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Inleiding. 
 
In januari 2014 kwam plotseling het bericht van het overlijden van Willem Kroodsma. Na een 
periode van ziekte van ongeveer een half jaar moesten dierbaren en vrienden afscheid 
nemen van Willem. Vele van u hebben Willem gekend als een gedreven weidevogel 
beschermer en bewaren goede herinneringen aan hem. We hebben als werkgroep deze 
goede herinneringen verzameld en met een mooie foto van Willem aan Fokje zijn vrouw 
gegeven. Willem zal vanwege zijn pionierswerk en het leggen van contacten tussen boeren, 
vrijwilligers en loonwerkers altijd verbonden zijn aan de weidevogelbescherming WBW.  
 
 

    Figuur 2.  Willem Kroodsma, voorjaar 2013.   
 

Willem heeft kort voor zijn overlijden het stokje overgedragen aan mij, Roelof de Jong. Ook 
boerenzoon uit Friesland, werkzaam in groen onderwijs. Omdat ik nog volop in het werk zit 
en minder tijd heb voor coördinatie is met de vrijwilligers gezocht naar een andere vorm van 
samenwerken. Daarom hebben we het volgende gedaan.  

- Alle boeren hebben een brief gekregen over een andere aanpak  
- De vrijwilligers zijn toebedeeld in 4 groepen met een groepshoofd 
- De groepshoofden hebben 1 op 1 met alle boeren in hun groep kennis gemaakt en 

gesproken over de gang van zaken, wensen met betrekking tot het aangeven van de 
nesten en de te voeren communicatie.  

- Alle boeren hebben een soort van visitekaartje van de groepshoofden ontvangen met 
hun telefoonnummer. Het doel daarvan is dat een boer helder en duidelijk maar met 
één vrijwilliger te maken heeft wat communicatie betreft.  
Onderling stemden we als vrijwilligers het werk dan wel af.  

Omdat bij aanvang van het seizoen nog niet goed duidelijk was welke boer met welk stukje 
gebied nu bij welk groepshoofd was ingedeeld is een enkele boer zelfs 3x bezocht. Nou ja , 
beter 3x dan geen keer denk ik dan maar volgend jaar gaan we dat beter doen.  
 
Vanaf hier wil ik graag iedereen, boeren en vrijwilligers bedanken voor de manier waarop dit 
jaar deze “netwerkorganisatie”  is opgepakt. Het ging eigenlijk vanzelf, vrijwilligers en boeren 
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vonden het prettig elkaar beter te leren kennen en wisten elkaar te vinden als het nodig was. 
Ik heb van meerdere groepshoofden gehoord dat boeren hen opbelden. Zelfs van één die 
toen al op vakantie was in Spanje!  Kortom dat ging goed, ik heb ons werk als teamwerk 
ervaren en met deze basis kunnen we verder.   

 

 

Groepsindeling vrijwilligers Binnenveld-West (WBW) 

Vetgedrukt, zijn de namen van de groepshoofden.   

Groep 4 en 5 hebben we in de loop van het jaar samengevoegd.   

Algemene coördinatie: Roelof de Jong.  

 

WBW  

Groep 1 

 

Louwe Hummel 

John en Nicolien 

Bakker 

Jaap en Wil v.d. 

Loosdrecht 

 

WBW  

Groep 2 

 

Bert van der Spoel 

Gerrit van Dorland 

Berta van der Weert 

Rob Moret  

WBW  

Groep 3 

 

Jan Molenaar 

Ton Sipkema 

Jan Neerhof 

WBW 

 Groep 4 en Groep 5  

 

Roelof de Jong  

Gert ten Haaft 

Henk de Kleuver 

Dick van den Berg 

Han van der Pol  

       Figuur 3.   Groepsindeling WBW 

 

Het aantal actieve vrijwilligers (17) was dit jaar minder dan vorig jaar. De groepen actieve 
zoekers waren echter hechter en consequenter in het aantal bezoeken op het land met 
gemiddeld 1 keer per week. De groepen hadden hun eigen afspraken om op een bepaald 
moment in de week het land in te trekken. Dat werkte goed. Soms trokken leden van 
verschillen groepen met elkaar op om eens snel en/of grondig een klus te klaren, 
bijvoorbeeld het vinden van een grutto nest.  
 
Financiën:   
Pas nadat het laatste ei van 2014 allang was gelegd is de vergoeding van 2013 uitgekeerd. 
In hoofdstuk 4 wordt hier nader op in gegaan. Met de gemeente Rhenen en O-gen zijn 
afspraken gemaakt zodat één en ander nu vlotter gaat 
 
 

Inhoud jaarverslag.   
 
