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Voorwoord jaarverslag 2021
Weidevogels en het Binnenveld, die horen bij elkaar. Dat statement kennen we al
langer, het was o.a. in 2016 de drijfveer voor de weidevogelfilm. Het willen behouden
en beschermen van weidevogels in het agrarisch gebied is nog steeds de drijfveer
voor ons als vrijwilligers van WBW. We doen het met plezier en willen het graag
blijven doen. Er zijn ook nog voldoende mogelijkheden, voorbeelden verderop in dit
verslag. Ondertussen is het ook reëel een keer de vraag te stellen: ‘In welke mate is
er nog toekomst voor het agrarisch weidevogelbeheer in het Binnenveld West? Of:
“Wat is onze positie nog in 2022 en daarna?
In 2019 maakten we al een balans op. Welke kant valt het kwartje op was de vraag.
We analyseren onze positie aan de hand van wat toen speelde en wat zich nu
voordoet. Wat is dan onze rol nog? Welke positie hebben we in het veld? Daar waar
kansen zijn en actie is, daar staan wij vooraan om de agrariër en de weidevogel te
helpen die kansen te benutten. Die inzet blijft maar de realiteit stemt tot nadenken.
Dat is vooral in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. Ondanks mooie visie stukken (hoe het
zou kunnen) gaat het niet zo goed met de weidevogels in het agrarisch gebied. De
teneur in dit jaarverslag is dan duidelijk: “Wat minder visie en wat meer over wat er
nu reëel gaande is”.
Onze werkgroep is versterkt met een paar leden en anderen haakten weer af. Dat is
prima, we zijn nu met 11 man. Op een aantal van 12 agrariërs die dit jaar nesten op
hun land hadden is dat bijna 1 op 1. Met de twee coördinatoren in het veld; Roelof en
Gijs, is het dan soms lastig om iedereen nog een actieve rol te kunnen laten spelen.
Ook wat dat betreft is een nadenken over hoe we als WBW verder willen van belang.
Dat nadenken doen we graag samen met u. Laat u ons weten wat u van het
jaarverslag vond? Veel lees en kijkplezier gewenst.
Roelof de Jong. Coördinator WBW.
Tel. 06 13269280
Email rtdejong@planet.nl
Foto’s: Voorblad en Voorwoord: Peter Pfeifer.
Foto:
Ook deze jongen houdt een oogje
in het zeil. Oké, andere bedoelingen
maar toch ook wel mooi.
Slechtvalk.

Dit verslag is tot stand gekomen met medewerking van Ad Woudstra en Dirk Jan
Bleijerveld
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2. Inleiding
Met genoegen bieden we u hierbij het jaarverslag aan van de
Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West, afgekort WBW, van 2021. Het verslag
is dit jaar wel wat anders van karakter. In andere jaren waarin we enthousiast,
schetsten we plannen en visies. Dit jaar een wat andere toon want het gaat niet zo
goed met de weidevogels in het agrarisch gebied. Ik weet niet of ik het goed
verwoord maar ik moest denken aan goudvissen in een bak. U zult aan de toon
merken dat we wat meer naar adem happen, en minder lekker rondzwemmen.
We starten met de resultaten. U kunt onze resultaten zien als een verantwoording
van ons werk. Op 4 verschillende manieren bieden we u de resultaten aan. Helaas
zijn deze niet zo best. Dit brengt ons ertoe om opnieuw naar ons werk te kijken. In
hoofdstuk 4 is dat op een rij gezet. Een nieuwe evenwichtige positiebepaling. Daarin
een overzicht van wat we denken dat goed is om te doen in de komende 2 jaar.
Daarbij blijft dat er nog heel wat enthousiasme is bij onze vrijwilligers.
Dit jaar geen beschrijvingen van ons gebied of onze werkwijze. Ook geen
overzichten van de diverse mogelijkheden met weidevogelpakketten. Dat kunt u
vinden in vorige jaarverslagen, dit jaar beperken we ons daarin. Ik hoofdstuk 5 nog
wel een aantal kansen, mogelijkheden en adviezen
We sluiten af met een financiële verantwoording van ons werk. We hopen dat u weer
van ons verslag geniet, de verhalen en vooral de mooie foto’s van dhr. Peter Pfeifer.
Dit jaarverslag bieden we u als agrariër, sponsor, vrijwilliger en betrokkene graag
aan. Het verslag dient ook als verantwoording naar het IVN waar we een werkgroep
van zijn en naar partijen als de ANV Het Binnenveld, LTO, Landschap Erfgoed
Utrecht en de gemeenten Rhenen en Veenendaal waar we mee samenwerken.

