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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 is binnen SLG een weidevogelcoördinator aangesteld voor het opzetten en ondersteunen van vrijwillige weidevogelbescherming met de nadruk op nestbescherming. Vanaf
dat moment kwamen er subsidies van het ministerie van LNV en van de provincie Gelderland
beschikbaar om een vrijwilligersnetwerk op te zetten. Een aantal gemeenten is daardoor ook
actief gemaakt en ondersteunen sindsdien lokale initiatieven. Sinds 2007 heeft SLG prestatieafspraken gemaakt met de provincie over het instandhouden 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.
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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.

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.

de bestaande weidevogelgroep flink uitgebreid. Ook is bij
een aantal groepen een instructie over het gebruik van
gps bij het verzamelen van legselgegevens gegeven.
Steeds meer groepen verwerken tegenwoordig digitaal
de legselgegevens.

Organisatie vrijwillige boerenlandvogelbescherming
Startdag 2018
De startdag van 2018 heeft plaatsgevonden op zaterdag
24 februari 2018 in het kerkje van Schaarsbergen in Arnhem. Tijdens deze ochtend is de weidevogelfilm van het
Binnenveld vertoond en heeft André Hendriksen het project “Paradijs voor de Patrijs” in de gemeente Montferland toegelicht. Directeur-bestuurder Arjan Vriend was
dagvoorzitter. Karen Hinkamp, coördinator vrijwillige boerenlandvogelbescherming, heeft de resultaten van de
door de boerenlandvogelvrijwilligers gevonden nesten
gepresenteerd. Ook heeft zij de speerpunten voor 2018
toegelicht, waaronder de inzet van de Weidevogeldrone
die tijdens de startdag gepresenteerd kon worden. Er
waren ca. 60 weidevogelvrijwilligers aanwezig.

Patrijzentelcursussen
2018 stond in het teken van het werven en opleiden van
patrijzentellers. Dit hebben we gedaan in opdracht van
de Agrarische collectieven en was een onderdeel van het
Actieplan Akker– en weidevogels. Het heeft geresulteerd
in 215 nieuwe vrijwilligers verdeeld over 6 groepen, een
groot succes!

Boerenlandvogelgroepen
Stichting Landschapsbeheer Gelderland communiceert
met haar 30 weidevogelwerkgroepen en 8 patrijzenwerkgroepen via een groepscoördinator. Deze groepscoördinatoren worden via een weidevogelnieuwsmail 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,
via de pagina:
https://www.facebook.com/
NetwerkWeidevogelbeschermingGelderland/
worden nieuwsberichten gedeeld met de vrijwilligers.

Tijdens de startdag in 2018 is voor de vijfde keer de verkiezing van boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar gehouden. De verkiezing is met name bedoeld om vrijwilligers te bedanken en te stimuleren. Hans Swarts van de
Weidevogelgroep Overbetuwe kreeg de eer om de prijs,
een glazen kievit, in ontvangst te mogen nemen. Hans
Swarts vervult al vele jaren meer dan een voortrekkersrol, is 24 uur per dag bereikbaar en zeer nauw betrokken
bij zowel de weide– als akkervogels. Hans was zeer ver- Broedseizoen 2018
rast en heeft de prijs met trots ontvangen.
De eerste nestvondsten
In 2018 is het eerste kievitsnest van Nederland gevonden
op 14 maart in Noordeloos, Provincie Zuid-Holland. De
vondst van het eerste Gelderse ei volgde een dag later

Cursussen
In 2018 is een cursus voor nieuwe weidevogelvrijwilligers
georganiseerd in het Land van Maas en Waal, hierbij
hebben we samengewerkt met het IVN en als resultaat is
2

door Antoinette Thole op een maisperceel in Delwijnen.
Op 3 april werd in de polder Arkemheen, bij Nijkerk op
een graslandperceel het eerste gruttonest van Gelderland gevonden door vrijwilliger Evert Heek. Het eerste
tureluurei volgde op 9 april, eveneens gevonden door
Evert Heek in de polder Arkemheen. Het eerste scholeksterei werd twee dagen later, op 11 april gevonden
door Marien van den Ende nabij Elburg. De eerste eieren
zijn flink later gevonden dan normaal vanwege een extreme koude periode begin maart.
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Gevonden legsels
In 2018 werden in totaal 5426 nesten gevonden, circa
500 minder dan in 2017. In 2017 werden namelijk 5944
nesten geregistreerd. De afname wordt met name veroorzaakt door de afname in gevonden kievitsnesten. Dit
wil niet direct betekenen dat er minder kieviten zijn, er
kunnen ook minder vervolglegsels zijn geweest. De aantallen beschermde nesten van grutto, scholekster, tureluur en wulp zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2017.
Over het algemeen was 2018 een goed en succesvol
weidevogeljaar, want de uitkomstresultaten waren goed
en er werden door de vrijwilligers ook veel kuikens gezien.
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Uitkomstresultaat
Het uitkomstresultaat over alle gevonden legsels in de
provincie Gelderland kwam uit op 71,22%. In 2017 was
dit 66%, dus er is sprake van een verbetering. Bij vrijwel
alle soorten is een stijging van het uitkomstpercentage
zichtbaar, behalve bij de scholekster (zie hieronder). Wel
valt op dat het uitkomstpercentage van de wulpennesten
erg laag blijft.

