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Voorwoord

Na een verblijf van 2 maanden in Soedan zette ik op 21 maart om 7.00 uur  
weer voet op Nederlandse bodem. In de trein vanaf Schiphol naar Lelystad zag 
ik baltsende kieviten boven de weilanden nabij Weesp. Dat deed wat met me, 
ik werd daar weer helemaal enthousiast, ik had het begin van het voorjaar 
met de weidevogels dus echt gemist. Geen 4 uren later vond ik samen met 
mijn vader al weer 6 kievitsnesten. Gelukkig, ik was het nog niet verleerd. 
En wat rook het lekker buiten daar in de landerijen, heerlijk. Leuk dat deze 
kleine dingen zo waardevol kunnen zijn. Voorjaar, het jaargetijde van onze 
weidevogels, hoe zou het dit jaar allemaal verlopen?

Nou, daar kunnen we duidelijk over zijn: niet goed. Al snel bevestigden de 
berichten van vrijwilligers ook mijn beleving dat ze maar weinig vogels zagen. 
Het jaar 2011 was al niet om naar huis te schrijven, maar nu nog minder 
vogels? Wat is er aan de hand op het platteland? Zou dit een voortvloeisel 
zijn van vorig jaar? Daar geloof ik niet in. Achteruitgang is een geleidelijk 
proces, waarom nu ineens zo duidelijk zichtbaar en de harde realiteit? Het 
is moeilijk om te blijven geloven dat het ooit weer beter zal gaan met de 
weidevogels. Ook een bezoek aan een aantal weidevogelgebieden in Fryslân 
deed mij de moed in de schoenen zinken. Op die vlak gekilverde, gedraineerde 
en diep ontwaterde graslandpercelen nagenoeg geen kieviten. Ook daar 
zijn dus duidelijk minder weidevogels dan voorheen. De moderne bedrijven 
met alleen maar biljartlakens als graslandpercelen bieden geen dekking en 
voedsel voor weidevogels. Als een perceel eenmaal een biljartlaken is, blijft 
dit zo, boeren veranderen dit niet meer. Daardoor is deze achteruitgang 
niet te stoppen. Er zal een moment komen dat ook een kievit (na grutto en 
scholekster en veldleeuwerik) tot de zeldzame weidevogels gaat behoren. Ook 
Vogelbescherming rapporteerde afgelopen zomer al over de achteruitgang 
van de weidevogels. In 50 jaar tijd gemiddeld 61-73% minder broedvogels op 
het platteland, dat zijn de feiten!
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Kunnen we dan niets meer doen voor de weidevogels? Natuurlijk wel. Nesten 
sparen voor werkzaamheden blijft een nuttige bezigheid als je dit samen met 
een boer kan vormgeven. Er zijn voldoende mooie voorbeeld van boeren en 
vrijwilligers die laten zien het serieus te nemen en er alles voor over hebben 
de vogels in het voorjaar een handje te helpen. Maar het uiteindelijke effect 
op de gehele populatie zal onvoldoende zijn om deze in stand te houden. 
Ondanks het leger aan vrijwilligers en boeren die het tot in de puntjes regelen 
voor weidevogels. Als er na deze goede zorg voor nesten geen voedsel en 
dekking te vinden is voor kuikens, zullen er onvoldoende kuikens groot worden 
om de weidevogelpopulatie op peil te houden. De nieuwe Sovon vogelatlas 
van Nederland die de komende jaren gemaakt gaat worden, zal deze 
achteruitgang pijnlijk bloot leggen.

Stoppen met de hele bescherming, is wel eens iets waar je aan denkt. Maar al 
snel zou ik me erg schuldig gaan voelen tegenover de weidevogels. Ik kan de 
manier van werken en de intensiteit in de landbouw niet veranderen. Maar 
de weidevogels zullen blijven proberen te nestelen op boerenland. Dat zit nu 
eenmaal in hun genen. Alle reden voor mij om hun nesten niet aan het lot 
over te laten!

