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Vrijwillige boerenlandvogelbescherming Gelderland
Jaarverslag 2019
door Rosina Verweij en Karen Hinkamp, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Inleiding
Boerenlandvogels dragen bij aan de identiteit van het agrarisch cultuurlandschap in Gelderland. We streven naar ruimte voor plant en dier in het landschap en bieden burgers, bewoners en bedrijven de gelegenheid zich te verbinden met en bij te dragen aan de instandhouding, bescherming en het beheer van hun leefgebieden.
Vanaf 1995 vindt de coördinatie van de vrijwillige weidevogelbescherming plaats bij Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Sinds 2007 heeft SLG prestatieafspraken gemaakt
met de provincie over het in stand houden en faciliteren van het vrijwilligersnetwerk. Sinds
2010 concentreert het (actieve) provinciaal weidevogelbeleid zich in een aantal specifieke
gebieden, waar collectief weidevogelbeheer wordt opgepakt met de streek. De agrarische
collectieven coördineren de uitvoering in deze gebieden. Sinds 2016 werkt SLG intensief samen met de collectieven en zet SLG zich met haar vrijwilligersnetwerk in om bij te dragen
aan goede resultaten in het veld.
Werkwijze 2019
Hoofddoel: Het duurzaam in stand houden van een goed functionerend netwerk van vrijwilligers en boeren in Gelderland, die zich inzetten voor de bescherming van boerenlandvogels
op gras- en bouwlandpercelen.
2019 was weer een bijzonder boerenlandvogeljaar, het seizoen begon vroeg, er zijn veel activiteiten georganiseerd en bijgewoond en de resultaten van zowel de nestbescherming als de
beheermonitoring (weidevogels en patrijs) lieten mooie uitkomsten zien. Dus een mooi jaar
om op terug te kijken!

Stichting Landschapsbeheer
Gelderland coördineert in Gelderland de vrijwillige boerenlandvogelbescherming. Deze
nieuwsbrief is bestemd voor
boerenlandvogelvrijwilligers en
overige geïnteresseerden.

Geef uw mailadres aan ons door als u ook deze nieuwsmail wilt ontvangen.

Tijdens de vrijwilligersdag is voor de zesde keer de verkiezing van boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar gehouden. De verkiezing is met name bedoeld om vrijwilligers te bedanken en te stimuleren. Fons Roording van
de Weidevogelgroep Zutphen kreeg de eer om de prijs,
een glazen kievit, in ontvangst te mogen nemen. Fons is
een uitermate gedreven persoon die alles opzij zet voor
de bescherming van zijn weidevogels en zijn passie probeert over te dragen op boeren, burgers en schoolkinderen. Fons was zeer trots en heeft de glazen kievit met
een grote glimlach in ontvangst genomen.

Organisatie vrijwillige boerenlandvogelbescherming
Bijzondere dagen
Op 16 februari werd de landelijke dag ‘Natuur in het boerenland’ georganiseerd, waar veel vrijwilligers aanwezig
waren en SLG met een stand stond. Daarom heeft SLG
in 2019 geen startdag georganiseerd, maar was er een
uitdeeldag voor materialen op 2 februari en een vrijwilligersdag met excursie op 13 mei.

Weidevogelcursussen
In 2019 is een cursus voor nieuwe weidevogelvrijwilligers
georganiseerd in het westelijk deel van de Betuwe en in
de gemeente Barneveld. In beide gebieden was een klein
groepje bestaande vrijwilligers actief en d.m.v. de cursus
is het gelukt om in totaal 35 nieuwe vrijwilligers te interesseren om zich in te gaan zetten voor de weidevogelbescherming in hun regio.

Die vrijwilligersdag met excursie vond plaats in de polder
Arkemheen, het weidevogelrijkste gebied van Gelderland. Na een formeel gedeelte bij het stoomgemaal Hertog Reinoud, midden in de polder en een heerlijke lunch,
werd ‘s middags een bezoek gebracht aan boerderij Ark.
Boerin Marieke heeft hier uitleg gegeven over het biologische bedrijf dat zij met haar familie runt. We hebben
een kijkje mogen nemen in de weilanden en we mochten
de weidevogels en nesten, net als de koeien, van dichtbij
bewonderen. Het was een zeer geslaagde dag! Er waren
ca. 60 weidevogelvrijwilligers aanwezig.
Patrijzentelcursussen
Na het succesvolle startjaar 2018, waarin ruim 200 patrijzentelvrijwilligers zijn opgeleid en zich hebben ingezet
om tellingen uit te voeren in heel Gelderland, hebben we
in 2019 samen met de agrarische collectieven in drie regio’s cursussen georganiseerd voor patrijzentellen. Dit
heeft geresulteerd in nieuwe groepen in Duiven, West
Betuwe en de Bommelerwaard en maar liefst 265
patrijzentellers!
Naast het tellen zijn de patrijzenvrijwilligers ook bereid
om de patrijs te helpen in het veld. Een mooi voorbeeld is
het aanplanten van patrijzenhagen rondom het Montferland. Deze activiteit is uitgevoerd door de patrijzenwerk2

