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1. Voorwoord;  zonsopkomst 
 

Op ons voorblad deze keer geen weidevogels of eieren en nesten. Het is een foto 
van het Binnenveld genomen bij zonsopkomst met een drone van de gemeente 
Wageningen en die via via bij ons terecht is gekomen. Ik vond het een mooie 
symbolische foto. Bij het tonen ervan heb ik al menigeen gevraagd, hé, waar zitten 
we hier? Of, wat zien we hier? Want wat is de toekomst van het Binnenveld? Bijna 
iedereen weet zo’n beetje dat ook bijna iedereen zich daarmee bemoeit. Landelijk, 
provinciaal en op gemeentelijk niveau is er beleid en dat is om het simpel te zeggen 
niet overal gelijk. Ook boeren en inwoners van de kernen denken heel verschillend 
over hun ideale toekomstbeeld voor het Binnenveld. Zelfs (of misschien maar goed 
ook) in onze weidevogelwerkgroep zijn er verschillende geluiden te horen waarvan 
elders in dit verslag ook wat klinken.  
Maar wat moeten de weidevogels daar nu mee? Ze weten daar niks van en komen 
gewoon terug zolang het kan in ‘hun’ gebied. Weidevogels zijn trouw aan hun 
gebied, migreren hooguit naar een boer verderop of naar de overkant van de Grift. 
Voorlopig zijn ze nog blij met maispercelen en kort gras op de drogere stukken 
tussen de nieuwe natte natuur.  
De vraag is hoe vinden de weidevogels straks, in de toekomst ons Binnenveld terug? 
Biedt het hun nog nestgelegenheid en kuikenland waar ze hun jongen veilig kunnen 
grootbrengen. Dat is lastig precies te duiden. We weten wel waar dat niet lukt. Het 
lukt niet in erg natte (moerasachtige) natuur, het lukt ook niet op grasland dat 
intensief wordt beheerd, En tenslotte lukt het ook niet daar waar de verhouding 
predatoren – weidevogelbroedparen scheef is ten gunste van de predatoren.   
Blijft over die percelen en gronden waarbij dit niet geldt en dat zijn in mijn ogen 
maispercelen en graslanden die extensief worden gebruikt met randen van natuur 
waar een boer ook aan verdient. En die zijn er gelukkig steeds meer. Sterker nog: er 
is een ontwikkeling gaande in die richting. Ik 
doel dan m.n. op de oprichting van de 
Gebiedscoöperatie Het Binnenveld op 16 
juni 2022. Symbolisch genoeg op de brug 
tussen het Utrechtse en het Gelderse deel 
van het Binnenveld. Ook andere initiatieven 
zijn er zoals een overgang naar biologisch 
boeren. Doel van al deze stappen is het 
behoud van de agrarische kern van het 
Binnenveld. Daar staan wij als 
Weidevogelbeschermers volledig achter. 
Toekomst voor hen, hun opvolgers en voor 
weidevogels. Er is elke dag weer 
zonsopkomst in het Binnenveld.                                                 
 
Dit verslag is tot stand gekomen met 
medewerking van diverse leden van onze 
werkgroep en gastschrijvers. Waarvoor heel 
veel dank. De foto’s zijn van Peter Pfeifer 
tenzij anders vermeld. 
 
Roelof de Jong, Coördinator WBW.                
                                                                             Foto: Jelle Zuidema De Grift; 10 aug.  
                                                                             05.24 uur.  
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2. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West. We 
bieden het u, ‘onze’ boeren en ‘onze’ sponsoren weer met enige trots aan. Het is 
weer een kleurrijk geheel geworden. Ook alle andere betrokkenen die dit lezen 
wensen we veel lees- en kijkplezier toe.  
 
Dit verslag kunt u lezen als een soort van verantwoording van ons werk naar hen die 
dit mogelijk maken. Dan denk ik m.n. aan de gemeente Rhenen, de sponsoren, de 
ANV Het Binnenveld en het IVN Veenendaal-Rhenen. Ook andere partijen kijken 
graag mee naar wat we doen. Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we die 
graag.  
 
Dit jaar schetsen vooral veel verhalen uit de praktijk. Mooie inkijkjes waarmee de 
passie, de betrokkenheid op de vogels en de inzet om die te beschermen duidelijk 
naar voren komt. Hoofdstuk 6 is wat mij betreft daarmee de kern van dit jaarverslag 
naast hoofdstuk 4 uiteraard, een weergave van de resultaten van die bescherming in 
2022. In hoofdstuk 5 verwoorden we voorzichtig onze plannen om meer samen te 
gaan werken met onze buren, WBO. Een goede ontwikkeling denken we.  
 

2.1 Dankwoord 
We bedanken hierbij ten eerste graag alle boeren in ons werkveld. Zonder hen geen 
agrarisch weidevogelbeheer. Vooral het samenwerken, de afspraken over hoe we 
ons werk doen op de percelen, het afstemmen bij bewerkingen is cruciaal. Daarom 
ook weer op deze plaats; hartelijk dank.  
Uiteraard past hier ook een woord van dank voor al onze vrijwilligers en 
ondersteuners in het veld. Het veldwerk, de belangrijkste schakel in het geheel, is er 
niet zonder de vrijwilligers. Vele uren actief in het veld, steeds maar in de weer om 
het nest te beschermen, want elke week verandert er wel weer iets in de populatie. 
Heel hartelijk dank. En dan natuurlijk een dankwoord voor hen, hier boven al 
genoemd, die dit werk van ons mede mogelijk maken.  
 
Iedereen hartelijk dank voor jullie ondersteuning, elk vanuit je eigen plek en rol ten 
opzichte van de weidevogels in het Binnenveld.   
 
Roelof de Jong 
Coördinator WBW  
T. 06 13269280                                                      
E. rtdejong@planet.nl                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rtdejong@planet.nl
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3. Ons werkgebied  
 

3.1 Het gebied op de kaart. Bron: Onze website www.inhetbinnenveld.nl  

 

Op onderstaande kaart is ons werkgebied aangegeven. Met ‘ons’ bedoelen we 
rechts van de Grift WBO en links van de Grift WBW. Voor dit stukje is het bewust zo 
even neergezet omdat we in gesprek zijn over meer samenwerking. Daarover in 
hoofdstuk 5 meer.   

 
 
Figuur 3.1 De 
werkgebieden 
van WBO en 
WBW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron  www.inhetbinnenveld.nl  
 
Het werkgebied van WBW, dus aan de westkant is circa 600 - 700 ha groot en 
gelegen tussen de Cuneraweg en de Grift c.q. het Valleikanaal.  Het gebied bestaat 
overwegend uit grasland afgewisseld met maïspercelen. Van zuid naar noord is het 
gebied onder te verdelen in de deelgebieden Laareind, Achterbergse Hooilanden, 
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. In het noordelijke deel 
vinden we eerst 5 percelen agrarische gebied (deels met weidevogelbeheer) en 
verder naar het noorden tot de Werftweg de ongeveer 70 ha natuurgrond die dit en 
komend jaar door SBB worden aangepast naar zg. nieuwe natuur, vernatten en 
verlagen.   
 

3.2 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 veel zeggende namen “Bennekom” en 
“Veenendaal”. Deels werd dit dal door westelijke winden opgevuld met zand en 
vormden zich er een aantal dekzandruggen.  
Toen na de ijstijd het warmer en vochtiger werd ontstonden verschillende plassen en 
meertjes en trad veenvorming op. Zo ontstond een veengebied met kleiafzetting in 

http://www.inhetbinnenveld.nl/
http://www.inhetbinnenveld.nl/
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de laagste gebieden door rivierklei en zandafzettingen in de hogere gebieden. Op 
onderstaande kaart is één en ander goed aangegeven.   
 
