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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming
Randmeerkust. Vanaf het broedseizoen 2017 wordt er jaarlijks een jaarverslag gemaakt.
Dit verslag geeft een overzicht van het broedseizoen 2020.
We zien het jaarverslag als een goede methode om meer bekendheid te geven aan ons
beschermingswerk en leggen wij verantwoording af over onze beschermingsactiviteiten.
In de eerste plaats richting onze opdrachtgever, de Natuur-en Milieucoöperatie
Randmeerkust. Maar zeker ook voor de andere partijen die betrokken zijn bij het in stand
houden en ontwikkelen van het Kerngebied Weidevogels langs de Randmeren.
De verschillende cijfers zullen worden vergeleken met die van 2019.

1.1 In Memoriam Flip Nijhoff
Op 29 maart jl. is Flip Nijhoff
overleden. Flip was voorzitter
van de ANV Randmeerkust
en een gepassioneerd
weidevogelbeschermer/
coördinator in dit gebied. De
weidevogel en de
bescherming daarvan was
zijn lust en leven. Hij was er
dag en nacht mee bezig en
wanneer de mogelijkheid zich
voordeed was hij in het veld
te vinden. Zijn inzet leverde
hem in 2017 zelfs de titel
Gelderse
Boerenlandvogelvrijwilliger
van het jaar op.
Naast zijn passie voor
weidevogels was hij
bestuurlijk goed ontwikkeld.
Twee jaar geleden trad hij als penningmeester toe tot het bestuur van collectief Veluwe. Met
veel energie ging hij toen aan de slag met de voor hem nieuwe taken financiën en
communicatie. Flip was iemand die altijd kansen en uitdagingen zag. Tegelijk was hij
communicatief sterk en wist het verhaal over weidevogels binnen de organisatie maar ook
naar de buitenwereld enthousiast en positief te presenteren.
Nadat bekend werd dat hij ziek was droeg Flip bewonderenswaardig kalm en met veel
verantwoordelijkheidsgevoel zijn taken over aan anderen. Tegelijk bleef hij ook tijdens zijn
ziekte betrokken en via telefoon, app en e-mail meedenken over de ontwikkelingen in het
agrarische natuurbeheer en weidevogelbescherming. Veel te snel zijn we Flip verloren als
een bestuurder en weidevogelbeschermer. We zullen hem blijven herinneren als een kundig
en prettig persoon om mee samen te werken.
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2.

Werkgebied

Het kerngebied voor de weidevogels van de Randmeerkust bevindt zich in de gemeenten
Oldebroek, Elburg en Nunspeet. 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. 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
Kamperstraatweg)
Totaal

1.070 ha
5.020 ha

Daarnaast is de werkgroep actief in een paar 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).
Onder de weidevogels rekent de werkgroep de klassieke vijf: kievit, grutto, tureluur, wulp en
scholekster. Overige soorten zoals leeuwerik, graspieper, gele kwikstaart en eend worden als
“bijvangst” beschouwd. In ieder geval worden geen zwanen, ganzen en meerkoeten
geregistreerd.
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3.

