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Weidevogelbeschermgroep “Binnenveld-West”

Mooi Binnenveld met één grote kleurenpracht, het behouden waard.

lb; Slobeend-man, rb; Tureluur, lo; Grutto, opwacht bij jongen, ro; Gele kwikstaart.
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West. Het geeft u een
beeld van onze resultaten en wat we verder hebben gedaan dit jaar. Dit jaarverslag bieden we u als
boer, 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 het ANV Het Binnenveld, LTO,
Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeenten Rhenen en Veenendaal waar we mee samenwerken.
Het verslag is opgebouwd in een aantal hoofdstukken. Uiteraard bespreken we de eerst de
resultaten, dat is toch waar het veldwerk om draait. Maar omdat het niet ophoudt met
nestbescherming nemen we u mee in onze andere activiteiten van filmvertoningen tot (na de nodige
strubbelingen) het indienen van een paragraaf over weidevogelbeheer in het beheerplan van het
project Binnenveldse Hooilanden. Verderop in het verslag zullen we ons ook financieel
verantwoorden en uiteraard onze toekomstplannen uit de doeken doen. We beginnen met een
impressie van het weidevogelseizoen 2018 in ”vogelvlucht” bij ons in het Utrechtse deel van het
Binnenveld.

1.1 Impressie van het weidevogelseizoen 2018
Rond eind februari begin maart maken we ons normaal op voor het eerste kievitseitje van het jaar.
Maar op 1 maart stond ik op schaatsen op de Wageningse Nevengeul en menig kievit was de kluts
kwijt, hongerig en koud. Zo kreeg ik berichten van mensen over kieviten in hun achtertuin of elders
op plekken waar ze deze nog nooit eerder hadden gezien. Het seizoen begon door deze late hevige
kou laat en slecht, we hadden in het begin maar heel weinig nesten.
Toch hadden we in Veenendaal dit jaar op 16 maart het eerste ei van de provincie Utrecht. Harry
Dekker, vrijwilliger bij WBO vond het eitje vlak naast rondweg Oost in Veenendaal.

foto: Aart Aalbers

Van links naar rechts,
weidevogel coördinator
Roelof de Jong, coördinator
Weidevogelbescherming en
Adviseur Landschap bij LEU
Maarten van Beek, wn
burgemeester van gemeente
Veenendaal Piet Zoon en
trotse vinder Harry Dekker.
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Na verloop van tijd kwamen er toch weer meer broedparen naar het Binnenveld. Deze hadden
echter te maken met de vrijwillige kavelruil waar ze geen weet van hadden. Boeren kregen vanaf 1
april andere percelen in gebruik en gingen deze
naar hun eigen inzichten aanpassen voor de
hen passende teelt. Dat betekende dat
maislanden in graslanden werden omgezet en
andersom. De kieviten die hun zinnen hadden
gezet op deze percelen werden verrast door
bulldozers, grondverzetters en vlakmakers. Dit
betekende dat we dit jaar in verhouding veel
nesten hebben verloren door werkzaamheden.
Gelukkig konden we bij de normale
bewerkingen, zoals ook op de Weidevogelfilm
te zien is, de nesten wel beschermen. Na de
“eerste leg” met slechte resultaten kwam er
dan toch de tweede leg (alleen bij de Kievit) die
heel goed is verlopen. Van de droge zomer die
daarna kwam hadden de jongen minder last.
Die waren toen al vlieg-vlug. Wat ons wel opviel
is dat veel vogels migreren in het gebied. Op
percelen waar normaal veel broedparen
aanwezig waren zaten er nu geen en op andere juist veel meer. Zo o.a. op een perceel met
fabrieksaardappelen van de WUR-Unifarm.
Geloof me, het beschermen van nesten op een perceel met aardappelen is heel intensief. Van de 8
nesten zijn uiteindelijk 5 uitgekomen.
Al met al weer een verrassend en bijzonder jaar met uiteindelijk ongeveer dezelfde resultaten dan
vorig jaar.

