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Voorwoord

Geen voorjaar is gelijk voor de weide- en akkervogels. Dat maakt het altijd 
weer verrassend. Het voorjaar van 2014 was ongekend warm. Vrijwilligers 
waren lekker vroeg op pad om het eerste kievitseitje te vinden. 
Sietse Kallenkoot uit Lemmer was ditmaal de vinder van het eerste kievitsei. 
Hij vond dit op 7 maart en dat is een maand eerder dan in 2013, bijzonder!

Nu we aan het einde zijn gekomen van een periode van agrarisch 
natuurbeheer (ANB) rijst de vraag wat dit heeft opgeleverd voor 
weide- en akkervogels. Hoeveel nesten vinden we nu op land met een 
beheersovereenkomst. Om precies te zijn, zijn er 11 kievitsnesten gevonden 

op land met een beheerovereenkomst. Dit geeft 
wel aan dat ANB voor weidevogels niet bijster 
betere broedgelegenheid biedt. Winst zit mogelijk 
in meer foerageergelegenheid. Dit wordt echter niet 
geregistreerd. Het is jammer dat weidevogels niet 
echt veel voordeel halen uit ANB. Het aantal percelen 
waarop een pakket is afgesloten is trouwens minimaal: 
het gewone boerenland zonder pakket is zwaar in de 
meerderheid. Of ANB werkt voor akkervogels is moeilijk 
te beoordelen middels ons legselregistratie-systeem.
We zijn pas begonnen met het invoeren van 
broedparen, en die registratie is nog niet volledig. 
Vandaar een sterke wens om broedparen van 
akkervogels ook zo goed geregistreerd te krijgen als 
de gevonden nesten. Daarmee krijgen we een beter 
beeld van wat er leeft in het buitengebied, en dat is 
o zo waardevol. Als nestbeschermer ligt de focus op 
nesten zoeken en dat vraagt een andere strategie dan 
broedparen in beeld brengen. Daaraan moeten we 
allemaal nog wennen en werken om dit te verbeteren.
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Het ziet er niet naar uit dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB) veel verbetering voor akker- en weidevogels zal brengen en dat is een 
gemiste kans voor deze vogels, die steeds meer in de verdrukking komen op 
landbouwgrond. Het melkquotum dat in 2015 verdwijnt, heeft zo ook een 
uitwerking op het landschap. Melkveehouders zijn zich hier al duidelijk op aan 
het voorbereiden, met het bouwen van nieuwe en uitbreiden van stallen. Meer 
melk betekent een toename van gras en mais in het landschap, en dus is er 
een intensivering te verwachten. Uit het verleden hebben intensiveringen in 
de landbouw niet veel positiefs voor weide- en akkervogels betekend. Dus blijft 
zorg en aandacht voor akker en weidevogel nog steeds actueel.

Jan Nagel
Projectleider weidevogels
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Inleiding

In dit jaarverslag vindt u de resultaten van het broedseizoen 2014 van weidevogels 
in Flevoland. In het project ‘weidevogelbescherming’ werken vrijwilligers en boeren 
samen aan de bescherming van weidevogels. Vrijwilligers zoeken de nesten en 
over het algemeen sparen de boeren vervolgens de gevonden nesten, door ze te 
verplaatsen bij werkzaamheden of door er omheen te werken. Coördinatoren zijn 
lokaal het aanspreekpunt voor vrijwilligers en boeren en ze organiseren start- en 
evaluatieavonden. Naast het zoeken van de nesten, houden de vrijwilligers ook de 
resultaten bij van de nesten. Daarnaast tellen ze op de boerderijen nesten van huis- 
en boerenzwaluwen. De tijd die in al deze activiteiten wordt gestoken, wordt ook 
bijgehouden. 
De provincie Flevoland financiert het project weidevogel- en akkervogelbescherming.

