Jaarverslag
2015
Weidevogelbeschermingsgroep “Binnenveld-West”
De ‘big five’ van Het Binnenveld: “Kievit, Grutto, Wulp, Tureluur, Scholekster”.
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1. Inleiding
Nat en koud
Het voorjaar 2015 kenmerkte zich door een hele natte periode en een lange tijd met (te)
koud weer. Bar en boos soms. Man kievit was soms niet in staat om op tijd een mooi droog
kuiltje als nest te maken. We vonden twee keer een “los” eitje midden op het land. Eén keer
vonden we eieren van de kievit in plassen met water. Naast deze slechte
weersomstandigheden werden veel eieren geroofd. Treurnis was het soms als alle 8 nesten
van een perceel ineens leeg waren. Was er (onder schijnbaar dezelfde omstandigheden)
vorig jaar niets aan de hand en kwamen de nesten uit, dit jaar gingen ze verloren. Dan zoek
je naar oorzaken, maar dat is gissen. Temeer omdat er ook op sommige percelen wel hele
goede resultaten waren. Heel pleksgewijs ging het dus mis of toch nog redelijk goed. Soms
kun je aan gesneuvelde eieren zien om welke predator het gaat, bijvoorbeeld een hermelijn.
Maar als alles weg is? Het geeft te denken en dat hebben we met de groepshoofden
gedaan. Volgend jaar nog meer contact met de boeren en zo min mogelijk het veld in.
Uiteindelijk viel het nog mee. Kieviten hebben vaker een 2e of zelfs 3e legsel gemaakt en die
kwamen soms nog uit.
Toekomst
De grutto is in 2015 gekozen tot Vogel des Vaderlands, Koninklijke vogel. De
vogelbescherming heeft 2016 tot het jaar van de kievit uitgeroepen. Twee zaken die gunstig
zijn voor de aandacht voor weidevogels. Of dat voldoende is voor het behoud van
weidevogels in het Binnenveld is nog allerminst duidelijk. Rijke weidevogellanden met
grutto’s waren de “uitvinding” van onze uitstekende melkveehouders, vanouds vooral in de
veen/klei gebieden met hoge grondwaterstanden. Vanaf het midden van de vorige eeuw
(1940 – 1980) werden met nieuwe bemestingsvormen de weilanden zeer rijk aan
regenwormen, het hoofdvoedsel van volwassen grutto’s die de wormen met hun snavel (op
gevoel) bejagen. Het bloemrijke grasland van toen bevatte ook veel insecten en larven voor
de jongen van de grutto en voor de kieviten, die met hun ogen (op het zicht) jagen. Ook de
veldleeuwerik vond een nestplaats.
Door verdere ontwikkelingen zijn dezelfde melkveehouders nu anno 2015 in staat om van
één hectare grasland minstens twee keer zoveel voer te winnen voor hun dieren, maar dan
is er geen plaats meer voor de weidevogel. Op diverse plaatsen in Nederland is dit
onderkend en hebben boeren en landschapsbeheerders met wisselend succes geprobeerd
duurzaam weidevogelbeheer tot stand te brengen. Hoe dat in ons Binnenveld gaat uitpakken
is de vraag en wat ons als WBW betreft tegelijk de uitdaging voor iedereen in de regio die
onze weidevogels niet wil missen in het Binnenveld.
Verdriet
Eind juli werden we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van één van onze
vrijwilligers:
“Jaap van de Loosdrecht”
Jaap, die met zijn vrouw Wil dit voorjaar nog volop actief in het veld met de groep van Louwe
meewerkte aan het opzoeken van de nesten. We zijn blij met de bijdrage van Jaap aan ons
werk. Al vanaf 2000 is zijn inzet in de jaarverslagen te vinden. Jaap is korte tijd ziek geweest
en een ingezette behandeling mocht helaas niet meer baten. Jaap is 75 jaar oud geworden.
We wensen Wil veel sterkte toe en hopen dat ze met de familie Bakker en Louwe de groep
blijft versterken.
Bedankt
Vanaf hier wil ik graag iedereen - boeren, loonwerkers en vrijwilligers - bedanken voor de
manier waarop dit jaar verder is gewerkt aan het samen organiseren van de vrijwillige
weidevogelbescherming.
Roelof de Jong, Algemeen coördinator WBW.
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Mechanisatie- en Automobielbedrijf
Gaasenbeek en Zn Landbouwmechanisatie G
Achterbergsestraatweg 205

3911CS Rhenen

Telefoon: 0317-612391
Fax: 0317-612391
Tractoren
Landbouwwerktuigen
ijzerwaren
Tuin en Parkmachines

Houthandel Bullinga
Grebbedijk 26
6702 PC
Wageningen
0317 - 418446
info@houthandelbullinga.nl

Vleesboerderij Het Binnenveld Het adres voor al uw Rundvlees

E nummer vrij. Ambachtelijk en diervriendelijk geproduceerd.
Wij zijn elke zaterdag geopend van 9 tot 15 u. Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen. Ook online te
bestellen. Voor meer info kijk op:www.vleesboerderijhetbinnenveld.nl of bel 06-51494691.
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Vrijwilligers en boeren
We zijn dit jaar verder de weg ingeslagen van meer communicatie tussen vrijwilligers en
boeren. Dit is de basis voor effectieve bescherming. Als we van elkaar weten wat we doen
en waar de nesten zitten, dan werkt het snel en hoeft ook niet onnodig te worden gezocht.
Figuur 6.
Boer Henk van der
Scheur wijst hier
vrijwilliger Berta van der
Weert de richting aan
waar een nest van de
kievit ligt.

