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Samenvatting 

 
In het poldergebied langs de Randmeren, tussen Noordeinde en Polsmaten bij Nunspeet 

komen nu nog redelijke aantallen weidevogels voor. Hoofdzakelijk kieviten, maar ook grutto, 

tureluur, scholekster en wulp zijn nog aanwezig. 

Doel van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust is: het samen met 

de grondgebruikers nemen van maatregelen die leiden tot minimaal stabilisatie van de 

aantallen weidevogels op het niveau van 2015/2016, en te streven naar een stijging in de 

komende 5 jaar. 

Het draagvlak voor een actieve weidevogelbescherming is onder de grondgebruikers groot. 

Via de oprichting (in 2005) van de Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust, waarvan nu 

meer dan 100 boeren lid zijn), kunnen structurele maatregelen voor het hele gebied worden 

genomen. Belangrijk element vormt de financiële bijdrage van de Provincie Gelderland voor 

maatregelen die boeren nemen ter bescherming van de weidevogels, en die de boeren geld 

kosten of opbrengstderving opleveren. 

De te nemen maatregelen betreffen niet alleen de boeren. Een belangrijke rol spelen ook de 

Wild Beheer Eenheden, de gemeenten, het Waterschap en Staatsbosbeheer. Via flankerend 

beleid kunnen zij er voor zorgen dat het leefgebied voor weidevogels voldoende aantrekkelijk 

blijft. Voorbeelden van flankerend beleid zijn: in de hand houden van de predatiedruk, 

weghalen van hinderlijke bomen en zorgen voor het juiste waterpeil tijdens het broedseizoen. 

Het pakket van maatregelen wordt in eerste instantie gericht op grutto en kievit. De andere 

soorten worden dan automatisch meegenomen (maatregelen is voor deze beide soorten 

hebben ook een gunstige invloed op tureluur, scholekster en wulp). Bij gebleken succes van 

de maatregelen die de komende 5 jaar worden genomen, zal op langere termijn ook gekeken 

worden naar mogelijkheden om het gebied ook aantrekkelijk te maken voor zeldzamere 

weidevogels, zoals patrijs, gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en mogelijk zelfs de 

kemphaan. 

Kort overzicht van de maatregelen die op dit moment worden genomen: 

 Sparen van nesten tijdens landbouwwerkzaamheden 

 Uitrijden van vaste mest, waarin stro is verwerkt 

 Creatie van kruidenrijke weilanden 

 Uitstellen van de maaidatum tot 1 of 15 juni 

 Sommige percelen extensief laten beweiden 

 Bevorderen van openheid van het gebied door kappen van hoge bomen 

 Beperken predatiedruk door zwarte kraai en vos 

 Tegengaan van verstorende activiteiten tijdens het broedseizoen 

 

Tevens moet de betrokkenheid van burgers, overheden, scholen en bedrijven worden 

vergroot. Daarvoor zal samenwerking worden gezocht met andere partijen die zich richten op 

bescherming van natuur en vogels binnen het gebied van de Randmeren.  
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1. Inleiding 

Het gaat al jaren zeer slecht met de weidevogels in Nederland. In de afgelopen 25 

jaar is de populatie gehalveerd. Bij sommige soorten, zoals de grutto, was de 

achteruitgang nog groter. Oorzaak van deze daling is vooral de aantasting van het 

leef- en broedgebied van weidevogels, zowel in oppervlakte als in kwaliteit. 

In het gebied van de Randmeerkust was in het verleden sprake van slechts 

incidentele maatregelen om de soort te beschermen: er waren simpelweg te weinig 

vrijwilligers om boeren te motiveren de weidevogelbescherming in hun bedrijfsvoering 

op te nemen en voldoende beschermingsmaatregelen te nemen. Daardoor is ook niet 

bekend hoe de ontwikkeling van weidevogels langs de Randmeerkust in de 

afgelopen 25 jaar is geweest. 

Een belangrijke mijlpaal was 2005. Toen werd de Natuur- en Milieu Coöperatie 

Randmeerkust opgericht. Deze coöperatie bestond bij de oprichting uit ca. 30 boeren, 

en had tot doel natuur- en cultuurgebieden zodanig te beheren dat natuur, landschap 

en milieu zouden worden versterkt met als resultaat het realiseren van duurzame 

landbouw in het gebied. Het ledental van de NMC Randmeerkust is intussen tot 

boven de 100 gestegen. Het nemen van maatregelen om de weidevogelpopulatie 

gunstig te beïnvloeden behoorde uitdrukkelijk tot de doelstellingen van de NMC 

Randmeerkust. De deelnemende boeren hebben bedrijven of gronden in het (half) 

open weidevogelgebied van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet en 

Harderwijk. 

Met de oprichting van de NMC Randmeerkust ontstond ook de behoefte aan meer 

vrijwilligers om nesten op te sporen. Waren er in 2005 slechts enkele vrijwilligers, nu 

in 2017 is dat aantal toegenomen tot ruim 20. 

 

Een zeer groot deel van het 

gebied langs de Randmeerkust is 

door de Provincie Gelderland 

aangewezen als Kerngebied voor 

Weidevogels. Dat betekent dat 

provinciale subsidies worden 

verstrekt aan boeren voor 

maatregelen die gunstig zijn voor 

de weidevogels 

 

 (foto: Bennie v.d. Brink) 

 

 

 

 



 

6 
 

 

2. Weidevogelstand Randmeerkust nader bekeken 

Sinds 2010 worden weidevogels in het gebied van de Randmeerkust gestructureerd 

beschermd en de nesten geteld. De in dit beleidsplan gepresenteerde resultaten 

laten, tegen de landelijke trend in, een stijging zien van het aantal gevonden legsels. 

Belangrijkste reden hiervan ligt niet alleen in de adequate beschermingsmaatregelen, 

maar ook in de groei van het aantal boeren waar nesten worden gezocht en de 

toename van het aantal vrijwilligers die de nesten zoeken. Pas over een aantal jaren 

kunnen we zien of het gebied langs de Randmeren dezelfde ontwikkeling doormaakt 

als in de rest van Nederland. 

 

2.1 Oppervlakte weidevogelbeheer 

Het gebied van de Randmeerkust loopt van de Gelderse Gracht ( tussen 

Oosterwolde en Noordeinde), zijnde de provinciegrens tussen Gelderland en 

Overijssel en het industrieterrein Lorentz te Harderwijk. Aan de ene kant wordt het 

gebied begrensd door de Randmeren (Drontermeer en Veluwemeer) en aan de 

andere kant door de Zuiderzeestraatweg. Bruto omvang van het gebied is ongeveer 

6.000 ha. In de praktijk is het gebied echter kleiner: bebouwing, campings en 

gebieden waar al tientallen jaren geen weidevogels worden gesignaleerd worden in 

mindering gebracht. Dat betekent onder meer dat alle percelen in de gemeente 

Harderwijk afvallen, en dat de zuidelijke grens bij camping Polsmaten in Nunspeet 

ligt. Omvang van het gebied dat geschikt is om als Kerngebied  voor Weidevogels te 

fungeren ziet er als volgt uit: 

 Gebied Zuid (Nunspeet en Elburg tot Flevoweg)   1.400 ha 

 Gebied West (Polder van Oosterwolde)      1.670 ha 

 Gebied Noord ( Noordeinde-Oosterwolde)       880 ha 

 Gebied Oost (Polder Oldebroek tot grens Overijssel aan de  1.070 ha 

Kamperstraatweg)        

   

Totaal   5.020 ha 

Daarnaast is de werkgroep actief in wat kleinere gebieden die buiten het kerngebied 

voor weidevogels vallen, zoals aan de Huisdijk, de Broekdijk en de Stadsweg (globaal 

tussen ’t Harde en de Hoge Enk). 

 

2.2 Soorten en aantallen weidevogels 

Onder de weidevogels rekent de werkgroep de klassieke vijf: kievit, grutto, tureluur, 

wulp en scholekster. Overige soorten worden als “bijvangst” beschouwd. In ieder 

geval worden geen zwanen, ganzen, meerkoeten en eenden geregistreerd. De 

afgelopen 5 jaar zijn de volgende aantallen legsels gevonden: 
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Tabel 1 Aantallen gevonden legsels per soort    
     

 
 

      

 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 Kievit  162 190 337 738 969 

 Grutto  25 43 33 80 101 
 Scholekster 16 15 19 41 39 

 Tureluur  9 8 7 26 20 

 Wulp  0 4 3 7 3 

 
 

 212 260 399 892 1.132 
 

 

 

 

De meest voorkomende weidevogel is dus de kievit. Maar ook voor de grutto is het 

gebied langs de Randmeren interessant. De kievit is goed gespreid over de 4 

deelgebieden. De grutto komt in verhouding het minst voor in deelgebied Zuid. Een 

groot deel van de kievitslegsels wordt gevonden op (mais) akkers. Daarmee levert 

het aanwezig zijn van (mais) akkers een belangrijke bijdrage aan het aantrekkelijk 

blijven voor kieviten van het gebied langs de Randmeren: de sterkte ligt juist in de 

afwisseling van soorten landbouwgrond (een mix van akkers en weilanden is beter 

dan alleen maar eenzijdig weilanden). 