Figuur 3.2 Geomorfologisache kaart van Rhenen en het Binnenveld.  Bron:  
Natuurlijk Rhenen, 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de kaart zijn de vanouds aanwezige 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 stukken werd in de 15e eeuw begonnen met 
de ontgingen 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 stukken, dichterbij de boerderij en heuvelrug liepen de koeien en werden de 
graslanden extensief gebruikt. Omdat op de natte stukken niet werd geweid (geen 
mest) verschraalden deze stukken nog verder tot de zgn. blauwgraslanden”.  
 
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 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 instaat 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.  
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3.3 Hotspots 
 
En dhr. Ir. Bijhouwer heeft gelijk gekregen. Er zijn in ons werkgebied nog maar 5 
hotspots, 4 op agrarische grond, meest maispercelen (niet of nauwelijks nog op gras) 
en nog 1 hotspot in de Achterbergse Hooilanden (AH), wel op gras! Deze laatste 
wordt beheerd door SBB, boeren pachten het en mogen niet maaien voor 15 juni. 
Deze hotspot in de AH monitoren we voor SBB. De resultaten hiervan geven we  
weer in dit verslag, in hoofdstuk 4. Het is op dit moment het enige gebied in het 
Binnenveld aan de Utrechtse kant, waar nog alle weidevogelsoorten voor komen. 
Herfst 2022 wordt dit gebied verder ontwikkeld naar z.g. nieuwe natuur die vooral 
gaat lijken op de graslanden van de Hellen. Zoals we weten zijn de weidevogels 
verdwenen uit de Hellen en het is de vraag of ons dat ook te wachten staat in de AH. 
Voor de plannen zelf zie ons jaarverslag van vorig jaar of raadpleeg  
https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/binnenveld-
natuurherstel 

 
Figuur  3.3.  
De 4 hotspots op 
agrarische 
grond en ook duidelijk te 
zien 
de hotspot in de 
Achterbergse 
Hooilanden.  
 
Blijft over in ons 
werkgebied dat we ons 
op de 4 agrarische 
hotspots gaan richten. 
Daar vindt nog steeds 
i.s.m. met de boeren het 
oorspronkelijke 
beschermwerk plaats. 
Dat is nesten opsporen, 
overleggen wat te doen 
bij bewerkingen met de 
boer, volgen of de 
eieren uitkomen en /of 
dat er nog een tweede 
leg komt. En dit alles 

digitaal vastleggen en zorgen dat de boeren als tegenprestatie voor hun ‘samenwerk’ 
de legselvergoeding krijgen. Dit zijn de overgebleven hotspots.  
 
1. Zo’n 10 – 12 paar Noordelijke Meentsteeg – Middelbuurtseweg. (Henken, Versteeg, e.a.)  
2. Zo’n 14 tot 18 paar hoek Grift – Veenweg (Co van Laar en Ter Maaten)  
3. Zo’n 12 tot 14 paar tussen De Maatst en Weteringsteeg  (Teus en David van Laar, e.a.) en  
    Maatsteeg -Grift midden  
4. Zo’n 8 paar op akkerland tussen Grift (zuid) en Maatsteeg (Henk van de Scheur)  
     + Fr Steeg en Levendaalse laan             
 
In het nieuwe seizoen zullen we ons nog meer focussen op de hotspots per spot 2 vaste 
vrijwilligers.        

https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/binnenveld-natuurherstel
https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/binnenveld-natuurherstel
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4. Resultaten 2022 
 
4.1 Beschrijving resultaat  
 
Vreugde en verdriet bij de Kievit  
De aantallen broedparen kieviten lijken dit jaar gelijk te blijven of iets te zijn 
toegenomen. Dat is de vreugde. Op papier ziet het aantal nesten er nog gunstiger uit 
ten opzichte van vorig jaar. Dat komt door het grotere aantal 2e legsels. Er zijn in ons 
gebied nieuwe kieviten bijgekomen en er zijn er die opnieuw begonnen aan een 
tweede leg. Over de nieuwkomers denken we dat ze van over de Grift zijn gekomen. 
Daarover hieronder meer. De blijvers zijn massaal aan een 2e leg begonnen, maar 
wat is er dan met het 1e gebeurd? Wij denken dat heel veel eerste pullen het 
vanwege de droogte niet hebben gered. Dat is verdrietig natuurlijk want (normaal) 
hebben de eerste jongen een grotere overlevingskans dan de 2e. Dit jaar waren de 
omstandigheden voor de pullen uit de 2e leg echter een stuk gunstiger (minder 
droog) dan die van de 1e. Hoeveel pullen uiteindelijk groot zijn geworden is altijd 
lastig om vast te stellen. We hebben gelukkig uit de tweede ronde er nog diverse 
zien lopen.  
Zoals hiervoor beschreven zijn er in ons gebied zo’n 4-tal hotspots en nog enkele 
broedgevallen elders. We zagen op de hotspots kleine verschuivingen van 
broedplaats maar zijn er toch wel aardig zeker van dat het om dezelfde kieviten gaat. 
Al met al hebben we ruim 50 broedparen van de kievit, een aantal wat zich tot nog 
toe zo door de laatste jaren heen ongeveer handhaaft.  
 
Nog een 2e vreugde en verdriet deed zich voor bij boer van Laar aan de Hogeweg 
(Teus en David) Op hun perceel aan de Weteringsteeg zaten meer kieviten dan vorig 
jaar maar er was kennelijk ook een 
sterke predator die die boel 
verpestte. Zeker weten doen we het 
niet maar het lijkt erop dat een vos 
die weg precies wist te vinden. 
Buizerds zijn er echter ook. Gelukkig 
bleven de 3 andere hotspots 
gespaard zoals bij Henken, ter 
Maaten en van der Scheur. Maar ik 
kan wel verklappen dat het zeer doet 
hoor, als 10 van de 12 nesten 
leeggeroofd zijn. Vreugde is er over 
de resultaten bij Co van Laar. Daar 
(vooral in de 2e leg) meer kieviten en 
zelfs twee nesten                         
van de kleine plevier. Daar zijn                   Fig. 4.1 Kleine Plevier bij haar nest              
we heel blij mee. Zie ook hfd. 6.5                              
                                                                     
Meer broedparen voor de 2e leg.  
Een apart verschijnsel dit jaar was de relatief sterke toename van het aantal 
broedparen van de kievit voor de tweede leg op maisakkers vlak naast de Grift. Het 
lijkt erop dat het broedparen zijn van “de overkant” die naar ‘onze’ akkers komen 
omdat het gewas in de hooilanden tegen die tijd te lang is geworden. Het is een 
aanname tot we een andere verklaring hebben gevonden.  
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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 
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Andere weidevogels  
Voor wat betreft de andere weidevogels geldt helaas dat er nog maar een enkeling in 
het agrarische gebied zit. Dit zijn de cijfers 
3 Wulpen, gespaard bij diverse bewerkingen op het land, echt heel goed werk!  
   (zie fig. 4.2) 
2 Scholeksters, 1 helaas gepredeerd en de 2e op basis van gedrag een territorium  
   vastgesteld. 
1 Tureluur op basis van gedrag vastgesteld. 
1 Grutto paar.  
 
Gelukkig waren er wel meer Grutto’s en Tureluurs in de Achterbergse Hooilanden. 
Scholeksters komen we daar al jaren niet meer tegen.  
Helaas zijn de resultaten op de 24 ha natuurinclusieve landbouw (vrijwillig na de 
kavelruil ontstaan) dit jaar gewoon slecht. Er was slechts sprake van een enkele 
kievit, meer niet. Mogelijk komt dit mede door de versnippering van gebruik en het 
niet of slechts deels uitvoeren van de natuurinclusieve maatregelen. Jammer voor de 
boeren die zich er wel voor inzetten maar hierdoor geen resultaten boeken.  

