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Inleiding
Weidevogels dragen bij aan de identiteit van het agrarisch cultuurlandschap in Gelderland.
We streven naar ruimte voor plant en dier in het landschap en bieden burgers, bewoners en
bedrijven de gelegenheid zich te verbinden met en bij te dragen aan de instandhouding, bescherming en het beheer van hun leefgebieden.
Vanaf 1995 is binnen SLG een weidevogelcoördinator aangesteld voor het opzetten en ondersteunen van vrijwillige weidevogelbescherming met de nadruk op nestbescherming. Vanaf
dat moment kwamen er subsidies van het ministerie van LNV en van de provincie Gelderland
beschikbaar om een vrijwilligersnetwerk op te zetten. Een aantal gemeenten is daardoor ook
actief gemaakt en ondersteunen sindsdien lokale initiatieven. Sinds 2007 heeft SLG prestatieafspraken gemaakt met de provincie over het instandhouden en faciliteren van het vrijwilligersnetwerk.
Sinds 2010 concentreert het (actieve)
provinciaal weidevogelbeleid zich in een
aantal specifieke gebieden, waar collectief weidevogelbeheer wordt opgepakt
met de streek. De agrarische natuurverenigingen coördineren de uitvoering in
deze gebieden. SLG zet zich met haar
vrijwilligersnetwerk in om bij te dragen
aan goede resultaten in het veld. De
focus van SLG ligt echter buiten deze
provinciale weidevogelgebieden.

Werkwijze 2015
Hoofddoel: Het duurzaam in stand houden van een goed functionerend netwerk van vrijwilligers en boeren in Gelderland, die zich inzetten voor de bescherming van weidevogelnesten
en –kuikens op gras- en bouwlandpercelen
SLG streeft de volgende operationele doelen, taken en activiteiten na:
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland coördineert in Gelderland de vrijwillige boerenlandvogelbescherming. Deze
nieuwsbrief is bestemd voor
boerenlandvogelvrijwilligers en
overige geïnteresseerden.



Ondersteuning en facilitering weidevogelvrijwilligersgroepen



Vergroten van het besef van de betekenis van weidevogels



Inzicht in de ontwikkeling van de weidevogels buiten de provinciale gebieden

Geef uw mailadres aan ons door als u ook deze nieuwsmail wilt ontvangen.

Organisatie vrijwillige weidevogelbescherming
Startdag 2015
De startdag van 2015 heeft plaatsgevonden op zaterdag
14 februari 2014 bij het dorpshuis in Otterlo. Tijdens deze
ochtend heeft Wolf Teunissen van SOVON de stand van
de boerenlandvogels in Gelderland toegelicht. Ook hebben we mogen luisteren naar een enthousiast verhaal
over de patrijs in de Achterhoek door Frans ter Bogt en
Herman Simmelink. Directeur Arjan Vriend was dagvoorzitter. Karen Hinkamp, coördinator vrijwillige weidevogelbescherming, heeft de resultaten van de door de weidevogelvrijwilligers gevonden nesten op het boerenland
gepresenteerd. Ook heeft zij de speerpunten voor 2015
toegelicht. Er waren 60 weidevogelvrijwilligers aanwezig.
Weidevogelvrijwilliger van het jaar: Jan Willem Bakker
Voorlichting
Voorlichting verzorgen is een onderdeel van de jaarlijkse
werkzaamheden van de provinciaal coördinator, maar
wordt ook voor een groot deel verzorgd door de vrijwilligersgroepen zelf. Sinds 2012 heeft SLG 4 banners beschikbaar die de groepen kunnen lenen om te plaatsen
achter een stand of bij evenementen. In 2015 hebben
vrijwilligers op diverse open dagen van boerderijen, voorlichtingsavonden en informatiemarkten gestaan. Ook
hebben een aantal groepen lessen over weidevogels verzorgd op basis- en middelbare scholen en hebben zij
groepen leerlingen mee het veld in genomen voor een
praktijkles.

Startdag 2015
Tijdens de startdag in 2015 is voor de tweede keer de
verkiezing van weidevogelvrijwilliger van het jaar gehouden. De verkiezing is met name bedoeld om vrijwilligers
te bedanken en te stimuleren. Jan Willem Bakker van de
Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar en omstreken
viel de eer om de prijs, een glazen kievit, in ontvangst te
mogen nemen. Jan Willem is al vele jaren weidevogelbeschermer. Volgens de jury is hij een stimulans voor vrijwilligers en deelnemende boeren. Mede door zijn inzet is
het zijn groep gelukt om een deel van het Duivense
broek aan te wijzen als collectief weidevogelgebied. Jan
Willem was zeer verrast en heeft de prijs met trots ontvangen.

