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door Karen Hinkamp, Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

 

Inleiding 

Boerenlandvogels dragen bij aan de identiteit van het agrarisch cultuurlandschap in Gelder-
land. We streven naar ruimte voor plant en dier in het landschap en bieden burgers, bewo-
ners en bedrijven de gelegenheid zich te verbinden met en bij te dragen aan de instandhou-
ding, bescherming en het beheer van hun leefgebieden. 

Vanaf 1995 is binnen SLG een weidevogelcoördinator aangesteld voor het opzetten en on-
dersteunen 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 presta-
tieafspraken gemaakt met de provincie over het instandhouden en faciliteren van het vrijwil-
ligersnetwerk. 

Sinds 2010 concentreert het 
(actieve) provinciaal weidevogel-
beleid zich in een aantal specifie-
ke gebieden, waar collectief wei-
devogelbeheer wordt opgepakt 
met de streek. De agrarische col-
lectieven coördineren de uitvoe-
ring in deze gebieden. SLG zet 
zich met haar vrijwilligersnetwerk 
in om bij te dragen aan goede 
resultaten in het veld.  

 

Werkwijze 2016 

Hoofddoel: Het duurzaam in stand houden van een goed functionerend netwerk van vrijwil-
ligers 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: 

 Ondersteuning en facilitering weidevogelvrijwilligersgroepen 

 Vergroten van het besef van de betekenis van weidevogels 

 Inzicht in de ontwikkeling van de  Gelderse weidevogelpopulaties 
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Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland coördineert in Gel-

derland de vrijwillige boeren-
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nieuwsbrief is bestemd voor 
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overige geïnteresseerden. 

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

Startdag 2016 
De startdag van 2016 heeft plaatsgevonden op zaterdag 
20 februari 2016 bij het Zalen en Gemeentecentrum de 
Brink in Bennekom. Tijdens deze ochtend heeft Wolf 
Teunissen van SOVON het jaar van de kievit toegelicht.   
Directeur-bestuurder Arjan Vriend was dagvoorzitter. Ka-
ren Hinkamp, coördinator vrijwillige boerenlandvogelbe-
scherming, heeft de resultaten van de door de boeren-
landvogelvrijwilligers gevonden nesten gepresenteerd. 
Ook heeft zij de speerpunten voor 2016 toegelicht. Er 
waren ca. 60 weidevogelvrijwilligers aanwezig. 

Startdag 2016 

Tijdens de startdag in 2016 is voor de derde keer de ver-
kiezing van boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar ge-
houden. De verkiezing is met name bedoeld om vrijwil-
ligers te bedanken en te stimuleren. Gerrit Stomps van 
de Weidevogelbeschermingsgroep Eibergen en omstre-
ken viel de eer om de prijs, een glazen kievit, in ont-
vangst te mogen nemen. Gerrit Stomps is al vele jaren 
weidevogelbeschermer. Volgens de jury vertoont hij grote 
inzet als coördinator van de groep, is hij erg actief met 
educatie en voorlichting en werven en begeleiden van 
nieuwe vrijwilligers en weet hij boren te enthousiasmeren 
voor deelname aan weidevogelbescherming. Gerrit was 
zeer verrast en heeft de prijs met trots ontvangen. 
 

Weidevogelvrijwilliger van het jaar: Gerrit Stomps 
 

Cursussen 
In 2016 is bij een groot 
aantal groepen een in-
structie over het gebruik 
van gps bij het verza-
melen van legselgege-
vens gegeven. Dit was 
mogelijk doordat de 
vrijwilligers een Groen 
en Doen voucher had-
den aangevraagd. Leg-
sels kunnen tegenwoor-
dig met een PDA of met 
een smartphone wor-
den ingevoerd. Steeds 
meer groepen verwer-
ken nu digitaal de leg-
selgegevens, in 2016 
waren er dat al 16.   
 
Voorlichting 
Voorlichting verzorgen is een onderdeel van de jaarlijkse 
werkzaamheden van de provinciaal coördinator, maar 
wordt ook voor een groot deel verzorgd door de vrijwil-
ligersgroepen zelf. Sinds 2012 heeft SLG 4 banners be-
schikbaar die de groepen kunnen lenen om te plaatsen 
achter een stand of bij evenementen. In 2016 hebben 
vrijwilligers op diverse open dagen van boerderijen, voor-
lichtingsavonden en informatiemarkten gestaan. Ook 
hebben een aantal groepen lessen over weidevogels ver-
zorgd op basis- en middelbare scholen en hebben zij 
groepen leerlingen mee het veld in genomen voor een 
praktijkles. Hiervoor heeft SLG sinds 2016 een weidevo-
gelleskist beschikbaar. In 2016 zijn 4 groepen actief ge-
weest met educatie over weidevogels en daarmee zijn 
ca. 250 kinderen bereikt. 