 
Fig.  4.2  
 
Het gespaarde 
Wulpennest bij G. 
van Laar 
(Cuneraweg 269 ), 
bij het maaien, 
voederwinnen en 
vervolgens het 
bemesten. Wat is 
het mooi dat je 
dan de pullen later 
ziet lopen.  
 

Lang seizoen.  
Dit jaar was het een lang seizoen. De eerste eieren waren er half maart en de laatste 
controle van een nest vond plaats op 30 juni. Dit laatste broedpaar is waarschijnlijk 
een stel wat na verlies van eieren en/of jongen, toch nog op het eind van mei aan 
een 3e legsel is begonnen. Over dat laatste nest elders meer.   
 

 
 
 

 

 

 

Mechanisatie- en Automobielbedrijf 

Gaasenbeek en Zn Landbouwmechanisatie G 

 

Achterbergsestraatweg 205   3911CS Rhenen 

 

Telefoon: 0317-612391 

Fax: 0317-612391 

Tractoren 

Landbouwwerktuigen 

ijzerwaren 

Tuin en Parkmachines  

http://gangolf.de/tl_files/Land_und_Melktechnik/Hersteller/Deutz-Fahr%20Logo.jpg
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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** 

 

 

Figuur 4.3; Buitenbeentje. 

Snuffelt graag rond  

in het Binnenveld en zijn 

ook heel mooi 

http://www.snuffelcornerrhenen.nl/
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4.2 Resultaten WBW werkgebied en Achterbergse Hooilanden in tabel 
 
Resultaten 2022 

2022 WBW-zoekgebied Bron: 
eigen vrijwilligers  

Achterbergse Hooilanden  
De schatting van ons is als 
volgt:  

 
Totaal  

Kievit Aantal nesten 100 Aantal territoria  8 108 

 Uitgebroed  69         

Grutto Aantal nesten 1     Aantal territoria 7      7 

 Uitgebroed  1         

Scholekster Aantal nesten 2 Aantal territoria  geen 1 

 Uitgebroed  0    

Tureluur Aantal nesten 1 Aantal territoria        4 5 

 Uitgebroed  1    

Wulp Aantal nesten 3 Aantal territoria 5         7 

 Uitgebroed  3    

Kleine Plevier  Aantal nesten 2    

 Uitgebroed  2    

 
Resultaten 2021  

2021 WBW-zoekgebied Bron: 
eigen vrijwilligers  

Achterbergse Hooilanden.  
De schatting van ons is als 
volgt:  

 
Totaal  

Kievit Aantal nesten 68 Aantal territoria  7 75 

 Uitgebroed  49         

Grutto Aantal nesten 3     Aantal territoria 6      9 

 Uitgebroed  3         

Scholekster Aantal nesten 3 Aantal territoria  geen 3 

 Uitgebroed  2    

Tureluur Aantal nesten 2 Aantal territoria        2 4 

 Uitgebroed  2    

Wulp Aantal nesten 1 Aantal territoria 8 9 

 Uitgebroed  1    

 
 

Figuur 4.4;  
Panorama 
Binnenveld  
 
Foto: Roelof   
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4.3 Resultaten in kaartbeeld  
Nestlocaties waargenomen:  
Wit Kievit 
Blauw  Scholekster 
Rood  Grutto 
Groen  Tureluur  
Bruin  Wulp   
 
Figuur 4.5; Kaartbeeld resultaten 2022    
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4.4 Resultaten per bedrijf  

 
  

Resultaten  vrijwillige weidevogelbescherming 2022
Kievit Kievit 

NAAM BEDRIJF Adres perceel Nest Uit verl pred. 2de leg uit verl pred. ScholeksterWulp Tureluur Grutto kl plevier 

G van Laar Levendaalseweg 9 bosrand 1 1 1

T Henken Zuidelijke Meentsteeg Naast bos /olifantengras 6 5 1

Wilco Versteeg Vrijweidersweg hoek Wetst-Zuidmnw 1 1 2 2

Jan B Henken Nrd Meentsteeg 16A Middelbw (L) 5 4 1 6 5 1

huiskavel 1 1

Wijnand VersteegKampjesweg 14 Huiskavel

Middelb weg 3 3

Gerrit van de ScheurNrd Meentsteeg 10 ndr meetsteeg 2 2

G.J.M. van Laar Maatsteeg 18 Grift 1 1 2 1

Maatsteeg 

E.J. van Laar Maatsteeg 16 Friese Steeg 1 1 1

Friese Steeg 2 1 verloren 

Wetering Steeg (achter v Oort 1 1 2 2

G. Roseboom Weteringsteeg 34a Achterbergse hooilanden 

huiskavel 2 1 1

Sjaak van Laar Achter de lijn Achterbergse hooilanden 1 1

G.J. Ter Maaten Veenweg 5 Veenweg/grift (mais) 7 7 10 9 1

Co van Laar Rauweveldseweg 1 Veenendaal 2 2 8 6 2 2

H van der ScheurCunereaweg 60 Veenweg (gras) 

Maatsteeg (grift) mais

Maatsteeg (grift) gras 4 3 1 8 7 1

T van Laar Hogeweg 25 Weteringsteeg t.o. Maatst 18 mais13 1 12 12 4 8 1

G. van Laar  Cuneraweg  269 Weteringsteeg 1

Wim van de Meijden Sundertweg 1 Achterberg 1 1

totaal zonder SBB Achterb. Hooil. 42 25 0 17 58 44 0 14 2 3 1 1 2

SBB Achterbergse hooilanden 8 8 0 5 4 7 0
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4.5 Resultaten op agrarische grond in het hele Binnenveld.  
Resultaten 
2022 

 

WBW 

 

WBO  

Kievit Aantal nesten 100  325 

 Uitgebroed  69    175 

Grutto Aantal nesten 1      3 

 Uitgebroed  1  2 

Scholekster Aantal nesten 2  2 

 Uitgebroed  0  0 

Tureluur Aantal nesten 1              8 

 Uitgebroed  1  4 

Wulp Aantal nesten 3  8 

 Uitgebroed  3  7 

Kleine Plevier  Aantal nesten 2   

 Uitgebroed  2   
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Figuur 4.6; Resultaten in beeld op agrarische grond in het hele Binnenveld en in de  
                  Achterbergse Hooilanden. 

Ook bij WBO een aantal hotspots met kieviten en op één plaats bij boer Jan Van Ginkel de 
grutto’s.  
NB, de legsels van weidevogels in de Binnenveldse Hooilanden staan hier niet op. Dan zou 
het er rechts van de Grift net zo uitzien als bij ons links in de Achterbergse Hooilanden. Het 
verschil zit ‘m hierin dat wij voor SBB Utrecht wel monitoren maar dat WBO dat niet doet aan 
de Gelderse kant. Andere partijen doen dat zoals Mooi Binnenveld en KNNV Wageningen. 
Hier hebben wij geen cijfers van.  
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5. Samen sterker 
 
WBO en WBW verkennen hun kansen om samen sterker te worden.  
 
Al meer dan 25 jaar werken beide Weidevogelbeschermgroepen mooi naast elkaar. 
We kennen elkaar en weten van elkaar, doen soms iets samen maar doen vooral 
beide ons eigen ding. Dat is destijds zo gegroeid. De reden ligt voor de hand; een 
grens en dat is de Grift.   

 
Figuur 5.1; De 
Grift, voor de 
weidevogels 
geen barrière, 
waarom voor 
ons dan wel?   

