt – 5 maart 2019                                                                            N I E U W S B E R I C H T
                                                                     
Na een reis van duizenden kilometers vanuit hun warme winteroorden in West-Afrika zijn de eerste weidevogels weer geland in de Krimpenerwaard. 
Boswachter Sietse Kleinjan zag de afgelopen twee weken al groepjes kieviten, tureluurs en grutto’s in gebieden van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, 
een teken dat het voorjaar eraan komt. De vogels verzamelen zich op de plas-dras weilanden, om te rusten en te foerageren. “Pas daarna gaan ze het 
grasland in om een geschikte broedplek te vinden”. Weidevogels gedijen goed in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse, zo is uit onderzoek gebleken. 
De twee polders werden in 2016 en 2017 heringericht en beter geschikt gemaakt voor soorten als de grutto. Kleinjan noemt de toename van weidevogels 
in de polders positief, maar wijst ook naar het belang van vervolgonderzoek. “Het zou kunnen dat het om vogels gaat die al elders in de Krimpenerwaard 
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zaten; dan is er per saldo geen toename. Wij zijn vooral benieuwd naar het broedsucces, of dat voldoende is om de populatie in stand te houden of te 
laten groeien.”  

Dat is nodig, want het gaat al jaren slecht met weidevogels in Nederland. De Krimpenerwaard vormt daarop geen uitzondering. Het gebied is volgens 
Kleinjan voor met name de grutto een uiterst belangrijk leefgebied. “Naast dat hier al veel grutto’s zitten, is het qua potentie - natte veengrond - gewoon 
een heel aantrekkelijk leefgebied voor deze soort.” Bij de inrichting van haar gebieden neemt het Zuid-Hollands Landschap allerlei maatregelen om 
weidevogels te helpen. Dat gebeurt onder meer door het vernatten van weidepercelen, de aanleg van brede natuurvriendelijke oevers en ontwikkeling van 
botanische graslanden. “Die trekken insecten aan die een lekker hapje vormen voor de jonge weidevogels”, legt Ninouk Vermeer, Regiohoofd Veenweiden 
uit. Roofdieren vormen een probleem bij weidevogelbeheer, “maar dat is niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van weidevogels”, zegt Vermeer 
er meteen bij. “Dat is het verlies aan geschikte leefgebieden. Predatie door roofvogels, reigers of marterachtigen hoeft bij een gezonde populatie geen 
probleem te zijn. In de Krimpenerwaard is de populatie weidevogels echter zo kwetsbaar dat we soms moeten kiezen voor bestrijding.” Vermeer doelt op de 
vos die bezig is aan een opmars in de Krimpenerwaard. Die kan midden in een weidevogelgebied een ware slachting aanrichten. “Niet alleen de eieren en 
kuikens worden opgegeten, ook broedende oudervogels bijt-ie dood. Je bent dus in één keer alles kwijt en dat is het laatste wat we willen voor deze zeer 
kwetsbare populaties.” Toch maakt het Zuid-Hollands Landschap telkens, in elk individueel geval, een afweging om een vos te laten bejagen of niet. “Het 
laten bejagen van een prachtig dier als de vos is iets dat we als natuurbeheerders als laatste willen. We gaan er enkel toe over als we een direct verlies 
van weidevogels voorzien. Het ligt ook bij het publiek gevoelig, maar we kunnen het uitleggen. Dat is het belangrijkste.”
Dat er de komende jaren meer nieuwe natuurgebieden bij komen is goed nieuws voor de weidevogels in de Krimpenerwaard. Kleinjan: “Dat biedt kansen 
voor populaties om zich te herstellen. We zijn al druk bezig met inrichtingsplannen. Het is heel gaaf om daar als Zuid-Hollands Landschap ons steentje 
aan bij te dragen.”

Eerste broedende kievit aangetroffen 
Het Kontakt – 19 maart 2019                                                                                                                                                        N I E U W S B E R I C H T

Op een perceel van familie De Vos in Krimpen aan de Lek is op 12 maart de eerste broedende kievit van 2019 aangetroffen. Dat meldt het Agrarisch 
Collectief Krimpenerwaard. Dat juist hier het eerste nestje van de Krimpenerwaard is gevonden, is niet zo verwonderlijk. De familie De Vos doet al jaren 
actief aan weidevogelbeheer, met goede resultaten als gevolg.