Naast onze corebusiness, het
beschermen van nesten en jongen,
zijn we vooral bestuurlijk heel actief
geweest. Bij de vrijwillige kavelruil
zijn de Achterbergse Hooilanden
nog steeds in beeld voor
weidevogels. SBB en boeren hebben
daar de mogelijkheid om gebruik te
maken van middelen van de
provincie Utrecht t.b.v.
weidevogels.

Aan de andere kant van de Grift, in
Gelderland, speelt het project Binnenveldse Hooilanden. Ook daar hebben we geprobeerd meer
aandacht te krijgen voor de weidevogels. Dat viel nog niet mee en resulteerde uiteindelijk tot het
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indienen van een zienswijze op de plannen. Gelukkig werden we toen meer gehoord en zijn we
inmiddels in gesprek met de uitvoerende partijen. De zorgen voor het behoud van de weidevogels
zijn nog niet weg maar de bestaande populatie is nu wel meer in beeld bij de uitvoerders.
Een nieuwigheid dit jaar was de
inzet van een weidevogeldrone
met infrarode camera. Hiermee
kunnen nesten worden
opgespoord. Een ontwikkeling
die we blijven volgen en
inzetten waar dat passend is.

1.2 Afscheid Wil van Loosdrecht en John en Nicoline Bakker
Graag willen op deze plaats een speciaal dankwoord aan Wil van Loosdrecht en John en Nicoline
Bakker richten. Vanaf het begin dat Willem Kroodsma begon met weidevogelbescherming zijn zij
actief geweest. Dat betekent dat zij ongeveer 25 jaar actief in het veld de nesten beschermden. Zou
dat (met alle anderen die daarbij betrokken waren) ook een reden zijn dat we nu nog in het
Binnenveld zo van de weidevogels kunnen genieten? Ik denk het wel. Op 14 december namen we
afscheid van deze trouwe beschermers. Bedankt! Hieronder: Blij met hun cadeau; een op
steigerhout geschilderde Grutto van Natuur-Schilder Harm Roseboom uit Ede. Voor meer info over
de Natuurschilder en zijn bijzondere werk, neem contact op met de coördinator.

Van links naar rechts; Nicoline en John Bakker en Wil van de Loosdrecht.
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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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2. Ons werkgebied (deels overgenomen uit het verslag van 2015)
2.1 Ons werkgebied op de kaart
Op onderstaande kaart is ons werkgebied aangegeven. Ten oosten van de Grift is
Weidevogelbeschermgroep Binnenveld Oost actief.

Het werkgebied is circa 600 - 700
ha groot en gelegen tussen de
Cuneraweg en de Grift (of
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 dit jaar voor het
laatst nog bestond uit stukken
grond van 5 eigenaren verdeeld
in het gebied en daaromheen
grond van SBB. Na de kavelruil
zijn deze stukken meer op elkaar
aangesloten. Daarover meer in
paragraaf 6.1.

2.2 Ligging en ontstaansgeschiedenis
Het Binnenveld laat zich ook beschrijven als het zuidelijkste deel van de Gelderse Vallei. Het is
ontstaan tijdens een ijstijd, toen een gletsjertong zich een weg baande en links en rechts het zand
omhoogduwde. Dat zien we aan de stuwwallen “Utrechtse Heuvelrug” en “Veluwezoom”. Het lage
natte gedeelte bleef in het midden achter. Er liggen niet voor niets dorpen met de veel zeggende
namen “Bennekom” en “Veenendaal”. Deels werd dit dal door westelijke winden opgevuld met zand
en vormden zich een aantal dekzandruggen.
Toen na de ijstijd het warmer en vochtiger werd ontstonden verschillende plassen en meertjes en
trad veenvorming op. Zo ontstond een veengebied met kleiafzetting in de laagste gebieden door
rivierklei en zandafzettingen in de hogere gebieden. Op de geomorfologische kaart is één en ander
goed aangegeven.
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Geomorfologisache kaart van Rhenen en het Binnenveld. Bron: Natuurlijk Rhenen, 2008. Op de
kaart zijn de vanouds aanwezige veenweidegebieden ( paars) aan weerskanten van de Grift ( laagste
deel) nog goed herkenbaar.