2.1 Dankwoord
We bedanken hierbij ten eerste graag alle betrokken agrariërs. Zonder hen geen
agrarisch weidevogelbeheer. Hun telefoontjes over de door henzelf gevonden nesten
helpen. 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 die dit werk van ons
mede mogelijk maken. De sponsoren, het
IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen, het
Landschap Erfgoed Utrecht, de Wild
Beheer Eenheid, de ANV Het Binnenveld
en de gemeente Rhenen. 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

Foto: Welke van deze zal op termijn
een “blijver” blijken te zijn?
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3. Resultaten 2021
3.1 Beschreven resultaat
Koud en nat

Gijs, hier met grijs-witte krullen in beeld, vond het 1e nestje
van de kievit met 1 ei al vroeg in het jaar. Maar daarna…
oh wat was het koud en nat. De eerste weken leek het
erop dat er heel, heel weinig broedparen waren. Wat later
kwam er wat meer opdagen maar het was koud en nat. We
hebben een soort van ongeschreven regel dat we niet
gaan zoeken als de temperatuur niet boven de 7 oC komt.
Helaas waren er veel van die dagen. Bij mijn weten waren
we nog nooit zo weinig in het land als dit voorjaar gewoon
omdat het te koud was. Bij 7oC of daaronder stoor je die
beestjes die er nog wel zijn in ieder geval niet.
Toen het eindelijk wat beter werd betekende dat we nog
wel de akkerpercelen goed konden monitoren maar de graspercelen al bedekt waren
met een (te) lang gewas. Die paar graspercelen hebben we toen half mei met rust
gelaten in de veronderstelling dat we meer fout dan goed konden doen. Vroege
vogels waren toch al uit en latere vogels werden door de agrariërs zelf gespot.
Trend
De resultaten laten elk jaar helaas een trend naar beneden zien. Dit jaar hebben we
nog maar aan 12 agrariërs een legselvergoeding kunnen geven. Bij andere agrariërs
waren geen broedparen te vinden. Vooral op de flanken van het Binnenveld dalen de
aantallen rap. Als je het mager zegt, een enkel nestje nog op een stukje bouwland.
Als je het positief zegt, ze zijn er nog steeds, een paar tientallen! Vorig jaar waren de
resultaten op het natuurinclusieve stuk van na de kavelruil zeer hoopvol. Grutto’s,
Wulpen en kieviten. Dit jaar zaten er maar 2 kieviten. De eerlijkheid gebied ook te
zeggen dat dit gebied met natuurinclusief weidevogelbeheer dit jaar maar voor de
helft op die manier (met weidevogelpakketten) werd beheerd. Alleen in het
natuurdeel van de Achterbergse hooilanden gaat het nog redelijk, maar ook dit jaar
veel minder kieviten. De meesten zaten aan de overkant.
Legsels en broedparen.
Van de eerste tientallen nestjes op de flanken gingen dit jaar veel jongen verloren
door kou en voedselgebrek. Gelukkig legt een kievit-paar nog een 2e keer als de
jongen van het 1e legsel verloren gaan. Van de resultaten in de tabellen en grafieken
hierna is een uitgekomen nest dus geen garantie voor uitgevlogen jongen. We
hebben bijvoorbeeld sterk het vermoeden dat de pullen van 5 paar kieviten bij Gerrit
van der Scheur die erg vroeg waren en ook allen zijn uitgekomen het niet hebben
overleefd. De broedparen zagen we voor een 2e leg terug op de maisakkers van Jan
Henken. Dit deed zich ook voor bij Ter Maaten aan de Veenweg en Henk van der
Scheur. Het aantal uitgekomen nesten van de kievit op agrarische grond (49) zegt
dus niet dat er ook 49 broedparen waren. Dat waren er minder. Op de flanken tellen
we nog zo’n 16 paar kieviten.
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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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3.2 Resultaten WBW werkgebied en Achterbergse Hooilanden in tabel
Resultaten 2021
WBW-zoekgebied Bron:
2021
eigen vrijwilligers

Kievit

Grutto

Scholekster

Tureluur

Wulp

Aantal nesten

68

Uitgebroed

49

Aantal nesten

3

Uitgebroed

3

Aantal nesten

3

Uitgebroed

2

Aantal nesten

2

Uitgebroed

2

Aantal nesten

1

Uitgebroed

1

Resultaten 2020
WBW-zoekgebied Bron:
2020
eigen vrijwilligers

Kievit

Grutto

Scholekster

Tureluur

Wulp

Aantal nesten

82

Uitgebroed

62

Aantal nesten

4

Uitgebroed

4

Aantal nesten

4

Uitgebroed

4

Aantal nesten

4

Uitgebroed

4

Aantal nesten

2

Uitgebroed

2

Achterbergse Hooilanden.
De schatting van ons is als
volgt:

Totaal

Aantal territoria

7

75

Aantal territoria

6

9

Aantal territoria

geen

3

Aantal territoria

2

4

Aantal territoria

8

9

Achterbergse Hooilanden
De schatting van ons is als
volgt:

Totaal

Aantal territoria

11

93

Aantal territoria

5

9

Aantal territoria

geen

4

Aantal territoria

2

6

Aantal territoria

4

6

Foto: Broedende scholekster.
Dit jaar 4 paar.
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3.3 Resultaten in kaartbeeld

Wit, nesten van de kievit
Rood, nesten van de grutto
Groen, nesten van de tureluur
Bruin, nesten van de wulp
Blauw, nesten van de scholekster
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3.4 Resultaten per bedrijf
Resultaten vrijwillige weidevogelbescherming 2021
Kievit
Nest Uit verl
1

NAAM BEDRIJF
Adres
Monsato, cp Hans Hoogakker
Wageningse Afweg 31,
Wageningen

perceel
Levendaalseweg

WUR Unifarm

Bornsteeg Wageningen

bieten

T Henken

Zuidelijke Meentsteeg

Vrijweidersweg

Wilco Versteeg

Vrijweidersweg

hoek Weterst-Zuid Mst
t noorden van Zuid. Mst

1
1

1

3

2

Jan B Henken

Nrd Meentsteeg 16A

Middelbw (L)
Vrijweidersweg

G.J.M. van Laar

Maatsteeg 18

Grift
Maatsteeg

Wijnand Versteeg

Kampjesweg 14

Huiskavel
Middelb weg

Gerrit van de Scheur

Nrd Meentsteeg 10

ndr meetsteeg

5

5

E.J. van Laar

Maatsteeg 16

Friese Steeg
Wetering Steeg (achter v Oort
Achter bedrijf

1
2

2

Zorgboerderij De Schutse Friese steeg

Erf

C. van de Westeringh

Cuneraweg 20

Achterbergse hooilanden

G. Roseboom

Weteringsteeg 34a

Achterbergse hooilanden
huiskavel

Sjaak van Laar

Achter de lijn

Achterbergse hooilanden

Theo van der Meijden

Zuidelijk Mst 20

Achterbergse hooilanden

SBB

Achterbergse hooilanden

2

2

1

2

2

1

3
3

3
3

1

1

1

2

2

1

1

1

Tureluur Grutto

1

1

1

1

2
1

7

7

5

4

Cuneraweg 42

De Dijk

G.J. Ter Maaten

Veenweg 5

Veenweg/grift (mais)

Co van Laar

Rauweveldseweg 1

Veenendaal

H van der Scheur

Cunereaweg 60

Veenweg (gras)
Maatsteeg (akker bij grift)

4

3

Weteringsteeg t.o. Maatst 18

6

4

Hogeweg 25

2

1

E.J. Roekel

T van Laar

Kievit
pred. 2de leg uit verl pred. ScholeksterWulp
1
1
1
1 pr

38 30

8

1

1

5

10

6

1

2

2

1

4

3

3

31

2

2

2

3

26

6

1

5

2

9

4

9

9

4. Positiebepaling WBW
Na bijna 30 jaar weidevogelbescherming in het Binnenveld West is het logisch om
een keer opnieuw te kijken naar onze positie. De vraag is: “In welke mate doen we er
nog toe”? En dat wat we doen, zijn dat de goede dingen? Moeten we sommige
dingen niet meer doen of anders doen of moeten we hele andere dingen gaan doen?
Veel vragen, daarom eerst een analyse.

