Jaarverslag
2017
Weidevogelbeschermgroep “Binnenveld-West”

De Grutto, onze nationale vogel, nog met een 30 tal broedparen aanwezig in het
Binnenveld.
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1. Inleiding
1.1 Resultaten
De resultaten van weidevogelbescherming zijn tegenwoordig meer dan alleen de nestbescherming.
Maar dat blijft wel de kern van ons werk natuurlijk. Met vereende kracht, boeren, vrijwilligers en
loonwerkers hebben we er voor kunnen zorgen dat er weer ruim 70% van de legsels is uitgekomen.
Dat is waarvoor we in het land zijn, contacten onderhouden met de boeren en blij zijn met pullen die
rondlopen. Maar tegelijk weten we ook dat deze vorm van bescherming onvoldoende is voor een
blijvend goed resultaat. Daarom we zijn ook trots op onze andere resultaten. We noemen
• Meer mogelijkheden voor akkervogels op basis van het Natuurplan 2018 Utrecht,
gezamenlijk tot stand gebracht met veel weidevogelgroepen in Utrecht en samen met
Landschap Erfgoed Utrecht.
• Een prachtige film, die breed inzetbaar is, over het Binnenveld, de boeren en de weidevogels.
Zowel wijzelf als IVN, ANV of anderen zouden hem kunnen vertonen. De film is ontstaan door
samenwerking met heel veel partijen en heel veel mensen.
• Een prima resultaat in de Achterbergse Hooilanden op basis van een breed gedragen
pleitnota n.a.v. diverse gesprekken op initiatief van ons en het gezamenlijke inspreken bij
diverse partijen. De plannen voor de kavelruil zijn nu veel weidevogelvriendelijker.
• Een bufferzone met mogelijkheden voor boeren om op basis van “kruidenrijk grasland”
pakketten voor weidevogelbeheer gunstig voor weidevogels, kunnen afsluiten
• Een inbreng in Gelderland voor meer behoud van weidevogels in het hele Binnenveld.
Toch: de resultaten komen eerst. U vindt de uitwerking van de resultaten van ons veldwerk in
hoofdstuk 2.

1.2 De film “WEIDEVOGELS IN HET BINNEVELD”
Het zal u niet zijn ontgaan. Onze film is een groot succes geworden en daar zijn we blij mee.
Natuurlijk, ook voor ons zelf, maar vooral omdat door de film veel mensen meer bewust zijn
geworden van de waarde van het Binnenveld voor de weidevogels. Door toename van deze
bewustwording neemt ook de betrokkenheid toe en draag dat alles bij tot meer draagvlak onder
boeren, burgers en buitenlui voor het behoud van weidevogels in het Binnenveld. En dat is nodig
want we zijn er nog niet. De film ging onder grote belangstelling in première op 25 maart in de
Cunera Kerk in Rhenen (voor deze gelegenheid aangepast met tekst in beeld). Het symfonisch
blaasorkest van Ons Genoegen uit Rhenen speelde passende muziek bij de verschillende onderdelen.
Het was feest.
Het vervolg was een film 2.0 te maken beschikbaar voor een groot publiek. Dat is gedaan en h et
resultaat is de unieke combinatie van natuurbeelden en achtergrondmuziek door Ons Genoegen.
Opnieuw feest met taart (zie hoofdstuk 3) met alle medewerkers en medemogelijkmakers.
Van de film hebben we ook een trailer laten maken die 1.02 minuten duurt en op YouTube te zien is.
Op onze eigen website en op veel websites van
ondersteunende partijen (IVN, LEU, SLG,) is deze
trailer te zien met ons verhaal er bij. De film speelt
in meer dan 20 verschillende locaties in de regio. Na
afloop volgt er vaak een gesprek over
weidevogelbescherming. Voor de komende
vertoningen zie hoofdstuk 3 en onze website. De
film is ook te koop op USB en DVD, zie daarvoor ook
hoofdstuk 3.
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1.3 Meer kansen maar ook bedreigingen
Hoofdstuk 4 noemen we: “De praktijk”. Hierin meer over hoe we ons werk doen en wat we
tegenkomen aan wat goed is en wat helemaal niet goed gaat. Van zaken die echt verkeerd gaan
hebben we ook foto’s. Sommige plaatjes zijn helemaal niet leuk om te zien maar we kiezen er voor
om dat toch een keer te doen. Ook deze beelden kunnen helpen om het volgend jaar weer beter te
doen.
Vanaf 1 januari 2018 zijn er meer kansen voor de kievit. Dat komt omdat boeren meer uit
weidevogelbeheer kunnen halen door contracten af te sluiten met het Collectief Utrecht Oost. Het
gaat dan met name om maatregelen voor randenbeheer en uitgesteld bewerken. Meer hierover
leest u in paragraaf 4.5. Trots zijn we ook op het resultaat in de Achterbergse Hooilanden. Vanwege
de kavelruil dreigde de hele biotoop voor weidevogels weg te vallen. Mede door onze pleitnota (zie
jaarverslag 2016) pakt het nu anders uit. SBB behoudt een kleiner deel dat natter wordt en de
provincie Utrecht geeft boeren op de overgebleven agrarische grond de mogelijkheid om daar op
basis van kruidenrijkgrasland een beheerpakket af te sluiten. Het kan, maar we kunnen dat niet
verplichten. We gaan natuurlijk graag in gesprek over deze vorm van verwerven van inkomen voor de
boer ten gunste van weidevogels. Of bovenstaande allemaal gaat lukken is nog de vraag want het
hangt ook af van het eindresultaat van de kavelruil. Bij het verschijnen van dit jaarverslag was dat
nog niet duidelijk.
Kansen zijn er ook in Gelderland omdat er natuurontwikkelingen plaats vinden die gunstig kunnen
zijn voor de weidevogels. Dit hang nog wel erg af van de inrichting en het beheer in deze nieuwe
gebieden. De zorgen daarover spreken we ook uit bij de plannenmakers. Op trilveen en te natte
delen gedijen de weidevogels die er nu zitten niet.
In hoofdstuk 5 gaan we dieper op deze zaken in. Dat is nodig want er is veel gaande in het
Binnenveld. Natuurontwikkeling die ten koste gaat van weidevogelbiotoop dat wringt, zeker in zo’n
weidevogelgebied als het Binnenveld. Om dat te voorkomen hebben we een visie geschreven op de
ontwikkelingen in het gebied.
In hoofdstuk 6 vindt u een overzicht van onze andere activiteiten naast het veldwerk in 2017.
Hoofdstuk 7 gaat over geld met o.a. een bericht over de nestvergoedingen in 2017. De nieuwe
mogelijkheden om financieel boeren tegemoet te kunnen komen staan ook in hoofdstuk 7 en in
hoofdstuk 4.5.
Bedankt.
Graag wil ik iedereen, boeren van LTO en ANV, loonwerkers en vrijwilligers, mensen van Landschap
Erfgoed Utrecht en het IVN bedanken voor de prettige manier van samenwerken. Samen hebben we
in 2017 veel bereikt. Samen willen we als WBW graag verder werken voor het behoud van onze
weidevogels in het Binnenveld.
Roelof de Jong, Coördinator WBW.
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2. Resultaten 2017
2.1 Resultaten WBW
Dit jaar zijn de resultaten goed. Het aantal nesten is nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Voor de
kievit is het een gemiddeld jaar geweest met een mooie score van 113 beschermde nesten waarvan
75 zijn uitgekomen. Voor andere weidevogels wordt het steeds moeilijker, maar vanwege de
kavelruil zijn er nog steeds mogelijkheden. In de bijgaande tabel de cijfers van 2017 en ter
vergelijking die van 2016. Typisch is een verspreiding van de Kievit over het hele Binnenveld en een
trek van de kievit meer naar de Cuneraweg. Mogelijk komt dat omdat dichter bij de Grift meer
maisakkers worden omgezet in zeer intensief grasland. Daar moet de Kievit niets van hebben.
Onderstaande kaart laat de locaties van de nesten zien. Dit jaar in combinatie met een beeld van de
nesten in het WBO gebied.