Het was een vroeg voorjaar waarbij uien en bieten snel in de grond zaten. Door het 
stabiele weer was er alle tijd om de gewassen te zaaien en ruim 400 nesten zijn in het 
voorjaar door boeren actief gespaard bij de werkzaamheden. Dat is behoorlijk meer dan 
in 2013 (268). Het gras groeide door dit goede voorjaar ook als een raket. Grutto’s waren 
nog maar net aan de leg of er werd gemaaid. Niet alle gruttonesten zijn tijdig ontdekt 
voordat er gemaaid werd, spijtig, maar dat zijn situaties die zich eens in de zoveel jaren 
voordoen.
Vorig jaar kwamen de gruttonesten uit tijdens het maaien, en ook dat is niet erg 
gunstig geweest. Dan zie je dat de broedrust in een weidevogelnatuurgebied wel erg 
grote voordelen heeft t.o.v. het boerenland, en dat dit soort gebieden ook hard nodig 
zijn. Hopelijk komen met de ontwikkelingen van het programma Nieuwe natuur van 
de Provincie Flevoland, er toch enkele gebieden bij waar weidevogels baat bij hebben. 
Natuurmonumenten heeft bij Kraggenburg plannen waarbij heel gericht aan de 
weidevogels wordt gedacht, en ook de plannen voor Schokland Zuid zijn niet direct 
ongunstig voor weidevogels. Maar daar waar grutto’s broeden zijn geen ontwikkelingen 
voor betere weidevogelbiotopen en dat is  jammer, een gemiste kans! Maar hopen dat 
de andere plannen doorgaan. In december zal daar meer duidelijkheid over komen.

Het was dit jaar voor vrijwilligers voor de tweede maal mogelijk om zelf nesten 
in te voeren via het legselregistratie-systeem. Wederom is daar door alle groepen 
ruimschoots aandacht aan besteed. Het heeft er in geresulteerd dat 677 nesten (70%) 
door de vrijwilligers zelf zijn ingevoerd. Het aangeven van een nestlocatie op kaart 
wordt steeds meer toegepast en daarmee wordt het systeem steeds waardevoller. Dit 
jaar hebben we ook gevraagd om broedparen waarvan we de nesten niet vinden, zoals 
o.a. graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik in te tekenen om daarmee een actueel 
beeld te krijgen van alle aanwezige vogels op het boerenland. Dit is nog niet zo goed 
ingeburgerd als het invoeren van gevonden nesten. In totaal zijn 166 waarnemingen 
ingevoerd van 35 verschillende soorten. Het vraagt een andere vorm van registreren in 
het veld, waar de meeste vrijwilligers nog een boekje bij zich hebben voor de nesten. 
Heb je hier meer aan een kaartje van de percelen waar je je waarneming op in gaat 
vullen. Het begin is er, we zijn op de goede weg, maar er is zeker nog wat op dit vlak te 
winnen.

1
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Aantal vrijwilligers en boeren

Hadden we vorig jaar een kleine toename van vrijwilligers, dit jaar zijn we weer terug 
op het niveau van 2011. Ondanks de 6 nieuwe cursisten van de weidevogelcursus is 
het aantal mensen dat gestopt is groter geweest dan de aanwas. Gelukkig hebben de 
meeste nieuwe vrijwilligers leuke ervaringen opgedaan, omdat het een goed jaar was. 
Het blijft toch lastig om in onze provincie mensen te vinden die iets met weidevogels 
willen doen. Er is hier een sterke scheiding tussen buitengebied en stad. De mensen 
die wel meedoen hebben die barrière al eens geslecht, hetzij doordat ze zelf van 
een boerderij afkomen, of in het verleden daar mee te maken hebben gehad. Veel 
vogelaars binnen ons vrijwilligersbestand hebben we niet. Die vinden het buitengebied 
waarschijnlijk te beperkt qua soorten. Het zal in de toekomst ook lastig blijven om 
vrijwilligers te werven, maar eenmaal verslaafd aan die weidevogels, blijkt dit toch een 
geweldige hobby om te mogen uitvoeren.
Aan belangstelling van boeren hebben we niet te klagen. Er zijn 16 nieuwe boeren 
benaderd om weidevogels te beschermen. In 2014 namen 296 bedrijven deel, met een 
totale oppervlakte van 11.059 hectare (zie figuur 1). 

2

Figuur 1: aantal vrijwilligers, deelnemende bedrijven en beschermde oppervlakte (in hectares) 
 van 1995 t/m 2014.
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Gevonden nesten en uitkomstpercentages

Er zijn dit jaar bijna 20 nesten meer gevonden dan in 2013. Een mooi resultaat. 
De toename komt grotendeels door de kievitsnesten. De scholekster deed het met 
20 nestjes iets minder, evenals de grutto waarvan 8 nesten minder zijn gevonden. 
Het aantal nesten van de bontbekplevier nam toe met 3 nesten. Bijzonder dit jaar is 
het hoge totale uitkomstpercentage. Dat is met 10% toegenomen tot 73,6% uit (dat zijn 
119 nesten meer tov 2013). Gemiddeld maken we 3 maal per 10 jaar zo’n schommeling 
mee. Dus uniek is het niet, maar sprongetjes omhoog zijn beter te verteren dan dat het 
minder goed gaat. 

