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Voorwoord
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Bij een jaarverslag kijk je altijd direct naar de cijfers. 
Voor 2010 lezen we: hoewel er minder legsels werden 
gevonden, kwamen er ten opzichte van 2009 toch meer 
legsels uit. Het uitkomstpercentage was hoger, het 
beschermingsoppervlak gelijk en we lezen een kleine 
afname in het aantal vrijwilligers. Belangrijker is echter, het verhaal 
achter deze cijfers.

Dan blijkt dat de weidevogels het moeilijk hebben in de provincie Noord-Brabant; dichtbevolkt met 
bovendien een zeer intensieve landbouwsector. Ondanks deze omstandigheden zien we dat de be-
schermingsactiviteiten wel degelijk resultaat hebben. Zonder onze beschermers zouden we inmiddels 
heel andere cijfers gehad hebben. Inmiddels weten we ook dat naast nestbescherming, extra bescher-
mingsmaatregelen nodig zijn om weide- én akkervogels hier een toekomst te geven. Een succesvol 
voorbeeld is de regeling Rustzones, die in 2010 werd afgerond. De hoopgevende resultaten zijn in dit 
jaarverslag samengevat. 

Daarnaast werkt Brabants Landschap in goede samenwerking met ZLTO en Agrarische Natuurver-
enigingen ook aan omvangrijke biotoopverbeteringen in kerngebieden. We hopen dat de resultaten 
daarvan zich de komende jaren zullen vertalen in cijfers. Met enthousiaste vrijwilligers willen we die 
resultaten gaan ‘meten’, zodat dit een goede stimulans wordt voor het beschermingswerk.

In de krant lezen we dat de natuurbescherming in Nederland onder druk staat, zowel politiek als maat-
schappelijk. Aan ons de taak om te laten zien dat veel Brabanders zich wel degelijk bekommeren om 
de kwaliteit van de eigen woonomgeving en bereid zijn daarvoor de handen uit de mouwen te steken!

Jan Baan
Directeur Brabants Landschap
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Dat de vrijwillige weidevogelbescherming de 
basis vormt voor de instandhouding van deze  
prachtige vogels werd in 2010 weer duidelijk. 
Veldervaring en gedegen onderzoek toonde
aan dat broedende kieviten en grutto’s geen schijn
van kans maken wanneer ze worden blootgesteld aan 
de ploeg of de maaibalk. Op gangbare percelen waar geen 
nestbescherming wordt uitgevoerd sneuvelt minimaal 95%
van de nesten. Dankzij de inzet van weidevogelbeschermers werd dit jaar juist een 
historisch hoog uitkomstpercentage van 76% behaald. De samenwerking met agrariërs 
en afgewogen beschermingshandelingen liggen hieraan ten grondslag. Daar mogen 
we trots op zijn.

In 2010 werd in samenwerking met de ZLTO, de ANV’s en de lokale weidevogelgroepen 
het collectief beheer uitgewerkt. Dit is een nieuwe vorm van gesubsidieerde weidevo-
gelbescherming waarbij een groep boeren hun bedrijfsvoering aanpast op weidevogels. 
Zes gebiedsplannen, die ten grondslag liggen aan het beheer, zullen dit seizoen uitvoe-
ring krijgen. Op percelen wordt onder andere later gemaaid en ruige stalmest uitgere-
den. In deze gebieden blijven vrijwilligers een cruciale rol spelen in de monitoring, maar 
zullen zij het minder druk krijgen met de nestbescherming. Het collectief beheer vormt 
hierin een belangrijke troef om de achteruitgang van de kritische weidevogelsoorten te 
stoppen. 

Hoewel in dit jaarverslag puur gekeken wordt naar de resultaten van de weidevogelbe-
scherming, is er in 2010 tevens veel aandacht uitgegaan naar de akkervogels. Ook deze 
soortgroep ligt zwaar onder druk door het veranderende agrarisch cultuurlandschap. 
Gelukkig verschijnen er verspreid door Brabant tientallen kilometers akkerranden. Deze 
brede, ingezaaide randen moeten voor schuil-, broed- en foerageergelegenheid zorgen, 
zowel in de zomer als in de winter. Gele kwikstaarten, patrijzen en veldleeuweriken 
broeden in de randen. Tijdens winterexcursies bleken de randen tevens een voedselpa-
radijs voor groenlingen, kneuen en putters. Dit jaar zal in totaal zo’n 200ha aan randen 
aangelegd worden, waarvan het grootse deel in het kansrijke West-Brabant. 

In verreweg de meeste Brabantse weidevogelgebieden ligt het voortbestaan van wei-
devogels in handen van vrijwilligers en agrariërs. Beschikbare subsidies voor weidevo-
gels blijken niet voldoende om ze in álle gebieden extra te beschermen. Het Coördina-
tiepunt is continu in overleg met onze Provincie om de juiste prioriteiten te stellen en 
keuzes te maken. Hierdoor is de ondersteuning van vrijwillige beschermers in Brabant 
nog altijd mogelijk en kunnen hoopgevende pilot-projecten opgestart worden. In dit 
jaarverslag blijkt dat door deze aanpak nog altijd genoten kan worden van buitelende 
kieviten en jodelende wulpen in ons buitengebied.

Inleiding
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Organisatie 
De coördinatie, gegevensverzameling, verslaglegging 

en publiciteit met betrekking tot vrijwillige weidevogel-
bescherming in de provincie wordt uitgevoerd door Jo-
chem Sloothaak, coördinator soortenbescherming van 
het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants 
Landschap. Daarnaast is hij, onder andere, als adviseur 
betrokken bij het collectief weidevogelbeheer, weidevo-
gelconvenanten en agrarische natuurverenigingen. 
Gedurende het weidevogelseizoen worden nieuwe 
en minder ervaren vrijwilligers in het veld begeleid en 
getraind door de veldmedewerkers van het Coördina-
tiepunt. In West-Brabant is dit Arjen Stoop, in Midden-
Brabant Karel Voets en in Oost-Brabant Marco Renes. In 
het seizoen 2010 is evenals in eerdere jaren Anja Pope-
lier als trouwe kracht ingehuurd voor veldbegeleiding in 
de regio Midden-Brabant. Daarnaast is in 2010 voor het 
eerst Willem Veenhuizen ingehuurd voor ondersteuning 
van de groepen in West-Brabant. 

Werving en opleiding 
Op diverse plaatsen in de provincie zijn informatie-

kramen ingericht om het werk van de betreffende wei-
devogelgroep te belichten en nieuwe vrijwilligers te 
werven. In een aantal gemeentes zijn advertenties ge-
plaatst in lokale bladen voor de werving van nieuwe 
vrijwilligers. Over het algemeen waren deze acties suc-
cesvol en kon de groep een aantal nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen. 
Qua opleiding werden 3 verschillende cursussen aan-
geboden door het Coördinatiepunt. Ten eerste kregen 
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nieuwe vrijwilligers de basiscursus weidevogelbescher-
ming aangeboden in Vught en Giessen. In deze twee-
daagse cursus wordt aan vrijwilligers de basiskennis en 
de technieken van weidevogelbescherming uitgelegd. 
Als tweede cursus werd, na het succes in 2009, de cursus 
kuikenherkenning en -monitoring gehouden in Vught, 
Lithoijen en Teteringen. In deze cursus leerden de ‘meer’ 
ervaren vrijwilligers een drietal zaken: 1) hoe kuikens van 
weidevogels te herkennen zijn, 2) hoe men de verkregen 
informatie verzamelt en verwerkt, 3) hoe men kuikens 
kan beschermen. Als laatste werd in 2010 een training 
speciaal voor groepscoördinatoren georganiseerd (zie 
kadertekst ‘Een nieuwe impuls voor de weidevogelbe-
scherming’). 

Ondersteuning groepen 
Voor het beschermingswerk maken de weidevogel-

groepen onder andere gebruik van markeerstokken, 
verjaagstokken, nestmandjes, administratieboekjes, 
veldgidsen en promotiemateriaal. Om deze materialen 
te bestellen vullen de groepen ieder jaar een lijst in, 
waarop ook kan worden aangegeven of de groep be-
hoefte heeft aan een cursus en/of veldbegeleiding. Hier-
voor wordt in overleg met de groepen een planning 
gemaakt. Een aantal groepen heeft tijdens de Landelijke 
Weidevogelkijkweek in april een excursie georganiseerd 
of een informatiestand ingericht. Het Coördinatiepunt 
bood ook hierbij desgewenst ondersteuning.  Nieuw zijn 
de informatiepanelen, die sinds eind 2010 door groepen 
kunnen worden geleend bij het Coördinatiepunt. Deze 
kunnen worden gebruikt bij informatiebijeenkomsten. 
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Cursus
‘Een nieuwe impuls voor de weidevogelbescherming’

wordt kennis opgedaan en worden ervaringen met andere 
groepscoördinatoren uitgewisseld. Dit jaar heeft de excursie 
plaatsgevonden rond het Turnhouts Vennengebied in België. 
Na ontvangst met koffie en 
gebak, ging men te voet het 
veld in, waar prachtige voor-
beelden konden worden be-
keken van mozaïekbeheer, 
gecombineerd met begrazi-
ng door ezels. Via deze aan-
pak weten onze Belgische 
buren nog grote aantallen 
grutto’s te behouden.

De vele prachtige foto’s op de panelen kunnen eventueel 
worden vervangen door eigen foto’s van de groep. 

Contacten met groepen
Coördinator en veldmedewerkers bezochten voor, 

tijdens en na het broedseizoen diverse start-, evaluatie- 
en afsluitavonden van diverse vrijwilligersgroepen. Er 
werd een bijdrage geleverd aan het programma, vaak 
door middel van het geven van een lezing of bijvoor-
beeld een quiz. Ook lopen de veldmedewerkers van het 
Coördinatiepunt elk jaar met een aantal groepen mee. 
De jaarlijkse excursie voor groepscoördinatoren is ener-
zijds bedoeld als dank voor het vele werk, anderzijds 

Coördinatoren van weidevogelgroepen als  
inspirator en aanjager
Het was al meer dan 10 jaar geleden dat een derge-

lijke training voor coördinatoren werd aangeboden. 
Hoog tijd dus om de balans op te maken, zaken op te 
frissen, ervaringen te delen en nieuwe groepscoördina-
toren ‘in te wijden’. Daarom werden de Brabantse 
groepscoördinatoren uitgenodigd voor een meerdaagse 
cursus. 
Op 6 februari reisden 24 groepscoördinatoren naar Kas-
teel de Berckt in Baarlo (L), waar onder de bezielende 
leiding van Wim van Oort een weekend enorm hard 
werd gewerkt. Contacten werden gelegd, ideeën werden 
uitgewisseld en er werd volop gediscussieerd. Relevante 
onderwerpen als taakverdeling, samenwerking met 
agrariërs en loonwerkers, kuikenoverleving en publiciteit 

werden besproken. Door een rollenspel te houden tus-
sen onder andere een gedemotiveerde vrijwilliger en 
een groepscoördinator kwamen herkenbare en nuttige 
voorbeelden naar voren. 
Evaluatie gaf aan dat de cursus onder andere leerzaam, 
inspirerend, motiverend, zinvol, en ook nog gezellig was. 
Op de terugkomdag in Udenhout bleek dat al veel was 
uitgewerkt en bereikt. De deelnemers kunnen nog jaren 
vooruit met de opgedane kennis. Kortom, een grote 
stimulans waarmee de cursus zijn naam eer aan deed!
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Twee keer per jaar wordt een digitale provinciale 
nieuwsbrief verspreid onder alle vrijwilligers. Hierin 
staan nieuwtjes, tips en feiten over weidevogels en hun 
bescherming. Daarnaast wordt een coördinator geïn-
terviewd en kunnen vrijwilligers hun verhaal en foto’s 
delen met hun collega’s.

Provinciale jaaravond
De provinciale jaaravond, traditioneel het startsein 

voor het komende weidevogelseizoen, werd dit jaar voor 
het eerst gehouden in het Provinciehuis in Den Bosch. 
Op 1 maart kon een recordaantal van ruim 300 bezoe-
kers worden verwelkomd door Jan Baan, directeur van 
het Brabants Landschap. Coördinator Soortenbescher-
ming Jochem Sloothaak presenteerde de resultaten van 

“Jaarlijks neemt de groep scholieren mee het Schijndelse 
buitengebied in om ze kennis te laten maken met wei-
devogelbescherming. Ze krijgen uitleg over de vogels en 
wat de bedreigingen zijn. Omdat het op de scholieren 
een enorme indruk maakt wanneer ze een nestje vin-
den, worden er ‘kunstnestjes’ van tevoren weggelegd. 
De vrijwilligers van de groep draaien dan een klein kuil-
tje met de hand en leggen er, samen met wat strootjes, 
kunsteitjes in. Hierdoor werden echte nesten niet onno-
dig verstoord. Het is dan goed zoeken voor de jongens 
en meisjes. Vorig jaar gebeurde het dat na een half uur 
zoeken het nestje nog niet werd gevonden. Een domper 
voor de middag, want een nestje vinden geeft toch een 

WVG Schijndel eo: 
               Initiatief van het jaar 2010

kick. Toen ze de moed al opgegeven hadden, begon één 
van de jongens ineens te roepen dat hij het nest had 
gevonden. Iedereen rende enthousiast naar het nest, 
maar gek genoeg vloog een paniekerige kievit klagend 
over hun hoofd. Het bleek niet het kunstnestje maar een 
écht nest te zijn! Nadat iedereen even had gekeken, 
verlieten ze op aandringen van de vrijwilligers van WVG 
Schijndel, snel het perceel om vanaf de weg het gedrag 
van de oudervogels goed te bekijken. Het had voor de 
uitleg en de ervaring niet beter kunnen lopen. Iedereen 
was compleet verkocht, maar het nestje met de dure 
kunsteitjes zijn nooit meer terug gevonden……”

het beschermingsseizoen 2009 en analyseerde de ver-
anderingen. Daarna was er o.a. aandacht voor de Zoog-
dieratlas. De onderscheiding voor het “Initiatief van het 
jaar” - die voor het eerst werd uitgereikt - ging naar 
WBG Schijndel eo., vanwege de manier waarop zij de 
jeugd bij het beschermingswerk betrekken en hoe zij 
het werk van de groep onder de aandacht weten te 
brengen bij een breed publiek. Na de pauze luisterden 
de aanwezigen aandachtig, soms verbijsterd en vaak 
met hoorbaar veel plezier naar de lezing van “eenden-
man” Kees Moeliker, conservator van het Rotterdams 
Natuurhistorisch museum en Ig-Nobelprijswinnaar. 
Door de beschrijvingen van zeer opmerkelijk vogelge-
drag kreeg de avond een ludiek karakter wat bijdroeg 
aan een geweldige avond.