2.3 Veranderingen in de weidevogelstand 

Het beeld van de werkelijk aanwezige aantallen is hiermee echter niet compleet. Ook 

in 2016 kon aan slechts 70% van de totale oppervlakte aandacht worden besteed. 

Hiervan bevond zich de helft in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Deze 

gebieden zijn niet toegankelijk voor de vrijwilligers, dus is ook niet bekend om welke 

aantallen het daar gaat. De cijfers van 2016 mogen dan ook niet worden gezien als 

een sterke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Het totaal aantal  legsels 

in het gebied langs de Randmeerkust wordt door de werkgroep geschat op ergens 

tussen de 1.800 en 2.000. 
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Grafiek 1: Aantal gevonden legsels
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Doordat de werkgroep pas enkele jaren systematisch bezig is met het in kaart 

brengen van de legsels, kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de 

lange-termijn ontwikkelingen. Landelijk is de weidevogelstand sinds begin jaren ’90 

gehalveerd. Die conclusie kan voor het Randmeer-gebied nog niet getrokken worden. 

De werkgroep gaat er echter van uit dat er in dit gebied wel degelijk sprake is 

geweest van een daling in de afgelopen 25 jaar. Echter is die daling waarschijnlijk 

iets minder groot dan landelijk. De indruk bestaat dat het aantal kieviten de laatste 

jaren redelijk stabiel is, terwijl de grutto een dalende tendens vertoont. 

 

2.4 Broedresultaat 

In het algemeen ligt het broedsucces jaarlijks rond de 75%. Dat wil zeggen dat 

driekwart van de gevonden legsels kuikens opleveren. Bij kieviten ligt het percentage 

iets hoger; bij grutto’s lager. Gruttonesten zijn dus kwetsbaarder dan die van kieviten. 

Per jaar zijn wel veel verschillen te zien in predatie: in sommige jaren is er sprake van 

een meer dan normaal verlies door predatie, zoals in 2015 toen het noordelijk deel 

van het gebied getroffen werd door een muizenplaag, die veel extra predatoren 

aantrok, en die het ook op kuikens hadden voorzien. 

 

 

 

Jaarlijks is ook sprake van verliezen door landbouwactiviteiten: tussen de 10 en 15% 

van de nesten sneuvelen hierdoor. Dit zijn verliezen die voor een groot deel te 

voorkomen waren geweest. 

Een uitgekomen nest is echter nog geen goed resultaat. Onduidelijk is hoeveel 

procent van de uitgekomen nesten ook vlieg-vlugge jongen oplevert. Om deze vraag 

te kunnen beantwoorden moeten in de nabije toekomst gerichte tellingen worden 

gehouden. 
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2.5 Belangrijkste gebieden 

In 2.1 is aangegeven dat het gebied in 4 

deelgebieden wordt onderverdeeld. 

De gebieden kennen een duidelijke 

begrenzing door middel van wegen Deze 

gebieden kunnen in het kort als volgt 

worden omschreven: 

 

 

 (foto: Bennie v.d. Brink) 

Deelgebied Zuid 

Dit gebied wordt aan de westzijde begrensd door het Hoge Bijsselse Pad bij Camping 

Polsmaten. Aan de Oostzijde ligt de grens bij de Kolmansweg, Bovenweg en 

Zuiderzeestraatweg. Daarna loopt het gebied door tot de Flevoweg, even ten zuiden 

van Elburg. Het Goor valt ook onder dit gebied. Deelgebied Zuid bestaat voor het 

merendeel uit grasland, maar het percentage akkerland is relatief hoog. Er is 

doorgaans sprake van veel predatie door trekkende vossen (vanuit het Veluwe-

massief naar de Randmeren) en kraaien. In 2016 werden hier 276 legsels gevonden, 

waarvan 22 niet-kievit. 

Deelgebied West 

Dit gebied grenst aan de zuidzijde aan de stadswallen van Elburg, en loopt tot aan 

Noordeinde. Alle percelen, grenzend aan Rondweg, Wijkerwoldweg, Driemerkenweg 

en Zomerdijk vallen er onder. Het grootste deel bestaat uit de Polder Oosterwolde. 

Deelgebied West bestaat hoofdzakelijk uit grasland. Doorgaans zijn er een stuk of 10 

percelen akkerland aanwezig. De predatie in dit gebied wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door kraaien en meeuwen. Daarnaast is er veel overlast van honderden 

zwanen die aan het begin van het broedseizoen hele percelen blokkeren voor 

weidevogels. In 2016 werden hier 273 legsels gevonden, waarvan 48 niet-kievit. 

Daarmee is een deel van dit gebied een gunstige omgeving voor grutto’s. 

Deelgebied Noord 

Dit gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Zwarteweg en omvat vervolgens 

alle percelen die gelegen zijn aan weerszijden van Kleine- en Groote Woldweg, tot 

aan Noordeinde. Tevens valt het buitendijks deel bij Noordeinde er onder (Gelderse 

Sluis) en de percelen grenzend aan de Gelderse Gracht. Deelgebied Noord bestaat 

hoofdzakelijk uit grasland met daarnaast ca. 12 percelen akkerland. Predatie in dit 

gebied is vrij divers. Naast vos en kraai hebben we hier ook te maken met 

bunzing/wezel/hermelijn en een groot aantal verwilderde katten. In het gebied bij de 

Kleine Woldweg is een aantal jaren geleden een aanzienlijke oppervlakte ingericht 

als nieuw natuurgebied met veel plas/dras en kreken. Naast een aantrekkelijk 

foerage- gebied voor weidevogels trekt dit gebied echter ook extra predatoren aan. 

Daarnaast is de steenmarter een aantal keren gesignaleerd. In 2016 werden hier 191 

legsels gevonden, waarvan 20 niet-kievit. 
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Deelgebied Oost 

Deelgebied Oost kan nog worden ingedeeld in Zuidoost en Noordoost. Het 

zuidoostelijk gebied grenst aan het industrieterrein Broeklanden in Elburg, en loopt 

vervolgens tussen Oostendorperstraatweg en Zuiderzeestraatweg tot aan de 

Mheneweg Noord. Gebied Noordoost loopt vanaf Mheneweg Noord tussen 

Zwarteweg en Zuiderzeestraatweg tot aan de grens met Overijssel. Het gebied kent 

slechts enkele akkerlanden en bestaat dus hoofdzakelijk uit grasland. Predatie 

bestaat uit vos, kraai en hermelijn/wezel. In Zuidoost werden in 2016 134 legsels 

gevonden (21 niet-kievit) en in Noordoost 180 (45 niet-kievit). In totaal is gebied Oost 

dus goed voor 314 legsels, waarvan 66 niet-kievit). Daarmee is dit gebied, samen 

met West, blijkbaar de beste omgeving voor de grutto. 

Voor alle deelgebieden geldt dat ze 

zo groot en open zijn dat vogels vrij 

simpel in grote aantallen bij elkaar 

kunnen bivakkeren, om zodoende 

voldoende kracht te kunnen 

ontwikkelen bij het afweren van 

predatoren. 
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3. Betrokkenen bij het weidevogelbeheer 

Voor een effectieve aanpak van het weidevogelbeheer is het nodig dat de diverse 

partijen op de hoogte zijn van elkaars beleid en plannen om er voor te zorgen dat 

men gezamenlijk kan optrekken. Het kennen van de juiste contactpersonen en goede 

communicatie is daarbij een vereiste. 

 

3.1 Boeren 

Ongeveer 120 boeren verlenen medewerking aan het zoeken en bescherming van 

weidevogelnesten: 100 daarvan zijn lid van de NMC Randmeerkust. De overige 20 

wensen geen lid te zijn, maar helpen wel mee aan bescherming. Ook de niet-leden 

dragen vrijwel unaniem de weidevogelbescherming een warm hart toe. Voor diverse 

maatregelen kunnen de boeren die lid zijn een subsidie krijgen voor hun activiteiten, 

zoals uitgesteld maaien, randenbeheer, ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Boeren 

maken daarbij altijd een afweging tussen de extra opbrengst van subsidies en de 

opbrengstderving die met de activiteit gepaard gaat. 

 

In een groot aantal gevallen is het een 

kwestie van goed in de gaten houden 

waar de gemarkeerde nesten liggen. Bij 

uitgebreidere maatregelen, zoals 

special inzaaien van stroken of het 

uitstellen van de maatdatum, ligt de 

vergoeding hoger. 