Jan Nagel
Projectleider weidevogels
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Inleiding

In dit jaarverslag vindt u de resultaten van het broedseizoen van weidevogels in 
Flevoland in 2012. 
In het project weidevogelbescherming werken vrijwilligers en boeren samen aan de 
bescherming van weidevogels. Vrijwilligers zoeken de nesten en over het algemeen 
beschermen de boeren vervolgens de gevonden nesten, door ze te verplaatsen bij 
werkzaamheden of door er omheen te werken. Lokaal zijn coördinatoren het 
aanspreekpunt voor vrijwilligers en boeren en zij organiseren de start- en evaluatie-
avonden. Naast zoeken van nesten houden de vrijwilligers de resultaten van de nesten 
bij. Ook 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 weidevogelbescherming t/m 2013. 
En ook de Nationale Postcode Loterij heeft bijgedragen aan het Gruttofonds.

Het was niet een bijzonder vroeg voorjaar voor de weidevogels, maar toen het eenmaal 
begonnen was, hadden we redelijk mooi weer. Toch leverde dit jaar helaas weer minder 
nesten van weidevogels op. Dat is erg onprettig, maar wel de harde realiteit, die nooit 
zal wennen. 
Op 10 maart werd landelijk het eerste kievitsei gevonden in Fryslân, een grote 
uitzondering ten opzichte van voorgaande jaren, want meestal werd in Eemland het 
eerste eitje gevonden. Op 14 maart was het raak in Flevoland. Tonnie Groot Koerkamp uit 
Rutten vond aan de Noordermeerweg op z’n huiskavel het eerste Flevolandse kievitsei, 
wat hem in 2010 ook al was gelukt. 

Om de weidevogels prominent in het nieuws te krijgen was er op 
zaterdag 21 april de weidevogelkijkdag bij de familie van der Wal in Creil. 
Deze locatie is gelegen aan de tulpenroute, dus we waren voorbereid 
op een goede opkomst. Door het regenachtig weer waren de mensen 
helaas niet uit hun auto te krijgen en de deelname viel jammer genoeg 
tegen. Met de speciale mobiele weidevogelkijkhut zijn een vijftal 
rondritten over de kavel geweest en hebben in totaal 30 mensen 
kunnen genieten van de vele weidevogels op de kavel van de familie 
van der Wal. Loonbedrijf van Dun leverde belangeloos een trekker voor 
deze dag. Een aantal vrijwilligers van de vrijwilligersgroep uit Rutten 
hebben deze dag geholpen met het rondrijden en uitleg geven over de 
weidevogels. Ondanks de matige belangstelling hebben de mensen 
toch genoten van de weidevogels op deze geweldige weidevogelrijke 
locatie.

Ook is er door Omroep Flevoland een aflevering van Natuurlijk Flevoland 
gewijd aan weidevogels. Samen met Gerard van Ommen hebben 
we mooi in beeld gekregen hoe we weidevogelnesten actief kunnen 
beschermen en ook het gebruik van mandjes uit kunnen leggen. 

1
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Aantal vrijwilligers en boeren

Dit jaar hebben we een toename van het aantal vrijwilligers, met 122 vrijwilligers 7 
meer dan in 2011. Dankzij de cursus weidevogelbescherming, die in Bant heeft plaats 
gevonden, zijn er 12 nieuwe vrijwilligers enthousiast en actief geworden, een mooie 
start van het weidevogelseizoen. Doordat het op sommige kavels geringe aantal 
gevonden nesten, twijfelen vrijwilligers of ze door moeten gaan. Het is moeilijker om 
ze gemotiveerd te houden, en dat is begrijpelijk. Het werven en opleiden en motiveren 
van vrijwilligers blijft daarom een belangrijke zaak om aan te werken.
Er zijn 9 nieuwe boeren benaderd om weidevogels te beschermen, waardoor het aantal 
onderzochte hectares iets is toegenomen. In 2012 namen 270 bedrijven deel, met een 
totale oppervlakte van 11.146 hectare (zie figuur 1). 