Vogelvriendelijke zuivelwijzer
Vogelbescherming – Vogels 03/2019                                                                                                                                                                 P U B L I C A T I E
                         
Vogelbescherming krijgt geregeld de vraag met welke zuivelprodukten de boerenlandvogels het beste zijn geholpen. Daarom hebben wij een overzicht 
gemaakt waarbij we de waardering hebben verdeeld in aantallen kieiviten. 

Vogelbescherming heeft verschillende produkten met elkaar vergeleken en kende minimaal één en maximaal vijf kieviten toe aan de zuivelprodukten die 
geproduceerd zijn met liefde voor de boerenlandvogels. Daarbij is ondermeer gekeken naar het beheer van kruidenrijk grasland en het maaibeleid. Surf 
naar de website van Vogelbescherming voor meer informatie: www.vogelbescherming.nl/zuivelwijzer.

Vliegen met vogels – hoe drones helpen bij het beschermen van vogels
Vogelbescherming – Vogels 03/2019                             P U B L I C A T I E
                       
Drones kunnen helpen bij het beschermen en ook bij het tellen van vogels. Maar 
je wilt ze niet overal in de lucht: dan dreigt er verstoring. 

Nesten van weidevogels tellen in grasland is in principe goed te doen met 
een drone. Die moet dan wel worden voorzien van een speciale en prijzige 
warmtebeeldcamera. Software herkent op de beelden van een koud weiland de 
warme nesten met eieren of jonge vogels. Ze verschijnen als witte stippen op 
het beeld. De locaties worden doorgestuurd naar de smartphone of computer 
van de weidevogelvrijwilliger en de boer. Moeilijk te vinden nesten worden zo 
gelocaliseerd en vrijwilligers hoeven in het veld geen sporen achter te laten 
waarvan predatoren profiteren. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. Onderscheid maken tussen een weidevogelnest en de plek waar een haas een 
tijdje heeft zitten eten, is bijvoorbeeld nog niet makkelijk. Ook verse molshopen (met warme aarde) kunnen per ongeluk als nest worden geteld. Terwijl de 
nesten van veldleeuweriken vrijwel niet te zien zijn.
Hoe reageren vogels op drones? Op korte afstand reageert elke vogel verschrikt, maar op grotere afstand zijn de reacties sterk verschillend. Voor sommige 
vogels is een drone een probleem, voor andere veel minder. Het hangt vooral ook af van de omstandigheden en het type drone; groot of klein bijvoorbeeld.

Na geteld te zijn in de weide, na monitoring en drones, 
leren weidevogels nu zelf tellen. Illustratie: Hans Tielkemeijer
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Drijfmest is funest
Journal of Applied Ecology - Vogels 03/2019                                                                                                                                                     P U B L I C A T I E
                      
In weilanden waar drijfmest in de bodem is geïnjecteerd zijn minder wormen voor weidevogels beschikbaar dan op weilanden waar ruige mest is 
opgebracht. De geïnjecteerde mest droogt de toplaag uit waardoor wormen niet meer aan de oppervlakte komen. Voor weidevogels betekent dit dat 
er minder te eten is, zo blijkt uit onderzoek van Jeroen Onrust en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Verdroging van de toplaag wordt soms bestreden door het grondwaterpeil te verhogen. Maar volgens de onderzoekers biedt dit geen soelaas. 
De mestinjectie tast de toplaag teveel aan. Dit is vooral funest voor rode wormen. Zij pendelen tussen diepere grondlagen en de oppervlakte om 
bijvoorbeeld plantenresten te verzamelen. Rode wormen zijn daardoor belangrijk voor een goede bodemstructuur en voor vogels zijn de wormen 
een voedselbron. De harde, droge toplaag belet ze echter om boven te komen. Daarnaast is vastgesteld dat, tot overmaat van ramp, rode wormen in 
geïnjecteerde grond minder snel groeien. Dus als een grutto er al eentje te pakken krijgt, dan is het nog een kleintje ook. 