Een mooi voorbeeld
Het was lang zoeken naar de grutto in het land
van boer Roel van Laar aan de Weteringsteeg.
Roel heeft een perceel land tussen het
Valleikanaal en de Maatsteeg (ingang tegenover
De Dijk. Dit gaat fout dacht ik, want ik kon het nest
maar niet vinden terwijl overal al gemaaid werd.
Toen ik op een zaterdag weer langskwam was zijn
gras nog niet gemaaid, maar de percelen aan
weerskanten wel. Tot mijn verbazing was pa
Grutto echter nog uitermate actief, alarmerend
vanaf zijn paaltje. Het nest moest er dus nog zijn!
En ja, ik vond het in het nog niet gemaaide
perceel van Roel. Met boer Roel sprak ik af dat we
een ruim stuk, aansluitend op de slootkant zouden
sparen als hij ging maaien. En zo gebeurde. Bij
het maaien was Louwe Hummel aanwezig om
aanwijzingen te geven over het te sparen deel
grasland. De grutto ouders waren beiden actief en
na het maaien zagen boer en vrijwilliger de grutto
weer in het ongerepte stukje grasland “vallen” en
haar nest innemen.

Figuur 7

Kijk: “Daar doen we het nu voor”, zo was de reactie, en iedereen was er zeer tevreden over.
Of het nest uit is gekomen of is gepredeerd hebben we helaas niet met zekerheid vast
kunnen stellen.
Groepsindeling vrijwilligers
Dit jaar zijn er verschillende mutaties geweest in de vrijwilligersgroepen. Er kwamen 5
nieuwe mensen bij en daarvan stopten er ook weer een paar. Omdat op de uiterwaarden
weinig meer te vinden was is Han van der Pol meer bij groep 3 betrokken.
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WBW
Groep 1

WBW
Groep 2

WBW
Groep 3

Louwe Hummel
John en Nicolien Bakker
Jaap en Wil v.d. Loosdrecht
Jan Neerhof

Bert van der Spoel
Berta van der Weert
Rob Moret
Jan Siemonsma
Marlies Groenenberg

Roelof de Jong
Han van der Pol
Gert ten Haaft
Henk de Kleuver
Dick van den Berg
Willem Lancee

Figuur 8. Groepsindeling WBW, in vet de groepshoofden.

Het aantal actieve vrijwilligers (17) was dit jaar gelijk aan dat van vorig jaar. De groepen
actieve zoekers gingen vaak in kleinere groepen uiteen over het land. Grote groepen trekken
verkeerde aandacht en dat proberen we te voorkomen. Soms kan er als een boer meldt dat
er werkzaamheden staan te gebeuren en de nesten nog niet zijn gemarkeerd wel een
éénmalige zoekactie met een grote groep worden uitgevoerd. Gemiddeld bezoeken de
groepen het land 1 keer per week. De groepen hadden hun eigen afspraken om op een
bepaald moment in de week het land in te trekken. Dat werkt goed. Soms trokken leden van
verschillen groepen met elkaar op om van elkaar te leren en elkaars gebieden en boeren
beter te leren kennen.

Inhoud jaarverslag
In hoofdstuk 2 staat het Binnenveld als gebied centraal. Het verleden met de geologische
achtergrond, het heden en toekomst met de ruilverkaveling.
In hoofdstuk 3 beschrijven we ons vrijwilligerswerk.
In hoofdstuk 4 komen de resultaten van 2015 aanbod in tabellen en beelden.
In hoofdstuk 5 gaat het over de vergoedingen die boeren krijgen voor de medewerking en
bescherming van weidevogels op hun grondgebied in Binnenveld West.
In hoofdstuk 6 breken we nog een lans voor het Binnenveld als weidevogelgebied
We sluiten af met een dankwoord en bijlagen met namen van boeren en sponsoren.

Opgemaakt, najaar 2015
Roelof de Jong, algemeen coördinator WBW
Cuneralaan 1a
3911 AA Rhenen
Tel . 0314 – 614941
M. 06 13269280
E. rtdejong@planet.nl
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2. Het gebied Binnenveld-West
Zoekgebied.
Op onderstaande kaart is ons zoekgebied voor weidevogelbescherming WBW aangegeven.
Figuur 9. Zoekgebied WBW.