In hoofdstuk 1 is evenals in sommige anderen jaren een aantal zaken opgenomen die ook in 
eerdere verslagen waren opgenomen, aangepast voor de situatie vanaf 2014.  Deze 
aanvulling is nodig om de lezers die dit verslag voor de eerste keer lezen op de hoogte te 
stellen van de gang van zaken in ons gebied. Voor lezers die ook de voorgaande verslagen 
hebben gelezen is het een geheugensteuntje.  
In hoofdstuk 2 beschrijven we de resultaten van 2014 in woord, tabellen en beelden.  
In hoofdstuk 3 gaat het over de vergoedingen die boeren krijgen voor de medewerking en 
bescherming van weidevogels op hun grondgebied in Binnenveld West.  
In hoofdstuk 4 wordt “de koning van de weide”, de grutto besproken. Wat kunnen we doen 
om deze prachtvogel beter te beschermen? 
We sluiten af met een dankwoord en bijlagen met namen van boeren en vrijwilligers.  
 

  
 

Opgemaakt, najaar 2014. 
 
Roelof de Jong, algemeen coördinator WBW 
Cuneralaan 1a 
3911 AA Rhenen 
Tel . 0314 – 614941 
M.    06 12855904 
E. rtdejong@planet.nl  

mailto:rtdejong@planet.nl
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1. Weidevogelbescherming Binnenveld-West. 
 
Zoekgebied 
Op onderstaande kaart is ons zoekgebied (gemarkeerd gedeelte) voor 
weidevogelbescherming WBW aangegeven. 
 

 
 Figuur 4.  Zoekgebied WBW.  
 

Het zoekgebied is circa 600 - 700 ha groot en gelegen tussen de Cuneraweg en de Grift (Het 
nu zo genoemde 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 (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 ¾ 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. 
 
Bedrijven 

In ons gebied verlenen vrijwel alle boeren hun medewerking. Het gebied wordt gekenmerkt 
door veel verspreid liggende, soms kleine, percelen van een groot aantal bedrijven. In een 
aantal gevallen is de eigenaar of gebruiker van het perceel bij ons niet bekend. Hierdoor is 
het mogelijk dat de vrijwilligers wel op een perceel nesten zoeken zonder dat expliciet 
toestemming is gegeven. We gaan dan met hulp van collega boeren opzoek naar de “ware” 
gebruiker. Zo vinden we dan bijna altijd wel de juiste mensen en dat is belangrijk i.v.m. het 
uitkeren van de vergoedingen voor de vrijwillige weidevogelbescherming. Als een bedrijf niet 
op de lijst staat (bijlage) en de eigenaar wel graag een jaarverslag ontvangt dan kan dat. Dit 
geldt ook voor uw buren of kennissen. U kunt even bellen met de coördinator en die zal er 
voor zorgen dat ook bij u een jaarverslag wordt bezorgd. Momenteel wordt het verslag bij 
ongeveer 50 WBW bedrijven en een aantal bedrijven en huizen in de directe omgeving van 
het zoekgebied bezorgd. 
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Vrijwilligers 
Onze weidevogelbeschermingsgroep is aangesloten bij het IVN-Veenendaal-Rhenen e.o. 
Hier kunnen we terecht voor onze startavonden en zo nodig ook voor andere 
organisatorische activiteiten. Daarnaast worden contacten onderhouden met Landschap 
Erfgoed Utrecht waar alle weidevogelbeschermingsgroepen in Utrecht 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 dan 
besproken. Afgelopen jaar (2014) waren 17 vrijwilligers actief die in 4 groepjes van 3 – 5 
mensen actief zijn. 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 gezamenlijke startavond met de weidevogelbeschermers 
aan de andere kant van de grift, de werkgroep WBO. Op de startavond zetten we de  
gebiedsindelingen en afspraken weer op een rij. Zo houden we ons aan  

 Eigen richtlijnen en afspraken over het werk, frequentie van zoeken, communicatie 
met de boeren en met elkaar, omgaan met materialen etc.  

 De  gedragscode vrijwillige weidevogelbescherming 2005 van Landschap Erfgoed 
Utrecht  

Met de vrijwilligers wordt afgesproken dat zij vanaf maart tot begin juni ongeveer 1x per week 
hun gebied bezoeken. Vogelactiviteiten kunnen in het begin van het seizoen vanaf de weg 
worden geobserveerd. Later als de eerste eieren er zijn trekken we het land in om de nesten 
te zoeken. Een gevonden nest wordt gemarkeerd en afhankelijk van de afspraken wordt de 
ligging van het nest aan het betreffende bedrijf doorgegeven.  
 
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. 
 

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 nest 
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 5. Nest van een kievit, 2014. 
 
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  
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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 er koeien in de wei dan kan een kooiconstructie van bouwstaalmat over het nest worden 
geplaatst. De vogel kan dan ongestoord broeden zonder dat de dieren het nest verstoren. 
 
