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De landbouw en de bescherming van boerenlandvogels staan 
onder druk. Analyses laten zien dat de aantallen boerenland-
vogels – ondanks de inspanningen van vrijwilligers en boeren 
– blijven teruglopen. Dat geldt voor ons landelijk icoon, de 
grutto, maar ook voor onze Brabantse trots, de kievit en de 
patrijs. De nestbescherming en het creëren van opgroei-
biotoop voor de kuikens blijken alleen effectief als deze in 
voldoende mate en op een voldoende schaal worden uit- 
gevoerd. En juist dat is lastig. Niet alleen vanwege de inspanning 
en de kosten, maar ook vanwege het feit dat de landbouw vele 
andere kopzorgen kent.

Maar, zoals altijd laten wij het er niet bij zitten in Brabant. We zetten 
gezamenlijk de schouders eronder om toch gebieden geschikt te houden 
voor boerenlandvogels én een toekomstbestendige landbouw. We doen dat met 
een stijgend aantal vrijwilligers, ook al stijgt de gemiddelde leeftijd eveneens. En dat lukt steeds 
beter! Lees in dit jaarverslag maar eens de resultaten in kerngebieden voor akkervogels en de 
positieve trend in onze open weidegebieden voor de échte graslandbroeders, zoals grutto, 
wulp, grutto en slobeend. 

Daarnaast proberen we met initiatieven zoals Brabants Bodem, PARTRIDGE en agrarisch  
natuur- en landschapsbeheer, bedrijven een richting in te helpen. Vooral op de zandgronden  
is het noodzakelijk om te werken aan kwaliteitsverbetering van de bodem: goud voor de boer  
én voor de weidevogels. Biotoopmaatregelen en verbetering van de landschapskwaliteit  
werpen vruchten af. Zo leren we in deze projecten. De tijd is rijp en u kunt als vrijwilliger, boer  
of consument bijdragen aan deze ontwikkeling. Op het land, maar ook in de winkel. 

Jan Baan

Directeur Brabants Landschap

Voorwoord
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Ook in 2017 is er weer veel werk verricht voor de Brabantse 
weide- en akkervogels. Vrijwilligers, boeren en medewerkers 
van Brabants Landschap werkten nauw samen om de overle-
vingskansen van deze vogels te vergroten. En dat was nodig, 
want de weide- en akkervogels hadden het door de droogte en 
hoge predatiedruk dit jaar niet gemakkelijk! 

Het invoeren van gegevens gebeurt al jaren digitaal. Dit kan via een com-
puter thuis, maar ook direct in het veld met een smartphone of tablet. En tegen-
woordig is zelfs gegevensinvoer met een drone mogelijk! Niet alleen binnen de technologie 
vinden ontwikkelingen plaats. Ook bij de bescherming van de weidevogels worden nieuwe 
mogelijkheden uitgeprobeerd, zoals het plaatsen van schapengaas rondom nesten en het 
aanleggen van ‘golfplaatplasdrassen’. Dit jaarverslag beschrijft voor u de activiteiten van de 
weidevogelbescherming en de resultaten van dit belangrijke werk.

Hoe de weidevogelbescherming georganiseerd is en de manier waarop het Coördinatiepunt 
de vrijwilligers en de weidevogelbescherming ondersteunt, staat in het eerste hoofdstuk 
Coördinatie en ondersteuning. Het weer bepaalt voor een groot deel de resultaten per sei-
zoen. Het tweede hoofdstuk ‘Omstandigheden seizoen’ legt daarom de link tussen de weers-
omstandigheden en het uitkomen van de legsels en het opgroeien van de kuikens. Het derde 
hoofdstuk ‘Omvang weidevogelbescherming’ gaat in op het verloop van het aantal vrijwil-
ligers en bedrijven en op het gewastype van percelen waarop bescherming wordt uitgevoerd. 
Het hoofdstuk ‘Resultaten’ gaat vervolgens dan echt in op de cijfers van de weidevogels. 
Omdat de resultaten sterk kunnen verschillen tussen werkgebieden, heeft iedere weide-
vogelgroep haar eigen verhaal. Dit staat beschreven in het laatste hoofdstuk ‘Resultaten per 
weidevogelgroep’. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Inleiding
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Organisatie 
In Brabant vormen vrijwilligers de basis voor de weidevogel-
bescherming. In slechts enkele regio’s worden contracten 
afgesloten door ‘collectieven’, die zorgen voor verplichte 
weidevogelbescherming via beheerovereenkomsten. In de 
rest van de provincie wordt de bescherming volledig op vrij-
willige basis geregeld. Een goede relatie en regelmatig con-
tact tussen vrijwilliger en boer is essentieel om de nesten en 
jongen van weidevogels te beschermen. 

Elke weidevogelgroep heeft een coördinator, die de vrijwil-
ligers binnen die groep aanstuurt en contact heeft met de 
veldmedewerker van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer 
(Coördinatiepunt). Daarnaast is er meestal iemand anders 
binnen de groep, die de gegevensverwerking regelt. Bij gro-
tere weidevogelgroepen kunnen de vrijwilligers verdeeld zijn 
in meerdere loopgroepen. Iedere loopgroep heeft daarbij 
een eigen gebied om te beschermen en een eigen ‘opper-
hoofd’. Op de website www.brabantslandschap.nl, onder 
‘zelf-aan-de-slag’, hebben alle Brabantse weidevogelgroepen 
een eigen groepspagina. 

Coördinatie en ondersteuning

Het Coördinatiepunt voert de algehele coördinatie van de 
weidevogelbescherming in Brabant uit. Door middel van het 
delen van kennis (cursus en opleiding), veldbegeleiding, 
overleg met gemeenten en waterschappen en het beschik-
baar stellen van materialen (mandjes, stokken, nestbescher-
mers, flyers, etc.) worden vrijwilligers gefaciliteerd. Ook 
initieert het Coördinatiepunt – vaak samen met weidevogel-
groepen – nieuwe projecten. 

Jochem Sloothaak is de provinciaal coördinator van de wei-
devogelbescherming. Hij zorgt voor de aansturing van de 
veldmedewerkers en onderhoudt het contact met de provin-
cie Noord-Brabant en de landelijke koepel LandschappenNL. 
Annette den Hollander en Janneke Scholten zijn medewer-
kers soortenbescherming bij het Coördinatiepunt. Samen 
met Jochem verzorgen ze het contact met de groepscoördi-
natoren en het schrijven van rapportages over de resultaten. 
Ook zorgen ze dat de financiering voor de weidevogelbe-
scherming en de maatwerkregelingen geregeld is. 
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Voor vragen met de betrekking tot uitleenmaterialen, con-
tactgegevens, onkostenvergoedingen, cursusdata, etc. kunt 
u terecht bij Angela Huijden, secretaresse van het Coördina-
tiepunt.

Veldmedewerkers begeleiden de groepen bij het opsporen 
van nesten, het contact met boeren, het uitvoeren van 
alarmtellingen en het registreren van alle data. In Oost-
Brabant, van Vlierden (WVG Deurne) tot aan Geffen (WVG 
Maasdonk) ondersteunt Marco Renes de groepen. In Mid-
den-Brabant (o.a. VNW Hilvarenbeek en de Duinboeren) 
begeleidt Anja Popelier de groepen en in West-Brabant  
(o.a. Drimmelen en Zundert) is Willem Veenhuizen actief. 

Heeft u vragen over de weidevogelbescherming in Brabant? 
De contactgegevens van de diverse personen vindt u in bij-
lage 1 van dit jaarverslag.

Werving
Vanwege leeftijd, gezondheid of drukte stoppen er jaarlijks 
vrijwilligers. Om te zorgen dat het aantal weidevogelbe-
schermers op peil blijft, wordt aandacht besteed aan de 
werving van nieuwe vrijwilligers. Weidevogelgroepen plaat-
sen op hun website en in lokale kranten (pers)berichten, 
waarin ze de aftrap van het seizoen aankondigen en mensen 
oproepen een handje te helpen. Brabants Landschap zorgt 
daarnaast regelmatig voor artikelen in provinciale dagbla-
den en op websites. Ook sociale media spelen een steeds 
grotere rol. Er zijn diverse weidevogelgroepen met een 
eigen Facebookpagina. Ook zijn er weidevogelbeschermers 

die actief twitteren. Dit is een prima manier om aandacht te 
vragen en draagvlak te creëren voor de bescherming van 
onze weidevogels. 

Ongeveer de helft van de nieuwe vrijwilligers meldt zich aan 
na het zien van een advertentie of artikel over de weidevo-
gelbescherming. Soms is dat maar één persoon per groep 
per jaar, maar dat kan net genoeg zijn om een gezond ver-
loop in de groep te houden. De rest van de nieuwe vrijwil-
ligers sluit zich aan dankzij mond-tot-mond reclame. Vaak 
wordt een vriendin, buurman, kennis, broer of zus juist 
enthousiast bij het horen van de verhalen uit het veld. 

Weidevogelgroepen lieten hun werk in 2017 onder andere 
zien op scholen, boerderijen, tijdens open dagen, speciale 
avonden en de Nationale Vogelweek. Dit deden ze door 
middel van gastlessen, excursies, een fotostand en het 
gebruik van allerlei andere promotiematerialen. Deze acties 
leveren bekendheid, draagvlak en nieuwe weidevogelbe-
schermers op.

Voor symposia, open dagen, braderieën en andere gelegen-
heden waarop weidevogelwerkgroepen hun werk promoten 
zijn voorlichtingsmaterialen beschikbaar, die de weidevo-
gelgroepen kunnen lenen. Denk hierbij aan fotorijke pos-
ters, kleurrijke banners, opgezette vogels en kunsteieren. 
Ook is er een infoblad, waarin alles over de weidevogelbe-
scherming staat omschreven. Hierin staan ook foto’s van de 
uitleenmaterialen die vanuit het Coördinatiepunt beschik-
baar zijn. Onze infobladen zijn te vinden onder ‘Zelf aan de 
slag’ op brabantslandschap.nl. 

Opleiding 
Voor de start van het broedseizoen werd een basiscursus 
weidevogelbescherming gegeven om nieuwe vrijwilligers op 
te leiden. De cursus bestond uit twee avonden en werd op 
drie locaties gegeven: in Geffen, Veldhoven en Giessen. Op 
de eerste avond vertelde Marco Renes over alle soorten  
weidevogels en waarom bescherming nodig is. De tweede 
avond ging over het opsporen en beschermen van legsels en 
het werken met GPS apparatuur voor het vastleggen van 
legsellocaties. 

DANKZIJ EEN FINANCIËLE BIJDR AGE VAN DE 

PROVINCIE NOORD-BR ABANT EN DE 

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ KUNNEN 

ALLE WEIDEVOGELBESCHERMERS GEBRUIK 

MAKEN VAN MATERIALEN OM HET 

BESCHERMINGSWERK UIT TE VOEREN.
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Materiaal
Dankzij een financiële bijdrage van de provincie Noord-
Brabant en de Nationale Postcode Loterij kunnen alle weide-
vogelbeschermers gebruik maken van materialen om het 
beschermingswerk uit te voeren. Het is voor de provinciale 
coördinatie een jaarlijks terugkerend ritueel: het klaarleg-
gen van pakketjes en bundeltjes op de provinciale jaar-
avond. Voorafgaand aan het seizoen kunnen groepen zelf 
aangeven welk materiaal ze nodig hebben en in welke hoe-
veelheid. In Haaren telt het Coördinatiepunt vervolgens de 
markeerstokken, rieten mandjes, stalkaarten en notitie-
boekjes nauwkeurig af. 

Maatwerkregelingen
Dankzij de provincie Noord-Brabant is het mogelijk om 
naast traditionele nestbescherming ook maatwerk te leve-
ren via rustzones, braakstroken of later ingezaaide maisper-
celen. Dit maatwerkbeheer heeft al veel jonge weidevogels 
het leven gered. Voor grasbroeders als grutto, wulp en ture-
luur is er de regeling ‘rustzones’. Voor kieviten en scholek-
sters is er de regeling ‘Kansen voor de kievit’, die beheer 
mogelijk maakt op bouwlandpercelen. 

Vrijwilligers sluiten voor beide regelingen – op de locaties 
waar dat effectief is – zelf overeenkomsten af met hún boe-
ren. Het formulier voor het afsluiten van overeenkomsten is 
digitaal beschikbaar op: www.brabantslandschap.nl/rege-
lingrustzone en www.brabantslandschap.nl/regelingkievit. 

Contacten met groepen 
Elke weidevogelgroep heeft dus een groepscoördinator. Een 
overzicht van deze coördinatoren staat achter in dit jaarver-
slag (bijlage 2). Coördinatoren krijgen informatie van het 
Coördinatiepunt en geven deze informatie vervolgens door 
aan ‘hun’ vrijwilligers. 

RUSTZONES ZIJN GROTE STUKKEN 

GR ASLAND ROND GRUT TO-, WULP- OF 

TURELUURNESTEN, DIE LATER GEMAAID 

WORDEN. ‘K ANSEN VOOR DE KIEVIT’ IS 

EEN REGELING, WAARBINNEN BOEREN 

TEGEN VERGOEDING HUN MAISLAND 

LATER BEWERKEN OF STROKEN HELEMAAL 

BR AAK LATEN LIGGEN.
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Groepen organiseerden in 2017 zelf start-, evaluatie- en 
afsluitavonden. Hierbij was meestal een medewerker van het 
Coördinatiepunt aanwezig. Het Coördinatiepunt levert op 
zo’n avond een bijdrage aan het programma. Bijvoorbeeld 
door het verzorgen van een toelichting op een bepaald 
onderwerp, een lezing, een quiz of een interessante film. 

Daarnaast is eind 2017 in alle drie de regio’s een coördinato-
renbijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomst krijgt 
elke coördinator de gelegenheid zijn ervaringen en vragen 
van het afgelopen seizoen te delen. Tijdens deze bijeenkom-
sten wisselen weidevogelbeschermers veel kennis en erva-
ring uit en brengen ze elkaar op ideeën. 

Naast de ‘officiële’ contactmomenten is er ook een jaarlijkse 
bedankdag voor de groepscoördinatoren. In 2017 gingen 
alle groepscoördinatoren een dag op pad naar de Hemel-
rijkse Waard langs de Maas en de golfplaatplasdrassen bij 
Lith in de Beerse Overlaet. 