Al zestien zonnepompen in de Krimpenerwaard
Het Kontakt – 2 april 2019                                                                                                                          N I E U W S B E R I C H T
                       
Om de weidevogels na hun lange reis uit Afrika een warm welkom te geven, zetten steeds meer boeren in de Krimpenerwaard delen van hun grasland 
tijdelijk onder water. De plasdrasgebieden zijn bijzonder in trek bij grutto’s, tureluurs en kieviten om uit te rusten en te foerageren. “ln en langs de randen 
van het plasdras zoeken ze naar wormpjes en larven”, vertelt Mariëlle Oudenes van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK). “Ze kunnen hierdoor 
‘opvetten’ en energie opdoen voor het komende broedseizoen.”.
 
Met behulp van speciale pompen (met een zonnepaneel) zetten boeren een laagje water op hun weilanden. Vorig jaar kon het ACK acht pompen 
plaatsen. Dit jaar is dat aantal verdubbeld tot zestien. Oudenes 
wil er de komende jaren nóg meer neerzetten. Of dat lukt? “Dat is 
afwachten. Boeren willen droog land, zo simpel is het. Als ik dan 
langskom en ze vraag om, geheel tegen alle boerenwijsheid in, hun 
land nat te maken, kijken ze je wel even vragend aan. Ik leg dan uit 
dat het goed is voor weidevogels en er een vergoeding tegenover 
staat voor het verlies aan gras”. 
De pompen staan er vanaf 15 februari. Voor weidevogels zijn de 
plas-dras plekken onweerstaanbaar. Met de poten in het water 
zoeken de vogels voedsel om na een tijdje in de omliggende 
weilanden te gaan broeden. Het water heeft volgens Oudenes ook 
een grote aantrekkingskracht op insecten, die weer als voedsel 
dienen voor de kuikens. “Rond mei zie je soms hele gezinnetjes 
rond zo’n plasdras scharrelen, heel leuk om te zien.” De pompen 
blijven in principe vier maanden staan, maar Oudenes krijgt dikwijls 
het verzoek om die periode wat te verlengen. “Als er nog veel 
weidevogels rond zo’n plasdras lopen, vinden boeren het zonde om 
‘m al weg te halen.”
Het ACK doet veel om de populatie weidevogels te laten groeien. Een hele uitdaging, maar het gaat de goede kant op. “Landelijk neemt het aantal 
weidevogels in hoog tempo af, maar hier lijkt de populatie zich te stabiliseren. Dat is iets om trots op te zijn.”

Tweede Tour de Boer
Het Kontakt – 23 april 2019              N I E U W S B E R I C H T
                        
Op 18 april konden melkveehouders tijdens de Tour de Boer van Proeftuin Trots op Krimpenerwaard bij collega’s op het bedrijf meedenken en -praten over 
adaptieve landbouw. Adaptieve landbouw is een maniert van boeren waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke processen van bodem, gewas 
en vee. Door inzichten en ervaringen te delen, leren zij van elkaar.

Melkveehouders werken aan meer biodiversiteit op hun bedrijf. Dan gaat het niet alleen om weidevogels, maar ook om kruiden en insekten. Kruiden 
trekken insekten aan en insekten zijn het voedsel voor de weidevogels. Ook het waterbeheer en de manier van beweiden, maaien en bemesten zijn van 
invloed op de biodiversiteit. In vochtige bodems leven meer wormen en insekten (voer voor weidevogels en kuikens) en groeien meer kruiden. Door anders 
te weiden en op andere momenten te maaien komen vogels eerder nestelen en hebben de kuikens meer kans te overleven. Van gericht management 
profiteren alle dieren op het bedrijf.