8
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De omstandigheden waaronder weidevogels hun broed-
gebied kiezen (de vestigingsfase), hun eieren moeten 
leggen en uitbroeden (de nestfase) en hun jongen groot 
moeten brengen (kuikenfase) verschilt van jaar tot jaar. 
Omdat vogels nu eenmaal geen dak boven hun hoofd 
hebben en een aantal weken op de kale akker of in het 
gras op hun nest verblijven, speelt het weer een grote 
rol in de nestfase. In de volgende fase, waarin de jongen 
- nestvlieders bij uitstek - net uit het ei hun eigen voed-
sel bij elkaar moeten scharrelen, is de afhankelijkheid 
van geschikt weer nog groter. Maar hoe ziet geschikt 
weer er dan uit voor een broedende weidevogel of op-
groeiend kuiken? De fases overlappen elkaar. Als de laat-
ste kievit zich komt vestigen in een bepaald broedge-
bied, zijn de kuikens elders al bijna vliegvlug. Dit maakt 
het extra ingewikkeld, want het ideale weer voor de een 
hoeft dat niet te zijn voor de ander. 

Vestigingsfase
Nestfase

Kuikenfase
Februari Maart April Mei Juni Juli

Vestigingsfase: opvetten
Sommige weidevogels zijn zeer plaatstrouw en ma-

ken hoe dan ook hun nest op de plaats waar zij zelf, en 

soms zelfs hun (voor)ouders, uit het ei kropen. Ze kun-
nen blijkbaar niet anders. Dat is waarschijnlijk (een van) 
de reden(en) waarom je soms zomaar een grutto ziet 
zitten op de ruggen tussen de aardappels, een kievit 
naast een nieuwe stal of een scholekster op het platte 
dak van een gebouw. Maar de vogels die zich wat mak-
kelijker kunnen aanpassen, bekijken de omstandigheden 
op het moment van vestigen. Ze lijken te kiezen voor 
een territorium waar de omstandigheden ideaal zijn, al 
kunnen we misschien beter spreken van het minst 
slecht. De wijfjes moeten kunnen opvetten, want de 
eileg kost tot 50% van hun lichaamsgewicht. Vorst en 
sneeuw zijn dus verre van ideaal. Na een sneeuwperiode 
laat in de winter komt daarom de eileg later op gang. 
Verder mag de bodem niet te droog uit de winter  ko-
men, want dan is er te weinig voedsel te vinden. Van de 
andere kant heeft een droge bodem aan het begin van 
het seizoen ook een voordeel: de boeren kunnen al vroeg 
het land op om met de werkzaamheden te beginnen. En 
elke bewerking die is gedaan, voordat de nesten er lig-
gen, geeft later geen verstoring in de broedfase. 

Nestfase: rust
De weersomstandigheden tijdens de nestfase zou-

den moeten zijn zoals je je een ideaal voorjaar voorstelt: 
niet te koud, niet heel warm en af en toe een mild buitje 

Omstandigheden seizoen 2010
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Figuur 1   ˘    Verloop temperatuur (lijnen) en neerslag (kolommen) in het voorjaar van 2010 

zodat het niet te veel uitdroogt. Een klein beetje nacht-
vorst kunnen de eieren wel hebben als het wijfje rustig 
op haar nest kan blijven zitten. Gevaarlijker wordt het 
als er verstoring is en ze het nest verlaat. Bijvoorbeeld 
omdat er (’s nachts) op het land gewerkt wordt of er pre-
datoren actief zijn. De eieren koelen dan snel af, zeker 
als het ook nog regent. Weidevogelbeschermers weten 
dit en gaan bij koud en nat weer niet het veld in. Bij 
extreem warm weer tijdens de broedperiode zie je de 
kieviten wel eens massaal, als parasols, naast de nesten 
staan. Ze doen dat als hun eigen lichaamstemperatuur 
voor het embryo teveel stijgt en ook zonlicht direct op 
de eieren teveel warmte zou geven. Als het wijfje niet op 
het nest zit kan dat ene briesje wind erbij en zelf zorgt 
ze voor schaduw. 

Kuikenfase: energie 
Ten slotte de kuikenfase. Vooral in die periode geldt: 

niet te warm, te koud, te nat of te droog. Tijdens het 
hele voortplantingsgebeuren, maar zeker in de kuiken-
fase draait alles om energie. Zolang het licht is, zijn de 
jongen op zoek naar voedsel in de vorm van allerlei in-
secten. Dat kost energie. Dus de prooi moet meer ener-
gie opleveren dan het kost om hem te vangen. Een te 
kleine prooi vangen heeft geen nut en een te grote prooi 
kun je niet inslikken als piepklein kuiken. Verder zijn de 
jonge kuikens nog niet in staat zichzelf warm te houden. 

Als ze teveel afkoelen, piepen ze en mogen ze onder 
vaders of moeders vleugels opwarmen. Veel kou of nat-
tigheid betekent vaker opwarmen en in de tijd dat je 
onder de vleugels zit, kun je geen insecten vangen. Je 
komt dan als kuiken óf warmte óf voedsel te kort. Beide 
zijn van levensbelang.

Hoe verliep het weer tijdens het broedseizoen 
2010? 
De lente van 2010 gaat de boeken in als zeer zonnig, 

droog en met een normale temperatuur. Februari was 
zeer nat en vrij koel, maart was vrij zacht en vrij droog. 
April was zacht en droog, waarbij het zuidoosten het 
warmst was: op 29 april haalde Eindhoven 27 graden 
Celcius. Toch bleven vanwege de hevige regenval in fe-
bruari en begin maart de percelen lang nat. Hierdoor 
werden bewerkingen zoals ploegen en maaien later dan 
gemiddeld uitgevoerd, wat ten gunste komt van de nes-
telende weidevogels. Mei was juist weer koel, met een 
gemiddelde hoeveelheid neerslag. Juni was warm, zeer 
droog en zeer zonnig. In delen van Brabant viel plaatse-
lijk slechts 10 mm. Kortom, de weersomstandigheden 
waren in 2010 goed voor pasgeboren weidevogels.

Is er vroeg of laat gebroed?
In figuur 2 is met de blauwe lijn het percentage uit-

gekomen kievitsnesten in Brabant weergeven. Het eer-
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Figuur 2   ˘    Percentage uitgekomen legsels (Blauwe lijn: kievit 2010; groene lijn: grutto 2010; grijze lijnen: kievit 
2003-2009).

ste Brabantse kievitsnest werd gevonden op 18 maart, 
wat iets later is dan het gemiddelde. Bennie Beuters was 
de gelukkige vinder van een nestje met twee eieren in 
het buitengebied van Ravenstein. In de grafiek is te zien 
dat het verloop van de uitgekomen nesten zeer gelijk-
matig is. De eerste grote piek (17% van de nesten) is te 
vinden in de week van 17 t/m 23 maart en is vroeger dan 
in andere jaren (grijze lijnen). De tweede geboortepiek 
vond plaats in de week van 5 t/m 11 juni. Dat deze lager 
is dan in andere jaren duidt erop dat er meer legsels in 
de eerste ronde uitgekomen zijn. Tenslotte hoeven vo-

gels die succesvol hun eerste broedsel hebben uitge-
broed het niet opnieuw te proberen! 
De groene lijn in figuur 2 geeft de uitkomstdata van de 
gruttonesten weer. Uit de gegevens van eerdere jaren 
bleek, net als de kievit, dat ook de grutto vroeger is gaan 
broeden. De grutto broedt zo’n 4 weken later dan de 
kievit en laat nauwelijks een tweede legselpiek zien. Dit 
kan twee dingen betekenen; 1) nagenoeg alle eerste leg-
sels van de grutto kwamen in 2010 uit, of 2) de grutto’s 
waren conditioneel niet in staat een tweede legsel te 
produceren. 
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In 2010 hebben 43 groepen gegevens aangeleverd over 
hun activiteiten. Dit getal geeft tevens het aantal ac-
tieve groepen aan in Brabant. 

Meer of minder vrijwilligers?
In de periode 2004 tot 2009 schommelde het aantal 

beschermers in Brabant tussen de 700 en 750 vrijwil-
ligers (figuur3). In 2010 daalde het totaal aantal 

vrijwilligers naar 668. Van de 43 groepen 
waren er 9 die ten opzichte van 

2009 meer vrijwilligers telden 
dan in 2008, 18 hadden er juist 

minder en 16 bleven qua 
aantal gelijk. Gemiddeld 
telt een vrijwilligersgroep 
in Brabant ongeveer 15 
vrijwilligers. 

Hoe staat het met de medewerking van  
agrarische bedrijven?
In 2010 verleenden 1.256 bedrijven medewerking aan 

de vrijwillige weidevogelbescherming. Bij deze bedrijven 
werd op 14.060 ha naar nesten gezocht en waar nodig 
bescherming uitgevoerd. Dit is nagenoeg gelijk aan het 
areaal in 2009. 
Vijftien weidevogelgroepen hebben medewerking ge-
kregen van méér agrarische bedrijven en bij 10 groepen 
is dit juist minder geworden. Bij 18 groepen bleef het 
aantal meewerkende bedrijven gelijk. In figuur 3 is te 
zien dat het aantal bedrijven dat in 2010 meewerkte aan 
de vrijwillige weidevogelbescherming licht is gedaald. 

Omvang weidevogelbescherming 2010
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Figuur 3   ˘    Ontwikkeling aantal vrijwilligers en bedrijven over de periode 2000-2010

Figuur 4   ˘    Uitkomstpercentage kievitsnesten per landtype

Op welke gewassen wordt bescherming  
uitgevoerd?
Het grootste aandeel beschermd gebied betrof 45% 

grasland, 37% maïsland, 4% aardappelen en 3% bieten. 
Het is bekend dat de Brabantse kievit een sterke voor-
keur heeft voor bouwlandpercelen (maïs, aardappelen, 
bieten, etc.). Maar verschilt het uitkomstpercentage 
tussen gras-en bouwland? In figuur 4 is te zien dat de 

uitkomstresultaten op grasland hoger zijn dan op bouw-
land. Met name in 2009 en 2010 is dit verschil groot. 
Vermoedelijk zorgen de vele bewerkingen op bouwland 
– die elkaar in korte tijd opvolgen – voor dit lagere 
broedsucces. Gelukkig weten de Brabantse vrijwilligers 
met hoge inspanningen het gemiddelde uitkomstper-
centage toch boven de 70% te handhaven!! 
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Mozaïekbeheer op perceelsniveau

Terugblik op drie jaar 
              rustzones voor weidevogels

Vrijwillige weidevogelbeschermers zijn tot véél meer 
in staat dan nesten zoeken en stokken zetten alleen. 
In Brabant slaan vrijwilligers namelijk de brug tussen 
agrariërs en succesvolle weidevogelbescherming. De 
afgelopen drie jaar trokken zij, met overeenkomsten on-
der de arm, boeren over de streep om rond nesten van 
kritische weidevogels als grutto, wulp en tureluur rust-
zones aan te leggen. Dit project is in 2008 opgezet door 
het Coördinatiepunt Landschapsbeheer en ingediend bij 
de Provincie Noord-Brabant. Dankzij de verleende sub-
sidie kon het project tot uitvoering komen en succesvol 
worden afgerond in 2010.
Een rustzone is een oppervlakte grasland tussen de 0,1 
en 1 hectare waar in de periode dat er vogels (zowel 
oudere als jongere) aanwezig zijn géén agrarische 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het aanleggen van 
rustzones zorgt er dus voor dat de vogels hun nesten 
ongestoord kunnen uitbroeden. Vervolgens biedt het de 
kuikens dekking en foerageermogelijkheden in de buurt 
van het nest. 

Uit een analyse van alle monitoringsgegevens die door 
weidevogelbeschermers nauwgezet zijn verzameld, 
blijkt dat rustzones rond nesten van kritische weidevo-
gels als grutto, wulp en tureluur een goede manier zijn 
om ze te beschermen. 