 
In oost heb je 
maken met de 
provincie 
Gelderland en 
de gemeentes 
Ede en 
Wageningen en 
de 
overkoepelende 

organisatie Stichting Landschap Gelderland. In West met de provincie Utrecht en de 
gemeentes Rhenen en Veenendaal en met de overkoepelende organisatie 
Landschap Erfgoed Utrecht.  Ook qua natuurbeheer is er verschil, in oost is het SBB 
Gelderland en in West SBB Utrecht. Alleen het waterschap Vallei en Veluwe en de 
Agrarische natuurvereniging ANV Het Binnenveld zijn actief over en weer de Grift 
heen.  
Al langer is uitgesproken dat meer samenwerken goed zou zijn. In het belang van de 
weidevogels zelf natuurlijk maar ook in het belang van beide werkgroepen die 
stilletjes aan ‘verouderen’. Mooi is dat we elkaar al eerder (rond 2015) vonden in een 
gezamenlijke website www.inhetbinnenveld.nl die in dat jaar helemaal is vernieuwd.  
De website is in onderhoud bij de ANV.   
Dit jaar hebben we over en weer met fietstochten ‘onze gebieden’ aan elkaar 
“gepresenteerd” en is gesproken over of samen verder goed is, en hoe dan. 
Aanleiding is mede het gebiedsproces wat nu speelt in het Binnenveld. Dat dit proces 
er is, is altijd al een wens geweest van WBW.  Zie onze vorige jaarverslagen. Juist 
de op papier verknipte kaart met 4 soorten weidevogels* deed ons (en de 
weidevogels) eerder de das om. Een integraal proces over provincie- en 
gemeentegrenzen heen, biedt weidevogels meer perspectief. Opkomen voor hun 
belang doen we dan graag met één stem.   
 
*Weidevogels op agrarische grond in Gelderland   
  Weidevogels op natuurgrond in Gelderland  
  Weidevogels op agrarische grond in Utrecht  
  Weidevogels op natuurgrond in Utrecht   
 
 

http://www.inhetbinnenveld.nl/
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Onze eerste verkenningen zijn positief en ook beide werkgroepen hebben op hun 
herfstbijeenkomst positief gereageerd op de plannen. Hieronder wat we als redenen 
opschreven om meer te gaan samenwerken. 

1. Effectiever bestuur (werkgebied, werkgroepen kleiner geworden) 
2. Geografische eenheid (voor vogels, boeren, burgers, landschap, 

natuurgebied) 
3. Interne synergie (leren van elkaar, werving en opleiding nieuwe vrijwilligers) 
4. Versterken communicatie (totaaloverzicht Binnenveld, Jaaroverzicht, website)  
5. Externe samenwerking (ANV, Binnenveldse Hooilanden, WERF gemeenten) 
6. Gebiedsproces (betere betrokkenheid, één aanspreekpunt en één beleid)  
7. Vijf voor twaalf (uitdagingen zijn groot: landbouw, vergrijzing, predatie) 

 
Natuurlijk zijn er verschillen. We hebben verschillende stakeholders en verschillende 
financiële structuren. Maar er zijn veel meer dingen die we hetzelfde hebben. Onze 
focus bijvoorbeeld, op de bescherming van de ‘big five’; Grutto, Wulp, Kievit, Tureluur 
en Scholekster op agrarische grond in samenwerking en in direct contact met de 
boer. Dat is onze kern en die is gelijk.  Ook de manier waarop we dat doen is 
nagenoeg gelijk vanwege dezelfde richtlijnen van Landschap Erfgoed Utrecht en 
Stichting Landschap Gelderland. En bij individuele boeren handhaven we ook beide 
dezelfde regel dat de bescherming echt hand in hand gaat met de boer en daardoor 
per boer verschillend kan zijn. En WBW neemt alvast de werkwijze van kleine 
zelfstandige groepjes vrijwilligers per hot-spot over van WBO.  

Figuur 5.2; Samen sterker  
 
Komend jaar werken we één en ander verder uit. Hoe dat uitpakt hoort u van ons 
volgend jaar in het verslag  
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6. Verhalen uit de praktijk  
 
Dit jaar zijn er verschillende schrijvers / vrijwilligers met verhalen uit de praktijk. Wat 
mij betreft de kern van ons jaarverslag, je proeft de betrokkenheid, de ernst, de liefde 
voor de weidevogels en de sector, de boer. Veel dank aan al de schrijvers.   
 
6.1 Nieuwkomers in het veld   
 
6.1.1. Stukje over mijn deelname aan de WBW- afdeling West, door Hans Bruin   
 
Toen ik eind 2020 in Rhenen kwam wonen kende ik Roelof al vanuit de Achterhoek 
en was de stap naar de weidevogels niet zo groot. 
Begin 2021 heb ik de cursus weidevogels on-line van het Landschap Erfgoed Utrecht 
gevolgd en dat was samen met het boekje een goede start voor het zoeken naar 
nesten en eieren. Maar het blijft belangrijk een goede gids te hebben, want alleen 
van papier is niet te doen. 
Het voorjaar van 2021 kwam het bij mij mede door corona niet zo van zoeken, wel in 
2022 met Roelof als gids. Een goede leraar die je m.n. leert eerst goed te observeren 
alvorens het veld in te gaan; welk gedrag vertoont de vogel en waar loopt/vliegt die 
steeds heen? Geduld hebben dus en het gedrag van de vogels opslaan in je 
geheugen alvorens het besluit te nemen het veld in te gaan. (Zo hebben we eens 
ruim een uur 2 grutto’s op grote afstand geobserveerd om te bepalen waar hun nest 
zou kunnen zijn; achteraf was het toch niet daar (.). 
Als er wordt besloten het veld in te gaan is het van belang systematisch een veld te 
doorlopen in relatie met wat je gezien hebt van de vogel(s), meestal de kievit. Dat is 
een uitdagend gebeuren en het geeft voldoening als je een kievitsnest vindt en mag 
markeren met 2 stokken. Tijdens mijn eerste rondgang vond ik 2 nesten met in totaal 
7 eieren. 
Als eenmaal het observeren en zoeken is gestart dan is het zaaks (voor jezelf) ruimte 
te creëren om wekelijks te gaan. Om echt vertrouwd te worden met de vogels en hun 
gedrag is dit een voorwaarde. Zeker omdat er 
zoveel in hun omgeving kan gebeuren m.b.t. de 
bewerking van de velden, drukte en o.a. 
predatoren. 
Het werkgebied van de WBW-West is een prettig 
gebied om te zijn, maar ook een gebied dat 
bedreigd wordt bijvoorbeeld door woningbouw, 
schaalvergroting van de landbouw en de dreiging 
van windmolens e.d. De aangrenzende 
Hooilanden en mogelijk de stikstofreductie bieden 
kansen om toch de biotoop voor onze 
weidevogels te behouden. Er zijn al biologische 
boeren in het gebied van WBW-West en één van 
hen meldde een nest, dat alle ruimte kreeg uit te 
komen en op te groeien…… 
 
Hans Bruin, Rhenen     
 
                                                                                     Figuur 6.1; Hans bij “zijn” nestje 
 
 
 



21 
 

 
 
6.1.2  Weidevogels zijn prachtig om te zien en te horen, door Kees Jochemsen  
 
Omdat ik minder ging werken en mij aan het voorbereiden was op mijn pensioen heb 
ik mij in 2020 aangesloten bij de WBW-West, in het jaar 2020 konden we niet samen 
op stap vanwege de Corona regels. In 2021 heb ik dezelfde cursus als Hans 
gevolgd, dat was leuk om te doen maar ook toen kwam het er o.a. vanwege de kou 
niet vaak van om op pad te gaan. Voorjaar 2022 was er beter geschikt voor maar 

helaas riep mijn werk juist op die 
momenten dat er het veld ingegaan 
werd. Volgend jaar hoop ik een 
goede gids te krijgen die mij de 
praktische observaties leert om de 
nesten te vinden want sinds deze 
zomer ben ik echt met pensioen. 
 