Rood; Grutto, Grijs; Kievit, Blauw; Scholekster, Groen; Tureluur, Bruin; Wulp Paars: Patrijs
Bron: www.weidevogelbescherming.nl; Stichting landschapsbeheer Nederland op basis van onze
gegevens.
NB, dit jaar zijn er geen gegevens van Sovon van de Achterbergse Hooilanden. Wij hebben
schattingen gemaakt, die staan wel in de tabel hierna.
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Resultaten Broedseizoen 2017 WBW zoekgebied en aansluitende Achterbergse Hooilanden
WBW zoekgebied
Achterbergse Hooilanden
Bron: eigen vrijwilligers
Dit jaar heeft Sovon geen
tellingen kunnen verrichten.
De schatting van ons is als volgt:
Kievit
Aantal nesten
113
Aantal territoria
9
Uitgebroed
75
Grutto
Aantal nesten
0
Aantal territoria
3
Uitgebroed
0
Scholekster
Aantal nesten
3
Aantal territoria
geen
Uitgebroed
3
Tureluur
Aantal nesten
1
Aantal territoria
3
Uitgebroed
1
Wulp
Aantal nesten
1
Aantal territoria
2
Uitgebroed
1
Veldleeuwerik
Aantal nesten
0
Aantal territoria
1?
Uitgebroed
0
Ter vergelijking resultaten 2016
Resultaten Broedseizoen 2016 WBW zoekgebied en aansluitende Achterbergse Hooilanden
WBW zoekgebied
Achterbergse Hooilanden
Bron: eigen vrijwilligers
Bron: SOVON
Kievit
Aantal nesten
99
Aantal territoria
9
Uitgebroed
68
Grutto
Aantal nesten
1
Aantal territoria
15
Uitgebroed
0
Scholekster
Aantal nesten
2
Aantal territoria
0
Uitgebroed
2
Tureluur
Aantal nesten
2
Aantal territoria
3
Uitgebroed
2
Wulp
Aantal nesten
1
Aantal territoria
4
Uitgebroed
1
Veldleeuwerik
Aantal territoria
2

2.2 Resultaten in het hele Binnenveld
Weidevogels trekken zich niets aan van de scheiding tussen Utrecht en Gelderland. Het maakt ze ook
niet veel uit wie de gebiedseigenaar is, maar wel hoe die voor hen de inrichting en het beheer
hebben geregeld. Om te laten zien hoe rijk het Binnenveld aan weidevogels is hebben we alle cijfers
bijeen gebracht. Dit resulteert in de tabel: “Aantallen* weidevogelnesten en broedparen in het
Binnenveld**” op de volgende pagina.
Deze tabel gebruiken we ook ter ondersteuning van onze pleidooi voor duurzaam weidevogel
beheer, rondom de Grift op natuurgrond en landbouwgrond. Zie hoofdstuk 5.
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Aantallen* weidevogelnesten en broedparen in het Binnenveld**

Achterbergse Hooilanden
O = alleen de veldleeuwerik
Boerenland tussen de Grift en
Veenweg - Maatsteeg
Gelderland Bennekomse Hooilanden =
Afgegraven gronden SBB
Bennekomse Meent =
bestaand Natura 2000 gebied
Veenkampen (= pachtgrond
van SBB en provincie Gld)
Boerenland tussen de Grift en
Veensteeg – Eemweg Meentweg (incl. 10-bunder)
Totaal weidevogelnesten
Ter weerszijden van de Grift
Overige boerenland tot aan
Utrecht
de Cuneraweg in het westen
Gelderland Overig boerenland tot aan de
Dreeslaan in het oosten
Totaal weidevogelnesten
buiten gebied langs de Grift
Totale aantal nesten van
weidevogelbroedparen
in het Binnenveld
Utrecht

K G
10 12

2015
T S W
3 1 4

O
3

K G
9 15

2016
T S W
3 0 4

2017
S W O
T
K G
O
2 9*** 3*** 3*** 0*** 2*** 1***

50

1

2

0

0

0

44

0

2

1

1

0

37

0

2

0

1

0

15

4

3

0

2

1

10

4

3

0

2

1

10

5

4

0

3

1

8

4

4

0

2

1

8

4

4

0

3

2

8

4

4

0

3

3

10

2

2

0

5

0

10

4

2

0

5

0

7

4

2

0

6

0

101 10 12

0

3

0 118 14

8

0

5

0 109

11

8

0

4

0

194 33 26

1 16

1 20

5 180

27

23

0

19

5

5 199 41 22

106

0

0

5

0

0

60

0

0

1

0

0

76

0

0

3

0

0

204

0

0

3

0

0 190

0

1

2

0

0 220

0

0

1

1

0

310

0

0

8

0

0 250

0

1

3

0

0 296

0

0

4

1

0

4 20

5 476

27

23

4

20

5

504 33 26

9 16

5 449 41 23

*Aantallen gebaseerd op verschillende tellingen en schattingen. Het zijn indicatieve
cijfers waarbij we het aantal broedparen zo nauwkeurig mogelijk hebben geprobeerd
vast te stellen. We geven ons werk een betrouwbaarheid van 90%. Oorzaken:
-soms zijn bij de kievit aantallen nesten en broedparen niet duidelijk (omdat de kievit
vervolglegsels kent) Dit geldt niet voor de andere soorten.
-bij tellingen op natuurgronden gaat het om territoria en niet om het aantal gevonden
nesten.
-soms zijn door extrapolatie van cijfers (omdat niet elk jaar is geteld) cijfers
vastgesteld. Daarbij is de veldkennis van onze vrijwilligers benut. Verder zijn de
cijfers uit de jaarverslagen van WBO en WBW gebruikt.
**Onder het Binnenveld verstaan we de hele door de provincie Utrecht en
Gelderland aangeduide zgn. droge dooraderingsgebieden met deelgebied
akkerranden en/of deelgebied soortenrijk grasland. Voor de ligging van de
deelgebieden die in de tabel worden genoemd zie de kaart hiernaast.
***De cijfer in de Achterbergse Hooiland zijn in 2017 afkomstig van eigen
voorzichtige schattingen, die van 2015 en 2016 van tellingen van Sovon.
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Kaart met gebiedsaanduidingen behorende bij de tabel op de vorige
bladzijde
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2.3 Overzicht nesten per boer in Het Binnenveld West in 2017