4.1 Analyse vanaf 2019
In 2019 hadden we het over het spreekwoordelijke “kwartje”. Welke kant valt het op.
We schetsten 4 grote variabelen die spelen in het Binnenveld.
-ontwikkelingen in de agrarische sector,
-met daarbij effecten van het weidevogelplan: ”Agrarisch natuurbeheer en
weidevogels in het
Binnenveld”, van de ANV, 2020.
-de natuurontwikkeling,
-landelijk beleid ook dat van de vogelbescherming
De sector en de ANV
Om te beginnen de sector en het plan van de ANV. De uitvoering van het
weidevogelplan komt alleen goed van de grond, wanneer alle betrokken partijen
samen aan de slag gaan met de uitvoering. Het aantal agrariërs in het Binnenveld
neemt sterk af, de vraag naar landbouwgrond voor andere doeleinden neemt toe.
Door achterblijvende opbrengstprijzen worden de bedrijven van een aantal
overblijvers eerder intensiever dan extensiever en dat is ongunstig voor de
weidevogelstand. Grond is nodig voor productie van veevoer. De
weidevogelvergoedingen zijn (nu) onvoldoende hoog om meer agrariërs bij het
weidevogelbeheer te betrekken. Wil het weidevogelplan in het Binnenveld een grote
vlucht vooruit maken, zou het goed zijn dat er een betere weidevogelvergoeding
beschikbaar komt.
De natuurontwikkeling
In de nieuwe natuurgebieden zien we voorlopig nog
veel weidevogels. Ze worden gelukkig nu ook
gemonitord, de natuurontwikkelaars zien ze nu ook
zelf! De focus van de terreinbeheerders ligt echter
nog steeds op botanisch. Als weidevogelbeheer in
natuurgebieden geld gaat kosten (en met de
predatoren op komst kan dat niet anders), wordt het
weer spannend. Helaas geldt ook voor de
ontwikkeling van de Achterbergse Hooilanden nog
steeds alleen het scenario “botanisch” en worden weidevogels als ze er zijn (!)
gedoogd. Hoe dan ook, voor ons als agrarische weidevogel beheer geldt dat we daar
niet nodig zijn voor de bescherming van de nesten. Ander weidevogelbeheer is wel
nodig, het is aan de terreinbeheerders of en in welke mate wij daarbij gevraagd
worden.
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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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Landelijk beleid
Landelijk/provinciaal is het Binnenveld geen weidevogel-kerngebied. Alle landelijke
aandacht voor weidevogels gaat uit naar die gebieden die wel weidevogelkerngebied zijn. Ook de vogelbescherming schaart zich achter dit beleid. Dat
betekent voor ons in het Binnenveld geen status als weidevogelgebied en daarmee
ruimte voor andere ontwikkelingen. We zien daardoor op de flanken van de
heuvelrug, meer bosschages, meer verkeer en verstoring. We zien vooral ook meer
predatoren. Het aantal broedparen tussen Achterberg, de Cuneraweg en de
Weteringsteeg – Middelbuurtseweg neemt nu zeer snel af.
Die enkeling die er nog zit (kolonies zijn al langer weg) kan niet voldoende
tegenwicht bieden als predators hun slag slaan.
Foto: Kievit man, in actie.
Voor zijn toekomst draait hij
een kuiltje.

4.2 Analyse nu
Het binnenveld is dus geen weidevogelkerngebied, wordt het ook niet.
Op de flanken komen steeds minder weidevogels voor, door verbossing en het
toenemen van het aantal predatoren. Het aantal per soort, zowel die overdag als ’s
nachts jagen, neemt ook toe. Overdag kraaien, buizerd, reigers, roeken/eksters,
ooievaars en ook de vos loop overdag nog wel eens rond. In de nacht is de vos
actief, de steenmarter, wezel, bunzing en niet te vergeten wilde katten.
Allen de kievit komt nog voor in dit deel en die nestelt niet meer in het intensief
beheerde grasland maar op de maispercelen. Het aantal maispercelen is echter flink
minder geworden vanwege de derogatieregeling. Er zijn in het hele gebied nog maar
20 broedparen. De ervaring leert ook dat bij de 1e leg ons beschermingswerk niet erg
effectief is. De nesten die beschermd worden vallen te veel op en worden
gepredeerd. Die wel uitkomen vinden zonder kuikenstroken moeilijk dekking en
voedsel en de kans op sterfte van de pullen is dan groot. Als daarna de 2 e leg komt
zit de mais al in de grond en is alleen registreren en soms omleggen van nesten van
belang.
In het deel langs de Maatsteeg, Veenweg en Weteringsteeg doet zich hetzelfde voor,
op een enkele uitzondering na. Er zijn nog twee kolonies met 3 en resp. 8 paar
kieviten.
Blijft over voor weidevogels het deel tussen de Grift en de Maatsteeg-Veenweg. Daar
zijn nog kansen, ook voor andere weidevogels zoals de Grutto en de Tureluur. Divers
onderzoek laat dat zien m.n. voor de Grutto. Die Grutto’s zijn er ook nog! De mate
12

waarin we slagen kansen te benutten hangt af van wat we samen, agrariërs, ANV
/collectief Utrecht Oost en wij doen. Kernvraag is: welke kansen zien agrariërs
binnen hun bedrijfsontwikkeling voor weidevogelbeheer (soort van 2e tak). Agrariërs
hoeven het niet alleen op te lossen, daarvoor staat de ANV en WBW klaar met hulp,
advies en begeleiding. Samen werken voor de weidevogels, dat is ons credo.