Nationale Vogelweek 
In de week van 14 t/m 22 mei werd dit jaar voor de vierde 
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 
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kader van de Nationale Vogelweek (fiets)excursies ver-
zorgd, uitkijkpunten bemand en activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd. SLG heeft de groepen gefaciliteerd mid-
dels het verzorgen van de communicatie en het verschaf-
fen van materialen. 

Boerenlandvogelgroepen 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland communiceert 
met haar 31 weidevogelwerkgroepen en 3 patrijzenwerk-
groepen via een groepscoördinator. Deze groepscoördi-
natoren worden via een weidevogelnieuwsmail op de 
hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. Zij spelen 
deze informatie weer door naar de andere groepsleden. 
Sinds 2016 vindt communicatie ook plaats via Facebook, 
via de pagina:  
https://www.facebook.com/
NetwerkWeidevogelbeschermingGelderland/ 
worden nieuwsberichten gedeeld met de vrijwilligers.  
 
Broedseizoen 2016 
 
Weersomstandigheden in 2016 
Het voorjaar van 2016 verliep qua temperatuur en hoe-
veelheid neerslag normaal. Na de op één na zachtste 
winter in ruim drie eeuwen ging de lente in maart eerst 
koud van start. De vroege kieviten hadden het hierdoor 
zwaar. Ook april was vrij koud, maar begon wel erg warm 
met een paar dagen van 20 graden. Mei was een zeer 
warme maand. Qua neerslag was maart aan de droge 
kant, maar april erg nat, mei verliep normaal qua neer-
slag. Veel jonge kieviten hebben de zware, koude regens 
(en soms sneeuw) in april niet overleefd. 
 
De eerste nestvondsten 
In 2016 is het eerste kievitsnest van 
Nederland gevonden op 9 maart in 
St. Oedenrode, Noord-Brabant. De 
vondst van het eerste Gelderse ei 
volgde op 13 maart door Henk van 
Paassen op een maisperceel in het 
Binnenveld, gemeente Wagenin-
gen. Henk is lid van de Weidevogel-
groep Binnenveld Oost (WBO). 

Op 30 maart om 13.50 u werd in 
de polder Arkemheen, nabij het 
stoomgemaal in Nijkerk op een 
graslandperceel het eerste grutto
-nest van Gelderland gevonden 
door vrijwilliger Evert van Veld-
huizen. Het eerste wulpenei 
werd op 1 april in het Binnenveld 
gevonden door Harm Rose-
boom. Het eerste tureluurei volg-
de op 7 april en werd gevonden 
door Roelof Koelewijn in de om-
geving van de Keienweg in Nij-
kerk. Ten slotte werd het eerste 
scholektersei gevonden op 21 

april op een perceel tussen Haafen en Hellouw door Ger-
rit Zeldenrust. 

Eerste grutto-ei 

De eerste eieren zijn in dezelfde week gevonden dan in 
2015. 

Gevonden legsels 
 

In 2016 werden in totaal 5749 nesten gevonden, een af-
name van 4% ten opzichte van 2015. In 2015 werden 
namelijk 6008 nesten geregistreerd. Het aantal gevonden 
nesten van de kievit is gelijk gebleven, de gevonden grut-
tonesten zijn gedaald met 17,5%, de nesten van de wulp 
zijn gedaald met 26% en de nesten van de tureluur daal-
den met 15%, het aantal scholeksternesten daalde met 
13%. Dit betekent dat 2016 na een dramatisch 2015 niet 

Kaartje boerenlandvogelgroepen 
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weer een stijging van het aantal nesten heeft opgeleverd, 
maar dat er nog steeds sprake is van een daling. Over 
het algemeen was 2016 wel een redelijk weidevogeljaar, 
want de uitkomstresultaten waren beter dan in 2015. 

 
Digitale invoer 
De invoer van legsels met gps door vrijwilligers gaat erg 
goed. Men raakt steeds beter vertrouwd met deze han-
digheid. Via de mobiele website kunnen nu ook nesten 
ingevoerd worden, in 2016 hebben 16 groepen dit ge-
daan, wat er toe heeft geleid dat 19% van de nesten di-
rect in de database zijn gekomen. Dit is een hele goede 
ontwikkeling en het registreren van nesten met gps-
locatie blijven we promoten in 2017. Het resultaat van op 
deze manier bijhouden levert gedetailleerde gegevens op 
over de nestlocatie, uitkomst en of een nest daadwerke-
lijk beschermd is of niet. Daarmee zijn onze inspannin-
gen goed in beeld te brengen en leveren we het beste 
overzicht van weidevogels in de provincie. En dat is 
waardevol. 

