
 

WEIDEVOGELSEIZOEN GEEFT WISSELEND BEELD  
Het weidevogelseizoen van 2019 is  ten einde en 
voorzichtig worden de eerste conclusies getrokken 
door het collectief Rijn & Gouwe Wiericke en het 
bestuur van Boerenlandvogels Rijn & Gouwe 
Wiericke.  Ook dit jaar werkten weer bijna 100  
vrijwilligers en boeren met hart en ziel aan 
bescherming van de weidevogels in het gebied.  
Wat opvalt is dat per gebied het broedsucces sterk 
verschilt. Algemene conclusie is dat de weidevogels 
het nog steeds moeilijk hebben, maar dat er hier en 
daar goed nieuws is te melden. Op plekken waar 
kuikens voldoende voedsel vinden, gaat het beter 
met Kievit en Grutto. Dat betekent dat er hoop is en 
dat de omstandigheden voor weidevogels met 
relatief simpele middelen te verbeteren zijn. 
Boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers doen 
samen wat ze kunnen. Broedsucces geeft wisselend 
beeld in de polders. Exacte tellingen zijn pas eind  
oktober bekend. Het was een heel wisselend en 
gespreid weidevogelseizoen. De belangrijkste 
oorzaak hiervan is waarschijnlijk de droogte.  Daar 
waar maatregelen worden genomen, zoals het 
aanleggen van natte greppels zijn de 
broedsuccessen beter. Weidevogelkuikens kunnen 
daar voldoende voedsel vinden en er is weinig 
predatie. Vooral Kievit en Scholekster hebben het 
moeilijk De Kieviten produceerden al vroeg hun 
eerste legsel. In het werkgebied van  Rijn & Gouwe 
Wiericke werd het 1e Kievitsei van Zuid-Holland 
gevonden. Gerda van Ham vond het ei  op  10 maart  
het perceel van Frank Luijben. Jammer genoeg zijn 
de meeste eerste broedsels van de Kievit door de 
droogte mislukt. Er volgden vaak nog 2e legsels 
waardoor hier en daar nog tot begin juli Kievit-
kuikens rondliepen. Het 1e Grutto ei binnen het 
collectief is gevonden door Gerard Zonneveld op 30 
maart op het land van Gijsbert de Jong. Hans Boere, 
Ron Versluijs en Dick den Andel vonden het 1e  
Tureluur-ei van Zuid-Holland en dus ook van de  

 
 
groep.  Op 3 april deden ze de melding. Het nestje 
was in de Voorofsche Polder. Eerste 
Scholekstermelding is foetsie. Er zijn wel meldingen 
op 15 april. Cees de Jong vond op het land van zijn 
zoon Pieter het eerste Slobeendennest op 6april.  
Vrijwilligers hebben dit jaar meer nesten gevonden. 
Met hierbij de opmerking dat nog niet ieder 
werkgebied binnen het collectief Rijn & Gouwe 
Wiericke de nesten heeft ingevoerd. Hopelijk op de 
slotavond is het wel duidelijk. Zeker is wel dat er 
weer meer zwarte sternen gebroed hebben. Dat 
gaat buitengewoon goed met deze weide of 
watervogel??. Predatie  door vogels en 
marterachtigen maar ook de liefste huiskat , blijft 
een zorgpunt. Het heeft de aandacht van het 
collectief Rijn & Gouwe Wiericke. 
Maatregelen voor weidevogels lijken te werken 
Veel boeren namen dit jaar, door de aanhoudende 
droogte, op het laatste moment nog extra 
maatregelen voor de weidevogels, zoals het 
aanleggen van natte greppels. In deze gebieden 
konden de kuikens makkelijker eten vinden en 
vlogen ook uit. 
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TERUGBLIK ACTIVITEITEN SEIZOEN 2019 
-Op 8 maart was de startavond van 
Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke. Marleen 
van der Lee verzorgde een avond over predatoren. 
Aan de hand van eerder gemaakte foto’s door o.a. 
vrijwilligers werd gekeken wat en wie predatie 
veroorzaken. Goede opkomst en daarna werd 
iedereen succes gewenst met de nestbescherming. 
Weet… eerst goed kijken naar waarnemingen en 
dan pas de wei in. 
-De Hallo Grutto Excursie viel gelijk met de excursie 
van IVN. Op  16 maart werden de vogels begroet in 
Het Weegje in Waddinxveen. 
-4 april en 26 mei waren er weidevogelcafés in 
Aarlanderveen en Driebruggen. Naast een thema     
(dit jaar was het digitaal invoeren)  is het ook goed 
om samen te “bomen” over de (weide) vogels. 
-10 juni een mooie excursie naar de Marker 
Wadden. Mooi weer en goed gezelschap en de 
verwondering over een nieuw natuurgebied . 
-Op 16 april en 20 mei was er de jaarlijkse BTS 
telling in de Polder Reeuwijk Zuid. Elk jaar gaat een 
grote groep de polder in om de vogels te tellen . 
-19 juni was er een spontane excursie naar de 
zwarte sternen. We waren te gast bij Jaap Verduijn 
die ondanks de hooibouw ruim de tijd nam om de 
vrijwilligers rond te leiden en rijden. 
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WAT KOMT ER NOG 
-05 oktober 2019: De Weidevogelvertrekdag. 