4.3 Scenario’s
Samengevat verandert ons werk dan steeds meer in de richting van monitoren en
communiceren. Het “echte” werk van de agrarische weidevogelbeschermer, namelijk
legsels beschermen bij bewerkingen houdt zo langzamerhand op. Wat is dan de
meerwaarde van ons als WBW in het veld?
Bij een negatief scenario kun je nadenken over het opheffen van onze werkgroep
omdat het werk er op termijn niet meer is. Dit dan over 1 of 2 jaar. Echter met de
belofte dat we agrariërs die ons bellen voor hulp altijd zullen blijven helpen. Een
positief scenario is dat er door andere manieren van werken en meer samenwerken
een omslag komt. Wij hebben er vaak de nadruk op gelegd hoe het kan en hopen
nog steeds op betere tijden. In dat geval staan we weer in de startblokken, maar ook
dan zal ons werk anders zijn. Het zal zich dan echt afspelen op die percelen waar
maatregelen worden getroffen voor nestbescherming en kuikenbescherming.

4.4 Anders beschermen
In de komende 2 jaren zullen we volgen wat er gebeurt. Ons werk verandert nu al,
we blijven positief maar gaan deels anders aan de slag. Wat we in die 2 jaar gaan
doen staat hieronder. Daarna maken we opnieuw de balans op.
Onderstaand puntsgewijs hoe we er nu in staan. Dit is onze positie.
1. We zijn bij de agrariërs als werkgroep voor het behoud van weidevogels
bekend. Voor hen zijn we als werkgroep ook een van de partijen die contacten
onderhouden met bijv. de ANV, LTO of de gemeente Rhenen.
2. We zijn er voor de agrariërs met weidevogels die we kunnen helpen door
goed samen te werken en afspraken te maken. Voor goed weidevogelbeheer
is het belangrijk dat de agrariër melding doet van aanwezige weidevogels. Wij
kunnen dan in overleg met elkaar bespreken welke maatregelen effectief zijn.
Dat initiatief kan ook van ons komen. Het gaat erom dat je het samen wilt
doen.
3. We gaan als we legsel waarnemen met de agrariër in gesprek, en bieden hulp
aan voor nestbescherming en kuikenbescherming. Een ‘plan(netje) van
aanpak kan dan worden opgesteld. Daarmee is de bescherming een zaak van
wederzijdse inspanning geworden die zowel kan beginnen bij ons als bij de
agrariër.
4. We zijn beschikbaar als de agrariër WBW tijdig informeert bij werkzaamheden.
Dat helpt enorm. Ook als deze door de loonwerker worden uitgevoerd. Dat
geeft de WBW de kans en mogelijkheid om tijdig effectieve maatregelen te
nemen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat effectief weidevogelbeheer
mogelijk is.
5. We stimuleren samen met de ANV het nemen van maatregelen t.b.v.
weidevogels. Daarbij is één perceel met één maatregel niet erg effectief.
Maatregelen bij aan elkaar grenzende percelen versterken elkaar. De
effectiviteit is dan groter. Dat willen we bevorderen. Dit vergroot de kans op
meer vlieg vlugge kuikens. Naar de buitenwereld toe is dit te gebruiken als
een positieve uitstraling.
13

6. Wij geven de resultaten in het veld door aan de ANV. Dat is de basis voor de
verdeling van legselvergoedingen van de gemeente Rhenen die de ANV
uitkeert.
7. Wij zorgen voor de verantwoording van ons werk via ons jaarverslag. Daarin
ook wat we doen qua PR en andere werkzaamheden in en rond het
Binnenveld met betrekking tot
de weidevogels.
8. We blijven één van de
werkgroepen van het IVN
Veenendaal-Rhenen.
Foto: Coördinator Roelof de Jong
legt de legsel gegevens digitaal
vast op een maisakker van Jan
Henken. Zie ook pg 24;
‘Boerenlandvogelmonitor’.
Omdat het weidevogelbeheer op
deze manier nog meer dan eerst een appél doet op samenwerking tussen ons en
het ANV en tussen ons en de agrariërs zullen we voor aanvang van het nieuwe
seizoen met al “onze weidevogelboeren” 1 op 1 contact opnemen over deze
nieuwe aanpak. Bent u één van deze agrariërs en hebt u ons toch gemist, neem
dan contact op met ons, wij staan voor u klaar.
Overzicht namen vrijwilligers 2021:
Dick van den Berg
Gert ten Haaft
Louwe Hummel
Henk de Kleuver
Rob Moret
Han van de Pol
Ad Woudstra
Gerard van Hal
Hans Bruin
Kees Jochemsen
Coördinatie:
Roelof de Jong
Gijs van de Waerdt

Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Rhenen
Elst
Rhenen
Veenendaal
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Veenendaal