Het zoekgebied is circa 600 700 ha groot en gelegen tussen
de Cuneraweg en de Grift
(tegenwoordig Valleikanaal
genoemd). Het gebied bestaat
overwegend uit grasland
afgewisseld met maispercelen.
Van zuid naar noord is het
gebied onder te verdelen in de
deelgebieden Laareind,
Achterbergse Hooilanden
(Utrechtse deel) , Goede Troost
en het meer oostwaarts gelegen
gebied De Meent. De
Achterbergse Hooilanden zijn te
verdelen in twee delen. Het
fietspad doorsnijdt noord en
zuid. Het zuidelijke deel wordt
intensief gebruikt voor de
veehouderij, het noordelijke
deel is een gebied dat voor drie
kwart in eigendom is van
Staatsbosbeheer voornamelijk
als beheersgrasland. Dat
betekent dat er op deze
percelen pas na 1 juni wordt
gemaaid. Een aantal percelen is
nog particulier eigendom en
wordt hoofdzakelijk beweid
door jongvee.
Ligging en ontstaansgeschiedenis
Het Binnenveld laat zich ook beschrijven als het zuidelijkste deel van de Gelderse Vallei.
Het is ontstaan tijdens een ijstijd, toen een gletsjertong zich een weg baande en links en
rechts het zand omhoogduwde. Dat zien we aan de stuwwallen “Utrechtse heuvelrug” en
“Veluwe zoom”. Het lage natte gedeelte bleef in het midden achter. Er liggen niet voor niets
dorpen met de veelzeggende namen “Bennekom” en “Veenendaal”. Deels werd dit dal door
westelijke winden opgevuld met zand en vormden zich een aantal dekzandruggen.
Toen het na de ijstijd warmer en vochtiger werd ontstonden verschillende plassen en
meertjes en trad veenvorming op. Zo ontstond een veengebied met rivierkleiafzetting in de
laagste gebieden en zandafzettingen in de hogere gebieden. Op onderstaande kaart is één
en ander goed aangegeven.
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Figuur 10. Geomorfologische kaart van Rhenen en het Binnenveld. Bron: Natuurlijk
Rhenen, 2008. Op de kaart zijn de vanouds veenweidegebieden ( paars) aan weerskanten
van de Grift ( laagste deel) nog goed herkenbaar.
Op de zandruggen ontstond vroege bewoning. De oude kronkelige wegen in De Kraats zijn
sprekende voorbeelden van wat de bewoners toen hebben aangelegd. Ook op de flanken
van de heuvelrug werden boerderijen gesticht, vaak omgeven door een houtwal. Boeren
bebouwden kleine stukjes akkergrond en noemden dat de “kampen”. Dit kampenlandschap
is nu nog herkenbaar bij bijvoorbeeld de Snijderssteeg (Achterberg). In de nattere delen
werd in de 15e eeuw begonnen met de ontginning van het veen in het Binnenveld. Om turf af
te voeren werd de Bisschop Davids Grift (het huidige Valleikanaal) gegraven. Na de
vervening werden de natste stukken als hooilanden gebruikt (daar kon je alleen zomers maar
op) en op de hogere delen, dichterbij de boerderij en heuvelrug liepen de koeien en werden
de graslanden extensief gebruikt. Omdat op de natte stukken niet werd beweid (geen mest)
verschraalden deze stukken nog verder tot de zogenaamde “blauwgraslanden”.
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Door verdere ontwatering is nieuwe bebouwing mogelijk en ontstaan kaarsrechte wegen
zoals bijvoorbeeld de Weteringsteeg en haaks daarop de Zuidelijke Meentsteeg. De
ontwikkeling van de melkveehouderij staat ook niet stil en door middel van toepassing van
kunstmest en nieuwe vormen van ontwatering ontstaan in de eerste helft van de 20ste eeuw
bloemrijke weidelanden. De Wageningse bioloog Ir. Bijhouwer schreef in 1931: “In de zomer
spreidt het Binnenveld een bloemenweelde ten toon, zoals men die op niet veel plaatsen in
Nederland zal aantreffen”. Door verdere ontwatering en intensievere melkveehouderij zijn
onze boeren in staat veel meer productie van hun land te halen, wat echter betekent dat het
voor de weidevogels heel lastig gaat worden om daar jongen groot te brengen.
Bedrijven
Melkveehouderijbedrijven zijn zoals hierboven en in de inleiding aangeven de grondleggers
geweest van ons weidevogelgebied in het binnenveld. De bloemrijke weidelanden boden
precies wat de weidevogels nodig hadden. Nu zien we weilanden met eenzijdig donkergroen
gras die een goed en hoogwaardig veevoer leveren. Daartussen nog enkele percelen
maisland, ideaal voor broedende kieviten, minder ideaal voor de jonge pullen. Het gebied
wordt nog wel gekenmerkt door veel verspreid liggende, soms kleine, percelen van een groot
aantal verschillende bedrijven. Momenteel staan er 35 bedrijven bij ons in het bestand die in
principe ons werk ondersteunen. Van deze 35 bedrijven zijn er 19 die dit jaar ook
daadwerkelijk nog weidevogels op hun grondgebied hebben. Met hen onderhouden we
natuurlijk de meeste contacten.
Ruilverkaveling
In de nazomer en herfst van 2015 is het besluit genomen om te komen tot een
ruilverkaveling. Een ruilverkavelingscommisie is ingesteld. De ANV Het Binnenveld is als
partij betrokken. De gemeente Rhenen is de opdrachtgever en O-gen de uitvoerende partij.
Eigenaren in het gebied zijn de boeren, Staatsbosbeheer en de gemeente Rhenen zelf.
De ruilverkaveling heeft tot doel een efficiëntere uitvoering van de (melk)veehouderij mogelijk
te maken. Dat is een heel legitiem doel. Tegelijk biedt het voor iedereen een kans om
maatregelen af te spreken die een duurzaam weidevogelbeheer mogelijk maken. Dat is niet
eenvoudig maar kan mede op basis van bovenstaande schets van de ontstaansgeschiedenis
rekenen op steun. Van oudsher is immers ons Binnenveld een veen-weidegebied met
weidevogels. Als we er in slagen in delen van het gebied condities te (her)scheppen (met
name dicht langs de Grift) voor agrarisch natuurbeheer en hogerop ruimte te bieden voor
intensiever agrarisch gebruik is er veel mogelijk. Weidevogels zullen dan ook voor nieuwe
generaties bewoners in het Binnenveld te zien en te horen zijn.
Voorstel inrichting beheer Veenkampen
Aan de Gelderse kant van de Grift hebben de ANV en LTO en andere partijen ook plannen
gemaakt voor de herinrichting van dat deel van het grondgebied, de zogenaamde
Veenkampen. Voor een duurzaam weidevogelgebied lijkt samenwerking tussen de partijen
aan weerzijden van de Grift noodzakelijk. Wederom op basis van geomorfologische
argumenten spreken we hier over één gebied. Weidevogels liggen niet wakker van Gelderse
– Utrechtse twisten of meningsverschillen, wel van het gebrek aan broed- en
voedselgebieden voor hun jongen. Bij WBW en WBO hopen we van harte dat beslissers hier
kiezen voor beheer ten gunste van de van oudsher aanwezige weidevogels.
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R.G. de Bruin en S.C. de Bruin, tandartsen
Nwe. Veenendaalseweg 6,
3911 MK Rhenen
(0317) 612518
www.tandartsdebruin.nl

11

3. De bescherming in uitvoering
Vrijwilligers
Onze weidevogelbeschermingsgroep is aangesloten bij het IVN-Veenendaal-Rhenen e.o.
Hier kunnen we terecht voor onze start- en slotavonden en zo nodig ook voor andere
organisatorische activiteiten. Daarnaast worden contacten onderhouden met Landschap
Erfgoed Utrecht waar alle weidevogelbeschermingsgroepen in Utrecht bij zijn aangesloten.
Hier worden we op de hoogte gehouden van de activiteiten van de andere groepen in de
provincie. Als werkgroep kunnen we gebruik maken van het verenigingsgebouw van onze
IVN afdeling, De Groenhof, in Veenendaal. Onze plannen en afspraken worden daar
gemaakt en besproken. Afgelopen jaar (2015) waren 17 vrijwilligers actief. In de groep is
minstens één persoon een ervaren weidevogelbeschermer en aanspreekpunt voor de groep.
Elke groep krijgt een deel van het zoekgebied aangewezen waar zij de nesten kunnen
zoeken. In februari zijn we gestart met een startavond.
Bescherming van de nesten
Het vinden van een nest van een weidevogel is voor veel mensen niet zo gemakkelijk. Is
men met meerdere vrijwilligers tegelijk dan kan men te werk gaan door gezamenlijk de
percelen af te zoeken. Hierbij moet er goed op gelet worden waar de vogels zich ophouden
en waar ze opvliegen. In het algemeen is het raadzaam om eerst met een verrekijker vanaf
de perceelsrand te bekijken waar de vogels zich bevinden en hoe ze zich gedragen. Aan het
gedrag van de vogels is voor een geoefend oog goed op te maken of zich nesten of jongen
in een perceel bevinden. Is het vermoeden van een nest gewekt dan kan vervolgens
doelgericht gezocht worden op de locatie waar de vogel opvloog of zich langdurig bevond.
Aangezien het nest van een kievit maar een eenvoudige vorm heeft en de eieren een goede
schutkleur hebben is het goed opletten om de eieren niet over het hoofd te zien.