Even wat cijfers op een rij: zonder enige bescherming 
komt in gangbaar agrarisch gebied gemiddeld slechts 
vijf procent van de nesten uit; de rest gaat verloren door 
werkzaamheden en daarmee samenhangende predatie. 
Met traditionele nestbescherming weten vrijwilligers 
dit op te krikken naar 62 procent van de gruttonesten, 
63 procent van de wulpennesten en 65 procent van de 
tureluurnesten. Dankzij de rustzones steeg dit uitkomst-
percentage naar achtereenvolgens 90 procent, 81 pro-
cent en 92 procent. En hoe meer nesten uitkomen, hoe 
meer kuikens het daglicht zien!
Dat ook de kuikens profijt hebben van de rustzones 
bleek uit de andere gegevens die door groepen werden 
verzameld. Door de grutto- en wulpengezinnen te vol-
gen, kon iedere week bekeken worden hoeveel kuikens 
er nog in het rond liepen. Opvallend was dat veel jongen 
zich in de eerste weken ophielden nabij de rustzone. 
Toch was het volgen vaak nog best lastig omdat veel 
vogelgezinnen door het hoge gras slecht zichtbaar zijn 
en door de grote verplaatsing soms moeilijk terug te 
vinden waren. Hierdoor zijn de overlevingspercentages 
waarschijnlijk dus hoger dan hieronder beschreven. 
Als we uitgaan van nesten met vier eieren, haalde meer 
dan de helft van de kuikens de eerste twee weken niet. 
Na die twee weken was er gemiddeld nog 1,6 grutto-
kuiken, 1,8 wulpenkuiken en 1,5 tureluurkuiken in leven. 



Jaarverslag ’10

15

Uiteindelijk werd 0,7 gruttokuiken, 0,6 wulpkuiken en 
1,5 tureluurkuiken ouder dan vier weken, de leeftijd 
waarop ze ‘vliegvlug’ zijn. De gegevens van de laatste 
soort zijn iets minder betrouwbaar, omdat deze in-
formatie afkomstig is van slechts een tiental nesten. 
Om de sterfte van volwassen grutto’s te compenseren, 
moet jaarlijks ieder paar 0,6 tot 0,7 vliegvlugge jongen 
grootbrengen. De resultaten duiden erop dat de vogels 
dankzij de rustzones hier aan voldoen. 

Dit project had niet kunnen slagen zonder medewer-
king en inzet van vele personen. Daarbij speciale dank 
aan Maaike Riemslag, Toon Kanters, Rob Boumans, Len 
Bruining en Jaap Weidenes. Zij waren de vrijwilligers 
die er vanaf het eerste uur bij waren en fanatiek met 
het project aan de slag gingen. Uitvoering van het pro-
ject was nooit mogelijk geweest zonder meedenkende 
deelnemers als Wink, Van Pinxteren, Millenaar en Van 
Maren. Ten slotte wil ik de afdeling Ecologie van de 
Provincie bij deze danken voor het financieel mogelijk 
maken van dit project. Door de regeling is het draag-
vlak voor weidevogelbeheer toegenomen en hebben 
we een belangrijke troef in handen voor behoud van 
kritische soorten, ook in gebieden met lage dichtheden.

Jochem Sloothaak
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Het totaal aantal gevonden legsels; een goede 
indicator of niet? 
Al zo lang dat weidevogelbescherming wordt uitge-

voerd, wordt vooral gekeken naar het totale aantal ge-
vonden legsels, zowel landelijk, provinciaal en lokaal per 
beschermingsgroep. Hiermee lijkt dan het succes in het 
betreffende broedseizoen te worden weergegeven. Een 
jaar met veel gevonden legsels gaat als ‘goed’ de boeken 
in. Daalt het aantal vondsten, dan wordt dat al snel als 
minder succesvol ervaren. Ook een hoog uitkomstper-
centage kan dat enigszins ontevreden gevoel soms niet 
helemaal wegnemen. Deze benadering is niet altijd 
terecht. In een jaar waarin veel legsels verloren gaan, 
zullen relatief meer vogels opnieuw een legsel produce-

ren. Deze tweede legsels worden opgeteld bij het totaal, 
met soms een aanzienlijke stijging als gevolg. De weide-
vogelbeschermers zijn tevreden, want de totalen zijn 
hoger dan het jaar ervoor. Of andersom: er gaan weinig 
legsels verloren en er zijn dus weinig herhalingslegsels. 
Het lage totale aantal wordt gezien als ‘iets minder dan 
het jaar daarvoor’, terwijl de oorzaak van deze daling het 
welslagen van de eerste broedsels is: een heel goede 
ontwikkeling. In figuur 5 worden de aantallen gevonden 
en uitgekomen legsels van de afgelopen jaren met el-
kaar vergeleken. Wat opvalt is dat de daadwerkelijk uit-
gekomen legsels veel minder grote verschillen laten zien 
dan de totalen. 
Als voorbeeld vergelijken we het broedseizoen 2010 met 

Resultaten seizoen 2010

Figuur 5   ˘    Ontwikkeling aantal uitgekomen legsels (donkerblauw) en 
totale aantal legsels (lichtblauw) in de periode 2002-2010.
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dat van 2003. In 2010 werden bijna 
100 legsels minder gevonden dan 

in 2003, maar er kwamen er ruim 500 
meer uit! Het aantal feitelijk uitgekomen 

nesten is daarom een betere pijler voor de 
beoordeling van het broedseizoen.

Hoeveel legsels kwamen uit in 2010? 
In totaal werden 3.086 legsels succesvol uitgebroed, 

29 meer dan in 2009. De dalende trend vanaf 2008 is 
daarmee gelukkig gestabiliseerd. Dit aantal komt neer 
op een uitkomstpercentage van 76,2%, wat sinds 1998 
(zie figuur 6) niet meer zo hoog is geweest! Bij een 
streefwaarde van 70% een prachtig resultaat. En voor 
wie het toch graag wil weten: het totale aantal gevon-
den legsels kwam op 4.286. Mede vanwege een hoger 
broedsucces waren dat er dus minder dan vorig jaar. 
Hopelijk kan de stijgende lijn de komende jaren worden 
voortgezet. 

In 2010 hebben 17 groepen een toename van het aantal 
uitgekomen legsels genoteerd, bij 21 groepen kwamen 
minder legsels uit en bij 3 groepen bleef het aantal uit-
gekomen legsels nagenoeg gelijk. De grootste toename 
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vonden we in Reusel, gevolgd door het Land van Heus-
den en Altena. Daar kwamen resp. 132 en 79 legsels meer 
uit dan in 2009. In Zuidoost-Brabant daalde het aantal 
uitgekomen legsels het sterkst: van 605 naar 511.
Opvallend was het verschil in afname tussen nesten 
die op klei- of op zandgrond werden gevonden. Op klei-
gronden registreerde namelijk 70% van de groepen een 
terugloop, terwijl dat op zandgrond slechts 52% was. 
Het lijkt er dus op dat de terugloop op klei harder gaat 
dan op zand, wat in overeenstemming is met de Weide-
vogelbalans 2010*. 

Figuur 6   ˘    Ontwikkeling uitkomstpercentage weidevogellegsels over de peridoe 2002-2010

*  In 2010 verscheen de eerste weidevogelbalans die een beeld geeft van 
de weidevogelbescherming in Nederland; een samenwerking tussen 
SOVON en Landschapsbeheer Nederland.

Per weidevogel bekeken
In 2010 broedden er 25 soorten weidevogels in onze 

provincie, 3 minder dan in 2009. Kokmeeuw, witte kwik, 
zomertaling en zwarte stern vielen helaas af, ondanks 
alle moeite die ook dit jaar weer door de schippers van 
Altenatuur, Waalwijk en de Madese Natuurvrienden 
voor de zwarte stern is gedaan met het uitzetten van 
nestvlotjes. Nieuw en succesvol was de kluut met 2 leg-
sels, die beide uitkwamen. Het grootste deel van de 
gevonden legsels, ruim 81%, is van 
de kievit, gevolgd door de 
scholekster met 6%. Grut-
to en wulp nemen sa-
men 7% voor hun 
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rekening. De 21 andere 
soorten beslaan 6% van 

het totaal. 

Bescherming in Bra-
bant betreft voorna-

melijk nesten van de 
kievit, waarvan er mede 

dankzij de inspanningen 
2.495 uitkwamen. Dit is 

75,5% van het totaal en even-
veel als in 2009. De daling na 

2008 is gelukkig gestopt, maar een 
stijging was mooier geweest. In 2009 was er 

dus geen sprake van een toevallige dip, want de aantal-
len zijn het afgelopen seizoen gelijk gebleven. Misschien 
niet verwonderlijk omdat broedseizoen 2010, net als dat 
in 2009, werd voorafgegaan door een winter met veel 
sneeuw en ijs, waardoor het maar moeilijk opvetten 
was voor de wijfjes. Dat de daling niet verder is door-
gezet heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het 
uitkomstpercentage sinds 2007 weer boven de 70% zit, 
wat voldoende zou moeten zijn om de soort in stand te 
houden. Ook zijn er in 2009 vergeleken met voorgaande 
jaren iets meer kievitsjongen geteld, waarvan een deel 
inmiddels tot de broedende vogels behoort. Toch blijft 
het aantal vliegvlugge jongen, zorgen baren. Vergrijzing 
van de populatie ligt op de loer en maatregelen om 
jongen meer kans te geven om op te groeien zijn nood-
zakelijk willen we de kievit voor Noord-Brabant behou-
den. Gezien het grote aandeel kieviten dat in Brabant 
broedt (15-20%) heeft onze 
Provincie een verant-
woordelijkheid ten 
aanzien van de 
landelijke po-
pulatie. 

De clown 
onder de 
weidevogels, 
de scholek-
ster, deed het 
gelukkig weer 
wat beter. Het aan-
tal gevonden legsels 
nam iets toe, en er kwamen 
187 legsels uit, evenveel als in 2009. Van 23 legsels was 
onbekend of ze uitkwamen. De grootste verliesoorzaak 

was predatie (28) en er gingen slechts 4 legsels verloren 
door werkzaamheden. Omdat de scholekster in tegen-
stelling tot de meeste weidevogels haar jongen voert, 
houdt ze het in sommige gebieden langer vol dan ande-
re. Het voedsel voor de jongen kan immers 
iets verderop gehaald worden als 
dat nodig is. 

De grutto, nog altijd het 
zorgenkindje onder de 
weidevogels, lijkt het in 
2010 in onze provincie 
niet zo slecht te heb-
ben gedaan. Er kwamen 
meer legsels uit: 115.  
Dat zijn er 12 meer dan 
in 2009. Geen grote winst 
maar toch een vooruitgang en 
dat is op zich al bijzonder te noe-
men. De toename in het aantal legsels 
wordt vooral veroorzaakt door het hogere uitkomstper-
centage dat vanaf 2008 wordt behaald via de regeling 
Rustzones. Van het recordaantal van 75 gruttolegsels 
die bescherming kregen in zo’n rustzone, 
kwam maar liefst 90% uit. Hier pluk-
ken we inmiddels de vruchten 
van.

Ook broedende wulpen pro-
fiteerden van de regeling. 
Waren dat er in 2008 twintig, 
tijdens het afgelopen seizoen 
konden 37 legsels op deze manier 

in alle rust worden uitgebroed. 
In totaal kwamen van deze grootste 

onder de weidevogels 104 wulpen-
legsels uit, 16 meer dan in 
2009. Een toename 
van 18%. 

De tureluur hield 
de verdubbeling 

in aantal legsels 
van 2009 vast en hier 

kwam zelf nog één legsel 
bij. Goed nieuws is dat er 10 
van deze prachtige legseltjes uit 
zijn gekomen, 3 meer dan in 2009. Het 
uitkomstpercentage is met 83 % uitstekend. 
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Waaraan gaan nesten zoal verloren? 
Dankzij het goede werk dat geleverd word door de 

vrijwilligers en door de medewerking van de agrariërs 
gaan er in Noord-Brabant relatief weinig legsels verloren. 
In figuur 7 is te zien wat zoal de verliesoorzaken zijn. 

Net zoals andere jaren verdwijnt het grootste deel van 
de niet-uitgekomen legsels door predatie, dat wil zeg-
gen in de muil of snavel van een andere diersoort. Een 
volkomen natuurlijke verliesoorzaak die in onze Provin-
cie alleen lokaal soms voor behoorlijke problemen zorgt. 
Het deel van de legsels wat verloren gaat door predatie 
is met 11,6% laag te noemen. Dit geeft aan dat er ten 
eerste niet overmatig veel predatoren actief zijn en ten 
tweede dat de Brabantse vrijwilligers zich ervan bewust 
zijn dat ze niet vaker dan nodig naar de legsels moeten 
gaan, om te voorkomen dat de aandacht wordt getrok-
ken van ongewenste bezoekers. Welke predator op be-
zoek is geweest als een leeg nest wordt aangetroffen is 
vaak moeilijk vast te stellen. Goed zoeken naar sporen 
in de directe omgeving van de nestplaats helpt soms, 
maar zeker niet altijd. Soms kan aan de schade aan de 
eierschalen iets worden afgelezen en zelden wordt de 
predator op heterdaad betrapt. In de meeste gevallen 

kan slechts de ‘P’ van predatie worden genoteerd. Van 
de legsels waarvan de predator wel kon worden ach-
terhaald werd ‘PK’ (vogels waaronder kraai) het meest 
genoteerd, op de voet gevolgd door ‘PV’, (predatie door 
vos) en ‘PM’, predatie door mens (eierraper) 
De op één na grootste verliesoorzaak is ‘onbekend’ 
(4,3%). Hieronder worden alle legsels ingevuld die ver-
loren zijn gegaan maar waarvan men niet weet wat er 
mis ging. Waarschijnlijk komen ook nog wel wat legsels 
in deze kolom terecht die eigenlijk onder de kolom 
’predatie, soort onbekend’ thuishoren. Maar gelukkig 
is het percentage klein. Het aandeel dat verloren ging 
door werkzaamheden was in 2010 nog lager dan an-
dere jaren: 3,8% (zie figuur 
8), mogelijk omdat 
veel agrariërs 
pas laat het 
land konden 
bewerken, 
waardoor 
een aan-
tal legsels 
voor die 

Figuur 7   ˘    Aandeel uitgekomen en niet uitgekomen legsels met verliesoorzaak
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tijd  al uit was. 3,1% 
van de legsels werd 
verlaten en de 
grafiek laat zien 
dat 0,8% verloren 
zou zijn gegaan 
door beweiding. 
Waarschijnlijk is dit 
percentage nog lager, 
omdat de aanduiding 
‘Bew.’ nog wel eens wordt 
gelezen als bewerking, in plaats 
van beweiding. Tot slot ging 0,2% ver-
loren door overige oorzaken. 

