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1. Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Weidevogelbescherming ˝AVEREEST˝ stelt zich als doel zoveel mogelijk van de in dit 
gebied broedende weidevogels te beschermen, opdat meer legsels kunnen uitkomen. Bij 
weidevogelbescherming wordt de aandacht voor overleving van kuikens, in het bijzonder 
van de grutto, steeds belangrijker. 
 
De werkzaamheden op landbouwgronden volgen elkaar tegenwoordig zo snel op, dat het 
voortbestaan van weidevogels steeds moeilijker wordt. 
Gelukkig wil een toenemend aantal agrarische ondernemers en medewerkers van loonbedrijven in 
samenwerking met vrijwillige weidevogelbeschermers zich inzetten voor bescherming van de 
weidevogel. 
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2.  Beschermgebied 
 

Weidevogelbescherming “AVEREEST” .  
In 1995 is Henk Spijkerman gestart met weidevogelbescherming in Dedemsvaart. Vanaf 
1996 hebben zich vrijwilligers bij hem aangesloten en  in 2007 heeft de  vereniging  78 
vrijwilligers, die bij 178  boeren de nesten van weidevogels beschermen op 4070 ha. 
 

  
De vrijwilligers zijn  actief in  4 gemeenten; Hardenberg, Dalfsen, Staphorst en Ommen. Ook zijn er 
gebieden die de Overijsselse provinciegrens overschrijden naar Drenthe. Dit heeft ertoe geleid dat er 
vanaf 2005 samenwerking   tot stand is gekomen met Landschapsbeheer Drenthe. Nabij Kerkenveld, 
Elim, Coevorden en Zuidwolde is dit het geval.  

 
De beschermgebieden beginnen in de gemeente Dalfsen, in het gebied tussen Nieuwleusen en 
Oudleusen. In onze eigen gemeente Hardenberg beginnen we in het Westerhuizingerveld, Den Kaat, 
Vierde Blok, omgeving Oostwijk, richting Elfde Wijk. Dan gaan we richting Luttergreppel, Slagharen, 
Schuinesloot, Nieuwe Krim, De Krim, Lutten en Oud-Lutten. In 2003 en 2004 is het gebied uitgebreid 
met Ane, Anerveen, Holthone en Holtheme. 
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3. Woord van de voorzitter 
 

 
Omdat ik voorzitter ben, wordt er elk jaar van mij verwacht dat ik met een verhaal voor het 
jaarverslag kom. Voor dit jaar wil het mij niet zo goed lukken. Eigenlijk heb ik veel te vertellen en 
eigenlijk ook weer niet. 
 

 

 
 
Ik bereid mij zo in de loop van maart voor op het 
weidevogelseizoen. Hier kijken, daar even een 
praatje. Rondrijden in de omgeving en de eerste 
waarneming voor mijzelf opslaan.  
 
Foto: Janny Spijkerman 

 
Het jaar 2007. Het begon heel anders dan de voorgaande jaren, waar we tot eind maart met veel kou 
en sneeuw te kampen hadden. Dat het dit jaar in april zo warm en droog zou zijn dat had niemand 
verwacht en eigenlijk was “ik” er helemaal niet op voorbereid.  
De warmte en droogte tot begin mei zorgden ervoor dat de bovenlaag van het land zo droog werd dat 
ik de markeerstokken de grond niet in kreeg. Voor de snavel van de grutto was dit totaal onmogelijk. 
Dat heeft er toe geleid dat veel vogelparen niet tot paring zijn overgegaan in deze droge periode. 
Toen er eindelijk begin mei een regenachtige periode aanbrak, waar ik het gevoel had dat het herfst 
werd en we de zomer al gehad hadden, gingen toch de grutto’s nog nestelen.  
De tweede tegenvaller voor de grutto in 2007: Het vinden van de nesten door de vrijwilligers was in 
het inmiddels lange gras erg moeilijk. De regenperiode hield nogal lang aan en het gras bleef maar 
groeien. Dat het moeilijk was voor de weidevogelbeschermers de nesten van de grutto’s te vinden kon 
ik begrijpen, maar wat ik heb gehoord is dat het zelfs voor de vogels bijna onmogelijk was hun nest 
terug te vinden. Dat was veel erger. Hierdoor zijn er op sommige plaatsen nogal wat nesten verloren 
gegaan.  
 
 
 
 
In veel gebieden, waar het eigenlijk nog niet aan 
maaien toe was, zijn ze toch begonnen. Dat was 
de derde tegenvaller voor de grutto. Al snel 
liepen grote groepen grutto’s in de kale 
weilanden. Dat betekende dat het massale 
maaien voor deze groepen grutto’s er toe heeft 
geleid dat of de nesten of de kuikens verloren 
gingen. 
 
 
                                               Foto: Landschap Overijssel  
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Ik heb veel in het veld gezworven en met de vrijwilligers gepraat. De ene was enthousiast en had een 
nest met kuikens gevonden en een andere  belde mij op met de mededeling dat er het zoveelste nest 
leeggeroofd was door een marterachtige. Tot overmaat van ramp belde deze zelfde vrijwilliger mij op 
dat niet alleen de eieren, maar ook de oude vogel opgevreten was. Dan is er niks meer te redden en 
zelfs geen kans voor het volgende jaar. Een paar dagen later belde hij cynisch op met de mededeling 
dat hij een dode steenmarter gevonden had! Was dit de dader?  
 

Steenmarter                    
 
              
 
Niet alleen in deze omgeving, maar ook in Friesland laten de weidevogels mij niet met rust. Daar hoor 
ik vanaf mijn terras de kieviten, grutto’s, tureluurs en wulpen. 
Nabij het Tjeukemeer in de buurtschap Rohel trof ik een gebiedje aan waar ik mijn  ogen niet kon 
geloven. Allemaal stokjes, grote stukken gras had de boer laten staan en het wemelde er van de 
kieviten, grutto’s en kuikens. De boer vertelde mij dat hij dit project samen met nog een paar boeren 
had. Er wordt op sommige stukken niet bemest. Dan groeit het gras niet zo hard, dat is beter voor de 
nesten van de grutto. Prachtig om te zien allemaal. Ook als het weidevogelseizoen al weer bijna 
voorbij is. De vogels komen dan in groepen bij elkaar. Dat was voor mij aanleiding om zo in de loop 
van september een kijkje te nemen bij de slikvelden  aan de waddenkust. Hier waren veel vogels, 
zoals grutto’s, wulpen, steenlopers, kluten en natuurlijk de scholekster. 
 
 
Dan kwam voor mij in november een heel grote teleurstelling. Ik had 
altijd het idee dat de scholekster een vogel was waar het nogal goed 
meeging. Tot ik via SOVON vernam dat dit helemaal niet het geval is 
en dat mee daarom 2008 is uitgeroepen als jaar van de scholekster. 
 