LEGGEGEVENS SEIZOEN 2017 - DISTRICT UT 18
NAAM BEDRIJF
G.J. ter Maaten

Adres
Veenweg 5

Kievit
Nest Uit pred. 2de leg uit pred. ScholeksterWulp TureluurGrutto

perceel
aan de Grift

5

4

1

6

5

1

Evert Jan van Roekel Cuneraweg 42

aan de Grift

11

6

5

8

6

2

Henk v.d.Scheur

Cuneraweg 60

Levendaalse laan
Veenweg/Maatsteeg

3
5

1
1

2
4

1

1

Henk Geesink

Maatsteeg 10

Maatsteeg

1

1

Wijnand Versteeg

Kampjesweg 14

t.o. Permar

10

8

1 uit

2

van Laar -Schreuder Oude Veense Grintweg 17 Veenweg
G.M. Roseboom

Weteringsteeg 34a

Veenweg

1

1

J. van Lienden

Marsdijk 18 Lienden

hoek Friessteeg/maatsteeg

2

2

Bart van Laar

Cuneraweg 38

Cuneraweg/Laarsenberg
fietsp-Levendlw

1

1

1
5

5

W. v.d.Meijden

Sundertweg 4

naast VVA

Gert van Laar

Levendaalseweg 9

Cuneraweg/Laarsenberg

3

2

van de Legemaat

De Dijk

Achterbergse straatweg
Laarsenberg

1
1

1
1

Wilco Versteeg

Vrijweidersweg

Achter bedrijf ( gras)

G.J. van Rooijen

Cuneraweg

Henk van Laar

Lawicksallee 220a
Wageningen
Friesesteeg 31

A. van Laar

Weteringsteeg 46

Maatsteeg

2

2

Z. van Laar

Achter de lijn 8

Maatsteeg

Berend Koudijs

De Dijk 76

fietsp-Levendlw (nieuw ingez. gras) 4

G.J. ter Maaten

Maatsteeg 8

Laarsenberg
Maatsteeg (gras naast vR)

1

1

1

Friese Steeg

1*

Monsato, cp Hans Hoogakker
Wageningse Afweg 31,
Wageningen

Levendaalseweg

5

Teus van Laar

Weteringsteeg (met grond)
thuis

1

1

Schoutensteeg
Weteringsteeg t.o. 44-42
Maatsteeg

3

2

hoek Wetst-Zuidmnw
Vrijweidersweg

4

E.J. van Laar

G.J.M. van Laar
G.J. van Laar

Jan B Henken

Maatsteeg 16

Hoogesteeg 25

Maatsteeg 18
Weteringsteeg 42

Nrd Meentsteeg 16A

1 uit
1

2

beide aan de Grift

W van Laar

Oude Veense Grindweg 19 Veenweg

WUR Unifarm

Bornsteeg Wageningen

Meentwallen

T Henken

Naast bos /olifantengras

3

1
1

1

1 uit
5

5

3

2

2 uit

1
2

1
2
1 uit

Middelbw/vrijweiderst

Gerrit van de Scheur Nrd Meentsteeg 10
Zuidelijke Meentsteeg

2

1

4

1

1

2
3

2
2

1

1

2

2

1

J.v.d.Kolk/Wildernis Weteringsteeg 12

achter Wildn-Maatsteeg

2

Utrechtslandschap

Uiterwaarden Elst/Remmerden
62

10

37

1

1

2

2

2

25

3
51

3
38
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2.4 Rariteiten.
Dit jaar hadden we twee bijzonderheden. Een kievit die blauwe eieren legde, het leken meer grote
spreeuweneieren. We vonden ze aan de Veenweg, op een stuk van W. van Laar die aan de Oude
Veense Grintweg in Rhenen woont. Een dag later lagen er drie maar toen hadden we geen fotograaf
bij ons. Ze zijn wel alle drie uitgekomen. We zijn nu al benieuwd of er volgend jaar blauwe kieviten
terug komen.

Een andere bijzonderheid was een nest met 7 kievitseieren. Melkveehouder E.J. van Laar van de
Maatsteeg belde ons op met zijn verhaal: “Wat ik nou toch heb gezien, is er soms woningnood in
Achterberg bij de Kieviten?”. Ook voor ons als weidevogelaars was dit nieuw. Het bleek dat er toch
twee dames voor het zelfde nest hadden gekozen. Later zagen we dat er 3 pullen waren uitgekomen.
Van de 4 overgebleven eieren was nog wel eentje aangepikt maar helaas waren ze allemaal al koud.
We denken dat moeder(s) vogel met de drie jongen is gaan lopen, het zijn tenslotte nestvlieders, en
de rest heeft achtergelaten.

.
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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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3. De film Weidevogels in het Binnenveld.
Op 13 september was de feestelijke vertoning van de weidevogelfilm 2.0. Alle betrokken,
medewerkers en medemogelijkmakers waren er bij. Dat zijn; RABO coöperatie fonds, besturen IVN,
ANV, LTO, WBW en WBO figuranten, inspreker, de filmers en adviseurs en mensen van Ons
Genoegen.
Vanaf dat moment ging het snel.
Vele filmvertoningen worden
aangevraagd en de DVD en USB
worden goed verkocht. Alle
opbrengsten gaan naar een
speciale voorziening voor de
weidvogels in het Binnenveld.

U kunt
filmvertoningen nog
steeds aanvragen en
de film is ook te
bestellen op een mooi
modern vormgegeven
USB (zie foto) door €
12,= per stuk over te
maken op
rekeningnummer
NL13INGB0008076976
t.n.v. IVN Ver. voor
Natuur en
Milieueducatie met
daarbij duidelijk de vermelding van de naam en het adres en postcode waar de USB naar toegestuurd
moet worden.
Een DVD kan ook. Die kost via de post Euro 14.
Voor vertoningen en andere zaken kunt u contact opnemen met
Roelof de Jong van Weidevogelbeschermgroep Binnenveld
West, rtdejong@planet.nl of 06-13269280.