Tabel 1: aantal gevonden nesten en uitkomstresultaat in 2014.

3

Soort	 Totaal	 Bekend	 Uit	 Niet	uit	 %	uit
Bontbekplevier 20 16 12 4 75
Eend onbekend 1 1 1 0 100
Fuut  5 3 2 1 67
Gele kwikstaart 1 1 1 0 100
Graspieper 3 2 1 1 50
Grutto 49 47 27 20 57
Kievit 703 628 457 171 73
Kleine plevier 1 0 0 0 0
Knobbelzwaan 6 4 3 1 75
Meerkoet  26 20 12 8 60
Scholekster 133 115 102 13 89
Stormmeeuw 4 3 3 0 100
Tureluur 16 16 12 4 75
Waterhoen 2 1 0 1 0
Wilde eend 13 9 4 5 44
Totaal	 983	 866	 637	 229	 74
   74% 26%
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Verliespercentages en -oorzaken

Met het hoge uitkomstpercentage van 73,6%, blijken alle verliesposten mee te vallen 
(zie figuur 2). Alleen is  een half procentje meer nesten verloren gegaan bij werkzaam-
heden. Dit is opmerkelijk, want je zou in het GPS tijdperk, waarin boeren minder op 
het stuur hoeven te letten en dus alerter op de legsels zouden kunnen zijn, eerder een 
verlaging verwachten van het legselverlies. De verliesoorzaak predatie is voor het 4e jaar 
op rij gezakt van 16,5% via 13,7% naar 12,6% en nu naar 7,6%. Daar zit de grootste winst 
voor 2014. Het percentage verlaten nesten is met 1,7% gedaald naar 6,8%. Van 6,9% van 
de nesten is niet duidelijk waardoor ze precies verloren zijn gegaan. Dit is beduidend 
beter dan vorig jaar. Overige verliesoorzaken drukken nauwelijks een stempel op de 
resultaten. In tabel 3 worden de verliesoorzaken per soort uitgesplitst. De zwarte kraai 
en vos bakken er niet veel van. Maar mooi ook. Bij het ploegen en eggen zijn wat meer 
nesten gesneuveld, vorig jaar was daarbij geen verlies, de verliezen bij het zaaien zijn 
gelijk gebleven.

4

Figuur 2: uitgekomen nesten en verliesoorzaken.
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Tabel 2: verliesoorzaken per soort.

Legenda:
ON: Onbekend, onduidelijk welke oorzaak
OV: Overige verliesoorzaak
P: Predatie, soort niet bekend
PB: Predatie, door bunzing
PHW: Predatie, door hermelijn,wezel
PO: Predatie, door overige dieren
PK: Predatie, door kraai/meeuw
PM: Predatie, door mens
PV: Predatie, door vos
V: Verlaten

W: Werkzaamheden, soort niet bekend
WA: Werkzaamheden, door aanaarden
WB: Werkzaamheden, door bemesten
WGB: Werkzaamheden, door gewasbescherming
WM: Werkzaamheden, door maaien
WO: Werkzaamheden, overig
WPE:  Werkzaamheden, door ploegen/eggen
WRS: Werkzaamheden, door rollen/slepen
WW: Werkzaamheden, door schudden/wiersen
WZP: Werkzaamheden, door zaaien/poten

Soort	 ON	 OV	 P	 PB	 PHW	 PK	 PM	 PO	 PV	 V	 W	 WA	 WB	 WGB	 WM	 WO	 WPE	 WRS	 WW	 WZP	 Totaal

Bontbekplevier 1  1   1   1            4
Fuut  1                   1
Graspieper   1                  1
Grutto 1 1 5  2 1    8         2  20
Kievit 50  16  1 13 1 5 5 46 4 4 1 1  3 9 2  10 171
Knobbelzwaan 1                    1
Meerkoet 1 4 1 1      1           8
Scholekster 5  2   3  1 1 1           13
Tureluur     1  1   2           4
Waterhoen   1                  1
Wilde eend 1  1       1     2      5
Totaal	 60	 6	 28	 1	 4	 18	 2	 6	 7	 59	 4	 4	 1	 1	 2	 3	 9	 2	 2	 10	 229
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Beschermingsactiviteiten