Bijna geen vogel die méér bij Nederland past dan de scholekster. Een 
groot deel van de wereldpopulatie broedt en overwintert hier. Maar 
het gaat slecht met de scholekster en het is onduidelijk waarom. 
SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming willen graag 
aandacht hiervoor en hebben daarom 2008 uitgeroepen tot het Jaar 
van de scholekster. 
De scholekster is een opvallende vogel die bijna overal in Nederland 
broedt. De Waddenzee ontleent zijn internationale belang onder 
andere aan de enorme aantallen scholeksters die er overwinteren. 
Maar al meer dan tien jaar lopen de aantallen terug. Omdat de 
scholekster een langlevende soort is, is de snelheid van de afname 
alarmerend. In nauwelijks 15 jaar tijd is het aantal scholeksters 
gehalveerd! Hoe dat komt is niet duidelijk. Is het een gevolg van de 
verslechterde omstandigheden in de Waddenzee? Of is er iets aan de 
hand in het broedgebied? 
Door het organiseren van het Jaar van de scholekster hopen SOVON 
en Vogelbescherming een antwoord op deze vragen te krijgen. 
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4.  Voorbereidingen voor het weidevogelseizoen 2008 
 
De voorbereidingen beginnen al in december. Het jaarverslag is dan al gedrukt. Het moet ingebonden  
en verspreid worden onder de boeren. Gelijktijdig met het overhandigen van het jaarverslag wordt 
ook weer de vergunningslijst getekend. Al met al vraagt dit veel voorbereidingswerk.  
 
Elk voorjaar wordt er veel aandacht besteed om de vrijwillige weidevogelbescherming onder de 
aandacht te brengen. Zo was er een dialezing in Lutten. 
 
* Dialezing: 
 
                               “De weidevogels zijn in aantocht “ 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze avond trok een gering aantal 
bezoekers, maar leverde toch weer 
een vrijwilliger op. 

                

 
 
 
Overleg met Landschap Overijssel  
De coördinator van Landschap Overijssel de heer E. Booij,  had in het voorjaar een overleg met de 
coördinatoren van de weidevogelverenigingen in deze regio. Hier werden de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen besproken. Die komen tijdens de voorjaarsvergadering van onze vereniging weer ter 
tafel. Erwin Booij geeft hier een terugkoppeling uit het Overijssels Platform Weidevogelbescherming. 
 
 
Landschap Overijssel vervult verder de secretariële functie van het Overijssels Platform 
Weidevogelbescherming. Binnen het platform wordt mede aandacht gegeven aan de uitvoering van 
de acties, zoals die staan in het provinciale beleidsplan "Boeren met weidevogels".  
 
 
 
 
De start van het weidevogelseizoen:  
 
 
           

  

De jaarlijkse aftrap door Landschap Overijssel was in 2007 op donderdag 8 
maart in Heino. Door dhr. E. Booij van Landschap Overijssel werden de 
resultaten van 2006 gepresenteerd. De toekomst van de 
weidevogelbescherming in Overijssel werd door dhr. G.J. Gerritsen toegelicht 
en de jaarlijkse vrijwilligersprijs werd uitgereikt.  
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5. Nominatie Boerenland Vogelland 
 
 
 
Nadat onze vereniging genomineerd werd in december 2006 door Het Nationale Compliment en onze 
voorzitter van de Stichting GreenWish een aanmoedigingsprijs had ontvangen hadden we als 
vereniging ingeschreven voor prijsvraag Boerenland – Vogelland. Naast deze opgave was er de 
mogelijkheid je aan te melden voor de Infomarkt. We rekenden niet op nominatie maar het was wel 
een uitdaging voor ons. Maar toch: 
In de loop van februari kregen we te horen dat we genomineerd waren in de categorie:  
Communicatie en informatie. De prijsuitreiking was op zaterdag 10 maart 2007. 
 
 
Dag van de Boerenlandvogels 
 
De coalitie Boerenland-Vogelland wil partijen die 
actief zijn rond landbouw en boerenlandvogels 
enthousiasmeren om de bescherming van vogels 
op het boerenland een impuls te geven. 
 
 

          
 

                              

 
 
 
Op de infomarkt, tussen de vele Landelijke 
organisaties, was onze stand te vinden.  
 
We waren zeker geen onbekende in het rijtje van 
deelnemers.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Boerenland – Vogelland is een samenwerking 
tussen Landschapsbeheer Nederland, De 
Landschappen, 
Natuurlijk Platteland Nederland en 
Vogelbescherming Nederland                    
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6. Eerste kievitsei.                 
 
Inmiddels was het éérste kievitsei in Nederland gevonden op 7 maart in Utrecht. Die zaterdagmorgen 
was Spijkerman vroeg vertrokken naar Lunteren voor de nominatie en de infomarkt voor de startdag 
Boerenland-Vogelland. Het meldpunt 1e kievitsei van de Provincie Overijssel was bij Spijkerman. 
 
In de loop van de morgen werd er gebeld en werd de telefoon opgenomen door een niet deskundige. 
Het hele verhaal drong niet tot hem door en hij herinnerde zich dat telefoontje zondag weer! 
 
Net thuis gekomen belde de heer Koenderink met de mededeling het éérste kievitsei van Overijssel 
gevonden te hebben. Hiervoor werden persberichten de deur uit gedaan. Zondagmorgen heel vroeg 
TV Oost aan de telefoon. Het persbericht was achterhaalt. Uiteindelijk heeft het eerste kievitsei van 
Overijssel de Stentor gehaald: 
 
Notaris gezocht: wie vond eerste kievitsei? 
MARKNESSE - Het vinden van het eerste kievitsei in Overijssel lijkt een eitje in vergelijking met de 
zoektocht naar de vinder ervan. De regie ontbreekt in Overijssel, dus een officiële winnaar bepalen is 
schier onmogelijk. Zaterdagmiddag 17.00 uur. De vondst van het eerste kievitsei in Overijssel wordt 
wereldkundig gemaakt. Ene meneer Koenderink vond het eitje nabij Hengevelde. Te laat blijkt later: 
Om 15.00 uur vindt een Hengeloër een kievitsei bij Bornerbroek. Ook te laat. Bij Ebbenbroek 
(gemeente Hardenberg) is om 09.15 uur een ei gevonden. En weer mis. Tussendoor gaat de inmiddels 
twijfelachtige eer nog even naar de heer Timmerman uit Genemuiden om te eindigen bij Jan 
Mooiweer uit Marknesse. Hij vond om 08.55 uur een kievitsei, tussen Vollenhove en Blokzijl.                         
 
 
 
Het éérste kievitsei van de vereniging werd gevonden door de heer Habers uit Gramsbergen. 
 
 
 
 
 
Niet alleen het vinden van “het” eerste kievitsei is 
mooi, maar als je voor de eerste keer met een 
familielid het land in gaat, die je iets wil vertellen 
over de weidevogels, is het natuurlijk fantastisch 
dat  je  een nestje  vindt. 
Dit overkwam de schoonzus van één van onze 
vrijwilligers. 
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7. De voorjaarsvergadering  
 
 
De voorjaarsvergadering,  13 maart 2007,   werd een gezellige en druk bezochte avond. Voor onze 
vrijwilligers de start van het weidevogelseizoen. 