0613269280
0647211558

Dit jaar volgden Hans Bruin, Kees Jochemsen en Gerard van Hal de basiscursus
weidevogelbescherming. Deze wordt ons aangeboden door Landschap Erfgoed
Utrecht.
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5. Vogelpracht in het Binnenveld, met heel veel dank aan fotograaf Peter Pfeifer
Gele kwikstaart

Tureluur

Jong van
Meerkoet
en moeder met groene poot

Parende Grutto’s

Graspieper

Putter

Grasmus

Spreeuwen

Kemphaan

15

Tapuit

Aalscholver

Buizerd

Grote
zilverreiger
Patrijs

\\

Kluut

Steltkluut
Watersnip
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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. Kansen, mogelijkheden en advies
6.1 Grutto gronden tussen de Maatsteeg en de Grift
Elk jaar broeden er nog
een paar Grutto’s op het
land tussen de Maatsteeg Veenweg en de Grift. Het is
dan ook uitstekend
geschikt voor de Grutto.
Foto: Grutto op SBB-terrein
(donkergroen op het kaartje
hieronder) die alarm slaat
omdat een hermelijn te
dicht in de buurt is.

Hieronder een kaartje met
de percelen waar het om
gaat.

Van boven naar beneden:
Het donkergroene is van
SBB, daar zaten dit jaar
nog zo’n 6 broedparen zaten.
Daaronder de 24 ha natuurinclusieve weidegrond
van 5 agrariërs . Daar zaten vorig jaar mogelijk 1
of 2 paar en het jaar daarvoor 4. Ten zuiden van
het fietspad komen nog 2 tot 3 paar voor.

Dat het een uitstekende biotoop biedt blijkt ook uit de kaarten van het programma Beheer op
Maat.
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Onderstaande figuren, afkomstig uit het programma Beheer op Maat van de WUR, illustreren
dat.
(Bron: http://bom-test.services.geodesk.nl/bom_2018/ )

Potentie Grutto Noordelijke deel, m.n. SBB-gebied

Potentie Grutto Zuidelijke deel

Legenda. Hoe groener hoe hoger de potentiële kwaliteit voor de Grutto

Op 4 mei 2019 schreven we hier al over aan SBB. Deze hebben echter
gekozen voor botanische nieuwe natuur met indien te combineren
Grutto land. Dat wachten we af. Blijft over de 24 ha natuurinclusieve
weidegrond van 5 agrariërs en de stukken in het midden van het
Zuidelijk deel. En ja de Grutto verloochent dat niet want ook dit jaar
meldde boer Gerard van Laar ‘zijn Grutto’ met 4 pullen. De basis is er,
het is te
hopen dat
met inzet van alle
mogelijkheden die het
collectief Utrecht kent en de
inzet van de ANV dat
agrariërs daar kansen worden
geboden die perspectief
bieden voor de Grutto en de
agrariër. Lukt dat niet en zet
eind 2022 de SBB de schop in
de Achterbergse hooilanden
dan wordt het wellicht moeilijk
voor de Grutto. Als WBW
durven we niet goed te
zeggen of het glas halfvol of
halfleeg. Wat betreft de
biotoop halfvol!
Foto: Jonge, bijna volwassen Grutto’s op het land van Gerard van Laar. Rand bij de Grift.
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6.2 24 ha natuurinclusieve landbouw
Net ten noorden van het fietspad naar de grift ligt 24 ha natuurinclusieve graslanden. Hier
zijn verschillende maatregelen uitgeprobeerd maar een daverend succes is het nog niet. Dit
jaar hopen we met inzet van de ANV op een meer gecoördineerde aanpak en
samenwerking. Maatregelen die elkaar versterken zoals plas dras, randenbeheer, uitgesteld
bewerken en botanische hooilanden bieden meer kans op resultaten. In principe is het een
zeer geschikt stuk voor weidevogels.
In het uitvoeringsplan weidevogelbeheer Binnenveld staat over dit gebied het volgende
geschreven
MAATSTEEG MIDDEN – BOERENNATUURBLOK VAN 24 HA
Dit gebied wordt gebruikt door vier boeren uit Achterberg. Dit was voorheen onderdeel van
de ecologische hoofdstructuur (EHS) / Nationaal Natuur Netwerk (NNN), maar het is uit de
begrenzing gehaald. Er zijn in het kader van de verkaveling afspraken gemaakt, dat deze
boeren op de gronden
pakketten afsluiten en
deze natuurvriendelijk
gaan beheren. Dat
hebben ze ook gedaan.
Een aantal percelen is
echter door de boeren
opnieuw ingezaaid en dit
heeft een andere grasmat
opgeleverd, die niet meer
kruidenrijk is. Het aantal
18 legsels viel er de
afgelopen jaren dan ook
tegen. Het beheer is
divers, namelijk 1 juni
land, 8 juni land, 15 juni
kruidenrijk en botanische
hooilandrand. Een mix die
passend is voor de weidevogels. Het land is zo nat, dat de eerste snee in de regel niet
bemest wordt. Op termijn zou hier met dit beheer weer een kruidenrijke vegetatie moeten
ontstaan en daarmee ook een goed weidevogelbiotoop moeten kunnen opleveren. Enkele
van de boeren past dit beheer goed, omdat ze ruim in het ruwvoer zitten. Het brengt nog wat
op vanwege de subsidie en het telt mee voor GLB en mestplaatsingsruimte, zo redeneren
ze. Een andere boer, die krap in de grond zit, zou het liever intensiever beheren en er zoveel
mogelijk goed gras van winnen. Het winnen van goed gras, dat voor de koeien voedzamer is,
is belangrijk voor deze boer. Verbeteropties voor dit gebied zijn er eigenlijk niet qua beheer,
qua openheid en qua vochttoestand. Het moet langzaam maar zeker weer kruidenrijk
worden. Dit vraagt tijd. Het is natuurlijk met de zware beheerpakketten een relatief kostbare
hoek land qua beheer, terwijl het momenteel niet heel veel rendement oplevert in aantallen
broedende weidevogels. Een optie is misschien het mozaïek samen af te stemmen, zodat er
altijd kort en lang gras is in kuikenperiode. Ruige mest die in de winterperiode kan worden
uitgereden, kan waarschijnlijk ook een verbetering zijn voor dit land. Momenteel is het qua
regelgeving mogelijk om vanaf december ruige mest uit te rijden. Ruige mest bij voorkeur
brengen naar percelen die geschikt zijn voor weidevogels zal effectief zijn.
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6.3 Vernatten en verlagen Achterbergse Hooilanden
In Achterberg e.o. is bekend dat SBB de botanische plannen voor de Achterbergse
Hooilanden in de herfst van 2022 gaat uitvoeren. SBB schreef daarover in de o.a. de
Dorpskrant. Op zich biedt het ook een kans voor weidevogels. Met een aantal ingrepen kan
prima inclusief gewerkt worden.
Op het kaartje van Beheer op
Maat (6.1) is maar wat duidelijk
hoe groot de potentie is voor
Grutto’s en Tureluurs in dit
deelgebied. Het grootste aantal
broedparen grutto’s zit hier! Het
zou zonde zijn als door te
rigoureuze ingrepen de Grutto
hier geen goede broedplek
meer kan vinden.