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 en de kuikens vangt en ze op een ander perceel 
plaatst. 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. 
 
Voorlichting en PR  
Om het werk onder de aandacht van een grote publiek te krijgen verzorgt de werkgroep ook 
een aantal  andere activiteiten.  

 publicaties 

 fietstochten/ excursie  

 presentaties 

 onderhouden contacten 
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Hoofdstuk 2. Resultaten 2014.  
 
Dit voorjaar kende een hele vroege start. Mogelijk dat er daardoor veel eieren van de kievit 
zijn uitgekomen. Het  aantal gepredeerde nesten (is verstoring van het nest door roofvogels 
of zoogdieren) is dit jaar klein. De predators hadden zo vroeg nog geen jongen en lieten de 
kieviten met rust. Anders was het met de grutto. Deze vogel kwam niet veel eerder dan 
andere jaren terug van de trek uit Spanje of Marokko het Binnenveld binnen vliegen. 
Eenmaal op het goede stek vonden ze al heel hoog gras om in te nestelen. Prima voor de 
vogels maar slecht voor de vrijwilligers, want die konden de nesten heel moeilijk vinden. In 
het gebied zitten naar schatting  ( op basis van waarnemingen van de laatste jaren) zo’n 5 
paar grutto’s. Vorig jaar zijn er 2 gevonden en die zijn uitgekomen. Dit jaar hebben we er drie 
gevonden, gespaard bij bewerkingen, maar deze zijn ondanks die goede zorgen toch 
verloren gegaan.  

 
Figuur 6.  
Niet gemaaid gedeelde op het 
land van G. van Laar, met een 
grutto nest. Foto 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter vergelijking geeft 2014 dus een heel ander beeld dan 2013  
 

Resultaten 2013  

Soort Aantal nesten Uitgebroed 

Kievit 121 49  =   40% 

Scholekster 2 1 

Grutto 2 2 

Kleine plevier 1 1 

 

Resultaten 2014 

Soort Aantal nesten Uitgebroed 

Kievit 105 82 =  78%  

Scholekster 3 2 

Grutto 3 0   

Wulp 1 0 

Kleine plevier 1 1  
 
Het aantal gevonden nesten is t.o.v. 2013 gedaald. Dat zegt echter niets over het aantal 
broedparen. Een kievit legt immers na predatie een nieuw legsel. Omdat er weinig predatie 
was dit jaar zijn er daardoor minder legsels opnieuw gemaakt. Die waren niet nodig.  
Helaas verstaat de grutto deze kunst niet. Als hun 1e nest wordt geroofd is het einde verhaal 
voor dat broedseizoen.  
 
Naast predatie komt het ook voor dat nesten worden verlaten of toch ondanks alle zorg bij 
werkzaamheden worden vernield. Dit jaar zijn daar enkele gevallen van bekend, gelukkig 
niet veel en naar we aannemen niet met opzet.   
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Resultaten op de website.   
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 de deze website.   
 

1. Resultaten in Beeld.  
PDF print van www.weidevogelbescherming.nl ; Stichting Landschapsbeheer 
Nederland - Legsels: WBW Rhenen-Veenendaal 2014 
Rood Grutto, Wit Kievit, Paars Kleine plevier, Blauw Scholekster, Groen Tureluur  
NB: Dit zijn de gevonden nesten: niet de uitgekomen nesten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7. PDF print van www.weidevogelbescherming.nl 

  
2. Resultaten in grafiek  (2012 = geen gegevens beschikbaar)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Meerjarige resultaatsweergave.  

http://www.weidevogelbescherming.nl/
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Resultaten per bedrijf:   

 