Het weidevogelseizoen zit er al weer een tijdje op. 
Hoogste tijd om met elkaar het seizoen op een 
leuke en leerzame manier af te sluiten. We nodigen 
jullie graag uit een bescheiden Weidevogel-
vertrekdag in het prachtige Midden-Delfland. Op 
het programma: de lezing over Kruidenrijk grasland 
én een ontspannen vaartocht door de Vlietlanden. 
 

Wij willen alle weidewachters, boeren en 
vrijwilligers van harte uitnodigen voor de 
Weidevogelvertrekdag  2019 op zaterdag 5 oktober 
a.s. in De Vlietlanden in Midden-Delfland 
 

Op het programma? Jan de Wit van het Louis Bolk 
Instituut komt terug voor zijn verhaal over 
Kruidenrijk grasland en hoe dat te ontwikkelen is. 
Kruidenrijk grasland is goed voor insecten en dus 
voor weidevogels, want insecten zijn het 
hoofdvoedsel voor de kuikens. Ook voor de 
gezondheid van het vee is kruidenrijk gras goed en 
dat is gunstig voor de boer. Als het aandeel kruiden 
ten opzichte van het aandeel grassoorten 
toeneemt, daalt wel de opbrengst in veevoer. Het is 
dus zoeken naar een goede balans. Het verslag van 
Jan’s eerdere optreden is terug te lezen op de site 
van milieufederatie. 
 

Na de lezing en discussie met Jan de Wit stappen 
we met zijn allen de boot in voor een tocht door de 
Vlietlanden. Dit stukje van Midden-Delfland is nooit 
ingepolderd en nog precies zoals het zou moeten 
zijn. Vanaf het water is het landschap prachtig te 
beleven. 
 

Programma: 
10.00 – 10.15 uur: Onthaal met koffie, thee en wat lekkers 
10.15 – 11.30 uur: lezing: Jan de Wit;  Kruidenrijk Grasland 
11.30 – 13.30 uur: Vaartocht Vlietlanden 
13.30 – 14.30 uur: Aansluitende lunch 
 

Zien wij je daar? Er is vooralsnog plek voor 40 
deelnemers. Aanmelden via: 
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/agenda-
en-cursussen/2019/oktober/weidevogelvertrekdag/ 

 
 



 
-Op 16 oktober is de slotavond van het 
weidevogelseizoen 2019. Dit is in Dorpshuis de Kaag 
in Reeuwijk. Benny Middeldorp komt ons vertellen 
over het ringen van vogels en wat de resultaten zijn, 
de kleurcombinaties... Soms zie je ze wel eens een  
vogel met ring voor je lens en dit is je kans om er 
meer over te weten te komen. Na de presentatie 
van Benny gaan we over op de cijfers van het 
seizoen 2019.Mogelijk nog een excursie naar een 
vogelringstation. De contacten zijn gelegd.. 
 
Voor volgend jaar: 
Grotere ledenbetrokkenheid. Iedereen  heeft een 
talent en dat talent zoeken we. De werkgroep doet 
graag een beroep op vrijwilligers om (samen) een 
activiteit te organiseren. Meldt u aan als u aan een  

steentje bij wilt dragen op: 
vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl.  
Volgend jaar is er weer ruimte voor excursie. Nog 
goede ideeën/of wensen?  Laat het horen en regel 

het mee 😊. Volgend jaar zal ook weer een cursus 
monitoren opstarten. Zo de toekomst eruit ziet, zal 
er steeds meer gemonitord worden om verstoring 
tegen te gaan en zal er pas gezocht worden als er 
gemaaid gaat worden. Doel is om al ruim van te 
voren te kijken welke vogels ongeveer waar actief 
zijn. Monitoor je vanaf het hek? Of ga je wel het 
land in? En hoe voer je dat in. 
Zijn er nog meer wensen voor een cursus? 
 
 
 
 
 

werkgroep vrijwilligers boerenlandvogels  RGW email: vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl 
https://www.facebook.com/groups/BoerenlandvogelsRGW/ 

www.rijnengouwewiericke.nl 
 

 