groep Montferland in samenwerking met SLG en Natuurmonumenten en heeft als resultaat dat er extra dekking
voor de patrijs is gecreëerd. De hagen vormen een
mooie aanvulling op de akkerfaunaranden in het gebied
die zijn gecontracteerd door het collectief VALA.

Boerenlandvogelgroepen
Stichting Landschapsbeheer Gelderland communiceert
met haar 30 weidevogelwerkgroepen en 15 patrijzentelgroepen via een groepscoördinator. Deze groepscoördinatoren worden via een boerenlandvogelnieuwsmail op
de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. Zij spelen deze informatie weer door naar de andere groepsleden. Sinds 2016 vindt communicatie ook plaats via Facebook. In 2019 heeft SLG een boerenlandvogelpagina
gerealiseerd op haar eigen website:
https://landschapsbeheergelderland.nl/boerenlandvogelsin-gelderland/
Op deze pagina wordt o.a. speciaal aandacht besteed
aan het onderdeel ‘Jeugd en weidevogels’ met links naar
lespakketten, filmpjes en met uitleg over de leskist die te
leen is.

Op 29 maart werd (ook) in de polder Arkemheen, op een
graslandperceel het eerste gruttonest van Gelderland
gevonden door vrijwilliger Evert Heek. Het eerste tureluurei volgde op 4 april, eveneens gevonden in de polder
Arkemheen door Anouk de Haan. Het eerste scholeksterei werd op 1 april gevonden door Marien van den Ende
nabij Elburg. De eerste eieren zijn alle eerder gevonden
dan in 2018 vanwege een extreem vroeg en warm voorjaar.
Gevonden legsels

In 2019 werden in totaal 5558 nesten gevonden, 132
meer dan in 2018. In 2018 werden namelijk 5426 nesten
geregistreerd. De toename wordt met name veroorzaakt
De eerste nestvondsten
door meer gevonden kievitsnesten. De nieuw gestarte
In 2019 is het eerste kievitsnest van Nederland gevonden
groep in Barneveld heeft 323 nesten gevonden. Dit wil
op 28 februari in Friesland. Dit was extreem vroeg. De
niet per definitie betekenen dat het voor de kievit een
vondst van het eerste Gelderse ei volgde een kleine
beter seizoen is geweest, er kunnen bijvoorbeeld meer
week later op 6 maart door Roelof Koelewijn in de polder
vervolglegsels zijn geweest. De aantallen beschermde
Arkemheen. Roelof was die dag samen met zijn vader op
nesten van grutto en tureluur zijn met 15% gedaald. De
pad.
gevonden nesten van scholekster en wulp zijn nagenoeg
gelijk gebleven t.o.v. 2018. Er is een toename te zien in
Broedseizoen 2019
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het aantal gevonden nesten van soorten als de krakeend. Verliesoorzaken
Ook zijn er nesten van nieuwe soorten gevonden zoals
Een weidevogelnest kan door verschillende oorzaken
van de zomertaling en er is zelfs 1 kwartelnest gemeld.
verloren gaan. 14,35% van de nesten is in 2019 in Gelderland verloren gegaan door predatie, dit is ruim 3%
Hieronder staan twee grafieken weergegeven met de
minder dan in 2018, 4,16% van de nesten is verlaten en
aantallen gevonden en beschermde nesten vanaf het
2,18% is verloren gegaan door werkzaamheden. Van
jaar 2000. De aantallen zijn sterk afgenomen maar lijken 3,4% van de nesten is de verliesoorzaak onbekend. De
zich te stabiliseren in de laatste jaren. Voor de kievit is
daling van de verliespercentages in 2018 is in 2019 doorhet lastig om uitspraken te doen i.v.m. de vervolglegsels gezet. Wel zijn er lokaal sterke verschillen in verliesoordie deze soort kan maken.
zaken te constateren. Een aantal gebieden hebben nog
steeds te maken met extreem hoge predatiecijfers.