Weidevogel in verwarring: zonnepaneel is wat anders dan zonnebank, 
illustratie: Hans Tielkemeijer
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Boeren met de natuur
www.staatsbosbeheer.nl/natuurinclusief                 N I E U W S B E R I C H T
                        
Verspreid over heel Nederland stelt Staatsbosbeheer 4.000 hectare ter beschikking voor agrariërs die ervaring willen opdoen met natuurinclusieve 
landbouw en bereid zijn om ook op eigen grond natuurwaarde te creëren. In partnerschap kunnen we zowel economische als ecologische meerwaarde 
realiseren. Het gaat om langdurige overeenkomsten van twaalf jaar.

Op de website van Staatsbosbeheer lees je meer over natuurinclusieve landbouw. Hoe belangrijk elk initiatief ter bevordering van onze biodiversiteit is, 
blijkt ook uit het alarmerende rapport van IPBES. Vijfhonderd experts uit 50 landen waarschuwen voor het uitsterven van een miljoen plant- en diersoorten 
(www.ipbes.net).

Speciale camera’s brengen insecten Krimpenerwaard in beeld N I E U W S B E R I C H T

https://www.hetkontakt.nl/, Floris Bakker – 1 oktober 2019

In de polder van Bergambacht staan sinds begin deze maand drie geautomatiseerde insectencamera’s. Met behulp van de beelden wordt de insectenpopulatie 
in kaart gebracht. De camera’s maken elke 10 seconden een foto van een felgele houten plaat. De insecten die daarop landen worden gefotografeerd, 
waarna speciale software de beestjes telt en soorten herkent. “Het gaat om een test”, zegt Mariëlle Oudenes van Weidehof Krimpenerwaard. “Als het 
systeem werkt, kunnen ze volgend jaar echt aan de slag met het onderzoek.” Met ‘ze’ bedoelt Oudenes de onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center 
uit Leiden. “Ik kreeg een mailtje van Naturalis met het verzoek of ze in de Krimpenerwaard insectencamera’s konden plaatsen. Dat vond ik wel interessant. 
Ze staan nu achter ons huis, in het weiland.”

Weidevogels
Weidehof wil zelf graag weten hoe het is gesteld met de insectenpopulatie op met name agrarische percelen in de Krimpenerwaard. Dit omdat insecten als 
voedsel dienen voor kuikens van weidevogels. Oudenes: “Boeren hier doen hun best om nesten van soorten als grutto en kievit te beschermen. Dat lukt 
ons steeds beter, maar als blijkt dat er weinig eten is te vinden voor die kuikens gaan ze dood en neemt het aantal weidevogels alsnog af. Als we weten 
op welke percelen wat voor soorten insecten voorkomen, kunnen we daar ons beheer op aanpassen.” 

Zadenmengsel
Weidehof doet zelf ook onderzoek. 
Zo is er drie weken geleden op 
stukken land van enkele leden 
een zadenmengsel ingezaaid voor 
kruidenrijk grasland. Dergelijke 
bloemenweides vergroten de 
biodiversiteit en trekken insecten aan. 
Inmiddels weet Oudenes uit ervaring 
dat je de tijd moet nemen om dit soort 
graslanden te realiseren. “Vorig jaar 
hebben we percelen ingezaaid met 
eenzelfde zadenmengsel. In eerste 
instantie groeide er vooral onkruid. 
Flink balen, want dat wil je als boer 
niet hebben op je land. Dat is toen 
weggemaaid waarna de kruidenrijke 
soorten opkwamen. Al doende leer je.”
Oudenes denkt niet dat er in de 
toekomst enkel kruidenrijke graslanden 
liggen in de Krimpenerwaard. “Het zal 
een combinatie zijn, want de (melk)
opbrengst van deze graslanden is toch 
echt een stuk minder. En daar kijken 
boeren vooral naar. Tegelijkertijd blijkt 
het gras wel rijk te zijn aan mineralen 
wat weer ten goede komt aan de 
gezondheid van koeien. Allemaal 
zaken die we willen onderzoeken.”