             RESULTATEN 2014 SCHOLEKSTER - WULP

        KLEINE PLEVIER

                           Naam Bedrijf Uitgebroed Predatie Uitgebroed Predatie Uitgebroed Predatie

Verloren Verloren Verloren

R. van Dijk -  Zuidelijke Meensteeg  9 1 1 wulp

3911 TD Rhenen

G.H. Henken -  Zuidelijke Meentsteeg 19 2

3911 TD Rhenen

J.B. Henken - Noordelijke Meentsteeg 16A 5   1 scholekster

3911 SE Rhenen

B. Koudijs - De Dijk 76 5 2

3911 SB Rhenen

E.J. van Laar - Maatsteeg 16 1 1 scholek. 1

3911 VL Rhenen

G. van Laar - Levendaalseweg 9 7

3911 BJ Rhenen

G.J.M. van Laar - Maatsteeg 18 1

3911 VL Rhenen

H. van Laar - Friesesteeg 31 7 4

3911 VR Rhenen

T. van Laar - Hogesteeg 25 3

3911 VT Rhenen

Z. van Laar - Achter de Lijn 8 2 3  1 plevier

3911 RB Rhenen

Van Laar-Schreuder - Oude Veense Gridweg 19 1 2

3911 TA Rhenen

C.&EJ van Roekel - Cuneraweg 42 25 6

3911 RN Rhenen

G.M. Roosenboom - Weteringsteeg 34A 2

3911 VN Rhenen

W. v.d. Scheur - Cuneraweg 60 3 2  1 scholekster 1

3911 RN Rhenen

W.C. Versteeg - Kampjesweg 14 1

3911 ST Rhenen

W.C. Versteeg - Vrijweidersweg 14 12 2

3911 SE Rhenen

J.v.d. Kolk - Groenrijk - Weteringsteeg 12 5 2

3911 VT Rhenen

TOTAAL 82 23 3 2 0 3

              KIEVIT            GRUTTO

 
Figuur 9.  Resultaten per bedrijf  
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Cuneraweg 94, Achterberg, 

tel: 0317-614648 
Nedereindsestr. 21a, Kesteren, 

tel: 0488-481575 
 

               Maak kennis met onze  

               klantenkaart  en  geniet van  

               een minimale korting  van   

               €12,50 in onze salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenvalley International B.V.  

te Wageningen. www.greenvalleyinternational.nl 

Greenvalley International B.V. 

Agrobusinesspark 32 

6708 PW Wageningen. 
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Resultaten op percelen Achterbergse Hooilanden.   
Eén van de groepen zoekt speciaal op de percelen van staatsbosbeer. Dit gebied, het 
Utrechtse deel van de zg Achterbergse Hooilanden is 112 ha groot. Daarvan is 81.8 ha in 
eigendom van staatsbosbeheer. Op dit stukje is bescherming niet zozeer aan de orde 
vanwege de uitgestelde maaidata.  
In 2013 is om de natuurwaarden van dit gebied te versterken een convenant gesloten tussen 

verschillende partijen met belangen in het Binnenveld. Eén van de maatregelen is dat het 

gebied wordt “vernat”. Gezien de bezwaren van agrarisch ondernemers is besloten 

om niet het waterpeil in het Valleikanaal (Grift) te verhogen, maar om boringen te doen in de 

percelen met natuurwaarden, en wel door twee leemlagen tot aan de tweede kwelstroom. 

Het beoogde effect zou zijn dat de deze percelen veel meer kwelwater krijgen, waardoor de 

natuurwaarden zullen veranderen. Om deze effecten te kunnen meten heeft Bert Braafhart 

op verzoek van Staatsbosbeheer District Utrecht voor de eerste maal in 2014 hier een 

broedvogelonderzoek uitgevoerd. Met dank aan Bert mogen we zijn gegevens gebruiken in 

ons verslag.  In 2014 werden in totaal 125 territoria van 34 soorten broedvogels, meest 

weidevogels, vastgesteld.  De top 3 van 2014 bestaat uit Graspieper en Rietgors, elk 13 

territoria en Grutto 

met 12 territoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron; Sovon/SBB, 

inventarisator Bert 

Braafhart.  Hoe 

hoger de broedcode 

hoe zekerder het 

broedresultaat is.   

 

 

 

 

 

 

      Figuur 10. Broedpaar tellingen vogels Achterbergse Hooilanden   
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Bijzonder is dat van de 78 vogelsoorten die op de zg 'Rode Lijst 2004' voor Nederlandse 

broedvogels er territoria van negen soorten in de Achterbergse Hooilanden (Utrechtse deel) 

vastgesteld: 

Gele Kwikstaart (4 t.), Graspieper (13 t.), Grutto (12 t.), Kneu (2 t.), Ringmus (5 t.), Spotvogel 
(2 t.), Tureluur (2 t.), Veldleeuwerik (3 t.) en Velduil (1 t.) 
 
We zijn natuurlijk met alle vogels heel blij maar vanuit de weidevogelbescherming vooral met 
de broedparen van  
3   Kieviten 
12 Grutto’s 
3   Wulpen 
3   Veldleeuweriken 
2   Tureluurs  
 
Als werkgroep WBW hadden we ook wel de broedparen van grutto en kieviten vastgesteld, 
maar niet in die mate, en niet zo precies. Tot slot een kaartje van sovon over de verspreiding 
en de grutto’s  

 
Figuur 11. 
Gebied noordelijke deel Achterbersge 
hooilanden,  
elke stip is een grutto territorium  
Weg boven is de Meentsteeg 
Weg links is de Maatsteeg 
Rechts stroomt De Grift  
Onder bevindt zich het fietspad   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publiciteit 

Ieder jaar besteden we aandacht aan promotie van ons vrijwilligerswerk. In 2014 is dat 
minder gebeurd vanwege de overdacht van het werk van Willem aan anderen en alle tijd en 
aandacht nodig was voor het primaire beschermingswerk.  De volgende activiteiten hebben 
in 2014 plaatsgevonden. 
 