 

 

 

 

3.2 Vrijwilligersgroep 

De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust (WVWR) is een 

vrijwilligersgroep, die bestaat uit ruim 20 enthousiaste mensen uit de gemeenten 

Oldebroek, Elburg en Nunspeet. De WVWR wil door haar activiteiten een bijdrage 

leveren aan het behoud en zo mogelijk herstel van de weidevogelpopulatie in het 

gebied van de Randmeerkust. Zij richt zich daarbij op de 5 belangrijkste weidevogels: 

kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp. Mogelijke andere soorten, zoals patrijs, 

kwikstaart en leeuwerik worden ook geregistreerd als ze worden gevonden, maar 

hebben geen prioriteit. Andere ook in de weilanden broedende vogels zoals ganzen, 

zwanen, meerkoeten en eenden worden niet geregistreerd. Behalve registratie (op 

welk moment en op welke plaats is een legsel gevonden) zorgt de WVWR ook voor 

bescherming van de nesten voor en tijdens landbouw-werkzaamheden. Dat gebeurt 

via duidelijke markering van de nesten, en altijd in samenwerking met boeren en 

loonwerkers. Uiteraard worden ook de resultaten van de legsels in beeld gebracht en 

verspreid onder de instanties die er verder mee moeten werken (Provincie 

Gelderland, de wildbeheer eenheden, de NMC Randmeerkust, gemeenten en 

uiteraard de boeren zelf). 
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Behalve bescherming van weidevogels zet de WVWR zich ook in voor de promotie 

van het gebied aan de Randmeerkust. Dit gebeurt o.a. door het geven van lezingen, 

het geven van voorlichting en het onderhouden van contacten met alle instanties die 

activiteiten ontplooien binnen het kerngebied voor weidevogels. De werkgroep komt 2 

keer per jaar bij elkaar: een keer in februari voor een start-bijeenkomst en een keer in 

juli voor de evaluatie.  

De WVWR wordt aangestuurd door 2 coördinatoren: Sjirk 

Overal en Flip Nijhoff. De coördinatoren zorgen voor het goed 

begeleiden van de vrijwilligers, zoals opleiden nieuwe 

vrijwilligers, verstrekken van actuele kaarten en het indelen 

van het gebied onder de vrijwilligers. Alle externe contacten 

met overheden, bedrijven en andere instanties lopen altijd via 

een van de coördinatoren. 

 

 

 

 

3.3 Loonbedrijven 

In het gebied van de Randmeren zijn een stuk of 15 loonbedrijven actief. Met de 6 

belangrijkste zijn in 2016 contacten gelegd. Deze contacten zijn zeer bemoedigend 

en de bereidwilligheid om nesten te sparen is groot. Er is een speciale app ontwikkeld 

om loonwerkers te informeren over de locaties van de nesten. De eerste resultaten 

van het werken met de app zijn positief. Maar hij zal nog wel moeten worden 

verbeterd, vooral op het gebied van benodigde telefooncapaciteit en gebruiksgemak. 

Speciaal voor de loonwerkers zal voortaan gewerkt worden met uniforme stokken ter 

afbakening van de nesten. 

3.4 Staatsbosbeheer 

In het gebied van de Randmeren heeft Staatsbosbeheer 2 gebieden onder haar 

beheer. Het eerste gebied ligt tussen Groote Woldweg en Zomerdijk, in de Polder van 

Oosterwolde. Het gebied omvat o.a. de daar aanwezige eendenkooi en is in totaal 

230 ha groot.  

Het tweede gebied bevindt zich tussen de Kleine Woldweg en de Gelderse gracht. Dit 

gebied is in 2013/2014 door SBB ontwikkeld uit voormalig grasland. Nu is het een 

soort plas-dras met veel kreken die het geheel doorkruisen. Staatsbosbeheer heeft 

hier als doel om door vernatting en verschraling natuurgebieden te ontwikkelen en 

onderhouden. 

Langs de Groote Woldweg heeft SBB in 2014 veel struiken en bomen gekapt om het 

open karakter van het gebied (gunstig voor weidevogels) enigszins te herstellen. In 

het eerste gebied worden de percelen door SBB verpacht aan boeren onder strenge 

voorwaarden (o.a. beperkte bemesting met uitsluitend vaste stalmest en maaidatum 

pas vanaf 15 juni). Het is niet precies bekend hoeveel legsels van weidevogels zich in 

deze gebieden bevinden. Wel bestaat de indruk dat beide gebieden ook de nodige 

predatoren aantrekken. 
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3.5 Het Waterschap 

Het waterschap draagt zorg voor het waterpeil. De hoogte van het waterpeil ligt vast 

in het peilbesluit. Het peilbesluit is het resultaat van een afweging van de aanwezige 

belangen in het gebied en het beleid dat daar van toepassing is. De belangen van de 

landbouw en de weidevogels liggen vaak niet in elkaars verlengde. Weidevogels zijn 

doorgaans gediend met nat grasland. Maar op nat grasland kunnen tractoren en 

andere zware machines niet terecht. Hoogte van de waterstand is een precair 

onderwerp: aan de ene kant is het nodig de stand zo lang mogelijk hoog te houden, 

terwijl de boeren aan de andere kant uiteraard geen dag verloren willen laten gaan en 

direct het land willen bewerken als de weersomstandigheden daar gunstig voor zijn. 

3.6 Wild Beheer Eenheden (WBE) 

In het gebied van de Randmeerkust zijn twee Wild Beheer Eenheden actief: de WBE 

Oldebroek/Oosterwolde beheert het gebied ten noorden van Elburg, tot de grens met 

Overijssel (omvat de weidevogelgebieden West, Noord en Oost. De WBE Noordwest 

Veluwerand is verantwoordelijk voor het gebied ten zuiden van Elburg tot aan 

Polsmaten, en omvat dus het weidevogelgebied Zuid. 

De WBE’s hebben veel kennis over “bejaagbare fauna”, maar ook breder over 

biotoopeisen en diergedrag. Voor het weidevogelplan is vooral de rol van de WBE in 

het populatiebeheer van predatoren van belang. Predatie in het gebied van de 

Randmeerkust vindt plaats door zwarte kraai, vos, marter, verwilderde katten, 

bunzing, hermelijn, wezel, ooievaar, buizerd, valk en kiekendief. Alleen zwarte kraai 

en vos mogen worden bejaagd. 

Voor het jagen op vossen is het sinds 2016 toegestaan om met een lichtbak te jagen. 

De rapportage van de weidevogelbescherming heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd voor de ontheffing van jagen met de lichtbak. De predatie- druk door vossen 

blijft echter hoog. Veel vossen zijn afkomstig vanuit het Veluwe-massief. Ze zoeken ’s 

nachts naar prooi langs de randmeren, maar nemen en passant het hele 

weidegebied mee wat daartussen ligt. Vroeger gold de A-28 als een redelijke barrière 

voor de vos en andere roofdieren. Sinds de aanleg van wildviaducten, dassentunnels, 

etc. is echter de weg vrij naar een gebied met veel prooi. Alleen in het meest 

zuidelijke gebied (Polsmaten tot de IJsboerderij) mag nog niet met lichtbak worden 

geopereerd. Op basis van door de weidevogelbescherming aangeleverde gegevens 

over het aantal legsels en de predatie in 2016 zal ook voor dit gebied een aanvraag 

worden gedaan. 

Jaarlijks worden door de WBE Oldebroek/Oosterwolde ca. 300 zwarte kraaien en 50 

vossen afgeschoten. Voor de WBE Noordwest Veluwerand zijn de aantallen: 280 

zwarte kraaien en 65 vossen. 

Er worden dus in het 

weidevogelgebied langs de 

Randmeren aanzienlijke aantallen 

vossen en zwarte kraaien geschoten. 

Verhoging van afschot van deze 

dieren zal niet leiden tot een 

achteruitgang van beide, maar kan 

de predatiedruk op de weidevogels 

wel tijdelijk verminderen, als het 

afschieten op de juiste momenten 
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gebeurt. De weidevogelwerkgroep heeft hierover regelmatig en goed contact met de 

WBE’s: bij signalen over te hoge predatiedruk op een bepaalde locatie wordt door de 

WBE meteen ingegrepen. Knelpunt is dat andere predatoren, zoals de verwilderde 

kat, niet mogen worden afgeschoten. 

3.7 Gemeenten 

Het weidevogelgebied langs de Randmeerkust ligt in drie verschillende gemeenten. 

Het is van groot belang om in de toekomst de gemeenten het weidevogelbeleid van 

de provincie Gelderland te laten omarmen en in de hiervoor in aanmerking komende 

gemeentelijke plannen te implementeren, zoals bestemmingsplannen en afgeven van 

vergunningen. Daartoe is nog een lange weg te gaan. Een beleidsplan is daarvoor 

noodzakelijk, maar ook het uitdragen ervan via presentaties en publicaties zal daarbij 

helpen.  