Op de zandruggen ontstond vroege bewoning. De oude kronkelige wegen in De Kraats zijn sprekende
voorbeelden van wat de bewoners toen hebben aangelegd. Ook op de flanken van de heuvelrug
werden boerderijen gesticht, vaak omgeven door een houtwal. Boeren bebouwden kleine stukjes
akkergrond en noemden dat de “kampen”. Dit kampenlandschap is nu nog herkenbaar bij
bijvoorbeeld de Snijderssteeg (Achterberg). In de nattere stukken werd in de 15e eeuw begonnen
met de ontginnen van het veen in het Binnenveld. Om turf af te voeren werd de Bisschop Davids
Grift (het huidige Valleikanaal) gegraven. Na de vervening werd de natste stukken als hooilanden
gebruikt (daar kon je alleen zomers maar op) en op de hogere stukken, dichterbij de boerderij en
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heuvelrug liepen de koeien en werden de graslanden extensief gebruikt. Omdat op de natte stukken
niet werd beweid ( geen mest) verschraalden deze stukken nog verder tot de zgn. blauwgraslanden”.
Door verdere ontwatering is nieuwe bebouwing mogelijk en ontstaan kaarsrechte wegen zoals
bijvoorbeeld de Weteringsteeg en haaks daarop de Zuidelijke Meentsteeg. De ontwikkeling van de
melkveehouderij staat ook niet stil en door middel van toepassing van kunstmest en vormen van
ontwatering ontstaan in de eerste helft van de 20ste eeuw bloemrijke weidelanden. De Wageningse
bioloog Ir. Bijhouwer schreef in 1931: In de zomer spreidt het Binnenveld een bloemenweelde ten
toon, zoals men die op niet veel plaatsen in Nederland zal aantreffen”. Door verdere ontwatering en
intensievere melkveehouderij zijn onze boeren in staat veel meer productie van hun land te halen
wat echter betekent dat het voor de weidevogels heel lastig gaat worden om daar jongen groot te
brengen.
2.3 Bedrijven
Melkveehouderijbedrijven zijn zoals hierboven en in de inleiding aangeven de grondleggers geweest
van ons weidevogelgebied in het Binnenveld. De bloemrijke weidelanden boden precies wat de
weidevogels nodig hadden. Nu zien we weilanden met eenzijdig donkergroen grasland die goed en
hoogwaardig veevoer leveren. Daartussen nog enkele percelen voor maisland, ideaal voor
broedende kieviten, minder ideaal voor de jonge pullen. In hoofdstuk 5 kunt u lezen dat in deze tijd
de trend weer anders is en boeren meer mogelijkheden zoeken van natuurinclusieve landbouw. Ook
voor maispercelen zijn er nu mogelijkheden van kievitstroken zodat er wel meer overlevingskansen
voor de pullen ontstaan.
Boerenzwaluw