Beschermingshandelingen
De legsels worden al vroeg in het seizoen door de 

vrijwilligers opgespoord, zodat ze snel gemarkeerd kun-
nen worden als er werkzaamheden op komst zijn. 
Meestal is niet vooraf duidelijk of een legsel daadwerke-
lijk bescherming nodig zal hebben. Alle gevonden leg-
sels waarbij dat mogelijk het geval is tijdens het komen-
de werkseizoen, worden in de veldboekjes genoteerd. 

Figuur 8   ˘    Percentage  legsels dat verloren gaat door predatie (rode lijn) en werkzaamheden (blauwe lijn)

Wanneer het legsel is ont-
zien tijdens werkzaamhe-
den, wordt in de laatste 
kolommen in het boekje 
een kruisje gezet bij de 

betreffende beschermings-
handeling. Weidevogelbe-

scherming is van levensbe-
lang. Hoe beter de laatste ko-

lommen in het boekje worden 
bijgehouden, hoe beter we dat kun-

nen aantonen. 
In 2010 werden 1.605 beschermingshandelingen 

geregistreerd. Aanzienlijk minder dan in 2009, waar-
schijnlijk omdat in veel gebieden de werkzaamheden 
pas werden gestart toen de eerste legsels al uit waren. 
Bij de rest van de legsels is geen beschermingshande-
ling ingevuld of was bescherming niet nodig. De meeste 
bescherming werd geboden bij bemesten (26%) gevolgd 
door ploegen/eggen (23%) en zaaien/poten (16%). Zon-
der nestbescherming zou hooguit enkele procenten van 
de 1.605 legsels de bewerking hebben overleefd.
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van 42 weidevogelgroepen in Brabant kort 
toegelicht. Indien een groep tenminste 50 legsels van vier of meer soorten heeft ge-
vonden worden de resultaten met een tabel getoond. Verklaring van termen en afkor-
tingen, zie schema hiernaast.

NB03    ˘   Weidevogelgroep De Kneuter
De vrijwilligers van weidevogelgroep “de Kneuter” vonden in 2010 onder de bezielende leiding van coördinator Piet 
van den Eijnde 31 legsels, nagenoeg evenveel als in 2009. 60% kwam uit. Hoogtepunt was de vondst van 5 gruttoleg-
sels, maar helaas werden 4 van de 5 nesten gepredeerd, waarbij zelfs de oudervogels het slachtoffer werden. Ook de 
kieviten hadden geen geluk afgelopen seizoen: slechts 12 van de 21 legsels kwamen uit. Beter verging het de 2 paren 
scholeksters en 2 paren wulpen, die allemaal hun nest succesvol uitbroedden. Omdat 7 legsels door werkzaamheden 
verloren gingen overweegt de groep komend seizoen geen kievitlegsels op bouwland meer te beschermen. Ze ho-
pen dan dat de tweede legsels wel uitkomen. Dat zou erg jammer zijn omdat nestbescherming juist op bouwland 
hard nodig is om de weidevogels te behouden. In de meeste gebieden waar namelijk nooit aan nestbescherming is 
gedaan zijn nu geen weidevogels meer te vinden en de kuikens uit de tweede legsels hebben nauwelijks overlevings-
kansen. We hopen dan ook dat de groep na het afgelopen zware jaar met frisse moed weer op pad zal gaan. 

NB04    ˘   IVN De Groene Overlaat 
Nadat in 2009 de helft van alle legsels gepredeerd werd door vooral de vos, ging het in 2010 gelukkig weer beter met 
de weidevogels in het werkgebied van deze groep. Hoewel het totaal aan gevonden legsels met 53 iets lager is dan in 
2009, is het aantal uitgekomen legsels aanzienlijk hoger: het steeg van 28 naar 41. In dit geval geeft het totale aantal 
nesten een vertekend beeld: omdat er meer nesten zijn uitgekomen hoefden minder vogels opnieuw te beginnen. 
Hopelijk zijn er voldoende jongen groot geworden, zodat we het aantal broedparen in de toekomst weer kunnen 
zien stijgen.

NB09    ˘   Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur 
Ook in 2010 heeft de samenwerking tussen weidevogelgroep Altenatuur en Agrarische Natuurvereniging Altena-
Biesbosch weer zijn vruchten afgeworpen. Het totaal aantal gevonden legsels steeg van 185 naar liefst 256. Met 
jaarlijks een uitkomstpercentage boven de 80% is dat een ongekend succes. Jaarlijks hoge uitkomstresultaten heeft 
gevolgen voor de aantallen in het gebied. Dit zie je hier gebeuren. Waar veel groepen de grutto- en wulpenlegsels in 
hun zoekgebied elk jaar zien afnemen, doen bij Altenatuur deze soorten het elk jaar beter. En dat is -zeker in Noord-
Brabant- een bijzonderheid! De gruttostand nam met 10% toe en er kwam weer een tureluur bij. Alleen het aantal 
gevonden wulpenlegsels daalde, maar deze kwamen wel allevier uit! Niet alleen in het lange gras ging het goed, ook 
de kieviten zijn terug van weggeweest, (van 121 naar 184) en het aantal scholeksterlegsels steeg van 18 naar 28. Dat 
binnen de groep een aantal gepassioneerde weidevogelbeschermers verenigd is, gecoördineerd door Len Bruining, 
heeft zeker bijgedragen aan al deze successen. Eén keer ging het mis, toen een boer ondanks goede afspraken toch 
ineens ging maaien, terwijl er gruttonesten in het gras lagen. Even was de groep in mineur, maar met zóveel succes 
was dat van korte duur.
De aanpak binnen het gebied heeft voor een solide basis gezorgd; legsels in lang gras worden gemeld bij Meeuwis 
Millenaar van de ANV, die vervolgens bij de boeren langs gaat om een beheersovereenkomst voor een rustzone af 
te sluiten. Hierop kan komend seizoen worden voortgeborduurd nu gestart wordt met het onderdeel collectief ak-
ker- en weidevogelbeheer uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Voor de vorming van het gebiedsplan is 
dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die de weidevogelgroep de afgelopen jaren verzamelde. 

Resultaten per 

        weidevogelgroep
% uit = uit : uit + niet uit * 100

P = predatie 

B = beweiding 

W = werkzaamheden 

V = verlaten 

Ov = overig 

On = onbekend
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Helaas kwamen geen zwarte sterns meer tot broeden op de uitgezette nestvlotjes, ondanks de inspanning van de 
vrijwilligers onder leiding van Rinus Punt. Maar dat is dan ook het enige minpuntje in dit verder zo succesvolle ge-
bied. 

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

Grutto 33 31 22 9 70.97 0 0 7 0 0 2

Kievit 184 166 134 32 80.72 14 8 7 0 0 3

Kleine plevier 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 28 27 24 3 88.89 1 0 0 0 0 2

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

Wulp 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 256 235 191 44 81.28 15 8 14 0 0 7

NB10    ˘   Weidevogelgroep Gestel
Na hoge verliezen door predatie in 2008 en 2009 ging het in 2010 gelukkig weer beter in de Kloosterstraat onder 
Den Bosch. Het uitkomstpercentage steeg van 49% in 2009 naar 67% in 2010, en het aantal uitgekomen legsels van 
45 naar 52 van de in totaal 86 gevonden legsels. De groep doet haar best om haar nieuwsgierigheid te bedwingen 
en bezoekt de gevonden legsels alleen als het echt nodig is, met bovenstaand positief effect als gevolg. De vondst 
van een wulpenlegsel wat waarschijnlijk werd geproduceerd door een trio wulpen, was een van de hoogtepunten 
van het seizoen. Net als het voorgaande jaar werd weer veel aandacht besteed aan het observeren van de jongen, 
waarvan een behoorlijk deel vliegvlug werd. De vrijwilligers hielden goed in de gaten waar de vogels met hun jon-
gen naartoe trokken en waar nodig werden boeren en loonwerkers ingelicht, zodat er tijdens bewerkingen rekening 
mee kon worden gehouden. Een prachtig gezicht om zo’n grote machine geregeld te zien stoppen om een piepklein 
kuiken voor te laten. Dit bewustzijn van boeren en loonwerkers is mede een verdienste van de groep waar ze trots 
op mag zijn. Het jarenlange ‘voorwerk’ van afbouwend coördinator Ben Diekstra heeft hier zeker toe bijgedragen. De 
lokale loonwerkers werden aan het eind van het seizoen bedankt met een versnapering in de personeelskantine. Een 
actie die navolging verdient! 

NB11    ˘   Natuur- en Milieuvereniging Teteringen 
Ook dit jaar ging het, ondanks de grote inspanningen die de vrijwilligers leveren, niet goed met de weidevogels in 
de Lage Vughtpolder. Het totale aantal gevonden legsels in dit eens zo rijke gebied liep terug van 86 naar 62, maar 
gelukkig steeg het uitkomstpercentage weer tot ruim boven de 70%-grens. Helaas is dit onvoldoende om het totaal 
aan uitgekomen legsels te compenseren. Het aantal gevonden gruttolegsels daalde van 7 in 2009 naar 3 in 2010 
en geen van de legsels kwam uit. De inspanningen van de groep om samen met Provincie en Staatsbosbeheer de 
grutto’s in dit gebied te behouden hebben helaas nog niet het gewenste effect. De weidevogelgroep valt hierin niets 
te verwijten. Op de percelen waar groenbemester stond, broedden minder kieviten, maar dankzij het werk van de 
vrijwilligers gingen slechts 3 van de 47 kievitnesten verloren bij bewerkingen. Een bijzonderheid was het uitkomen 
van een nestje tureluurs: een opsteker voor de groep! 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Fazant 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 3 3 0 3 0.00 0 0 0 1 0 2

Kievit 47 45 37 8 82.22 0 0 3 2 0 3

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

Scholekster 7 7 4 3 57.14 0 0 0 1 0 2

Tureluur 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 62 60 46 14 76.67 0 0 3 4 0 7

NB12    ˘   Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen
De groep is in omvang behoorlijk afgenomen ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar de 7 vrijwilligers die 
nu nog enthousiast en fanatiek actief zijn, zoeken met plezier de nesten in het buitengebied van Rucphen. Zij zijn 
zeker van plan dit de komende jaren te blijven doen. De groep kan wel wat versterking gebruiken en daarom gaan de 
vrijwilligers op zoek in eigen kring. Afgelopen seizoen werden 21 legsels gevonden: 17 van kieviten en 4 van scholek-
sters. Helaas was de predatie hoger dan andere jaren (38%), maar net als vorig jaar ging geen enkel legsel verloren bij 
werkzaamheden op het land. Een knap resultaat! 

NB13    ˘   WVG Schijndel en omgeving
Deze groep startte 1996 in de Rooische en Schijndelsche heide, een van de 6 gebieden die in 2010 door de Provincie 
zijn aangewezen voor collectief akker- en weidevogelbeheer. Dit vergt een andere aanpak voor de vrijwilligers. Het 
afgelopen seizoen ging het gelukkig weer wat beter met de grutto, die ook in andere gebieden rond Schijndel actief 
is. Het aantal gruttolegsels steeg van 3 naar 5, waarvan er 3 uitkwamen. Het aantal kievitlegsels daalde flink, van 319 
naar 265 en ook de scholeksters deden het minder. Op percelen waar de groenbemester hoog stond na de winter 
werd nog nauwelijks gebroed. Hopelijk wordt met de aanvang van het collectief weidevogelbeheer een positieve 
impuls gegeven aan het gebied. Zeer succesvol was de inspanning voor de grote gele kwikstaart. Maar liefst 3 legsels 
kwamen succesvol uit in 2 door de groep gehangen nestkasten. De groep ontplooit talloze activiteiten, zoals een 
jaarlijkse excursie naar een weidevogelgroep buiten de provincie en er zijn goede contacten met de basis- en mid-
delbare school. Ze ontving hiervoor de onderscheiding ‘Initiatief van het jaar’ van Brabants Landschap en de ‘Groene 
handdruk’ van de gemeente. 