1-10-2019 Het Kontakt Krimpenerwaard-West - Proef in polder van Bergambacht

https://www.hetkontakt.nl/reader/36685/134979/proef-in-polder-van-bergambacht-speciale-cameras-brengen-insecten-krimpenerwaard-in-beeld 1/2

21 uur geleden      2 minuten    

Proef in polder van Bergambacht
Speciale camera's brengen insecten Krimpenerwaard in beeld

• Mariëlle Oudenes bij één van de insectencamera's. Foto: Floris Bakker

I
Onderzoek

n de polder van Bergambacht staan sinds begin deze maand drie geautomatiseerde insectencamera's.

bergambacht/krimpenerwaard • Met behulp van de beelden wordt de insectenpopulatie in kaart gebracht. De camera's maken elke
10 seconden een foto van een felgele houten plaat. De insecten die daarop landen worden gefotografeerd, waarna speciale software de
beestjes telt en soorten herkent. "Het gaat om een test", zegt Mariëlle Oudenes van Weidehof Krimpenerwaard. "Als het systeem werkt,
kunnen ze volgend jaar echt aan de slag met het onderzoek."

Met 'ze' bedoelt Oudenes de onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center uit Leiden. "Ik kreeg een mailtje van Naturalis met het
verzoek of ze in de Krimpenerwaard insectencamera's konden plaatsen. Dat vond ik wel interessant. Ze staan nu achter ons huis, in het
weiland."

Weidevogels

Weidehof wil zelf graag weten hoe het is gesteld met de insectenpopulatie op met name agrarische percelen in de Krimpenerwaard. Dit
omdat insecten als voedsel dienen voor kuikens van weidevogels. Oudenes: "Boeren hier doen hun best om nesten van soorten als
grutto en kievit te beschermen. Dat lukt ons steeds beter, maar als blijkt dat er weinig eten is te vinden voor die kuikens gaan ze dood
en neemt het aantal weidevogels alsnog af. Als we weten op welke percelen wat voor soorten insecten voorkomen, kunnen we daar ons
beheer op aanpassen."

Zadenmengsel

Weidehof doet zelf ook onderzoek. Zo is er drie weken geleden op stukken land van enkele leden een zadenmengsel ingezaaid voor
kruidenrijk grasland. Dergelijke bloemenweides vergroten de biodiversiteit en trekken insecten aan. Inmiddels weet Oudenes uit
ervaring dat je de tijd moet nemen om dit soort graslanden te realiseren. "Vorig jaar hebben we percelen ingezaaid met eenzelfde
zadenmengsel. In eerste instantie groeide er vooral onkruid. Flink balen, want dat wil je als boer niet hebben op je land. Dat is toen
weggemaaid waarna de kruidenrijke soorten opkwamen. Al doende leer je."

Oudenes denkt niet dat er in de toekomst enkel kruidenrijke graslanden liggen in de Krimpenerwaard. "Het zal een combinatie zijn,
want de (melk)opbrengst van deze graslanden is toch echt een stuk minder. En daar kijken boeren vooral naar. Tegelijkertijd blijkt het
gras wel rijk te zijn aan mineralen wat weer ten goede komt aan de gezondheid van koeien. Allemaal zaken die we willen onderzoeken."

Marielle Oudenes bij een insectencamera, foto: Floris Bakker
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De werkwijze van ‘BTS-tellingen’
Bij bovengenoemde telling wordt een (deel)gebied 

waarbinnen weidevogelbeheer volgens de ANLb regeling is 
afgesloten, op twee data geteld. De eerste datum betreft een 
telling aan het eind van april. Tijdens deze telling wordt het 
aantal broedparen bepaald op basis van vogels met territoriaal 
gedrag. De tweede telling vindt, afhankelijk van een vroeg of 
laat broedseizoen, eind mei of begin juni plaats. Tijdens deze 
tweede telling wordt in het bijzonder van de grutto (voor 
andere soorten is het niet goed mogelijk op deze wijze het 
broedsucces te bepalen) het aantal paren geregistreerd dat op 
jongen alarm gedrag vertoont. Op basis van de grutto kan zo 
het broedsucces in groot gekomen jongen worden vastgesteld, 
het zogenaamde “BTS”.
Op de achterzijde van dit weidevogelverslag staat een 
voorbeeld van een uitgewerkte last minute telling met BTS 
informatie voor de grutto in mei.