Nieuwsbrief en social media
De digitale nieuwsbrief Weidevogelwerk is bedoeld voor 
mensen, die actief zijn in de weidevogelbescherming.  
In deze nieuwsbrief staan artikelen met verhalen uit de prak-
tijk, onderzoeksresultaten en andere relevante nieuwtjes.  

In 2017 verscheen ‘Weidevogelwerk’ drie keer. Het aantal 
abonnees steeg voor het eerst tot boven de duizend (1.028). 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Dan kunt u zich via de 
knop Actueel op brabantslandschap.nl aanmelden. Voor-
gaande edities van de nieuwsbrieven zijn terug te lezen op 
brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/
weidevogelbescherming. Naast de nieuwsbrief is er ook een 
Facebookpagina over de weidevogelbescherming in Brabant: 
facebook.com/NetwerkWeidevogelbeschermingBrabant. 
Hierop worden tijdens het seizoen nieuwtjes geplaatst en 
berichten gedeeld van de pagina’s van weidevogelgroepen.
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Woensdag 22 februari vond in het provinciehuis de 22e jaar-
avond weidevogelbescherming plaats. Dankzij het werk van 
bijna 700 vrijwilligers en 1300 agrariërs kon teruggekeken 
worden op een succesvol jaar. 

Jan Baan heette iedereen welkom met de woorden “Weide-
vogels zijn de graadmeters voor de kwaliteit van ons land-
schap. Gelukkig zijn er dankzij jullie werk nog weidevogels 
te bewonderen.” Vervolgens sprak gedeputeerde Johan van 
den Hout zijn dank uit aan alle mensen die zich belangeloos 
inzetten voor de Brabantse natuur. Daarna presenteerde 
provinciaal coördinator Jochem Sloothaak de resultaten van 
het seizoen 2016. 

Hoofdspreker van de avond was Wim Tijsen, onderzoeker, 
ringer en weidevogelcoördinator in Noord-Holland. Zijn 
bevlogen verhaal met schitterende foto’s en filmpjes gaf de 
ruim 300 aanwezigen een kijkje in het liefdesleven van de 
tureluur. 

Jan Staal en Jan Wouters ontvingen tenslotte uit handen van 
gedeputeerde Johan van den Hout en voorzitter van Brabants 
Landschap Joseph Vos de oorkonde voor het ‘Initiatief van 
het Jaar’. Beiden stelden zich gedurende het broedseizoen 
volledig vrijwillig beschikbaar voor het ringen van de kuikens. 
Dankzij de bijzondere inspanningen van deze twee heren is 
veel nieuwe kennis vergaard over de verplaatsing en de over-
leving van kievitkuikens. 

De provinciale jaaravond
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De provinciale jaaravond
Het jaar 2017 begon koud en droog, maar de temperatuur 
steeg snel en bleef tijdens het hele broed- en kuikenseizoen 
hoger dan gemiddeld. Helaas hield de droogte van januari 
ook in de maanden erna aan. Vooral in de kritische periode 
van maart tot en met mei was de hoeveelheid neerslag mini-
maal. Of dit goed of slecht heeft uitgepakt voor de vogels, 
leest u hieronder. 

Gevolgen van de weersomstandigheden
Op 9 maart werd het eerste landelijke kievitsei gevonden. In 
de weken daarna volgden ook de meeste andere kieviten in 
Nederland met hun eerste legsel. Vrijwilligers leggen van 
alle legsels de vinddatum en de uitkomstdatum vast. Aan de 
hand van deze cijfers zijn er twee duidelijke pieken zichtbaar 
in de percentages uitgekomen legsels: de eerste piek was in 
de week van 17 t/m 23 april en de tweede in de week van 29 
mei t/m 4 juni. In figuur 1, op pagina 10 is met een zwarte 
lijn het percentage kievitlegsels te zien, dat per week uit-
kwam. De eerste piek ligt vroeger dan het langjarig gemid-
delde (groene lijn). De tweede piek is een stuk hoger dan 
het langjarig gemiddelde, maar daalt daarna snel. 

Na februari bleven de temperaturen hoog en bleef regen uit. 
Het is algemeen bekend dat hogere temperaturen zorgen 
voor een vroegere start van de eileg en gunstig zijn voor het 
uitbroeden van de eieren. Dat verklaart waarom de eerste 
piek in 2017 wat vroeger is dan gemiddeld en nagenoeg 
dezelfde hoogte heeft als het langjarig gemiddelde. 
Verderop in dit jaarverslag leest u dat de verliezen in het 
voorjaar hoger waren dan in andere jaren. Dit kan deels ver-
oorzaakt worden door diezelfde droogte, maar daarnaast 
ook door de slechte muizenstand. Uit de kastcontroles van 
uilen en torenvalken bleek namelijk een tekort aan muizen. 
Droogte gaat vaak samen met minder voedsel in de héle 
voedselketen en als er dan ook een slechte muizenstand is, 
schakelen roofdieren over op alternatief voedsel zoals eie-
ren. Al deze kievitspaartjes die hun eieren kwijtraakten, 
doen later in het seizoen echter een tweede poging. Dit 
verklaart de forse, geconcentreerde tweede piek in figuur 1.

maand weidevogel temperatuur (°C) neerslag (mm)

gem 2017 +/- gem 2017 +/-

januari overwinteren 3,1 1,6 −− 73 57 −−

februari aankomst en ‘opvetten’ 3,3 5,1 ++ 57 61 +

maart eerste kievitsei 6,2 8,6 ++ 68 54 −−

april broeden 9,2 8,6 + 44 25 −−

mei jongen grootbrengen 13,1 15,0 ++ 61 29 −−

juni jongen vliegvlug 15,6 18,0 ++ 68 62 −

Tabel 1   ˘    De agenda van de kievit en het weer

Omstandigheden seizoen 

DE HOGE TEMPER ATUREN IN 

FEBRUARI EN MAART 

ZORGDEN VOOR EEN VROEGE 

EERSTE UITKOMSTPIEK VAN 

DE KIEVITLEGSELS, MAAR 

VEEL LEGSELS GINGEN 

VERLOREN. ALS GEVOLG 

HIERVAN WAS ER EIND MEI 

EEN TWEEDE UITKOMSTPIEK 

VAN VERVOLGLEGSELS. 
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Figuur 1   ˘    Het percentage uitgekomen kievitlegsels per week liet in 2017 twee pieken zien.  
(Voorbeeld: in de week van 17 t/m 23 april kwam 15% van alle legsels uit.)
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Op woensdag 9 maart om 8.45 uur vond Nan Visser 
het eerste officiële kievitsei in Brabant. Hij vond het 
nest met twee eieren op een voormalig aardappel-
perceel op de Schijndelse heide. Er was wat verwar-
ring omdat iemand twee weken eerder ook al het 
eerste kievitsei geclaimd had. Deze vondst was ech-
ter niet via de juiste weg gemeld en bleek naderhand 
ongeldig te zijn. 

Veel mensen willen graag het eerste ei vinden. 
Daarom gaat het melden van het eerste officiële kie-
vitsei via een landelijk protocol. In Brabant is Jochem 
Sloothaak de provinciale coördinator, waar contact 
mee moet worden opgenomen wanneer een ei is 
gevonden. Hij neemt direct contact op met de lande-
lijk coördinator Aad van Paassen. Vervolgens wordt 
gezamenlijk de echtheid gecontroleerd en wordt 
door middel van een dompeltest gekeken of het een 
vers ei is. Pas daarna wordt de pers benaderd voor 
het leuke nieuws dat het weidevogelbeschermings-
seizoen echt begonnen is. 

Het eerste kievitsei in Brabant
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Vrijwilligers
In 2017 is de vrijwillige weidevogelbescherming gegroeid 
met 55 nieuwe vrijwilligers. Natuurbeschermingsvereniging 
Altenatuur kreeg er – met maar liefst 16 nieuwe vrijwilli-
gers – de meeste vrijwilligers bij. In 2017 zijn 28 vrijwilligers 
gestopt. Het totaal aantal vrijwilligers steeg in 2017 tot 687 
actieve vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd blijft elk jaar 
stijgen en staat nu op 67,8 jaar. 

De invoermethode
Net als voorgaande jaren steeg in 2017 het gebruik van 
de smartphone (invoer via de mobiele invoerpagina 
m.weidevogelbescherming.nl) bij de invoer van legsels. 
Het percentage legsels dat via deze methode werd inge-
voerd steeg van 17% in 2016 naar maar liefst 34% in 2017. Het 
invoeren via een pc (internet applicatie) wordt nog steeds 
het meest gedaan (62%). Het gebruik van de pda (via het 
programma GPWeidevogels) is sterk gedaald van 20% in 
2016 naar maar 3% in 2017. Dit jaar was het eerste jaar dat 
er ook gegevens via een drone konden worden ingevoerd. 
Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur en WBG Reusel-
De Mierden hebben een aantal gegevens met behulp van 
een drone ingevoerd.

Bedrijven
In 2017 kwamen er 50 nieuwe bedrijven bij, die mede-
werking verleenden aan weidevogelbescherming! Ook 
stopte een bedrijf met de bescherming. Het aantal actieve 
bedrijven steeg van 1.343 in 2016 naar 1.392 in 2017. Natuur-

beschermingsvereniging Altenatuur had met 14 nieuwe 
bedrijven de hoogste stijging. De totale oppervlakte waarop 
weidevogels werden beschermd daalde met 290 hectare en 
betrof 12.168 hectare. Hiermee is het aantal hectare in 2017 
het laagst sinds 2010.

Gewastypen en weidevogelbescherming
De meeste kievitlegsels werden op maïsland (70%) en gras-
land (16%) gevonden, gevolgd door aardappel (6%). Op biet 
(3%), graan (2%) en groente (1%) werden lagere aantallen 
kievitlegsels aangetroffen en op peulen, bollen, uien en 
graszaad lag minder dan 1% van alle kievitlegsels. Deze re-
sultaten komen overeen met voorgaande jaren. Andere ge-
wassen dan gras en mais worden nog maar weinig geteeld. 
De kieviten hebben dus voornamelijk de keuze uit turbogras 
of een geploegde akker. Beide zijn niet optimaal, maar over 
heel de linie hebben de maisakkers toch de voorkeur. 

Net als voorgaande jaren broedden de meeste kieviten op 
bouwland. Het percentage kievitlegsels op bouwland is ten 
opzichte van 2016 maar met 1% gedaald en het percentage 
kievitlegsels op grasland is gelijk gebleven (16%). Ook dit 
jaar is weer duidelijk te zien dat het uitkomstpercentage op 
grasland hoger is dan op bouwland (figuur 5). De hogere ver-
liezen van nesten ten opzichte van 2016 zijn zowel terug te 
vinden op bouwland als op grasland. Het landgebruik is dus 
geen oorzaak van de lagere uitkomstpercentages dit jaar. 

Omvang weidevogelbescherming
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Figuur 2   ˘    Het aantal vrijwilligers nam weer toe, maar de gemiddelde 
leeftijd stijgt.

Figuur 3   ˘    Het aantal meewerkende bedrijven steeg  in 2017.
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Figuur 4   ˘    70% van de Brabantse kieviten kiest voor 
bouwland om te broeden.

Figuur 5   ˘    Het uitkomstpercentage van kievitlegsels op 
grasland is hoger dan op bouwland.

Veel kievitlegsels op bouwland worden direct in mandjes gelegd om ze weer gemakkelijk te kunnen verplaatsen.



17

2017       Vrijwillige weide- &
akkervogelbescherming
                     in Noord-Brabant

Maatwerkregelingen
Boeren kunnen speci-
aal voor de kievit extra 
maatregelen nemen. 
Deze maatregelen zijn 
uitgesteld bewerken 
(geen bewerkingen van 
1 maart tot 15 mei), een 
braakstrook (van 6 of 12 
meter breed) aanleg-

gen en een groenbemester onderwerken (vóór 15 maart). Een 
vrijwilliger legt deze maatregelen ter bescherming van kie-
vitskuikens vast. Dit gebeurt via een contract met een boer. In 
2017 werden voor de kievit 16 contracten op bouwland afge-
sloten. Het uitkomstpercentage van deze legsels lag in 2017 

hoger dan het langjarige gemiddelde (79% ten opzichte van 
68%). De kuikenoverleving verdubbelde gemiddeld naar ruim 
30% ten opzichte van percelen, waar geen contracten lagen.

Voor grutto, wulp en tureluur kan extra bescherming 
worden geboden via een rustzone. De aanleg van een 
rustzone verkleint de kans op verstoring en predatie en 
biedt foerageermogelijkheden, waardoor er meer nesten 
uitkomen en meer jongen vliegvlug worden. In 2017 zijn 
14 contracten voor rustzones afgesloten. Helaas lag het 
uitkomstpercentage van deze nesten in rustzones lager dan 
voorgaande jaren (62,5% in 2017 ten opzichte van 88,9% in 
2016). De meeste nesten, die niet zijn uitgekomen, werden 
gepredeerd. 

DE MAATREGELEN TER 

BESCHERMING VAN DE 

KIEVIT WAREN SUCCESVOL 

IN 2017, MAAR VEEL VAN 

DE GRUT TO- EN 

WULPENNESTEN GINGEN 

VERLOREN.
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Samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, het 
Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming Nederland is 
Brabants Landschap eind 2016 met een grensoverschrijdend 
beschermingsproject begonnen om het leefgebied van de 
patrijs en andere akkervogels te verbeteren. Eén van de 
harde doelen van dit project is om in vier jaar tijd de biodi-
versiteit op het boerenland met meer dan 30% te doen toe-
nemen. Samenwerking tussen vrijwilligers, boeren, jagers, 
beleidsmakers en onderzoekers is hierbij van groot belang.