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

Grutto 5 5 3 2 60.00 0 0 1 1 0 0

Kievit 265 258 166 92 64.34 42 4 10 17 2 17

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

Scholekster 8 7 4 3 57.14 2 0 0 1 0 0

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

Wulp 3 3 1 2 33.33 2 0 0 0 0 0

Totaal 286 278 178 100 64.03 46 4 11 19 2 18
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NB14    ˘   Weidevogelgroep Laarbeek
Na een ogenschijnlijk kleine terugval in 2009 ging het in 2010 weer bergopwaarts met de weidevogels in Laarbeek. 
Het totale aantal gevonden legsels steeg met ruim 20%. Dit zou wel eens een gevolg kunnen zijn van het hoge 
uitkomstpercentage in 2009.  Het uitkomstpercentage was in 2010 met 86% wederom uitstekend. De groep heeft 
behoorlijk geïnvesteerd in de contacten met de boeren, en dat betaalt zich volgens de cijfers duidelijk terug! Verheu-
gend was de vondst van 9 gruttolegsels, die allen uitkwamen. De groep wist dan ook overeenkomsten voor 8 hectare 
rustzones af te sluiten bij 4 bedrijven. Hopelijk zien we de jongen over enkele jaren in het gebied terugkeren om er 
zelf te gaan broeden. Van het imposante aantal van 16 gevonden wulpenlegsels werden er helaas 2 verlaten, maar 
de 11 die wel uitkwamen zijn een belofte voor de toekomst. De groep kreeg er enkele vrijwilligers bij die, gezien de te 
beschermen aantallen, zeer welkom zijn! 

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

Grutto 9 9 9 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 208 208 182 26 87.50 9 0 6 8 0 3

Scholekster 20 20 15 5 75.00 3 0 1 0 0 1

Wulp 16 16 11 5 68.75 1 0 0 3 0 1

Totaal 253 253 217 36 85.77 13 0 7 11 0 5

NB15    ˘   Stichting Landschap Bakel – Gemert
Het aantal legsels dat door deze groep werd gevonden nam gelukkig weer aardig toe: van 26 naar 36. Het uitkomst-
percentage lag net als andere jaren rond de 90%, een uitstekend resultaat. Elk jaar worden door de groep van coör-
dinator Paul Kweens enkele legsels van gele kwikstaarten gevonden en de patrijs was dit jaar ook weer van de partij, 
wat aangeeft dat er goede zoekers in de groep zitten. Hopelijk wordt de stijgende lijn de komende jaren vastgehou-
den! 

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

Fazant 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 27 27 24 3 88.89 0 0 0 3 0 0

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

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

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

Totaal 36 36 32 4 88.89 0 0 0 4 0 0

NB16    ˘   Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert
Met hulp van de vrijwilligers uit Zundert hebben 39 van de 42 paren weidevogels hun legsel uit weten te broeden. 
Een fantastisch resultaat! Er gingen slechts 2 kievitnesten verloren, de 2 koppels grutto’s en een scholekster waren 
net als vorig jaar succesvol. Het wachten is nu op de terugkeer van de jongen die enkele jaren geleden in dit gebied 
uit het ei kropen. Zou het aantal grutto’s komend jaar toenemen? Het afsluiten van 2 overeenkomsten voor rustzo-
nes heeft in elk geval voor een positieve impuls gezorgd. 
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NB17    ˘   Vogelwacht Paaldijk
Na een succesvol jaar in 2009 sloeg het noodlot in 2010 opnieuw toe. Van de 61 gevonden legsels kwamen er slechts 
18 uit, 37 legsels werden gepredeerd. Gelukkig wist een wulpenpaar de belagers van het nest te houden en de eieren 
uit te broeden. Met een uitkomstpercentage van 30,6 % werd een dieptepunt bereikt voor de weidevogels en hun be-
schermers in dit al jaren door predatie geteisterde gebied. Maar de groep gaat door en is vast van plan om komend 
seizoen haar 20 jarig bestaan te vieren. Een welverdiend feest, want er zijn niet veel gebieden waar met zoveel te-
genslag toch zoveel moeite wordt gedaan om de weidevogels te helpen. Coördinator Jacques Seijkens die al die tijd 
aan het roer heeft gestaan, ziet in dit jubileum een mooi moment om het stokje over te dragen. Gelukkig blijft hij 
wel betrokken bij de groep en zullen we hem nog regelmatig zien. 

NB18    ˘   WBE Baarle-Nassau
Het hoge uitkomstpercentage van 2009 werd in 2010 helaas niet gehaald. Van de 23 gevonden legsels in afgelopen 
seizoen kwamen er door zeer diverse oorzaken slechts 11 uit. De 2 gevonden patrijzennesten gingen jammer genoeg 
verloren bij bewerkingen. Gelukkig redden de grasbroeders het wel, 3 van de 4 grutto’s én 3 van de 4 wulpenpaartjes 
broedden succesvol hun eieren uit. Deze kritische weidevogelsoorten zijn redelijk stabiel in het buitengebied van 
Baarle-Nassau en dat is mede te danken aan de inspanningen van coördinator Geert Adams en zijn groep. 

NB20    ˘   VWB Boekel – Venhorst
Na een behoorlijke terugval in 2009 ging het afgelopen broedseizoen weer goed met de weidevogels in Boekel-
Venhorst. Mogelijk dankzij het hoge uitkomstpercentage in 2009 is het aantal gevonden legsels in 2010 nagenoeg 
verdubbeld vergeleken met het jaar daarvoor. Een hele prestatie, vooral omdat net als voorgaande jaren geen enkel 
legsel verloren ging door werkzaamheden: een gevolg van de goede contacten die de groep met de boeren in het 
gebied onderhoudt. Het uitkomstpercentage was met 70% voldoende, waarmee deze enthousiaste groep weer ver-
trouwen mag hebben in de toekomst. Opvallend is de vondst van maarliefst 7 nestjes van de gele kwikstaart, wat 
bewijst dat ook deze groep over een aantal goede zoekers beschikt. 

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

Eend onbekend 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 7 7 3 4 42.86 0 0 4 0 0 0

Kievit 45 37 25 12 67.57 8 0 0 3 0 1

Patrijs 7 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 5 4 2 2 50.00 1 0 0 0 0 1

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

Wulp 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 72 60 42 18 70.00 9 0 4 3 0 2

NB22    ˘   WBG Gewandeweg
Hoewel we met Henk van Grunsven als coördinator verzekerd zijn van gedegen speurwerk, konden aan de Gewan-
deweg helaas nauwelijks nog legsels in het witte boekje worden genoteerd. Vond de groep in 2007 nog legsels van 
5 weidevogelsoorten, waaronder 10 gruttolegsels, in 2010 kwamen net als in 2009 geen grutto’s meer tot broeden. 
Ook de diverse eendensoorten en gele kwikstaarten lieten het dit jaar afweten. De kieviten produceerden ook afge-
lopen seizoen 5 legsels, die gelukkig wel allemaal uit kwamen. 



28

       Vrijwillige 
weidevogelbescherming
                       in Noord-Brabant

NB23    ˘   VWB Lith
De daling in het totaal aantal gevonden legsels die in 2008 is ingezet, zette zich langzaam maar zeker voort in het 
werkgebied van de groep. Gelukkig is het aantal gruttolegsels onverminderd hoog (11). De groep heeft zich ook dit 
jaar sterk gemaakt voor het afsluiten van overeenkomsten voor rustzones met agrariërs. Het broedsucces van 82% 
van de grutto’s is dan ook een kroon op het werk. Het broedsucces over alle gevonden legsels is met 64% bijna vol-
doende. Het aantal legsels wat verloren ging door werkzaamheden daalde van gemiddeld 18 in de afgelopen jaren 
tot slechts 4 in 2010. Een prima prestatie! 

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

Grutto 11 11 9 2 81.82 1 0 0 1 0 0

Kievit 86 81 52 29 64.20 14 0 4 9 0 2

Scholekster 7 6 3 3 50.00 1 0 0 2 0 0

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

Wulp 3 3 1 2 33.33 0 0 0 2 0 0

Totaal 108 102 65 37 63.73 16 0 4 15 0 2

NB24    ˘   WVG Maasdonk
Na een terugval in 2009 nam het aantal gevonden legsels in 2010 gelukkig weer wat toe voor deze groep in het zui-
delijk deel van de Beerse Overlaat. Ook het aantal soorten waarvan legsels werden gevonden nam toe: van 7 naar 9. 
Nog meer verheugend is de toename van het uitkomstpercentage. Dat steeg naar een recordhoogte van 89%. Een 
belofte voor de toekomst van de weidevogels die bescherming genieten van deze groep, die met het afsluiten van 14 
overeenkomsten met agrariërs voor rustzones een flinke inspanning leverde. En met succes, want de grutto’s, de wul-
pen en de tureluur in de rustzones broedden allen hun nest uit. Door de groep werden afgelopen jaar meer jongen 
gezien en dat is natuurlijk niet verwonderlijk met zoveel rustzones. Ook de kieviten deden het goed. Van alle legsels 
waarvan het resultaat bekend is, ging er slechts 1 verloren door werkzaamheden. Dit toont de goede relatie aan die 
de groep in de loop der jaren heeft opgebouwd met de agrariërs. Een compliment naar de boeren en loonwerkers in 
het gebied is dan ook op zijn plaats. In 2009 is geëxperimenteerd met GPS-apparatuur. Komend seizoen wil de groep 
hiermee proberen het rapen van kievitseieren in het gebied terug te dringen. 

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

Gele kwikstaart 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 12 10 10 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 154 118 103 15 87.29 8 0 1 3 0 3

Krakeend 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

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

Scholekster 16 8 7 1 87.50 1 0 0 0 0 0

Tureluur 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Wulp 8 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 199 145 129 16 88.97 9 0 1 3 0 3
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NB25    ˘   WBG Raamsdonk
Coördinator Gert-Jan Fens heeft na vele jaren trouwe dienst het coördinatorschap opgegeven. Om die reden is begin 
2010 een bijeenkomst gehouden in Raamsdonk om te bekijken ‘hoe verder te gaan’. Op de bijeenkomst kwamen 13 
vrijwilligers af, waaronder ook de ‘opperhoofden’ van de loopgroepen. Op de avond is besloten dat per loopgroep één 
persoon het contact met het Coördinatiepunt onderhoudt en zijn of haar vrijwilligers ondersteund. Helaas besloten 
niet alle loopgroepen in 2010 verder te gaan, maar de enthousiaste beschermers van groep Slagenland, Overdiep, 
Raamsdonk en Made hebben in 2010 hun beschermingswerk gelukkig weer uitgevoerd. Vanwege de veranderde co-
ordinatie zijn niet alle gegevens goed geregistreerd. Willem Veenhuizen zal ze onder andere hierbij komend seizoen 
meer begeleiden. In 2010 zijn desondanks 32 nesten beschermd van met name de kievit, die nagenoeg allemaal uit 
zijn gekomen. 

NB26    ˘   WVG Ravenstein
Hoewel het aantal gevonden legsels door deze groep in de Beerse Overlaet daalde voor bijna alle soorten, zijn er 
toch een aantal verheugende feiten te melden. Zo wist de groep 5 overeenkomsten met agrariërs af te sluiten voor 
rustzones. Tegelijkertijd steeg het uitkomstpercentage van de grutto van 44% gelukkig weer naar 75%, en dat van de 
wulp van 43% zelfs naar 100%. Verder toont de lijst met gevonden legsels zelfs 5 nieuwe soorten waaronder de kleine 
plevier met 3 legsels. Dit toont aan dat het hier om een ervaren weidevogelgroep gaat. 

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

Fazant 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 8 8 6 2 75.00 1 0 1 0 0 0

Kievit 112 112 83 29 74.11 12 0 3 0 0 14

Kleine plevier 3 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0

Kluut 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Patrijs 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 13 13 13 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Wulp 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 148 148 115 33 77.70 15 0 4 0 0 14

NB27    ˘   WBG Reusel – De Mierden
Gezien de cijfers maakte deze groep een zeer succesvol jaar door, en met hen de weidevogels in hun zoekgebied. Na 
een kleine terugval in 2009 steeg het aantal gevonden legsels naar een recordhoogte van 408, met een uitkomstper-
centage van 87%! Terwijl in andere gebieden gruttolegsels langzaam maar zeker van de lijst verdwijnen, is de grutto 
een nieuwkomer in het zoekgebied van deze groep, en wel met 4 legsels, die allemaal uitkwamen. De kleine plevier, 
toch een bijzonderheid, was aanwezig met 8 legsels en ook die kwamen allen uit. 
Piet Peijs, coördinator van de groep is altijd op zoek naar iets nieuws. In 2010 werd, door slim gebruik te maken van 
de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren, een eigen website voor de groep gebouwd. Hierop kan ieder-
een informatie verkrijgen en kunnen vrijwilligers van de groep, door in te loggen, informatie over vergaderingen en 
bijeenkomsten inzien. Op www.weidevogelvereniging.nl kan een kijkje genomen worden op de site van deze actieve 
en succesvolle groep. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

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

Kievit 352 352 305 47 86.65 16 0 4 7 0 20

Kleine plevier 8 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Nijlgans 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Roodb.tapuit 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 14 14 12 2 85.71 2 0 0 0 0 0

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

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

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

Wulp 14 14 10 4 71.43 1 0 2 0 0 1

Totaal 408 408 353 55 86.52 19 0 6 9 0 21

NB28    ˘   WBG Rietgors
Dit is een van de drie gebieden waar coördinator Henk van Grunsven actief is. Dit jaar werd een nog hoger uitkom-
stresultaat bereikt dan andere jaren: 95% kwam uit. Alleen het nest van 1 wilde eend werd gepredeerd. Helaas broed-
den er in 2010 geen wulpen meer in het gebied. Dat er in dit gebied legsels van kuifeend en gele kwikstaart worden 
gevonden, bewijst dat het zeker niet ligt aan de kwaliteiten van de beschermers: die zijn prima! 