2

Figuur 1: aantal vrijwilligers, deelnemende bedrijven en beschermde oppervlakte (in hectares) 
 van 1995 t/m 2012.
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Gevonden nesten en uitkomstpercentages

Er zijn dit jaar 52 nesten minder gevonden dan in 2011. Deze afname komt grotendeels 
door de afname van kievitsnesten. Vorig jaar was het aantal nesten al met 377 stuks 
verminderd, en nu zijn er nogmaals minder nesten gevonden. Dit geeft te denken over 
de werkelijke toestand van de weidevogels in Flevoland. Het gaat dus slecht. Er is te 
weinig voedsel en dekking voor weidevogels te vinden in ons landschap, waardoor 
aantallen achteruit blijven lopen, ondanks onze inspanningen.

Tabel 1: aantal gevonden nesten en uitkomstresultaat in 2012.

Het aantal gevonden nesten van de bontbekplevier is ook iets afgenomen van 25 naar 
18 nesten.
Met het aantal grutto’s ging het dit jaar beter dan in 2011. Er kwamen 30 grutto’s meer 
aan het broeden wat veel zegt over de voedselbeschikbaarheid in het voorjaar voor 
grutto’s. Ondanks deze mooie aantallen waren de resultaten van de broedsels niet 
hoopgevend. Slechts 27 van de 74 gruttonesten kwamen uit. Door werkzaamheden zijn 
er meer gruttonesten gesneuveld, dan door  vernieling door predatoren. Betreffende 
boeren schaam u diep en probeer het volgend jaar beter te doen!
Voor het gruttofonds zijn dit jaar 31 nesten aangemeld, waarvan 15 nesten zijn 
uitgekomen.

3

Soort	 Totaal	 Bekend	 Uit	 Niet	uit	 %	uit
Bergeend 1 1 1 0 100
Bontbekplevier 18 14 7 7 50
Eend onbekend 1 1 1 0 100
Fuut  5 4 3 1 75
Gele kwikstaart 1 1 1 0 100
Graspieper 4 3 1 2 33
Grutto 74 72 27 45 38
Kievit 579 506 315 191 62
Knobbelzwaan 4 3 2 1 67
Meerkoet  17 6 3 3 50
Scholekster 114 70 61 9 87
Stormmeeuw 7 3 3 0 100
Tureluur 14 14 9 5 64
Veldleeuwerik 1 1 0 1 0
Wilde eend 13 7 5 2 71
Totaal	 853	 706	 439	 267	 62
   62 % 38 %
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Van de kievit werden 88 nesten minder gevonden. De grote verliezer dit broedseizoen. 
Koude winters in Europa worden als extra belastend voor de kievit beschouwd, een 
van de oorzaken waardoor er 13% minder kieviten tot broeden kwam in 2012. 
Het uitkomstpercentage van de kievitsnesten bleef gelijk (62%).
Gelukkig hebben we ook een meevaller in het rijtje: de scholekster. Daarvan zijn 26 
nesten meer gevonden. Het uitkomstpercentage ging zelfs met 12% omhoog, naar 87%. 
Zoals gewoonlijk heeft de scholekster weer het hoogste uitkomstresultaat van alle 
weidevogels in Flevoland. 
Van de tureluur zijn minder nesten gevonden, maar met 64% is het slechte uitkomst-
percentage van vorig jaar (35%) verbeterd. 
De kleine plevier en kuifeend zijn we kwijt uit de lijst. Daarvoor in de plaats is de 
bergeend teruggekomen. De meerkoeten en futen doen het eveneens dit jaar weer 
goed.
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Verliesoorzaken