Het aantal beschermingshandelingen (458) bij nesten ligt fors hoger als in voorgaande 
jaren. Door het vroege voorjaar kwamen vogels vlot aan de leg, waardoor er bij 
werkzaamheden nogal eens een nestje lag. Met name bij aardappelen en gras is er 
veel gespaard. De bescherming van nesten was succesvol (79% uit) en dat is zelfs 5,5% 
meer dan het gemiddelde van alle nesten. Toch mooi om dit eens zo overduidelijk 
in de getallen terug te vinden dat beschermen werkt. Een beter beloning voor de 
inspanningen kan je niet krijgen.  
Het succes van beschermen bij ploegen en eggen (70% uit) is top te noemen, en bij het 
zaaien is het nog beter (80%). De nesten waar omheen werd gemaaid hebben minder 
geluk gehad dan vorig jaar toen 93% van die nesten is uitgekomen. Nu was het een 
acceptabele 65%. Oorzaak is toch dat de grutto’s nog niet zo vast zaten op hun nesten 
tijdens maaiwerkzaamheden. Al met al een mooi beschermingsresultaat in 2014. 

Legenda:
aa: aanaarden
zp: zaaien of poten
pe: ploegen en/of eggen
om: omheen maaien

ov: overige activiteiten
bm: bemesten
gb: gewasbescherming
rs: rollen/slepen

5

	 nesten	 aa	 zp	 pe	 om	 ov	 bm	 gb	 rs	 besch.	nesten	 %	
Aardappelen 219 87 47 54   9 5  202 92
Mais 79   1   2 9  12 15
Gras 120  1 1 51  28  1 82 68
Uien 126 2 11 4  11  24 1 53 42
Bieten 68  13   8  8  29 43
Bollen 102  5 5  4    14 14
Groenten 7 2 2 2      6 86
Overig gewas 136 2 19 10  3  4  38 28
Graan 32  2 2  1  3  8 25
Onbekend gewas 87 6 1 7      14 16
Peulvruchten 3         0 0
Graszaad 4         0 0
Totaal	 983	 99	 101	 86	 51	 27	 39	 53	 2	 458	 47
Uitk.% per beschermingsactiviteit 85 80 70 65 74 85 94 50 79% 

Tabel 3: aantal gevonden nesten per gewas met uitkomstpercentage per beschermingsactiviteit.

Soort	 ON	 OV	 P	 PB	 PHW	 PK	 PM	 PO	 PV	 V	 W	 WA	 WB	 WGB	 WM	 WO	 WPE	 WRS	 WW	 WZP	 Totaal

Bontbekplevier 1  1   1   1            4
Fuut  1                   1
Graspieper   1                  1
Grutto 1 1 5  2 1    8         2  20
Kievit 50  16  1 13 1 5 5 46 4 4 1 1  3 9 2  10 171
Knobbelzwaan 1                    1
Meerkoet 1 4 1 1      1           8
Scholekster 5  2   3  1 1 1           13
Tureluur     1  1   2           4
Waterhoen   1                  1
Wilde eend 1  1       1     2      5
Totaal	 60	 6	 28	 1	 4	 18	 2	 6	 7	 59	 4	 4	 1	 1	 2	 3	 9	 2	 2	 10	 229
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Resultaat van de groepen

De groepen Emmeloord, Kraggenburg en Zeewolde maken nog steeds moeilijke tijden 
door. Het aantal nesten dat gevonden wordt is minimaal, en de verliezen zijn ditmaal 
alleen bij Emmeloord hoog. De kwetsbaarheid van deze 3 groepen is groot. Al is de wil 
er wel om er wat van te maken, de vogels ontbreken in het werkgebied. Dat maakt het 
beschermen van weidevogels daar lastig. De andere groepen hebben redelijke aantallen 
weidevogels, waardoor er voor vrijwilligers een leuke uitdaging ligt om het veld in te 
gaan. De ervaring van de vrijwilligers neemt met de jaren toe, en daarmee kunnen we 
ook constateren dat het een harde kern is die zich nog steeds inzet, niks niet Job hoppen 
naar een andere vrijwilligersklus. Dat maakt dat weidevogelvrijwilligers een enorme 
kennisbron zijn van het buitengebied, niet alleen op vogelgebied maar ook kennen ze 
hun boeren. Die opgebouwde samenwerking houdt al jaren stand en levert vooral op de 
lange termijn veel op.  
Ook de invoer van legselgegevens in het legselregistratie-systeem gaat steeds beter. 
Men weet inmiddels hoe het werkt en ziet de voordelen. Naast de invoer van nesten 
worden er ook steeds meer gedragswaarneming en erfvogels in kaart  gebracht. 
Dit jaar zijn er 677 nesten (dat zijn er 100 meer) met locatiegegevens ingevoerd. 
De gedragswaarnemingen namen toe van 88 naar 142, waarbij er 24 verschillende 
soorten vogels in kaart zijn gebracht. Het aantal erfvogels nam toe van 6 naar 24 
waarnemingen, waarbij er 11 soorten zijn gevonden. Hierin zijn nog wel wat stappen te 
maken. Wennen aan een andere manier van registeren is de grootste factor waarom het 
nog lang niet overal wordt toegepast. Maar daar kunnen we aan werken. 