 
Voor iedereen was er het jaarverslag 2006, informatie voor het nieuwe seizoen en informatie van 
Landschap Overijssel. Om iets te noemen: sporen in de sneeuw, het melden van het 1e kievitsei en 
gedragsregels voor weidevogelbeschermers. 
  
Het financieel verslag is besproken. De kascommissie, bestaande uit de heren de Jong en Doggen, 
heeft alles gecontroleerd en een verklaring van akkoord afgegeven. In verband met afwezigheid van 
de penningmeester hebben de andere bestuursleden en de kascommissie de gestelde vragen 
beantwoord. De functie van penningmeester wordt tijdens de vergadering niet ingevuld. Er zal 
gezocht worden naar een (tijdelijke) oplossing. 
 
Het pasje en de stempelkaart  werden weer verlengd en zo kon iedereen weer met de benodigde 
paperen het veld in. De weersomstandigheden waren gunstig.  

 
 

 
 
 
 
  

 
25 maart was het toch nog wel koud ! 

  
 

De vrijwilligers gingen aan de slag. 
            

  
Johan Slatman vulde zijn gevonden nesten in het 
eierboekje in. 

 
Rob van t’Zand  vond een kievitsnest waarvan de eerste 
kuikens uit de eieren waren gekomen 
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8. Waarnemingen 
 
 
Bij de eerste waarneming hebben we al stilgestaan: het vinden van het eerste kievitsei. Toen éénmaal 
het eerste ei gevonden was, kwamen de meldingen achter elkaar binnen. Zowel van de kievit, alsook 
van de wulp, de grutto en de scholekster. 
 
               

 
grutto 

 

 
Scholekster met kuiken 

 
Wat die resultaten ook waren; de vrijwilligers hebben zich dit jaar weer volop ingezet:  
 
 
 
 

 
Henk Ballast turend over het land 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel uit de De Stentor 03-03-2007 
 
Inwijding in wereld kievitseieren zoeken. 
 
Door Willem Boverhof 
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Inwijding in wereld kievitseieren zoeken 
 
OUD LUTTEN - Het is een kwestie van dagen, voordat het eerste kievitsei wordt gevonden. 
 
Henk Ballast uit Oud Lutten, vorig jaar vinder van het eerste kievitsei in Overijssel, licht een tipje van 
de sluier op. "In het begin moet je niet zoeken,want dan dool je een slag in de rondte." 
 
Met pen en papier legt de Oud Luttenaar zijn strategie uit. Een staatsgeheim maakt hij er niet van. 
Ook al moet Ballast schoorvoetend toegeven dat hij het toch echt wel een beetje voor de sport doet: 
het eerste kievitsei vinden. De eerste landelijk zal hij niet worden. Daarvoor is het in Overijssel net 
een paar graadjes te koud ten opzichte van de zuidelijke provincies. 
 
De strategie: "Je stapt het land in, en daar waar een kievit opvliegt zet je een stok neer. Waar je die 
stok neer zet komt niet zo nauwkeurig.  Dan ga je terug het land uit en wacht. Vervolgens komt de 
vogel terug en landt ergens. Vanaf de plek waar hij landt tot aan het nest loopt ie altijd een stukkie. 
En dan pssst is ie weg. Dat punt hou je in de gaten. Dan trek je een rechte lijn vanaf waar je staat tot 
een oriëntatiepunt in de achtergrond: een schuur of een boom bijvoorbeeld. Vervolgens loop je daar 
in een rechte lijn op af en kom je het nest vanzelf tegen. Als het goed is natuurlijk." 
 
Ging het maar zo gemakkelijk. Een kievit is natuurlijk ook niet achterlijk. Maar Ballast evenmin. De tijd 
om zijn strategie toe te passen is nog niet aangebroken. Er moeten eerst nog vier stadia worden 
doorlopen. Half februari zag hij ze komen. Op een stuk braakliggend maïsland achter zijn woning net 
buiten Oud Lutten. "Nu zitten ze in de fase dat de stelletjes zich afzonderen." Honderden kieviten 
'grazen' op het land. "Die zijn er om te eten, de meesten trekken verder. Ik gok dat er zo'n zes of 
zeven koppels overblijven", aldus Ballast. Het volgende stadium is het goedkeuren van een nest door 
het vrouwtje. Een paar speelnesten, zoals Ballast het noemt, heeft hij al gevonden. "De mannetjes 
maken dan een kuiltje en de vrouwtjes komen langs ter goedkeuring. Is zo'n vrouwtje tevreden, dan 
kan zij beginnen met stofferen." In hetzelfde ritme als de zoektocht naar een geschikt nest, wordt er 
gepaard. Wanneer de eerste eitjes dan gelegd worden kan Ballast moeilijk inschatten. "De grond is nu 
nog te koud. een tijdsbestek is moeilijk aan te geven. Ik denk dat er volgende week op kleine schaal 
misschien al wel een nest te vinden is. Maar ja, eerst moet de zon erop." 
 
Dat eerste kievitsei vinden ziet Ballast niet als sport. 'Het is leuk, maar aan zo'n eerste kievitsei moet 
je niet al te zwaar tillen. Het belangrijkste vind ik dat je lekker in de natuur bezig bent en je doet wat 
voor de bescherming van de weidevogel." De elektricien in ruste heeft in zijn regio ruim honderdzestig 
hectare waar hij de vogels beschermt. Bij veertien boeren haalt hij jaarlijks een handtekening, zodat 
Ballast bevoegd is op hun land te komen. "Die samenwerking gaat hartstikke goed. Vaak bellen ze me 
vooraf als ze gaan maaien of zo en  of ik even vooruit wil om de nesten af te bakenen."  
 
Het deed hem vorig jaar pijn te zien dat hij zijn winnende nest met eitjes bijna drie weken na de 
vondst leeg aantrof. "Waarschijnlijk opgevreten door een marterachtige", denkt Ballast. De roof door 
een hermelijn of een marter kan hij nog inkomen. "Het is de natuur die haar werk doet", luidt de 
nuchtere constatering. 
De strooptocht van Friezen een aantal jaren geleden maakt hem veel kwader. Het was rond het 
millennium en voor Ballast ook de reden om lid te worden van weidevogelbescherming 'Avereest'. 
"Dan kwamen die Friezen hier naar toe en stalen alle eieren weg. Toen ben ik lid geworden, want 
georganiseerd richt je meer uit tegen zulke mensen als in je eentje." Het rapen van kievitseieren is  
verboden in Nederland, behalve in de provincie Friesland. 
 
De komende tijd is voor kievitsei-zoekend Nederland een spannende. Ook al laat Ballast het niet 
blijken. De voorzitter van de weidevogelbescherming 'Avereest', Henk Spijkerman moet lachen als hij 
hoort dat Ballast het niet zozeer als sport ziet. "Ach tuurlijk wel. Misschien is het geen echte sport,  
maar het is toch elke keer weer prachtig om zo’n nest te vinden. De vogel verstopt het zo goed 
mogelijk en jij vindt het. Dat is toch een machtig spelletje tussen mens en natuur." Spijkerman kreeg 
gisteren te horen dat Ballast al de eerste zogeheten 'speelnestjes' had ontdekt. "Hij draaide er eerst 
een beetje om heen, maar hij zei het wel. Neem maar van mij aan dat die man het  
prachtig vindt", lacht Spijkerman.  
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9. Excursie  
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
Samen met Landschap Overijssel  is er door onze vereniging een grutto- en tureluur excursie 
georganiseerd in de buurtschap Cellemuiden nabij Genemuiden. Dit prachtige weidevogelgebeid ligt 
aan de rand van het Zwarte Water.  
 