Het aantal uitgekomen nesten (62,2%) (zie figuur 2) is gelijk gebleven ten opzichte van 
2011, de verliesoorzaak predatie is gedaald van 16,5% naar 13,7%. Echter het verlies door 
werkzaamheden(7%) is iets toegenomen met 1,3%. Het aantal verlaten nesten (5,5%) 
is iets toegenomen (1%). Van 10,5% van de nesten is niet duidelijk waardoor ze precies 
verloren zijn gegaan. Beweiding en overige verliesoorzaken drukken niet echt een 
stempel op de resultaten. 
In tabel 2 zien we de verliesoorzaken per soort uitgesplitst. Het aantal predatiegevallen 
door de zwarte kraai is nagenoeg gehalveerd. Predatie door vos is niet noemenswaard 
gebleken. Bij het land klaarmaken en zaaien zijn iets meer nesten gesneuveld. Van 74 
nesten heeft men de verliesoorzaak niet kunnen achterhalen. Zo lastig blijkt dat dus 
altijd maar weer als je in het veld bij een niet uitgekomen nest staat. Wat is hier aan de 
hand?   

4

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

Legenda tabel 2:
B: Beweiding, soort vee niet bekend
ON: Onbekend, onduidelijk welke oorzaak
OV: Overige verliesoorzaak
P: Predatie, soort niet bekend
PK: Predatie, door kraai/meeuw
PM: Predatie, door mens
PO: Predatie, door overige dieren
PV: Predatie, door vos
V: Verlaten

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

Soort	 B	 ON	 OV	 P	 PK	 PM	 PO	 PV	 V	 W	 WA	 WB	 WM	 WO	 WPE	 WW	 WZP	 Totaal

Bontbekplevier  2  1 1   1 2         7
Fuut   1               1
Graspieper              2    2
Grutto  8  11 2    9 1   9 3  1 1 45
Kievit 2 56 1 52 10 2 10 4 24 10 1 2  1 7  9 191
Knobbelzwaan   1               1
Meerkoet  1 2               3
Scholekster 1 5   1    2         9
Tureluur    2     1    1 1    5
Veldleeuwerik         1         1
Wilde eend  2                2
Totaal	 3	 74	 5	 66	 14	 2	 10	 5	 39	 11	 1	 2	 10	 7	 7	 1	 10	 276
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Beschermingsactiviteiten

Het aantal beschermingshandelingen (265) bij nesten ligt in dezelfde grootte als 
voorgaande jaren. Door het stabiele weer in het voorjaar is het zaaien van gewassen 
rustig verlopen. Het succes van de beschermingshandelingen (58% uit) is goed 
te noemen, wel iets minder dan in 2011. De beschermingshandelingen waren dus 
zeer succesvol. Dit jaar zijn veel mandjes gebruikt, om het verplaatsen van nesten 
eenvoudiger te maken voor de boeren en loonwerkers, vooral handig op percelen 
waar meerdere malen een nest moet worden verplaatst. Zou het hoge succes bij 
beschermingshandelingen hiervan een gevolg zijn? Het is niet uit de getallen af te 
leiden, omdat we het niet speciaal kunnen bijhouden, maar het klinkt aannemelijk.
Het succes van beschermen bij ploegen en eggen is goed te noemen, vorig jaar al 
een goed succes met 65% uit, dit jaar dus iets lager. Evenzo bij het zaaien en poten 
iets minder succesvol van 85% naar 60% uit, maar nog steeds zeer acceptabel. Van de 
nesten waar omheen gemaaid werd is 59% uitgekomen. Het uitkomstresultaat zit elk 
jaar rond deze waarde.
Hoewel was afgesproken niet in bollenvelden te zoeken, omdat bescherming daar 
nagenoeg niet noodzakelijk is, blijkt dat er toch 54 nesten zijn geregistreerd. Nu weten 
we dat een aantal bollenboeren de nestvondsten ook doorgeeft, omdat ze er voor 
hun werk toch doorheen lopen. Bollenvelden zijn een van de veiligste plekken voor 
weidevogels om te broeden, dat moeten we niet vergeten, maar worden de kuikens er 
ook groot? Dat zou nog eens goed moeten worden onderzocht? 

