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Het broedseizoen is alweer bijna ten einde, net als het 
mooie voorjaar. Tijd om even de resultaten van het 
broedseizoen, tot nu toe, onder de loep te nemen. 
 
Broedseizoen 2020 
In het broedseizoen 2020 is het eerste kievitsei in Elburg op 
6 maart gevonden. In Oldebroek op 8 maart en in Nunspeet 
op 16 maart. Dit was het startsein en vervolgens werden er 
snel meerdere legsels gevonden. Dit jaar zijn er 1672 
legsels gevonden, een stijgende trend want in 2019 waren 
dat nog 1332 legsels en in 2018 1248 legsels. Het aantal 
gevonden legsels van zowel grutto, tureluur, kievit, 
scholekster als wulp zijn gestegen t.o.v. 2019 maar de kievit 
(stijging 27%) en wulp (stijging 100%) spannen de kroon.  
 

 
De uitgekomen legsels is in percentage gelijk aan dat van 
vorig jaar met als kanttekening dat dit de voorlopige cijfers 
zijn, omdat het broedseizoen nog niet ten einde is ten tijde 
van dit schrijven en er nog verschillende nesten bebroed 
worden. Met 18% verlies aan predatie zitten we met een 
percentage van 1%,  een fractie boven het percentage van 
vorig jaar (17%). Evenals voorgaande jaren is de grootste 
predator de kraai. Maar liefst 32% van de legsels werd het 
afgelopen seizoen door de kraai gepredeerd. De inzet van 
de kraaienvangkooi wordt daardoor sterk aanbevolen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Subsidie niet-productieve investeringen 
 
Uw mogelijkheden: 
 
· Plasdraspompen 
· Plaatsen stuwen 
· Doorzaaien kruidenrijk grasland 
· Afvlakken slootwallen 
 
In de tweede aanvraagperiode NPI (niet-productieve 
investeringen) is er wederom een aanvraag ingediend door 
het Collectief Veluwe. Dit keer voor plasdras pompen en 
het plaatsen van stuwen. 
 
Heeft u belangstelling voor een plasdras of wilt u een stuw 
plaatsen om in een sloot (of liever sloten) water vast te 
houden, meld u zich dan aan. Het liefst natuurlijk in 
weidevogelgebied. Wij gaan dan in overleg met het 
waterschap en regelen een eventuele vergunning. De 
stuwen worden dan voor u geplaatst. 
 
Van de eerste aanvraagperiode is er nog een mogelijkheid 
voor het afgraven van natuurvriendelijke oevers. Heeft u 
hoge, steile slootkanten welke een probleem zijn voor uw 
weidevogelkuikens meld u zich dan aan dan kunnen we 
eens kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
En er is nog subsidie beschikbaar voor het inzaaien of 
doorzaaien van kruidenrijk grasland en/of botanische 
graslandranden om de kwaliteit van deze percelen te 
verbeteren. 
 
Begin augustus willen wij een demonstratie geven van een 
doorzaaimachine om kruidenrijk grasland door te zaaien. 
Deze machine freest eerst stroken en zaait daar het 
kruidenmengsel in. Eerste proeven hiermee lijken 
veelbelovend. Een uitnodiging ontvangt u t.z.t. 
 
Om bovenstaande mogelijkheden eventueel dit jaar nog te 
realiseren, dient u zich per omgaande te melden bij Jan 
Willem Schoonhoven. 
 
Uitrijden ruige mest  
Op percelen met een uitgestelde maaidatum of percelen 
met extensieve beweiding kunt u weer de vergoeding voor 
het uitrijden van ruige mest aanvragen. Uitrijden is 
toegestaan tussen 1 februari en 31 maart en na de 
rustperiode tot 31 augustus. U dient dit binnen 1 week na 
uitrijden te melden bij Jan Willem Schoonhoven tel. 06-
36049177 of janwillemschoonhoven@collectiefveluwe.nl 
 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering van 19 maart 2020 heeft helaas niet 
door kunnen gaan door de omstandigheden omtrent het 
Corona-virus, als bestuur hebben we besloten de 
vergadering te laten vervallen en hopelijk volgend jaar 
omstreeks maart weer te kunnen vergaderen met jullie als 
leden. Ook hebben we besloten dat er over 2020 geen 
contributie betaald hoeft te worden, ook in verband met het 
Corona-virus. 
 
www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl 
www.collectiefveluwe.nl 
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