Figuur 6.2;  Grutto   
                                                                               
Als Boerenzoon uit Bennekom, die 
in het Binnenveld met de hand heeft 
leren melken tussen de grutto’s en 
de kievieten vind ik het mooi om hier 
mijn bijdrage aan te geven. Ik vind 

het jammer als de boeren de schuld krijgen dat het niet goed gaat met de 
weidevogels, het is een complex vraagstuk waar vele factoren invloed op hebben en 
daar is de boer er één van.   
Samen komen we verder! 
 
Kees Jochemsen, 
Rhenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
Figuur 6.3; Grutto met 
pullen  
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6.2  Op de tractor met Gerard van Laar, Maatsteeg 18 
 
Om te ervaren wat een boer meemaakt als hij met de tractor het gras gaat maaien 
heb ik met Gerard van Laar afgesproken om eens met hem mee te rijden. Midden in 
de week werd ik geappt door hem dat hij zaterdag 11 juni het gras voor de tweede 
maal ging maaien. Omdat ik ’s-morgens niet kon heb ik me ’s-middags om 14.30 uur 
gemeld. Hij had intussen een groot weiland gemaaid maar het meeste moest nog 
gebeuren. 
Op de trekker gezeten maaide hij de weilanden naast de fam. Adams en naast en 
achter Boonzaaijer. 
Hierbij zagen we diverse malen hazen het zgn. “hazenpad” kiezen en verder sprong 
er een ree uit de slootkant, maar geen jongen. Daarnaast vlogen er ook graspiepers 
op en zagen we nog een gele kwikstaart. Op een weiland achter Boonzaaijer 
bemerkten we alarmerende grutto’s en toen werd besloten een flink stuk gras 
ongemoeid te laten, opdat de pullen niet verloren zouden gaan. 
                                                                    
                                                            Figuur 6.4; Alarmerende grutto’s   
In de week na het maaien 
ontdekte ik op het land 
achter zijn boerderij een 
wulp met 2 pullen; 
hierover had hij mij reeds 
eerder aangesproken 
maar ik had ze nog niet 
gezien. 
Deze wulpen  staan los 
van het gevonden nest : 
dat is uitgekomen met 4 
eieren : de jonge wulpen 
werden regelmatig door 
hem gesignaleerd. 
 
Al met al een middagje 
(toch nog ruim 3 uur) op 
de tractor is best wel interessant. 
 
Gijs van de Waerdt, Veenendaal  
 
6.3  Een ochtend mee met Roelof 
Op woensdag 25 mei was het zover. Ik mocht een ochtend mee met Roelof. Reden 
hiervoor was mijn grote interesse voor de weidevogels in het Binnenveld en hoe de 
Weidevogelbeschermgroep te werk gaat. Daarnaast ben ik een enorm buitenmens, 
opgegroeid op een melkveebedrijf onder de rook van Amsterdam. Ik herinner mij dat 
het vroeger in het weiland altijd zo gezellig druk was met weidevogels en hoe stil het 
daar tegenwoordig is, geen weidevogel meer zien. Hoe komt dat toch? 
Roelof legt mij tijdens de wandeling door het Binnenveld alles uit, maar eerst gaan 
we “nestjes omleggen”. Voor ik het weet reikt Roelof mij een verrekijker aan en tuur 
ik wat rond. Roelof legt mij uit hoe je kieviten kunt spotten en daar waar ze 
rondvliegen daar ligt vast het nestje met hun eieren.  Dus je tuurt net zolang tot je 
ongeveer de locatie hebt gevonden en daar loop je snel naar toe. Ja hoor, daar lag 
een nestje. Mijn hart maakte een sprongetje...wat bijzonder. Nu gaan we het nestje 
omleggen legt Roelof uit.  



23 
 

Figuur 6.5; Sophie aan de slag 
 
Met het omleggen van het nestje voorkom je 
dat de loonwerker met zijn machines over 
het nestje rijdt. Het nestje verplaats je als 
het ware. Dit doen we door met beide 
handen een klein kuiltje te graven in het 
spoor waar de trekker niet komt, in het 
kuiltje leg je het mooi gevormde nestje met 
de eieren erin. We zetten er enkele 
bamboestokken omheen, zo is het voor de 
landbouwer zichtbaar waar de nestjes 
liggen. Ik was blij en trots: ”mijn eerste 
nestje omgelegd en beschermd” 
 
Figuur 6.6;  Het resultaat     Foto’s: Roelof   

Roelof laat mij de verschillende percelen 
zien, het ene perceel is zo stil, geen 
weidevogel te zien, het leeft niet meer 
echt. Wel is het echt prachtig grasland, 
productiegras voor melkvee. Wordt vroeg 
gemaaid, flink bemest om zoveel 
mogelijk kg droge stof wordt van het 
grasland te oogsten voor het benodigde 
rantsoen voor het hoog productieve 
melkvee. 
Roelof laat mij een volgend perceel zien 
aangesloten aan het perceel van 
daarnet, het is drassig, veel bloemen en 
kruiden, insecten die weer als voedsel 
voor de vogels dienen, biodiversiteit. Hier 
is het vrolijk en levendig. Roelof pakt zijn 
verrekijker en telt het aantal Grutto’s die boven ons hoofd opeens tevoorschijn 
komen in de lucht. Van dit beeld worden we allebei blij.  
Op dit perceel zijn afspraken gemaakt met de boer, aangepast agrarisch beheer, 
zoals pas maaien en begrazen na het broedseizoen, geen mestinjectie die funest is 
voor het bodemleven, maar bemesting met ruige stalmest. Ook zijn maatregelen 
nodig om te voorkomen dat roofdieren en roofvogels er met de eieren en kuikens 
vandoor gaan. 
Roelof en ik hebben een prettige discussie over aangepast natuurbeheer, zo mooi 
als de natuur weer kan worden met beperkte maatregelen en afspraken met de 
boeren in het gebied. Het aantal weidevogels kan weer gaan toenemen door deze 
maatregelen. Zo eenvoudig is het echter niet, melkveehouders hebben ruwvoer 
nodig om de hoogproductieve melkveestapel van een goed rantsoen te voorzien, dat 
is het broodnodige inkomen voor het boerengezin, zo draait alles om geld en zou de 
overheid moeten bijdragen om dit te realiseren.  
Ik kijk terug op een prachtige, leerzame, educatieve ochtend met Roelof in het 
Binnenveld, wat een prachtig gebied!  
 
 Sophie Groenendaal, Rhenen  
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6.4 Enorme predatie op landerijen Teus en David van Laar 

Dit jaar werden er in totaal maar liefst 25 nesten van de kievit gevonden op de wei- 
en bouwlanden van de fam. Teus en David van Laar. 
 
Van de voormelde 25 nesten zijn er slechts 5 uitgekomen; 2 werden er verlaten en 
liefst 18 zijn er  
aan predatie verloren gegaan. 
 
Aan de hand van de 
gevonden  eierdoppen is 
vastgesteld dat dit door 
marterachtigen is geschied en 
verder vooral door de vos. 
De jagers op de betreffende 
terreinen (Gerard van Laar en 
zoon) hebben middels 
nachtkijkers zeer regelmatig 
vossen waargenomen. 
Vanwege het feit dat vossen 
niet mogen worden 
afgeschoten konden deze 
krengen rustig hun gang gaan. 
Hopelijk dat de betreffende 
(mijn inziens) idiote maatregel 
z.s.m. wordt geschrapt! 
Een en ander is zeer 
teleurstellend voor vader en 
zoon van Laar, die de nodige 
moeite hebben genomen bij de 
bewerking nesten te sparen. 
 