Tapuit, mannetje
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3. Onze werkwijze
3.1. Zo zijn onze manieren
Over onze werkwijze dit jaar een korte lijst met: ”Zo zijn onze manieren”. Zie voor meer details en
afspraken eerdere jaarverslagen die te vinden zijn op de websites van het IVN:
www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen en op de gezamenlijke website van de weidevogelaars:
www.inhetbinnenveld.nl .
Dit zijn onze manieren:
✓ We werken in het veld nu met ongeveer 10 actieve vrijwilligers
✓ Dat doen we in 2 groepen, één tussen de Grift en grofweg de Weteringsteeg met Louwe
Hummel als groepshoofd en één groep vanaf de kernen Achterberg en Rhenen tot aan de
Weteringsteeg met Roelof de Jong als groepshoofd
✓ We doen dat op basis van toestemming van de boeren waar we bij het begin van het seizoen
afspraken mee maken
✓ We werken op basis van de richtlijnen afgesproken tijdens onze 2 jaarvergaderingen
✓ We houden ons aan de richtlijnen van het Landschap Erfgoed Utrecht
✓ We hebben een vergunning van de politie Rhenen en van SBB voor de Achterbergse
Hooilanden
✓ Nesten, de ligging er van, leggen we tegenwoordig direct vast met onze telefoon op de
website van Landschapsbeheer Nederland; www.landschappen.nl/themadossier/natuur/dossiers/boerenlandvogels-weidevogels
✓ Daarna communiceren met de boeren hoe we de nesten in het veld hebben aangeven en
proberen in overleg met hen de beste beschermmaatregel te treffen
✓ We maken met bordjes bekend waar we beschermen en zo zijn we ook voor anderen
“zichtbaar”.
3.2 Oproep nieuwe vrijwilligers
Onze oudste leden stoppen en zo dunt onze
groep langzaam uit. Dat willen we graag een
halt toe roepen. Daarom zijn we opzoek naar
nieuwe vrijwilligers. We bieden een nieuwe
vrijwilliger een enthousiast team en een clinic
weidevogelbeschermen. Je gaat eerst gewoon
met ons mee het veld in en als het klikt zijn er
diverse cursussen bij LEU om je kennis en

vaardigheden verder op te voeren. Meld jij je aan?
Dat kan bij Roelof de Jong, 06 13269280 of via de
email; rtdejong@planet.nl
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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
12

4. Resultaten
4.1 Resultaten WBW in beeld
Na een slechte start vanwege het koude weer vallen de definitieve resultaten uiteindelijk niet tegen.
Het aantal uitgekomen nesten van de kievit is met 2 gestegen, dus nagenoeg gelijk. Het aantal
Gruttoparen is weer flink gestegen ten opzichte van vorig jaar maar zit nog niet op het niveau van
daarvoor. Van de overige soorten zijn de aantallen zo klein dat je daar eigenlijk geen uitspraken over
groei of krimp kunt doen. Ze zijn er nog zullen we maar zeggen en we koesteren deze soorten,
waarvan er veel op de rode lijst staan.
Hieronder de resultaten in beeld van wat wij noemen de “Big Five” van het Binnenveld. Het gaat om
de soorten Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster en Wulp. Elk bolletje is een waargenomen nest! Let
wel dat is niet hetzelfde als een uitgekomen nest. Het geeft de intensiteit aan van de aanwezige
broedparen.
Wat opviel is dat met name de kieviten sterk migreren. Eerder zaten er veel kieviten naast de
Levendaalseweg en de direct daaraan grenzende percelen. Dit jaar nauwelijks. Bijzonder was dat juist
de wat drogere stukken van de Unifarm van de WUR in beeld waren. Een verklaring hebben we niet.
Iets anders zijn onze zorgen vanwege de afname van maispercelen. Omdat de kievit vanwege de
intensieve graslandteelt meer kiest voor mais wordt dat lastig als die er niet meer zijn. We hopen en
elders in dit verslag is dat ook te lezen, dat er meer ruimte komt voor botanische hooilanden of
kruidenrijk grasland met uitgesteld maaibeheer.
Naast de “Big Five” van de
weidevogels zagen we een
mooie ontwikkeling bij
andere vogels die in het
gebied voorkomen.
Frappant is wel de
toename van de Gele
Kwikstaart. Vaak zagen we
ook de Graspieper de
Roodborsttapuit en ook
de Tapuit hebben we
meer gezien dan andere
jaren.
Rood;Grutto, Wit;Kievit,
Blauw;Scholekster,
Groen;Tureluur, Bruin;
Wulp
Hiernaast de kaart van
het WBW werkgebied met
de nesten van de
weidevogels
Bron: www.weidevogelbescherming.nl; Stichting landschapsbeheer Nederland
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4.2 Resultaten WBW werkgebied en aansluitende Achterbergse Hooilanden in cijfers: 2017 en 2018
2018