Maatregelen
Eén van de 10 demonstratiegebieden in Europa ligt in de 
Oude Doorn in Brabant. Hier zijn in een gebied van bijna 
600 hectare, op bijna 10% van het oppervlak, maatregelen 
genomen om de habitat voor de patrijs en andere akkervo-
gels te verbeteren. Eén van die maatregelen is een bloemen-
blok. In dit blok zijn verschillende zaaddragende en struc-
tuur gevende gewassen ingezaaid. De vegetatie biedt 
voedsel, maar ook beschutting en broedgelegenheid voor 
onder andere de patrijs. In de winter bieden deze blokken 
voedselveldjes voor overwinterende akkervogels. Naast 

bloemenblokken zijn ook keverbanken aangelegd. Een 
keverbank is een 40 cm verhoogde rug van ongeveer 3 meter 
breed, midden op een perceel. De keverbank is ingezaaid 
met polvormende, overblijvende grassen, die een geschikte 
habitat vormen voor insecten en spinnen. Naast de kever-
bank ligt een braakstrook van 3 meter breed, gevolgd door 
een bloemenblok. Andere genomen maatregelen zijn de 
aanleg van nieuwe akkerranden, patrijzenhagen en insec-
tenrijk grasland. Allemaal ter verbetering van de habitat. 

Monitoring
Om de toename in biodiversiteit vast te stellen, worden in 
samenwerking met vrijwilligers tientallen telrondes per jaar 
uitgevoerd. Als vergelijking is er een referentiegebied (500 
ha) in Genderen, waar geen maatregelen voor de patrijs zijn 
getroffen. In dit gebied worden dezelfde monitorings-
activiteiten uitgevoerd. In het voorjaar tellen vrijwilligers 
roepende patrijzenhanen door middel van het afspelen van 
een geluidsfragment van een roepende haan. Ook voeren ze 
broedvogeltellingen van akkervogels uit. Later in het jaar 
tellen vrijwilligers de patrijzenkluchten, in de winter de 

Interreg-project PARTRIDGE
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Interreg-project PARTRIDGE

aantallen akkervogels en ’s avonds, met behulp van lampen, 
de zoogdieren. De aanleg van keverbanken en bloemen-
blokken trekt meer insecten aan. Hoeveel insecten dat meer 
zijn ten opzichte van normale landbouwgronden wordt 
onderzocht. De eerste resultaten laten zien dat de hoeveel-
heid en de diversiteit aan insecten op keverbanken en in 
bloemenblokken veel hoger is dan in reguliere landbouw-
grond. 

Motivaties van EU-boeren onderzoeken en uitge-
breid communiceren

Twee andere belangrijke onderdelen van het project zijn de 
sociaal-economische studie naar de motivaties van boeren 
in de vijf deelnemende landen en uitgebreide communica-
tie. Er worden regelmatig excursies gehouden, presentaties 
gegeven en artikelen gepubliceerd over dit project. Het uit-
dragen van de aanpak om tot effectief agrarisch natuurbe-
heer te komen, heeft binnen het project hoge prioriteit. 

Meer informatie over het project is te vinden op
www.northsearegion.eu/partridge. 

EIND 2017 ONTVING DIT 

PROJECT DE GOUDEN MISPEL 

VOOR DE VERNIEUWENDE 

AANPAK TEN BEHOUD VAN 

HET NEDERLANDS 

CULTUURLANDSCHAP. DIT 

WAS NIET GELUK T ZONDER 

DE HULP VAN DE BOEREN, 

DIE MEEDOEN MET HET 

PROJECT EN DE VELE 

VRIJWILLIGERS, DIE HELPEN 

BIJ DE MONITORING.
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In 2017 zijn er in totaal 4.753 legsels gevonden en waar 
nodig beschermd. Dit zijn 512 legsels meer dan vorig jaar. 
Van de 4.246 legsels, waarvan de uitkomst kon worden 
bepaald, werden 3.023 legsels succesvol uitgebroed. Een 
percentage van 71,5%. Dit is fors lager dan in 2016 (76%), 
maar nog steeds boven de norm van 70%. Wat we vaker 
zien, is dat een stijging van het aantal legsels juist een 
gevolg kan zijn van een lager uitkomstpercentage. Veel 
kieviten waarvan de legsels van de eerste ronde verloren 
gaan, doen een tweede broedpoging later in het seizoen. 
Doordat het grootste deel van de beschermde legsels in 
Brabant van de kievit is, tellen de tweede broedpogingen 
van deze vogels zwaar mee in het totaal. 

Van 507 legsels is niet bekend of ze wel of niet zijn uitgeko-
men. Het kan zijn dat een nest niet meer wordt teruggevon-
den of dat met het plaatsen van rustzones of uitgestelde 

bewerking een nest zoveel mogelijk met rust wordt gelaten, 
waardoor de uitkomst onbekend blijft. Door de stijging in 
het aantal legsels en de afname van het afgezochte opper-
vlak, lag het aantal legsels per hectare ongeveer gelijk aan 
vorig jaar, 0,41 in 2016 en 0,40 in 2017. In dit hoofdstuk gaan 
we verder in op de resultaten per soort, de verliesoorzaken 
en de beschermingshandelingen. Het complete overzicht 
van de resultaten vindt u achterin dit jaarverslag in bijlage 3. 

In 2017 hadden 24 groepen meer gevonden legsels dan het 
jaar ervoor. Hiervan hadden 18 groepen zelfs meer dan een 
verdubbeling. Summers Landschap vond in 2017 – na een 
sterke daling in 2016 – het hoogste aantal legsels sinds ze 
begonnen in 2013. Bij 8 groepen vond er een daling plaats 
van het aantal legsels. De werkgroepen uit Etten-Leur en 
Weimeren hadden meer dan een halvering van het aantal 
legsels. 

Resultaten

Figuur 6   ˘    Het aantal uitgekomen legsels lag in 2017 hoger dan het jaar ervoor.
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Figuur 7   ˘    Het aandeel uitgekomen legsels fluctueert op kleigronden, terwijl het blijft dalen op zandgronden.

Per grondsoort
Veel vrijwilligers geven aan dat het op zandgronden slecht 
gaat met de weide- en akkervogels. Dit blijkt ook als we het 
uitkomstpercentage op zandgronden vergelijken met dat op 
kleigronden. Met uitzondering van 2011 lag het uitkomstper-
centage op kleigronden altijd hoger dan op de zandgron-
den. Van 2007 tot en met 2014 lag het uitkomstpercentage 
op zandgronden tussen de 65% en 70%. Vanaf 2015 zakte dit 
percentage verder tot 58% in 2017. Op kleigronden zijn uit-
komstpieken te zien van ruim 75%. 

De gestage daling op zandgronden laat zich niet verklaren 
door weersomstandigheden omdat de dan te verwachten 
fluctuaties amper zichtbaar zijn. Het lijkt er eerder op dat 
door en de geleidelijke achteruitgang van de biotoop-
kwaliteit, de populatie weide- en akkervogels steeds kleiner 
is geworden. De landbouw is met name op de hoge zand-
gronden eenzijdiger geworden (maïs en gras), droger in het 
broedseizoen, er is minder beweiding (goed voor insecten 
en structuur) en grootschaligere bewerkingen. Daarnaast is 
bekend dat zandbodems bij verkeerde bemesting (varkens-
mest bevat minder organisch stof dan rundermest) sneller 
uitgeput kunnen raken dan de rijkere kleigronden.  

OP DE BR ABANTSE 

ZANDGRONDEN ZIJN DE 

UITKOMSTPERCENTAGES VAN 

LEGSELS BEDUIDEND LAGER 

DAN OP DE KLEIGRONDEN. DE 

DICHTHEDEN WEIDE- EN 

AKKERVOGELS ZIJN HIERDOOR 

STERK AFGENOMEN.

En gezonde bodems met veel leven erin én erop zijn cruciaal 
voor weidevogels. Door al deze invloeden zijn de dichthe-
den langzamerhand zo laag zijn geworden dat kieviten zich-
zelf slecht kunnen verdedigen of verschuilen tegen predato-
ren. In de kleinschaligere landschappen op de zandgronden 
is dit funest. 

Per weidevogel 
De 4.753 in Brabant gevonden legsels, waren verdeeld over 
37 soorten weidevogels. De watersnip is weer terug van weg 
geweest en ook legsels van steltkluut, ringmus, rietgors, 
kuifeend en ekster waren nieuw. Legsels van kemphaan, 
kneu, visdief en torenvalk zijn in 2016 wel waargenomen, 
maar waren in 2017 helaas afwezig. 
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De meest voorkomende weidevogel was ook dit jaar de kie-
vit (afgerond 81% van alle legsels), gevolgd door de scholek-
ster (5%). Op nummer drie staat de grutto (3%). De wulp en 
de tureluur staan in Brabant op nummer vier en vijf. Van 
deze soorten had de tureluur de grootste toename (+59%), 
het aantal legsels steeg van 51 in 2016 naar 81 in 2017. De 
scholekster en de wulp hadden beiden een lichte daling in 
het aantal legsels (-7%). 
Sterke toenames in andere soorten waren te zien bij de 
patrijzen, waar het aantal legsels steeg van 10 naar 15, knob-
belzwanen (van 3 naar 7), waterhoen (van 6 naar 10) en 
fazant (van 1 naar 5). 

Zoals hierboven vermeld, was de meest voorkomende wei-
devogel in Brabant ook in 2017 de kievit. Van de 3.831 legsels 
was de uitkomst bij 3.453 legsels bekend. Met 68% lag het 
uitkomstpercentage in 2017 lager dan in 2016 (73%). 
Over de verliesoorzaken leest u verderop in dit hoofdstuk. 
Vrijwilligers gaven aan dat door de droogte helaas weinig 
jongen vliegvlug zijn geworden. Toch stuitten de vrijwilli-
gers in Drimmelen juist op het probleem dat er zó veel kui-
kens op het perceel aanwezig waren, dat het tellen onmoge-
lijk was. De kievitskuikens zijn vaak lastig te zien.  

WVG Reusel-De Mierden gebruikte daarom een drone om 
tijdens de bewerking de jongen te vinden en van het perceel 
af te halen. 
In 2017 zijn er van de scholekster 221 legsels gevonden. Hier-
van kwamen er 156 van de 198 uit (78%). Van 23 legsels was 
de uitkomst onbekend. Net als bij de kievit was ook het uit-
komstpercentage van de scholeksterlegsels lager dan in 
2016 (84%). 

Ook dit jaar werden er weer meer legsels gevonden van de 
grutto: 160 in 2017 ten opzichte van 153 in 2016. Van de 140 
legsels, waarvan de uitkomst bekend is, zijn er 116 uitgeko-
men. Ook dit uitkomstpercentage (83%) ligt lager dan in 
2016 (89%). Vrijwilligers konden van 20 legsels niet aange-
ven wat het resultaat was. 

Met een daling van 133 legsels in 2016 naar 125 legsels in 
2017, zet de daling in het aantal wulpenlegsels door. Van de 
120 legsels, waarvan de uitkomst bekend is, kwamen er maar 
80 uit. Daarmee is het uitkomstpercentage in 2017 verder 
gedaald naar 67% ten opzichte van 70% in 2016. Daarnaast 
kwamen 40 legsels niet uit en konden de vrijwilligers van 8 
legsels niet aangeven wat het resultaat was. 

Figuur 8   ˘    De kievit was ook in 2017 de meest voorkomende weidevogel in Brabant.
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Figuur 9   ˘    Dankzij al het beschermingswerk ging slechts 3,7% van alle legsels verloren door werkzaamheden.

Het aantal tureluurlegsels steeg van 51 naar 81 legsels. Dit 
jaar geen uitkomstpercentage van 100%, maar alsnog wel 
een hoog percentage (97%). Maar 2 legsels kwamen niet uit. 
Van 19 legsels konden vrijwilligers niet aangeven wat het 
resultaat was. 

Waaraan gingen legsels verloren? 
Het doel is om – ondanks alle bewerkingen – zoveel moge-
lijk legsels te laten uitkomen. Gestreefd wordt naar een uit-
komstpercentage van minimaal 70% per soort. Onder de 
juiste omstandigheden voor de kuikens zou dat voldoende 
moeten zijn om de soort in stand te houden. Ondanks alle 
goede intenties, lukt het echter niet altijd om legsels vol-
doende te beschermen. Voor weidevogels zijn er gevaren in 
het agrarisch gebied. Bewerkingen worden soms onaange-
kondigd uitgevoerd en roofdieren houden elke verstoring 
van een broedende vogel nauwlettend in de gaten. Vrijwil-
ligers houden bij waar legsels aan verloren gaan omdat het 
belangrijk is om te weten waar het mis gaat.

Van alle gevonden legsels ging 28,4% verloren. Van 3,1% van 
de legsels kan niet worden bepaald wat de afloop was.  

In deze gevallen is er niets meer te zien op de plaats waar 
eerder een nest was gevonden. De verliesoorzaken die wel 
konden worden bepaald zijn divers. Bij landbouwkundige 
werkzaamheden werd in maar liefst 2.794 gevallen een nest 
gespaard en gingen slechts 158 legsels (3,7%) verloren. Het 
beschermingswerk is dus erg succesvol uitgevoerd! 
Verder werd 4,2% van alle legsels verlaten door de ouder-
vogel. Dit percentage is hoger dan in 2016, waarin maar 3,3% 
van alle legsels werd verlaten. Het verlaten van een nest kan 
gebeuren als de oudervogel veelvuldig verstoord wordt, is 
gesneuveld of wanneer het nest door regens in het water is 
komen te liggen. Bij 0,1% werd de categorie ‘Overig’ als ver-
liesoorzaak aangeven.

Bij 9% van de legsels is niet bekend waardoor de eieren zijn 
gepredeerd. Bij de eieren waarbij dit wel kon worden vastge-
steld, waren het voornamelijk de vos (2,8%) en vogels (2,2%), 
zoals kraai en meeuw, die de eieren hebben opgegeten. Dit 
betekent dat 16% van de gepredeerde legsels veroorzaakt 
werd door een vos. De predatie door vogels lag met 2,2% 
lager dan in 2016 (2,7%). De predatie door overige soorten 
was in 2017 met 3,3% een stuk hoger dan in 2016 (0,3%). 
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Dit komt waarschijnlijk 
door de predatie van de 
das, die in 2017 flink 
wat legsels weghaalde, 
terwijl er in 2016 geen 
enkel geval van de das 
was gemeld. Andere 
verantwoordelijken in 
de categorie ‘predatie: 
overig’ zijn mensen en 
de hermelijn en wezel. 
Aan het weghalen van 
eieren door mensen is 
uitgebreid aandacht 
besteed in 2017, waarbij 
onder andere het NOS 
journaal werd gehaald.