Dit jaar werd er gekozen voor de locatie “Het Boerendiekhuus”aan de dijk van Hasselt naar Genemuiden.  
Het Boerendiekhuus,  een boerderij in een uniek natuurgebied langs de uitgestrekte uiterwaarden van het Zwarte 
Water. 
 
 

 
De voorbereidingen door Henk Spijkerman en Jan Altena 

 
Een gevonden nest werd gemarkeerd zodat de  
Volgende dag de deelnemers aan de excursie 
met een verrekijker de nesten konden vinden. 

 

 

  
De boer van “Het Boerendiekhuus” (links op de foto) in 
gesprek met deelnemers 

Ria Altena met kleindochter en Janny  Spijkerman 
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10. Activiteiten van de vereniging 
 
 
Exposities en dialezingen 
 
Jaarlijks geeft onze voorzitter Henk Spijkerman dialezingen of wordt er een expositie door Janny 
Spijkerman verzorgd en wordt de hulp van Jan Altena ingeroepen. 
Een aantal voorbeelden uit dit jaar.   
 
15 maart een dialezing en expositie 
Bij de regio Oost van 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
29 maart: 
een dialezing, expositie en eieren 
zoeken bij:  

        

 

 
12 april  
Verpleeghuis Weidesteyn uit 
Hoogeveen. De activiteiten-
commissie van dit verpleeghuis 
doet jaarlijks een beroep op 
onze vereniging. 
 

 
18 april: 
stond de PCOB Zwartsluis op 
het programma 

 

  
12 mei: 
de Publieksdag in Nationaal 
Landschap IJsseldelta 
In het Boerendiekhuus in 
Cellemuiden 

 
 
 

IJshoeve Bosman in De Krim, 15 
augustus. Jan Altena vulde onze 
stand aan met zijn schilderijen. 

 

 

  
 
 
 
Natuurbeschermingsvereniging 
IJhorst-Staphorst en omstreken 
vierden op zaterdag 20 oktober 
hun 50-jarig bestaan. Deze dag 
werd gehouden bij  recreatie-
vijver De Zwarte Dennen 
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De Rehobothschool in 
Genemuiden. Samen met Jan 
Altena die eieren van diverse 
weidevogels had meegenomen. 
 
 

 
 
 
De kinderen hebben een heel 
mooi boekwerk gemaakt voor 
Henk en Jan met daarin hun 
bevindingen van deze middag.  

 
 
 
Er is een afspraak gemaakt dat 
in het voorjaar van 2008 de 
kinderen mee het veld in gaan. 
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14. Wetenswaardigheden 
                                
 
 

 

 
 foto: Peter van der Wijst 

 

 
 
Rob van Rijn, een wandelgids van het IVN had 
de volgende ervaring: “een aantal maanden 
geleden begeleidde ik een excursie over de 
Zomerdijk, nabij Eembrugge. Daar zagen we een 
reiger een grutto verslinden. Nogal opmerkelijk, 
want reigers houden het  doorgaans op kikkers. 
Eerst verdronk hij de grutto in de sloot, waarna 
hij hem in z’n snavel trachtte te krijgen. En 
daarna moet ie’m ook nog doorslikken. 
Uiteindelijk lukte het ook nog en dat allemaal in 
een tijdsbestek van 15 minuten. 

 
Rob van ’t Zand, kievitskuiken 

 
Jan Altena: Scholekster nest op Schiermonnikoog 
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12. Resultaten 2007 
                                                           
 
Weidevogelbescherming “AVEREEST”  
 
Actief in gemeenten Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg  
Aantal meewerkende agrariërs 178 
Aantal vrijwilligers 78 
Oppervlakte beschermd gebied Bouwland 2329      Grasland 1239 ha 
    Diversen en onbekend 512    is    totaal 4070  
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Daarnaast zijn er nog  1000 ha. waar geen bescherming plaatsvindt, maar waar de agrariërs wel 
willen meewerken. Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                                 
Legsels per soort 2007  

 
Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 
             
Grutto 14 14 5 9 35.71 9 0 0 0 0 0 
Kievit 401 378 161 217 42.59 156 2 14 14 1 30 
Scholekster 53 51 21 30 41.18 25 0 3 1 0 1 
Wilde eend 8 6 4 2 66.67 2 0 0 0 0 0 
Wulp 19 18 6 12 33.33 10 0 0 0 0 2 
Totaal 495 467 197 270 42.18 202 2 17 15 1 33 
Percentage van bekend resultaat   42.18 57.82  43.25 0.43 3.64 3.21 0.21 7.07 

 
Legenda:  
AA: bij aanaarden 
BM: bij bemesten 
GB: bij gewasbescherming 
NB: bij beweiden 
OM: bij maaien 
OV: bij ov. activiteiten  

PE: bij ploegen/eggen 
RS: bij rollen/slepen 
ZP: bij zaaien of poten  
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Beschermingsactiviteiten per soort 2007 

 
Soort AA BM GB NB OM OV PE RS ZP Totaal 
            
Grutto  2   7     9 
Kievit 1 47 8  4 5 33  6 104 
Scholekster  8 3  4  7   22 
Wilde eend   2       2 
Wulp  5  1 4     10 
            
Totaal 
% van 
totaal 

1 
0.68 

62 
42.18 

13 
8.84 

1 
0.68 

19 
12.93 

5 
3.40 

40 
27.21 

 6 
4.08 

147 

 
Legenda:  
AA: bij aanaarden PE: bij ploegen/eggen 
BM: bij bemesten RS: bij rollen/slepen 

GB: bij 
gewasbescherming ZP: bij zaaien of 

poten 
NB: bij beweiden 
OM: bij maaien 
OV: bij ov. activiteiten  
 
 
 
Legsels per jaar en soort 2007  

soort 2006 2007 
Bergeend 1 0 
Fazant 2 0 
Grutto 39 14 
Kievit 433 401 
Knobbelzwaan 1 0 
Kwartel 1 0 
Meerkoet 2 0 
Scholekster 59 53 
Slobeend 1 0 
Wilde eend 8 8 
Wulp 23 19 
Totaal 570 495 
 
 
 
 
 

  

                                                                     
jonge grutto’s worden geringd foto: G. Gerritsen 
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13. Najaarsvergadering 
 
 
Nadat de cijfers bekend gemaakt werden door de voorzitter werd er gediscussieerd over de 
predatoren die in het veld aanwezig zijn. Voor enkele vrijwilligers is het seizoen toch weer 
teleurstellend verlopen. Dit heeft er toe geleid dat enkele leden hebben opgezegd. Spijkerman vindt 
het erg jammer dat dit de reden moet zijn om te stoppen met weidevogelbescherming.                                                                                 
 
 
Veldcoördinatoren 
De heer Paul Spek, had te kennen gegeven zijn functie als veldcoördinator neer te leggen. In het 
gebied De Krim, zal dit door de vrijwilligers Schonewille en Kroese worden opgepakt.  
 