Voor de komende tijd staan de volgende vertoningen nog op het programma. U bent van harte
welkom aanwezig te zijn bij één van de mogelijkheden
13

Speeldata en locaties film WEIDEVOGELS IN HET BINNENVELD
Locatie
23 januari

25 januari

Adres
Kuilweg Rhenen

Groenhof

Karel
Fabritiusstraat
3, 3904 TG
Veenendaal

Huis van de
Gemeente
Rhenen

Nieuwe
Veenendaalsewe
g 75
3911 MG
Rhenen

7 febr

Hoeve Groot
Zandbrink

Postweg 2,
3831 SE
Leusden

10 maart
Zaterdagmiddag
Start
Boekenweek
In beraad
Maart

Bibliotheek
Veenendaal

Kees Stipplein
74
Veenendaal

20 maart

Volgt nog

2 febr

Blauwe Kamer
Werkgroep

In beraad
Half Januari

Karakter bijeenkomst
Besloten groep

Open:
Met info en gesprek
Open:

Collectief Oost
Utrecht

Natuur Actief

Tot nadere
datum uitgesteld
In beraad

Organiserende
partners
Commanderij van
de Historische
Vereniging.
IVN VeenendaalRhenen en IVN Ede
i.s.m. andere
vogelorganisatie

Met
bestuurders/raadsleden
gemeente Rhenen
Vrij voor leden
Toegang voor niet leden
Open: 13.30 uur
Daarna 15.00
Hans Dorrestijn

ROTARY RHENENVEENENDAAL

Besloten groep

Natuur Actief:
barry.marleen
@gmail.com

Open

Filmhuis
Veenendaal
Dorpshuis
Achterberg
Loonwerkers/
Cumula

Van de film hebben we ook een trailer laten maken. Deze duurt 1.02 minuten. De trailer is te zien op
YouTube.
•

www.youtube.com/watch?v=e0NudLq6Kqk&feature=youtu.be
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4. De praktijk
4.1 Ons zoekgebied
Ons onderzoeksgebied is op de kaart hieronder aangegeven. Lang niet overal hoeven we te zoeken
want de weidevogels zijn kieskeurig en broeden maar op enkele plaatsen in het gebied, meestal in
kleine kolonies. Zie voor een uitgebreide beschrijving van ons gebied het jaarverslag van 2015.

Onze beschermer Ad,
met eieren in
een mandje. Bij het
ploegen worden ze
opgepakt en weer
teruggelegd.

4.2 De werkgroep
De werkgroep bestond in 2017 uit 12 vrijwilligers. We werken met 2 hoofden, te weten Louwe
Hummel en Roelof de Jong die elk een deel van het Binnenveld met groepen vrijwilligers bezoeken.
In goed overleg komen we ook soms bij elkaar in het gebied als direct maatregelen nodig zijn. We
vervangen dan elkaar. Louwe en Roelof kennen precies de percelen waar de kieviten zitten en geven
dit ook aan elkaar door. Grutto’s en tureluurs zijn er bijna niet meer in het agrarisch gebied. Ze zijn
wel te vinden in de Achterbergse Hooilanden, maar daar hoeven we ze (op enkele stukken van
eigenaren na) niet te beschermen vanwege de regelgeving van Staatsbosbeheer (o.a. na 15 juni
maaien). Louwe en Roelof zijn ook de contactpersonen voor de boeren in het gebied.
4.3 Onze werkwijze
We houden ons aan een aantal spelregels. Deze zijn vastgelegd in een aan aantal documenten. In
het jaarverslag van 2016 zijn deze documenten weergegeven. Nu de belangrijkste zaken.
Zo zijn onze manieren:
• We vragen toestemming van de boeren
o Elk jaar gaan we in het voorjaar “onze boeren” een bezoekje brengen en nemen de
dingen door die van belang zijn voor het nieuwe seizoen
• We vragen een vergunning van de politie in Rhenen
o Daarmee zijn we gevrijwaard van het idee dat we zouden stropen. Dat komt helaas
nog steeds voor en het is maar goed dat er op wordt gecontroleerd
• We werken met regels van WBW, vastgesteld op de startavond voorjaar 2016
o Daarin o.a. onze nieuwe regels over het gebruik (zo min mogelijk en vlak voor de
bewerkingen aangebracht) van de stokken
• We houden ons aan het protocol van LEU
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•

o Bijvoorbeeld niet gaan zoeken bij nat en koud weer en niet in de avond
Voor de SBB gronden in de Achterbergse Hooilanden werken we met een
onderzoeksvergunning van SBB

4.4 Het verschil tussen goed en foute boel
GOED
Er gaat zoals aangegeven in hoofdstuk 2 veel goed. Boeren werken mee en als voorbeeld laten we
hier twee foto’s zien van een gespaard nest bij vele bewerkingen. Vóór de 1 e bewerking heeft de
boer dit nest al zelf gemarkeerd.

We kregen pas bericht van de boer toen de mais er
al in zat. Dat gaat soms heel snel en dat is goed voor
de weidevogel. Bemesten, ploegen, zaai klaar
maken, zaaien (en soms nog bewerkingen
tussendoor). Bij al deze bewerkingen heeft de kievit
geen schijn van kans als het nest niet wordt
beschermd. Hier dus wel, hulde!

FOUTE BOEL
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Meestal is er te veel schroom om deze beelden te laten zien maar we kiezen er nu toch voor. Omdat
het zo schijnend aantoont wanneer het niet goed gaat. Op deze (hieronder) en vorige pagina het
zelfde nest, kapot
gereden. We kennen
het verhaal, eigenlijk
waren we zelf te laat
want we hadden het
nest in de rij moeten
leggen in plaats van dat
het tussen twee rijen
lag. De boer had ons
gewaarschuwd dat er
nog wel gespoten zou
worden maar dat het
nog wel 14 dagen kon
duren. Wij gunnen de
dieren dan hun rust.
Maar het weer was heel
gunstig en zo was de
loonwerker al na 8
dagen geweest en reed met de spuitmachine net toevallig in het verkeerde spoor. Het liep helemaal
fout ondanks al onze goede bedoelingen. Gelukkig lagen er op dat perceel nog 2 andere nesten met
elk 4 eieren. Die zijn uitgekomen de pullen hebben we zien lopen.
En dan deze, een vertrapt nest, het lijkt wel gewoon moedwillig, want het nest was gemarkeerd. Van
de grondeigenaren weten we dat ze hun best doen om de nesten te sparen. Dat een kraai een keer
wat pakt, dat snappen we, maar dit is echt wel heel treurig.
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GOED
We sluiten deze paragraaf van “De praktijk” positief af. Een boer met een groot perceel nieuw
grasland heeft dit nest gespaard.

