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EERSTE RESULTATEN 2019. 
Het seizoen begint al weer bijna. De 
voorbereidingen en gesprekken bij de boeren 
voor het komende jaar zijn al volop in werking en 
met heel veel positieve reacties. 
Afgelopen maand zijn de eerste cijfers van de 
weidevogelaantallen binnen het collectief Rijn & 
Gouwe Wiericke met de 4 gebiedsoördinatoren 
besproken. Het rapportage over de aantallen is 
nog in concept. Positief is dat het aantal grutto’s 
is toegenomen. Het aantal kieviten is gedaald. De 
meeste vrijwilligers hebben dat zelf ook gezien. 
Minder kieviten die komen broeden. Er zijn veel 
oorzaken. Het collectief zal proberen via 
pakketten er voor te zorgen dat de leefomgeving 
voor de kievit aandacht krijgt.  
 
JAARPROGRAMMA. 

 Startavond op 13 maart 2020 

 Startdag de Groene Motor op 29 februari 

 Hallo grutto excursie 

 Excursie eiland Tiengemeten op 1 juni  

 Praktijkdagen observeren 
 

Startavond op 13 maart 2020 
et op!  andere locatie!! namelijk: 
Zalencentrum de Brug, Dunantlaan 1,  Reeuwijk. 
Aanvang 20.00 uur. Met 
spreker Erik Kleyheeg van 
Sovon over de wilde eend 
De Wilde Eend is zo gewoon, 
dat we nauwelijks in de gaten 
hadden dat het er de laatste 
decennia langzaam steeds minder werden. Toch 
is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze 
broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, 
bestaande uit Nederlandse standvogels en 
wintergasten van elders, vertonen een 
vergelijkbare afname. Eerdere analyses laten 
zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte 
van de volwassen vogels of een afname van het 
nestsucces. Over de overleving van de kuikens 

bleek echter nagenoeg niets bekend te zijn. In 
2020 zetten Sovon en Vogelbescherming 
Nederland deze bekende vogel samen in de 
schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend. 

De Wilde Eend is één van de bekendste 
watervogels. Naar schatting leven er tussen de 
200.000 – 300.000 broedparen in ons land. 
Ondanks dat je Wilde Eenden nog steeds overal 
kunt tegenkomen, neemt de soort al enkele 
decennia af. De vraag is waarom een soort die 
zich zo goed aan kan passen aan mensen en 
ogenschijnlijk weinig eisen aan zijn omgeving 
stelt, toch achteruitgaat. De analyse uit 2015 
wijst in de richting van een te lage overleving van 
eendenkuikens. Worden ze steeds vaker 
opgegeten, is er te weinig voedsel voor ze? 

In het Jaar van de Wilde Eend gaan we daarom 
vooral naar de kuikenfase kijken. Het betreft een 
uitbreiding van een reeds in 2016 opgestart 
citizen science project. Hoeveel jonge eendjes 
worden er uiteindelijk groot? Met de hulp van 
het publiek willen we meer gegevens verzamelen 
om deze vraag te beantwoorden. Vogelaars 
kunnen ook helpen bij enkele andere 
activiteiten. Erik zal hier meer over vertellen. Het 
beloofd een leuke avond te worden. 

De werkgroep heeft 
al een succesvolle 
actie opgezet. Er 
zijn 25 broedkorven 
binnen het collectief 
Rijn & Gouwe 
Wiericke verspreid 
en een aantal 
korven zijn al in de 
sloot gezet. Alle-
maal kansen voor de eend  
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Hallo grutto excursie 
Hallo grutto. De werkgroep is bezig om samen 
met IVN Alphen a.d. Rijn een excursie op te 
zetten. In afwachting dus. 
 
Excursie eiland Tiengemeten op 1 juni  
Op 1 juni tweede pinksterdag op excursie naar 
het eiland Tiengemeten. Hou de berichtjes in de 
gaten 

Praktijkdagen observeren 
Er zal geen cursus “weidevogel nesten zoeken” 
komen. Wel komt er in april een aantal 
praktijkdagen “weidevogels observeren” deze 
moet nog uitgewerkt worden 
 
EN DAN..  
-Dan begint het weidevogelseizoen. Misschien is 
dan het eerste ei al gevonden. Mocht je dat 
overkomen.. meld het dan gelijk bij Marleen  v.d. 
Lee  0620701934 met tijdsvermelding en 
mogelijk een foto. 
-Wat zijn uw plannen voor dit jaar. Blijft u bij uw 
boer lopen of stopt u er mee?  
-Er zijn ook nog steeds boeren die een vrijwilliger 
zoeken. Onder andere in Aarlanderveen en 
Reeuwijk. Als u tijd over heeft, laat het mij 
weten. f.verbij@planet.nl 
-Ook zullen een aantal boeren gebruik maken 
van de drone. Interessant om mee te kijken. 