Uitvoering 2020

De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust doet haar werk door
samen met boeren (waarvan de meesten zijn verenigd in de Natuur- en Milieucoöperatie
Randmeerkust) en loonwerkers de nesten van akker- en weidevogels voor of tijdens
landbouwwerkzaamheden op te sporen, te markeren en te beschermen. Het gaat daarbij om
landbouwbewerkingen, zoals bemesten, slepen, rollen, beweiden, maaien, ploegen, eggen,
inzaaien en onkruid bestrijden.
Door de nesten van weidevogels tijdig en goed te markeren en ook te registreren in de
Boerenlandvogelmonitor, kunnen boeren en loonwerkers de locatie van de nesten duidelijk
zien, zodat ze er tijdens hun werkzaamheden rekening mee kunnen houden. Dit doen ze
door tijdens de bewerking om het nest heen te rijden of in samenwerking met de vrijwilliger
de nesten af te dekken en/of de nesten zo nodig in mandjes te zetten om ze zo tijdelijk te
kunnen verplaatsen.
De werkgroep Weidevogelbescherming Randmeerkust bestond in 2020 uit 33 vrijwilligers,
die allemaal met meer dan 1 boer contact hadden.
Vanaf april 2018 zijn we gestart met testvluchten te maken met de weidevogeldrone die
beschikbaar werd gesteld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, welke ingezet kan
worden voor het sneller opsporen van nesten en kuikens, zonder dat hiervoor het veld
ingelopen hoeft te worden. In 2019 hadden we een drone beschikbaar vanuit Collectief
Veluwe met de nieuwe techniek real time monitoren die we in gebruik deelde met de
Stichting BAO en is geprobeerd om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Afgelopen seizoen
is het Collectief Veluwe over gegaan tot de aanschaf van meerdere drones waardoor wij
volledig konden beschikken over een eigen drone. Daar hebben we goed gebruik van
kunnen maken en is er tijdens het broedseizoen bijna dagelijks mee gevlogen en met succes
nesten en kuikens mee opgespoord.
Behalve nesten opsporen en beschermen hebben de
vrijwilligers ook de taak om de boeren steeds zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang:
hoeveel nesten van welke soort liggen er nog op welk
perceel? Welke nesten zijn uit? En vooral: waar lopen er
kuikens in het gras, in verband met voorgenomen maaiactiviteiten. Het beschermen van aanwezige kuikens is
een zeer belangrijk element in de
beschermingsactiviteiten. Hierbij kan getracht worden de
kuikens vroegtijdig uit een perceel te “verjagen” via het
plaatsen van stokken met linten/plastic zakken. Ook kan
worden onderhandeld met de boer om, bij aanwezigheid van kuikens, het maaien nog met
enkele weken uit te stellen. Hiervoor ontvangt de boer dan een extra vergoeding van het
Collectief Veluwe (pakket Last Minute beheer)
Landelijk is de weidevogelstand sinds begin jaren ’90 gehalveerd. Die conclusie kan voor het
Randmeergebied (wegens het ontbreken van betrouwbare gegevens) 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. De laatste 6 jaar is de situatie in ons gebied redelijk
stabiel (wellicht een kleine daling). De kievit handhaaft zich goed terwijl de tureluur in
aantallen zelfs lijkt toe te nemen. Ook het aantal broedparen grutto’s lijkt het afgelopen jaar
licht gestegen echter gaan er helaas veel nesten verloren en is onduidelijk hoeveel
uitgekomen pullen vliegvlug worden.
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4.

Beschermingsactiviteiten

In 2020 hebben de vrijwilligers gebruik gemaakt van de volgende zaken om nesten en
kuikens te beschermen:

•

Plaatsing van duidelijke zichtbare stokken bij de nesten voordat de werkzaamheden
worden gestart

•

Door middel van markeringsstokken aangeven van een ruim aantal vierkante meters
rond een nest dat gespaard moet worden tijdens het maaien

•

Op akkerland, waar nodig, nesten in mandjes leggen en tijdelijk verplaatsen bij de
diverse werkzaamheden

•

Plaatsen van sleepslangbeschermers op nesten tijdens bemesten met behulp van een
sleepslang

•
•

Actief informeren van boeren en loonwerkers over de situatie op de te bewerken percelen

•
•
•

Direct informeren van de lokale jager (WBE) bij overmatige predatie

•

Weren van verstorende effecten uit de weilanden en akkers: b.v. mensen met honden,
spelende jeugd, mensen met modelvliegtuigen/drones/metaaldetectoren

•

Monitoren van braakstroken op maispercelen t.b.v. de kievitkuikens

Beschikbaar stellen van de loonwerkers-app aan boer en loonwerker voor het kunnen
bepalen van de locatie van nesten

Verjagen van kuikens uit grasland dat gemaaid gaat worden
Overleggen met de boer (direct of via de veldcoördinator van de NMC Randmeerkust)
over last minute uitstel van het maaien

!
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5.