4.5 Nieuwe praktijk met “Kansen voor de Kievit”
Weidevogelbescherming bestaat eigenlijk uit nestbescherming en kuikenbescherming. In dit
hoofdstuk hebben we iets van de praktijk van de nestbescherming weergegeven. Onze resultaten
(hoofdstuk 2) zijn ook de resultaten van de nestbescherming. Samengevat kunnen we wat betreft de
nestbescherming het volgende zeggen:
• Veel gaat goed
• Onderzoek  *gem. 70% van de nesten komt uit
• Contacten met boeren steeds intensiever
• Minder aanwijzen meer beschermen
• In de toekomst met moderne hulpmiddelen
*Bron: Vogelbescherming
Kuikenbescherming is een ander verhaal.
Samengevat kun je daarvan zeggen:
• Veel gaat helemaal niet goed
• Te weinig kuikens vliegvlug
• Slechts 7 % * van de uitgekomen
kievitkuikens
• Nodig 0,8-1 pullen per legsel (22,5%)
• Jaarlijks is de reproductie te laag
*Bron: Ringonderzoek SOVON ‘Pilotjaar 2015’,
deels in Utrecht uitgevoerd
Kieviten vinden we de laatste jaren steeds meer op maisakkers. Om de kieviten te helpen hun jongen
groot te laten worden is een aantal maatregelen bedacht die de omstandigheden op akkers kunnen
verbeteren. In het voorjaar wordt nu vaak het gehele perceel in één keer bewerkt en daarna volgen
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bewerkingen elkaar in rap tempo op. Hierdoor is voor oudervogels met hun jongen op de percelen
nauwelijks voedsel en dekking te vinden. Naast een voedseltekort, waardoor jongen onvoldoende
groeien, hebben predatoren zoals roofvogels, kraaien, ooievaars en reigers een gemakkelijke prooi
aan de rondscharrelende kuikens op de nog te kale akkers.
Om hier wat aan te doen hebben we in het Binnenveld (na een goede lobby met andere
weidevogelgroepen en Landschap Erfgoed Utrecht) het voor elkaar gekregen dat de provincie
Utrecht vanaf 1 januari 2018 maatregelen open stelt voor boeren. Zij kunnen op grond van het
Natuurplan 2018 subsidies krijgen als zij iets later doen of anders doen ten behoeve van vooral de
kuikens van de Kievit.
Er kan gekozen worden uit de volgende maatregelen
✓ Uitstellen van de bewerkingen tot na 15 mei
o De kuikens zijn dan “halfwas” als het land bewerkt wordt
✓ Het aanleggen van een kievitstrook van 6 – 12 meter breed
o Dit biedt blijvend voedsel en dekking voor de kuikens
✓ Een combinatie van beide.
In november hebben we bij boer Henken aan de Noordelijke Meentsteeg deze mogelijkheden
verkend met een 6 tal boeren en de coördinator van de ANV, dhr. Otto Vloedgraven. Een levendige
discussie kwam los en diverse vragen en antwoorden kwamen langs. Een bloemlezing:
• Ja, zowel de oppervlakte van de percelen met uitgestelde bewerkingen als de kievitstroken,
blijven volledig meetellen voor de mestplaatsingsuimte
• Ja, als er uitgesteld bewerkt wordt tot 15 mei geldt dat ook vóór 15 april, dus al die tijd
afblijven.
• Ja, je mag een akkerrandenmengsel inzaaien van het collectief, maar je kunt ook in overleg
met de coördinator een ander mengsel kiezen.
• Nee, de kievitstrook mag niet bemest worden, maar als je 9 meter of meer braak laat mag je
er wel ruige mest op uitrijden (dubbelgoed voor de kuikens)
Een aantal boeren doen mee in 2018 dat geldt als een proefjaar. Wij zijn blij met deze boeren die de
mogelijkheden die opengesteld worden door de provincie ook benutten. Uiteraard volgen we dat op
de voet en graag berichten we u volgend jaar over de resultaten.
Zie ook het volgende hoofdstuk over maatregelen die vanaf 2019 in werking gaan.
Voor meer informatie kunnen boeren de website van het ANV Het Binnnenveld raadplegen
http://www.anvhetbinnenveld.nl/weidevogelbeheer.php of via het email adres
info@collectiefutrechtoost.nl informatie inwinnen.
Of bel met
Otto Vloedgraven, 06 28870603
Hans Veurink, 0628870603
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Mechanisatie- en Automobielbedrijf
Gaasenbeek en Zn Landbouwmechanisatie G
Achterbergsestraatweg 205