 
Bestuursverkiezing. 
Mevrouw M. Maas Geesteranus was inmiddels  gestopt met haar functie van penningmeester en deze vacature 
was nog vacant. Voor de financiele zaken was een externe tussenoplossing gezocht. Als nieuwe penningmeester 
had zich de heer M. v.d. Molen beschikbaar gesteld. Hiermee is het bestuur weer compleet. 
 
 
Schouderklop: zie blz. 21 
 
 
 
 
 
 
De avond wordt afgesloten met:  
“Vogels van het kleinschalige cultuurlandschap”, door de heer Robert Kwak,  een echte 
"Vogelaar", hij  is werkzaam als senior onderzoeker bij Alterra en hobbymatig actief  in de 
Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek 

 
 
 

 

 
Robert Kwak (staand) 
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14. Schouderklop, jaarlijks wordt deze uitgereikt aan een vrijwilliger of een groepje, die/dat zich op welke wijze dan 
ook verdienstelijk heeft/ hebben gemaakt. 
 
 
 
 
 

 

Jaarlijks wordt tijdens de 
najaarsvergadering de “schouderklop” 
uitgereikt aan één of een groepje 
vrijwilligers die zich op welke wijze dan 
ook verdienstelijk hebben gemaakt. Dit 
jaar ging de schouderklop naar 2 leden 
van de vereniging.  Tot vorig jaar gingen 
ze met een groepje van 3 personen het 
veld in. In verband met ziekte is het voor 
één vrijwilliger, de heer D. v.d. Meer, 
niet meer mogelijk mee te gaan. Om 
hem toch op de hoogte te houden hoe 
het met de weidevogels gaat,  gaan de 
2, zo als hij ze noemt, mijn “beste 
vrienden” regelmatig op zondagmorgen 
bij hem een kopje koffie drinken en 
praten even bij. Daarom is dit jaar de 
schouderklop voor de heren Schonewille 
en Kroese. 
 
 
Spijkerman overhandigde de beide heren de 
wisselbokaal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar werd het ingraveren van de bekers verzorgd door: 
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Een hobby mag wat kosten aan tijd en geld. Maar als één van mijn 5 
hobby’s een verslaving wordt, dan moet er ingegrepen worden. 
 
 
                                                                                         Jan Altena 

   
 

                                  

 
 
15. Verslaafd 
 
De kop doet vermoeden dat ik verslaafd ben aan drugs, drank of rokerij, maar dat is niet waar. Blaas 

niets de lucht in , of laat niets door het keelgat verdwijnen, behalve het nodige om in 
leven te blijven. Laat staan dat ik met spuiten ga experimenteren. Mijn vrouw zegt dat ik verslaafd 
ben en dat wordt een groot gezinsprobleem. De dokter is zeer tevreden over mij; geen drank, geen 
rokerij en …..toch mot in huis. Daar kan ik slecht tegen. De problemen stapelen zich maar op, zelfs zo 
dat de kinderen het ook in de gaten krijgen. Ze mogen er op school niet over praten; een verslaafde 
vader is toch een groot maatschappelijk probleem en dat bepraat je niet op het schoolplein. Nu bent u 
vast nieuwsgierig wat de oorzaak van de verslaving is. De kinderen mogen er niet over praten en m’n 
ega kan er niet normaal over doen. Ze slaapt er niet meer van en na twee slaaptabletten droomt ze 
ervan. Nachtmerries met veel gestamp zijn de normaalste dieren in onze slaapkamer. 
   
 
 ‘k Zal zelf maar verklappen wat mijn ”verslaving” is, maar ’t is de schuld van die man die me lid 
maakte van “De Brommende Mug”. Het advies van hem was: Je koopt een oud brommertje en die ga 
je, rustig aan, restaureren. Dat moest in onze kleine berging gebeuren, die na een grondige 
opruimbeurt een knus onderkomen moest worden voor mij en de oldtimer. Maar je weet hoe dat 
gaat: op een beurs een snoepje van een bromfiets gezien, daarvoor gevallen en na een diepe greep in 
de beurs van eigenaar verwisseld en toen vrolijk huiswaarts gegaan. Maar het bleek dat ik bij die 
brommer niet meer in die kleine berging paste. Na enige woorden- wisseling (een mooi woord voor 
ruzie) met mijn ega, een bouwkeet gekocht, die door een grote hefkraan over het dak van de buren 
in  moeders moestuin gezet.  
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Ruimte zat er in zo’n mooie opgeknapte bouwkeet. Posters aan de muur, klein barretje (pas op andere 
verslaving!  red.) en lekker warm. De oldtimers stroomden binnen en u raadt het al; ruimtegebrek. 
hoe is het mogelijk. Mijn bouwkeet is zo groot, dat als ik er twee keer omheen loop m’n klompen 
versleten zijn. Nu begint er bij u vast wel wat te dagen wat mijn verslaving inhoudt. ’s Morgens vroeg 
op, restaureren, poetsen en genieten tot in de puntjes van de tenen, en pas thuiskomen als iedereen 
slaapt. Ben nooit meer thuis in huis. Eten doe ik tussen mijn verslaving en uit een luchtfilterhuis van 
een Honda C 310. Door het omgaan met  mijn verslaving gaat me het praten slecht af; ik brom maar 
wat. Mijn vrouw doet nu ook driftig mee. De bloemen staan niet in een vaas maar in een 
doorgezaagde, verchroomde uitlaat en praten doet ze door een uitlaatbocht en het water wordt 
gefilterd door een benzinefilter. Dit werd ons kinderkoor te gek. Toen wij op zekere dag een beurs 
bezochten hebben ze alle bromfietsen verkocht aan vrienden en bekenden en de man die mij lid 
gemaakt heeft van “De Brommende Mug” kreeg alle onderdelen om de deur. Op kinders verzoek heeft 
de brandweer een grote oefening gehouden met mijn “verslavingskeet”. Alles in de fik, zelfs mijn 
klompen verbrand. 
  
‘k Loop nu weer op schoenen, eet van een normaal bord, praat weer gewoon en mijn vrouw heeft de 
uitlaatbocht opgeruimd. ‘k Begin nooit meer aan zo’n verslaving! De moestuin is weer in ere hersteld 
en staat nu vol boerenkool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is inmiddels toch weer een nieuwe verslaving op komen 
doemen. Mijn vrouw heeft me opgegeven als lid van de 
weidevogelbescherming. Inmiddels ben ik vele uren in het 
veld. Help Henk zo nu en dan bij een dialezing en expositie. 
Probeer mij kleinkinderen deze prachtige hobby bij te 
brengen. Weer vrije tijd opgevuld. 
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16. Samenwerking met andere verenigingen 
 
Als vervolg op de nominaties van het Nationale Compliment, Greenwich en Boerenland-Vogelland, 
kwam het idee naar voren om met die verenigingen waar we al mee samenwerkten een expositie, in 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel aan de Vechtstraat in Hardenberg, neer te zetten. Na de 
vakantieperiode is dit opgepakt en begin december was er een duidelijk beeld wat het zou moeten 
worden. De voorbereidingen en de uitvoering is samen met Piet de Ruiter van WBE de Vechtstroom 
tot stand gekomen. 
 