Het percentage gepredeerde legsels was in 2017 (17,3) hoger 
dan in 2016 (12,7). Predatie is een natuurlijk verschijnsel en 
nestbescherming is niet bedoeld om te beschermen tegen 
natuurlijke verliesoorzaken. Wel moet worden voorkomen 
dat de beschermingshandelingen juist de predatiekans ver-
groten. Daarom beperken weidevogelbeschermers de nest-
bezoeken en andere verstoring tot het strikt noodzakelijke.  

Waarbij was nestbescherming nodig? 
In 2017 werden 599 legsels in een mandje verlegd. Dit wordt 
direct gedaan bij nieuw gevonden kievitsnesten op bouw-
land. Zo kunnen ze later gemakkelijk verlegd worden als er 
bijvoorbeeld bemest, geploegd of ingezaaid moet worden. 
Deze maatregel werd in 2017 bijna twee keer zo vaak toege-
past als in 2016. De verstrekte mandjes worden dus veel 
gebruikt. Het nest alleen in een mandje leggen zorgt nog 
niet voor bescherming, dus in die zin is het niet echt een 
beschermingshandeling. Maar deze handeling wordt toch 
als dusdanig geregistreerd voor de statistieken.

In 2.794 gevallen moest een legsel worden ontzien bij bewer-
kingen. De meeste nesten werden beschermd tijdens het 
bemesten (534 legsels), gevolgd door ploegen of eggen (445 
legsels). Tegen het toepassen van bestrijdingsmiddelen 
(gewasbescherming) werden 457 legsels beschermd. Deze 
bescherming had tevens het hoogste uitkomstpercentage van 
82,8%. Bij overige bewerkingen werden 213 nesten 
beschermd. 

Opvallend zijn de hoge aantallen beschermde legsels, die in 
een mandje zijn verplaatst. Ook de bescherming tijdens het 
bemesten is toegenomen, vergeleken met voorgaande jaren. 

Figuur 10   ˘    In 2017 moesten meer legsels beschermd worden bij het bemesten. De rieten mandjes werden vaker 
gebruikt om nesten te verplaatsen.
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Figuur 11   ˘    De meeste legsels werden beschermd bij bemesten, ploegen, eggen en gewasbescherming.

In Brabant wordt steeds vaker een sleepslang-injecteur 
gebruikt voor het bemesten. Deze slang wordt van links naar 
rechts over het perceel gesleept, waardoor alle nesten in alle 
vroegte door vrijwilligers van het land af gehaald moeten 
worden. De nestlocaties worden geregistreerd met de GPS en 
de nesten kunnen soms pas een uur later weer worden terug-
geplaatst. Omdat bij deze manier van bemesten altijd 
bescherming nodig is omdat anders alles kapot gaat, gaan 
vrijwilligers hier vaker voor het veld in. De lichte stijging in 

het aantal beschermde legsels tijdens het rollen of slepen,  
zet zich voort en ook tijdens het beweiden zijn meer legsels 
beschermd. Daarentegen is de bescherming tijdens het ploe-
gen of eggen gedaald, terwijl deze vijf opeenvolgende jaren 
stijgend was. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de kievit in 
2017 vrij vroeg was met broeden. De boeren konden toen hun 
percelen nog niet op, waardoor het niet nodig was deze nes-
ten te beschermen tijdens het ploegen. De bescherming bij 
overige werkzaamheden lijkt ongeveer gelijk te zijn gebleven.
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In Brabant zijn er twee landbouwpolders, waar nog een vol-
doende grote gruttopopulatie zit om collectief weidevogel-
beheer uit te voeren. Eén in het Land van Heusden en Altena en 
één in de Beerse Overlaet. Bij collectief weidevogelbeheer gaat 
het om graslandbeheer zoals verlaat maaien, kuikenstroken, 
kruidenrijk grasland, uitrijden van stalmest, beweiding en vor-
men van vernatting, zoals greppel- en golfplaatplasdras. Voor 
dit aangepaste beheer ontvangen agrariërs van het Rijk, via een 
‘collectief’, een passende vergoeding om de kosten, die ze 
maken en de verminderde opbrengst die ze hebben, te com-
penseren. 

Collectief West-Brabant en Collectief Oost-Brabant zijn verant-
woordelijk voor de collectieve beheerplannen. Samen met de 
lokale Agrarische Natuurvereniging, Stichting ZeeBra (waarin 
Brabants Landschap sterk vertegenwoordigd is) en de lokale 
weidevogelgroepen beschermen en monitoren zij de weide-
vogels op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier.

In 2017 lag er – verdeeld over ruim 100 boeren – 1.676 hectare 
aan weidevogelbeheer in Oost-Brabant en 390 hectare in 
West-Brabant. Aangepast maaibeheer, kruidenrijk grasland, 
vochtige percelen en openheid zorgen voor rust, bescherming 
en voedsel. Ook zijn percelen ingericht volgens het golfplaat-
model waarbij natte stroken, slikrandjes en droge delen elkaar 
op perceelniveau afwisselen. Op deze percelen en in de 

omliggende gebieden zijn zo’n 150 vrijwilligers actief met 
het opsporen en beschermen van weidevogelnesten, het 
afsluiten van beheerovereenkomsten en het monitoren van 
vogels met jongen. 

Door middel van alarmtellingen kan worden vastgesteld waar 
broedparen van grutto en wulp zitten en hoeveel jongen ze 
grootbrengen. Andere soorten worden dus niet meegeno-
men bij deze telling. In 2017 waren er in totaal 77 broedparen 
grutto en 41 broedparen wulp aanwezig. Hiervan hadden 3 
weken later 54 broedparen grutto en 26 broedparen wulp 
jongen. Dit betekent een Bruto Territoriaal Succes (BTS) van 
68%, wat net voldoende is voor een gunstige instandhouding 
van de populatie. Het hoogste BTS werd behaald in telgebied 
Lith, waar 83% van de gruttoparen minimaal één vliegvlug 
jong wist groot te brengen.

Het aantal broedgevallen van alle soorten samen was in 2017 
met 1.205 fors hoger dan in 2016 (921). Hiertussen zaten ook 
een aantal (inmiddels) bijzondere soorten zoals bergeend 
(4), zomertaling (8), slobeend (3), kluut (8) en steltkluut (1). 
De aantallen broedgevallen van grutto en tureluur lagen in 
2017 hoger dan in 2016. Het aantal wulpenlegsels is in het 
Land van Heusden en Altena toegenomen, terwijl het in de 
Beerse Overlaet juist minder was dan 2016. Hierdoor bleef 
het totaal aantal wulpenlegsels in 2017 gelijk aan 2016. 

Collectief weidevogelbeheer in de kleipolders
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Figuur 12   
˘    In de gebieden met 

collectief weidevogel
beheer nam het aantal 
legsels van grutto en 
tureluur toe.
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In 2017 werd een Weidevogeldrone aangeschaft en in gebruik genomen

Eén van de golfplaatplasdrassen in de Beerse Overlaet
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van 35 weidevogelgroepen in Brabant kort toegelicht. 
Sommige groepen vonden enkele tientallen legsels, andere honderden. Maar allemaal zetten ze 
zich voor de volle 100% in voor de weidevogels. En daar zijn we trots op! Wanneer een groep 
tenminste 50 legsels van vier of meer soorten heeft gevonden, worden de resultaten in een tabel 
getoond. 

NB02    ˘   WBG Bernheze: mooie samenwerking  2% b   95% o
Deze bijzondere groep, waarin IVN-ers en WBE-ers (WildbeheerEenheid) samenwerken aan de bescherming van de weide-
vogels in de gemeente Bernheze, kende geen gemakkelijk jaar. Met name in het zoekgebied van de ‘avondgroep’ broedden 
veel minder vogels. Dit is mogelijk een gevolg van de predatie van veel legsels in 2016. Goed nieuws is dat de heel jonge 
beschermers van 5 en 7 jaar, die zich in 2016 spontaan aanmeldden, ook in 2017 weer actief zijn geweest met nestbescher-
ming in hun omgeving. Dit gebeurde in goede samenwerking met de betreffende agrariër. In totaal werden binnen de groep 
76 legsels gevonden: 70 kievit-, 3 scholekster- en 3 wulpenlegsels. Omdat de vrijwilligers nestbezoeken tot een minimum 
beperken is niet altijd bekend wat er met de nesten is gebeurd (van 59 is het resultaat wel bekend). Van de kievitlegsels wer-
den er 5 gepredeerd, ging er 1 verloren bij werkzaamheden, werden er 4 verlaten en kon van 4 legsels de verliesoorzaak niet 
worden vastgesteld. De 6 scholekster- en wulpenlegsels kwamen allemaal uit! Met name aan de wulpen is veel aandacht 
besteed. Deze 3 legsels zijn allemaal ontzien bij het maaien, waarna het gras natuurlijk nog moest worden geschud en op 
ruggen worden gelegd. In één geval waren de kuikens net uit. Zij werden door de vrijwilligers veiliggesteld tot na de werk-
zaamheden. Ook het beschermen bij het bemesten met de sleepslang kostte de nodige energie. In totaal werd maar liefst 77 
keer een legsel ontzien bij werkzaamheden, wat aangeeft dat er zonder nestbescherming weinig legsels uitgekomen zouden 
zijn. 

NB04    ˘   IVN de Groene Overlaat: veerkracht na predatiedrama  100% b
De vrijwilligers in Cuijk hebben al jaren te maken met hoge verliezen. Moest de oorzaak in 2016 vooral gezocht worden in 
stevige regenbuien en een onoplettende loonwerker, in 2017 kwamen er door predatie nauwelijks legsels uit in hun zoek-
gebied. Van de 28 gevonden legsels (26 kievit-, 1 grutto- en 1 scholeksterlegsel) lukte het slechts 1 kievit haar eieren uit te 
broeden. Van de kievitlegsels werden er 2 verlaten en gingen er 2 verloren bij verschillende landbouwwerkzaamheden. De 
overige 23 legsels werden verorberd een vos. Inmiddels is de groep alweer opgeveerd en wordt hard gewerkt aan biotoop-
verbetering door middel van de aanleg van randen en uitgesteld bewerken via agrarisch natuurbeheer. 

NB09    ˘   Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur: continuing success story  21% b   78,7% o   0,2% 

In het Land van Heusden en Altena ging het ook in 2017 weer erg goed met de weidevogelbescherming! Op elk gebied!  
Weidevogelwerkgroep ‘Altenatuur’ is al een aantal jaren de grootste van Brabant, maar dat betekent niet dat coördinatoren, 
vrijwilligers en de gebiedscoördinator nu op hun lauweren zijn gaan rusten. Integendeel, het lijkt wel of ze steeds meer 
oppakken. Het succes en het bijbehorende enthousiasme van de groep valt steeds meer op in de streek. Hierdoor sluiten 
zich almaar nieuwe vrijwilligers aan (+16 in 2017!), waaronder ook een aantal jongeren die hun hart hebben verloren aan 
weidevogels. Een goede ontwikkeling met het oog op de toekomst. Voor het overgrote deel van de agrariërs in het gebied 
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hoort weidevogelbescherming er inmiddels gewoon bij. Er kwamen meldingen van broedgevallen door agrariërs, die niet 
eerder met weidevogelbescherming te maken hadden. Weidevogelbescherming is hier inmiddels een ‘streekproduct’. De 
aanleg van enkele plasdrassen in het gebied heeft daar mede aan bijgedragen. Ze maken het effect van weidevogelbescher-
ming zichtbaar voor de bewoners van de streek. Er staat dan ook bijna altijd wel iemand te kijken bij het meest centraal gele-
gen plasdrasgebied. Door de jarenlange inzet en het enthousiasme van de groep, waarbij ook veel aandacht is voor PR, heeft 
de hele streek de weidevogels omarmd en wordt alles gedaan om ze te beschermen en te behouden. Het mooie is dat niet 
alleen het aantal deelnemende agrariërs en vrijwilligers groeide. Ook de resultaten waren nog beter dan vorig jaar. Het aan-
tal gevonden legsels (+125%), beschermde legsels (+139%) en het uitkomstpercentage (+2%) namen allemaal toe. Dit is mede 
te danken aan de VIP-behandeling, die de legsels krijgen bij landbouwkundige werkzaamheden.