Nunspeet 

Met de gemeente Nunspeet zijn nog weinig contacten. In 2016 is een eerste gesprek 

geweest met de heer Dirk Verheij van de afdeling Groenontwerp en Ecologie. Dit 

contact heeft er voor gezorgd dat de burgemeester van Nunspeet voor het eerst het 

1e kievitsei is komen schouwen. Daarnaast is onze website 

www.weidevogelbeschermingrandmeerkust bekend gemaakt via de gemeentepagina 

in het huis-aan-huis blad. De gemeente heeft echter op dit moment geen BOA die het 

weidevogelgebied tijdens het broedseizoen in de gaten kan houden. Verder overleg 

is dus nog nodig. 

Elburg 

Contacten met de gemeente Elburg zijn goed en verlopen tot nu toe via Cor Duitman, 

adviseur milieu, natuur en landschap. Publiciteit rond het schouwen van het 1e 

kievitsei loopt al jaren goed. Er zijn ook afspraken gemaakt over bestemmingsplan 

buitengebied, kappen van bomen in het open poldergebied, beleid t.a.v. hoeveelheid 

maisakkers en beleid rond ooievaarsnesten. Ook met de BOA (E. van der Werf) 

wordt tijdens het broedseizoen regelmatig contact onderhouden als de situatie daar 

om vraagt. 

Oldebroek 

Met de gemeente Oldebroek begint het contact op gang te komen. Er is een gesprek 

geweest met mevr. Scheiuit en de heer Bij ’t Werk over het voorstel bomen in open 

weidegebied te kappen. Schouw en publiciteit rond het 1e kievitsei loopt hier ook al 

een aantal jaren volgens plan. Ook is discussie geweest met de gemeente Oldebroek 

over het afgeven van vergunningen voor start en landen van paramotoren in 

kwetsbaar weidevogelgebied.  

 

3.8 Provincie Gelderland 

De provincie Gelderland is een zeer bepalende partij in de bescherming van de 

weidevogels. Zij bepaalt immers het beleid, stelt in het Natuurbeheerplan vast in 

welke gebieden geïnvesteerd moet worden en stelt budget ter beschikking. De 

provincie stelt 3 agrarische natuurcollectieven verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het beleid en aan die collectieven worden de subsidies voor weidevogelbeheer 

toegekend. Een van die collectieven is het Collectief Veluwe, bestaande uit drie 

http://www.weidevogelbeschermingrandmeerkust/
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deelgebieden (Polder van Arkemheen, de IJsselvallei en de Randmeerkust). Het 

gebied langs de Randmeerkust wordt verzorgd door de Natuur- en Milieu Cooperatie 

Randmeerkust. De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust 

werkt nauw samen met de NMC Randmeerkust. 

 

3.9 Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

 

 

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

coördineert en stuurt in de provincie 

Gelderland de belangrijkste activiteiten aan 

van de diverse groepen van de vrijwillige 

weidevogelbescherming. Zo biedt ze een 

door Landschapsbeheer Nederland 

ontwikkelde database aan waarin alle 

gevonden legsels en resultaten op basis van 

gps-gegevens worden opgeslagen. Ook stelt 

ze middelen voor de groepen ter 

beschikking, zoals stokken en mandjes. Het 

leveren van informatie voor presentaties en 

het geven van presentaties behoort ook tot 

de activiteiten van deze stichting. En niet te 

vergeten: de ondersteuning bij lokale 

conflicten met overheden. Op dit moment 

gaat veel energie op aan het verder ontwikkelen van allerlei apps ter bepaling 

van de locatie van nesten en invoeren in het databestand. Provinciaal 

coördinator voor de werkgroep is Karen Hinkamp. 

 

 

     (foto: Bennie v.d. Brink) 
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4. Het Weidevogelplan 

Voor een weidevogelvriendelijk klimaat is een brede aanpak nodig. Het landschap 

moet aantrekkelijk zijn, het areaal moet voldoende groot zijn, het biotoop moet 

gunstig zijn, er moet voldoende bescherming zijn voor nesten en kuikens en 

voldoende voedsel voor zowel volwassen vogels als kuikens. Dat betekent dat 

maatregelen nodig zijn van gebiedsniveau tot perceel niveau en van vestigingsfase 

(van broedparen) via broedfase naar kuikenfase. Door de landelijk sterke daling van 

het aantal weidevogels is al veel onderzoek gedaan, vooral naar de grutto. Deze 

soort is het sterkst achteruit gegaan en het grootste deel van de wereldpopulatie 

(85%) broedt juist in Nederland. De vogel is in 2016 gekozen tot nationale vogel van 

Nederland. Het weidevogelbeleid van zowel rijk als provincie is daarom vooral op de 

grutto gericht. 

Het weidevogelbeheer langs de Randmeerkust begint steeds meer vorm te krijgen. 

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van verdere uitbreiding van de 

zoekgebieden en een groei van het aantal vrijwilligers. Daar waar goede contacten 

met boeren waren kon ook gericht aan bescherming worden gedaan. De uitdaging is 

nu om via de professionele registratie (op basis van gps) de bescherming verder 

vorm te geven door verbetering van de communicatie tussen vrijwilligers en boeren. 

Daarna kunnen stappen worden gezet naar bredere maatregelen. De boeren tonen 

hiervoor steeds meer interesse en raken door een goed weidevogelplan gemotiveerd. 

Zo zijn er in 2016 op maar liefst 5 plaatsen plas-dras gebieden aangelegd. De boeren 

waren enthousiast en de aanschaf van de pompen werd door Vogelbescherming 

Nederland gesubsidieerd. 

Gezien de menskracht in de vrijwilligersgroep moet de ambitie van de 

weidevogelgroep voorlopig bescheiden blijven. Veel hulp en ondersteuning zal vanuit 

de NMC Randmeerkust moeten komen. 

Als doelstelling wordt gestreefd naar een situatie waarbij in 2020 sprake is van: 

 Minimaal 1.800 geregistreerde nesten 

 Maximaal 5% verlies van legsels door landbouw-werkzaamheden 

 Maximaal 15% verlies van legsels door predatie 

 Een vrijwilligers-bestand van minimaal 35 personen 

 Groot draagvlak voor weidevogelbeheer bij grondgebruikers, loonbedrijven, 

faunabeheerders, overheden en burgers 

 

4.1 Soorten en gebieden 

Het weidevogelplan richt zich op: 

 Kievit in het hele gebied. Daarbij wil de 

werkgroep voorstellen om het gebied tussen de 

IJsboerderij in Doornspijk en Polsmaten in 

Nunspeet op de waarderen tot Kerngebied voor 

weidevogels. Kieviten komen in alle 

deelgebieden nu nog talrijk voor. Met vooral 

concentraties op maisakkers. Het ligt dan ook 

voor de hand om eerst maatregelen te nemen 

op of nabij de maisakkers; b.v. door randen in te 
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zaaien met kuiken-vriendelijke gewassen (schuilmogelijkheden en 

voedselvoorziening) 

 Grutto als belangrijkste kwetsbare soort. 

Deze komt in verhouding het meest voor in de 

deelgebieden West, Noord en Oost. Via o.a. 

verbetering en uitbreiding van het plas-dras 

aanbod zal een poging worden gedaan om de 

leefomstandigheden te verbeteren. In overleg 

met Staatsbosbeheer zal worden geprobeerd 

om ook een beeld te krijgen van het aantal grutto’s in hun gebied.  

 Broedpaartellingen en gezinstellingen zijn nodig om een goed beeld te krijgen van 

de effecten van de genomen maatregelen. 

 Tureluur en wulp zullen meeliften op de maatregelen die voor de grutto worden 

ontwikkeld 

 Scholekster heeft haar legsels in alle deelgebieden, en dan vooral op de 

maisakkers. De scholekster zal meeliften op de maatregelen die voor de kievit 

worden genomen. 

 Voor overige weide- en akkervogels, zoals patrijs, gele kwikstaart en 

veldleeuwerik zullen geen afzonderlijke maatregelen worden genomen. 

 Andere soorten die ook nesten hebben in weilanden, op akkerlanden of aan 

slootkanten, zoals zwanen, ganzen, meerkoeten en eenden worden niet als 

weidevogel beschouwd en worden dan ook niet in kaart gebracht. 

 

4.2 Maatregelen in het veld 

Via de NMC Randmeerkust kan subsidie worden aangevraagd in kerngebieden voor 

maatregelen in het veld waar de weidevogels baat bij hebben. Maatregelen die tot nu 

toe zijn genomen, en die in aanmerking komen voor subsidie zijn: 

 Legselbeheer: legsels (laten) zoeken en actief beschermen tijdens 

landbouwwerkzaamheden 

 Uitgesteld maaien ( met varianten 1 juni en 15 juni) 

 Realiseren kruidenrijk grasland, met daaraan gekoppeld uitgesteld maaien 

 Aanleg plas-dras gebieden 

Subsidie wordt verstrekt door de Provincie 

Gelderland. In 2016 is daarnaast een eenmalige 

subsidie ontvangen van Vogelbescherming 

Nederland voor de aanschaf van 5 pompen voor 

de plas-dras gebieden. Dit zijn boeren die zijn 

aangesloten bij de club weidevogelboeren, die 

laten zien dat een gezond bedrijf runnen en zorg 

hebben voor weidevogels en natuur goed samen kunnen gaan. 