Daar doe je het niet voor – ook 
voor de vrijwilligers een grote 
teleurstelling!                                          Figuur 6.7; droevig    Foto: Gijs   
 
Gijs van de Waerdt, Veenendaal   
 
6.5 De Kleine Plevier 

Hoe leuk is het om rondom Veenendaal voor 
de weidevogelbescherming te mogen werken, 
het vinden van een nest is de kers op de taart, 
gelukkig lukt dat ook regelmatig, en als later 
blijkt dat het ook uitgekomen is, dan weten we 
waarom we dit doen. 
Zoals waarschijnlijk bekend is de Kievit het 
meest talrijk, maar soms de Wulp, of heel 
misschien van de Grutto, hoe leuk is dat! 
 
 

Figuur 6.8; Kleine Plevier. Hier gaat het gebeuren!  
 



25 
 

Eind dit voorjaar overkwam ons nog iets nieuws namelijk het nestje van de kleine 
plevier. Er zijn in Nederland diverse plevieren te spotten; Natuurlijk, eerst de Kievit, 
dat is de bekendste soort onder de Plevieren. Dan heb je De Kleine Plevier en de 
Bontbekplevier die redelijk talrijk zijn. De Strandplevier broedt in Nederland en 
vertrekt in de winter naar het Middellandse zeegebied. Een bijzondere eigenschap 
van het vrouwtje van deze soort is dat 
ze op het moment van het uitkomen 
van de eieren de man en de kinderen 
verjaagt en uitziet naar een ander 
mannetje voor het volgende nest. 
 
De Morinelplevier, vroeger een 
broedvogel in onze Flevopolder, maar 
inmiddels alleen nog als doortrekker 
aanwezig…,grappig is dat het 
vrouwtje het voortouw neemt voor de 
paring, en de man de eieren mag 
uitbroeden en de kinderen mag 
opvoeden.  Ja zo kan het ook….. 
                                                 
                                                              Figuur 6.9; Kleine Plevier, en hier gebeurt het 
 
Tenslotte de Zilverplevier, die veel gelijkenis heeft met de Goudplevier. De 
Zilverplevier is een groot gedeelte van het jaar hier aanwezig, maar het broeden 

gebeurt in het noorden van Rusland. 
 
LET OP DEZE MOOIE DIVERSE 
PLEVIEREN, ZEKER DE MOEITE WAARD 

 
Figuur 6.10 Zilverplevier  
Foto: internet   
 
Gert ten Haaft, Veenendaal   
 
 
 

 
 
 
 
6.6 Voorbeeld van een hotspot, resultaten bij Jan Henken   
Bij boer Jan Henken en zijn vrouw aan de Noordelijke Meensteeg kom ik al jaren 
over de vloer. Gezellig en altijd lekkere koffie! Jan is één van onze vaste boeren die 
er werk van maakt om de nesten van kieviten op zijn maispercelen te sparen. 
Bijzonder is dat na de kavelruil de kieviten hem lijken te volgen. Op zijn oude perceel 
zitten nog maar de helft van voorheen en op zijn nieuwe wel 2 keer zoveel. Jan lijkt 
ze aan te trekken en dat is niet zo verwonderlijk want hij past er goed op. Waarom er 
bij Jan een hot-spot aan kieviten zit komt vooral vanwege zijn manier van omgaan 
met sloten beheer. Nee, niet met een zg. ‘weidevogelbeheerpakket’  maar gewoon 
zijn eigen beleid. En dat betekent ruim van de kant af blijven met ploegen (zeker een 
meter) en het daar laten voor wat het is.  
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Figuur 6.11; slootkantbeheer bij Jan 
Henken  Foto: Roelof    
     
Dat ziet er dan zo uit.  
 
Water in de sloot en aan weerskanten 
1 meter gewas, gewoon dat wat er 
stond.  
 
Kieviten zijn dol op sloten en met de  
‘ervaring’ dat hun pullen in de sloot en 
slootkant voedsel en dekking kunnen 
vinden is dit een stukje habitat waar ze 
mee verder kunnen. Dat zie je dan ook 
in  de toename van het aantal 
broedparen daar. Wat nog mee helpt 
is dat het stuk van Jan zijn buurman 
Wijnand Versteeg behoorlijk nat is en 
hij ook volop meewerkt aan de 
weidevogelbescherming op zijn 
percelen.   
 
Voorwaarde is wel dat de nesten 
moeten uitkomen en daar zorgen we 
dan als vrijwilligers samen met Jan 
voor. Al vroeg in het seizoen, bij Jan 
zijn de eerste eieren gevonden, geven 
we door waar de nesten liggen en 
deze worden gespaard bij het ploegen 
en vervolg bewerkingen. Jan wil dat 
we de nesten ‘op afstand’ aangeven. 

Stokken staan in de ploegrichting  of als er al gezaaid is in de rijrichting. Bij het 
bewerken let Jan zelf op waar het nestje precies ligt. Zo wil hij voorkomen dat er 
geen “aanwijzingen” zijn  voor minder bedoelde activiteiten. Dat werkte dit jaar goed. 
Er was nauwelijks predatie. Eenmaal met bewerkingen aangegeven kunnen de 
stokken  helemaal weg want in de contouren van het land zie je het nest wel liggen.  
 

 
 
 
Figuur 6.12  
Daar zit ie dan, op het stoppelland, 
tussen opkomend kruid in dit geval 
Hondsdraf.   
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Figuur 6.13; En zo ziet het er dan uit na 
de eerste bewerking, het lostrekken 
van de grond.  
 
 
 
Jan werkt ook samen met een 
loonwerker. Die weet van zijn passie en 
werkt ook om de nesten heen op 
aangeven van Jan. Dat zie je hier 
onder in figuur 6.14;  De mais zit er in, 
het nest ligt en nog.  
 
En is uitgekomen.   
 
 
Figuur 6.14; De mais zit er in, rust om 
te broeden en straks met de pullen 
naar de slootkant.   

Natuurlijk gaat het ook wel eens fout. 
Zo’n apart polletje in het land trekt ook 
niet welkome gasten aan. Maar dit jaar 
ging het hier goed.  
Als alternatief gebruiken we wel eens 
mandjes. De nesten worden dan in 
mandjes gelegd en bij bewerkingen 
opgepakt en teruggezet. Dat valt dan 
iets minder op mits het zorgvuldig 
wordt uitgevoerd en het mandje niet 
boven op de pas bewerkte grond wordt 
teruggezet. Het is een ‘vak’ hoor dat 
beschermen! Samen met de boer zoeken we steeds weer de beste vormen om dat te 
doen. Bij Jan lukte dat dit jaar heel goed. Kijk maar eens naar de volgende foto die ik 
kreeg opgestuurd met een heel enthousiast appje van Jan tijdens werkzaamheden. 
Dan kan mijn dag niet meer stuk.   
 
Roelof de Jong, Rhenen. 
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Figuur 6.15; Een al stevige 
pul van de Kievit in de hand 
van Jan. Voor de zekerheid 
maar even over de sloot 
gezet naar de buurman om 
te voorkomen dat hij alsnog 
bij het ploegen in de voor 
eronder zou kunnen komen!   
Daar wordt je toch blij van?  
 