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Canadese gans 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Eend onbekend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 50 48 46 2 95.83 0 0 2 0 0 0

Kievit 480 426 349 77 81.92 25 1 5 21 0 13

Kleine plevier 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Onbekende soort 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 3 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 46 41 36 5 87.80 4 0 0 0 0 0

Tureluur 14 13 13 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 5 4 1 3 25.00 0 0 2 1 0 0

Wulp 38 37 35 2 94.59 2 0 0 0 0 0

Totaal 651 582 492 90 84.54 32 1 9 22 0 13

NB10    ˘   WVG Gestel: volharding beloond  9,5% b   90,5% o
Na een aantal zeer zware jaren voor de weidevogels en hun beschermers in het gebied Kloosterstraat – onder de rook van 
het provinciehuis – ging het in 2017 gelukkig weer goed! Nadat het uitkomstpercentage in 2016 met 23% een dieptepunt 
bereikte, kwam in 2017 bijna 74% van de legsels uit. Een geweldig resultaat! Van de 40 gevonden kievitlegsels werden er 6 
gepredeerd (in 2016 waren dat er 34), gingen er 3 verloren bij bemesten en werd 1 legsel verlaten. Prachtig was de vondst  
van een patrijzenlegsel dat uitkwam, net zoals een legsel van een scholekster. Dat er zo weinig legsels werden opgegeten, 
komt waarschijnlijk doordat er aan het begin van het broedseizoen actiever op de vos is gejaagd én dat twee dassen, die  
een burchtje bewoonden in het talud van de A2, naast de kievitpercelen, werden overreden. 
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NB11    ˘   Natuur- en Milieuvereniging Teteringen: veel onrust in gebied  100% b
De weidevogelbeschermers in Teteringen beleefden een rommelig seizoen. Dit kwam onder andere door graafwerkzaamhe-
den in het gebied. Ook loopt er een laarzenpad langs de kievitpercelen, waar veel met honden wordt gelopen. De groep koos 
ervoor om (met uitzondering van het gebied langs de sloot) geen markeerstokken bij de nesten te zetten als er geen werk-
zaamheden werden verwacht. Er zijn wel kieviten met jongen in greppels gezien, maar vanwege de droogte zijn er nauwelijks 
kuikens vliegvlug geworden. De legsellotgevallen werden nauwkeurig bijgehouden, inclusief het aantal keren dat een legsel 
daadwerkelijk is beschermd bij werkzaamheden. Dat laatste was bij de 50 gevonden legsels 30 keer het geval. Goed werk van 
de Teteringse boeren en vrijwilligers! 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Canadese gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Fazant 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 27 27 17 10 62.96 4 0 4 0 2 0

Knobbelzwaan 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Rietgors 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 3 3 1 2 33.33 0 0 0 0 0 2

Veldleeuwerik 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 50 50 38 12 76.00 4 0 4 0 2 2

NB12    ˘   Natuurwerkgroep gemeente Rucphen: in de lift!  100% b
De resultaten van de weidevogelbescherming in Rucphen zaten in 2017 op alle fronten in de lift. Zowel het aantal gevonden 
en uitgekomen legsels als het aantal soorten lieten een stijging zien. Het uitkomstpercentage bleef met ruim 86% onvermin-
derd hoog. Nieuwkomer was de fazant, en de patrijs is na 2 jaar afwezigheid teruggekeerd op de lijst met gevonden legsels 
van deze fanatieke vrijwilligers. Gelukkig slaat het fanatisme niet door en is er ook ruimte voor gezelligheid. Er wordt regel-
matig samen koffiegedronken in het veld, wat de teamgeest ten goede komt. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Fazant 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 39 39 33 6 84.62 6 0 0 0 0 0

Patrijs 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 5 4 3 1 75.00 1 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 52 51 44 7 86.27 7 0 0 0 0 0
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NB13    ˘   WVG Schijndel en omgeving: veel predatie 86,5% b   13,5% a
Het aantal legsels dat door de vrijwilligers van Weidevogelgroep Schijndel en omgeving werd gevonden bleef ook in 2017 
gelukkig stabiel. Maar helaas kwam 10% minder uit, met name door predatie. Dat de groep nauwkeurig werkt, blijkt onder 
andere uit het feit dat van alle 237 gevonden legsels het resultaat bekend is. De gepredeerde legsels werden uitgebreid beke-
ken en van meer dan de helft kon worden vastgesteld welke predator verantwoordelijk was. In de meeste gevallen ging het 
om kraaien, maar ook vossen verorberden de nodige weidevogeleitjes. Vooral voor de grutto’s in het gebied was het een 
dramatisch broedseizoen. In 2016 broedden er nog 4 gruttoparen met succes. In 2017 broedden er nog maar 2 gruttoparen 
en beide legsels werden helaas gepredeerd door een onbekende predator. Omdat de afgelopen jaren nogal wat wulpenleg-
sels door vossen werden gepredeerd, heeft de groep rond twee wulpenlegsels schapengaas gespannen, een mét en een  
zonder schrikdraad. Dat was succesvol: beide legsels kwamen uit. De proef vindt in 2018 ook navolging in de omliggende 
gebieden. Een andere succesvolle soort was de patrijs. Hiervan werden 4 legsels gevonden, die allemaal uitkwamen. Ook de 
scholekster had een hoog uitkomstpercentage, maar het aantal gevonden scholeksterlegsels is helaas wel behoorlijk 
gedaald. In 2014 werden er nog 19 scholeksterlegsels gevonden, nu is dat aantal gedaald naar 9. Tijdens het beschermings-
werk werden 2 bijzondere waarnemingen gedaan. Zowel een hop als een klapekster verbleven gedurende enige tijd in het 
zoekgebied. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Gele kwikstaart 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 2 2 0 2 0.00 2 0 0 0 0 0

Kievit 201 201 113 88 56.22 58 1 5 9 0 15

Patrijs 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 9 9 8 1 88.89 1 0 0 0 0 0

Wilde eend 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 8 8 5 3 62.50 2 0 0 0 0 1

Wulp 7 5 4 1 80.00 0 0 1 0 0 0

Totaal 237 237 143 94 60.34 63 1 5 9 0 16

NB14    ˘   WVG Laarbeek: eerste kievitkuikens van het land?  100% b
De weidevogels in Laarbeek hadden in 2017 niet zoveel broedsucces als in de voorgaande jaren. Er werden wel meer legsels 
gevonden, maar dat kwam omdat er vanwege de hoge verliezen meer herhalingslegsels werden geproduceerd. Van de 236 
gevonden legsels kwamen er 124 uit: 55,4%. De grootste verliesoorzaak was predatie. Hierdoor gingen 70 legsels verloren, 
waarvan bij 17 legsels kon worden vastgesteld dat er een vos was langs geweest. Dat vermoedelijk 11 legsels werden geraapt 
door stropers is ernstiger. Hoogtepunten waren er gelukkig ook! Op 5 april werden de (vermoedelijk) allereerste kievit-
kuikens van Nederland aangetroffen en een van de deelnemende boeren vond zelf een wulpenlegsel en zette dit af in het 
hoge gras.
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Graspieper 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 9 9 3 6 33.33 3 0 2 1 0 0

Kievit 200 188 101 87 53.72 63 2 6 10 0 6

Meerkoet 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 15 15 10 5 66.67 3 0 1 0 0 1

Waterhoen 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 8 8 6 2 75.00 1 0 0 0 0 1

Totaal 236 224 124 100 55.36 70 2 9 11 0 8

NB15    ˘   Stichting Landschap Gemert – Bakel: uitkomstpercentage omhoog, kuikenoverleving omlaag  
 96,6% b   3,4% o
De nestbescherming verliep in 2017 prima in Gemert - Bakel. Het uitkomstpercentage, dat in 2016 nog 57,6% bedroeg, steeg 
in 2017 naar 85,7%. Van de 29 gevonden legsels werden er slechts 2 gepredeerd en 2 verlaten. De rest kwam uit. Maar het 
broedgebied zelf is er niet op vooruitgegaan. De akkerbouw wordt steeds intensiever, percelen zijn glad getrokken en de 
grond wordt doodgestoomd. In zo’n omgeving, waar dekking en voedsel nagenoeg ontbreken, zal het voor de uitgekomen 
kuikens zeer lastig zijn om op te groeien. 

NB16    ˘   Vogel- en natuurwerkgroep Zundert: altijd vroeg op pad  100% b
De vrijwilligers in Zundert zijn al jaren heel vroeg in het seizoen op pad om te proberen het eerste kievitsei van Brabant te 
vinden. Daardoor zijn ze ook altijd al bijtijds bezig met het echte beschermingswerk en daarmee werden ook in 2017 weer 
goede resultaten behaald. Helaas gingen wel een aantal legsels en jongen verloren door predatie en tijdens het bemesten 
van het land. De laatste grutto in het gebied wist haar legsel uit te broeden, maar helaas heeft de groep de jongen niet kun-
nen volgen. Al met al is het uitkomstpercentage met ruim 73% nog altijd acceptabel, maar volgens de groep zijn er te weinig 
jongen groot geworden. 
 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Canadese gans 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Grutto 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 51 51 38 13 74.51 7 0 3 1 0 2

Scholekster 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Totaal 56 56 41 15 73.21 9 0 3 1 0 2
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NB20    ˘   VWG Boekel – Venhorst: overhoekjes gezocht  82,6% b   17,4% o
De vrijwilligers uit Boekel - Venhorst hadden geen vrolijk verhaal te vertellen aan het eind van het broedseizoen. Er werden 
weliswaar meer legsels gevonden dan in 2016, maar dat waren voor een deel herhalingslegsels. Van de 90 legsels waarvan de 
lotgevallen bekend zijn, kwamen er slechts 47 uit. Drieëndertig legsels werden gepredeerd, vooral door kraaien, maar ook 
enkele door een vos. En van ongeveer de helft van de legsels bleef het onduidelijk welke predator verantwoordelijk was. 
Opvallend is dat de legsels van kleinere soorten zoals gele kwikstaart, graspieper, patrijs en roodborsttapuit allemaal uitkwa-
men. In het gebied worden een aantal – voorheen goede – kievitpercelen steeds voor vier jaar verpacht aan boomkwekers. 
Hierdoor trekken de kieviten weg en komen ze niet meer terug. Dit heeft ook zijn weerslag op de omringende percelen. De 
groep doet haar best om het tij te keren. Met de boeren wordt bekeken of er overhoekjes kunnen worden ingezaaid en met 
het waterschap is afgesproken dat de slootkanten maar aan één kant geveegd worden. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 78 76 35 41 46.05 31 0 0 7 0 3

Patrijs 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 4 4 2 2 50.00 2 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 92 90 47 43 52.22 33 0 0 7 0 3

NB23    ˘   WVG Lith: stijging aantal broedgevallen met ruim 80%!  55,1% b   12,9% a   32% o
De vrijwilligers uit Lith hebben een goed seizoen gehad. En dat is te zien in de cijfers: het aantal gevonden legsels steeg van 
240 in 2016 naar 434 in 2017! De grootste stijging is te zien bij de kievit (+177) en dat is opvallend omdat er in 2016 ineens veel 
minder kieviten broedden in het gebied. Ook de aantallen legsels van de kritische soorten grutto (+5) en tureluur (+10) 
namen toe. In totaal werden legsels van maar liefst 18 soorten gevonden, waaronder watersnip en slobeend. Dat van ‘slechts’ 
259 legsels het resultaat bekend is, komt omdat in het zoekgebied van de groep erg veel percelen liggen met agrarisch 
natuurbeheer. Het zou hier te veel verstoring opleveren wanneer alle legsels meerdere malen bezocht worden. Toch steeg 
het percentage legsels, waarvan het resultaat bekend is van 32% naar 60% en dat geeft toch een veel beter beeld van de 
broedresultaten in het gebied. Helaas ging het niet overal goed: vrijwilligers hadden hard gewerkt om legsels te verleggen 
bij het bemesten. Verloren moeite bleek later, want de nacht erop kwam de loonwerker nog eens terug en gingen alle legsels 
alsnog verloren. Bij een andere boer was het feest: daar werd al in mei het 50e gevonden legsel gevierd! De kemphanen, die 
in 2016 in het gebied hebben gebroed, zijn in 2017 wel gezien, maar er waren geen zekere broedgevallen. Een andere, voor 
Brabant nieuwe, broedvogel in agrarisch gebied diende zich aan: de steltkluut kwam op een plasdras tot broeden en werd 
later met kuikens gezien! 
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2017       Vrijwillige weide- &
akkervogelbescherming
                     in Noord-Brabant

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Bergeend 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Eend onbekend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 32 21 21 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 323 195 140 55 71.79 10 0 10 15 0 20

Kleine plevier 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 12 4 1 3 25.00 0 0 2 0 0 1

Slobeend 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Steltkluut  1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Tureluur 33 19 19 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Watersnip 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 3 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Zomertaling 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 434 259 201 58 77.61 10 0 12 15 0 21

NB24&NB58    ˘   Gebied Maasdonk: superresultaat ondanks diefstal 33% b   67% a
In het buitengebied van Maasdonk, waar de groepen Maasdonk en Geffen actief zijn, zijn prachtige resultaten behaald met 
de plasdrassen. Groot was de schrik dan ook toen bleek dat in de hele polder de zonnepanelen gestolen waren. Een van de 
deelnemende boeren stelde een aggregaat ter beschikking, maar ook dat werd weggehaald. De trekkers die vervolgens wer-
den ingezet, kostten te veel aan diesel. Desondanks was het een goed broedseizoen voor de weidevogels. Bij de plasdrassen, 
waar voldoende voedsel te vinden is, blijven de weidevogelgezinnetjes steeds op de plaats zitten waar de kuikens zijn uit-
gekomen, totdat deze vliegvlug zijn. Een in Engeland geringde wulp was voor het zesde jaar van de partij. Onderstaande 
schitterende, gevarieerde lijst laat zien wat de aanwezigheid van plasdrassen in een weidevogelgebied voor waarde hebben. 
Van de 167 legsels, verdeeld over 14 soorten, kwam bijna 90% uit. Een superresultaat! 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Gele kwikstaart 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 6 6 4 2 66.67 2 0 0 0 0 0

Kievit 119 106 96 10 90.57 7 0 0 2 0 0

Kluut 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 4 4 3 1 75.00 0 0 0 1 0 0

Patrijs 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 9 7 6 1 85.71 1 0 0 0 0 0

Slobeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Tureluur 10 8 7 1 87.50 0 0 0 1 0 0

Veldleeuwerik 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Watersnip 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Totaal 167 144 128 16 88.89 11 0 0 4 0 0

NB25    ˘   WBG Raamsdonk: dolgelukkig, kieviten terug!  100% b
De vrijwilligers van de groep Raamsdonk waren afgelopen seizoen de koning te rijk. Ze merkten dat de kieviten, die de afge-
lopen jaren vanwege de aanleg van een aantal hoogwaterterpen waren vertrokken uit hun zoekgebied, weer terug op honk 
waren. Ook hier werd dus bewezen dat ogenschijnlijk voorgoed vertrokken kieviten kunnen terugkeren als het gebied weer 
op orde is. In totaal werden 154 kievit- en 9 scholeksterlegsels gevonden. Daarvan kwam 67% uit. Van de legsels, werden er 
41 gepredeerd, waarvan 14 – heel triest – door de mens. Van de overige gepredeerde legels bleef de predator onbekend. 
Ondanks alle goede zorgen gingen 5 legsels verloren bij bemesten en werden er 7 verlaten. In totaal kwamen 109 legsels uit. 
Het uitkomstpercentage komt hiermee op 67%, aanzienlijk lager dan de groep gewend is, en extra triest omdat er zonder de 
rapersactiviteit voldoende eieren zouden zijn uitgekomen om boven de kritische grens te blijven. 