Flankerende maatregelen

Naast de directe beschermende maatregelen, zijn er in de aanloop naar het seizoen 2020
ook een aantal flankerende maatregelen genomen, om er voor te zorgen dat het gebied zo
aantrekkelijk mogelijk blijft voor de weidevogels. Zo is o.a. in de afgelopen winter het
volgende gerealiseerd:

•

Kappen van solitaire bomen en struiken in de open polders, die als uitkijkpost voor
roofvogels zouden kunnen dienen. Deze winter zijn er 6 bomen verdwenen in de Polder
van Oosterwolde en 4 in Doornspijk, waardoor het karakter van de polder meer open is
geworden, en daardoor aantrekkelijker voor weidevogels.

•

Aanwezigheid van 4 vossenvallen om de predatiedruk van de vos beheersbaar te
houden (in overleg met NMC Randmeerkust en de betreffende WBE’s).

•

Overleg met gemeenten om voor verstorende activiteiten binnen het Kerngebied voor
Weidevogels geen vergunningen meer af te geven, zoals vliegen met paramotoren,
realisatie zweefvliegveld, aanleg nieuwe wandelpaden dwars door de weilanden etc.

•

Advies aan boeren om hun land aantrekkelijker te maken voor weidevogels, zoals aanleg
plasdras, bemesten met ruige stalmest en zorgen voor aanwezigheid van nestmateriaal
in het weiland (stro, verdroogde vegetatie van slootkanten).

•

Totaal 21 stuks plasdrassen gerealiseerd waarvan in polder Oosterwolde 15 stuks, polder
Oldebroek 4 stuks en Doornspijk 2 stuks.

•

Plaatsen van vlonders over te diepe sloten tussen een aantal maispercelen en
aangrenzend weiland, om de jonge kuikens de gelegenheid te geven snel naar
voedselrijk en beschut grasland te verhuizen.

•

Plaatsen van borden bij kritische percelen om aan te geven dat het een broedgebied
betreft en dat toegang tot het perceel verboden is.

•

In samenwerking met de BOA’s in de Polder van Oldebroek rond de Pasen extra scherpe
controle om eierstroperij te verhinderen.
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6.

Het weer tijdens het broedseizoen 2020

De maand februari was een uitzonderlijk zachte maand maar ook bijzonder nat. De maand
maart kende een tweedeling. De eerste twee weken van maart waren een voortzetting van
het zachte wisselvallige weer van februari. Vanaf 15 maart veranderde het weerbeeld en
werd het kouder maar waren de dagen meer zonovergoten.
Ondanks het natte weer begin maart werd het eerste kievitsei van Nederland toch op 2 maart
gevonden en wel in de Gelderse Buchem. Zeven dagen daarna werd in ons gebied het
eerste kievitsei gevonden. Evenals vorig jaar was het toen nog bijzonder nat en onstuimig
weer.
Vanaf half maart is er in het gebied van de Randmeren gedurende het gehele broedseizoen
betrekkelijk weinig neerslag gevallen waardoor wederom voor de boeren hier en daar weer
droogte-knelpunten begonnen op te treden.
Vooral de periode april tot eind juni was niet gunstig voor de kuikens. Door de aanhoudende
droogte waren er minder insecten in het veld, zodat het voor de jonge vogels lastig werd om
hun dagelijkse rantsoen binnen te krijgen. Water was ook lastig verkrijgbaar behalve dan in
de plasdras-gebieden.

Januari 2020: Zeer zacht, somber en vrij droog
Februari 2020: Somber, zeer zacht en zeer nat
Maart 2020: Vrij zacht maar kouder dan vorige maand, vrij droog
April 2020: Zeer zacht en zonnig met een 9-tal warme dagen, zeer droog
Mei 2020: Normale temperatuur, zeer zonnig en zeer droog
Juni 2020: Zeer warm en natter dan normaal

7.

Resultaten 2020

7.1 Aantal gevonden legsels
In 2020 werden er 1673 legsels gevonden. Dat is 26% meer dan in 2019 en een record
aantal sinds registratie in de Boerenlandvogelmonitor.