Foto: Jan Henken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.7 De laatste nesten van 2022 
Vanaf begin juni zijn Hans en Ad samen bezig met de inspectie van de laatste nesten 
in het Rhenense gedeelte. Er komen nu geen nieuwe nesten meer bij, het gaat om 
gemarkeerde nesten die eerder al zijn gevonden. 
De eerste ronde is op 11 juni. De eerste plek is bij een boer Gert van Laar, in 
omschakeling naar biologische landbouw. De kievit heeft het goed bekeken en is 
voor het tweede legsel tussen de mais gaan zitten. Zodra we in de buurt van het veld 
komen vliegen de vogels op. Het nest is nog compleet, vier eieren. We komen er niet 
dichter bij dan nodig en we gaan verder. 
Bij de volgende velden zijn de nesten uit. Dat herken je aan het feit dat er alleen 
maar een paar kleine stukjes eischaal in liggen. De ouders vliegen boven ons, met 
klagende alarmroep en hangende pootjes. De jongen zijn nog duidelijk in de buurt, 
maar ernaar zoeken heeft geen zin. Ze houden zich stil, platliggend en goed 
gecamoufleerd. 
Even verder zien we een klassiek stukje samenwerking van kieviten: een buizerd 
probeert een jong te pakken en wel 15 kieviten vallen hem om beurten aan. De 
buizerd voelt zich duidelijk niet op zijn gemak en vertrekt. We kunnen niet zien of hij 
iets in zijn klauwen heeft…… 
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De maisakkers bij de kruising Noordelijke Meentsteeg en Middelbuurtse weg zijn bij 
kieviten erg geliefd. Er zijn geen broedende vogels meer, één nest is leeggeroofd, 
getuige de grote eierschalen die er bij 
liggen. De rest is uit. 
Op het laatste perceel, langs de 
Noordelijke Meentsteeg liggen twee 
nesten in de mais, beide nog compleet. 
De ouders vliegen op als we in de buurt 
komen. Ook hier: afstand bewaren. 
De tweede ronde is op 17 juni. Bij de 
ecologische boer is het nest uit. De 
ouders vliegen weer rond, met 
alarmroep. Op het laatste perceel is nu 
één nest uit, het andere niet. Nog weer 
een keer terugkomen, dus. 
Op 22 juni weer gekeken: de mais staat 
al aardig hoog. Er vliegt wel een kievit 
op, die op wacht staat. De andere vliegt 
pas op als Ad op ongeveer een meter 
van het nest is. De kievit had hem niet 
zien aankomen en Ad had het nest niet 
opgemerkt. Het ligt goed verscholen, 
zie foto. Zouden de eieren wel bevrucht 
zijn? Het is al de tweede helft van juni!                                
                                                                    Figuur 6.16; Ja , die ligt er nog!  Foto; Ad  
 
Op 24 juni is Hans toch in de buurt, dus even kijken: nog hetzelfde liedje. De stokken 
zijn bijna niet meer te zien in de mais. Op 30 juni maakt Hans de laatste ronde: alles 
op het veld was stil. De mais al meer dan een meter hoog. Even later komt een kievit 
alarmerend boven hem vliegen. Het is duidelijk: het laatste nest is uit. 
 
Ad Woudstra, Rhenen   
 
 
Nog twee juweeltjes, waarnemingen langs de grift. 
 

Figuur 6.17; 
Rietgors, mannetje   
 
       Figuur 6.18; 
       Blauwborst, man, volop aan het zingen  
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7. Andere activiteiten 
 
Onze werkgroep heeft ook nog diverse andere activiteiten dan veldactiviteiten 
uitgevoerd dit jaar. Ik noem er een paar.  
-Jaarlijkse overleggen met Landschap Erfgoed Utrecht en het Collectief Utrecht Oost.  
-Kennismaking met de nieuwe wethouder in Rhenen voor het Buitengebied, dhr. Bert 
Fintelman.  
-Gesprekken met de ANV Het Binnenveld, contacten met Het IVN Veenendaal-
Rhenen 
-Een gesprek met dhr  Spies, kartrekker van het nieuwe gebiedsproces in het 
Binnenveld.  
Allemaal nuttig, t.b.v. de weidevogels. Daarnaast nog twee dingen om uit te lichten; 
onze jaarlijkse excursies die eindelijk na corona weer kon en een filmavond.  

7.1 Naar de bioscoop 

 
Woensdag 13 juli was een kleine vertegenwoordiging van onze werkgroep aanwezig 
bij een speciale vertoning van de film “GRUTTO! De reis van onze nationale vogel” 
van Ruben Smit. We waren daar op uitnodiging van het Collectieven Veluwe en 
Utrecht Oost die een speciale vertoning aanboden voor vrijwilligers en boeren. 
Ruben Smit was zelf aanwezig om een inleiding te geven over de totstandkoming 
van de film. Ze hebben gefilmd 
in Estland, op IJsland, in 
Senegal, Portugal en 
Nederland. In Senegal filmden 
ze in het 
overwinteringsgebied, waarbij 
de problemen met de 
plaatselijke rijstverbouw 
werden getoond.        
                                 
Figuur 7.1; poster film  
GRUTTO.  Internet.  
 
Omdat (door de klimaatverandering) de grutto’s eerder klaar zijn met broeden gaan 
ze eerder naar Senegal, waar op dat moment net het zaad voor de rijstverbouw is 
uitgestrooid. De grutto’s maken daar gretig gebruik van, tot woede en verdriet van de 
vrouwen die voor de rijstbouw zorgen. De filmploeg is daar een keer woedend 
benaderd omdat mensen dachten dat zij de grutto’s hadden meegenomen. Ruben 
Smit heeft trouwens drie jaar lang erg last gehad van de ziekte van Lyme; hij deed 
het meeste werk vanaf zijn ziekbed.  
Zoals we van Ruben Smit gewend zijn waren het fantastisch mooie beelden, dat was 
echt genieten. Hij bracht ook goed de praktijk in beeld van boeren die het beste voor 
hebben met de weidevogels (plas-dras, kruidenrijk grasland, maaibeleid). Jammer 
was wel dat de rol van vrijwilligers niet echt aan de orde kwam. Verder was het een 
prachtig overzicht van het wel en wee van de grutto. 
In de discussie kwam nog het probleem van predatie aan de orde. Gebieden die veel 
weidevogels herbergen zijn als het ware eilanden in een zee van vogelloze 
graslanden. Vossen, marters, buizerds en andere predatoren weten die 
luilekkerlanden tegenwoordig wel te vinden. 
 
Ad Woudstra, Rhenen   
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7.2 Fiets excursies weidevogels in het Binnenveld 
 
Elk jaar houden we twee excursies in het 
Binnenveld in het werkgebied van WBW. Dit 
jaar weer nieuw, na twee jaren zonder 
vanwege corona. Beide excursies vallen onder 
het excursieprogramma van het IVN 
Veenendaal-Rhenen. Beide worden ze 
verzorgd door leden van WBW. Eén vanuit 
Veenendaal met gids Gert ten Haaft en één 
vanuit Achterberg met gids Roelof de Jong.        
                                                                                                                                                                          
                                                     Figuur 7.2;  
                               Nest met uitgeblazen eieren  
                               van de kievit om zo ook  
                               een nest van dichtbij te  
                               kunnen laten zien.  Foto; Marriël Slotboom  
 
Tureluren op de fiets                                                                                         
Op zaterdag 16 april was het weer zover; Tureluren in het Binnenveld. Startplaats 
Coöp Achterberg.   Met twee ervaren weidevogelaars Roelof de Jong en Dick van 
den Berg zijn we naar de mooiste plekjes gefietst waarvan zij wisten dat daar de 
weidevogels van het Binnenveld zich bevinden. Deels nog in het agrarische gebied 
en deels in de natuurgebieden. We kregen eerst een korte inleiding van Roelof en de 
vraag hoeveel vogelsoorten we mogelijk zouden zien vandaag. Een enkeling hielt het 
op 12, 20 of 26 misschien. Het werden er uiteindelijk 39!! Dat is o.a. met mus en 

spreeuw, ook mooi. Bij De Grift 
aangekomen daagde Roelof ons 
uit om met een bingokaart zoveel 
mogelijk weidevogels te spotten.  
Dat lukt natuurlijk niet allemaal 
tegelijk vandaar dat ik mijn kaart 
later heb ingevuld. Een prima 
resultaat.  
 