Nationale Vogelweek
In de week van 16 t/m 24 mei werd dit jaar voor de derde
keer de Nationale Vogelweek georganiseerd. In deze
week wordt door een breed scala aan organisaties en
vrijwilligers vogelexcursies, wandelingen, workshops en
andere vogelactiviteiten georganiseerd. Onder leiding
van enthousiaste en deskundige gidsen kunnen mensen
ontdekken hoe rijk ons land is aan vogels en hoe leuk het
is om vogels te kijken. Diverse groepen hebben in het
kader van de Nationale Vogelweek (fiets)excursies verzorgd, uitkijkpunten bemand en activiteiten voor de jeugd
georganiseerd. SLG heeft de groepen gefaciliteerd middels het verzorgen van de communicatie en het verschaffen van materialen.

Cursussen
In 2015 is bij een aantal groepen een instructie over het
gebruik van gps bij het verzamelen van legselgegevens
gegeven. Dit kan door gebruik te maken van een PDA of
met een smartphone. Steeds meer groepen verwerken
nu digitaal de legselgegevens. Ook is een opfriscursus
voor bestaande vrijwilligers gegeven in het Binnenveld.
Hier hebben ook een aantal nieuwe vrijwilligers aan mee
gedaan en uit deze cursus is zelfs een nieuwe groep ontstaan, namelijk de weidevogelgroep Puiflijk en omstreken.

Weidevogelstand
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De eerste eieren zijn gemiddeld een week later gevonden dan in 2014.

Vondst eerste kievitsei 2015

Kaartje boerenlandvogelgroepen

Gevonden legsels
In 2015 werden in totaal 6008 nesten gevonden, een toeBoerenlandvogelgroepen
name van 6% ten opzichte van 2014. In 2014 werden
Landschapsbeheer Gelderland communiceert met haar
namelijk 5673 nesten geregistreerd. Het aantal nesten
32 boerenlandvogelvrijwilligersgroepen via een groepsvan de Kievit steeg met 11%, de Grutto steeg met 2%, de
coördinator. Deze groepscoördinatoren worden via een
Wulp daalde met 26% en de Tureluur daalde met 15%,
weidevogelnieuwsmail op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. Zij spelen deze informatie weer door het aantal Scholeksters bleef stabiel. Over het algemeen
was 2015 een slecht weidevogeljaar, het aantal gevonnaar de andere groepsleden. In 2015 zijn twee groepen
den kievitsnesten is wel toegenomen, maar dit wordt veropgehouden te bestaan, zijn twee groepen samengeoorzaakt doordat er meerdere vervolglegsels zijn gevonvoegd en is er ook weer één groep bijgekomen.
den.
Broedseizoen 2015

Gevonden nesten 2015

Weersomstandigheden in 2015
Het voorjaar was het koud. Maart verliep qua temperatuur normaal, april nipt te koud en mei duidelijk te koud.
De lente telde slechts 5 warme dagen (maxima van 20
graden of meer) tegen 14 normaal.
Alle drie de lentemaanden waren aan de droge kant. Er
viel deze lente circa 130 mm neerslag tegen 172 normaal. Daarmee was het droog, maar niet extreem.
Door de kou ging het leggen van eieren dit voorjaar vrij
geleidelijk. Gewassen werden door de kou laat gezaaid.
De kou in mei was funest voor veel jonge pullen.
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De eerste nestvondsten
In 2015 is het eerste kievitsnest van Nederland gevonden
op 8 maart in Schelluinen, Zuid-Holland. De vondst van
het eerste Gelderse ei volgde op 11 maart door Dick van
Veldhuizen op een maisperceel in Scherpenzeel. Dick is
lid van weidevogelbeschermingsgroep De Kiewiet uit
Scherpenzeel.
Op 31 maart om 16.00 u werd op een zeer nat graslandperceel aan de Bonte Poort in Nijkerk het eerste Gruttonest van Gelderland gevonden door vrijwilliger Peter van
de Mheen. Het eerste wulpenei werd op 26 maart gevonden door Ardy Rekers uit Wageningen. Het eerste Tureluurei volgde op 7 april en werd gevonden door Jan
Bouw en Wuf van der Pol aan de Middenbeekweg in de
Putterpolder in Nijkerk. Ten slotte werd het eerste
scholektersei gevonden op 10 april op een braakligend
Weidevogellegsels 2015 per groep
perceel op de Sliem in Groenlo door Bertus Geerdink.
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Wulp