2017

2018

2019

2020

Kievit

1.145

1.082

1.143

1.457

Grutto

75

75

67

86

Scholekster

59

57

69

72

Tureluur

37

30

40

49

5

3

4

9

1321

1247

1323

1673

Wulp
Totaal

7

Op 6 maart 2020 werd het eerste kievitsei in ons gebied gevonden door de 8 jarige Lennart
Land. Hij vond het eitje aan de Huisduik nabij de Hoge Enk. Twee dagen daarna vond Gijs
van den Brink het eerste kievitsei in de Gemeente Oldebroek, gevolgd door Leen Kroneman
die op 16 maart het eerste kievitsei in de Gemeente Nunspeet aan de Kolmansweg vond.

Schouwen eerste kievitsei door Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek

7.2 Legsels per periode
Als we kijken in welke periode de legsels zijn gevonden, dan valt op dat de kievit evenals
vorig jaar vroeger is gestart dan in 2018. Hieruit kan worden afgeleid dat het uitzonderlijke
zachte weer een rol speelt. Diezelfde trend zet zich ook door bij de andere vogels die in de
maand april volop aan het broeden zijn gegaan. Als we het aantal gevonden legsels
onderverdelen naar periode waarin ze zijn gevonden, ontstaat het volgende beeld:
Kievit Grutto Scholekster Tureluur Wulp Totaal Totaal Totaal
2020 2019 2018
1e helft mrt

23

23

9

0

2e helft mrt

367

367

381

124

1e helft apr

330

12

2e helft apr

253

38

1e helft mei

224

2e helft mei

4

3

349

209

352

19

21

3

334

166

234

26

21

11

3

285

256

219

208

7

26

9

250

243

220

1e helft jun

50

3

6

4

63

54

98

2e helft jun

2

2

5

0
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7.3 Broedresultaat 2020
Van alle gevonden legsels is 76% uitgekomen. Dat is 1% hoger dan afgelopen jaar en zelfs
3% hoger dan in 2018. Ook dit jaar was predatie de belangrijkste oorzaak van het verlies.
2018

2019

2020

Uitgekomen legsels

73%

75%

76%

Verlies door predatie

18%

17%

17%

Verlies door bewerking

5%

2%

2%

Verlies overig*

4%

6%

5%

* Beweiding, verlaten en onbekend
Predatie blijft zorgen baren. In het voorseizoen gaan nog steeds heel veel nesten verloren.
Aangenomen mag worden dat de predatie onder kuikens nog veel hoger ligt. Daar hebben
we echter verder geen zicht op. Onderzoek naar oorzaken per gebied vraagt de aandacht.

7.4 Verliezen door predatie
Predatie zorgde voor 17% verlies van legsels. Dat zijn er 283. Uitsplitsing van de oorzaken:
•

128

•

23

•

132

kraai/meeuw
nachtpredatie (vos, bunzing, marter, etc.)
predator onbekend

Predatie door kraai/meeuw is ook dit keer weer hoog net als voorgaande jaren. De piek doet
zich hoofdzakelijk vanaf 2e helft van maart en de1e helft mei. Later in het seizoen is het
beperkter.
Dit jaar hebben we voor het eerst met
tijdelijke toestemming kraaienvangkooien
kunnen plaatsen. Knelpunt was echter om
tijdig aan geringde lokkraaien te komen.
Daardoor heeft de vangkooi dit jaar voor
ons nog geen positief effect kunnen
hebben op het beperken van verliezen
door predatie.
Ook dit jaar zijn er weinig tot geen nesten
verloren gegaan door eierstropers.
Plaatsing van de borden en gerichte
controle door BOA’s hebben effect.
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7.5 Verliezen door landbouwactiviteiten.
In 2020 zijn 70 nesten gesneuveld door landbouwactiviteiten. Meestal ligt de oorzaak in
onvoldoende of niet tijdige communicatie tussen boer en vrijwilliger. Ook de tussenschakel
van loonwerker is soms de reden dat nesten verloren gaan. Na seizoen 2018 is gestart met
de boeren beter te voorzien van informatie welke vrijwilliger voor hem/haar het eerste
aanspreekpunt is. Communicatie gaat daardoor een stuk beter en heeft de afgelopen twee
jaar een positief effect ontwikkeld op minder verliezen door landbouwactiviteiten.
Nadere details van de verlies-oorzaken:
2018

2019

2020

Beweiding

10

2

2

Maaien

12

2

0

Ploegen/eggen

17

5

5

Bemesten

10

3

9

Overig*

53

57

60

* nest verlaten door onbekende oorzaak

8.