Figuur 11. Het was een nat voorjaar! En toch, de kievit vindt een geschikt nestplekje.
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Is het nest eenmaal gevonden dan wordt aan weerszijden van het nest, op ongeveer 2 – 3
meter afstand van het nest, een dunne bamboestok in de grond gestoken. Dit is voor de boer
of het loonbedrijf het teken dat er een nest ligt. Tijdens de werkzaamheden rijdt hij met zijn
werktuigen om het nest heen of pakt het nest met de eieren op en legt het na de bewerking
direct weer op haar plaats terug. In de meeste gevallen, en vooral als de eieren al enige tijd
zijn bebroed, komen de vogels op de nesten terug en worden de eieren uitgebroed.

Figuur 12. Kievit op haar nest, 2015.

Als er op een perceel veel nesten liggen dan kost het voor de boer of het loonbedrijf veel tijd
en moeite om zelf al deze handelingen uit te voeren. In die gevallen wordt met het bedrijf of
het loonbedrijf afgesproken dat de vrijwilligers tijdig worden gewaarschuwd en dat zij tijdens
de werkzaamheden de nesten en eieren oppakken en terugleggen. Dit vraagt een goed
samenspel tussen het bedrijf en de vrijwilligers, het bedrijf moet tijdig kunnen aangeven
wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en de vrijwilligers moeten op afroep
beschikbaar zijn.
Zijn de eieren uitgebroed dan worden de stokken opgehaald en moet de vrijwilliger hopen
dat de kuikens zich redden. De boer kan soms nog een handje helpen wanneer hij tijdens de
landwerkzaamheden de jonge kuikens ziet door ze te vangen en op een ander perceel te
plaatsen. Dit is niet gemakkelijk uit te voeren omdat de kuikens zich schuil houden en door
hun schutkleur niet makkelijk zijn te vinden. Bovendien wordt door de steeds grotere
werkbreedten van de moderne machines en de hogere rijsnelheden het zicht op de
eventuele kuikens bemoeilijkt.
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Voorlichting en PR 2015
Publicaties
1. 1e kievitsei Seizoen 2015 in het Binnenveld. De plaatsing van de markeerstok door
burgemeester Hans van der Pas heeft diverse media bereikt: diverse kranten (RBC
en o.a. de Gelderlander), Gemeentehuis LCD scherm, Websites gemeente Rhenen,
IVN , ANV.

1.

Figuur 13. Krantenartikel RBC.

2. Persbericht van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), vertaald voor eigen regio en
aankondiging bijzondere weidevogelavond op 23 maart met Astrid Kant stond in
diverse regionale kranten.
3. Artikel met journalist Co Keulstra van RBC. Titel: “De weidevogel behoort tot ons
Culturele Erfgoed” Dit artikel verscheen in RBC en Rhenense post? Het is ook op de
website van IVN gedeeld.
4. Artikel met journalist Marco Diepenveen verschenen in Veenendaal totaal. Titel:
Weidevogels zijn er voor iedereen.
5. Jaarverslag 2014.
6. Een artikel met een samenvatting van het Jaarverslag 2015 in de Dorpskrant
Achterberg september 2015.
7. Bedank kaartactie voor boeren en anderen, 100 kaarten verspreid in Achterberg en
omgeving
8. Een artikel in Het Groene Blad van het IVN (herfstnummer).
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Bijzondere weidevogelavond met Astrid Kant
Op 23 maart verzorgde Astrid Kant een dia lezing over weidevogels, bedreigingen en wat
beschermers kunnen doen. De zeer geslaagde en informatieve avond in de Groenhof werd
bezocht door 40 personen.
Educatie
Alle scholen verbonden met de scholenwerkgroep Veenendaal en Rhenen hebben een
uitnodiging gehad voor een educatieve activiteit. Dit jaar is het nog niet tot uitvoering
gekomen. Met een paar scholen zijn afspraken gemaakt voor volgend jaar. In goed overleg
proberen we een programma op maat te maken voor de school waarbij tegelijk aan
verplichte kerndoelen voor biologie wordt gewerkt.
PR kist, spandoek en banner
De PR kist is mede door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) voorzien van nieuwe inhoud.
Vleesboerderij Het Binnenveld had op de oogstfair de primeur met al onze nieuwe spulletjes.
We hebben met foto’s van vooral Eric Wander een spandoek en banner laten ontwikkelen.
We hebben ook nieuwe fotoseries laten ontwikkelen. Er is daarmee een complete nieuwe PR
lijn ontstaan. Een nieuw informatieboekje volgt nog.
Hieronder de afbeelding van het spandoek. De banner staat op pg 31.