WBW zoekgebied Bron:
eigen vrijwilligers

Kievit

Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed

Grutto
Scholekster
Tureluur
Wulp

119
77
2
2
2
2
1
1
4

Veldleeuwerik

2017

WBW zoekgebied
Bron: eigen vrijwilligers

Kievit

Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten
Uitgebroed
Aantal nesten

Grutto
Scholekster
Tureluur
Wulp
Veldleeuwerik

113
75
0
0
3
3
1
1
1
1
0

Gele Kwikstaart
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Achterbergse Hooilanden
Dit jaar heeft Sovon geen
tellingen kunnen verrichten.
De schatting van ons is als volgt:
Aantal territoria
7
Aantal territoria

7

Aantal territoria

geen

Aantal territoria

3

Aantal territoria

2

Aantal territoria

4

Achterbergse Hooilanden
Dit jaar heeft Sovon geen
tellingen kunnen verrichten.
De schatting van ons is als volgt:
Aantal territoria
9
Aantal territoria

3

Aantal territoria

geen

Aantal territoria

3

Aantal territoria

2

Aantal territoria

1?

4.3 Resultaten het hele Binnenveld
Het hele Binnenveld is van waarde voor de weidevogels en die komen er ook heel veel voor.
Via de ANV werken de beide werkgroepen WBO en WBW steeds meer samen en geven we
ook onze resultaten over en weer aan.
Overzicht Aantallen weidevogels en broedparen in het Binnenveld**

Het jong van de Kievit maakt
zich onzichtbaar voor de
fotograaf.

Helaas mislukt!
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4.4 Overzicht per locatie

Legsel gegevens seizoen 2018 - Districht UT 18

NAAM BEDRIJF

Adres

G.J. ter Maaten
Maatsteeg 8
Bart van Laar
Cuneraweg 38
Henk Geesink
Maatsteeg 10
Monsato, cp Hans Hoogakker
Wageningse Afweg 31, W.
Gert van Laar
Levendaalseweg 9
Jansen
De Dijk 57
Jacob van Laar
Weteringsteeg
Wilco Versteeg
Vrijweidersweg
WUR Unifarm
Bornsteeg Wageningen

T Henken
Jan B Henken

Zuidelijke Meentsteeg
Nrd Meentsteeg 16A

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

Maatsteeg 18
Weteringsteeg 42

Gerrit van de Scheur
E.J. van Laar

Nrd Meentsteeg 10
Maatsteeg 16

C. van de Westeringh
T. van de Meijden
G. Roseboom
G. Roseboom
J. van Oort
SBB
E.J. Roekel
G.J. Ter Maaten
J van der Kolk
W. van der Meijden
Wijnand Versteeg
H van der Scheur

Cuneraweg 20
Zuidelijke Meentsteeg 20
Weteringsteeg 34a
Weteringsteeg 34a
Achter de lijn 6