5

Legenda tabel 3: aa: aanaarden | zp: zaaien of poten | pe: ploegen en/of eggen | om: omheen maaien
ov: overige activiteiten | bm: bemesten | gb: gewasbescherming | nb: beweiden | rs: rollen/slepen

	 nesten	 aa	 zp	 pe	 om	 ov	 bm	 gb	 nb	 rs	 besch.	nesten	 %	
Aardappelen 178 60 10 22    1   93 52
Mais 110  6 3  1 7 1   18 16
Gras 129   3 50  4  7 1 65 50
Uien 118 1 26 25  1    1 54 46
Bieten 66  2   5  1   8 12
Bollen 54   3       3 6
Groenten 16          0 0
Overig gewas 56 1   5  2    8 14
Graan 21  1     1   2 10
Onbekend gewas 99  6 3      4 13 13
Peulvruchten 3   1       1 33
Graszaad 3          0 0
Totaal	 853	 62	 51	 60	 55	 7	 13	 4	 7	 6	 265	 31
Uitk.% per beschermingsactiviteit 75 60 57 59 33 17 25 57 83 58

Tabel 3: aantal gevonden nesten per gewas met het uitkomstpercentage per beschermingsactiviteit.
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Resultaat van de groepen

De resultaten van de vrijwilligersgroepen zijn erg wisselend. Dronten, Espel, Luttelgeest 
en Emmeloord maken een sprong vooruit. Espel is daarin koploper met 62 nesten meer 
dan in 2011. De groepen Biddinghuizen, Lelystad/Swifterbant, Zeewolde, Kraggenburg 
en Rutten gaan er op achteruit. In Rutten zijn bijvoorbeeld 120 kievitsnesten minder 
gevonden. Dat hakt er in. 
Het aantal gruttonesten (22) is vooral in Espel toegenomen, maar ook de scholekster 
(30) maakt in Rutten weer een enorme stap vooruit. De uitkomstresultaten in Zeewolde 
zijn nog nooit zo hoog geweest, van 24% naar 92% van de nesten uit. Het aantal nesten 
is echter erg laag. Emmeloord gaat daarentegen qua uitkomstresultaten met 29% 
naar beneden. Ook komen er geluiden uit een aantal groepen die nog maar weinig 
nesten vinden, waar doen we dit nu nog voor? Gezien de geringe hoeveelheden nesten, 
of het slechte uitkomstpercentage. Begrijpelijke geluiden, die vragen om gehoord te 
worden. De groep Almere is al gestopt, aangezien ze voor het tweede jaar geen nesten 
aanleveren. Ook in Kraggenburg was het behoorlijk mager qua nesten. Gelukkig  spoort 
Landschapsbeheer Nederland de weidevogelvrijwilligers aan om ook andere vogels te 
monitoren. Zo is ons legseladministratiesysteem nu uitgebreid met de mogelijkheid om 
de minder algemene broedparen te registreren op een digitale kaart. Daarmee krijg je 
een veel completer beeld van de voorkomende vogels op een bedrijf. Dus die zingende 
veldleeuwerik of roepende kwartel komt dan wel met een stip op een kaartje te staan, 
wat meer gedetailleerde info geeft over de toestand van vogels op het platteland. Een 
waardevolle aanvulling waarmee we het vrijwilligerswerk weer een nieuwe dimensie 
mee kunnen geven. Zo krijgt iedereen een eigen inlogcode voor de bedrijven waar hij 
bezig is met weidvogelbescherming. Dat maakt het een stuk leuker om gegevens bij te 
houden. Zelfs met je mobiele telefoon kan je dan nestgegevens invoeren. Dat is weer 
een mooie vooruitgang!

Tabel 4: resultaat van de groepen.