                   “Samenwerking, goed voor de natuur” 
 

           Weidevogelbescherming “Avereest” 
    Landschap Overijssel 
    W.B.E. “De Vechtstroom” 
    W.B.E. “de Akkerlanden” 
    W.B.E. “Tussen Vecht en Dedemsvaart” 

S.B.N.L. (Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied organisatie voor 
particulier en agrarisch natuurbeheer)  

    OAJK (Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt) 
    LTO Noord  
 
Een expositie waar de volgende onderwerpen aan de orde komen; weidevogelbescherming, de taken 
van de WBE’s zoals, wildinstandhouding, wildbescherming, wildverzorging en verantwoorde bejaging. 
De rol van Landschap Overijssel en SBNL(Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied), die hun 
ondersteuning verlenen aan de weidevogelbeschermers en jagers. De boerenorganisaties het OAJK 
(Overijssel Agrarisch Jongeren Kontakt)  en LTO Noord die in deze hele samenwerking een grote rol 
spelen. Op het land van de leden van deze organisaties speelt de samenwerking af.  
 
Niet alleen dat wat de mensen doen, maar wat nog veel belangrijker is. Dat wat de natuur doet. Het 
water, het weiland, het bos en alle dieren die erin leven en welke rol zij spelen. 
Het is zeker de moeite waard om deze expositie te bezoeken en mee te beleven.  

 

17. www. Weidevogelbescherming.nl              
 
Op de website van Landschapbeheer Nederland is alle informatie te vinden die wij als 
weidevogelbeschermers nodig zijn. 
 
Zo is ondermeer te lezen in “Nieuws” dat er veel belangstelling is voor het verzamelen van de legsels 
via de website. 
 
Veel animo voor verzamelen van gegevens van weidevogellegsels via website 
Het invoeren van legselgegevens via de website www.weidevogelbescherming.nl groeit gestaag. Maakten in 
2005 ruim 200 mensen gebruik van de site, in 2007 is dat toegenomen tot bijna 400. Dat zijn niet alleen de (170) 
gegevensverwerkers van lokale vrijwilligersgroepen en/of agrarische natuurverenigingen, maar ook bijna 200 van 
de bij hen aangesloten vrijwilligers en ruim 20 boeren. Gezamenlijk zijn zij in 2007 bijna 7.500 uur ingelogd 
geweest om hun gegevens in te voeren, te bekijken en uit te printen. De resultaten van deze vorm van 
weidevogelbescherming worden verwerkt in jaarverslagen van op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Zie 
bijvoorbeeld het jaarverslag Weidevogelbescherming en -beheer in Nederland in 2006. 
 
 
Mocht u ook belangstelling hebben om zelf uw gegevens via de website te verwerken, neem dan 
contact op met  Henk Spijkerman. 
 

http://www.weidevogelbescherming.nl
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18. Voorlichting op scholen en dialezingen voor uw vereniging. 
 
 
Voorlichting 
 
Om de jeugd te interesseren komen wij graag uw 
school bezoeken om een dialezing te verzorgen. 
Ook zijn er materialen beschikbaar die het thema 
weidevogels voor de jeugd alleen maar 
interessanter maken, waaronder de leskist 
“Weidevogels” die door Landschap Overijssel 
beschikbaar wordt gesteld. 
 

                
 

 

 
 
Dialezing en expositie 
Wanneer uw vereniging bijvoorbeeld een 
jaarvergadering heeft, kunnen wij tijdens deze 
avond een dialezing verzorgen. Wij vertellen u 
over  weidevogels en laten u zien welke 
werkzaamheden door onze vrijwilligers worden 
verricht om  weidevogels te beschermen. 
 
 

 
 
 
 
Verjaardagskalender en ansichtkaarten 
 
Om met dialezingen en exposities de bezoekers iets specifieks met betrekking tot weidevogels te 
kunnen verkopen, zijn van de foto’s die op de verjaardagskalender staan dubbele ansichtkaarten 
gemaakt.                               
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19.  Aandachtspunten voor de vrijwilligers 
   
 
Als een legsel eenmaal gevonden is,  bedenk dan bij jezelf wat voor werkzaamheden er nog moeten 
gebeuren. Als je daar niet zeker van bent, overleg dan met de boer. Komen er bijvoorbeeld koeien in 
een weiland, dan heeft stokjes  zetten geen zin. Plaats dan een nestbeschermer.  
Komen er paarden, schapen of jongvee in het weiland, dan weer andere maatregelen treffen! Met de 
boer overleggen hoe het op te lossen is. Bijvoorbeeld: een stuk omheinen. De boer heeft hiervoor vast 
wel materiaal.  
Bovenstaande is meestal toepasselijk bij legsels van kieviten. Wulpen en grutto’s vinden een 
nestbeschermer ook niet alles. Daarvoor moet misschien naar een andere oplossing gezocht worden. 
Als er stokjes bij een legsel geplaatst worden, zet deze dan op minimaal de lengte van de stokjes van 
het nest af, want als ze omvallen, kunnen ze op de eieren terechtkomen. 

 
 
         

 
nestbeschermer 

        

 
bemesting 

 
 
Wanneer vrijwilliger en / of boer niet weten hoe het best te beschermen, raadpleeg dan de 
coördinator. Die heeft misschien een oplossing. 
 
 

 maaien 
 
Als u op het land een markeerstokje aantreft met daaraan een rode en witte punt dan heeft 
Spijkerman deze bij een nest gezet. Dan even het nest in uw boekje noteren en het stokje aan de 
rand van het land zetten. Wanneer hij weer eens door het gebied rijdt neemt hij het stokje  mee. 
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Spijker installatietechniek v.o.f. 
Voor aanleg en onderhoud van al uw installatiewerkzaamheden 

               

  
 
   Elektra           

    Gas   200 m2    Showroom 
    Water           
    Sanitair   Sanitair & Tegels 
    Dakbedekking         

    Goten   
  
Openingstijden:     

 
     C.V.     zaterdags van 9:30 tot 15:30 
    Riolering     en       
    Gaskachels     's avonds op afspraak   
               

Langewijk 376   7701 AR      Kelvinstraat 16   7701 BZ 
         Dedemsvaart.            Tel. 0523 - 614462 
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20. De vergunning, het pasje en het eierboekje! 
 
De toestemming van de boer op zijn land te komen om nesten van weidevogels te beschermen en het 
pasje van Landschap Overijssel, vormen samen de vergunning. Maar ook hebt u een eierboekje 
gekregen om gegevens in te registreren. Voor de ene vrijwilliger een minder prettige bezigheid, maar 
een andere vrijwilliger maakt er zijn hobby van  de gegevens van zijn gevonden nesten zo correct en 
volledig mogelijk in te vullen. 
Waarom al deze vergunningen en gegevens?  
 