NB26    ˘   WVG Ravenstein: weer een record!  53,1% b   46,9% o
De weidevogels in Ravenstein trekken steeds meer naar de aangelegde plasdrassen. Een goede ontwikkeling want sinds de 
aanleg hiervan zijn de aantallen gevonden en uitgekomen legsels elk jaar toegenomen. Zo ook in 2017: Het aantal legsels nam 
toe van 246 in 2016 naar 296 in 2017 en ruim 85% kwam uit. Helaas had de groep dit jaar te maken met predatie, waarbij de 
tweebenige predator ‘mens’ het grootste aantal voor zijn rekening nam. Triest! Het aantal gruttolegsels is iets afgenomen.  
Dit komt waarschijnlijk door de vestiging van dassen in een deelgebied, waar voorheen grutto’s broedden. De contacten met 
de agrariërs zijn prima. Zij laten weten wanneer er bijvoorbeeld met de sleepslang wordt bemest, zodat vrijwilligers de legsels 
aan de kant kunnen leggen en later, met behulp van de GPS coördinaten, weer op de juiste plaats kunnen terugleggen. 
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2017       Vrijwillige weide- &
akkervogelbescherming
                     in Noord-Brabant

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Gele kwikstaart 8 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 21 20 18 2 90.00 1 0 1 0 0 0

Kievit 181 150 120 30 80.00 25 0 0 1 0 4

Kleine plevier 15 13 13 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kluut 11 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 3 3 1 2 33.33 0 0 0 0 0 2

Kuifeend 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Ringmus 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 13 13 10 3 76.92 0 0 0 0 0 3

Tureluur 16 14 14 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 8 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 7 7 6 1 85.71 1 0 0 0 0 0

Zomertaling 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 296 257 219 38 85.21 27 0 1 1 0 9

NB27    ˘   WBG Reusel - De Mierden: piepjonge, hongerige kuikens lopen 2 km in een dag  
 74,2% b   25,3% o   0,2% 

De ervaren en fanatieke vrijwilligers in Reusel-De Mierden moesten afgelopen broedseizoen vaststellen dat er veel minder 
legsels gevonden werden dan in voorgaande jaren. De afname zat met name bij de kievit. Daarvan werden 56 legsels minder 
gevonden dan in 2016. Omdat het uitkomstpercentage dankzij het beschermingswerk elk jaar goed is, zit het probleem waar-
schijnlijk –zoals in veel gebieden – in de kuikenoverleving. Hierbij speelt schaalvergroting een rol. Er komen steeds meer 
grote aardappelpercelen in het gebied. Het droge voorjaar van 2017 deed natuurlijk ook geen goed. Zelfs op de percelen, 
waar maatregelen voor de kievit waren genomen, trokken kievitgezinnen wegens droogte weg van de braakranden, op zoek 
naar vochtigere, voedselrijkere percelen. De groep deed voor het 3e jaar mee aan het kievit-ringproject en dat leverde inte-
ressante informatie op. Zo ging een kievitgezin met enkele piepjonge, geringde kuikens wegens voedselgebrek aan de wan-
del. Het gezin werd een dag later 2 kilometer verderop gespot! Ook werd een legsel gevonden van een kievit, die in 2016 
geringd was. In het beheergebied Beleven hadden alle 10 de gruttoparen broedsucces. En hoewel het aantal kievitlegsels 
afneemt, neemt het aantal soorten waarvan legsels gevonden worden toe. In 2017 prijkten er maar liefst 19 soorten op de 
lijst. Een opsteker voor de groep! 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Fazant 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Geelgors 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Grauwe gans 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 10 10 10 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 125 118 90 28 76.27 7 0 9 1 0 11

Kleine plevier 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kwartel 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Onbekende soort 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 7 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 4 3 2 1 66.67 0 0 0 0 0 1

Veldleeuwerik 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Witte kwikstaart 1 1 0 1 0.00 0 0 1 0 0 0

Wulp 9 9 6 3 66.67 2 0 1 0 0 0

Totaal 194 184 151 33 82.07 9 0 11 1 0 12

NB29    ˘   WVG Rooi: veel predatie en verhuisde kieviten  18,5% b   81,5% o
De enthousiaste weidevogelbeschermers van de Rooise groep vonden in 2017 iets meer legsels dan voorgaande jaren (+17). 
Maar uit het feit dat er minder legsels zijn uitgekomen (-14) is af te leiden dat er veel herhalingslegsels waren. Het uitkomst-
percentage bedroeg met name vanwege predatie slechts 57,4%. Dit is aanzienlijk lager dan de groep gewend is. In het deel-
gebied Veerse Heide ging bijna 90% van de legsels verloren. Als belangrijkste predatoren werden de das en kraai aangegeven, 
maar ook de vos werd verantwoordelijk gehouden voor een aantal gepredeerde legsels. Op drie locaties werd deelgenomen 
aan ‘Kansen voor de Kievit’, maar ondanks deze maatregelen trokken kievitgezinnen met kuikens weg van de beheerpercelen. 
Dit was waarschijnlijk vanwege de droogte. Op één van de percelen – dat net als voorgaande jaren aangewezen was om kievit-
kuikens te ringen –verhuisden de vogels, al voor ze tot broeden kwamen, naar een ander perceel tussen snelweg en industrie. 
Daar werden 20 legsels gevonden en was het uitkomstpercentage 95%, ondanks het feit dat er veel kraaien rondhingen. Er 
waren voldoende kieviten om samen het luchtruim te bewaken. Een in 2014 in het gebied geringde kievit liet zich ook nog 
zien, maar werd helaas aangereden door een auto. Naast alle andere activiteiten organiseerde de groep in het kader van 
‘Groen en Doen’ een goed bezochte cursus voor de jeugd, met een workshop en een veldbezoek. 
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2017       Vrijwillige weide- &
akkervogelbescherming
                     in Noord-Brabant

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Canadese gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 5 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 4 4 1 3 25.00 0 0 2 0 1 0

Kievit 203 201 114 87 56.72 58 1 9 16 0 3

Scholekster 12 12 8 4 66.67 4 0 0 0 0 0

Wilde eend 2 2 1 1 50.00 0 0 0 1 0 0

Totaal 227 223 128 95 57.40 62 1 11 17 1 3

NB30    ˘   WVG Sint Oedenrode: predatie blijft hoog, ondanks intensief vossenbeheer  100% b
De weidevogels in het zoekgebied van de groep in Sint-Oedenrode hebben al jarenlang te kampen met een erg hoge preda-
tiedruk. Tussen het broedseizoen 2016 en 2017 werden maar liefst 56 vossen geschoten, maar voor het predatiecijfer maakte 
dat weinig verschil. In 2017 werd de complete eerste ronde legsels gepredeerd. In totaal werden 17 legsels meer gevonden 
dan in 2016 en al met al kwamen er in 2017 toch nog 5 legsels meer uit dan het jaar ervoor. Was het in 2016 vooral de vos, die 
voor de meeste gepredeerde legsels verantwoordelijk werd gehouden, dit jaar werd de das het meest aangevinkt. Helaas 
gingen er, verspreid over diverse bedrijven, ook nog eens 19 legsels verloren door agrarische werkzaamheden. Al het 
beschermingswerk was echter niet voor niets. Er werd 109 keer een nest ontzien tijdens werkzaamheden. En dat is precies 
waar het bij weidevogelbescherming om draait. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Grutto 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Kievit 111 111 54 57 48.65 37 0 19 0 0 1

Scholekster 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 12 12 5 7 41.67 6 0 0 0 1 0

Totaal 128 128 63 65 49.22 44 0 19 0 1 1

NB32    ˘   Vliegbasis Gilze-Rijen: minder broedvogels op de basis

Op vliegbasis Gilze-Rijen heeft slechts één wulpenpaar een broedpoging ondernomen, zonder resultaat. Van de kievit zijn 
geen broedpogingen waargenomen. Volgens een grove schatting van de vogelmannen van de basis broedden er wel zo’n 25 
tot 50 paar veldleeuweriken. Dat is nog altijd een heel bijzonder aantal van een soort, die in het hele land enorm hard achter-
uit gaat. 
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NB33    ˘   Vliegbasis Eindhoven: ruimte voor vogels

Op vliegbasis Eindhoven werd in 2017 geen enkele broedpoging ondernomen door kievit of wulp. Mogelijk slaat de vergrij-
zing toe. Jammer, maar voor de vliegveiligheid is dit een goede ontwikkeling. Wel waren er 2 broedsels van de scholekster en 
1 van de wilde eend. Beide scholekster broedpaartjes brachten 2 jongen groot. De wilde eend had 8 jongen, waarvan er uit-
eindelijk 5 zijn grootgebracht. De veldleeuwerik doet het nog steeds goed. Naar schatting waren er dit jaar 90 broedpaartjes. 
Buiten de weidevogels om waren er dit najaar bijzondere waarnemingen van velduil en hop. Prachtig dat de vogels – voor 
zover het verantwoord is – de ruimte krijgen om te broeden op het terrein van de vliegbasis. 

NB35    ˘   WVG Boven-Dommel: uitgebreid!  7,7% b   92,3% o
De vorig jaar opgerichte weidevogelgroep Boven-Dommel had het voornemen om haar zoekgebied uit te breiden en dat is 
gelukt! Het aantal bedrijven waarmee de 3 vrijwilligers samenwerken, steeg van 7 naar 12 en de belopen oppervlakte verdub-
belde bijna, naar 192 ha. Net als in 2016 werden 12 kievitlegsels gevonden. Daarvan kwamen er 5 uit, gingen er 3 jammer 
genoeg verloren tijdens werkzaamheden en is van 4 legsels het resultaat niet bekend. Nieuw voor de groep was de vondst 
van een wulpenlegsel dat uitkwam. Het werd met succes beschermd bij bemesten en bij maaien. Een compliment voor boer 
en vrijwilligers! De communicatie tussen vrijwilligers en boeren verloopt goed. Elk gevonden legsel wordt telefonisch door-
gegeven aan de agrariër, zodat die er bij bewerkingen rekening mee kan houden. 

NB38    ˘   Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur: gebied loopt leeg  100% b
Na twee goede jaren zijn de meeste weidevogels vanuit Etten-Leur blijkbaar toch naar betere gebieden vertrokken. Terwijl er 
in 2016 nog 69 legsels werden gevonden (waarvan er 53 uitkwamen), kwamen er in 2017 niet meer dan 20 kieviten en 1 schol-
ekster tot broeden. Van alle legsels kwamen 12 kievitlegsels en het scholeksterlegsel uit. Van de overige legsels werden er 6 
gepredeerd en gingen er 2 verloren bij werkzaamheden. 
Veel percelen in het gebied zijn gedraineerd en op de maïsstoppelvelden stond het vanggewas aan het begin van het broed-
seizoen zo hoog dat de kieviten ze meden vanwege het gebrek aan overzicht. Sommige percelen in de ecologische hoofd-
structuur die door het gebied loopt, worden ruiger en verliezen daardoor hun aantrekkingskracht op kieviten. Ondanks alles 
geven de vrijwilligers gelukkig aan hun best te blijven doen voor de weidevogels. 

NB39    ˘   WWB Zuidoost-Brabant: biotoopverbetering  92,4% b   7,6% o
Weidevogelwerkgroep Zuidoost-Brabant is actief in een uitgestrekt gebied ten zuiden van Eindhoven. De vrijwilligers zijn 
verdeeld in 15 subgroepen. Zij beschermen weidevogellegsels bij 65 bedrijven. De groep levert een indrukwekkende lijst met 
314 gevonden en beschermde legsels aan. Daarvan kwam een nette 76,7% uit. Toch werden in het gebied zo’n 10 jaar geleden 
nog driemaal zoveel legsels gevonden. Die achteruitgang heeft te maken met de terugloop van een geschikt broed- en  
kuikenbiotoop. De groep is altijd op zoek naar oplossingen en gelukkig kwam de gemeente Eersel te hulp: vijf hectare land-
bouwgrond mocht voor vogels worden ingericht. Deze zogenaamde vogelakkers zijn inmiddels ingezaaid. Uit tellingen is 
gebleken dat op de vogelakkers – zeker in de winter – veel meer vogels voorkomen dan op de reguliere akkers. Ook worden 
er meer insecten en muizen gezien, zowel in soort als in aantal. 
Komend jaar worden op zowel de ingezaaide als de reguliere akkers vier keer vogels geïnventariseerd. Ook worden vlinders, 
libellen en muizen geteld. We zijn heel benieuwd naar de resultaten. De start is in elk geval veelbelovend! 
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2017       Vrijwillige weide- &
akkervogelbescherming
                     in Noord-Brabant

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Geelgors 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 6 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grasmus 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 253 242 179 63 73.97 29 0 11 13 1 9

Meerkoet 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Nijlgans 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 13 13 13 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 19 17 15 2 88.24 1 0 0 1 0 0

Veldleeuwerik 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Watersnip 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Witte kwikstaart 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 3 2 0 2 0.00 1 0 0 0 0 1

Totaal 314 288 221 67 76.74 31 0 11 14 1 10

NB41    ˘   Werkgroep Natuur en Milieu Hilvarenbeek: legsels vaak ontzien bij werkzaamheden!  100% b
In 2017 werden in Hilvarenbeek 49 legsels gevonden, iets minder dan in voorgaande jaren. Er kwamen minder vogels opda-
gen in het gebied, maar het uitkomstpercentage was met 81,6% zeer goed! Van de 44 gevonden kievitlegsels kwamen er 35 
uit, werden er 2 gepredeerd, gingen er 2 verloren bij werkzaamheden, werd 1 legsel verlaten en was van 4 verloren legsels de 
oorzaak onbekend. Verder werden 5 scholeksterlegsels gevonden. Deze kwamen allemaal uit. Vrijwilligers en boeren hebben 
hier hard aan gewerkt. In totaal werden de 49 legsels 85 keer beschermd bij agrarische werkzaamheden. Dit geeft aan dat 
weidevogelbescherming noodzakelijk is! Het gebied is waarschijnlijk minder aantrekkelijk geworden voor kieviten omdat er 
steeds meer productiegras wordt geteeld en het vanggewas op de akkers te hoog de winter uitkomt. Nieuw waren aardappel-
velden met bedden van 1 meter breed. Hier werd door de broedvogels goed gebruik van gemaakt.