Het doel
De BTS-tellingen zijn aanvankelijk ontwikkeld om het 

resultaat van het beheer vast te leggen op basis van broedsucces 
van de grutto, maar we kunnen zoveel meer met de resultaten. 
Door in april de vier meer algemene steltlopersoorten te 
karteren kan worden bepaald of de uitgestelde maaidata 
pakketten op de juiste plaats zijn gesloten. Kort voor het 
maaien kan in overleg met de betreffende agrariër nog een 
zogenaamd ‘last minute pakket’ worden gesloten of worden 
geschoven met maaidatum pakketten.
Tijdens de telling eind mei/begin juni wordt zoals gesteld 
het aantal op kuikens alarmerende grutto’s gekarteerd. Op 
basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over het 
broedsucces. Ook hier is het goed mogelijk om naast het meten 
van het resultaat van de inspanning informatie te verzamelen 
om het resultaat ‘last minute’ nog te verbeteren. Waar zit nog 
een zomertaling en waar lopen veel kuikens in percelen die op 
korte termijn gemaaid mogen worden, waardoor het wenselijk 

is om de maaidata verder uit te stellen. 
Naast deze aspecten kan er met een geringe extra inspanning 
extra informatie worden verkregen. Tijdens deze telling is het 
eenvoudig mee te nemen op welk type of specifiek perceel de 
vogels met hun kuikens lopen. Is dit inderdaad het uitgesteld 
maaiperceel of juist een voorbeweid, extensief beweid of 
eerder plasdras perceel. Waar liggen dus de locaties waar voor 
een volgend jaar idealiter pakketten worden gesloten, etc.

Resultaten 2019
De resultaten van het evaluerend onderzoek in 2019 laten 

een aantal belangrijke aspecten zien waarmee we het systeem 
van deze belangrijke activiteit binnen het weidevogelbeheer 
kunnen verbeteren. Het voert op deze pagina te ver om alle 
resultaten en aanbevelingen te presenteren, maar enkele van 
belang geachte aspecten willen we hier noemen:
•Breng meer uniformiteit, in data en telsystematiek; 
•Maak afspraken welke broedcodes er worden gehanteerd 
voor het bepalen van een territorium of succesvol paar en hoe 
deze kunnen worden geïnterpreteerd;
•Maak afspraken over de wel en niet te tellen soorten zodat 
een telgebied binnen een dagdeel kan worden bewerkt;
•Maak afspraken over een uniforme presentatie en 
verslaglegging zodat zowel tussen jaren als tussen gebieden 
vergelijkingen kunnen worden gemaakt;
•Maak een meerjarenplan om de 23 te onderscheiden 
deelgebieden allemaal minimaal eenmaal in de drie jaar te 
onderzoeken, en er een aantal referentie gebieden (8-10) 
jaarlijks worden geteld;

Om dit laatste te kunnen bereiken zijn er meer tellers nodig. 
Dit behoeven niet specifiek actieve weidevogelaars te zijn, 

want een ieder die redelijk is ingevoerd in het gedrag van de 
vier belangrijkste steltlopersoorten onder de weidevogels kan 
een belangrijke bijdrage leveren. Twee tellingen in de mooiste 
periode van het jaar! Wie meldt zich aan?

Meer doen met BTS-tellingen 
Rudi Terlouw, Bui-TeGewoon Groenprojecten

Sinds 2017 worden binnen het weidevogelbeheer ook specifieke tellingen gehouden die kortweg BTS-tellingen worden 
genoemd. BTS staat voor Bruto Territoriaal Succes, maar er zijn meer doelstellingen voor deze telling dan uitsluitend het 
vaststellen van het broedsucces in vliegvlugge jongen. Om het grotere belang beter inzichtelijk te krijgen, meer structuur 
in de tellingen te brengen en het belang van dit onderdeel van het weidevogelbeheer te benadrukken zijn in 2019 de 
tellingen van de beide voorgaande jaren geanalyseerd en is gezocht naar een meer uniforme aanpak en meerjarenplanning.

Tot
volgend jaar!