M. Bloed
Verwoerd
R van Laar

Marsdijk 18 Lienden
Dwarsweg 2
Rauwveldseweg 1

Cuneraweg 42
Veenweg 5
Weteringsteeg 12
Sundertweg 4
Kampjesweg 14
Cunereaweg 60

perceel
Laarsenberg (mais)
Laarsenberg (mais)
Laarsenberg (mais)
Levendaalseweg
Maatsteeg (mais)
De Dijk (mais)
nieuw grasland
hoek Wetst-Zuidmnw (mais)
Middelbw/vrijweiderst(mais)
Aardappelen
Bonen
Naast bos/olifantengras (mais)
Vrijweidersweg (mais)
Middelbw (L) (mais)
Schoutensteeg (mais)
Weteringsteeg t.o. 44-42 (mais)
Maatsteeg (gras)
Meentwallen (mais)
Friese Steeg (mais)
Maatsteeg (gras)
Achterbergse hooilanden (gras)
Achterbergse hooilanden (gras)
Achterbergse hooilanden (gras)
Maatsteeg (mais)
Achterbergse hooilanden (gras)
Achterbergse hooilanden (gras)
Maatsteeg (braak->gras)
Veenweg/grift (mais)
Maatsteeg (braak->gras)
Zuidelk meentst (mais)
Middelb. Weg (mais)
Veenweg (gras)
Maatsteeg (grift)
Friesesteeg (mais)
Dwarsweg (mais)
Grift (mais)

Kievit
Nest Uit verl bij pred. 2de leg uit pred. ScholeksterWulp
bew.
1 1
1 1
1
1
2
1 1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1 2
4
4
4
3 1
1 1
2
2
4
4
7
4 3
1
1
2
1 1
3 1
2
3
2 1
1
3
3
3 3
1 1
4 4
1
1
1
3
3
1
1
5 4
1
1 1
1 1
1
2
2
5 5
15
10 9
2
2
1
4 4
1
2 1
2 2
1 1
1 1
78 41 15

16

15
1

5
5
3

3
5
3

Tureluur Grutto Leeuwerik

1

1

1
1

1

3

1
5

3

4

9

4

4

2

1
1
1

22

48

36

12

1
2

4.5 Bijzondere resultaten.
Vaak worden we volop geholpen door boeren, burgers en loonwerkers. Deze keer pikken we er drie
voorbeelden uit.
Op het perceel achter De Wildernis aan de Maatsteeg zitten altijd een aantal paren kieviten. De
eerste legsels gingen verloren door werkzaamheden en dat was ook in de ogen van de buren niet de
bedoeling. Het tweede legsels hebben we samen gevonden en gemarkeerd. Bij bewerking is aan de
trekker chauffeur de bedoeling uitgelegd en dat ging toen helemaal goed. Het resultaat: drie nesten
keurig uitgekomen. Bedankt Wendy en Edwin.
Dit jaar was het spannend op de percelen van de Unifarm van de WUR. Het bouwplan was bonen,
aardappelen en mais en er waren veel kieviten vanwege de ruige resten van de teelt van vorig jaar. In
goed overleg ook met de uitvoerende
loonwerker Gijs van Haaren zijn veel nesten
gespaard. Uiteindelijk mogen we niet
ontevreden zijn met de resultaten.

De kievit loopt al zenuwachtig rond.
Maar geen nood, Rijk Jan Kroesbergen van loonwerkbedrijf
VOF Gijs van Haaren verlegt keurig het nest.

Het beschermwerk bij de aardappelen was heel intensief, bij het
ploegen, poten en aanaarden. Bij het aanaarden werden de nesten
door de medewerkers van de WUR-Unifarm opgepakt en terug
gelegd. Eerst werd er dan een kuil in de nieuw aangeaarde grond
gemaakt en daar kwamen de eieren weer in. Het resultaat is dan
toch uiteindelijk goed met 5 van de 8 uitgekomen nesten.
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Boeren melden ons steeds vaker hun eigen nesten of
waarnemingen.
Zo gaf Jan Henken van de Noordelijke Meentsteeg
aan dat hij 4 half-was kievietskuikens op het
maisperceel had. Het zelfde perceel overigens waar
de Scholekster ook een nest had.