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

Gele kwikstaart 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 8 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kuifeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Waterhoen 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 7 7 6 1 85.71 1 0 0 0 0 0

Totaal 22 20 19 1 95.00 1 0 0 0 0 0

NB29    ˘   WVG Rooi
Na 7 jaar trouwe dienst droegen Greet Groothuis en Ans Dekkers als coördinatoren van de groep het stokje over aan 
Wil Foolen. Tijdens een gezellige seizoenafsluiting met barbecue werden zij door hun eigen groep en coördinator 
soortenbescherming Jochem Sloothaak bedankt voor hun inzet. Zij bouwden in de loop der jaren een gezellige en-
thousiaste groep op. 
Seizoen 2010 was wederom een succesvol jaar voor de Rooise weidevogelgroep. Het uitkomstpercentage is met 88% 
hoog te noemen, maar dat zou een vertekend beeld kunnen geven, omdat 34 van de 80 legsels een onbekend resul-
taat hadden. Er werden meer legsels van de grutto gevonden en dat was verheugend, omdat deze groep ook actief is 
in het collectief weidevogelgebied ‘de Schijndelse heide’. Voor het opstellen van het gebiedsplan, was het van groot 
belang om de nestlocaties in het gebied in kaart te brengen. Dit heeft de groep netjes gedaan. De komende jaren 
zal veel geobserveerd moeten worden, waarbij ook het volgen van de jongen een belangrijke taak is. De groep sloot 
2 overeenkomsten voor het aanleggen van een rustzone af, en daarin broedden 3 grutto’s en 1 wulp succesvol hun 
legsels uit. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Geelgors 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

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

Graspieper 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 5 4 3 1 75.00 0 0 1 0 0 0

Kievit 61 48 43 5 89.58 1 1 1 1 0 1

Roodb.tapuit 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

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

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

Totaal 80 56 49 7 87.50 2 1 2 1 0 1

NB30    ˘   WVG St. Oedenrode 
Na een stevige dip in 2009 ging het in 2010 weer goed. Het totaal aantal gevonden legsels nam met meer dan 50% 
toe en het uitkomstpercentage was met 71% goed. Omdat het land dit jaar later bewerkt werd, overleefden meer 
jongen in het gebied. Coördinator Bert de Koning nam zich met de groep voor om meer aandacht te besteden aan 
het opsporen van legsels in lang gras en dat is gelukt: er werden maar liefst 8 wulpen- en 3 gruttolegsels gevonden. 
Daarvan werd een wulpenlegsel gepredeerd en verdwenen 2 gruttolegsels door onbekende oorzaak. Wanneer in 
de toekomst voor deze vogels rustzones kunnen worden afgesloten, kan het broedsucces mogelijk nog worden ver-
hoogd. 

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 3 3 1 2 33.33 0 0 0 0 0 2

Kievit 127 127 90 37 70.87 34 0 0 3 0 0

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

Wulp 8 8 7 1 87.50 1 0 0 0 0 0

Totaal 143 143 101 42 70.63 36 0 0 4 0 2

NB31    ˘   WBG Stijbeemden 
Hoewel de coördinator in dit gebied een van de beste speurders van Brabant is, nam het aantal legsels wat gevonden 
werd in lang gras verder af. De grutto’s en wulpen die wel gebroed hebben kwamen echter allemaal uit. Beter kan 
het niet! Er was dan ook bijna 6 hectare aan rustzones beschikbaar, wat te danken is aan de goede relatie tussen de 
groep en de agrariërs in het gebied. Slechts 3 kievitsnesten gingen verloren tijdens werkzaamheden en ook dat geeft 
de betrokkenheid van de agrariërs in het gebied aan. De vondst van 9 (!) legsels van gele kwikstaarten en  4 kuifeen-
den mag op zijn minst bijzonder worden genoemd. Het uitkomstpercentage van 75% geeft hoop op behoud van de 
weidevogelpopulatie in dit mooie gebied. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Gele kwikstaart 9 9 7 2 77.78 0 0 0 0 0 2

Grutto 7 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kievit 34 34 23 11 67.65 6 0 3 0 0 2

Kuifeend 4 4 3 1 75.00 0 0 0 0 0 1

Meerkoet 7 7 5 2 71.43 2 0 0 0 0 0

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

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

Totaal 69 69 52 17 75.36 8 0 3 0 0 6

NB32    ˘   WBG Vliegbasis Gilze-Rijen
Met 250.000 bezoekers tijdens de luchtmachtdagen was er geen sprake van rust op het grasland van de vliegbasis. 
Er zijn in 2010 dan ook geen broedende wulpenparen waargenomen. De 150 ha grasland trekken wel ieder jaar tien-
tallen paren veldleeuweriken. 

NB35    ˘   WBG Waalre 
Het aantal legsels dat jaarlijks wordt opgespoord in Waalre wisselt nogal. Aan de beschermers zal het niet liggen, 
want er gaan zelden legsels verloren door werkzaamheden. Dit jaar werden 16 kievitlegsels en een scholeksternest 
gevonden, waarbij slechts 1 vogel haar nest verloor, door onbekende oorzaak. Een prima resultaat! Bijzonder was de 
vlucht patrijzen die door de groep werd waargenomen. De jongen, met het formaat van flinke hommels, waren een 
lust voor het oog en een opsteker voor de groep. 

NB37    ˘   WWB Esbeek
Hoewel het uitkomstpercentage bij de Esbeekse weidevogels jaar op jaar erg hoog is, neemt het aantal gevonden 
legsels langzaam af. Dit jaar werden 17 legsels gevonden, 13 kieviten, 1 patrijs, 2 scholeksters en een wilde eend. 2 
kievitlegsels werden gepredeerd,verder kwam alles uit: 88%. Overigens gaan bij deze groep nooit gevonden legsels 
verloren bij werkzaamheden, waarvoor dank aan de boeren en loonwerkers in het gebied! Heel bijzonder zijn de 
kraanvogels, die ook dit jaar weer werden waargenomen. 

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

Kievit 13 13 11 2 84.62 2 0 0 0 0 0

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

Scholekster 2 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

Totaal 17 16 14 2 87.50 2 0 0 0 0 0



Jaarverslag ’10

33

NB38    ˘   Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur
De resultaten van het beschermingswerk van deze groep in 2010 zijn uitstekend. Het aantal gevonden legsels was 
lager dan in 2009, maar met een uitkomstpercentage van ruim 85% was het aantal uitgekomen legsels hoger dan in 
2009. Er hoefden dus nauwelijks vogels aan een 2e legsel te beginnen, wat de daling in het totaal verklaart. Slechts 1 
van de 41 legsels ging verloren door werkzaamheden. Prima werk! 

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

Kievit 36 36 30 6 83.33 2 0 1 0 0 3

Kluut 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Totaal 41 41 35 6 85.37 2 0 1 0 0 3

NB39    ˘   WWB Zuidoost-Brabant 
Deze grote en actieve weidevogelgroep neemt de bescherming van weidevogels voor haar rekening in tal van ge-
bieden in Zuidoost-Brabant. Hoewel het totale aantal gevonden legsels met 658 nog altijd het hoogste van Brabant 
is, werd een behoorlijke terugloop genoteerd (-190). De kievit heeft elk jaar een broedsucces van ruim 70%, wat 
voldoende zou moeten zijn. Desondanks is bij deze soort het grootste verlies te zien. Vergeleken met 2009 kwamen 
160 kieviten minder tot broeden. De oorzaak moet waarschijnlijk worden gezocht in de terugloop van geschikt 
broedgebied en verslechterende omstandigheden voor kuikenoverleving, waardoor op de lange duur vergrijzing van 
de populatie optreedt. Voor dat laatste zijn dan ook dringend maatregelen nodig. Die kunnen o.a. worden gezocht in 
uitgesteld bewerken van de akkers en inzaaien van perceelranden. 
Ook het aantal gruttolegsels dat gevonden werd in de gebieden liep de afgelopen 2 jaar fors terug, van 49 in 2008 
naar 23 in 2010. Veel verliezen werden geleden in het Diessens Broek, nog niet zo lang geleden een van de betere wei-
devogelgebieden van Brabant. Vanwege grootschalig grondverzet, ten behoeve van natuurherstel en waterberging, 
heerste er te veel onrust tijdens het broedseizoen.
De groep nam zich voor om in 2010 meer overeenkomsten met agrariërs af te sluiten voor het aanleggen van rustzo-
nes en dat is gelukt. Het afgelopen seizoen kon van 6 rustzones gebruik worden gemaakt. Hoewel alle zones werden 
aangelegd rond wulpennesten steeg ook het uitkomstsucces van de grutto’s in de zoekgebieden van de groep. 19 van 
de 23 gruttolegsels kwam uit: 83%. Een heel mooi resultaat. Grote winnaar van de afgelopen jaren in Zuidoost Bra-
bant is wel de wulp: het aantal gevonden legsels steeg van 14 in 2008 naar 27 het afgelopen seizoen. De lijst waarop 
maar liefst 15 soorten weidevogels prijken is een teken dat het hier om een groep met ervaring en toewijding gaat. 
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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 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Graspieper 7 7 7 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 23 23 19 4 82.61 2 0 1 1 0 0

Kievit 518 513 392 121 76.41 75 0 29 16 1 0

Kleine plevier 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Meerkoet 6 6 5 1 83.33 1 0 0 0 0 0

Patrijs 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Roodb.tapuit 10 10 10 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 32 32 30 2 93.75 2 0 0 0 0 0

Tureluur 2 2 1 1 50.00 0 0 1 0 0 0

Waterhoen 5 5 4 1 80.00 0 0 0 1 0 0

Wilde eend 11 11 10 1 90.91 1 0 0 0 0 0

Wulp 27 27 16 11 59.26 9 1 1 0 0 0

Totaal 658 653 511 142 78.25 90 1 32 18 1 0

NB41    ˘   Werkgroep Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. 
Het gaat goed met de kieviten in het werkgebied van de Werkgroep Natuur en Milieu in Hilvarenbeek. In 2010 werd 
10 % meer aan legsels gevonden, waarvan 73% uit kwam. 7 legsels werden gepredeerd en 4 gingen door werkzaam-
heden verloren. De 2 scholeksters wisten voor de derde keer op jaar hun legsel succesvol uit te broeden. Al met al een 
succesvol seizoen voor deze groep van coördinator Rien van Hoesel. 

NB42    ˘   WWB Valkenswaard
Met veel passie en volharding werden in het buitengebied van Valkenswaard 3 kievitlegsels en een wulpenlegsel ge-
vonden. Slechts 1 kievitsei kwam uit, de rest van de legsels werd gepredeerd. Daar predatie al jarenlang in dit gebied 
een groot probleem is en de weidevogelstand enorm teruggelopen is, heeft Rien Swinkels met zijn groep het besluit 
genomen om, na vele jaren, te stoppen met weidevogelbescherming. Wij danken Rien voor zijn jarenlange inzet voor 
de weidevogels in Valkenswaard. De groep zal de weidevogels in het gebied in de gaten houden zodat, als het nodig 
is, er weer tot bescherming kan worden overgegaan. 

NB44    ˘   WBG Sint Anthonis
Helaas zijn, ondanks de inspanningen van de groep de aantallen nog verder teruggelopen in St. Anthonis. In 2010 
werden 11 legsels gevonden: 10 van kieviten en 1 van een scholekster. Waarschijnlijk is de predatie van 50% in 2009 
de oorzaak van de terugloop. Bij zoveel predatie komen weidevogels vaak niet meer terug in het broedgebied. Ook 
dit jaar was er te weinig broedresultaat. 2 legsels werden gepredeerd en 2 werden verlaten. Aan de inspanningen 
van de groep zal het in elk geval niet liggen, want in hun zoekgebied gaan slechts zeer zelden legsels verloren door 
bewerkingen. Hier zijn zelfs boeren die hun bewerkingen op maïsland uitstellen om zo de kievitsnesten in alle rust 
uit te laten komen. Heel bijzonder was de vondst van een nest van een wilde eend in een knotboom. Zoiets maakt je 
dag weer goed! 
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NB45    ˘   WVG De Duinboeren Cromvoirt 
Dit is zonder twijfel een van de best georganiseerde groepen van Brabant. Dit komt niet altijd tot uiting in de 
broedresultaten, maar dat kan de groep dan ook niet aangerekend worden. Na een behoorlijke terugval in 2009 
daalde het aantal gevonden legsels in 2010 nog verder, maar dat geldt niet voor het aantal nesten dat uitkwam. Toch 
een positieve ontwikkeling dus. Helaas werden 2 van de 3 gruttolegsels gepredeerd, ondanks een riante rustzone. 
Het wachten is op de terugkeer uit Afrika van de 7 jongen die vliegvlug werden 2009! Mede dankzij de aanwezigheid 
van een weidevogelconvenant in het gebied ligt er een behoorlijk aantal percelen waar laat wordt gemaaid. Hiervan 
profiteren niet alleen grutto en wulp, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik maken in grote getalen 
gebruik van deze percelen. 
De Vughtse Gement is tevens door de Provincie aangewezen als één van de 6 gebieden die in aanmerking komen 
voor collectief weidevogelbeheer vanuit het SNL. Het draagvlak voor deelname onder de boeren is groot en er is een 
gebiedsplan opgesteld door de Agrarische Natuurvereniging en het Coördinatiepunt. In combinatie met de conve-
nantmaatregelen die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd is er weer ruimte voor wat optimisme binnen het gebied. 