NB44    ˘   WBG Sint Anthonis: na regen komt zonneschijn!  100% b
Wanneer in een gebied veel legsels worden gepredeerd, zie je nogal eens dat de broedvogels vertrekken naar elders. Zo niet 
in Sint Anthonis. Daar werden – ondanks de predatiedruk van het voorgaande jaar – het afgelopen seizoen 35 legsels gevon-
den: 32 van kieviten, 1 van een waterhoen en 2 van een wilde eend. Kwamen er in 2016 slechts 6 legsels uit, dit jaar waren dat 
er 25. Een onverwacht en geweldig resultaat, dat hoopgevend is voor groepen, die ook met veel predatie kampen. De kievi-
ten broedden bijna allemaal dicht bij elkaar op twee percelen, waardoor predatoren minder kans hadden. Een van de deel-
nemende boeren is zo enthousiast dat hij graag een informatiebord over weidevogels bij zijn perceel wil plaatsen.
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NB45    ˘   WVG De Duinboeren: samenwerking met Jeugdnatuurwacht  23,3% b   76,7% o
De weidevogels en hun beschermers in de Vughtse Gement en de Zeeg in Drunen, die samen de weidevogelgroep van de Duin-
boeren vormen, kampen al 10 jaar met hoge predatiecijfers. Het gebied wordt dan ook omgeven door flinke houtopstanden, 
waar predatoren als vos, das en kleine marterachtigen zich thuis voelen. Van verreweg de meeste van de 61 gepredeerde legsels 
kon de groep niet aangeven welke diersoort de predator was. In het zoekgebied van de Drunense zoekgroep werden 17 legsels 
verlaten, waarschijnlijk als gevolg van de veelvuldige bezoeken van predatoren. Hoewel het uitkomst percentage slechts 48,7% 
was, kwamen er toch meer legsels uit dan de afgelopen twee jaar en dat geeft weer wat hoop! Net zoals het weidevogelcon-
venant, dat in 2017 opnieuw is ondertekend door alle partijen in het gebied, die met grondgebiedzaken en/of weidevogels  
te maken hebben. De vrijwilligers zijn vaker aanwezig geweest bij agrarische werkzaamheden en de samenwerking met de  
agrariërs is nog verder verbeterd. Een goede ontwikkeling. Voor broedseizoen 2018 gaat de groep met Jeugdnatuurwacht Vught 
aan de slag om borden te maken met uitleg over broedende weidevogels. Dit omdat er – onder andere door wandelaars met 
honden – veel verstoring is, wat predatie nog verder in de hand werkt. De jeugdnatuurwachters treden op die manier op als 
ambassadeur voor de weidevogels en hun jongen. Een prachtig initiatief! 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Kievit 148 142 67 75 47.18 58 0 0 17 0 0

Patrijs 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Scholekster 7 7 6 1 85.71 1 0 0 0 0 0

Wulp 5 4 2 2 50.00 1 0 0 1 0 0

Totaal 161 154 75 79 48.70 61 0 0 18 0 0

NB47    ˘   WBG Waalwijk: meteen actie na licht tegenvallende resultaten  69,7% b   25,1% a   5,2% o
Nadat de goed georganiseerde groep uit Waalwijk vijf jaar op een rij haar eigen record had verbeterd, vielen de resultaten 
van 2017 hen wat tegen. Er werden iets meer legsels gevonden dan in 2016, maar daarvan gingen er 40 verloren door predatie 
en 22 door agrarische werkzaamheden. Er waren dus meer herhalingslegsels. Hoewel een uitkomstpercentage van ruim 69% 
niet slecht is, wil de groep er hard aan werken om een verdere terugloop te voorkomen. Voor de evaluatieavond werd bij 
Brabants Landschap een presentatie aangevraagd, waarin werd uitgelegd hoe de vrijwilligers kunnen proberen de verliezen 
terug te dringen. Aandachtspunten waren onder andere het verbeteren van de communicatie met de boeren en het niet 
onnodig belopen van de broedpercelen, zodat predatie niet in de hand gewerkt wordt. De groep is al enkele jaren bezig met 
het digitaal invoeren van legsels, maar ondervond problemen met het invoeren met PDA’s. De gegevensinvoerders stappen 
nu in fases over op het gebruik van smartphones voor de invoer in het veld, wat ook meer mogelijkheden biedt. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Canadese gans 2 2 0 2 0.00 1 0 1 0 0 0

Kievit 213 212 147 65 69.34 39 0 19 7 0 0

Knobbelzwaan 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 2 2 0 2 0.00 0 0 0 2 0 0

Roodborsttapuit 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 7 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 1 1 0 1 0.00 0 0 1 0 0 0

Wulp 3 3 2 1 66.67 0 0 1 0 0 0

Totaal 231 230 159 71 69.13 40 0 22 9 0 0

NB49    ˘   WVG Alphen Chaam Gilze: goed observeerwerk, percelen zo min mogelijk betreden 
 96% b   2,3% a   1,7% o
Binnen weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze wordt niet in problemen, maar in oplossingen gedacht. Onder de bezielende 
leiding van coördinator Maaike Riemslag wordt jaarrond gezocht naar oplossingen voor de problemen, die zich voor weide-
vogels in agrarisch gebied voordoen. En dat werpt zijn vruchten af. Hoewel het aantal gevonden legsels lager was dan in 
2016, kunnen we wel stellen dat ook tijdens het afgelopen seizoen geen mogelijkheid onbenut is gebleven om de vogels te 
helpen. Daarbij werd gezorgd dat verstoring als gevolg van het eigen beschermingswerk tot een minimum werd beperkt. Al 
voor aanvang van het broedseizoen werden deelnemende boeren overtuigd van het nut van deelname aan de regeling ‘Kan-
sen voor de Kievit’. Bij 5 bedrijven kon de rust zo gewaarborgd worden tot 15 mei. Omdat er op deze akkers geen bewerkin-
gen plaatsvonden, hoefden de legsels ook niet opgezocht te worden. De vrijwilligers gingen tijdens de rustperiode de akkers 
dan ook niet op. In plaats daarvan besteedden ze erg veel tijd aan het observeren van de kuikens. Helaas werd juist dankzij 
het uitgebreide observeerwerk pijnlijk duidelijk dat er vanwege de droogte te weinig voedsel was. Er waren nauwelijks kui-
kens die het vliegvlugge stadium bereikten. Daarom worden nu de mogelijkheden onderzocht om samen met de deel-
nemende agrariërs kleine vochtige plekken in het gebied aan te leggen. Aan de soorten in lang gras werd natuurlijk ook 
gedacht. Op maar liefst vijf plaatsen werd een rustzone aangelegd voor grutto’s of wulpen. Helaas ging het buiten de rust-
zones in veel gevallen mis met de lang-gras-broeders. Twee grutto- en 1 wulpenlegsel werden gepredeerd. Bij andere legsels 
kon geen rustzone worden afgesloten omdat op die bedrijven, door de vervroegde landbouweisen van de provincie en de 
mestfraude, te veel emoties speelden. De groep laat zich, zoals we van hun gewend zijn, niet zomaar uit het veld slaan en is 
allang weer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Grutto 11 8 5 3 62.50 2 0 0 1 0 0

Kievit 219 182 135 47 74.18 25 0 8 10 0 4

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 17 15 12 3 80.00 2 0 0 0 0 1

Tureluur 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0

Wilde eend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 13 13 3 10 23.08 1 0 7 1 1 0

Totaal 263 220 156 64 70.91 30 0 15 13 1 5

NB51    ˘   WVG Haaren: laatste der Mohikanen  100% b
Het broedseizoen in Haaren verliep – ondanks de jarenlange inzet van enkele trouwe vrijwilligers – ongeveer hetzelfde als 
voorgaande jaren: triest … Aan de Belverse straat kwam één grutto tot broeden. Hieraan werd zelfs een uitzending van 
‘NatuurStreken’ gewijd, maar het legsel werd later helaas gepredeerd. De dader kon niet worden vastgesteld. Verspreid over 
diverse bedrijven in het gebied werden nog een aantal kievitlegsels gevonden, waarvan meer dan de helft gepredeerd werd 
door onder andere een bunzing. Geweldig dat de 3 actieve vrijwilligers, die nog over zijn binnen deze groep, zich ook in 2017 
weer hebben ingezet voor de kwijnende populatie in hun zoekgebied. 

NB52    ˘   ANV Drimmelen: tussen hoop en vrees  100% b
Aan een periode van zes jaar collectief weidevogelbeheer in Drimmelen kwam in 2016 een eind. Daarom moest de werkwijze 
van de weidevogelbeschermers compleet veranderen. Van veel observeren in de beheerpercelen naar actief legsels zoeken 
en communiceren met boeren over de bescherming bij agrarische werkzaamheden. Dat de groep, onder andere door ziekte, 
kampte met een tekort aan vrijwilligers, maakte het niet gemakkelijker. Door problemen met de mobiele invoer zijn niet alle 
kievitlegsels in het systeem terechtgekomen, wat een irreëel uitkomstpercentage voor kieviten opleverde. Opvallend was de 
toename van het aantal legsels van kritische soorten aan de Brugdam in Lage Zwaluwe. Hier werd nauw met de boeren 
samengewerkt en met behulp van onder andere rustzones kwamen alle grutto- en tureluurlegsels en 1 patrijslegsel uit. Jam-
mer genoeg is rondom de betreffende percelen door derden een laarzenpad aangelegd … Hopelijk nemen de initiatief-
nemers hun verantwoordelijkheid, weren ze loslopende honden en houden ze het wandelpad tijdens het broedseizoen 
gesloten. De deelname van een van de bedrijven aan de regeling ‘Kansen voor de kievit’ was succesvol. Van de 25 daar gevon-
den legsels kwamen er 24 uit. Ook werden er veel kuikens gezien. Hoopgevend is het plan van een van de agrariërs binnen de 
groep, die een kleine plasdras wil aanleggen om zo te proberen de gruttopopulatie te behouden nu het collectief weide-
vogelbeheer is gestopt. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Grutto 4 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 51 35 31 4 88.57 0 1 0 3 0 0

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Tureluur 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 61 44 40 4 90.91 0 1 0 3 0 0

NB54    ˘   WVG Boerdonk: waardevol contact ZLTO  62,4% b   37,6% o
In het zoekgebied van Weidevogelbeschermingsgroep Boerdonk werden in 2017 meer legsels gevonden. Er werd dan ook 
meer terrein belopen, maar de predatie was fors, waardoor er meer herhalingslegsels waren. Die uitbreiding in oppervlakte 
was het gevolg van de aanwezigheid van een ZLTO bestuurslid op de startavond van de weidevogelgroep. In het zoekgebied 
van de groep wordt een waterberging aangelegd. De groep is betrokken bij de inrichting. Afgelopen seizoen broedden er 10 
kieviten op de bewuste percelen, die met behulp van de regeling ‘Kansen voor de Kievit’ veel kuikens hebben grootgebracht. 
Bijzonder was de vondst van 2 patrijzennesten, die beiden uit kwamen. Een van de paartjes werd later teruggezien met 3 
vliegvlugge jongen. De wulpen hadden minder geluk: van de 5 gevonden legsels kwam geen enkele uit. Tenminste 4 wulpen-
legsels werden gepredeerd, net zoals 21 kievit- en 3 scholeksterlegsels. De groep wil voor komend seizoen proberen de pre-
datie tegen te gegaan met behulp van schapennetten. Ook wordt geprobeerd om tijdens het beschermingswerk de percelen 
niet vaker te betreden dan strikt noodzakelijk is omdat dit predatie in de hand werkt. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Kievit 72 68 37 31 54.41 21 0 0 2 0 8

Patrijs 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 6 6 3 3 50.00 3 0 0 0 0 0

Wulp 5 4 0 4 0.00 4 0 0 0 0 0

Totaal 85 80 42 38 52.50 28 0 0 2 0 8

NB55    ˘   WVG Deurne: recordjaar  100% b
Voor de weidevogels in Deurne en hun beschermers was 2017 een recordjaar. Er werden in totaal 46 legsels meer gevonden 
dan in 2016: 121 kievitlegsels, 1 van een grutto en 3 van een scholekster. Deze laatste 4 legsels kwamen allemaal uit. Over het 
totaal bedroeg het uitkomstpercentage ruim 80%, waarmee het aantal uitgekomen legsels verdubbelde van 50 naar 100. Een 
geweldig resultaat. En dat had nog beter kunnen zijn, maar een nieuwe loonwerker in het gebied zette goedbedoeld alle 
kievitmandjes met legsels, met stokken en al langs de kant van het perceel. Niet helemaal begrepen, dat verleggen bij werk-
zaamheden. In 2015 werd nog een groot aantal legsels gepredeerd door vos. De afgelopen twee seizoenen was Reintje geluk-
kig slechts op 1 perceel actief, waar hij in totaal 7 legsels verorberde. Al met al een veelbelovend jaar voor de Deurnese groep. 
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NB56    ˘   WVG Weimeren: koe uit de sloot  36,4% b   63,6% o
Binnen de Weidevogelwerkgroep Weimeren (WWW) werken 16 vrijwilligers samen met 14 boeren. Er worden 50 percelen in 
de gaten gehouden. Helaas leverden alle inspanningen slechts 8 gevonden kievit- en 2 scholeksterlegsels op. Daarvan kwa-
men 7 kievit- en 1 scholeksterlegsel uit, werd 1 scholeksterlegsel gepredeerd en ging 1 kievitlegsel verloren door onbekende 
oorzaak. De groep vond de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 30 legsels en is daarom op zoek naar de oorzaak van de forse 
terugloop in 2017. Die zou kunnen liggen in het feit dat het predatiecijfer de voorgaande twee jaar hoog was: respectievelijk 
36 en 50%. Bij zo’n hoge predatiedruk verhuizen de broedvogels vaak naar een ander gebied. Ook vergrijzing van de popula-
tie kan een rol spelen. Dat de vrijwilligers niet alleen oog hebben voor weidevogels blijkt uit een reddingsactie, waarbij ze 
samen met de boer een koe uit een sloot hebben gered! 