Figuur 7.3;  
Tureluren   
 
Foto’s: Marriël  
         Slotboom       
 

                                                        
Figuur 7.4; 

                                                                                            Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.  
   
Voor de kinderen die mee waren was het ook leuk, de bingo kaart, paaseieren 
zoeken bij de vissentrap en ik zie ik zie wat jij niet ziet spelen!  
Tussen het vogelen door vertelden Dick en Roelof over hun beschermwerk en hoe 
ze dat aanpakken. Interessant en met veel meer aandacht voor gebiedsontwikkeling, 
dan ik wist. Kortom ook daar veel van geleerd. Al met al een prachtige excursie en 
we gingen naar huis met een schitterende kleurenposter van alle weidevogels met 
hun nesten en jongen. Topdag.                                       
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Figuur 7.5 Mijn Bingo kaart,  
                 behalve de Gele Kwikstaart                                                    
                 allemaal gespot!  
 
 
 
 
Martin van de Kaaden, Overberg  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Figuur 7.6; 
Daar is die wel  
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8. Financiën  
 
Vergoedingen gespaarde nesten 
Dit jaar waren er meer nesten, maar die zaten meer geconcentreerd op de hotspots. Dat 
betekent dat er per nest wat minder wordt uitbetaald dan vorig jaar maar sommige boeren 
meer ontvangen vanwege die concentratie. Het bedrag, beschikbaar gesteld door de 
gemeente Rhenen is voor 2022 weer € 3000. Met deze vergoeding steken we die boeren 

een hart onder de riem. De uitbetaling aan de boeren 
wordt via de Agrarische Natuur Vereniging Het 
Binnenveld verzorgd. Onder de boeren met uitgekomen 
nesten (zie resultaten overzicht) wordt dit bedrag 
verdeeld. De bedragen per weidevogel zijn 
verschillend. De vergoedingen voor de rode lijst soorten 
zijn hoger dan voor de Kievit. Bescherming daarvan 
kan nu met € 80, = worden beloond.   
Kievit  Uitgebroed € 30,--    
Grutto  Uitgebroed € 80,--  
Scholekster Uitgebroed € 80,--   
Tureluur     Uitgebroed € 80,--  
De uitbetaling loopt via de Agrarische natuurvereniging 
(ANV) Het Binnenveld.   
 
Figuur 8.1; Blauwe kievitseieren, helaas niet iets extra’s 

waard! Komt door afwijking in pigmentvorming bij moedervogel. Foto: Roelof 
 
De werkgroep WBW is de gemeente Rhenen zeer erkentelijk voor de huidige vergoedingen                 
en de ANV voor de uitbetalingen.   
Voor 2023 is door de gemeente Rhenen wederom de toezegging gedaan om de 
legselvergoedingen ter beschikking te stellen. Met dat geld kunnen we de boeren ook in 
2023 weer een legselvergoeding bieden. Niet dat men het daarom doet maar het is wel een 
steuntje in de rug en geeft de waardering aan voor het meewerken aan de instandhouding 
van onze weidevogels in het Binnenveld.  
 

Het IVN Veenendaal-Rhenen   
Onze werkgroep is één van de werkgroepen van het IVN Veenendaal-Rhenen. We maken 
gebruik van de Groenhof en we kunnen voor onze activiteiten gebruik maken van een 
budget. Het budget van het IVN is bedoeld voor de vrijwilligers en voor activiteiten ten 
behoeve van dat vrijwilligerswerk.  Denk daarbij aan PR werk, materiaal voor educatie, 
excursies, avonden van overleg, het jaarverslag etc.  
 

Sponsoren 
Erg blij zijn we met onze sponsoren uit Achterberg en Rhenen. Zij adverteren in dit 
jaarverslag. Voor 2023 kloppen we weer bij hen aan voor een bijdrage. Ben jij 
ondernemer of gewoon iemand met een warm hart voor de weidevogels en nog geen 
sponsor?  
Meld je dan aan bij ons.  
 

Geld voor directe maatregelen in het veld.   
WBW heeft ook een eigen rekeningnummer waar op het geld van de sponsoren en 
de opbrengsten van de film staan. Dit beheert de werkgroep zelf. De middelen op 
deze rekening komen direct ten goede aan activiteiten in het veld zoals voor de inzet 
van een drone. Als boeren of burgers specifieke maatregelen willen treffen ten 
behoeve van de weidevogels zoals het aanleggen van plas-dras dan worden 
middelen gezocht bij het Collectief Utrecht Oost en anderen. Wij kunnen dan vanuit 
onze voorziening hieraan ook bijdragen.    
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De vrijwillige Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West  is onderstaande sponsoren veel 

dank verschuldigd. Met jullie bijdragen zijn we instaat dit jaarverslag te maken en diverse 

andere PR activiteiten.    

Sponsoren Vrijwillige Weidevogelbescherming Binnenveld West met een advertentie in dit 
jaarverslag.  

Fa G Gaasenbeek & zn Mechanisatie en automobielbedrijf Achterbergsestrw 205 Achterberg 

van Lienden&Kooistra Accountants, belastingen  Achterbergsestraat 179   
Mol  Voegwerk en renovatie Schoneveld 13 Achterberg   
De Wildernis  Tuincentrum Weteringsteeg 12 Achterberg  
Coöp Duijzer Achterberg  Supermarkt Schoneveld 35 Achterberg  
Ter Maaten  Fullservice en elektrotechniek Hogesteeg 15 Achterberg  
R de Bruin  Tandarts  Nieuwe Veenendaalseweg 6 Rhenen  

Snuffelcorner Rhenen Tweedehand handelsonderneming Meerdere adressen  Rhenen  

Bullinga timmerwerken  Houthandel/tuinhuisjes Grebbedijk 26 Wageningen  
Vleesboerderij Het Binnenveld" Vleesboerderij Zuidelijke Meentsteeg 9  Rhenen 

Greenvalley  Veevoederadditieven Agrobusinesspark 32 Wageningen  

Groen project Hoveniersbedrijf  Boslandweg 32 Rhenen  
Jan Rauw en zonen BV Agrarisch loonbedrijf   Cuneraweg 129 Achterberg  
Fa. Smits Aannemersbedrijf Cuneraweg 114 Achterberg  
Korpershoek  Elektronika Cuneraweg 173a Achterberg 

Arjan Huibers  Brood- en banketbakkerij Cuneraweg  94 Achterberg  

Van Oort  Elektronika  Cuneraweg 246, Rhenen 

Hendrik Meijer  Tweewielers Meijer   Cuneraweg 227 Achterberg  
   
en diverse andere sponsoren waaronder  

Unifarm, WUR Wageningen 
Monsanto, Wageningen  
Dit jaarverslag wordt bezorgd bij:  

-alle boeren WBW  
-alle vrijwilligers WBW  
-een aantal adressen in het gebied  
-alle sponsoren van dit jaarverslag    
-Gemeente Rhenen   
-Staatsbosbeheer (SBB) 
-Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)   
-ANV Het Binnenveld / WBO   
-IVN Veenendaal-Rhenen 
-en andere plaatsen    

 
Het verslag is ook digitaal beschikbaar via www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen of 
www.inhetbinnenveld.nl 
Iedereen die graag een (extra) exemplaar van dit jaarverslag wil ontvangen kan dit 
aanvragen bij de coördinator van WBW. Roelof de Jong, telefoon 0613269280  
 
Verantwoording foto’s: De meeste foto’s (tenzij anders vermeld) zijn van de hand van Peter 
Pfeifer, Rhenen  
 

http://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
http://www.inhetbinnenveld.nl/