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

Gele kwikstaart 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Grutto 3 3 1 2 33.33 2 0 0 0 0 0

Kievit 39 39 20 19 51.28 14 0 3 0 0 2

Scholekster 6 6 4 2 66.67 1 0 1 0 0 0

Wulp 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Totaal 53 53 29 24 54.72 18 0 4 0 0 2

NB46    ˘   WBG De Zeegspotters
Nadat Marianne van Loon met pijn in het hart in 2008 het coördinatorschap van de groep had overgedragen aan 
Hans Berkelmans, verging het de vrijwilligers niet helemaal goed zonder echte coördinator. Voor Hans was het lastig 
al het werk dat Marianne altijd deed te combineren met zijn werk en privéleven. Toch werd alles op alles gezet om 
de weidevogels in het zoekgebied “de Zeeg” aan hun broodnodige bescherming te helpen en niet zonder resultaat. 
Waar het aantal gevonden legsels in 2008 nog bleef steken op 37, werden nu toch weer 70 legsels gevonden. Helaas 
ging ruim de helft verloren door predatie of werd verlaten. De Zeeg is een gebied wat al jaren geteisterd wordt door 
predatie en daarom is het een knappe prestatie dat er toch nog 70 legsels werden geproduceerd door de vogels en 
vervolgens werden opgespoord door de groep. Hoogtepunt was de vondst van een wulpennest, dat dankzij lang 
observeren van de vrijwilligers vlak voor het maaien kon worden gelokaliseerd. Gelukkig was de boer meewerkend 
en maaide ruim om de nestplaats heen. Omdat de Zeeg en de Gement in hetzelfde gebied vallen voor collectief wei-
devogelbeheer kon het ontbreken van een echte coördinator worden opgelost door een samengaan met de Duinboe-
ren, met ingang van seizoen 2011. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Kievit 59 59 26 33 44.07 5 0 1 6 0 21

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

Scholekster 6 6 3 3 50.00 1 0 0 1 0 1

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

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

Totaal 70 70 33 37 47.14 7 0 1 7 0 22

NB47    ˘   WBG Waalwijk 
Het aantal hectare land dat werd afgezocht door de Waalwijkse groep nam licht toe tot 212 ha. Helaas liep het aantal 
gevonden legsels daarmee niet in de pas. Met name het aantal kievitlegsels daalde, met 17% ten opzichte van 2009. 
Hiervan ging, net zoals in afgelopen jaren, een behoorlijk aantal verloren bij werkzaamheden. Mogelijk kan het ge-
ven van voorlichting aan en belonen van loonwerkers in het gebied hier iets aan verbeteren. 
De scholekster deed het uitstekend in 2010. Het aantal gevonden legsels ging van 9 naar 15, waarvan er 11 uitkwa-
men. Ook de wulp ging vooruit, van 2 naar 5 legsels die allemaal uitkwamen, mede dankzij de 2 overeenkomsten voor 
rustzones die door coördinator Harry Keijzer met agrariërs werden afgesloten. Een prachtige prestatie. 

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

Kievit 157 156 112 44 71.79 5 0 29 1 2 7

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

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

Scholekster 15 15 11 4 73.33 2 0 2 0 0 0

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

Wilde eend 3 3 2 1 66.67 0 0 0 0 0 1

Wulp 5 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 184 183 134 49 73.22 7 0 31 1 2 8

NB49    ˘   WVG Alphen – Chaam – Gilze
In 2010 kwam er gelukkig een einde aan de terugloop van het aantal legsels dat per jaar gevonden wordt. Het was 
namelijk exact gelijk aan dat van 2009, maar werd afgelopen jaar gevonden op iets minder hectares. Een lichte stij-
ging dus, en het uitkomstpercentage was met ruim 77% uitstekend. Van de 305 gevonden legsels gingen er slechts 
4 verloren door werkzaamheden en daar draait het in principe toch om: de bescherming bij landbouwactiviteiten. 
De terugloop, die nu is gestopt, werd mogelijk veroorzaakt door een gebrek aan kuikenoverleving. De groep heeft de 
afgelopen jaren dan ook veel aandacht besteed aan het zoeken naar oplossingen. Zo werden de akkers op sommige 
plaatsen uitgesteld bewerkt, overeenkomsten voor rustzones afgesloten en kuikenstroken aangelegd. Ook werd er 
heel veel geobserveerd, om te achterhalen waar nog meer mogelijkheden zouden kunnen liggen om de kuikens de 
kritieke fase door te helpen. Eén boer legde zelfs, uit eigen beweging en zonder compensatie, een strook kort gras 
aan rondom zijn maïsakker, waar door kievitkuikens dankbaar gebruik van werd gemaakt. Door een altijd oplettende 
Maaike Riemslag konden 2 nestjes van tureluurs gevonden worden terwijl de weide al gemaaid werd. De boer raakte 
vertederd en zag op de valreep het nut in van het laten staan van een rustzone voor de piepkleine kuikentjes, die op 
dat moment juist uit het ei kropen! 
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Het collectief akker- en weidevogelbeheer, dat het komende broedseizoen van start gaat in het zoekgebied van de 
groep, zal hopelijk bijdragen aan de verbetering van de omstandigheden van de weidevogels. De groep met zussen 
Maaike Riemslag en Annet Claessen aan het roer heeft in elk geval een hoop voorwerk gedaan en aan gebiedscoördi-
nator Wim van Zon zal het niet liggen, want hij draagt de weide- en akkervogels op de Rielsche heide een warm hart 
toe. 

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

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

Grutto 14 13 8 5 61.54 4 0 1 0 0 0

Kievit 243 197 157 40 79.70 15 8 2 5 1 9

Scholekster 24 19 12 7 63.16 5 0 0 0 0 2

Tureluur 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

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

Wulp 16 16 11 5 68.75 4 0 1 0 0 0

Totaal 305 253 196 57 77.47 28 8 4 5 1 11

NB50    ˘   VWG De Pailjaart 
Even leek het erop dat er in het buitengebied van Best dit jaar geen legsels werden gevonden, omdat het broed-
gebied verloren ging door wegaanleg. Toch konden tussen deze bedrijvigheden door, 10 weidevogellegsels worden 
opgespoord van  4 soorten; 2 kleine plevieren, een roodborsttapuit, een Canadese gans en 6 kieviten brachten het 
samen tot een uitkomstpercentage van 100%. Geweldig! 

NB51    ˘   Weidevogelbescherming Haaren
Het aantal legsels dat gevonden werd door de Haarense weidevogelbeschermers bleef nagenoeg gelijk, maar het 
broedsucces steeg met 73% naar een recordhoogte voor deze groep. In een gebied dat jarenlang te lijden had van 
predatie is dat een goede ontwikkeling! Helaas staan er dit jaar geen grutto’s op het lijstje van de groep. 1 grutto in 
het gebied werd door een andere vogelgroep beschermd, een ander wist zijn nest verborgen te houden tot hij met 
jongen liep. De groep heeft nog veel moeite gedaan om met de boer een overeenkomst af te sluiten voor een rustzo-
ne voor de kuikens, maar die eiste op het laatste moment de dubbele prijs, hetgeen natuurlijk niet gehonoreerd kon 
worden. Gelukkig hebben de kuikens het maaien wel overleefd, dankzij de verjaagstokken die door de groep werden 
geplaatst. 
Een mooie activiteit van de groep is de extra zorg voor een van de gebieden waar ze actief is: het eens zo weidevo-
gelrijke Helvoirts Broek. De groep inventariseert, pleegt overleg met de gebiedsbeheerder en geeft voorlichting aan 
de omwonenden van het gebied om zo de verstoring terug te dringen. Hierdoor zijn ook waardevolle contacten ont-
staan tussen de bewoners en de beheerder. Hopelijk leidt dit alles langzaam maar zeker tot de terugkeer van onder 
andere de grutto’s, wulpen en watersnippen in het Helvoirts Broek. 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Kievit 48 34 25 9 73.53 4 0 1 2 0 2

Scholekster 4 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Totaal 53 37 27 10 72.97 4 0 1 2 0 3

NB52    ˘   ANV Drimmelen
De weidevogelbeschermers van deze ANV hebben nog steeds dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers en aan 
goede veldbegeleiding. Het aantal gevonden legsels bleef steken op het niveau waarnaar het in 2009 gedaald was. 
Nadat het aantal gruttolegsels in dat jaar al was gehalveerd, werden in 2010 helemaal geen gruttonesten meer 
opgespoord. Gelukkig kwam van de 21 ‘knap’ gevonden kievitlegsels 80% uit en dat mag een hele prestatie worden 
genoemd voor een weinig ervaren groep. Bovendien ging geen enkel nest verloren bij werkzaamheden. De komende 
jaren zal ook hier het collectief weide- en akkervogelbeheer van start gaan. Voor de grutto’s is dit beheer de laatste 
strohalm, maar veldleeuwerik, patrijs, kneu en groenling zullen direct profiteren van de aangelegde graan- en gras-
randen langs akkers.

NB54    ˘   WVG Boerdonk
In veel gebieden in Brabant neemt het aantal kieviten af, maar niet in Boerdonk. Deze al jaren goed draaiende groep 
verhoogde het aantal gevonden kievitlegsels van 92 naar 144! Daarvan kwam 73% uit; een hele prestatie. Ook de 
wulp zette de stijgende lijn voort: van 10 naar 14 legsels, waarvan er 10 uitkwamen. Daarvan zaten er 6, net zoals de 
afgelopen jaren, veilig in een van de rustzones waarvoor Toon Kanters ook dit jaar weer de overeenkomsten af heeft 
gesloten. Dit, en het feit dat slechts 5 van de 163 legsels verloren ging bij werkzaamheden, geeft de goede verstand-
houding tussen de agrariërs en vrijwilligers aan in dit gebied.
De groep gaat komend broedseizoen aan de slag met GPS-apparatuur. Hiermee kan niet alleen de locatie van de ge-
vonden legsels exact worden bepaald, maar worden in één moeite ook allerlei gegevens over het legsel opgeslagen. 
Wanneer deze gegevens worden opgeslagen op de computer van de trekker, krijgt de boer of loonwerker een seintje 
wanneer hij een nest nadert. We volgen de ontwikkelingen op de voet! 

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

Kievit 144 142 103 39 72.54 8 3 5 0 0 23

Scholekster 5 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wulp 14 14 10 4 71.43 2 0 0 1 1 0

Totaal 163 160 117 43 73.13 10 3 5 1 1 23

NB55    ˘   Weidevogelgroep Deurne
Het zoekgebied van deze groep nam ook in 2010 weer wat toe, met 22 ha, een goede ontwikkeling. Hoewel het totale 
aantal gevonden legsels hoger is dan voorgaand jaar, is het uitkomstpercentage een stuk lager. Hierdoor begonnen 
veel kieviten aan een 2e legsel, waardoor het totaalcijfer omhoog gaat. Het grootste deel van de verliezen werd ver-
oorzaakt door predatie; 9 door kraaien, 2 door een marterachtige en ook Reintje de vos wist een legsel te verschalken. 
Mogelijk door de aanwezigheid van al deze predatoren is de laatste grutto in het gebied ook dit jaar niet tot broeden 
gekomen. Heel bijzonder was de vondst van 2 nestjes van de kleine plevier, waarvan ook jongen zijn gezien! 
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.

Kievit 52 47 24 23 51.06 13 0 4 3 0 3

Kleine plevier 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Scholekster 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Totaal 56 51 27 24 52.94 14 0 4 3 0 3

NB56    ˘   WVG Weimeren
Jammer genoeg werden er in 2010 iets minder nesten gevonden in Weimeren, maar dat is dan ook het enige min-
puntje. Het aantal gruttolegsels nam juist toe tot 8, waarvan er 7 uitkwamen. De groep sluit dan ook jaarlijks een 
aantal overeenkomsten af in de regeling Rustzones. Eén grutto en één kievit verlieten voortijdig het nest, verder kwa-
men alle gevonden legsels uit: 95%! Het verlies door werkzaamheden is bij deze groep jaarlijks erg laag, maar afgelo-
pen jaar ging zelfs geen enkel legsel verloren tijdens het bewerken van het land. Hieruit blijkt de betrokkenheid van 
de agrariërs in het gebied. De vrijwilligers hebben in 2010 veel jongen gezien, wat hoop geeft op meer legsels in het 
komende broedseizoen. 

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

Grutto 8 8 7 1 87.50 0 0 0 1 0 0

Kievit 33 29 28 1 96.55 0 0 0 1 0 0

Scholekster 4 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

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

Totaal 46 41 39 2 95.12 0 0 0 2 0 0

NB57    ˘   WVG Asten 
Deze jonge groep vond in haar tweede jaar de legsels van 27 kieviten en 4 wulpen. Slechts 2 daarvan gingen verloren 
door bewerking en dat geeft aan dat er al snel een goede verstandhouding met de agrariërs is opgebouwd. Helaas 
sneuvelde bijna 40% van de legsels door predatie; 8 kieviten- en 2 wulpenlegsels. Mogelijk door de aanwezigheid van 
die predatoren kwamen de grutto’s helaas niet tot broeden. Jammer, want in 2009 kwamen allevier de gruttolegsels 
uit. Het beschermingsgebied van de groep nam toe van 123 naar 167 hectare; een positieve ontwikkeling. 