 

Wil je niet wachten op de praktijkdagen 
observeren lees dan onderstaand bericht.  
Cursus broedvogels inventariseren in de 
Nieuwkoopse plassen 
Dit voorjaar organiseert Sovon in samenwerking 
met Natuurmonumenten en IVN Nieuwkoop een 
cursus Broedvogels inventariseren volgens de 
BMP-methode. Deze cursus is voor wat 
gevorderde vogelaars bedoeld die al broedvogels 
inventariseren in dit moerasgebied of die dit voor 
het eerst willen leren. 

De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en vier 
veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden lichten 
de cursusleiders Jelle Abma en Albert de Jong de 
BMP-methodiek toe. De avonden worden 
afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als 
cursist de theoretische kennis meteen in de 
praktijk kunt toepassen. Tijdens de veldbezoeken 
ga je in een klein groepje op pad met een ervaren 
broedvogelteller. De resultaten van deze 
bezoeken voer je in via de Avimap-app of op 
papier en dan achteraf op de website van Sovon. 
Hierdoor leer je om de resultaten zelf te 
verwerken en te interpreteren. Voor al actieve 
tellers is de cursus een mooie manier om je 
kennis over de methode en je veldervaring bij te 
schaven. 
Aan het einde van de cursus krijg je een toets en 
(ongetwijfeld) een diploma. Na deze cursus 
kunnen je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren 
en de telgegevens verwerken. Wil je weten wat 
BMP precies is? Bekijk dan dit filmpje.  
Wanneer en waar? 
De cursusavonden vinden van 19.30 – 21.45 
plaats in werkschuur De Kievit 
(Natuurmonumenten), Hollandse Kade 23, 
Woerdense Verlaat. 
De theorie-avonden zijn gepland op de 
woensdagavonden 18 maart, 1 april, 22 april, 6 
mei en 27 mei. 
De veldbezoeken worden afgewisseld met de 
avonden. Ze vinden plaats in het Nieuwkoopse 
plassengebied of in gebieden daar zeer dichtbij. 
Deze duren ca 2½ tot 3 uur. Cursisten en 
begeleiders spreken dit samen af tijdens de 
eerste avond. Deze vroege ochtenden zullen 
vooral in het weekend vallen. 
Voor wie? 
Deze cursus is voor wat gevorderde vogelaars 
bedoeld die al broedvogels inventariseren in dit 
moerasgebied of die dit voor het eerst willen 
leren. Het is belangrijk dat je al voldoende 
ervaring hebt met het goed herkennen van 
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broedvogels. Daar wordt wel één cursusavond 
aan besteed, maar verder is de cursus vooral 
gericht op het leren van de methode in theorie en 
praktijk. Als geïnteresseerde krijg je een 
oefenwebsite toegestuurd, waarop je je 
herkenningsvaardigheden kunt oefenen. Na de 
cursus kun je zelfstandig aan de slag om met 
mooie tellingen een waardevolle bijdrage te 
leveren aan goede gegevens over broedvogels in 
dit mooie natuurgebied. 
Aan cursisten die nog niet actief zijn als 
vogelteller vragen we 25 euro voor de 
materiaalkosten. 
Belangstelling? 
Heb je belangstelling of wil je je aanmelden? Laat 
dat dan uiterlijk 7 februari weten aan 
jelle.abma@sovon.nl 

 

Genoeg reden om komende weken de mailbox in 

de gaten te houden. 

En wat nog meer.. 

Naast dat de boeren vrijwilligers vragen, zoeken 

wij ook nog mensen die ad hoc dingen zoals 

excursies, nieuwsbrieven, persberichten. 

Weidevogeljaarverslagen ( wat lees je nu echt 

met al die cijfers)  wil maken. 

Voor het laatste deden we al een oproep. Jullie 

hebben wel behoefte aan een verslag maar ons 

ontbreekt het de tijd om dit op te pikken. Tot nu 

toe zijn er geen aanmeldingen dus we hopen dat 

we na aanmeldingen  dan in 2020 een verslag 

kunnen maken. Heb je nog goede ideeën voor 

excursies?  Roept u maar! 

Tot de 13 maart. 

Marleen, Margriet, Mieke, Wim en Fien 

 19012020 FV 
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