Overzicht van de deelgebieden

Het totale kerngebied voor weidevogels aan de Randmeerkust kan worden onderverdeeld
naar 4 hoofdgebieden die goed van elkaar gescheiden zijn: Broeklanden, Polder van
Oosterwolde, Doornspijk en Nunspeet. Daarnaast beschermen we ook nog in het gebied
rond Hoge Enk, dat buiten het kerngebied valt en waar de boeren aldaar geen subsidie
kunnen aanvragen voor beheersactiviteiten. Per gebied zijn in 2020 de volgende aantallen
legsels gevonden:

Kievit Grutto Scholekster Tureluur Wulp
Oosterwolde

532

36

28

22

Broeklanden

488

34

24

13

559

Nunspeet

189

10

13

4

216

Doornspijk

117

6

2

10

135

Hoge Enk

131

5

9

Totaal
627

136
1673
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De Polder van Oosterwolde en de Broeklanden (Polder van Oldebroek) zijn de gebieden
waar veruit de meeste legsels worden gevonden.
De top-10 van aantal gevonden legsels per boer, inclusief met percentage van uitkomst zag
er dit jaar als volgt uit:
Aantal legsels

9.

Uitkomstpercentage

Jan Willem en Rick Schoonhoven

83

89%

Marco Buitelaar

77

75%

Wim en Wilco ten Hove

74

92%

Alex Visch

62

66%

Eric Koele

56

70%

Bart Spronk

56

68%

Peter en Anton Rietberg

55

84%

De Duinzoom

54

74%

Mark Boeve

52

66%

Wiljan Siebkes

52

65%

Broedpaar- en gezinstellingen

In 2020 is in opdracht van de NMC Randmeerkust voor de vierde keer een broedpaar- en
gezinstelling voor grutto’s georganiseerd. Doel van deze BTS-tellingen is om:
•

bij de eerste telling in kaart brengen hoeveel broedparen van grutto’s er in het gebied
aanwezig zijn

•

4 weken later opnieuw een telling te houden om te kijken hoeveel gruttoparen met
kuikens er nog in het gebied aanwezig zijn
Vergelijking van de uitkomst van beide tellingen
geeft dan een beeld welk percentage van de
broedende vogels ook daadwerkelijk jonge vogels
hebben voortgebracht (het Bruto Territoriaal
Succes).
De eerste telling, de broedpaartelling werd
gehouden in week 19 (4 mei t/m 9 mei).
De tweede telling (gezinstelling) werd gedaan in
week 23 (1 juni t/m 6 juni) De resultaten:
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Aantal broedparen Aantal gezinnen BTS percentage
mei

juni

Polder Broeklanden

42

31

74%

Nunspeet/Doornspijk

21

5

24%

Polder Oosterwolde

62

35

56%

Totaal

125

71

57%

Dit jaar is de BTS-telperiode ingepland volgens advies SLG en laten consistente cijfers zien.
De tabel op vorige pagina laat zien dat van het aantal gruttoparen meer dan de helft één of
meer kuikens heeft opgeleverd. Hoeveel daar uiteindelijk vliegvlug zijn geworden is niet
bekend.