Foto: Tureluur met jong in de
Achterbergse hooilanden.

Foto: Man en vrouwtje Smient in het zonnetje bij de Grift
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7. Informatie voor agrariërs
7.1. Legsel informatie beschikbaar voor agrariërs
Deels overgenomen uit het jaarverslag 2020 van wvb de kiewiet in Scherpenzeel.
Wilt u zelf inzicht krijgen - lopende het seizoen - in waar op uw percelen
weidevogellegsels gevonden zijn dan kan dat vanaf nu geregeld worden. U kunt zelf
alle gevonden en gemarkeerde nesten tijdens het weidevogelseizoen volgen. Als
WBW gebruiken we daarvoor de database van boerenlandvogelmonitor.

De weidevogelcoördinator van WBW beheert de Legselregistratie in deze database.
In boerenlandvogelmonitor voeren alle weidevogelvrijwilligers hun gevonden legsels
per bedrijf in. Ook zijn er melkfabrieken die i.v.m. een puntensysteem aan
melkveehouders vragen om bewijs van deelname bij een weidevogelgroep, inclusief
een overzicht van alle gevonden legsels. Ook dit is nu zelf te raadplegen, als inlog is
aangevraagd. Uw coördinator kan u daarbij verder helpen. Interesse? Mail naar
rtdejong@planet.nl

7.2 Duurzame Zuivelketen
Duurzame Zuivelketen, is het samenwerkingsverband waarin melkveehouders en
zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde
zuivelsector. Vorig jaar is onder de melkveehouders een enquête gehouden en mede
door de resultaten is de website www.slimmevogels.net opgezet. Op dit platform
kunnen melkveehouders blijvend zichtbaar maken wat zij op het eigen bedrijf doen
aan de zorg voor boerenlandvogels. Daarnaast deelt het platform tips en ervaringen
hoe je in de dagelijkse praktijk voor boerenlandvogels en de biodiversiteit op het
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boerenbedrijf kunt zorgen. Melkveehouders kunnen hier in contact komen met
collega’s en experts, gerichte vragen stellen en leren van praktische tips en
ervaringen. Het platform maakt de inspanningen van iedereen in de melkveehouderij
zichtbaar voor een groot publiek. Enkele melkveehouders uit onze regio staan
inmiddels op deze site vermeld!