3911CS Rhenen

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

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

Vleesboerderij Het Binnenveld Het adres voor al uw Rundvlees

E nummer vrij. Ambachtelijk en diervriendelijk geproduceerd.
Wij zijn elke zaterdag geopend van 9 tot 15 u. Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen. Ook online te
bestellen. Voor meer info kijk op:www.vleesboerderijhetbinnenveld.nl of bel 06-51494691.
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5. Onze visie op het hart van het Binnenveld, meer kansen voor de
Weidevogels, meer focus op het gebied als weidevogelgebied
Weidevogels horen bij het Binnenveld. Ze komen er veel voor, elk voorjaar genieten mensen er volop
van. Juist op de agrarische gronden en de natuurdelen langs de Grift waarop volgens de plannen
binnenkort ander beheer komt zitten de meeste weidevogels. Het belang van het Binnenveld voor de
weidevogels is in beeld gebracht met de film “Weidevogels in het Binnenveld”. De cijfers (zie
hoofdstuk 2) onderstrepen dit belang. We delen graag onze visie ook met bestuurders en planologen
in de regio. Als u wilt reageren, graag.
Vanaf 1 jan. 2018 zijn er zowel in het Utrechtse als in
het Gelderse deel van het Binnenveld mogelijkheden
gekomen voor kievitbeheer en akkervogelbeheer op
akkerlanden. Deze zijn er op grond van de
Natuurbeheerplannen 2018 van beide provincies. Het
zijn beheerpakketten binnen het leefgebied droge
dooradering, op basis van het deelgebied
“akkerranden“. Het gaat vooral om de beheerpakketten
19 ( akkerranden) en 4b (uitstel bewerkingen =
legselbeheer).
Daarnaast is er in het Utrechtse deel van het Binnenveld
heel specifiek op basis van het deelgebied “soortenrijk grasland” (binnen het leefgebied “droge
dooradering”) voor 29 ha van de Achterbergse Hooilanden de mogelijkheid open gezet voor grasland
beheerpakketten 5 ( kruidenrijk grasland) en 13 (botanisch waardevol grasland). Er mag met deze
pakketten wat ruige mest worden uitgereden. Dit treedt in werking als de kavelruil definitief is
afgerond. Afhankelijk van de keuze kunnen deze pakketten de boer meer dan 1200,= euro per ha
opleveren aan inkomen.
Vanaf 2019 komen er op basis van het IPO overleg nieuwe mogelijkheden binnen het ANLb stelsel.
Dit is bereikt na landelijk druk om meer te doen aan weidevogelbescherming. Er is 40 miljoen extra
beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden moet dat worden
onderbouwd in de natuurplannen van de provincies. Een gezamenlijke onderbouwing aan te geven
door de collectieven Utrecht Oost en Veluwe in de respectievelijke Natuurbeheerplannen van
Utrecht en Gelderland 2019 is het meest effectief. Daartoe worden door de collectieven stappen
ondernomen.
In Utrecht en in Gelderland zorgen we er zo voor dat er meer natuurlijke overgangen komen tussen
harde natuur en harde landbouw. Juist onze insteek eerder verwoord in de pleitnota (zie jaarverslag
2016) waarin we spreken van een bufferzone tussen beide gebruiken valt bij bestuurders, ook van
SBB, goed. In Utrecht hebben we op basis van deze gedachte een breed draagvlak gecreëerd voor
Natuurinclusieve landbouw. Er komt een bufferzone tussen het natte SBB deel en de intensief
beheerde agrarische grond.
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Dat kan in Gelderland ook. Door de optie van “soortenrijk grasland” met beheerpakketten te bieden
ontstaat er een mogelijkheid voor boeren om te kiezen daar wel of geen gebruik van te maken. Voor
de strook grond langs het natuurontwikkelingsgebied waar natschade optreedt, lijkt de keuze voor
deze optie interessant. Het gaat dan om de keuze of ophogen en intensief doorgaan, of gebruik
maken van inkomsten uit de veehouderij en de natuur. In Gelderland zou het verhogen ten oosten
van de Binnenveldse Hooilanden juist weer een scherpe overgang tussen beide gebruiken betekenen
wat minder wenselijk is.
Naar aanleiding van onze pleitnota, een bezoek van 4 wethouders uit de omringende gemeenten en
een brief van de voorzitter van het ANV, dhr. Jan Bouwhuis, over onze weidevogels heeft Mevr. M.
Maasdam, gedeputeerde van de provincie Utrecht, een oproep gedaan om tot een breed overleg te
komen met betrekking tot duurzaam weidevogelbeheer in het Binnenveld. De optie is om met steun
vanuit de beide provincies voor een benadering van één weidevogelgebied te kiezen en daar samen
afspraken over te maken.
Op grond van al deze ontwikkelingen in het agrarische deel en de natuurplannen in Utrecht en
Gelderland ontstaan in het hele binnenveld meer mogelijkheden voor duurzaam weidevogelbeheer.
Er zijn plas/dras gebieden op natuurgrond en er is ruimte voor akkervogelbeheer en “kruidenrijk
grasland” met beheerpakketten. We pleiten ook voor het SBB gebied en het gebied te beheren door
de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden voor enige verruiming van beheer ten gunste van
weidevogels. Te denken valt aan voor- of nabeweiding met jongvee of drachtig vee ( zo mogelijk met
bijzondere rassen) en aan het kunnen opbrengen van 5 -10 ton ruige ( bij voorkeur biologische )
stalmest. Het is al een groot open gebied en na de kap van de Veensteegpopulieren ontstaat een
ruim open gebied van meer dan 600 ha met een kern van 300 ha natuur en een bufferzone. Er zijn
mogelijkheden voor beheer op akkerlanden en er zijn mogelijkheden voor beheer op basis van
soortenrijk grasland. Met de Wildbeheer Eenheid, Staatsbosbeheer en de gemeenten kan gekeken
worden naar een effectieve en efficiënte vorm van predatiebeheer.
Tot slot willen we wijzen op de
grootschalige transitie waar de landbouw
voor staat. In de toekomst zal boeren met
alleen intensieve landbouw geen toekomst
bieden. De toekomst ligt in de combinatie
van boeren en natuur. Dit klinkt door in het
beleid van bijvoorbeeld Friesland-Campina
en andere grote spelers op de markt. We
noemen ook het mede door LTO en diverse
andere landelijke partijen recent
ondertekende intentieverklaring, de
zogenaamde Verklaring van Driebergen.
Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap hebben op 21 november 2017 de
handen ineen geslagen voor versterking van biodiversiteit op het platteland. Vóór de zomer van 2018 willen ze
een uitgewerkt herstelplan op tafel leggen. De organisaties hebben dit vastgelegd in de intentieverklaring
genaamd ‘de Verklaring van Driebergen’. Zij hebben de verklaring aangeboden aan landbouwminister Carola
Schouten.

Als we in het Binnenveld landbouw en natuur samen sterk willen maken liggen hier nu
mogelijkheden. Boeren in de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden die naast intensieve landbouw
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ook weidevogelgrond hebben en natuurgrond beheren zijn de nieuwe koplopers. Wij hebben
contacten met Vogelbescherming Nederland om deze koplopers verder te helpen met producten als
Binnenveld weidevogelmelk, -vla etc. Zeker in onze Foodvalley en/of via locaties van de Jumboketen
liggen hier mogelijkheden voor verwerking van zuivel met een plus, analoog aan voorbeelden in
Terschelling en Amsterdam, mits breed gedragen in de regio (voorwaarde Vogelbescherming).

In de plannen van het project “Binnenveldse Hooilanden” geven de bestuurders in de inleiding hun
droom weer over het gebied. Daar haken we graag op aan met onze droom.
Onze droom is een natuurkern met daarin en er omheen gronden die ingericht en beheerd worden
volgens de criteria voor duurzaam weidevogelbeheer. Het gaat om natuurlijke overgangen tussen
harde natuur en harde landbouw. Het gaat om een mix van plas/dras, boerengrond met kruidenrijk
grasland en akkers met braakstroken, natuurgrond met botanische graslanden en natte stukken met
riet en rietgras, etc. Een palet van natuurlijkbeheer, half natuurlijk beheer en agrarische beheer met
weidevogelpakketten. Hiervoor is een integrale gebiedsbenadering nodig voor het hele binnenveld in
overleg met alle partijen, de boeren van ANV Het Binnenveld en van beide LTO afdelingen, SBB
Utrecht en SBB Gelderland, Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland,
de Waterschappen en de 3 “projectgroepen” van het project Binnenveldse Hooilanden alsmede met
de 4 gemeenten en de Wild Beheer Eenheid, om- en inwoners. Kortom ”Meer kansen voor de
weidevogels creëren, meer focus op het gebied als weidevogelgebied”.
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KERK ONDER
DAK

LOCATIE
HOEKSTEEN, KON. ELISABETHPLANTSOEN 7
LOCATIE UNIEK, NIEUWE VEENENDAALSEWEG 10
VOOR LEUKE TWEEDEHANDS KOOPJES!
ELKE ZATERDAG OPEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR
Opbrengst : voor een nieuw dak voor de Cunerakerk
* Telefoon 06-13264987
** Website www.snuffelcornerrhenen.nl
** Volg ons op Facebook SNUFFELCORNER RHENEN**
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6. Onze activiteiten naast het veldwerk
6.1 De film
In hoofdstuk 3 hebben we al wat geschreven over de film. Hoe een klein initiatief zomaar kan groeien
door een wandeling met de hond van iemand van Ons Genoegen met onze coördinator van WBW.
Dingen komen soms op je
pad en het pad wordt steeds
breder. Wie had gedacht dat
er 500 mensen bij de
première zo zouden genieten
van beeld en geluid. En dat
we daarna op meer dan 20
locaties de film zouden
vertonen en dat we al meer
dan 200 films zouden
verkopen. Ons doel om in
ieder geval meer mensen
bewust te maken van het
Binnenveld als weidevogel
gebied is behaald. Of en hoe
de film een rol kan spelen in
de besluitvorming van
bestuurders weten we niet,
maar dat er een breder
draagvlak voor duurzaam
weidevogelbeheer is
ontstaan is wel zeker.