10. Communicatie en PR
Ondanks de Coronacrisis hebben we ook in 2020 getracht weer ruime bekendheid te geven
aan onze werkzaamheden. Met verschillende onderwerpen hebben we het lokale nieuws
gehaald. Helaas hebben we geen excursies in het veld kunnen organiseren i.v.m.
regelgeving rond Corona.
Onze activiteiten in 2020:

•

Promoten van onze website www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl. Dit leverde
2.553 “bezoekers” aan de site op (gemeten vanaf 1 januari t/m 15 oktober).Een stijging
van 21% t.o.v. voorgaand jaar. Opvallend is dat de website bij bezoekers het meest in
trek is tijdens de broedperiode

•

Inzet van een facebook-pagina om ons werk bij een brede publiek in beeld te brengen.
Dit leverde in 2020 ca. 25.000 bezoekers op
12

•

Publiciteit rond het vinden van het eerste kievitsei in de gemeenten Oldebroek, Elburg en
Nunspeet

•

Bezoek aan wethouders gemeente Oldebroek, Elburg en Nunspeet om het broedseizoen
2019 te bespreken en overhandigen van het Jaarverslag 2019

•

Samen met de Wild Beheer Eenheid Oosterwolde een opruimactie gehouden met als
doel zoveel mogelijk afval uit de bermen van de polder te halen

•

Meedenken bij het opstellen van een soortenatlas voor Oldebroek in het kader van
biodiversiteit

•

Meewerken aan een opname voor het kinderprogramma Beestenbrigade (een educatief
kinderprogramma over dier en natuur op Zappelin). Helaas zijn de afspraken
onderbroken i.v.m. Corona maatregelen en uitgesteld naar 2021

11. Conclusie en vooruitblik 2021
Evenals vorig jaar was het broedseizoen 2020 in zijn algemeenheid goed. Ook nu hadden de
eerste kuikens het moeilijk, omdat zij hun voedsel in de startperiode moesten vinden in een
te droge en weinig beschutte omgeving.
De Kievit en de Tureluur doen het over het algemeen gezien goed. De grutto blijft echter
zorgen baren. De tendens is nog steeds dat het aantal broedparen in het gebied blijft
teruglopen.
Predatie blijft een punt van aandacht. In zijn algemeenheid zit die op een aanvaardbaar
niveau echter zijn er deelgebieden waar de predatiedruk hoog is en veel legsels sneuvelen.
Inzet van de drone heeft dit jaar zijn dienst bewezen bij het vinden van meer legsels en met
name Gruttonesten die op tijd gered konden worden bij werkzaamheden.
Contacten tussen boer en vrijwilliger lopen goed en moeten we blijven investeren in deze
relatie die cruciaal is om het beschermingswerk goed te kunnen blijven uitvoeren
In 2021 zullen we in ieder geval aan de volgende punten extra aandacht besteden:

•

Nog meer aandacht voor de grutto (meer nesten opsporen en predatie proberen
inzichtelijk te krijgen)

•
•
•

Overlevingskans van de kuikens verbeteren tijdens de startfase

•

In overleg blijven met de BOA’s en goede afspraken maken om tijdens het broedseizoen
onbevoegd betreden van de akkers en weilanden tegen te gaan

•

Doorgaan met de kap-activiteiten om het open karakter van de belangrijkste
weidevogelgebieden te verbeteren

•
•

Verder uitbreiden van het aantal plas-dras gebieden

Doorgaan met bijplaatsen van weidevogelborden bij kwetsbare percelen
Het overleg met de boeren blijven voeren en waar verbeterd kan worden aanpakken om
zo beter tot een last minute beleid te kunnen komen (kuikenstroken en uitstel maaien)

Inzet van de weidevogeldrone continueren en wanneer mogelijk zo vroeg mogelijk
inzetten
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12. Investeringen 2021
Er zullen in 2021 een aantal investeringen moeten worden gedaan om de bescherming van
weidevogels te versterken. Deze investeringen omvatten 3 gebieden:
a. Verbeteren biotoop voor weidevogels door aanpassing van het landschap in de
belangrijkste broedgebieden. Vooral door het aanleggen van meer plas-dras gebieden en
realisatie van meer pakketten voor randenbeheer (bijv. bloemrijke akkerranden) en het
afsluiten van zwaardere beheerpakketten
b. Maatregelen om de predatie van nesten en kuikens van weidevogels tegen te gaan
c. Verbeteren/uitbreiden van de middelen die de vrijwilligers nodig hebben voor een goede
uitvoering van hun beschermingswerk

14