7.3 Last minute pakket afsluiten
Om aanwezige ‘kritische weidevogels’ extra ondersteuning te bieden kan vaak (tegen
vergoeding) een ‘Last minute’ of Rustzone voor ’kritische weidevogels’ worden
afgesloten;
• Een ‘Last minute’ afspraak houdt in dat een deel of het hele perceel enkele
weken van werkzaamheden wordt uitgesteld. Hier staat een reële
compensatie vergoeding tegenover.
• Een rustzone voor ‘kritische weidevogels’ betekend 50m2 gras rondom het
nest laten staan (7x7m.) en 50m2 gras laten staan langs de dichtstbijzijnde
sloot (bijv. 1x 50mtr. of 2x 25mtr.) ten gunste van uitkomende
weidevogellegsels. Hier staat een vergoeding voor € 100,- per nest voor.
• Voor aanvullende informatie, neem contact op met de veld coördinator van het
ANV, dhr. Dirk Jan Bleijerveld, Collectief Utrecht Oost, email
d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

7.4 Inzet drone collectief Utrecht
Dit jaar hebben we gebruik gemaakt
van de drone van collectief Utrecht
Oost. De drone is beschikbaar in
een netwerk van weidevogel
beschermgroepen. Goede afspraken
worden gemaakt. Bij ons geldt dat
we in samenwerking met de agrariër
afstemmen of we een dronevlucht
aanvragen voor bepaalde percelen.
Dit jaar hebben we dat gedaan op bij
Gerard van Laar in de Achterbergse
Hooilanden. Helaas ging de vlucht
bij Gerard letterlijk de mist in.
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Als een boer gebruik wil maken van de drone, neem dan contact op met de
coördinator van WBW.
Koffie stellen we dan zeer op prijs.
Bedankt.

Boslandweg 32
3911 VE Rhenen
M. 06-55767706
E. groenprojecthoveniers@gmail.com
Groen Project, familie Louters, ook
uw adres voor de kerstboom dit
jaar.
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8. Financiën
Vergoedingen gespaarde nesten
Het is mooie van de legselvergoeding van de gemeente Rhenen is dat het totaalbedrag gelijk
blijft, ook als de aantal legsels lager worden. Dat betekent er voor die agrariërs die ervoor
gaan per legsel wat meer geld beschikbaar komt. Het bedrag voor 2021 is € 3000. Met deze
vergoeding steken we die agrariërs een hart onder de riem. De uitbetaling aan de agrariërs
wordt via de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld verzorgd. Onder de agrariërs met
uitgekomen nesten (zie resultaten overzicht) wordt dit bedrag verdeeld. De bedragen per
weidevogel zijn verschillend. De vergoedingen zijn dit jaar hoger dan vorig jaar omdat er
meer geld is om uit te keren. Zeker voor de rode
lijst soorten is dat heel mooi. Bescherming
daarvan kan nu met € 100, = worden beloond.
Kievit
Uitgebroed € 40,-Grutto
Uitgebroed € 100,-Scholekster Uitgebroed € 100,-Tureluur
Uitgebroed € 100,-De uitbetaling loopt via de Agrarische
natuurvereniging (ANV) Het Binnenveld. Helaas
kwamen dit jaar maar 12 agrariërs in
aanmerking voor legselvergoeding.
Foto: € 40, = voor een uitgekomen nestje
De werkgroep WBW is de gemeente Rhenen zeer erkentelijk voor de huidige vergoedingen
en de ANV voor de uitbetalingen.
Voor 2022 is door de gemeente Rhenen wederom de toezegging gedaan om de
legselvergoedingen ter beschikking te stellen. Met dat geld kunnen we de agrariërs ook in
2022 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. Dit jaar bieden we de sponsoren een gratis advertentie aan. In de pot zit
voldoende geld om dit jaarverslag te financieren.
Ook sponsor worden als bedrijf of als particulier? 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
agrariërs 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
á Compagner
Vachtverzorging hond/kat
Hogesteeg 6a 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
Tweedehands
Snuffelcorner Rhenen
handelsonderneming
Meerdere adressen Rhenen
Bullinga timmerwerken
Houthandel/tuinhuisjes
Grebbedijk 26 Wageningen
Vleesboerderij Het Binnenveld" Vleesboerderij
Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen
Agrobusinesspark 32 Wageningen
Greenvalley
Veevoederadditieven
Groenproject
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 agrariërs 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: Alle foto’s (behalve die op pg 4 en pg 28) zijn van de hand van Peter
Pfeifer, Rhenen.
Met veel dank.
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