De vergunning 
Om als vrijwilliger nesten van weidevogels te beschermen is een vergunning nodig. Die kan worden 
verstrekt als u zich aansluit bij onze vereniging. Maar ook de agrariër moet er toestemming voor 
geven dat de vrijwilliger op zijn land de nesten van weidevogels beschermt. Hiervoor is zijn 
handtekening nodig. Deze vergunning wordt door de  (veld)coördinator  van het gebied waar de 
vrijwilliger zoekt geregeld.  
Soms gebeurt dit ook door een groepje vrijwilligers zelf. Maar altijd in overleg met de coördinator. Als 
dit allemaal geregeld is rond begin maart,  kunnen de vrijwilligers aan de slag. Vanaf het moment dat 
de vrijwilliger het 1e nestje gevonden heeft gaat hij dit registreren in zijn eierboekje. 
Met de daaropvolgende nestjes doet hij hetzelfde. Ook de controles vermeldt hij in het boekje. Bij 
controles kan hij dan bijvoorbeeld zien dat er eieren bijgelegd zijn door de vogel. Controles kunnen in 
veel gevallen met de verrekijker verricht worden. Zo worden de vogels niet verstoord. 
 
 
 
21. Landbouwschade 
 

                       
 
Mocht u landbouwschade hebben die veroorzaakt is door beschermde inheemse diersoorten, dan kunt 
u contact opnemen met: 
Het Faunafonds, Postbus 888, 3300 AW Dordrecht. Tel. 078-6395375 of via de website 
www.faunafonds.nl 

 
Wanneer u Formulieren Verzoekschriften Faunaschade wilt aanvragen kan dit bij het LNV-Loket via 
telefoonnummer 0800-2233322. Ook kunt u dit formulier van de website van het Faunafonds 
downloaden. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faunafonds.nl
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22. Vragen over Beheersovereenkomsten weidevogels? 
 

Groenloket voor particulier natuur- en landschapsbeheer! 
 

U bent grondeigenaar of –gebruiker en wilt aan de slag met natuur en landschapsbeheer. 
Voordat u begint, heeft u wellicht vragen over de (subsidie)mogelijkheden. Als u een snel 
en duidelijk antwoord wilt op uw vragen, bel dan met het groenloket Overijssel of kijk op 
www.groenloketoverijssel.nl. 

 
Het Groenloket is een samenwerkingsverband tussen Dienst Landelijk Gebied (DLG), Landschap 
Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel. Het is een telefonische dienst, waar u met vragen terecht 
kunt over: 
· Agrarisch natuurbeheer (bijvoorbeeld beheerpakketten, akkerrandenbeheer,   weidevogelbeheer en  
  botanisch beheer; 
. Landschapsbeheer (bijvoorbeeld aanleg en/of onderhoud van houtwallen, poelen, knotbomen en  
  boerenerf; 
· Natuurbeheer (basis- en pluspakketten, landschapsbeheer, functie  veranderingen en inrichting. 
 
 
Voor wie is het Groenloket? Groenloket Overijssel is 
bedoeld voor alle particuliere grondeigenaren en 
gebruikers. Dit kunnen zowel agrariërs, bos- en 
landgoedeigenaren als burgers (buitenlui) zijn. Daarnaast 
kunnen organisaties en groepen die behoefte hebben 
aan informatie over natuur- en landschapsbeheer terecht 
bij het Groenloket 

                                     

 
 
 
 
 
23. Belangrijke telefoonnummers voor vrijwilliger, agrariër en loonwerker 
  
Wanneer er vragen zijn over weidevogelbescherming kan iedereen altijd terecht bij de coördinator  

H. Spijkerman  

0523-614553 of 06-54224769 

          Daarnaast heeft elk gebied  een veldcoördinator;   

Dedemsvaart: H. Spijkerman 0523-614553 of 06-54224769 
Nieuwleusen: G.Hartman 0529-481671      
 De Krim-Noord: M. Schonewille 0524-571882 / B. Kroesen 0528-352070 

Ane, Anerveen en omgeving: J.H. Slatman 0524-561264 
 

Hebt u als vrijwilliger vragen aan de boer op wiens land u beschermt? Dit kan b.v. gebeuren wanneer 
hij gaat ploegen, zaaien of maaien. Neem dan contact met hem op.  

Ook kunt u natuurlijk met andere vrijwilligers contact opnemen om wat te overleggen. Bent u niet in 
het bezit van de naam of het telefoonnummer van een vrijwilliger met wie u contact  wilt opnemen, 
bel dan even met Spijkerman 

 

Hebt u problemen in het veld met onder andere eierzoekers die u niet kent,  of eierrapers uit andere 
streken van Nederland? Dan kunt u ook contact opnemen met de coördinator Henk Spijkerman 

 
 

http://www.groenloketoverijssel.nl
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24. GEDRAGSCODE VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING  
 
Dit eindconcept is in 2005 opgesteld door Landschapsbeheer Nederland (LBN) in overleg met het 
ministerie van LNV, BFVW, Vanellus vanellus, LNV, Vogelbescherming Nederland en Natuurlijk 
Platteland Nederland. 

Deze gedragscode is opgesteld naar aanleiding van de in de Staatscourant van 23 februari 2005 
gepubliceerde vrijstelling voor weidevogelbescherming in het kader van artikel 75 van de Flora- en 
Faunawet. De gedragscode is niet verplicht, maar alle weidevogelbeschermers wordt aangeraden zich 
zoveel mogelijk hiernaar te gedragen. Doel is verontrusten van weidevogels tijdens het uitvoeren van 
vrijwillige weidevogelbescherming zo veel mogelijk te beperken. Voor meer informatie over het 
verantwoord zoeken en beschermen van nesten en jongen wordt verwezen naar het Handvat voor 
weidevogelbescherming, de brochure Weidevogels en predatie en de Veldgids 
Weidevogelbescherming. Deze zijn te verkrijgen bij de organisaties die met weidevogelbescherming 
bezig zijn. 
 
Voorbereiding  

• De weidevogelbeschermer volgt zonodig eerst een cursus met daarna zolang als nodig 
veldbezoek onder begeleiding van een deskundige en in goed overleg met de grondgebruiker 
en loonwerker 

• Weidevogelbeschermers dragen weinig opvallende kleding, maken geen herrie en lopen rustig 
in het land 

 
Opsporen van nesten 

• Zoeken naar nesten gebeurt meestal in een frequentie van 1 keer per week 
• Weidevogelbeschermers gaan in principe niet met meer dan vier personen tegelijk het land in 
• Opsporen van nesten begint zoveel mogelijk met het observeren van vogels van afstand  
• Betreden van percelen gebeurt bij voorkeur niet bij nat en/of koud weer (minder dan 8 ºC)  
• Zoeken naar nesten op een perceel duurt niet langer dan nodig en verantwoord is 
• Rond gevonden nesten worden zo min mogelijk menselijke sporen nagelaten  
 

Markeren van nesten 
• Goede merkstokken (bijvoorkeur wilgentenen of bamboestokken van circa 100-120 cm) zijn 

weinig opvallend voor predatoren, maar wel goed terug te vinden voor boeren en loonwerkers  
• Merkstokken worden geplaatst op minimaal 2 meter afstand van het nest, in de rijrichting van 

de tractor op het betreffende perceel en in goed overleg met de boer 
 
Controleren van nesten 

• Nestcontrole vindt zo veel mogelijk plaats van (bijvoorbeeld 2 meter) afstand door in een 
rechte lijn langs het nest te lopen zonder stil te staan. Nestcontrole alleen uitvoeren als dat 
nodig is. 