Ook de App “signalering vogelnesten”, waarmee de boer op zijn smartphone kan 
zien waar de nesten liggen en een signaal krijgt als hij er met de trekker in de buurt 
komt, is nog maar door 1 boer toegepast. Dus daar is nog zeker winst te halen. Actuele 
informatie delen is door de techniek mogelijk gemaakt, maar vraagt zeker aandacht in 
de praktijk. Het kaartje in de stal is nog lang niet afgeschreven. Dit spreekt het grootste 
deel van de vrijwilligers en boeren nog steeds aan. Maar er zijn meer mogelijkheden die 
erom vragen om benut te worden.

6

Tabel 4: resultaat van de groepen.

Groep	 totaal	 vrijwil-	 ervarings-	 boeren	 kievit	 schol-	 grutto	 bontbek-	 overige	 %	uit
 ha	 ligers	 jaren	 	 	 ekster	 	 plevier	 vogels
Dronten/Biddinghuizen 1014 15 9,3 40 81 3 0 0 29 76
Swifterbant/Lelystad 4582 25 6 80 131 3 0 5 0 61
Zeewolde 1051 7 9 28 23 0 0 0 0 84
Luttelgeest/Marknesse 558 14 11,3 28 94 5 0 2 1 81
Emmeloord/Nagele 482 8 9 10 23 0 0 0 0 24
Kraggenburg/Ens 560 6 8,2 18 3 0 0 0 0 100
Rutten/Espel 2812 37 7,9 92 348 122 49 13 48 77
Totaal	 11059	 112	 8,2	 296	 703	 133	 49	 20	 78	 983
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7
Inventarisatie zwaluwen en urenbesteding vrijwilligers

De zwaluwtelling leverde dit jaar wederom meer waarnemingen op van beide soorten, 
een record zelfs. Zo werden er 100 huiszwaluwen en 65 boerenzwaluwen meer geteld. 
Nu hebben deze paartjes zich niet beperkt tot één broedsel. Want tot ver in september 
zie je boerenzwaluwen nog steeds jongen voeren. En dat zal toch wel een 3e legsel 
moeten zijn. Maar ook zie je dat huiszwaluwnesten soms maar een korte levensduur 
hebben, en soms vroegtijdig van de muur vallen. Dus lang niet alle broedparen zijn ook 
daadwerkelijk succesvol. De groepen Rutten en Lelystad/Swifterbant vinden nog steeds 
de meeste huis- en boerenzwaluwen (85%).

In 2014 is de tijdsbesteding voor het zoeken en beschermen van de nesten iets minder 
geworden. Met z’n allen is er 2363 uur besteed aan deze geweldige hobby. De uren van 
de boeren zijn hierbij niet meegerekend. Ten opzichte van 2013 is dit afgenomen met 
240 uren, oftewel ongeveer 2 uren per vrijwilliger. 
De besteding per nest is nu 2,4 uur per nest. Dat bedenk je niet als je na 5 minuten je 
eerste nest al hebt gevonden. Maar startavonden, reistijd van en naar het boerenland, 
terugkomen om te kijken of een nest is uitgekomen en die keer dat je niets vindt 
kosten ook allemaal tijd. Al met is er een enorme inspanning geleverd voor de 
weidevogelbescherming. En dat al jaren door veelal dezelfde mensen. Petje af voor deze 
constructieve houding om je jaar in jaar uit in te zetten voor de weide- en akkervogels 
van Flevoland. Bedankt!  
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Kanttekeningen bij nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

De vergoedingen van de overheid die boeren krijgen om te produceren worden 
de komende jaren op een andere leest geschoeid: het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid (GLB). Vanaf 1 januari 2015 zullen akkerbouwers, maar ook veehouders 
die veel grond met akkerbouwers ruilen, met een vergroeningsverplichting van 5% van 
hun land te maken krijgen. Er zijn 4 keuzes voor de boeren. Dat klinkt erg mooi, maar 
hoe pakt dit uit voor de akker- en weidevogels? Hieronder de opties en de te verwachten 
effecten voor akker- en weidevogels op een rij:

Onbeheerde akkerranden
Dit zijn randen zonder vergoeding, zonder beheereisen en zonder wegingsfactor. Ze zijn 
één tot twintig meter breed en kunnen gecombineerd worden met beheerpakketten 
vanuit het agrarisch natuurbeheer (ANB). Het is echter niet mogelijk om zowel via de 
vergroening als via ANB betaald te krijgen voor het aanwezig zijn van de akkerrand 
en de daardoor misgelopen inkomsten. Bovendien zullen de beheerpakketten vanuit 
het ANB maar op een beperkt aantal kansrijke gebieden neergelegd mogen worden. 
Hiervan verwacht ik dan ook geen kwaliteitsimpuls voor de akker- en weidevogels. 

Beheerde akkerranden	
Dit zijn randen op tenminste 30% van het totale vergroening oppervlak, ingezaaid met 
een kruidenrijk mengsel. Ze moeten 3 meter of breder zijn en de helft ervan blijft in de 
winter staan. Ook de aangrenzende sloot telt mee in dit verhaal. Hier hebben akker- en 
weidevogels de meeste positieve kansen. Al vraag ik me wel af hoe die slootkanten dan 
beheerd worden, want met de huidige klepelmaai-frequenties valt er voor slootkanten 
geen natuurwinst te behalen. Er is echter nu nog niet bekend hoe die slootkanten 
beheerd moeten worden. 

Stikstofbindende gewassen	mogen meetellen als vergroening. Dat zijn gewassen als 
luzerne, esparcette, rolklaver, rode klaver, lupine of veldbonen. Voor weidevogels acht ik 
deze gewassen niet echt interessant. 
Voor akkervogels vormen deze gewassen wel een geschikt biotoop. Maar als bijv. luzerne 
gemaaid wordt, zijn ze hun nestje of jongen alsnog kwijt. Voor vlinders en andere 
insecten zal zo’n bloeiend veld wel een gunstige uitwerking kunnen hebben. 

Vanggewassen blijven op lichte gronden in de winter staan, en bieden daardoor nog wel 
dekking en foerageergelenheden, maar naar mijn idee op het verkeerde moment van 
het jaar, waardoor het niet waardevol is voor weidevogels. Voor overwinterende akker-
vogels is dit echter wel winst. Overigens zaaien veel boeren na tulpen en aardappelen 
altijd al vanggewassen, dus is er weinig winst t.o.v. de huidige praktijk.

Al met al word ik nog niet enthousiast van het GLB met betrekking tot winst voor de 
akker- en weidevogels. Het hangt sterk af hoe een boer (of boeren gezamenlijk) dit gaat 
invullen, maar de verbetering zal minimaal zijn. Kortom, die 5% vergroening lijkt zijn 
doel voorbij te schieten. 

8
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Vogelwacht Rutten e.o. WVB Espel
- C. Hartveld, (0527) 26 23 52
 De Gardeniers 23,  8313 AX  Rutten
 charlesenmarisa@kpnmail.nl

WVB Emmeloord, Nagele   
- B. van der Weg, (0527) 69 87 87
 Stellingwerf 22,  8304 LG  Emmeloord
 weg00074@planet.nl

WVB Luttelgeest, Marknesse
- W. Postma, (0527) 20 23 18
 Uiterdijkenweg 38,  8315 PR  Luttelgeest
 wilpostma@planet.nl

- E. & H. Schepers, (0527) 20 29 88 
 Uiterdijkenweg 37,  8315 PR  Luttelgeest
 huubschepers@hetnet.nl

WVB Dronten / Biddinghuizen
- J. de Jong, (0321) 31 79 91  
 Arendsdaalder 30,  8253 BT  Dronten 
 Jong-Schutte@kpnplanet.nl

WVB Swifterbant / Lelystad
- J. Botterberg, (0321) 32 25 39
 Kamperfoelielaan 31,  
 8255 JK Swifterbant   
 jaapsen@yahoo.com

WVB IVN Zeewolde
- J. de Muynck (036) 522 53 21
  Naaldaar 7,  3892 BM  Zeewolde
 j.demuynck@solcon.nl

Adressen van groepscoördinatoren
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Landschapsbeheer Flevoland

Botter 14-03
8232 JP Lelystad
tel. (0320) 294939
flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapsbeheer.net
twitter: @LBFlevoland
facebook: www.facebook.com/landschapsbeheerflevoland


