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Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke 

NIEUWSBRIEF NR 7 

 

Via deze nieuwsbrief nodigen we jullie graag uit voor de slotavond 

Deze is op 5 november in de Brug in Reeuwijk. Aanvang 20.00 uur. ( 

tenzij de coronamaatregelen terug geschroefd worden) 

Het is ( tijdens dit schrijven) verplicht om een coronapass en of 

negatief testbewijs  en identiteitskaart te laten zien en je vooraf aan 

te melden. Aanmelden graag via: Fien Verbij f.verbij@planet.nl / 

0627586051 

Het is  goed om elkaar te ontmoeten na bijna anderhalf jaar. Er is 

minder  persoonlijk contact geweest en dat merk je als je als 

vrijwilliger nog vragen heb of gewoon je verhaal kwijt wil. 

Deze avond  kijken we graag met jullie terug op 2021. Voorheen werd er een uitgebreid 

verslag gemaakt. Omdat we als werkgroep met vier gebieden te maken hebben ( de Parmeij, 

Lange Ruige Weide, de Wetering en Weide en Waterpracht) heeft niet iedereen zijn of haar 

gegevens op dezelfde manier ingevoerd, is er voor gekozen om dit niet meer te doen. 

De werkgroep heeft  een te kleine bezetting om dit voor het gehele collectief Rijn & Gouwe 

Wiericke uit te pluizen en op papier te zetten. De mooiste highlights van afgelopen seizoen 

vinden jullie in deze nieuwsbrief.  

Benieuwd hoe het in je eigen buurt gaat of wil je dieper de resultaten induiken? Daar nemen 

we graag de tijd voor op de slotavond.   

Mocht je je eigen tablet of laptop hebben, wil je die dan meenemen? Marleen gaat je laten 

zien hoe je je gegevens ook weer uit de Boerenlandvogelmonitor krijgt. 

 Mocht je er geen hebben, geef het dan door via bovenstaande mailadres. 

Marleen zal een korte inleiding houden over het afgelopen seizoen en daarna duiken we de 

cijfers in. 

Je kan dan zien hoe de resultaten zijn geweest. Hoe de resultaten in een gebied zijn, Broed 

territoriale  successen van de grutto, tips over invoeren en hoe je zelf met je boer kan kijken 

hoe je de inrichting nog kan verbeteren. Mis je iets in het beheer in jou gebied? 
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Natuurlijk is er genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen en gelegenheid 

om bij te kletsen onder het genot  van een hapje en drankje. 

Korte impressie van het weidevogelseizoen. 

Een weidevogelseizoen is nooit saai. Dat blijkt ook dit jaar. Net zo wisselvallig als het weer, 

was onze hoop voor het broedsucces van ‘onze’ weidevogels. Het ene moment zagen we het 

seizoen vol vertrouwen tegemoet. Maar toen in het voorjaar het een aantal weken koud en 

nat bleef, hielden we toch even onze adem in; hoe gaan de kuikens dit overleven? 

Vooral de vroegste vogels, zoals de kieviten, hadden het lastig. Door de lage temperaturen 

en de regenval groeide het gras maar langzaam. Dat zorgde voor een voedseltekort voor de 

eerste kuikens. Er waren te weinig bloemen of kruiden om insecten te lokken. En kuikens 

leven van insecten. Een aantal hebben het daardoor niet gehaald. Gelukkig hadden de vogels 

zelf wel voldoende voedsel en energie voor een tweede leg. Deze kuikens hadden meer 

geluk: het gras stond hoog en volop in bloei. Zij groeiden op in overvloed. Uiteindelijk werd 

het een goed weidevogelseizoen voor de grutto. De kieviten, scholeksters, eenden en 

tureluurs bleven dit jaar achter.  

( de gegevens komen uit boerenlandvogels.nl en opgemerkt moet worden dat niet iedereen 

de gegevens invoert)  

Officiële meldingen eerste nesten.  

In Nederland werd op 5 maart het eerste kievitsei gevonden. Wilnis was de vindplaats 

16 maart: eerste kievitsnest gevonden door Gerard Zonneveld 

30 maart: Eerste scholeksternest door Hans Boere. 

1 april: eerste grutto nest gevonden door Gerard Zonneveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ook Frank Luyben en Karina Verkerk hadden op deze dag al gruttonesten. 
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9 april: eerste tureluurnest door Hans Boere en Ron Versluis. ( Frank Luyben en 

Karina Verkerk melden ook tureluurnest op deze dag) 

De meeste nesten op een boerenbedrijf zijn gevonden bij Frank Luyben en Karina 

Verkerk, namelijk 87 nesten. Klasse 

In de Voorofsche polder ( Zuid-Holland Landschap ) zijn 147 nesten gevonden. 

Bijzonderheden: 

Eerste excursie dit jaar was in de polder Bloemendaal. In juni een mooie wandeling gemaakt 

onder leiding van Dirk van der Eijk en Leonie Laurs. 

Hans Boere werkte dit jaar voor het eerst met mandjes. Als bescherming voor de 

kievitsnesten op bouwland. Met dank aan loonbedrijf van Mastwijk. 

.  

