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Het feest is in april  begonnen: gras groeit, kievit zit, 

grutto broedt, de tureluur komt een beetje 

stiekempjes kijken. Dit jaar begon de lente in maart 

nat  en in april scheen de zon op veel dagen 

uitbundig maar waren er ook koude dagen 

tussendoor. Het werd ook droog.. mogelijk te droog 

in het grasland. Wat ook opvallend was dat er nog 

zo laat in het seizoen nog gruttostellen rondvlogen.. 

of hadden wij zin in om snel het land in te gaan. 

Ongeduldig ?  En opeens .. dan maakt het gras een 

groeispurt door. Er wordt gebeld voor lastminute 

beheer, zijn er nog plasdraspompen over voor de 

weidevogels? Waar gaat het beheer uitgebreid 

worden? En tussendoor geniet je van het jonge spul 

wat nu rondloopt, alarmerende vogels.  De kracht 

van de groei van het voorjaar overvalt me altijd. Elk 

seizoen is weer anders. 

 

Wat voor activiteiten komen er nog. 

-20 mei:  om 19.00 uur gaan we het gebied rondom 

Reeuwijk/ Tempel monitoren. In april de eerste 

ronde gedaan en nu kijken hoeveel alarmerende 

vogels er zijn. Hou wel je mail in de gaten.. als het 

slecht weer is, zal er in de middag een berichtje 

komen dat het niet doorgaat. Verzamelplaats: 
https://www.google.com/maps/@52.0651783,4.6940815,

3a,75y,178.67h,84.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJHE4xmQ

iXsjMR_GWn5aqMw!2e0!7i16384!8i8192 
-21 mei: is  het laatste weidevogelcafé van dit 

seizoen. Vanaf 20.00 uur zijn we welkom bij Kees 

en Conny Vroege  Westeinde 79 3465 JA 

Driebruggen. Het onderwerp is “invoeren van 

gegevens “ dit is in april ook al geweest. Hier kan je 

je ei kwijt over het programma. Waar loop je nog 

tegen aan?  Wat kan je nog meer met dit programma 

en wij willen graag ook dat er naast het invoeren 

ook een eindresultaat uitkomt. Dus noteren wanneer 

de nesten uit zijn en als ze dat niet zijn, wat is dan 

de reden? Marleen v.d. Lee zal deze avond geven en 

natuurlijk is er ruim de gelegenheid om bij te kletsen 

over de ervaringen van het afgelopen voorjaar. 

-10 juni:  gaan we naar de Markerwadden. De 

excursie zit al vol maar als je meewil, kan je nog op 

de reservelijst.  

-In het najaar willen we proberen naar een 

vogelringstation te gaan en ook nog een excursie 

over de vogeltrek 

-Oktober is de slotavond. 

 

Hoe gaat het tot nu toe ..? 

*Met de weidevogels 

Heel verschillende verhalen. Gedeeltes van de 

polders zijn leeg en je ziet dat de weidevogels toch 

meer bij elkaar gaan zitten. Cijfers zijn er nog niet. 

Eerste indruk is dat het voor het grootste deel van 

ons gebied gelijk gaat lopen met vorig jaar. Tot nu 

toe zijn er al wel meer slobeenden en tureluurs 

gevonden. Plas dras pompen hebben een zeer 

positief effect. Zeker nu het zo droog is. Na het 

maaien is het ook nog steeds leuk en goed om te 

blijven kijken naar het gedrag van de weidevogels. 

Zijn er nog steeds jongen in de buurt? En mogelijk 

komen er nog nieuwe nesten. Dus stop nog niet 

maar blijf even doorgaan tot half juni. 

*met nieuwe vrijwilligers  

De nieuwe vrijwilligers van 2018 hebben hun draai 

gevonden bij hun boer en zijn nog steeds 

enthousiast. Leuk om te horen. 

*Met de bijzondere vondsten dit jaar 

Hans heeft een klutennest gevonden en ook kleine 

plevieren. Bij Joop was een gruttonest met vijf 

eieren. En uitgekomen!! Ook bijzondere vondsten of 

verhalen? Vertel het ons 

*met de erfvogels. 

Zwaluwen vliegen nu rond. De eerste indruk is dat 

er minder boerenzwaluwen zijn. Maar is dat ook zo. 

Zie je wel  andere erfvogels?  Het is ook mogelijk 

om deze in te voeren op 

https://inlog.weidevogelbescherming.nl   

 

Wat verder. 

-Ons bereikte begin mei het droeve bericht dat Wim 

Jansen is overleden. Wim heeft jaren de nesten van 

de weidevogels beschermd. Zijn gebied was de 

Zijde in Boskoop. Sommigen hebben een mooie 

tekening van zijn hand.  

-Een aardige boer en boerin in Reeuwijk, leuke 

kinderen en honden en een veestapel zoeken voor 

2020 een enthousiaste vrijwilliger die bij hun de  
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nesten wil opzoeken. Liefst elke week  vanaf half 

maart tot eind mei. Geef je je op bij Fien.  