Kievitsnesten 2016 ingevoerd met coördinaten (2.436) 

Uitkomstresultaat 
Het uitkomstresultaat over alle gevonden legsels in de 
provincie Gelderland kwam uit op 71,43%. In 2015 was 
dit 67%, dus er is sprake van een verbetering. Bij de ver-
schillende soorten waren geringe verschillen waarneem-
baar (zie hieronder). 

Uitkomstresultaten per soort 
 
Verliesoorzaken 
Een weidevogelnest kan door verschillende oorzaken 
verloren gaan. 16,7% van de nesten in 2016 is verloren 
gegaan door predatie, dit is minder dan in 2015, 2,6% 

van de nesten is verlaten en 4,4% verloren gegaan door 
werkzaamheden. Van 4,8% van de nesten is de verlies-
oorzaak onbekend. 2015 was een extreem jaar qua pre-
datiecijfers, daar lijkt nu weer verbetering in te komen, 
maar een aantal gebieden hebben nog steeds te maken 
met extreem hoge predatiecijfers. Kraai en vos worden 
het vaakst als veroorzaker van de predatie aangemerkt. 

Verliesoorzaken 

Beheermonitoring 

In 2016 heeft een intensief traject plaatsgevonden met 
theorie– en praktijkavonden over beheermonitoring van 
weidevogels. Met ingang van het nieuwe stelsel voor 
agrarisch natuurbeheer per 1-1-2016 (ANLB) zijn de 
agrarische collectieven verantwoordelijk voor het uitvoe-
ren van beheermonitoring in de aangewezen weidevogel-
gebieden. SLG heeft in opdracht van de collectieven in 
een groot deel van deze gebieden vrijwilligers opgeleid 
om de beheermonitoring te kunnen uitvoeren. In de 
meeste gebieden is dit goed gelukt. Het opleiden en im-
plementeren van weidevogelbeheermonitoring krijgt in 
2017 een vervolg. 

 

Actieplan Akker– en weidevogels 

2016 stond in het teken van het Gelderse Actieplan voor 
Akker– en weidevogels. Het initiatief voor dit plan ont-
stond n.a.v. een aangenomen motie in de Provinciale 
Staten dat er extra maatregelen voor behoud van de wei-
devogels in Gelderland genomen moesten worden. Een 
viertal partijen (GNMF, LTO Noord, de agrarische collec-
tieven en St. Landschapsbeheer Gelderland) hebben de 
handen ineen geslagen en zijn aan de slag gegaan met 
een Actieplan. Eerst heeft er een symposium plaatsge-
vonden, daarna een veldbezoek aan voorbeeldprovincie 
Brabant en toen heeft het CLM het Actieplan opgesteld. 
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Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van Gelderland, heeft 
het plan met enthousiasme ontvangen en eind december 
2016 kwam het verlossende woord dat er 1,1 miljoen eu-
ro extra geld beschikbaar komt voor de Gelderse akker– 
en weidevogels. Een resultaat waar we erg blij mee mo-
gen zijn. Het geld kan vanaf 2018 ingezet worden via het 
spoor van agrarisch natuurbeheer.  

Ondertekening verklaring Actieplan tijdens symposium 

Jaar van de kievit 

2016 was ook het jaar van de kievit. Het hele jaar stond 
de kievit als soort extra in de belangstelling en werd er 
onderzoek verricht door SOVON en Vogelbescherming 
naar maatregelen die mogelijk succes zouden kunnen 
hebben op de overleving van kievitkuikens. Het Binnen-
veld bij Wageningen was 1 van de onderzoeksgebieden 
en de vrijwilligers hebben daar intensief bijgedragen aan 
het onderzoek door te assisteren bij het ringen en het 
volgen van de kuikens. De resultaten van het jaar van de 
kievit worden tijdens de startdag van 2017 gepresen-
teerd. 

 

 

 

 

 

 

Websites Weidevogelbescherming 

 

http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/ 

 

https://www.facebook.com/

NetwerkWeidevogelbeschermingGelderland/ 

 

Kijk ook eens op de site 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 2017 

 

 18 februari 2017- Startdag vrijwillige  
boerenlandvogelbescherming 

 15 maart - Cursus gebruik gps en invoeren  
database boerenlandvogels 

 6 t/m 14 mei 2017 - Nationale Vogelweek 

 

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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