Figuur 14. Het nieuwe spandoek, 2.50 m x 0.60 m
Fietstochten/ excursie
Dit jaar zijn voor het eerst twee i.p.v. één educatieve natuur fietstochten gehouden. Al jaren
start de fietstocht in Veenendaal (2015, 14 deelnemers). Dit jaar startte ook in Achterberg
een tocht vanaf de parkeerplaats bij de Coop Duijzer. Het was echter koud en regenachtig,
maar toch 5 enthousiaste deelnemers.
Bibliotheek
De werkgroep beschikt ondertussen over een mini bibliotheekje met boeken over
weidevogels. Zie hieronder. Gratis lenen kan via de coördinator.
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Overzicht bibliotheekje Weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld West .
Volgorde op basis van uitgifte jaar .
Titel

Korte beschrijving

Auteurs

Jaar
pg
van
uitgifte
1995
352

Uitgeverij

Ecologische Atlas
vd Nederlandse
weidevogels

Wetenschappelijke
naslagwerk met
weergave van alle
Nederlandse weidevogels
Gedegen naslagwerk over
de grutto, biotoop
achteruitgang populatie ,
bescherming. Met veel
verwerkte literatuur
Basiswerk, weidevogels (
kenmerken . gedrag,
leefomgeving) en
weidevogelbescherming
Stripboek voor kinderen

Albert Beintema
en Oene Moedt
Halbe Hettema

2004

175

Noordboek

Astrid Kant

2011

171

Roodbont

Ysbrand Galema

2013

95

Gloednieuw populair
wetenschappelijk werk
over de grutto met veel
verwerkte literatuur

Albert Beintema

2015

271

Atlas
contact

Zeg kleine grutto

Kindervoorleesboekje

2015
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KNNV

Weidevogels en
predatie

Landschapbeheer
Nederland

Vera de Backker,
Rob Buiter
Diverse auteurs

1999
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WBW Eigen
beheer

Grondrecht voor
de grutto

Weidevogels

Het grutto
voorjaar
De grutto

Schuyt &
Co

Sponsorwerving
Evenals vorig jaar hebben we veel aan sponsorwerving gedaan. Dit levert voor 2016
ongeveer 20 sponsoren op met een mooi sponsorbedrag van rond de 500 Euro. De
verantwoording van de gelden vindt plaats bij de penningmeester van IVN VeenendaalRhenen.
Filmproject
Dit jaar zijn de eerste opnamen gemaakt over de weidevogels en hun bescherming in het
Binnenveld en de weidevogelbescherming. Het doel is om met de film heel veel mensen te
bereiken en te laten zien wat ons unieke weidevogelgebied rond de Grift te bieden heeft. In
seizoen 2015 zijn een aantal opnames gemaakt. Als test. We weten nu wat nodig is. Voor
2016 is er een filmplan gemaakt met de op te nemen scenes over weidevogels, gedrag ,
nesten en pullen en de bescherming. In dat plan komen ook boeren en vrijwilligers aan het
woord over hun rol. Het filmproject over weidevogels en weidevogelbescherming in het
Binnenveld kent meerdere doelgroepen. Deze zijn:
Basisscholen in de regio, kinderen en leerkrachten (bereik via de scholenwerkgroepen van
het IVN).
Bewoners, burgers in de regio, op evenementen, open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten in
de regio.
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Natuurliefhebbers uit de streek en regio door presentaties bij het IVN en vereniging filmhuis
Veenendaal.
Vrijwilligers weidevogelbescherming Binnenveld, leden ANV en andere boeren in het
Binnenveld bij presentaties. (Dorpshuis)
Provinciale vrijwillige weidevogel beschermers bij LEU en Stichting Landschapsbeheer
Gelderland.
Andere betrokkenen, sponsoren WBW en WBO, het Rabo coöperatiefonds, gemeente
Rhenen, O-gen etc.)
Het filmen wordt uitgevoerd vanaf februari 2016 tot juni 2016. De realisatie volgt in de
tweede helft 2016. Als alles meezit volgt dan de oplevering van de film eind december 2016
en vindt promotie en vertoning plaats vanaf voorjaar 2017.

Figuur : 15 Eric Wander (l) en Peter Beaart (r) zijn de filmers.
Contacten
Zoals ook in voorgaande jaren was de samenwerking met onze buren aan de andere zijde
van de Grift, de weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld-Oost prima. Regelmatig vindt
overleg plaats over het reilen en zeilen in ieders gebied. De weidevogelbeschermingsgroep
in Binnenveld-Oost heeft een eigen website: www.inhetbinnenveld.nl. Interessant om een
keer te bekijken!
Ook zijn er goede contacten met Staatsbosbeheer. In hun gebied met uitgesteld maaibeheer
is niet zo zeer de bescherming een probleem maar houden we samen de ontwikkeling van
de weidevogelstand in de gaten, in het bijzonder van grutto en tureluur.
Overzicht vrijwilligers 2015
Bakker, John
Bakker, Nicoline
Berg, Dick van den
Haaft, Gert ten
Hummel, Louwe
Jong, Roelof de
Kleuver, Henk de
Loosdrecht, Jaap v.d.
Loosdrecht, Wil v. d.
Moret, Rob
Neerhof, Jan
Pol, Han van der
Spoel, Bert van der
Weerd, Berta van der
Willem Lancee
Jan Siemonsma
Marlies Groenenberg

Julianastraat 16
Julianastraat 16
Slagvink 102
Tuinfluiter 28
Pollux 91
Cuneralaan 1A
Betje Wollflaan 18
Gersteveld 6
Gersteveld 6
Boslandweg 26
Mr. Dr. Schokkingstraat 37
Van de Koenestraat 51
Rozenlaan 35
Weteringsteeg 23
Rietzanger 43
Veluviaweg 21
Van Abcoudehof 2

3905 EM
3905 EM
3906 AH
3906 NR
3902 TC
3911 AA
3906 WN
3902 ES
3902 ES
3911 VE
3904 EZ
3958 XE
3911 DR
3911 VM
3906 ND
6706 AJ
3911BN

Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Rhenen
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Rhenen
Veenendaal
Amerongen
Rhenen
Rhenen
Veenendaal
Wageningen
Rhenen
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KERK
ONDER DAK