6.2 Goede gesprekken met boeren, jagers, burgers en loonwerkers
De film wordt vaak afgesloten met een gesprek na afloop. Dit biedt ons kansen om ons werk en onze
ideeën nog nader uit te leggen. Uiteraard zijn de gesprekken verschillend maar ze verlopen steeds
positief. Afhankelijk van de groep die in de zaal zit worden aspecten verdiept en daar leren wij ook
weer van. Zo leverde het gesprek met de Wildbeheer Eenheid De Vallei (de WBW), een opmerkelijk
verschil op tussen wat WBE mag bij ons en bij weidevogelkerngebieden. Het vangen van kraaien in
kooien en werken met een lichtbak voor de jacht op vossen mag bij ons niet (uitzondering nabij
pluimveescharrelstallen) maar in Eemland (weidevogelkerngebied) wel.
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Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwe natuur in Gelderland. In de filmzaal in
Wageningen werd het verschil van inzicht duidelijk tussen ons en Mooi Binnenveld. Mooi Binnenveld
gaat er vanuit de ontwikkelingen sowieso gunstig zijn voor weidevogels. Wij denken dat het echter
heel sterk gaat afhangen van het beheer en dat het allerminst op voorhand in orde is. Nadere
gesprekken zullen meer duidelijk moeten maken. We wachten de natuurtoets af.
6.3 Bestuurlijk overleg
Veel tijd is gestoken in bestuurlijk overleg. Onze pleitnota heeft veel teweeg gebracht en diverse
activiteiten en gesprekken vonden plaats. Enkele voorbeelden zijn gesprekken met mensen van
Staatsbosbeheer, het inspreken op de bijeenkomst van De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).
Uiteraard gesprekken met de ANV en de weidevogelbeschermers van WBO, aan de Gelderse kant
van de Grift. Eigenlijk best wel heel veel, maar naar het zich laat aanzien, voorlopig met een
voldoende resultaat.
6.4 PR activiteiten
We hebben dit jaar onze vernieuwde stand met het prachtige spandoek en de banner op twee
plaatsen ingezet:
-Bij de geranium markt in Veenendaal
-Tijdens de Cuneradag in Rhenen
Onze jaarlijkse fietsexcursies hebben we ook weer gehouden. Eén vanuit Veenendaal en één vanuit
Achterberg. Aan de tochten deden per keer een kleine tien mensen mee.
6.5 Publicaties
Dit jaar waren we vanwege de film veel in het nieuws. Diverse artikelen en persberichten verschenen
in regionale bladen en websites. Van de film hebben we ook een trailer gemaakt. Die staat op zeker 6
websites, inclusief op de website van de Vogelbescherming Nederland. En de film zelf op DVD en USB
is ook een publicatie zou je kunnen zeggen toch?
Kortom de weidevogels in het Binnenveld, daar kan niemand nu meer omheen.
Tot slot willen we hier nog vermelden dat we een soort van opvolger van onze pleitnota van 2016
hebben geschreven. De pleitnota heeft goed gewerkt en de omstandigheden zijn ondertussen al
weer anders. De pleitnota was vooral gericht op het Utrechtse deel van het Binnenveld. Nu vragen
bestuurders om een integrale benadering voor het hele Binnenveld en die hebben we weergegeven
in ons visiedocument. Dit vindt u in dit jaarverslag in hoofdstuk 5 .
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7 Financiën
7.1 Vergoedingen gespaarde nesten
Ook dit jaar zullen voor het WBW gebied nestvergoedingen worden versterkt door de gemeente
Rhenen. De uitbetaling aan de boeren wordt via de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld
verzorgd. Onder deze boeren wordt een bedrag van in totaal € 1500,= verdeeld. De groepshoofden
van de werkgroep bepalen met elkaar de uitslag van de te vergoeden nesten per boer op basis van
de resultatenlijst, zie hoofdstuk 2. De bedragen per weidevogel zijn verschillend. Omdat het budget
lager is dan andere jaren hebben we er voor gekozen om alleen een nestvergoeding te geven als het
nest ook is uitgekomen. We maken een klein verschil tussen de kievit en de ander soorten.
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur

Uitgebroed € 20,-Uitgebroed € 40,-Uitgebroed € 40,-Uitgebroed € 40,--

De uitbetaling loopt via de Agrarische natuurvereniging (ANV)
Het Binnenveld.
De werkgroep WBW is de gemeente Rhenen en het ANV zeer erkentelijk voor de huidige
vergoedingen en de uitbetalingsregeling. We hopen van harte dat dit steuntje in de rug voor de
boeren blijft. Het is niet genoeg om de huidige weidevogelstand in het gebied te kunnen handhaven.
Daarvoor zijn extra middelen nodig, zoals de inzet van weidevogelbeheerpakketten zoals aangegeven
in hoofdstuk 4.5. Maar het helpt wel. Voor 2018 is door de gemeente Rhenen wederom de
toezegging gedaan om de legselvergoedingen ter beschikking te stellen. Het gaat weer om een
bedrag van Euro 1500,= en daar zijn wij heel blij. Met dat geld kunnen we de boeren ook in 2018
weer een legselvergoeding bieden.
Vanaf 2018 kunnen boeren ook gebruik maken van subsidies voor uitgesteld bewerken en
kievitstroken. Zie daarvoor hoofdstuk 4.5.
7.2 Het IVN Veenendaal Rhenen
Onze werkgroep maakt deel uit van het IVN Veenendaal-Rhenen. Zij stellen ruimte voor
bijeenkomsten en financiële middelen voor onkosten van de werkgroep beschikbaar. Daar zijn we
heel blij mee. Met de middelen van het IVN financieren we acties met en door de vrijwilligers, het
beheer van de PR stand, educatief en PR materiaal, het jaarverslag etc.
7.3. Sponsoren
Erg blij zijn we met onze sponsoren uit Achterberg en Rhenen. Zij adverteren in dit jaarverslag. Zie
voor het over de lijst op de volgende pagina’s. Elk jaar kunnen we rekenen op een bijdrage van een
20 tal sponsoren, veelal ondernemers uit het Binnenveld en Rhenen. En daar zijn we heel blij mee.
De sponsorbedragen worden middels het penningmeesterschap van het IVN Veenendaal
verantwoord.
Ook sponsor worden als bedrijf of als particulier? Meld je aan bij ons (zie achterpagina).
7.4 Inkomsten film
De opbrengstens van de film worden bijeengebracht in
een aparte rekening bij het IVN. Ook u kunt nog een
film bestellen. Dat kan door € 12,= per stuk over te
maken op rekeningnummer NL13INGB0008076976
t.n.v. IVN Ver. voor Natuur en Milieueducatie met
daarbij duidelijk de vermelding van de naam en het
adres en postcode. U ontvangt dan een USB. Voor € 14,
sturen we een DVD op.
27