• Een broedende vogel wordt niet doelbewust van het nest gejaagd  
• Nesten van eenden worden (na onverhoeds wegvliegen van de vogel) zo nodig weer 

toegedekt  
 
Beschermen van nesten 

• Attentie: Beschermingshandelingen vinden alleen plaats indien de kans dat het nest sneuvelt 
door landbouwkundige activiteiten te groot is. Hierbij dienen factoren zoals soort 
landbouwactiviteit, type vee, duur van beweiding, soort weidevogel, locatie van het nest en 
bebroedingsstadium te worden meegewogen.  

• Eieren mogen alleen uit oogpunt van beschermen tegen verlies door landbouwkundige 
activiteiten tijdelijk worden weggenomen en na enige tijd op dezelfde of een nabije plek weer 
teruggelegd 

• Beschermingshandelingen worden snel en deskundig uitgevoerd 
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Beschermen van jongen 
• Jonge weidevogels en hun ouders mogen (in overleg met de grondgebruiker) alleen worden 

verontrust indien dat de overlevingskans van de jongen bevordert . Bijvoorbeeld door 
plaatsing van stokken met  wapperend plastic. 

• Jonge weidevogels mogen alleen worden opgezocht, gepakt en verplaatst ter voorkoming van 
sneuvelen door bijvoorbeeld maaien 

 
Voorkomen van predatie 

• Weidevogelbeschermers gaan in principe niet in de schemering het veld in 
• In geval van hoge predatie druk wordt alleen op die momenten en die percelen gezocht en 

beschermd wanneer dat echt nodig is !  Handel  zo voorzichtig mogelijk, voorkom dat 
predatoren dankzij u kunnen toeslaan. 

 
Verzamelen van gegevens  

• In het belang van gegevensverzameling mogen eieren worden aangeraakt  en opgepakt. Dit 
wordt met terughoudendheid uitgevoerd 

• Om te weten of het beheer ook tot voldoende broedparen met bijna vliegvlugge jongen heeft 
geleid, mag aan het eind van het seizoen een telling plaatsvinden van alarmerende paren. 
Deze telling kan alleen plaatsvinden door of onder begeleiding van deskundige vogelaars.  
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25. Richtlijnen voor het melden van het eerste kievitsei in 2008 
 
Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen in Nederland een belangrijk signaal voor de 
start van een nieuw broedseizoen voor weidevogels. Deze passie voor weidevogels is ook een 
belangrijke motivatie bij het actief worden als weidevogelbeschermer. Voorjaar 2004 bleek het niet 
voor iedereen duidelijk te zijn waar en hoe het eerste kievitsei te melden. Lees daarom onderstaande 
richtlijnen door en handel overeenkomstig.  
 
De persoon die het eerste kievitsei vindt, handelt conform de landelijke en provinciale wetgeving rond 
het kievitseieren zoeken. Dit betekent dat het ei (buiten Friesland) niet  wordt geraapt. Onderstaande 
richtlijnen gelden buiten de provincie Friesland omdat de BFVW in Friesland haar eigen richtlijnen 
heeft opgesteld. Om verwarring over het landelijke eerste kievitsei te voorkomen wordt bij het melden 
en controleren samengewerkt met de vereniging voor Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus. Veel 
succes toegewenst !! 
 
1. De vinder moet in het bezit zijn van de ondertekende schriftelijke toestemming van de 

betreffende grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten op dat 

perceel. Vindt een boer het eerste ei op een van zijn percelen, dan moet hij aantonen/aannemelijk 
maken dat hij de grondgebruiker is.  

2. De vinder neemt contact op met: 

- het landelijke meldnummer voor vinden van het eerste kievitsei: 06 - 29 00 11 81 (Henri 
Stroek) 

- de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer: ………………………(zie 
onder) 

- de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelbeschermingsgroep.  

Uit oogpunt van een snelle registratie van de melding wordt geadviseerd het ei eerst landelijk te 
melden en daarna provinciaal en lokaal.  

3. De contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer neemt contact op met het 

landelijke meldnummer ter controle en/of bevestiging van de melding. 
4. Het landelijke meldnummer geeft de melding door aan de regionale contactpersoon van Vanellus 

vanellus en aan de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer.  

5. De regionale contactpersoon van Vanellus vanellus en de contactpersoon van de provinciale 
organisatie Landschapsbeheer controleren gezamenlijk de melding van het eerste ei.  

6. Als er twee eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden, geldt het landelijk eerst gemelde ei als 
eerste ei. De vinder dient zijn eerste ei dus snel door te geven aan het landelijke nummer.  

Contactpersonen Melden Eerste Kievitsei provinciale organisaties Landschapsbeheer 2006 
 
Provincie Naam  Telefoonnummer (moet een bereikbaar 06 nummer 
zijn) 
Groningen Leo Stockmann 06 - 109 313 53 
Drenthe Bert Dijkstra 06 - 513 486 67 
Overijssel Henk Spijkerman 06 - 542 247 69 
Gelderland Rowan Koster 06 - 517 428 71 
Utrecht Andre Duiven 06 - 242 531 80 
Flevoland Jan Nagel 06 - 272 976 97 
 Noord-Holland Onno Steendam 06 - 271 360 47 
Zuid-Holland Aletta van der Zijden 06 - 214 959 54 
Zeeland Nanning Jan Honingh 06 - 128 838 34 
Noord-Brabant Ernst Jan van Haaften 06 - 523 188 42 
Limburg Henk van Kuijk 06 - 246 236 14 
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26.  Bestuur  
 
H. Spijkerman, voorzitter en coördinator 
 
J. Spijkerman-de Lange, secretaris 
 
M. v.d. Molen, penningmeester 
 
T. Poelstra, bestuurslid 
 
T. Meijer, bestuurslid 
 

 
Secretariaat: Lepelaarweg 52 

    7701 KJ Dedemsvaart 
    Tel. 0523-614553 of 06-54224769 

  E-mail adres: grutto20@home.nl 
   
  Bank: Rabobank  rekeningnummer 3053.55.317 

    Kamer van Koophandel nummer 05066965 
 
   

Kijk even op onze website www.weidevogelbescherming.com 
 
                     
 

 
Dit kunt u doen door: 
- lid / vrijwilliger te worden 
- als agrariër uw land beschikbaar te stellen 
- donateur te worden 

mailto:grutto20@home.nl
http://www.weidevogelbescherming.com