Beheermonitoring
In 2019 is het gelukt om met vrijwilligers alle aangewezen
weidevogelgebieden te monitoren en het Brutto Territoriale Succes (BTS) van de grutto te bepalen. De tellingen
worden uitgevoerd op verzoek van de agrarische collectieven. Zij gebruiken de gegevens om het beheer in de
gebieden te verbeteren. Het gemiddelde BTS van alle
gebieden in Gelderland kwam in 2019 op 55%, maar de
verschillen tussen de gebieden zijn groot. De resultaten
van de uitgevoerde beheermonitoring zijn opgenomen in
een rapport Weidevogelbeheerevaluatie Gelderland 2019
per collectief en zijn terug te vinden op de websites van
de collectieven.
Uitkomstresultaat
Het uitkomstresultaat over alle gevonden legsels in de
provincie Gelderland kwam uit op 75,92%. In 2018 was
dit 71,22%. De verbetering vanuit 2017 heeft zich doorgezet in 2019. Bij alle soorten is een stijging van het uitkomstpercentage zichtbaar. Met name het uitkomstpercentage van de tureluur was hoog. Het lage uitkomstpercentage van de wulp in 2018 is in 2019 enigszins hersteld.

Patrijzenprojecten
De telresultaten van de patrijzentellingen zijn opgenomen
in een beheerevaluatierapport voor het collectief Rivierenland en voor de VALA en zijn te downloaden vanaf de
4

website van de collectieven. Over het algemeen laten de
patrijzentellingen een verbetering zien t.o.v. 2018.

se. En uit zendergegevens bleek dat onvoldoende kuikens overleven om de soort in stand te houden. Deze
rode lijst soort blijft dus onze aandacht nodig hebben. In
2020 komt een factsheet vanuit Vogelbescherming over
de wulp beschikbaar.

Weidevogeldrone
2019 was het tweede jaar dat we met de weidevogeldrone hebben gevlogen. In 2018 hadden we een moeilijk
jaar met veel technische problemen. Begin 2019 werd
met name de software voor het vinden en analyseren van
nesten en vogels enorm verbeterd. De weidevogeldrone
is gedurende het seizoen 100% ingezet. Daarnaast heeft
het collectief Veluwe in 2019 een eigen drone aangeschaft en die is voor een groot gedeelte van het seizoen
daar ingezet.
De club drone-piloten is in 2019 uitgebreid met 4 piloten.
Voor het komend seizoen zal de koppeling met de boerenlandvogeldatabase een van de nieuwe functionaliteiten zijn van de weidevogeldrone. De verwachting is dat
het aantal dronepiloten voor volgend jaar verder zal
groeien evenals het aantal drones. Een mooie ontwikkeling dus!

Foto Rik Nagtegaal
Agenda 2020

5 en 8 februari: Cursus patrijzentellen in de
regio Achterhoek

12 en 22 februari: Cursus patrijzen tellen in de
regio Rivierengebied

15 februari: Startdag voor de boerenlandvogelvrijwilligers

11 maart: Bonte Natuuravond met Nico de
Haan van de Weidevogelvereniging Achterhoek

9 t/m 17 mei: Nationale Vogelweek
Zie
https://landschapsbeheergelderland.nl/boerenlandvo
gels-in-gelderland/
Contact
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
www.landschapsbeheergelderland.nl
Coördinatie vrijwillige boerenlandvogelbescherming:
Rosina Verweij en Karen Hinkamp
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
Tel nr. 026-3537444/06-22885234
k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl

Links:
https://www.facebook.com/NetwerkWeidevogelbesch
ermingGelderland/
Jaar van de Wulp
http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/
2019 was het Jaar van de Wulp. In dat jaar heeft Sovon
Vogelonderzoek Nederland extra tellingen georganiseerd https://landschapsbeheergelderland.nl/jeugd-enom meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld de verspreiding boerenlandvogels/
van de wulp en de belangrijke plekken waar wulpen in
www.de-vala.nl
grote groepen overnachten. Daaruit is o.a. gebleken dat
http://collectiefrivierenland.nl/
er sprake is van habitatverandering en habitatverlies en
dat de reproductie onvoldoende is. Van de 588 territoria http://www.collectiefveluwe.nl/
in 2019 bleek maar 13,6% te alarmeren in de jongen fa5