6

Groep	 totaal	 vrijwil-	 ervarings-	 boeren	 kievit	 schol-	 grutto	 bontbek-	 overige	 %	uit
 ha	 ligers	 jaren	 	 	 ekster	 	 plevier	 vogels
Dronten 505 13 6,6 17 62 1   22 62
Biddinghuizen 509 3 10,7 10 26 1    74
Swifterbant/Lelystad 4485 24 5,4 75 108 5  4  61
Almere 92 3 6,7 2      
Zeewolde 1051 10 8 24 14     92
Luttelgeest/Marknesse 528 14 9,1 19 95 5  1 1 67 
Emmeloord/Nagele 482 10 6,2 10 25 6 1 3 1 30
Kraggenburg/Ens 560 6 7,7 18 5     50
Rutten/Bant 1520 30 6,3 56 140 73 42  28 73
Espel 1414 8 5,6 39 104 23 31 10 16 45
Totaal	 11146	 121	 6,8	 270	 579	 114	 74	 18	 68	 853
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Vogelwacht Rutten e.o.
- C. Hartveld, (0527) 26 23 52
 De Gardeniers 23,  8313 AX  Rutten
 charlesenmarisa@kpnmail.nl

WVB Kraggenburg, Ens
- vacant

WVB Emmeloord, Nagele   
- B. van der Weg, (0527) 69 87 87
 Stellingwerf 22,  8304 LG  Emmeloord
 b.v.d.weg@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 Espel 
- W. Pronk, (0527) 61 13 45
 Onderduikersweg 41a,  8311 RD  Espel
 wpronk@vanmeijel.nl

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

WVB Swifterbant / Lelystad
- F. Galle, (0321) 32 38 45
 De Banier 57,  8255 GK  Swifterbant 
 f.galle@kpnmail.nl 

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

WVB Almere
- vacant

Figuur 3: uitkomstpercentage van de groepen.
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Inventarisatie zwaluwen en uren besteding vrijwilligers

De zwaluwtelling voeren we inmiddels voor het zesde jaar uit. De resultaten zijn 
nogal wisselend. Vorig jaar weer veel nesten, dit jaar weer een sterke daling. 
De geluiden kwamen al tijdens het broedseizoen dat er minder zwaluwen aanwezig 
waren. Ze waren ook laat gearriveerd, met name huiszwaluwen begonnen daardoor 
laat met broeden. De vroege zwaluwtellers hebben op veel plekken nog nestbouw 
waargenomen. 
Uiteindelijk zijn er in 2012 877 huiszwaluwen en 624 boerenzwaluwen geteld. Als je 
dit met 2011 vergelijkt, toen er 1166 huiszwaluwen en 952 boerenzwaluwen zijn geteld, 
dan is dat een behoorlijk terugval. Als oorzaak wordt aangegeven dat er een slechte 
overwinteringssituatie was in Afrika. Het was er te droog en zandstormen zorgden 
voor verlate terugkeer naar Nederland. De groepen Rutten en Lelystad/Swifterbant 
vinden nog steeds de meeste huis- en boerenzwaluwen. Een aantal groepen heeft 
geen zwaluwen geteld.

In 2012 is de tijdsbesteding nagenoeg gelijk ten opzichte van 2011 met 2645 uren 
besteed aan de weidevogelbescherming. Om dat even in perspectief te zien, dat zijn 
ruim 66 weken van 40 uren. Als Landschapsbeheer besteden we ook nog ongeveer 
180 uren in de vorm van cursus geven, landelijk overleg volgen, jaarverslag schrijven 
en groepen bezoeken op start- en evaluatieavonden. Dat is 6% van het geheel aan 
besteedde uren. Niet veel dus, maar zeker noodzakelijk om het totaal overzicht te 
bewaren van wat er met weidevogels in Flevoland gebeurt. 

Dank voor jullie inspanningen en laten we ondanks de achteruitgang doorgaan zodat 
we de kievit en andere weidevogels niet aan hun lot overlaten. Een handje helpen kan 
geen kwaad. Of we daarmee de weidevogels op de lang duur kunnen behouden moeten 
we maar afwachten. Maar het heeft dan niet aan ons gelegen.
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