 

 

Op een perceel van Wim HabbenJansen  werd een klein grutto ei gevonden. Bijna 3 cm groot 

( of klein). 
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Veel vrijwilligers hebben een nat pak gehaald, natte voeten en kou geleden. De 

vrijwilligers die bij Loonbedrijf van Mastwijk lopen, kunnen daar alles over 

vertellen.  

Er is dit jaar ook gemonitord. Door Arjan van Duijvenboden en Marleen v.d. 

Lee. Dit om in bepaalde gebieden het broed territoriale  succes te bepalen. Maar ook 

vrijwilligers hebben dit jaar de uitgestelde maaidata gemonitoord en ingevoerd.  

Er is in 2021  634 ha zwaar beheer ( o.a. uitgestelde maaidata) afgesloten. Ter vergelijk in 

2016 was dit 397 ha. 

Er is in 2021  2014 ha legselbeheer afgesloten. In 2016 was dit 1885 ha.  

Goed bezig op alle boerenbedrijven !! 

Ook willen we via deze nieuwsbrief alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2021.  

 

Predatie 

Predatie blijft een onderwerp wat iedereen bezig houdt. Het collectief Rijn & Gouwe 

Wiericke heeft een predatiepreventieplan ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Kort komt 

het er op neer dat alleen de vos en de kraai na meldingen beheerd mogen worden. Er wordt 

geadviseerd om ooievaarspalen niet zomaar neer te zetten ( vergunningplicht) . Als 

vrijwilliger hebben we genoeg andere predatoren gezien. ( meeuwen, marterachtigen etc..) 

maar deze mogen niet bejaagd worden. Het daadwerkelijke verlies aan predatoren van 

nesten is overigens vrij bescheiden. De grootste kans op succes is te behalen voor voldoende 

goed kuikenland te bieden waarin de kuikens kunnen opgroeien.  

Het belangrijkste is dat het weidevogelbeheer op orde is. D.w.z. niet alles in een keer 

maaien, geen eilandjes maaien en wachten tot de jonge vogels gevlogen zijn. Iedereen heeft 

wel eens gezien dat grote groepen weidevogels in staat zijn om predatoren te verjagen. Als 

die gebieden waar veel weidevogels zitten, aantrekkelijk wordt gemaakt, maken de jonge 

vogels meer kans. Een mooie uitdaging. 

Als vrijwilliger zien we het wel in het veld. Maar eigenlijk zien we alleen met de invoer van de 

gegevens terug wat er misschien gebeurd is. 

 De schone taak voor de toekomst  voor de vrijwilliger om je waarnemingen ook in de te 

voeren. Zo krijgen we een beter beeld waar de predatoren zitten en of dit inderdaad de 

oorzaak is van predatie. Daarnaast wordt al een tijdje van de vrijwilliger gevraagd om niet 

onnodig het land in te gaan, liefst niet in de avonduren, geen geursporen achter te laten. Het 

nest digitaal in te voeren en zodoende minder stokken in het land. Als je gaat zoeken, eerst 

beginnen met monitoren om een indruk van de weidevogels te krijgen en dus ook te kijken 

of er niet toevallig een groep kraaien bij het perceel aanwezig is. Niet te lang op een perceel 

zoeken. En niet bij te lage temperaturen het land te betreden. Jullie zijn samen met de boer 

de ogen en oren in het veld. 
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En hoe verder 

Het is al eerder geschreven. De werkgroep heeft menskracht  en tijd te kort om 

alles goed te begeleiden.  

We hebben besloten om ons te richten op de meest belangrijke dingen en dat is 

een opening- en slotavond te organiseren. Proberen twee keer per jaar een polder te 

monitoren om zo samen te sparren hoe je monitort en is tevens een instapmoment voor 

eventueel nieuwe vrijwilligers. Insteek is  als er  genoeg nieuwe vrijwilligers zich dan 

aanmelden om dan een korte basis cursus ( al dan niet online)  en dan twee dagdelen 

monitoren in een polder met een grote groep. Zodoende neemt iemand ze al mee het land 

in om de vogels te herkennen.  

We willen hooguit twee keer per jaar een excursie organiseren. 

We gaan geen verslagen meer schrijven.  

We gaan niet actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers en deze begeleiden. Hiervoor zal het 

aanspreekpuntpunt binnen de Parmeij, Lange Ruige Weide, de Wetering en Weide & 

Waterpracht zelf actief op zoek moeten gaan. Dat kan via het netwerk van boeren en 

vrijwilligers. Die er zelf voor moeten zorgen dat de nieuwe vrijwilliger aan een ervaren 

vrijwilliger of boer gekoppeld wordt.  Het kost te veel tijd om hierin te investeren. 

Goede ideeën voor een excursie zijn altijd welkom. Maar we verwachten ook dat je dan zelf 

een gedeelte mee gaat organiseren. 

Communicatie gaat nu via facebook, een enkel persbericht en via mail. Dat blijft voorlopig 

zo. 

Mocht je je geroepen voelen om ons te helpen, graag       

Met vriendelijke groet 

 

Werkgroep Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke 

 

werkgroep vrijwilligers boerenlandvogels RGW 

 email: vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl * 

https://www.facebook.com/groups/BoerenlandvogelsRGW/ ** 

www.rijnengouwewiericke.nl 

 

  

 

 