Boeren willen in het algemeen best meewerken, mits de inpassing van maatregelen 

eenvoudig in hun bedrijfsvoering kan worden opgenomen. Zodra een maatregel veel 

tijd vergt of opbrengstderving gaat opleveren, dan wordt het voor de boer minder 

interessant. Daarom moet steeds gekeken worden naar maatregelen en acties die 

voldoen aan de volgende criteria: 

 



 

18 
 

 Gericht op grutto en/of kievit 

 Gemakkelijk inpasbaar in de bedrijfsvoering 

 Lage kosten 

 Financiële compensatie via subsidie 

 Effectief voor de doelsoorten 

 Elkaar versterkende maatregelen 

Naast de boeren kunnen ook andere partijen bijdragen aan maatregelen ten gunste 

van weidevogels. Bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, gemeenten, betrokkenen bij 

landschapsmaatregelen (zoals SLE Elburg) en betrokkenen bij preventie van predatie 

(WBE’s, provincie en grondeigenaren). 

 

De boeren die plasdras hebben aangelegd zijn 

allemaal lid van de vereniging Weidevogelboeren. 

Informatie hierover is te vinden op 

www.weidevogelboerderijen.nl  

 

 

4.3 Maatregelen ter stimulering en ondersteuning 

Een deel van de in dit weidevogelplan opgenomen maatregelen zal kosten met zich 

meebrengen. Een belangrijk onderdeel is het bieden van vergoedingen voor 

maatregelen die voor de boeren opbrengstderving en/of extra arbeid opleveren. Die 

vergoedingen worden door de Provincie Gelderland ter beschikking gesteld aan de 

Collectieven. 

Het Collectief Veluwe draagt zorg voor de administratie en het uitbetalen aan de 

boeren die beheerscontracten hebben afgesloten. 

Daarnaast is ook motivering nodig van boeren, loonwerkers en vrijwilligers door 

activering, advisering en begeleiding. Gedacht kan worden aan de volgende vormen: 

o Boeren bekend maken met gedrag van weidevogels 

o Boeren bekend maken met weidevogelbeheer 

o Communicatie tussen boeren en loonwerkers over weidevogels 

o Afstemming tussen boeren en vrijwilligers bevorderen 

o Geven van voorlichting en presentaties bij een brede groep van 

betrokkenen, zowel overheden als andere instanties en particulieren 

Naast het nemen van maatregelen in het veld is het goed om tegelijkertijd de 

bekendheid van het weidevogelbeheer te vergroten. Het is belangrijk 

weidevogelbescherming bij een breder publiek onder de aandacht te brengen om het 

draagvlak voor weidevogels te versterken bij boeren, maar ook bij andere 

betrokkenen, zoals burgers en overheden.  

Het weidevogelbeheer langs de Randmeerkust is vanaf 2010 geleidelijk op gang 

gekomen. Aanvankelijk op basis van enthousiasme van enkele 

weidevogelvrijwilligers, die gaandeweg steeds meer boeren en vrijwilligers bij het 

beheer hebben weten te betrekken. Door de oprichting van de Natuur- en Milieu 

Coöperatie Randmeerkust is een stimulerend signaal uitgegaan naar andere 

betrokkenen, niet in de laatste plaats richting de vrijwilligers. 

http://www.weidevogelboerderijen.nl/
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5. SWOT-analyse Randmeerkust 

Alvorens nader in te gaan op de verdere uitwerking van de te nemen maatregelen is 

het goed om een analyse te maken van het gebied en de ontwikkelingen die 

verwacht kunnen worden. Dit gebeurt door een overzicht te maken van de sterke en 

zwakke punten van de Randmeerkust en deze aan te vullen met de te verwachten 

toekomstige ontwikkelingen (zowel positief als negatief). 

 

Sterke punten (S) 

 Grote, aaneengesloten open weilanden 

 Ruime aanwezigheid van akkerlanden (vooral mais) 

 Aanwezigheid van een actieve agrarische natuurvereniging: de NMC 

Randmeerkust 

 Aanwezigheid van een betrokken en deskundige veldcoördinator 

 Betrokken WBE’s in het gebied 

 

Zwakke punten (W) 

 Brede strook langs de randmeren trekt extra predatie aan door aanwezigheid van 

o.a. ganzen en eenden 

 Wildpassages onder en over de A-28 trekken veel vossen, dassen en marters 

naar de weidevogelgebieden langs de randmeren 

 Hier en daar staan nog bomen in het open weidegebied, die veel vogel-predators 

aantrekken (uitkijkpost en nesten) 

 Aanwezigheid van een hoogspanningsleiding die dwars over het 

weidevogelgebied loopt en zorgt voor een brede en lange strook waar 

weidevogels niet nestelen 

 Aanwezigheid van veel sloten met hoge slootwallen zorgen bij lagere 

waterstanden voor migratie barrières voor kuikens 

 Nog niet alle boeren zijn op de hoogte van wat je wel en niet moet doen voor 

goed weidevogelbeheer 

 Te weinig menskracht bij de groep vrijwilligers om het hele gebied te kunnen 

bestrijken 

 Aanwezigheid van ooievaarsnesten binnen het kerngebied voor weidevogels 

 Open poldergebied nodigt mensen uit tot ontwikkelen van activiteiten die daar in 

het broedseizoen niet thuishoren, zoals uitlaten van honden, paramotoren, 

vliegeren en spelen met drones 

 Relatief veel ooievaarsnesten binnen het kerngebied voor weidevogels 

 

Kansen (O) 

 Gemeenten Oldebroek en Elburg staan welwillend t.o.v. het kappen van solitaire 

bomen en struiken om het open karakter van het poldergebied te versterken. 

 Provincie Gelderland gaat mogelijk wat strakker sturen richting gemeenten om het 

kerngebied voor weidevogels te ontzien en een formele status te geven 
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 Aansporing gemeenten om terughoudend om te gaan met het afgeven van 

vergunningen voor activiteiten die verstorend kunnen zijn voor weidevogels 

 Nieuwe gps- en app- technieken kunnen mogelijk zorgen voor betere 

communicatie tussen vrijwilligers enerzijds en boeren/loonwerkers anderzijds 

 Betrekken van andere partijen op het terrein van fauna of flora om ondersteuning 

te geven bij veld-activiteiten, zoals gezinstellingen 

 De rijksoverheid op het spoor brengen van ondersteuning van de 

weidevogelbescherming 

 Mogelijke inzet van drones voor het lokaliseren van legsels 

 

Bedreigingen (T) 

 Verstorende activiteiten in het weidevogelgebied, zoals starten, vliegen en landen 

met paramotoren 

 Uitbreiding van vliegveld Lelystad gaat in de toekomst voor heel veel 

lawaaioverlast zorgen, vooral in de deelgebieden Noord, West en Zuid 

 Laagvliegoefeningen van Defensie tijdens het broedseizoen 

 

 

 

  (foto: Bennie v.d. Brink) 
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6. Maatregelen voor weidevogelbeheer 

De maatregelen voor weidevogelbeheer kunnen grofweg in 3 hoofdcategorieën 

worden onderverdeeld: 

 Maatregelen in het veld door weidevogelvrijwilligers samen met 

boeren en loonwerkers 

 Maatregelen in het veld die andere organisaties kunnen nemen ter 

ondersteuning van de weidevogels 

 Maatregelen ter bevordering van communicatie, educatie en 

samenwerking 

 

6.1 Maatregelen door boeren en weidevogelvrijwilligers 

De maatregelen om de weidevogels structureel te beschermen kunnen effect hebben 

op drie stadia in de broedtijd: de vestiging, het broeden (uitkomstresultaat) en het 

grootbrengen van de kuikens (overleving tot vlieg vlug). Weidevogels hebben een 

pakket van maatregelen nodig die dit hele traject waarborgt. Het belang en de 

effectiviteit van elke maatregel verschilt per vogelsoort. 

6.1.1 Ruige mest en stro-materiaal 

Het voorzien van weilanden van vaste mest met stro, aangevuld met strorijk 

materiaal uit slootkanten heeft als doel nestmateriaal beschikbaar te stellen 

voor weidevogels en het perceel daarmee aantrekkelijk te maken als 

nestbiotoop. Vooral de kievit heeft hier baat bij. Daarnaast heeft vaste mest 

extra waarde doordat het de wormenpopulatie bevordert, een goede 

voedselbron voor diverse volwassen weidevogels. Vaste mest is vaak een 

schaars goed bij boeren. Het is niet beslist nodig om een heel perceel van 

vaste mest te voorzien: wat ook goed werkt is per perceel een stuk of 3 tot 5 

stroken van vaste mest te voorzien. Er kan dan gekozen worden om alleen 

percelen te nemen waar het afgelopen jaar veel weidevogels aanwezig waren. 