Publicaties 

 Zeer beknopt jaarverslag Weidevogelseizoen 2013 

 Jaarverslag 2014 ( bij deze)  

 Artikel met een samenvatting van het jaarverslag 2014 in de Dorpskrant Achterberg 
sept. 2014 

 Bedank kaartactie voor boeren en anderen, 100 kaarten verspreid in Achterberg en 
omgeving  

 Artikel in Het Groene Blad, IVN  

 Sponsorwerving  
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Fietstochten/excursies 

 Op 19 april 2014 werd met IVN-leden en andere belangstellenden een fietstocht 
gemaakt door het Binnenveld. Op diverse plaatsen werd een toelichting gegeven 
over de weidevogels en de activiteiten van de vrijwilligers. 

 Dit jaar is met 20 jongeren uit Rhenen een fietstocht gemaakt. Deze bijzondere tocht 
leverde veel nieuwe enthousiastelingen op.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figuur 12.  Yes, gevonden!  

 
 
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 must maar houden we meer samen de ontwikkeling van 
de weidevogelstand in de gaten, in het bijzonder van grutto en tureluur. 
 
 
 

http://www.inhetbinnenveld.nl/
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Een ervaring van een nieuwe vrijwilliger   
 

Mijn bevindingen eerste jaar weidevogelbescherming binnenveld; Door Berta van der Weerd.  
 
Het eindresultaat van uitgekomen nesten mag er zijn!! 
Wekelijks op de maandag rondje binnenveld. Daar het uitgestrekte landerijen zijn ,was het goed  om 
het begin van het seizoen met zijn vieren de landerijen te inspecteren!! Een goede verrekijker mag 
niet ontbreken De samenwerking, vooral met Bert verliep oké, met hem ben ik het meeste het land 
in geweest Bert heeft  mij veel over weidevogelbescherming kunnen vertellen, veel van hem 
geleerd!! 
De ervaring 1 x per week een ronde maken is voor mijn gevoel echt te weinig!!! 
Als ik zou beschikken over meer vrije tijd, dan zou ik zeker meerdere keren het veld zijn ingegaan Het 
observeren van andere weidevogels schoot er soms wat bij in!! 
Contacten met de boeren verliep goed 
Respect, zonder hun aandeel van alertheid en bescherming hadden we nooit zoveel bebroede nesten 
kunnen houden!!! 
 
Ik kijk uit naar een volgend broedseizoen.  Groetjes Berta van der Weerd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Figuur 13. Scholeksters pas uit ’t ei..  Foto Berta van der Weerd 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.  Vergoedingen gespaarde nesten. 
 
Na de publicatie van het Weidevogelplan Binnenveld in 2010 zijn door de WERV-gemeenten 
(Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) gelden gereserveerd om de boeren een 
vergoeding te geven voor het werk dat ze doen om nesten te sparen. Na de beëindiging van 
de “WERV” wordt in ons gebied de vergoeding voor 50 % verstrekt door de gemeente 
Rhenen en 50% door O-gen, voorheen de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV).  
De uitbetaling aan de boeren wordt door de agrarische natuur vereniging Het Binnenveld 

verzorgd. Vanwege verschillende redenen is het bedrag van in totaal € 2970,= voor 2013 erg 

laat uitbetaald. Gelukkig is er nu nieuw overleg geweest met O-Gen en de Gemeente 
Rhenen zodat de uitbetaling voor 2014 veel sneller kan worden afgehandeld.  
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, van de kievit het laagst (€ 30) en van de grutto het hoogst (€ 80) . Dit wordt 
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gedaan omdat boeren ook daadwerkelijk kosten maken voor de bescherming van het grutto 
nest. Voor dit jaar geldt dat, ook als het grutto nest niet uitkomt, wordt uitgekeerd.  
De uitbetaling loopt via de Agrarische natuurvereniging 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.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Overzicht vrijwilligers 2014    

 

Bakker, John Julianastraat 16 3905 EM Veenendaal  john-bakker@hotmail.com 

Bakker, Nicoline Julianastraat 16 3905 EM Veenendaal   

Berg, Dick van den Slagvink 102 3906 AH  Veenendaal  dick.v.den.berg@gmail.com 

Dorland Gerrit van  Groeneweg 17 3911 PD  Rhenen  gvandorland@ziggo.nl 

Haaft, Gert ten Tuinfluiter 28 3906 NR Veenendaal  gerttenhaaft@ziggo.nl 

Hummel, Louwe Pollux 91 3902 TC Veenendaal  l.hummel@telfort.nl 

Jong, Roelof de Cuneralaan 1A 3911 AA Rhenen  rtdejong@planet.nl 

Kleuver, Henk de Betje Wollflaan 18 3906 WN Veenendaal  kleuver@xmsnet.nl 

Loosdrecht, Jaap v.d. Gersteveld 6 3902 ES Veenendaal  whvandeloosdrecht@casema.nl 