LOCATIE HOEKSTEEN, KON. ELISABETHPLANTSOEN 7
LOCATIE UNIEK, NIEUWE VEENENDAALSEWEG 10
VOOR LEUKE TWEEDEHANDS KOOPJES!
ELKE ZATERDAG OPEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR
Opbrengst : voor een nieuw dak voor de Cunerakerk
* Telefoon 06-13264987 ** Website www.snuffelcornerrhenen.nl ** Volg ons
op Facebook SNUFFELCORNER RHENEN**
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4. Resultaten 2015
Nat en veel verlies (predatie) van nesten
Zoals in de inleiding al aangeven was het een koud en nat voorjaar. De omstandigheden
voor een mooi weidevogelseizoen waren daarmee niet best. Het kwam allemaal laat opgang.
Of en in welke mate dat de predatie heeft versterkt is de vraag. Late legsels zijn in het
algemeen meer kwetsbaar. Predatoren zijn hongeriger of beter, ze hebben grote jongen die
hongerig zijn. In vroege voorjaren kun je dat vóór zijn. Het blijft echter gissen zolang je niet
kunt vaststellen wat de oorzaak is van de predatie. Bij sommige stukken denken we aan de
vos, op een ander perceel hadden we veel last van kraaien. De jagersvereniging hebben we
ook één keer actief gezien op dit perceel. Mogelijk kan in de toekomst intensiever worden
samengewerkt tussen ons en de jagersvereniging want duurzaam weidevogelbeheer gaat
niet zonder beheer van predatoren.

Figuur 16. Op sommige stukken (rood) zijn door predatie geen nesten uitgekomen. Op
andere stukken was van predatie geen sprake, alle nesten uit (groen).
De massale predatie roept een aantal vragen op. In de werkgroep is daar uitgebreid over
gesproken. Volgend jaar gaan we nog intensiever contact leggen met de boeren over hun
werkzaamheden en zo min mogelijk het veld in. Het plaatsen van stokken vlakbij de nesten
is pas nodig als werkzaamheden gaan plaatsvinden. Tot die tijd kunnen de nesten ook
anders worden gemarkeerd. Het maken van onnodige loopsporen zal zoveel mogelijk
worden voorkomen. En in het voorjaar (startavond) staat predatie en het voorkomen daarvan
centraal. Deskundigen van SOVON zullen ons informeren en instrueren. Iedereen is
overigens welkom op deze avond in maart 2016, Groenhof, Veenendaal. Aanvang 19.45
uur. (zie website’s IVN en ANV voor de juiste datum)
Uiteindelijk vielen de definitieve resultaten nog mee. Kieviten hebben vaker een 2e of zelfs 3e
legsel gemaakt en die kwamen soms nog uit.
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Resultaten Broedseizoen 2015 WBW zoekgebied en aansluitende Achterbergse Hooilanden
WBW zoekgebied
Achterbergse Hooilanden
Bron: eigen vrijwilligers
Bron: SOVON
Kievit
Aantal nesten
159
Aantal territoria
10
Uitgebroed
76
Grutto
Aantal nesten
2
Aantal territoria
12
Uitgebroed
1
Scholekster
Aantal nesten
5
Aantal territoria
1
Uitgebroed
3
Tureluur
Aantal nesten
2
Aantal territoria
3
Uitgebroed
1
Wulp
Aantal nesten
Aantal territoria
4
Uitgebroed
Veldleeuwerik
Aantal territoria
3
Ter vergelijking
Resultaten 2014
Soort
Kievit
Scholekster
Grutto
Wulp
Kleine plevier
Resultaten 2013
Soort
Kievit
Scholekster
Grutto
Kleine plevier

Aantal nesten
105
3
3
1
1

Aantal nesten
121
2
2
1

Uitgebroed
82 = 78%
2
0
0
1

Uitgebroed
49 = 40%
1
2
1

Het aantal gevonden nesten is t.o.v. 2014 behoorlijk gestegen. Dat zegt echter niets over het
aantal broedparen. Een kievit legt immers na predatie een nieuw legsel. Omdat er veel
predatie was dit jaar zijn er daardoor meer legsels opnieuw gemaakt.
Opvallend is wel de migratie van kieviten. Door de verandering van akkerbouwland naar
grasland moesten de kieviten uitwijken naar voor hen onbekendere stukken. Op sommige
percelen met van oudsher veel kieviten vonden we nu maar enkele exemplaren. Op andere
percelen juist veel meer.

Resultaten in beeld
Sinds 2013 gebruikt de werkgroep WBW de website www.weidevogelbescherming.nl om
haar resultaten op te vermelden en te delen met anderen. Deze website geeft ook veel
andere leuke en interessante informatie over weidevogels en hun bescherming.
Onderstaande resultaten zijn ontleend aan deze website.
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Figuur 17. Resultaten in Beeld.
PDF print van www.weidevogelbescherming.nl ; Stichting Landschapsbeheer Nederland Legsels: WBW Rhenen-Veenendaal 2015
Rood Grutto, Wit Kievit, Blauw Scholekster, Groen Tureluur, Rood Grutto.
NB: Dit zijn de gevonden nesten: niet de uitgekomen nesten.
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Resultaten per bedrijf:
RESULTATEN 2015

KIEVIT

SCHOLEKSTER - WULP

GRUTTO

TURELUUR

Naam Bedrijf

Uitgebroed

Predatie
Verloren

Uitgebroed Predatie Uitgebroed Predatie
Verloren
Verloren
1 gespaard!

R en J van Laar - Weteringsteeg 53
3911 VM Rhenen
G.J. ter Maaten - Maatsteeg 8
3911 VL Rhenen

5

5

G.H. Henken - Zuidelijke Meentsteeg 19
3911 TD Rhenen

1

2

J.B. Henken - Noordelijke Meentsteeg 16A
3911 SE Rhenen

5

2

B. Koudijs - De Dijk 76
3911 SB Rhenen

3

10

W. van der Meijden - Sundertweg 4
3911 TB Rhenen

2

G. van Laar - Levendaalseweg 9
3911 BJ Rhenen

1

9

G. Boomzaaier - Maatsteeg 20
3911 VL Rhenen

2

4

H. van Laar - Friesesteeg 31
3911 VR Rhenen

2

9

T. van Laar - Hogesteeg 25
3911 VT Rhenen

8

8

Z. van Laar - Achter de Lijn 8
3911 RB Rhenen

1

1

J.C. Verwoerd - Dwarsweg 2
3911 TH Rhenen
C.&EJ van Roekel - Cuneraweg 42
3911 RN Rhenen