Er moet echter wel voldoende stro in aanwezig zijn. Ook belangrijk is dat het 

uitrijden van de vaste mest niet te laat gebeurt: uiterlijk de laatste week van 

februari. De mest moet kans krijgen “oud” te worden voordat de kieviten 

massaal nesten gaan maken. 

Verspreiden van stro en stroachtig materiaal (zoals oude slootkantvegetatie) 

heeft ook zin als het niet met vaste mest wordt gecombineerd. Het maakt het 

perceel aantrekkelijker voor de kievit. Toepassing heeft zeker ook zin op 

maisakkers. Verspreiding van oude slootkantvegetatie is op akkerlanden niet 

aan te raden als er veel akkerdistel, ridderzuring of kweek in voorkomt. Ook in 

dit geval is het voldoende om enkele stroken per perceel te voorzien van 

stroachtig materiaal. Uitvoering: in de periode november t/m uiterlijk februari. 

 

6.1.2 Stoppels laten staan tot inzaai 

Stoppels van mais of graan maken percelen aantrekkelijk als nestplaats voor 

de kievit vanwege de natuurlijke aanwezigheid van nestmateriaal. Verder 

bewerken van de maisakker zo laat mogelijk, zodat het eerste broedsel (2e 

helft april) al is uitgekomen. Bescherming van eventueel nog aanwezige 

nesten: hetzij om het nest heen ploegen, hetzij opnemen en terugplaatsen 

met behulp van mandjes waarin de nesten zijn gelegd. Dit heeft over het 

algemeen gunstige resultaten. 
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  6.1.3 Nestbescherming 

Nestmarkering is nodig op agrarische grond waar werkzaamheden tijdens de 

broedtijd worden uitgevoerd. De boer of loonwerker kan vervolgens de nesten 

sparen door tijdens de werkzaamheden om de nesten heen te werken of de 

machines even op te lichten. Er zijn aanwijzingen dat door nestmarkering het 

percentage predatie toeneemt: sommige kraaien herkennen de stokken en 

sommige vossen volgen de geursporen van mensen om de nesten te vinden. 

Bovendien kan markering menselijke predatie aantrekken. Markering dient 

dan ook alleen plaats te vinden als het echt niet anders kan, en dan ook nog 

zo kort mogelijk. Uitgangspunten markering: 

 

 Via 2 stokjes in de lengterichting van het perceel 

 Stokjes ca. 2 meter voor en achter het nest plaatsen 

 Uniforme stokjes; ca. 1 meter hoog met wit geverfde top 

 Stokjes niet eerder dan 1 dag voor werkzaamheden 

plaatsen (liefst slechts een paar uur van tevoren) 

 Zo snel mogelijk na de werkzaamheden haalt de vrijwilliger 

de stokjes weer weg 

Het proces van nestmarkering vergt zeer goed overleg met boer en/of 

loonwerker. Dat is soms lastig, omdat hun planning niet altijd parallel loopt met 

die van de vrijwilligers. 

Voor weiland komt daar nog bij dat bij het 

maaien (eerste snee) een strook gras moet 

blijven staan, waar het nest centraal in moet 

liggen. Er moet minimaal 100 vierkante meter 

gras rond het nest blijven staan, en er moet 

minimaal 5 meter afstand zijn tussen nest en 

het gemaaide deel. Het gras rond het nest moet 

blijven staan tot na het uitkomen van het nest. 

Bij extensieve beweiding kan het nest worden beschermd met een “vee 

beschermer”.  

Op akkerland (meestal mais) moeten de nesten worden beschermd tegen 

soms wel 5 bewerkingen in een korte periode (losmaken grond, bemesting, 

ploegen, egaliseren en zaaien). Ook hier dienen de nesten goed gemarkeerd 

te zijn. Bescherming kan op 2 manieren. De eerste is door om de nesten heen 

te werken. Tweede mogelijkheid is om de nesten tijdelijk te verplaatsen. Dat 

werkt goed door de nesten al ruim 

van tevoren in mandjes te leggen, 

zodat bij bewerken de mandjes vrij 

eenvoudig zijn te verplaatsen. 

Goede afspraken met (meestal) 

loonwerker zijn hier van belang; 

verplaatsen van de mandjes vergt 

nog wel enige instructie, zo is 

gebleken. Het verdient sterk 

aanbeveling om voor het opnemen en terugplaatsen van de nesten een 
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beroep te doen op een vrijwilliger, zeker als meerdere nesten op het perceel 

aanwezig zijn. 

Indien de omstandigheden (grondsoort, vochtigheid, het weer) het toelaten 

kan ook overwogen worden om de grondbewerkingen juist zo vroeg mogelijk 

te verrichten; voordat de vogels op grote schaal nesten hebben. 

6.1.4 Maatregelen in de kuikenfase bij het maaien 

 

Ruimtelijke variatie in het beheer van 

graslanden is gunstig voor de 

overlevingskansen van 

weidevogelkuikens. Mozaïekbeheer 

met variatie in rustperiodes en 

maaitijdstippen is daarvoor een goed 

middel. Bij maaiwerkzaamheden 

vluchten veel kuikens naar greppels, 

perceelranden en slootkanten. Het  

laten staan van vluchtstroken kan 

 (foto Bennie v.d. Brink)          daarbij helpen. Minimale breedte 

van zo’n strook moet 6 meter zijn. Flexibiliteit is belangrijk voor het 

kuikenbeheer. Op het laatste moment bepalen waar de vluchtstroken nodig 

zijn is ook voor de boer prettig. Last-minute contracten zouden hiervoor een 

oplossing zijn. 

Preventief kan ook getracht worden kuikens zoveel mogelijk uit het perceel te 

verwijderen. Dat blijkt te werken door verspreid over het perceel ongeveer 1 

dag voor start van de werkzaamheden linten, vlaggen of plastic zakken aan 

stokken van ca. 1,5 meter lang te plaatsen. Kuikens en de oudervogels 

hebben een hekel aan deze onrust en zullen proberen naar elders uit te 

wijken. 

Als er toch kuikens aanwezig zijn, 

moet er vanuit het midden van het 

perceel naar de zijkanten worden 

gemaaid om kuikens de 

gelegenheid te bieden een veilig 

heenkomen te zoeken. De randen 

van het perceel (minimaal 6 meter 

breed) moeten dan blijven staan. 

Vluchtstroken en randen kunnen 

gemaaid worden zodra de vrijwilliger 

heeft aangegeven dat de kuikens 

verdwenen zijn. Meestal is dat een kwestie van enkele uren. Maar na 1 dag 

zijn de kuikens vrijwel allemaal vertrokken. 

 

6.1.5 Akkerranden 

Op (mais) akkers broeden soms aanzienlijke aantallen kieviten. Tussen de 10 

en 25 nesten op 1 perceel is eerder regel dan uitzondering. Met 

nestbescherming kan in eerste instantie een goede bescherming worden 

gegeven. Het vermoeden is echter dat de jonge kuikens op puur akkerland 

een slechtere overlevingskans hebben (weinig dekking tegen predators en 

weinig voedsel), zeker in de tijd dat het ingezaaide mais nog niet groeit. Het 

laten staan van een braakstrook (in combinatie met uitgestelde bewerking tot 
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na 15 mei), kan de overlevingskans vergroten. Een braakstrook kan bestaan 

uit een rand van een meter of 5 a 6. Het zal insecten aantrekken, en zorgen 

voor schuilgelegenheid voor kuikens. De collectieven zullen deze mogelijkheid 

vanaf 2018 als pakket opnemen in de beheerstrategie. 

Maaien van de braakstroken mag niet eerder dan 15 mei. Braakstroken 

moeten niet worden bemest en er mogen geen chemische middelen worden 

gebruikt. Maaisel bij voorkeur weghalen om verschraling te bevorderen. 

 

6.1.6 Knelpunt van de steile slootkanten 

Voor kuikens is het zeer belangrijk dat ze zich kunnen verplaatsen van het 

ene naar het andere perceel. Dat geldt vooral vanaf kale akkerlanden naar de 

meer beschutte weilanden. Sloten kunnen hierbij een obstakel vormen. Bij 

een hoge waterstand is het probleem niet zo groot: kuikens kunnen goed 

zwemmen, en verplaatsen zich dan gemakkelijk via de sloot naar een 

aangrenzend perceel. Echter bij lage waterstand en sloten met een steile 

slootkant ontstaat er wel een probleem: de kuikens vallen dan in de sloot en 

kunnen niet meer tegen de oever op klimmen. Dan overleven ze het niet. 