Loosdrecht, Wil v. d.  Gersteveld 6 3902 ES Veenendaal   

Molenaar, Jan Leharstraat 3 3906 CJ Veenendaal  jemolenaar@tiscali.nl 

Moret, Rob Boslandweg 26 3911 VE Rhenen  moretrob@hotmail.com 

Neerhof, Jan Mr. Dr. Schokkingstraat 37 3904 EZ Veenendaal  gj.neerhof@hotmail.com 

Pol, Han van der  Van de Koenestraat 51 3958 XE Amerongen  hanvanderpol@ziggo.nl   06-51208561 

Sipkema, Ton Kalanderij 123 3901 WP Veenendaal   

Spoel, Bert van der  Rozenlaan 35 3911 DR Rhenen  bertspoel@hetnet.nl   06 12951423 
   Weerd, Berta van der           Weteringsteeg 23                   3911 VM      Rhenen

mailto:john-bakker@hotmail.com
mailto:whvandeloosdrecht@casema.nl
mailto:moretrob@hotmail.com
mailto:gj.neerhof@hotmail.com
mailto:hanvanderpol@ziggo.nl
mailto:bertspoel@hetnet.nl
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Hoofdstuk 4. De grutto.   
 
Beschrijving van de grutto. Kenmerken en voorkomen.  
De grutto (Limosa limosa) is een weidevogel die behoort tot de steltlopers. Bij  de baltsroep 
van de grutto vergeet deze zijn “g” en maakt er utto utto utto van, dat hij snel achter elkaar 
roept. In de zomer heeft het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst. Ook 
de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn gevlekt. Hij heeft een lange 
vrijwel rechte snavel waarmee hij diep en zachte bodem in kan steken Als de grutto vliegt 
vallen de witte strepen boven en onder de vleugels op. Een grutto kan wel 10-15 jaar oud 
worden, met uitschieters tot wel 29 jaar. Dit is erg voordelig voor de instandhouding van de 
soort want het lukt lang niet elk jaar om jongen voort te 
brengen.  
 
Een grutto legt maar één legsel van 4 grote eieren, zo 
groot als van een Barnevelder kip! Op de afbeelding 
ongeveer ware grootte.  
Van alle grutto's in Noordwest-Europa broedt 90 procent in 
Nederland. Daarom is het voor de instandhouding van de 
grutto van groot belang dat de nesten in Nederland 
worden beschermd.  
Sovon geeft daarover ook informatie.  
 
De grutto staat op de rode lijst, als gevoelige soort. Het 
aantal broedparen is in Nederland vanaf 1980 gedaald van 
100.000 naar nu ongeveer 50.000 broedparen.   
 
 
                                                                                                          Figuur 14. Grutto ei, ware grootte 

 
 
Bron:  www.sovon.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figuur 15. Beeld van halvering grutto populatie in 35 jaar.   
 

 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weidevogel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steltloper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balts
http://www.sovon.nl/
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Op het kaartje hieronder zien we langs de grift “onze”  grutto’s.   
 
 

 
 
 
 
 
Gegevens van Sovon, 2004.  
 
De kolonies langs de grift tekenen 
zich hier mooi af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 16. Verspreiding grutto’s over Nederland  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17. Typisch beeld van een landende man naast zijn vrouwtje 

 
 
Vroeg zoeken en vinden.  
Een grutto nestelt graag in hoog gras of een grote graspol. Ze maakt haar kuiltje vaak op een 
plek waar in het jaar daarvoor een koe haar mestvlaai heeft achtergelaten. Op het plekje zelf 
is het kaal en dit stoffeert het vrouwtje met gras en ander materiaal. Rondom groeit het gras 
snel want de koeienvlaai levert daar veel voeding voor. Op de foto op de volgende pagina 
een nest van 2014 in het Binnenveld. Moeder grutto buigt het lange gras over haar heen en 
zit heerlijk verstopt, dit in grote tegenstelling tot de kievit. Het vinden van zo’n grutto nest valt 
daarom ook niet mee. Daar komt bij dat de grutto in het begin van haar legperiode al op 
grote afstand van de vrijwilliger ( niet van de boer op de trekker)  haar nest verlaat.  Dat komt 
omdat haar man, die bij voorkeur op een paal in de buurt de wacht houd, alarm slaat. Ze 
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gaat er dan bijna letterlijk als een speer vandoor. Heel snel en laag over de weide vliegt ze 
weg. Als je niet direct ziet is ze 50 – 150 meter verder, en vindt dan maar eens haar nest! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 18. Nest van een grutto, 2014 Binnenveld.  