NB57    ˘   WVG Asten:  twee zware jaren  100% b
Weidevogelgroep Asten heeft in Adrie van de Mosselaar een nieuwe coördinator gevonden. Gelukkig blijft zijn voorganger 
Herman Winkelmolen nog wel actief als vrijwilliger. We bedanken Herman voor al het werk dat hij als coördinator heeft 
gedaan! Het afgelopen seizoen verliep helaas ongeveer hetzelfde als dat van 2016. Van de 29 gevonden legsels kwamen er 14 
uit. Het enige gruttolegsel werd gepredeerd door een onbekende predator. Van de 26 kievitlegsels kwamen er 13 uit en bleef 
van 1 legsel de uitkomst onbekend. Van de legsels die verloren gingen, werden er 4 gepredeerd, werd 1 legsel verlaten, ging 
er 1 verloren bij werkzaamheden en bleef bij 6 legsels de verliesoorzaak onbekend. Van de 2 gevonden wulpenlegsels kwam 
er 1 uit en werd er 1 verlaten. Deze twee zware jaren werden voorafgegaan door vijf jaren met een hoog uitkomstpercentage. 
Laten we hopen dat die situatie komend jaar terugkeert! 

NB59    ˘   WVG Summers Landschap: minder deelname maatregelen en weinig legsels uit  100% b
Ook voor de weidevogels en hun beschermers in Someren viel het niet mee het afgelopen seizoen. Erg veel legsels werden 
gepredeerd, met name door vos en kraai, maar vaak bleef de predator onbekend. De kieviten hadden blijkbaar niet zo’n 
slechte conditie, want er werden heel wat herhalingslegsels geproduceerd. Helaas wisten de predatoren niet van ophouden. 
In totaal werden 84 kievitlegsels gevonden. Daarvan kwamen er slechts 11 uit. Dat is 18% van het totaal, waarvan het resultaat 
bekend is. Van de legsels die verloren gingen, werden er 44 gepredeerd en ging slechts 1 legsel verloren door werkzaamhe-
den (compliment voor de boeren!). Van 1 verloren legsel is de oorzaak onbekend. Van 23 legsels kon het resultaat niet wor-
den vastgesteld. Hopelijk lukt het de groep om in 2018 weer meer deelnemers te vinden voor de regeling ‘Kansen voor de 
Kievit’, waarbij het uitstellen van bewerkingen kan zorgen voor meer uitgekomen legsels en een braakstrook voor een 
geschikt kuikenbiotoop. In 2016 waren er 3 deelnemers. Het uitkomstpercentage was toen 74%. 
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Bijlagen

Bijlage 1   ˘    Coördinatie en ondersteuning

Naam Functie Telefoon Mobiel

Jochem Sloothaak Provinciaal coördinator  0411 66 40 11 06 308 539 96

Marco Renes Medewerker soortenbescherming  0499 32 73 45 06 523 188 41

Annette den Hollander Medewerker soortenbescherming  0411 66 40 10 06 570 340 53

Janneke Scholten Medewerker soortenbescherming  0411 66 40 10 06 489 382 68

Angela Huijden Secretaresse  0411 66 40 10 −

Willem Veenhuizen Veldbegeleider West − 06 106 904 77

Anja Popelier Veldbegeleider Midden − 06 105 909 68

Marco Renes Veldbegeleider Oost 0499 32 73 45 06 523 188 41

Arjen Stoop Veldmedewerker West 076 502 45 17 06 105 217 70

Karel Voets Veldmedewerker Oost 0411 63 26 63 06 523 188 37

Bijlage 2   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen

West-Brabant Groeps-
nummer

Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

NBV Altenatuur NB09 Len Bruining l.bruining@planet.nl 0416 39 23 73 Van Gendtstraat 14a 4271 AM Dussen

NMV Teteringen NB11 Gonnie Werner weidevogels.teteringen@gmail.com 076 58 12 734 Kouterstraat 12 4847 EV Teteringen

NWG gemeente Rucphen NB12 Jan Kiewit j.kiewit@ziggo.nl 076 50 33 630 Moeskes 1 4871 AE Etten-Leur

VVN Etten-Leur NB38 Jan Kiewit j.kiewit@ziggo.nl 076 50 33 630 Moeskes 1 4871 AE Etten-Leur

VNW Zundert NB16 Ad van Gastel ad.gastel@ziggo.nl 076 59 85 332 Nieuwmoerseweg 2d 4885 KK Achtmaal

WBE Baarle-Nassau NB18 Geert Adams geen email 013 51 99 255 Bartelbaan 2a 5113 TB Ulicoten

WBG Raamsdonk NB60 Piet Kuijsters p.kuijsters@kpnplanet.nl 0162 51 30 10 Heemraadsingel 1 4944 VC Raamsdonk

WBG Raamsdonk NB25 Frans Van Der Wijst van.der.wijst@wxs.nl 0162 45 66 10 A. Bloemaerthoek 6 4907 RD Oosterhout

WBG Waalwijk NB47 Harry Keijzer harry.keijzer@zonnet.nl 0416 33 51 56 Jan Steenstraat 30 5143 GR Waalwijk

WBG Waalwijk NB47 Henk Bergmans h.th.bergmans@home.nl 0416 33 88 56 Dr. Kuyperlaan 50 5142 TD Waalwijk

WVG Alphen-Chaam-Gilze NB49 Annet Cleijsen-Ansems annetcleijsen@hotmail.com 0161 45 54 16 Groenvoort 5 5126 EH Gilze

WVG Alphen-Chaam-Gilze NB49 Maaike Riemslag m.riemslag-ansems@outlook.com 0161 45 28 94 Langereit 13 5126 NG Gilze

ANV Drimmelen NB52 Tim Eestermans tim.eerstermans@gmail.com 06-55534587 Ganshoeksingel 35 4926 CN Lage Zwaluwe

WVG Weimeren NB56 Biek Smetsers smetsers@ziggo.nl  06 180 52 907  Argusvlinder 77 4814 SG Breda

Midden-Brabant Groeps-
nummer

Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

WVG Gestel NB10 Toon van der Steen a.vandersteen@vodafonethuis.nl 06 362 112 96 Zeterdonk 3 5275 AK Den Dungen

WVG Schijndel e.o. NB13 Wil Hettema wilhettema@kpnmail.nl 073 547 67 11 Piet Heinstraat 20 5481 GR Schijndel

WBG Reusel-De Mierden NB27 Piet Peijs p.peijs@chello.nl 0497 64 33 17 Horselaar 10 5541 GB Reusel

WVG Rooi NB29 Wil Foolen w.foolen@kpnmail.nl 0413 47 56 02 Heistraat 17a  5491 BA Sint-Oedenrode

WVG Sint-Oedenrode NB30 Bert de Koning lkoning3@kpnmail.nl 0413 473093 Corridor 4a 5492 HB Sint-Oedenrode

Vliegbasis Gilze-Rijen NB32 Silvano Sloen sgm.sloen@mindef.nl 06 153 627 12 Postbus 49 5120 AA Rijen

Vliegbasis Eindhoven NB33 Martin Vink m.vink1993@kpnmail.nl 06 533 384 01 Postbus 90102-MPC87A 5600 RA Eindhoven

WWB Zuidoost-Brabant NB39 Henk Lepelaars henklepelaars@planet.nl 0497 51 29 95 Molenpad 14 5524 BD  Steensel

WNM Hilvarenbeek e.o. NB41 Rien van Hoesel rienvanhoesel@gmail.com 013 50 52 328 Bloemenstraat 18 5081 CS Hilvarenbeek

WVG Duinboeren NB45 Elise Adriaanse eliseadriaanse@gmail.com 06 216 414 56 Glorieuxlaan 51 5261 SH Vught

WVG Haaren NB51 Sant Renardel santrenardel@planet.nl 0411 62 11 07 Kerkstraat 9 5076 AS Haaren

WVG Boven-Dommel NB35 Frans Baudoin f.baudoin@online.nl 040 20 68 822 Peeldijk 15 5556 VG Valkenswaard
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Oost-Brabant Groeps-
nummer

Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

IVN De Groene Overlaat NB04 Maarten Hermens mtjhermens@gmail.com  0485 32 14 40 Molenstraat 33 5431 BW Cuijk

Stichting Laarbeeks Landschap NB14 Peter Hoevenaars pfhoevenaars@onsbrabantnet.nl 0492 46 24 31 Kapelstraat 12 5741CE Beek en Donk

Stichting Laarbeeks Landschap NB14 Jaap Wijdenes jaapwij@xs4all.nl 0492 46 26 90 De Wingerd 18 5741 DH Beek en Donk

Stichting Landschap Gemert-Bakel NB15 Paul Kweens kweenspaul@gmail.com 0492 36 64 72 Macropediusplantsoen 24 5421 RW Gemert

WBG Bernheze NB02 Laura van Venrooij-Wilbers lauraven@home.nl 0412 45 42 42 De Sikkel 24 5384HS Heesch

VWG Boekel-Venhorst NB20 Harrie Tielemans  tielemans.kuipers@gmail.com 0492 32 23 09 Berkhoek 2 5427 ES Boekel

WVG Lith  NB23 Clemens Theunisse clemenstheunisse@gmail.com 0412 48 23 06 Molenweg 12 5396 NA Lithoijen

WVB Maasdonk NB24 Gerard van de Wouw gerardvandewouw@ziggo.nl 073 532 25 46 Dorpstraat 7b 5386 AK Geffen

WVG Geffen NB58 Gerard van de Wouw gerardvandewouw@ziggo.nl 073 532 25 46 Dorpstraat 7b 5386 AK Geffen

WVG Ravenstein NB26 Pierre de Kleijn pddk59@gmail.com 0486 41 39 67 St. Wilbertstraat 24 5371 KR Demen 

WVG Ravenstein NB26 Willie Hendriks willie.hendriks@planet.nl 0486 41 15 37 Laagstraat 4 5371 LE Ravenstein

WBG St. Anthonis NB44 Hans Stiphout hansstiphout@hetnet.nl 0485 38 28 95 Randweg 15 5845 CX St. Anthonis

WVG Boerdonk NB54 Ton van Lieshout tomvanlieshout@ziggo.nl 06 517 691 85 Melisselaar 18 5467 BL  Veghel

WVG Deurne NB55 Aad van der Pol aadvanderpol@gmail.com 06 401 513 01 Derpsestraat 27 5751 KA Deurne

WVG Asten NB57 Adri van de Mosselaar a.vandemosselaar@chello.nl 0493-694038 Elfenbank 75 5721 NM Asten

WVG Summers Landschap NB59 Cees van der Velden veldcool@outlook.com 0495 66 34 38 Beliënberkdijk 38 5712 SE Someren

Bijlage 3   ˘    Overzicht resultaten Brabant 2017

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Bergeend 4 4 4 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Canadese gans 8 5 2 3 40,00 2 0 1 0 0 0

Eend onbekend 4 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Ekster 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Fazant 5 5 5 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Geelgors 10 10 10 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 33 27 27 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Grasmus 2 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Graspieper 7 5 5 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Grauwe gans 4 4 4 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Grutto 160 140 116 24 82,86 14 0 7 2 1 0

Kievit 3831 3453 2354 1099 68,17 660 6 134 165 3 117

Kleine karekiet 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Kleine plevier 32 30 30 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Kluut 19 16 16 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 7 6 6 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 15 14 12 2 85,71 0 0 0 0 0 2

Kuifeend 6 6 6 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Kwartel 3 3 3 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 17 14 11 3 78,57 0 0 0 3 0 0

Nijlgans 2 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Onbekende soort 16 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Patrijs 24 21 20 1 95,24 1 0 0 0 0 0

Rietgors 2 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Ringmus 2 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Roodborsttapuit 24 24 24 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 221 198 155 43 78,28 29 0 3 1 0 9

Slobeend 3 2 2 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Steltkluut 1 1 1 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Tureluur 81 62 60 2 96,77 0 0 0 2 0 0

Veldleeuwerik 11 4 4 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 10 10 10 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Watersnip 4 3 3 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 47 44 38 6 86,36 1 0 3 2 0 0

Witte kwikstaart 3 2 1 1 50,00 0 0 1 0 0 0

Wulp 125 119 80 39 67,23 22 0 9 3 2 3

Zomertaling 8 4 4 0 100,00 0 0 0 0 0 0

Totaal 4.753 4.246 3.023 1.223 0 729 6 158 178 6 131

vervolg bijlage 2   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen
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Bijlage 4   ˘    Beschermingsactiviteit per soort  2017

Soort aan-
aarden

bemesten gewas-
bescherming

beweiden Nest in 
mandje 
plaatsen

maaien overige 
activiteiten

ploegen/
eggen

rollen/
slepen

zaaien/
poten

Totaal

Bergeend 0

Boerenzwaluw 0

Bontbekplevier 0

Canadese gans 1 1 1 3

Eend onbekend 1 1

Fazant 1 1

Gele kwikstaart 1 1

Graspieper 1 1

Grutto 8 6 13 7 34

Kievit 19 516 396 27 595 54 173 435 63 302 2.580

Kleine plevier 1 1

Kluut 1 1

Knobbelzwaan 2 2

Krakeend 1 1 2

Meerkoet 6 6

Patrijs 1 1 2 4

Roodb.tapuit 1 1

Scholekster 8 45 2 4 5 9 8 1 10 92

Slobeend 1 1

Tureluur 5 2 7

Veldleeuwerik 1 1 2

Wilde eend 1 1 1 2 5

Wulp 9 5 2 28 2 1 2 49

Totaal 19 534 457 38 599 111 213 445 66 312 2.794

Bijlage 5   ˘    Uitkomstpercentage en verliesoorzaken per beschermingsactiviteit 2017

Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Predatie Beweiding Werkzaamheden Verlaten Overig Onbekend

Bij aanaarden 19 19 13 6 68,42 5 0 0 1 0 0

Bij bemesten 534 499 310 189 62,12 110 0 35 29 0 14

Bij gewasbescherming 457 419 347 72 82,82 45 0 9 12 0 3

Bij beweiden 38 31 23 8 74,19 5 2 0 0 0 0

In mandje plaatsen 599 536 283 253 52,8 154 0 31 44 0 23

Bij maaien 111 97 70 27 27,16 18 0 7 1 0 1

Bij overige activiteiten 213 192 152 40 79,17 13 0 5 16 0 6

Bij ploegen/eggen 445 419 247 172 58,95 94 35 35 30 0 11

Bij rollen/slepen 66 66 49 17 74,24 5 0 4 2 1 5

Bij zaaien/poten 312 306 202 104 66,01 54 1 13 12 0 9

Totaal 2.794 2.584 1.696 888 65,5 503 38 139 147 1 72
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