40

       Vrijwillige 
weidevogelbescherming
                       in Noord-Brabant

Bijlage 1   ˘    Coördinatie en ondersteuning

Naam Functie Telefoon

Jochem Sloothaak Provinciaal coördinator Coördinatiepunt LB 06 308 539 96

Marco Renes Veldmedewerker Coördinatiepunt LB Oost 06 523 188 41

Arjen Stoop Veldmedewerker Coördinatiepunt LB West 06 105 217 70

Karel Voets Veldmedewerker Coördinatiepunt LB Midden 06 523 188 37

Anja Popelier Veldbegeleiding Midden 06 105 909 68

Willem Veenhuizen Veldbegeleiding West 06 106 904 77

Bijlagen

Bijlage 2   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen

West-Brabant Groepsnr. Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

Natuurbeschermingsver-
eniging Altenatuur

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

Natuur- en Milieuvereni-
ging Teteringen

NB12 Gonnie Werner weidevogels.teteringen@gmail.com 076 58 12 734 Kouterstraat 12 4847 EV Teteringen

Natuurwerkgroep Ge-
meente Rucphen

NB13 Jan Kiewit j.kiewit@wanadoo.nl 076 50 33 630 Moeskes 1 4871 AE Etten-Leur

Vogel- en Natuurwerk-
groep Zundert

NB17 Marcel van Nijnat-
ten

marcelvannijnatten@kpnplanet.nl 076 59 75 260 W. Pastoorstraat 16 4881 BR Zundert

WBE Baarle-Nassau NB19 Geert Adams geen email 013 51 99 255 Bartelbaan 2a 5113 TB Ulicoten

WBG Raamsdonk NB25

   - loopgroep Slagenland NB25 P. Kuijsters p.kuijsters@kpnplanet.nl 0162 51 30 10 Heemraadsingel 1 4944 VC Raamsdonk

   - loopgroep Made NB25 Theo Nuyten theo.nuijten@kpnmail.nl 0162 68 39 83 Nieuwelaan 27 4921 ZE Made

   - loopgroep Zomerdijk NB25 Jan van Haperen janadje@online.nl 0162 51 39 18 Julianalaan 63 4941 JB Raamsdonks-
veer

   - loopgroep Overdiep NB25 Frans Van Der Wijst van.der.wijst@wxs.nl 0162 45 66 10 A. Blomaerthoek 6 4907 RD Oosterhout

WBG Vliegbasis Gilze Rijen NB33 Andries Pen driespen@xs4all.nl 0161 29 60 96 Postbus 49 5120 AA Rijen

VVN Etten-Leur NB39 Piet Westerhof p.h.westerhof@hetnet.nl - - - -

WBG Waalwijk NB48 Harry Keijzer harry.keijzer@zonnet.nl 0416 33 51 56 Jan Steenstraat 30 5143 GR Waalwijk

WBG Waalwijk NB48 Henk Bergmans h.th.bergmans@home.nl 0416 33 88 56 Dr. Kuyperlaan 50 5142 TD Waalwijk

WVG Alphen - Chaam 
- Gilze

NB50 Annet Cleijsen-
Ansems

annetcleijsen@home.nl 0161 45 54 16 Groenvoort 5 5126 EH Gilze

WVG Alphen - Chaam 
- Gilze

NB50 Maaike Riemslag m.riemslag-ansems@planet.nl 0161 45 28 94 Langereit 13 5126 NG Gilze

ANV Drimmelen NB54 Sjaak van Schie jschie.grenzeloos@hetnet.nl 0162 68 60 52 Oud Drimmelen 4 4924 EK Drimmelen

WVG Weimeren NB57 Evelien Eversdijk evelien_eversdijk@casema.nl 06 539 302 13 Blauwe kei 51 4834 AW Breda

Midden-Brabant Groepsnr. Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

Natuurgroep Gestel NB11 Ben Diekstra dieka@planet.nl 073 551 41 09 Seringenlaan 33 5271 JB St. Michiels-
gestel

Natuurgroep Gestel NB11 Miriam Alders miriam.alders@kpnmail.nl 073 50 35 778 De Toger 7 5258 MP Berlicum

WVG Schijndel e.o. NB14 Wil Hettema wilenharrie.hettema@kpnplanet.nl 073 547 67 11 Piet Heinstraat 20 5481 GR Schijndel

Vogelwacht Paaldijk NB18 Jac Seijkens seijkens5@kpnplanet.nl 040 206 19 24 Halvenne 24 5595 HG Leende

WBG Reusel – De Mierden NB28 Piet Peys p.peijs@chello.nl 0497 64 33 17 Horselaar 10 5541 GB Reusel

WVG Rooi NB30 Wil Foolen w.a.foolen@hetnet.nl 0413 47 56 02 Heistraat 17a 5491 BA Sint-Oedenrode

WVG St. Oedenrode NB31 Bert de Koning lkoning3@tiscali.nl 0413 473093 Corridor 4a 5492 HB Sint-Oedenrode

BCU Vliegbasis Eindhoven NB34 Fons Coelen ahm.coelen@mindef.nl 06 224 189 12 Postbus 90102 5600 RA Eindhoven

BCU Vliegbasis Eindhoven NB34 Martin Vink m.vink@mindef.nl 040 28 96 468 Postbus 90102 5600 RA Eindhoven

WBG Waalre NB36 Gerbrand Rinzema gernyn@telfort.nl 040 21 15 233 Hippocrateslaan 13 5644 DV Eindhoven
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Midden-Brabant Groepsnr. Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

WWB Esbeek NB38 Frank Hafkemeijer f.hafkemeijer@freeler.nl 013 51 69 436 Tuldensedijk 6 5085 NB Esbeek

WWB Zuidoost-Brabant NB40 Ben Jacobs bajjacobs@onsbrabantnet.nl 040 25 34 735 De Bleker 41 5506 BB Veldhoven

WNM Hilvarenbeek e.o. NB42 Rien van Hoesel rienvanhoesel@gmail.com 013 50 52 328 Bloemenstraat 18 5081 CS Hilvarenbeek

WWB Valkenswaard NB43 Rien Swinkels m.swinkels12@chello.nl 046 22 62 857 Buitenhof 9 5591 CV Heeze

WVG Duinboeren Crom-
voirt

NB46 Rini van den Boer boervschijndel@home.nl 073 65 69 414 Beatrixlaan 24 5261 VE Vught

WVG Pailjaart (Best) NB51 Martien Pennings mapennings@onsbrabantnet.nl 0499 37 29 08 Piet Heinshof 26 5684 SP Best

WVB Haaren NB52 Tiny Vermeer jentvermeer@wxs.nl 0411 62 18 42 Hoge Raam 5 5268 KK Helvoirt

Oost-Brabant Groepsnr. Contactpersoon E-mail Telefoon Straat Postcode Plaats

IVN Cranendonck (De 
Kneuter)

NB04 Piet van de Eijnde eijnde01@hetnet.nl 0495 59 32 42 Margrietstraat 10 6026 VE Maarheeze

IVN De Groene Overlaat NB05 Maarten Hermens mtjhermens@tiscali.nl  0485 32 14 40 Kattendoorn 40 5432 BN Cuijk

Stichting Laarbeeks Land-
schap

NB15 Willy van de Ven wja.vdven@hetnet.nl 0499 42 26 74 De Schop 30 5737 JM Lieshout 

Stichting Landschap Bakel-
Gemert

NB16 Paul Kweens p.kweens4@chello.nl 0492 36 64 72 Macropedius-
plantsoen 24

5421 RW Gemert

VWB Boekel-Venhorst NB21 Harrie Tielemans h.tielemans@chello.nl 0492 32 23 09 Berkhoek 2 5427 ES Boekel

WBG Gastel NB22 Toon Peerlings geen email 0495 49 46 92 Heikant 6 6028 RC Gastel

WVG Gewandeweg NB23 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 Willibrordusstraat 9 5351 ED Berghem

VWB “d`n Beerse Overlaet” 
Gem:Lith 

NB24 Clemens Theunisse clemenstheunisse@gmail.com 0412 48 23 06 Molenweg 12 5396 NA Lithoijen

WVB Maasdonk NB25 Gerard Gerrits gerri6@kpnmail.nl 073 53 24 691 Elzendreef 28 5386 GF Geffen

WVG Ravenstein NB27 Pierre de Kleijn pierre.rian@kpnplanet.nl 0486 41 39 67 St. Wilbertstraat 24 5371 KR Demen 

WVG Rietgros NB29 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 Willibrordusstraat 9 5351 ED Berghem

WVG Stijbeemden NB32 Henk van Grunsven hvgrunsv@caiway.nl 0412 40 21 57 Willibrordusstraat 9 5351 ED Berghem

WBG St. Anthonis NB45 Hans Stiphout Hansstiphout@hetnet.nl 0485 38 28 95 Randweg 15 5845 CX St. Anthonis

WVG Boerdonk NB55 Huub van Hees h.vhees508@planet.nl 0413 21 16 49 Oudestraat 15 5469 KE Keldonk

WVG Deurne (VWG De 
Kulert)

NB55 Bert Joppe l.joppe@planet.nl 0493 31 57 00 Huispad 4 5756 AE Vlierden

WVG Asten NB57 Herman Winkel-
molen

h.winkelmolen1@chello.nl 0493 69 83 32 Vlinkert 67 5725 AJ Heusden

Bijlage 3   ˘    Overzicht resultaten Brabant 2010

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

Canadese gans 3 3 2 1 66,67 1 0 0 0 0 0

Eend onbekend 4 4 3 1 75 1 0 0 0 0 0

Fazant 10 10 10 0 100 0 0 0 0 0 0

Geelgors 8 4 4 0 100 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 35 32 26 6 81,25 0 0 4 0 0 2

Graspieper 9 8 8 0 100 0 0 0 0 0 0

Grutto 159 153 115 38 75,16 14 1 12 5 0 6

Kievit 3489 3305 2495 810 75,49 396 31 126 103 7 147

Kleine plevier 17 17 15 2 88,24 2 0 0 0 0 0

Kluut 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 3 3 3 0 100 0 0 0 0 0 0

Krakeend 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuifeend 5 5 4 1 80 0 0 0 0 0 1

Meerkoet 23 23 18 5 78,26 4 0 0 0 0 1

Nijlgans 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0

Patrijs 20 17 14 3 82,35 0 0 2 1 0 0

Rietgors 1 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0

vervolg bijlage 2   ˘    Contactgegevens weidevogelgroepen
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Bijlage 4   ˘    Beschermingsactiviteit per soort 2010

Bij aanaarden bemesten gewas bescherming beweiden maaien overige activiteiten ploegen/eggen rollen/slepen zaaien/poten Totaal

Soort

Eend onbekend 1 1

Fazant 2 2

Gele kwikstaart 1 1

Graspieper 1 1 2

Grutto 15 3 26 7 4 1 3 59

Kievit 24 375 215 14 22 101 334 62 237 1384

Kleine plevier 2 2 4

Knobbelzwaan 1 2 3

Krakeend 1 1

Scholekster 2 7 28 2 10 17 1 11 78

Slobeend 1 1

Tureluur 1 2 1 4

Veldleeuwerik 2 2

Wilde eend 1 1 1 3

Wulp 13 2 5 29 2 5 4 60

Totaal 26 415 248 21 85 127 362 65 256 1605

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

Roodb.tapuit 17 13 13 0 100 0 0 0 0 0 0

Scholekster 259 236 187 49 79,24 28 0 4 7 0 10

Slobeend 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0

Tureluur 13 12 10 2 83,33 0 0 1 1 0 0

Veldleeuwerik 5 3 2 1 66,67 0 0 0 1 0 0

Waterhoen 11 11 10 1 90,91 0 0 0 1 0 0

Wilde eend 42 42 36 6 85,71 3 0 0 0 0 3

Wulp 146 143 104 39 72,73 23 1 4 7 2 2

Totaal 4286 4051 3086 965 76,18 472 33 153 126 9 172

Bijlage 5   ˘    Uitkomstpercentage en verliesoorzaken per beschermingsactiviteit 2010

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

Beschermingsactiviteit: AA Bij aanaarden 26 26 18 8 69.23 6 0 0 2 0 0

Beschermingsactiviteit: BM Bij bemesten 415 405 311 94 76.79 35 4 19 26 1 9

Beschermingsactiviteit: GB Bij gewasbescherming 248 241 194 47 80.50 32 0 1 11 0 3

Beschermingsactiviteit: NB Bij beweiden 21 21 20 1 95.24 1 0 0 0 0 0

Beschermingsactiviteit: OM Bij maaien 85 71 51 20 71.83 11 0 1 4 1 3

Beschermingsactiviteit: OV Bij ov. activiteiten 127 125 108 17 86.40 2 3 4 2 0 6

Beschermingsactiviteit: PE Bij ploegen/eggen 362 350 278 72 79.43 28 4 19 14 1 6

Beschermingsactiviteit: RS Bij rollen/slepen 65 61 48 13 78.69 1 10 2 0 0 0

Beschermingsactiviteit: ZP Bij zaaien of poten 256 247 199 48 80.57 22 3 6 8 1 8

Totaal 1605 1547 1227 320 79.31 138 24 52 67 4 35

vervolg bijlage 3   ˘    Overzicht resultaten Brabant 2010
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