 
 
 
 
Figuur 19.  
 
Alarm vanaf het paaltje!!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vroeg nesten vinden is dus belangrijk want hoe langer het gras, hoe moeilijker je het nest 
vindt. Vroeg opsporen is ook belangrijk omdat later in het broedseizoen de vogel helemaal 
niet meer van haar nest komt. Ze blijft vanwege de stress dan juist stokstijf zitten. Als je dan 
opzoek gaat vind je ze helemaal moeilijk tenzij je een tref hebt en de vogel soms ziet zitten. 
Vrijwilligers lopen dan gewoon door en markeren de plek.  
 
 
De Grutto in het Binnenveld heeft het moeilijk.    

Als weidevogelwerkgroep hebben we te maken met de werkelijkheid van Binnenveld west. 
Dat betekent dat we de waterstand en het beheer als gegeven nemen en dan vandaaruit  
ons werk doen. Het is geen provinciaal aangewezen weidevogelgebied waarop 
beheerscontracten met boeren kunnen worden afgesloten. Er is wel een vergoeding mogelijk 
voor uitgesteld maaien maar daar maken de boeren in Binnenveld West (nog) geen gebruik 
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van. Dat neemt niet weg dat als er zich in de toekomst mogelijkheden voordoen voor ander 
weidevogelbeheer we dit zeker zullen stimuleren en daar over gaan communiceren.  
Voor nu hebben we te maken met vrij intensieve landbouw. Dat hoeft voor de grutto niet 
perse slecht te zijn want die zit graag in dat hoge gras van goed bemest grasland (veel 
bodemleven). Alleen als de bodem te droog wordt, wordt het voor volwassen dieren lastiger 
om voedsel te bemachtigen. Kuikens hebben daar minder last van, want die foerageren ook 
in het halfhoge gras. Dan moeten daar wel veel vliegen en mestkevers te vinden zijn 
natuurlijk.  Beweiding (ook met jongvee) blijft dus belangrijk. Immers de koeienvlaaien bieden 
deze extra voedselbronnen voor de pullen.  
Het huidige ritme van de moderne boer en de grutto passen elkaar echter niet meer. Dat is 
jammer. De eieren worden eind april tot begin mei in de pollen gelegd. Het andere gras is 
dan halfhoog maar groeit snel. De grutto zit vanaf haar laatst gelegde ei nog 24-25 dagen te 
broeden. In die tussentijd groeit het gras door tot maaihoogte en wordt het geoogst. Zonder 
bescherming worden de nesten dus sowieso door werkzaamheden vernield.   
 
Plannen bescherming grutto’s in het Binnenveld.  

Dit jaar 2014, zijn er 3 nesten gevonden en alle drie zijn niet uitgekomen ondanks dat er 
omheen is gemaaid ( zie foto hfd 2.) Volgend jaar willen we een proef nemen met de boeren 
om het gras juist wel te maaien behalve het polletje. Hierbij rapen we het nest even uit om 
het na het maaien terug te plaatsen. Het polletje bewerken we iets zodat er een zo natuurlijk 
mogelijk polletje blijft liggen met de eieren. Zo mogelijk laten we meerdere polletjes staan.  
Voor predators valt dan het verschil niet op, en kunnen ze ook niet schuilen in de grotere 
oppervlakten niet gemaaid gras ( met als beloning grutto’s). De jonge grutto’s komen dan na 
+/- 2 weken uit en vinden prima halflang gras van de volgende snede. Let wel, dit is natuurlijk 
maatwerk en uiteraard moet het in heel goed overleg met de boer plaatsvinden. Het maakt 
ook uit waar het nest ligt ( langs een slootkant of midden op een perceel) en hoeveel dagen 
het al bebroed is op de maaidatum. Het is dus heel belangrijk dat we in het seizoen van 2015 
bij de eerste waarnemingen van “utto utto utto” de dieren scherp monitoren en nesten direct 
in de gaten krijgen. Met de 3 - 7 “grutto boeren” en anderen willen we onze ideeën 
bespreken om samen voor iedereen een goede bruikbare methode te vinden. We willen 
boeren stimuleren om nog vaker en sneller dan nu al gebeurd grutto waarnemingen aan ons 
door te geven. Boeren zien immers veel sneller en vaker de activiteiten van de vogels in het 
veld.  Met het feit dat het voortbestaan van de grutto van beheer afhankelijk is gaan we 
proberen dit dier ook in het Binnenveld te behouden. Dat vraag om extra aandacht en die 

willen we graag geven. Als een 
oplettende lezer al fietsend langs de 
grift grutto’s waarneemt dan horen 
we dat ook graag.  
 