7.5 Extra mogelijkheden voor boeren in het veld
Met de middelen van de sponsoren en de verkoop van de film financieren we acties in het veld.
Bijvoorbeeld voor de huur van een drone, een extra legselvergoeding, een technische installatie
(waterpomp of hekwerk). Het is geld wat direct ten goede komt van de legsels / nesten en gaat naar
boeren of leveranciers van iets in het land. Alle gelden komen te goede van de weidevogels in het
veld.
Wilt u als betrokken boer / grondeigenaar / pachter gebruik maken van deze middelen neem dan
contact op met de coördinator van WBW.

Weidevogel drone.
De eerste ervaringen zijn goed.
Mogelijk gaan we er in 2018 ook mee
werken.

Onder: Pul van de Grutto. Die hopen we weer vaker te zien in het Binnenveld

28

8. Dankwoord van de coördinator
Het jaar 2017 is een heel bewogen jaar geweest. Wat is er veel gebeurd. De film sluit af met de
woorden: “Het Binnenveld en de weidevogels ze horen bij elkaar. Er aan werken om dit voor
komende generaties te behouden is mooi om te doen, maar vooral de moeite waard”.
Veel mensen hebben veel energie gestoken in dit behoud van de weidevogels. Daarbij wil ik vooral
Eric Wander en Peter Beaart heel erg bedanken. Wat hebben die veel, heel veel tijd gestoken in het
maken van de film. En Eric, wat zijn er heel veel mooie foto’s van jou op dat witte doek. Maar ook de
mensen van Ons Genoegen die schitterende muziek vonden en speelden bij onze beelden. En dan
zo’n voorstelling in de Cunera kerk, veel vrijwilligers die weer hielpen, van wc schoonmaken tot
techniek. Wat een feest.
We denken dat we ook aardig goed weten hoe weidevogelbescherming nu in elkaar steekt en
hebben nagedacht over mogelijkheden voor behoud. Daarom hebben we een visie geschreven en in
hoofdstuk 5 weergeven. Met elkaar moeten we toch in staat zijn om er nu in het hart van het
Binnenveld er voor
te zorgen dat daar
de condities blijven
en verbeteren voor
onze weidevogels.

Bedank kaart 2017,

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Provinciale landschapsbeheerders,
Staatbosbeheer, LTO en ANV’s snappen dat we samen verder komen. Partijen in het Binnenveld
kunnen zich daar aan optrekken en voor de plaatselijke situatie de juiste dingen doen.
Bedankt nogmaals iedereen die een steentje bijdraagt aan het creëren van meer kansen voor de
weidevogels en het bevorderen van meer focus op het gebied als weidevogelgebied.

Roelof de Jong
Coördinator Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West.

29

30

Vrijwilligers december 2017
Bakker, John
Bakker, Nicoline
Berg, Dick van den
Haaft, Gert ten
Hummel, Louwe
Jong, Roelof de
Kleuver, Henk de
Loosdrecht, Wil v. d.
Moret, Rob
Pol, Han van de
Verhagen Robert
Weerd, Berta van der

Julianastraat 16
Julianastraat 16
Slagvink 102
Tuinfluiter 28
Pollux 91
Cuneralaan 1A
Betje Wollflaan 18
Gersteveld 6
Boslandweg 30
Van de Koenestraat 51
Linge 26
Weteringsteeg 23

3905 EM
3905 EM
3906 AH
3906 NR
3902 TC
3911 AA
3906 WN
3902 ES
3911 VE
3958 XE
3904 NB
3911 VM

Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Rhenen
Veenendaal
Veenendaal
Rhenen
Amerongen
Veenendaal
Rhenen

Gijs van de Waerdt
Ad Woudstra

Boerenzwaluw 1
Utrechtsestraatweg 7

3905 SG
3911TR

Veenendaal
Rhenen

6715 HB
3911 RM

Ede
Rhenen

Filmploeg
Eric Wander
Peter Beaart

Steneveld 14
Rhenendael 105

Rollen:
Coördinator en groepshoofd: Roelof de Jong 06 13269280
Groepshoofd:
Louwe Hummel 06 48215821
Lid kernteam, beleidsorganisatie: Ad Woudstra
Lid kernteam, registratie:
Han van de Pol
Lid kernteam, website:
Robert Verhagen
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rtdejong@planet.nl
louwehummel@gmail.com

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, zoals het maken van de weidevogelfilm en educatief materiaal. Zo kan
ons werk “onder de mensen” komen.

Sponsoren Vrijwillige Weidevogelbescherming Binnenveld West met een advertentie in dit
jaarverslag.
Fa G Gaasenbeek & zn
van Lienden&Kooistra
Mol
á Compagner
De Wildernis
Coop Duijzer Achterber
Ter Maaten
R de Bruin
Onder ons
Snuffelcorner Rhenen
Bullinga timmerwerken
Vleesboerderij Het Binnenveld"
Greenvalley
Groen project
Jan Rauw en zonen BV
Fa. Smits
Korpershoek

Mechanisatie en automobielb
Accoutens, belastingen
Voegwerk en renovatie
Vachtverzorging hond/kat
Tuincentrum
Supermarkt
Fullservice en electrotechniek
Tandarts
Bed en Breakfast
Tweedehand handelsondern
Houthandel/tuinhuisjes
Vleesboerderij
Veevoederadditieven
Hoveniersbedrijf
Agrarisch loonbedrijf
Aannemersbedrijf
Electronica

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

en diverse ander sponsoren waaronder

Buitenhuis BV Stukadoors, Achterberg
Unifarm, WUR Wageningen
Monsanto, Wageningen
Dit jaarverslag wordt bezorgd bij:

-alle boeren WBW
-alle vrijwilligers WBW
-bekende belangstellenden in het gebied
-alle sponsoren van dit jaarverslag
-gebouwen/organisaties met gemeenschappelijk doel in Achterberg
-Gemeente Rhenen
-Staatsbosbeheer (SBB)
-Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
-ANV Het Binnenveld / WBO
-IVN Veenendaal-Rhenen
Iedereen die graag een exemplaar ontvangt kan dit aanvragen bij de coördinator WBW
Roelof de Jong telefoon 0317 614941 / 06 13269280
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