Overig

Digitale invoer
De invoer van legsels met gps door vrijwilligers gaat erg
goed. Men raakt steeds beter vertrouwd met deze handigheid. Via de mobiele website kunnen nu ook nesten
ingevoerd worden, in 2015 hebben 13 groepen dit gedaan, wat er toe heeft geleid dat 14% van de nesten direct in de database zijn gekomen. Dit is een hele goede
ontwikkeling en het registreren van nesten met gpslocatie blijven we promoten in 2016. Het resultaat van op
deze manier bijhouden levert gedetailleerde gegevens op
over de nestlocatie, uitkomst en of een nest daadwerkelijk beschermd is of niet. Daarmee zijn onze inspanningen goed in beeld te brengen en leveren we het beste
overzicht van weidevogels in de provincie. En dat is
waardevol.

centages liggen hoger dan in 2014, met name de predatie.
In de media werd gedurende het seizoen 2015 ook al
gemeld dat in andere provincies de predatie fors was. De
toename van predatoren door de enorme hoeveelheid
muizen in 2014 zou daar de oorzaak van zijn.
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Verliesoorzaken
Rustzoneproject 2015
In 2015 heeft SLG geld van de Nationale Postcode Loterij beschikbaar gesteld voor het project “Rustzones voor
kritische weidevogels”. Voorwaarde was dat er ook lokale
financiering beschikbaar was. Vier groepen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, namelijk: Vrijwillige
weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar, weidevogelwerkgroep Overbetuwe, weidevogelwerkgroep Lent e.o.
en de weidevogelwerkgroep Epe-Vaassen. Zij hebben in
totaal bij elf boeren afspraken kunnen maken over het
laten liggen van een rustzone. Een rustzone wordt pas
gemaaid wanneer er geen jonge weidevogels meer in
gesignaleerd worden, de deelnemende agrariër krijgt een
vergoeding voor het laten staan van deze zone en de
vrijwilligers monitoren de weidevogelgezinnen en de resultaten van het project.

Kaartbeeld ingevoerde kievitsnesten met gps 2015
Uitkomstresultaat
Het uitkomstresultaat over alle gevonden legsels in de
provincie Gelderland kwam uit op 67%. In 2014 was dit
73%, dus er is sprake van een forse daling. Bij de verschillende soorten waren geringe verschillen waarneembaar (zie hieronder).
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Uitkomstresultaten per soort
Verliesoorzaken
Een weidevogelnest kan door verschillende oorzaken
verloren gaan. 17,3% van de nesten in 2015 is verloren
gegaan door predatie, 2,8% van de nesten is verlaten en
4,3% verloren gegaan door werkzaamheden. Van 8,4%
van de nesten is de verliesoorzaak onbekend. Deze per-

Rustzone Overbetuwe
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Noemenswaardige activiteiten in 2015


Juni: Patrijzenexcursie Barlo/Achterhoek met
Frans ter Bogt en Herman Simmelink

Patrijzenexcursie


SLG heeft een bijdrage geleverd aan twee patrijzenwerkgroepen in de Noordoost en Zuidoost Achterhoek



Samen met het IVN heeft in 2015 een traject
plaatsgevonden om educatie over weidevogels bij
de jeugd te stimuleren. Er zijn twee bijeenkomsten
met geïnteresseerde vrijwilligers geweest en er is
een leskist samengesteld met een powerpointpresentatie die gebruikt kan worden door groepen die
scholen bezoeken.

Websites Weidevogelbescherming
Kijk ook eens op de site www.weidevogelbescherming.nl
en www.weidevogels.nu.
Op deze sites vindt u naast vele onderzoeksrapporten,
foto’s en foldermateriaal ook de broedresultaten van alle
in Nederland actieve weidevogelbeschermingsgroepen.
Agenda 2016



20 februari 2016 - Startdag vrijwillige
boerenlandvogelbescherming
14 t/m 22 mei 2016 - Vogelkijkweek

Contact
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
www.landschapsbeheergelderland.nl
Coördinator vrijwillige weidevogelbescherming:
Karen Hinkamp
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
Tel nr. 026-3537444/06-22885234
k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl
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