 
 
 
Deze willen we toch niet missen in 
het Binnenveld!!  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 20.  Grutto (man) in prachtkleed.   
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Dankwoord 
 
Hoewel de weidevogelstand in ons gebied 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 21.  Bedankkaart voor alle boeren en loonwerkers.   

 
Blijvend actief.   

In februari 2015 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 één 
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  
 
 

mailto:rtdejong@planet.nl


 27 

 
 
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 Mechanisatie en automobielb Achterbergsestrw 205 Achterberg 

Buitenhuis BV Stucadoors en afbouwbedrijf Achterberg, De Horst 50  
 van Lienden&Kooistra Accoutens, belastingen  Achterbergsestraat 179  
 Gratis Klikgebit   Electronenstraat 7 veenendaal  
 Mol  Voegwerk en renovatie Schoneveld 13 Achterberg  
 á Compagner  Vachtverzorging hond/kat Hogesteeg 6a Achterberg 
 Jeunesse Haarmode  Cuneraweg 94 Achterberg 
 Groenrijk Tuincentrum Weteringsteeg 12 
 Coop Duijzer Achterber  Supermarkt Schoneveld 35 Achterberg 
 ter Maaten  Fullservice en electrotechniek Hogesteeg 15 Achterberg 
 OS Toys   Handelsonderneming Cuneraweg 24 Rhenen  
 R de Bruin  Tandarts  Nieuwe Veenendaalseweg 6 Rhenen  

Onder ons Bed en Breakfast  De Dijk 26 Achterberg  
 Van Roekel  Ingenieursbureau  Wilhelminastraat 27 Rhenen 

Snuffelcorner Rhenen Tweedehand handelsondern Kon. Elisabethplantsoen 7 Rhenen  

Bullinga timmerwerken  Houthandel/tuinhuisjes Grebbedijk 26 Wageningen 
 G ter Haar  Grond- straat- en sloopwerk Weteringsteeg 24a Achterberg  

Vleesboerderij Het 
Binnenveld" Vleesboerderij Zuidelijke Meentsteeg 9  Rhenen 

Greenvalley  Veevoederadditieven Agrobusinesspark 32 Wageningen  

Groen project Hoveniersbedrijf  Aldegondahof 5 Rhenen 
 Fred Vermeer  Makelaar  Frederik v.d. Palshof 40 Rhenen 

Jan Rauw en zonen BV 
Agrarisch loon en 
grondverzetbedrijf  Cuneraweg 129 Achterberg 

 Fa. Smits Aannemersbedrijf Cuneraweg 114 Achterberg 
 Korpershoek  Electronica Cuneraweg 173a Achterberg 

 

 en diverse particuliere sponsoren.  
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Bijlage 1 Deelnemende bedrijven 
 
 

Gebied grift - maatsteeg 

Mts. C. en E.J. van Roekel Cuneraweg 42

J. van Laar Cuneraweg 38

G. van der Brink  Maatsteeg 4

G.J. ter Maaten Maatsteeg 8

H. van Geesink Maatsteeg 10

E.J. van Laar Maatsteeg 16

G.J.M. van Laar Maatsteeg 18

R. Boonzaaier Maatsteeg 20

Gebied: midden en west 

VOF Van de  Westeringh Cuneraweg 20

Henk van der Scheur Cuneraweg 60

B. Koudijs De Dijk 76

G. van Laar Levendaalseweg 9

H. van Laar Friesesteeg 31 (A? )

T. van Laar Hogesteeg 25

Jan van der Kolk, Groenrijk Weteringsteeg 12 

Gebied: noord oost 

G.J.G. van Laar Cuneraweg 78

G.J. ter Maaten Veenweg 5

B. Verwoerd Veenweg 8

G.M. Roseboom Weteringsteeg 34A

SBB, cont.p. Rene Schuurmans Maarsbergseweg 18a

R. van Dijk Zuidelijke Meentsteeg 9  

Johan C. Verwoerd Dwarsweg 2 

Gebied:   noord-west 

Wim van der Meijden Sundertweg 4

T.J. Scheer Groot Dikkenberg 1 

Wilco C. Versteeg Vrijweidersweg 1

Wijnand Versteeg Kampjesweg 14

H.G Henken Zlk. Meentsteeg 19

Jan B. Henken Nrd. Meentsteeg 16A

WUR Unifarm cont p. Gerard DerksBornsteeg, gebouw 109

Jacob van Laar (en Roel) Weteringsteeg 53

Gebied: Uiterwaarden 

Z. van Laar Achter de Lijn 8

R. van Dijk Zlk. Meentsteeg 9

Van Laar Schreuder Oude Veense Grindweg 19  
 
 
 