Gevonden nesten 2018
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Verliesoorzaken
Een weidevogelnest kan door verschillende oorzaken
verloren gaan. 17,5% van de nesten is in 2018 in Gelderland verloren gegaan door predatie, dit is 4% minder dan
in 2017, 3,47% van de nesten is verlaten en 4,18% verloren gegaan door werkzaamheden. Van 3,6% van de nesten is de verliesoorzaak onbekend. Na een relatief slecht
2017 zijn de verliespercentages in 2018 weer gedaald.
Wel zijn er lokaal sterke verschillen in verliesoorzaken te
constateren. Een aantal gebieden hebben nog steeds te
maken met extreem hoge predatiecijfers.

Hieronder staan twee grafieken weergegeven met de
aantallen gevonden en beschermde nesten vanaf het
jaar 2000. De aantallen zijn sterk afgenomen maar lijken
zich te stabiliseren in de laatste jaren. Voor de kievit is
het lastig om uitspraken te doen i.v.m. de vervolglegsels
die deze soort kan maken.
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Beheermonitoring
In 2018 heeft voor het derde jaar een intensief traject
plaatsgevonden met theorie– en praktijkavonden over
beheermonitoring van weidevogels. Met ingang van het
nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer per 1-1-2016
(ANLB) zijn de agrarische collectieven verantwoordelijk
voor het uitvoeren van beheermonitoring in de aangewezen weidevogelgebieden. SLG heeft in opdracht van de
collectieven in een groot deel van deze gebieden vrijwilligers opgeleid om de beheermonitoring te kunnen uitvoeren. In de meeste gebieden is dit goed gelukt.
De resultaten van de uitgevoerde beheermonitoring zijn
opgenomen in het rapport Weidevogelbeheerevaluatie
Gelderland 2018, dat is opgesteld in opdracht van de
Gelderse collectieven. De beheerevaluatie van het collectief Rivierenland is hier te vinden.

van een telcursus, het maken van een fietsroutefolder en
dergelijke. In 2018 is het project verder gegaan onder het
ANLb en de verantwoordelijkheid van de VAL Oude IJssel. Inmiddels liggen er ruim 12 ha akkerfaunaranden.
De telresultaten van het Montferland en de andere Achterhoekse patrijzenprojecten zijn opgenomen in een evaluatierapport. Die van het Rivierenland zijn hier terug te
vinden.
Weidevogeldrone
2018 stond in het teken van de implementatie van de
weidevogeldrone. 8 piloten zijn opgeleid en hebben in het
voorjaar hun vliegkunsten kunnen inzetten. Helaas bleek
alle begin moeilijk, want de drone had regelmatig te kampen met technische problemen. Toch hebben we wel
veel ervaring op kunnen doen en op beperkte schaal positieve resultaten geboekt. De club drone-piloten is onverminderd enthousiast en staan in de startblokken voor
het nieuwe seizoen. De weidevogeldrone heeft een update gehad en is volledig gereviseerd, dus nieuw seizoen, nieuwe kansen!

Actieplan Akker– en weidevogels
Voor de resultaten van het Actieplan wordt verwezen
naar het jaarbericht van de Gelderse collectieven.
In het kader van het Actieplan is in 2018 ook een rapport
opgesteld ten behoeve van de Gelderse collectieven:
“Optimaliseren broedresultaten weidevogelgebieden Gelderland, Uitwerking in een predatiebeheerplan voor de
leefgebieden open grasland”. Dit rapport is hier te vinden.

Agenda 2019

29 januari, 12 februari en 16 april:
Cursus weidevogelbescherming Betuwe

30 januari: Cursus patrijzen tellen Steenderen

2 maart: Uitgifte-ochtend materialen Rosendael

5 en 20 februari en 23 maart:
Patrijzenprojecten
Cursus weidevogelbescherming Barneveld
In 2017 is op initiatief van 2 vrijwilligers een patrijzenpro- 
16 februari: Landelijke dag Natuur in het
ject rondom het Montferland opgestart: “Paradijs voor de
boerenland in Utrecht
patrijs”. SLG heeft ondersteuning geboden op het gebied 
11 mei: Excursie Boerenlandvogelvrijwilligers
van subsidieaanvragen, projectcoördinatie, organiseren

11 t/m 19 mei: Nationale Vogelweek
Contact
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
www.landschapsbeheergelderland.nl
Coördinator vrijwillige boerenlandvogelbescherming:
Karen Hinkamp
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
Tel nr. 026-3537444/06-22885234
k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl
https://www.facebook.com/
NetwerkWeidevogelbeschermingGelderland/
http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/
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