De werkgroep moet in kaart brengen 

waar in het gebied de grootste 

knelpunten liggen. Oplossing is dan: 

hier en daar de slootkant afgraven 

(stroken van ca. 5 meter) tot 

zodanige afvlakking ontstaat dat 

kuikens er gemakkelijk tegenop 

kunnen lopen. Afgraven is alleen 

nodig aan de zijde van het perceel 

waar de kuikens naar toe willen! 

Is afgraven geen optie, dan kan tijdens het kuiken-seizoen (medio april tot 

eind juni) ook gewerkt worden door tijdelijk houten vlonders over de 

betreffende sloten te leggen. (foto: Bennie v.d. Brink) 

 

6.2 Maatregelen door andere partijen 

Ook andere gebiedspartijen kunnen flankerende maatregelen nemen ter 

ondersteuning van een effectief weidevogelbeheer.  

6.2.1 Openheid gebied 

Het gebied wordt aantrekkelijker voor kraaien en roofvogels naarmate er meer bomen 

en struiken in het open gebied staan die als rustplaats, uitkijkpost en broedplaats 

kunnen dienen. Daarom streeft de werkgroep er naar dit soort bomen en struiken te 

laten kappen in de meest kwetsbare gebieden en voor zover deze bomen geen 

nuttige functie vervullen als schaduwplaats voor het vee. Met de gemeenten 

Oldebroek en Elburg zijn hierover intussen afspraken gemaakt voor bomen op 

gemeentelijk terrein. Ten aanzien van bomen die eigendom van boeren zijn kunnen 

rechtstreeks met hen afspraken worden gemaakt. Aanwezige knotbomen dienen 

regelmatig geknot te worden. SBB heeft in de omgeving van de Groote Woldweg 

(gebied Noord) een paar jaar geleden al op grote schaal bomen en struiken 

verwijderd. 
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6.2.2. Tegengaan van verstorende activiteiten in het broedseizoen 

Verstorende activiteiten in het kerngebied voor weidevogels dienen in ieder geval 

tijdens het broedseizoen te worden vermeden. De enige verstoring die 

noodzakelijkerwijs plaats mag vinden zijn: 

o Landbouwwerkzaamheden door boeren en loonwerkers 

o Predatiebestrijding door WBE’s 

o Activiteiten van mollen- en rattenvangers 

o Beschermingsactiviteiten door vrijwilligers 

Alle andere verstorende activiteiten moeten worden vermeden. Grootste knelpunten 

op dit moment: 

o Particulieren die honden uitlaten in weilanden waar weidevogels aanwezig 

zijn 

o Eier-stropers die in de eerste weken van het seizoen kievitseieren rapen 

o Vliegen met modelvliegtuigjes in kwetsbaar gebied 

o Laagvliegoefeningen door defensie met grote helikopters in kwetsbaar 

gebied 

o Starten, vliegen en landen met paramotoren in weidevogelgebied 

o Vliegen met drones door particulieren boven weidevogelgebied  

o Uitbreiding van vliegveld Lelystad dreigt een grote bedreiging te worden 

voor de vogelstand op en langs de Randmeren: de route waar vliegtuigen 

in de toekomst laag gaan vliegen omvat nagenoeg het hele gebied van de 

Randmeerkust 

De eerste twee punten kunnen worden aangepakt via de lokale BOA. Voor de overige 

vijf punten is de werkgroep in gesprek met de Provincie Gelderland. 

 

6.2.3 Beperken predatiedruk 

Met de WBE’s in het gebied bestaan goede contacten. Als een vrijwilliger van de 

weidevogelgroep ergens een verhoogde predatiedruk constateert, wordt er vrijwel 

meteen ingegrepen met een extra jacht. Belangrijk is dat er al aan het begin van het 

broedseizoen (1 maart) het vossen- en kraaienbestand voldoende is teruggebracht. 

Gelet op de ervaringen van 2016 moet in 2017 extra aandacht worden geschonken 

aan het gericht afschieten van kraaien tijdens het 

broedseizoen. Naast deze 2 predatoren is er ook 

veel overlast van grote groepen meeuwen en de 

massale aanwezigheid van knobbelzwanen op 

graspercelen in het broedgebied van weidevogels. 

Uitbreiding van jachtbevoegdheden zou hier geen 

overbodige luxe zijn. Er zal een aanvraag worden 

ingediend om ook in het zuidelijk deel van gebied Zuid (IJsboerderij tot Polsmaten) 

met een lichtbak op vossen te kunnen jagen. Met SBB moet worden overlegd hoe 

omgegaan moet worden met de predatie vanuit haar gebieden. 

 

 



 

26 
 

6.2.4 Ondersteuning met materialen en hulpmiddelen 

De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming wordt gefaciliteerd en ondersteund 

door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die weer nauwe contacten heeft 

met de Provincie Gelderland. De SLG levert materiaal voor nestbescherming. Maar 

nog belangrijker: het geheel aan middelen om via een database (gebaseerd op invoer 

legselgegevens via gps-coördinaten) een mooi en uiterst 

nauwkeurig overzicht te krijgen van de locatie en 

resultaten van de legsels. En uiteraard levert de SLG 

informatie op basis waarvan de werkgroep lokaal en 

regionaal voorlichting kan geven en presentaties kan 

houden. Voor de nabije toekomst zal de invoer van 

gegevens nog worden verbeterd (via app op 

smartphone), zal de loonwerkers-app worden verbeterd 

en komt er beter kaartmateriaal voor de vrijwilligers 

beschikbaar. 

 

6.3 Bevorderen communicatie, educatie en samenwerking 

In de afgelopen jaren is al veel werk verricht en zijn er al goede stappen gemaakt om 

het weidevogelbeheer in het randmeergebied uit de kinderschoenen te halen, en naar 

een hoger niveau te brengen. Dit is een lopend proces, en nog lang niet afgerond. 

Het is nu langzamerhand tijd om met deze aanpak de boer op te gaan: 

communicatie, educatie en betrekken van andere partijen moeten meer aandacht 

krijgen. Dit beleidsplan moet daar de basis van vormen. Dit is er tot nu toe gedaan: 

o Elk jaar 2 artikelen in De Stentor (vooruitblik en evaluatie) 

o Elk jaar schouwen 1e kievitsei door de burgemeesters van Oldebroek, 

Elburg en Nunspeet 

o Elk jaar een start- en een evaluatiebijeenkomst voor de groep vrijwilligers 

o Elk jaar geven van een presentatie op de jaarvergadering van de NMC 

Randmeerkust 

o Presentaties geven bij de WBE’s Oldebroek/Oosterwolde en Noordwest 

Veluwerand 

o In 2016 eigen website gelanceerd: 

www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl 

o Een aanspreekpunt hebben bij elk van de drie gemeenten 

De lijst met zaken die de werkgroep nog wil oppakken is langer. Bedoeling is om de 

komende paar jaar via gerichte communicatie en PR het werk breed bekend te 

maken. Soms vanuit de eigen organisatie, maar vaker nog in samenwerking met 

diverse partners. Behalve voor de eigen PR is dit ook nodig om andere partijen bij het 

werk te betrekken: zoeken naar samenwerking zal de insteek voor de toekomst zijn. 

Dit staat nog op het programma om aan te pakken: 

o Opnemen informatie Weidevogelgroep in gemeente gidsen van de 3 

gemeenten 

o Beleidsplan ter beschikking stellen aan boeren en loonwerkers 

o Gezamenlijk gesprek organiseren van de drie weidevogelgroepen van het 

Collectief Veluwe 

o Website verder ontwikkelen 

o Presentaties houden aan de direct betrokkenen van de drie gemeenten 

http://www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl/
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o Contacten leggen met Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe 

o Folder laten maken voor boeren en loonbedrijven met praktische 

informatie uit het beleidsplan 

o Zorgen voor een basiscursus weidevogelgedrag voor aspirant vrijwilligers 

(via SLG) 

o In het voorjaar trachten op de lokale radio en tv reportages te laten maken 

in de drie gemeenten 

o Proberen in 2017 TV Gelderland een reportage te laten maken 

o Excursies organiseren rond plas-dras 

o Informatiefolder laten maken om bestaan en activiteiten van de NMC 

Randmeerkust onder de aandacht te brengen 

o Lezing houden/presentatie geven voor alle partijen die zich met natuur- en 

milieu bezig houden in de drie gemeenten 

o Jaarlijks minimaal 1 keer aandacht op de gemeentepagina in het lokale 

huis-aan-huis blad in de drie gemeenten 

o Zoeken naar mogelijkheden om schoolprojecten van de grond te krijgen 

o Inschakelen van (maatschappelijke) stages  

o Plaatsen van borden met informatie over de weidevogels t.b.v. 

wandelaars/fietsers in het gebied 

o Betere uitstraling van de vrijwilligers: betere petten en nieuwe 

bodywarmers of jacks met logo 

o Jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag (november) met daarin een 

terugblik op het afgelopen weidevogelseizoen; aantallen, resultaten, 

bevindingen en genomen maatregelen. Dit jaarverslag publiceren naar 

NMC, overige direct betrokken partijen en de pers 
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7. Uitvoering van het Weidevogelplan 

Belangrijke onderdelen van dit beleidsplan zullen uitgevoerd worden door het bestuur 

van de NMC Randmeerkust. Echter zijn tijdens het broedseizoen een aantal partijen 

die het operationele werk ten uitvoer brengen: 

 De coördinator (Sjirk Overal en Flip Nijhoff) 

 Vrijwilligers 

 Boeren 

 Loonwerkers 

 Jagers 

Iedere vrijwilliger is verantwoordelijk voor communicatie en afstemming met een 

aantal boeren. In totaal zijn er 15 vrijwilligers die elk verantwoordelijk zijn voor de 

weidevogelbescherming van een aantal boeren. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor 

het signaleren van hoge predatiedruk in hun gebied. Zij stemmen dit en andere 

knelpunten steeds af met de coördinator van het deelgebied waar ze actief zijn. Ook 

hebben ze, indien nodig, contact met de loonwerkers die werkzaamheden voor de 

boeren uitvoeren. 