-Volgend jaar willen we weer een aantal cursussen 

plannen. Misschien is er een goed idee onder de 

leden. Mogelijk wil je meer weten over de 

kruidenrijkdom in het land? Of is er behoefte aan 

een nieuwe opstartcursus voor 

weidevogelvrijwilligers. Of een verdiepingscursus 

over het broedsucces van de weidevogels?  Of meer 

over een aantal vogelsoorten? Laat het ons horen! 

 

 
 

 
plevier & wulp 

 

Zwarte stern zoekt nestvlotje 

De broedtijd voor de Zwarte stern is weer 

aangebroken! In onze veenweidesloten en 

moerassen zoeken zij naar een rustige brede sloot 

om hun kroost in groot te brengen. Om de beestjes 

te helpen leggen we speciale broedvlotjes uit. Omdat 

we willen weten hoeveel sterns jongen groot 

brengen volgen we de vogels in de kolonies. Dit 

noemen we monitoren. Vanaf half mei beginnen de 

zwarte sterns met het leggen van de eitjes. Dan 

begint het spannende seizoen waarbij de sterns heel 

gevoelig zijn. Van een afstandje proberen we zo 

goed mogelijk de kraamtijd te volgen. 1 keer per 

week gaan we de kolonies af en tellen we het aantal 

eieren en later de leeftijd van de jongen. We volgen 

de kolonies tot de meeste jongen ongeveer 20 dagen 

oud zijn. Dan zijn ze groot genoeg om uit te vliegen. 

De gegevens worden bijgehouden op het 

monitoringsformulier (ook te downloaden van de 

website) Zie je zwarte sterns zoeken naar een goede 

plek? Heb je vlotjes nodig? Of zijn ze aan het 

broeden in jouw gebied geef dit dan graag door aan 

Marleen van De Groene Motor. Zij houden bij waar 

de sterns allemaal broeden in de provincie.  

 

Meer informatie is ook te vinden op: 

www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-

tips/boerenlandvogels/zwarte-sterns-in-zuid-holland/ 

Marleen is te bereiken via 

m.vanderlee@degroenemotorzh.nl of 06-20701934 

 

Groeten Marleen  
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De monitoring 

Ook dit jaar zal DNatuur een derde van het RGW-

gebied monitoren. Dat gebeurt in twee telronden. De 

eerste ronde heeft al plaatsgevonden in  april en 

levert vooral  territoria op van vogels die een nest 

hebben of er bijna aan beginnen. De tweede telronde 

vindt eind mei plaats en levert naast territoria ook 

een beeld op van de vogels die dan jongen hebben. 

Omdat de telgegevens snel naar de 

gebiedsoördinator gaan, kan heel vaak in overleg 

met de boer het beheer worden aangepast op de 

vogels. Het viel mij (Arjan) in de eerste ronde op dat 

vooral de grutto’s eind april nog niet allemaal een 

nest hadden. Sterker nog, in de derde week van april 

zag ik nog een groep van zo’n 100 grutto’s die nog 

geen territorium hadden! Dat beeld is meer iets voor  

 

maart.. Tegelijk waren in sommige gebieden in 

diezelfde week al jongen aanwezig. De grutto broedt 

dus erg gespreid in het seizoen. Opletten dus 

voordat er gemaaid gaat worden! Kom je er niet uit 

of heb je het gevoel dat je nog lang niet alle nesten 

of territoria hebt gevonden voordat er gemaaid 

wordt? Overleg dan met je boer of met de 

werkgroep hoe te handelen.. Ik ben heel benieuwd 

naar de resultaten van de telronde 2, eind mei. Dan 

kunnen we zien op welke plaatsen de weidevogels 

effectief worden beschermd. Arjan 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: dit plaatje geeft een aardig beeld van waar dit jaar wordt gemonitord. Je kunt ook al een beetje zien waar het in  

ronde 1 druk was. De andere gebieden komen in  2020 en 2021 aan de beurt. 
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QBM tellingen 

Door verschillende vrijwilligers zijn dit jaar QBM 

tellingen uitgevoerd. Soms bij het bedrijf waar ze de 

nesten beschermen, soms in een gebied waar de 

gebiedscoördinator graag meer van wilde weten. Je 

kunt de QBM tellingen heel goed gebruiken om een  

beeld te krijgen van een gebied, zonder dat je 

meteen de nesten op hoeft te zoeken. Op die manier  

 

kun je met boer of gebiedscoördinator overleggen of 

je nesten moet gaan zoeken en beschermen, of dat er 

wellicht nog niet gemaaid wordt in sommige 

percelen. Het is leuk ook te zien dat het QBM tellen 

zich langzaam uitbreidt over het gebied: hoe 

completer het beeld van de weidevogels, hoe beter 

je kunt beschermen!  

 

 
Afbeelding 2: een overzichtje van de QBM gegevens in Boerenlandvogels.nl 
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