11

15

G.M. Roosenboom - Weteringsteeg 34A
3911 VN Rhenen

1

1

W. v.d. Scheur - Cuneraweg 60
3911 RN Rhenen

7

12

W.C. Versteeg - Kampjesweg 14
3911 ST Rhenen

8

2

W.C. Versteeg - Vrijweidersweg 14
3911 SE Rhenen

4

12

J.v.d. Kolk - Wildernis - Weteringsteeg 12
3911 VT Rhenen

2

1

1

Scholekster

1

Scholekster

1

1

Scholekster
Tureluur

1

Tureluur

1

Scholekster

1

Scholekster

E.J. van Laar - Maatsteeg 18
3911 VL Rhenen
TOTAAL

1

1 waargenomen
63

93

6

1

0

1
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5. Vergoedingen gespaarde nesten
Ook dit jaar zullen voor het WBW gebied nestvergoeding worden versterkt door de
gemeente Rhenen en door O-gen, ieder voor 50%. De uitbetaling aan de boeren wordt door
de penningmeester van de ANV Het Binnenveld verzorgd. Onder deze boeren wordt een
bedrag van in totaal € 2970,= verdeeld. De groepshoofden van de werkgroep bepalen met
elkaar de uitslag van de te vergoeden nesten per boer op basis van de resultatenlijst. De
bedragen per weidevogel zijn verschillend. Ook wordt er verschil gemaakt tussen nesten die
uitgekomen zijn en die verloren zijn gegaan. Nesten die verloren gaan door bewerking
worden niet uitbetaald. Dit jaar hebben we gewerkt met de volgende bedragen:
Kievit
Uitgebroed € 25,-- Predatie € 10,-Grutto
Uitgebroed € 60,-- Predatie € 20,-Scholekster Uitgebroed € 45,-- Predatie € 15,-Tureluur
Uitgebroed € 45,-- Predatie € 15,-Extra € 100,= voor uitsparen groot stuk gras rondom een gruttonest.
De uitbetaling loopt via de Agrarische natuurvereniging (ANV) Het Binnenveld.
De werkgroep WBW is O-gen en de gemeente Rhenen zeer erkentelijk voor de huidige
vergoedingen en uitbetalingsregeling en hoopt van harte dat dit steuntje in de rug voor de
boeren blijft om daarmee de huidige weidevogelstand in het gebied te kunnen handhaven.
Voor 2016 is door de gemeente Rhenen al de toezegging gedaan de uitkering te handhaven.
WBW hoopt dat op termijn met meerdere partijen (ook gezien de ontwikkelingen bij de
ruilverkaveling) een nader overeen te komen vergoeding voor weidevogelbeheer tot stand
komt (ook voor de langere termijn).
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6. Het Binnenveld, vogelgebied bij uitstek!
Dat we gelukkig nog weidevogels hebben in het Binnenveld is natuurlijk mooi. Maar wist u
dat het Binnenveld één van de rijkste gebieden in Nederland is als het om soorten vogels
gaat?
Sovon vogelonderzoek geeft een mooi inkijkje. We kregen het mee op de slotavond van ons
weidevogel seizoen. Tijdens een boeiende bijeenkomst bij boerderij de Hooilanden werden
de resultaten van hun onderzoek kenbaar gemaakt.

Figuur 19: Waargenomen vogelsoorten 2015.
Het eerste wat vermeld werd is de absolute vogelrijkdom bij ons in het gebied. Figuur 19 laat
dit zien. In zogenaamde 5 km gebieden zijn tellingen gedaan. Als je weet dat landelijk de
hoogste score in een 5 km gebied 152 soorten zijn, dan blijkt dat de score’s in het
Binnenveld met 137 en 132 soorten heel hoog zijn.
Het tweede wat op deze slotavond duidelijk werd is dat weidevogels in het Binnenveld nog te
zien en te horen zijn. Let op, dit is iets anders dan dat ze ook broeden, laat staan jongen
grootbrengen. Maar goed ze zijn er wel! De Grift zorgt in ieder geval niet voor een scheiding
tussen Gelderland en Utrecht maar juist voor verbinding met aan weerskanten natuurgebied
en agrarische gebied. Veehouderij en natuurontwikkeling treffen elkaar hier. WBW hoopt dat
bij de ontwikkelingen in de Veenkampen (Gelderland) veehouderij en natuurontwikkeling
elkaar blijven vinden. Immers juist de extensieve veehouderij biedt naast natuur de grootste
kans op broedsucces bij de weidevogels. Als dit soort ontwikkeling tegelijk aan de Utrechtse
kant gebeurt rond de ruilverkaveling ontstaat een gebied dat groot en open genoeg is voor
duurzaam weidevogel beheer. Wij als WBW ondersteunen plannen die er op gericht zijn om
te komen tot een kwalitatief hoogwaardige en aaneengesloten natuur aan weerskanten van
de Grift dat samengaat met meer hectares landbouw hogerop in het Binnenveld, inclusief
een deel agrarisch natuurbeheer langs de lager gelegen delen.
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We weten dat helaas de weidevogelstand achteruit gaat. Laten we dus de handen inéén
slaan om die achteruitgang te stoppen zodat onderstaande waarnemingen ook in de
toekomst kunnen plaatsvinden. Voor het Binnenveld willen we dit jaarverslag dus niet
somber afsluiten maar beelden schetsen voor een toekomst met een weidevogelrijkheid die
er nog is.
Daarom een beeld op papier over waar en hoe vaak onze big five in het Binnenveld
voorkomen. Voor deze gelegenheid aangevuld met meldingen van de veldleeuwerik.
Waarnemingen 2015. Bron Sovon vogelonderzoek.

Fig.20 Grutto waarnemingen Fig.21 Tureluur waarneming

Fig.23

Kievit waarnemingen

Fig.23 Veldleeuwerik waarn.