Daarnaast zijn er nog een stuk of 10 assistent-vrijwilligers die mee helpen zoeken 

met vrijwilligers, maar zelf (nog) geen contacten met boeren onderhouden. 

 

 

    (foto: Bennie v.d. Brink) 
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8. Gedragscode vrijwillige weidevogelbescherming 

In 2005 is een gedragscode opgesteld voor de vrijwilligers die zich met 

weidevogelbescherming bezig houden. De code is opgesteld door Landschapsbeheer 

Nederland, in overleg met o.a. het Ministerie en Vogelbescherming Nederland. De 

gedragscode is niet verplicht, maar alle weidevogelbeschermers wordt aangeraden 

om zich er zoveel mogelijk naar te gedragen. Doel is het verontrusten van de 

weidevogels zoveel mogelijk te beperken. De gedragscode bestaat uit de volgende 

punten: 

Voorbereiding 

 De weidevogelbeschermer volgt eerst een cursus, en loopt daarna zolang als 

nodig mee onder begeleiding van een ervaren zoeker 

 De weidevogelbeschermer maakt van tevoren kennis met de grondgebruiker of 

loonwerker en maakt afspraken over de afstemming tijdens het broedseizoen. 

 Weidevogelbeschermers dragen weinig opvallende kleding (groen, zwart, 

donkerblauw), lopen rustig in het veld en maken geen herrie. 

 

Opsporen van nesten 

 Hoogstens 2 keer per week in hetzelfde 

perceel komen, tenzij de situatie vraagt om 

meer aanwezigheid. 

 In principe niet met meer dan 4 personen 

tegelijk het veld in. Uitzondering is het snel 

vinden van nesten op akkerland. In dat geval 

is het handig om juist met meerdere 

personen “op rij” te gaan zoeken, om de tijd 

die de vogel van het nest is zo kort mogelijk 

te houden 

 Opsporen begint altijd met observatie van de vogels van een afstand (buiten het 

veld). 

 Bij een dagtemperatuur van minder dan 8 graden Celcius of bij regen niet gaan 

zoeken. De vogels moeten dan de kans krijgen hun nest goed warm te houden. 

Observeren van een afstand kan dan natuurlijk wel. 

 Probeer gericht te zoeken: niet te lang in hetzelfde perceel blijven. Kun je het nest 

niet snel vinden, kom dan een volgende keer nog eens terug. 

 Vind je een nest: observeer het van een afstand. Anders laten we onnodig 

menselijke sporen achter bij het nest, waar predatoren op kunnen aanslaan. 

 

Markeren van nesten 

 In eerste instantie geen stokken bij het nest plaatsen. Nest registreren via gps-

coordinaten, en zo nodig voor jezelf een stok aan de rand van het perceel 

plaatsen om het nest later makkelijk terug te kunnen vinden. 

 Zodra er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden (overleg met de 

grondgebruiker!), twee stokken bij het nest plaatsen. Hiervoor hebben we een 

aantal bamboe-stokken met een wit geverfde punt, die door boer of loonwerker 

goed te zien zijn. 
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 Merkstokken plaatsen op minimaal 2 meter voor en 2 meter achter het nest, in de 

rijrichting van de tractor, en in goed overleg met de boer. Bij voorkeur de stokken 

plaatsen vlak voor de werkzaamheden plaatsvinden; maximaal 24 uur er voor). 

 Direct na de werkzaamheden de 2 stokken weer verwijderen, om te voorkomen 

dat predatoren attent worden gemaakt op het nest. 

 

Controleren van nesten 

 Nestcontroles uitvoeren door op minimaal 5 meter afstand in een rechte lijn langs 

het nest te lopen, zonder stil te staan. Alleen uitvoeren indien nodig. Vaak kan 

voor controle worden volstaan door het gedrag van de vogel te analyseren. 

Beschermen van nesten 

 Alleen beschermende activiteiten uitvoeren als er kans is dat het nest gaat 

sneuvelen door landbouwactiviteiten. Hierbij dienen factoren zoals 

landbouwactiviteit, type vee, soort beweiding, soort weidevogel, locatie van het 

nest en het bebroedingsstadium te worden meegewogen. 

 Eieren mogen alleen worden aangeraakt als het nodig is om ze tijdelijk weg te 

halen ter voorkoming van vernieling door landbouwactiviteiten (b.v. plaatsing in 

een mandje op akkerland). 

 Bij extensieve beweiding: plaatsen van een vee-beschermer over het nest. Bij 

intensieve beweiding in overleg met de boer proberen om via stroomdraad of niet 

open stellen van een deel van het weiland voor het vee een oplossing te vinden. 

Beschermen van jongen 

 Jonge weidevogels (kuikens) en hun ouders mogen alleen worden verontrust 

indien dit de overlevingskans van de kuikens bevordert. Bijvoorbeeld door 

plaatsing van stokken met wapperende linten of plastic om ze uit een perceel dat 

moet worden gemaaid te verjagen. 

 Jonge vogels mogen allen worden opgepakt en verplaatst worden naar een ander 

perceel ter voorkoming van sneuvelen door b.v. maaien. 

Voorkomen van predatie 

 In gebieden met zeer hoge predatiedruk alleen zoeken als dat echt nodig is. 

 Blijf altijd uit de buurt van het nest; niet dichter naderen dan 2 meter. Om geen 

sporen achter te laten. 

 Eieren nooit aanraken. Ook niet om te checken of er nog gebroed wordt. 

 In principe niet na 19.00 uur in het veld lopen. Uitzondering; als er onverwacht 

nesten moeten worden opgespoord omdat er de volgende ochtend vroeg 

werkzaamheden gaan plaatsvinden. In gebieden met hoge predatiedruk niet meer 

het veld in gaan na 17.00 uur. Observeren vanaf de weg kan dan natuurlijk wel.  
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9. Budget 

Het grootste deel van het budget bestaat uit vergoedingen voor de boeren die extra 

maatregelen nemen ten behoeve van de weidevogels. De vergoedingen worden 

uitgekeerd voor activiteiten die de weidevogels ten goede komen, en waarvoor de 

boeren extra inspanningen moeten leveren. De verantwoording van deze gelden 

wordt gecoördineerd door de NMC Randmeerkust, en valt buiten het kader van dit 

beleidsplan. 

Daarnaast is er sprake van incidentele vergoedingen voor specifieke zaken, zoals 

houten vlonders voor de sloten en pompen voor plas-dras gebieden. Ook deze 

budgetten worden geregeld via de NMC Randmeerkust. 

Voor de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming worden kosten gemaakt, die 

we tot nu toe via een tweetal kanalen kunnen worden gedeclareerd. Zo wordt 

materiaal voor nestbescherming door Landschapsbeheer Gelderland ter beschikking 

gesteld. En overige kosten die de werkgroep noodzakelijkerwijs moet maken worden 

gedeclareerd bij de NMC Randmeerkust. 

In de komende jaren zal worden onderzocht of er voor specifieke activiteiten ook via 

andere bronnen nog geld te genereren valt, zoals bij gemeenten, bedrijven of het 

fonds van de Rabobank. 

 

10. Verantwoording 

De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming wil vanaf 2017 elk jaar in 

november een jaarverslag publiceren. Het jaarverslag wordt een rapportage met een 

terugblik op het afgelopen seizoen: aantallen gevonden legsels, de resultaten, de 

geconstateerde knelpunten, de genomen maatregelen en het resultaat daarvan, etc. 

Het jaarverslag kan ook worden gebruikt richting WBE’s, gemeenten, de Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland, etc. 

 

    (foto: Bennie v.d. Brink) 
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