Fig. 22 Wulp waarnemingen

Fig. 24 Scholekster waarn.
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Dankwoord
Hoewel de weidevogelstand in ons gebied dus zorgen baart zijn ook dit jaar weer een groot
aantal nesten gespaard en eieren uitgebroed. Dankzij de samenwerking tussen boeren,
loonbedrijven, jagers en vrijwilligers. Net als in andere jaren willen we als werkgroep WBW
alle mensen hartelijk dank zeggen voor hun medewerking en meeleven. Ik hoop dat we ook
in de komende jaren weer op uw medewerking mogen rekenen.
Om onze dank te laten zien, hebben we dit jaar aan alle betrokken een kaart gegeven.
Hieronder ziet u deze afgedrukt .

Figuur 25. Bedankkaart voor alle boeren en loonwerkers.

Blijvend actief
In februari 2016 gaan we weer van start. Boeren worden weer bezocht en afspraken
gemaakt. Dat moet ook want anders kan het juiste aantal gespaarde nesten t.b.v. de
vergoeding niet worden vastgesteld. Alle boeren krijgen van de groepshoofd hun
visitekaartje zodat zij bij waarnemingen dit aan het groepshoofd kenbaar kunnen maken.
Andere burgers en buitenlui die waarnemingen hebben die van belang zijn, zoals baltsende
grutto’s, bijzondere soorten of de aanwezigheid van vossen, wezels of grote groepen kraaien
kunnen dat aan de coördinator kenbaar maken.
Belangstelling voor ons werk?
Als je na het lezen van dit jaarverslag vragen hebt of als je belangstelling hebt om mee te
werken aan dit mooie natuurwerk, dan horen we dat graag. Zo kun je vrijblijvend een
dagdeel met een groep vrijwilligers meelopen. Je gaat dan mee het land in en leert veel over
het gedrag van weidevogels en misschien vind je ook wel nesten.
Namens de weidevogelbeschermingsgroep “Binnenveld West”
Roelof de Jong
rtdejong@planet.nl
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De werkgroep vrijwillige weidevogelbescherming Binnenveld West is onderstaande sponsoren
veel dank verschuldigd. Met jullie bijdragen zijn we instaat dit jaarverslag te maken en diverse
andere PR activiteiten uit te voeren. Zo kan ons werk “onder de mensen” komen.

Sponsoren Vrijwillige Weidevogelbescherming Binnenveld West
Fa G Gaasenbeek & zn
Buitenhuis BV
van Lienden&Kooistra
Mol
á Compagner
Groenrijk
Coop Duijzer Achterber
ter Maaten
R de Bruin
Onder ons
Van Roekel
Snuffelcorner Rhenen
Bullinga timmerwerken
Vleesboerderij Het Binnenveld"
Greenvalley
Groen project
Jan Rauw en zonen BV
Fa. Smits
Korpershoek
Van Walsem BV

Mechanisatie en automobielb
Stucadoors en afbouwbedrijf
Accoutens, belastingen
Voegwerk en renovatie
Vachtverzorging hond/kat
Tuincentrum
Supermarkt
Fullservice en electrotechniek
Tandarts
Bed en Breakfast
Ingenieursbureau
Tweedehand handelsondern
Houthandel/tuinhuisjes
Vleesboerderij
Veevoederadditieven
Hoveniersbedrijf
Agrarisch loon en
grondverzetbedrijf
Aannemersbedrijf
Electronica
Installatie bedrijf

Achterbergsestrw 205 Achterberg
Achterberg, De Horst 50
Achterbergsestraat 179
Schoneveld 13 Achterberg
Hogesteeg 6a Achterberg
Weteringsteeg 12
Schoneveld 35 Achterberg
Hogesteeg 15 Achterberg
Nieuwe Veenendaalseweg 6 Rhenen
De Dijk 26 Achterberg
Wilhelminastraat 27 Rhenen
Meerdere adressen Rhenen
Grebbedijk 26 Wageningen
Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen
Agrobusinesspark 32 Wageningen
Aldegondahof 5 Rhenen
Cuneraweg 129 Achterberg
Cuneraweg 114 Achterberg
Cuneraweg 173a Achterberg
Nieuwe Veenendaalseweg 61 Rhenen

en diverse particuliere sponsoren.
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Bijlage 1

Deelnemende bedrijven

Gebied grift - maatsteeg
Mts. C. en E.J. van Roekel
J. van Laar
G. van der Brink
G.J. ter Maaten
H. van Geesink
E.J. van Laar
G.J.M. van Laar
R. Boonzaaier

Cuneraweg 42
Cuneraweg 38

Maatsteeg 4
Maatsteeg 8
Maatsteeg 10

Maatsteeg 16
Maatsteeg 18

Maatsteeg 20

Gebied: midden en west
VOF Van de Westeringh

Henk van der Scheur
B. Koudijs
G. van Laar
H. van Laar
T. van Laar
Jan van der Kolk, Groenrijk
Gebied: noord oost
G.J.G. van Laar
G.J. ter Maaten
B. Verwoerd
G.M. Roseboom
SBB, cont.p. Rene Schuurmans
R. van Dijk
Johan C. Verwoerd

Cuneraweg 20
Cuneraweg 60
De Dijk 76
Levendaalseweg 9
Friesesteeg 31 (A? )
Hogesteeg 25
Weteringsteeg 12

Cuneraweg 78
Veenweg 5
Veenweg 8
Weteringsteeg 34A

Maarsbergseweg 18a
Zuidelijke Meentsteeg 9
Dwarsweg 2

Gebied: noord-west
Wim van der Meijden
Sundertweg 4
T.J. Scheer
Groot Dikkenberg 1
Vrijweidersweg 1
Wilco C. Versteeg
Kampjesweg 14
Wijnand Versteeg
Zlk. Meentsteeg 19
H.G Henken
Nrd. Meentsteeg 16A
Jan B. Henken
WUR Unifarm cont p. Gerard DerksBornsteeg, gebouw 109
Weteringsteeg 53
Jacob van Laar (en Roel)
Gebied: Uiterwaarden
Z. van Laar
R. van Dijk
Van Laar Schreuder

Achter de Lijn 8
Zlk. Meentsteeg 9
Oude Veense Grindweg 19
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Dit jaar lieten we een spandoek
en een banner maken.
Hiernaast de afbeelding
van de banner.
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