Blij waren we met de jonge grutto’s op het land van
G.J. van Laar aan de Maatsteeg. Hij stuurde een foto van de kuikens die op de gemaaide gras liepen.
Diverse keren
hebben we ze
daar later nog
zien lopen.
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5. Weidevogelsubsidies, twee nieuwe maatregelen in het veld in samenwerking met Collectief
Utrecht Oost in het kader van meer kansen voor de kievit
Elk jaar stelt de provincie Utrecht een natuurplan op met de zg. ANLb regelingen. In 2018 waren er
dit jaar voor het eerst twee nieuwe mogelijkheden voor boeren om subsidie te verkrijgen voor
weidevogelbeheer. Daarvoor is een kleine aanpassing in de bedrijfsvoering nodig. Het gaat om een
rustperiode en/of akkerrandenbeheer op maïsakkers en in sommige gevallen uitgesteld maaien op
grasland.
5.1 Kievitstroken op maisakkers
Pullen van de kievit zijn op vers geploegde en gezaaide maisakkers in het nadeel. Ze hebben geen
voedsel en er is geen dekking tegen rovers. Een oplossing is rondom, of langs de randen, een strook
niet te bewerken maar deze te voorzien van een mengsel kruiden en grassen geschikt voor die jonge
pullen. Vanwege de kavelruil dit jaar was het wat lastig om hier mee een start te maken. Niet alle
boeren wisten bij het begin van het seizoen welke percelen uiteindelijk door hen in gebruik konden
worden genomen. Toch hebben we (en ook bij WBO) een paar proeven gehad en dat pakt goed uit.
De vrijwilligers monitoren de resultaten. Die waren gewoon goed! We hopen dat volgend jaar meer
boeren mee gaan doen. Boeren kunnen er ook voor kiezen de ruwe maïsakker niet te bewerken tot
15 mei. De pullen zijn dan half-was en kunnen wegkruipen. Zeker in combinatie met een kievitstrook
biedt dit veel extra kansen.

Hier een foto van een akkerrand
met kievitstrook. Foto Hans
Veurink.

De stroken kunnen 3 tot 12
meter breed zijn en worden voor
dit doel speciaal ingezaaid met
een mengsel geschikt voor
voeding en dekking van jongen
pullen van de kievit. Dit mengsel
en het inzaaien kunnen door het collectief worden geregeld waarbij de kosten worden verrekend
met de beheervergoeding.
5.2 Uitgesteld maaien
Eigenlijk is deze maatregel pas van kracht in 2019 voor het hele Binnenveld. Maar drie boeren,
eigenaren van grond in de Achterbergse Hooilanden zijn al gestart met een proef in 2018. Het
betekende dat ze niet eerder dan 1 juni mochten maaien. Pachters van SBB in het gebied mogen pas
maaien vanaf 15 juni. Andere boeren (die niet meedoen) maaien vaak eerder. Zo ontstond eigenlijk
als vanzelf een mozaïek met een grasmat in verschillende stadia. Op de percelen met een
overeenkomst hebben we geen nesten gezocht. Niet nodig om de dieren daar te storen. Er vonden
geen bewerkingen plaats dus nestbescherming was ook niet nodig. We hebben wel gekeken naar het
voorkomen van territoria en we vonden verschillende soorten, met name veel Grutto’s. Net voor 1
juni hebben we met een weidevogeldrone gevlogen. Dit had twee doelen.
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1. We konden ervaring op doen met het gebruik van een drone. Dat was leuk en leerzaam. Collega’s
van Eemland die over een drone beschikken hebben ‘s morgens vroeg om 06.00 uur (net na
zonsopkomst) gevlogen en opnamen gemaakt.
2. We wilden natuurlijk wel graag weten wat er nog zat in dat lange gras. Het bleek dat er geen
nesten meer lagen maar dat er wel veel jongen zaten. Dit is besproken met de boeren die aangaven
hier rekening mee te willen houden bij het maaien.
Beeld van een vlucht. Alle stippen geven
plekken aan waar (jonge) dieren zaten.

5.3 Mogelijkheden voor 2019
Voor 2019 zijn de maatregelen die boeren kunnen
nemen verder uitgebreid. Het biedt boeren stap
voor stap kansen om wat meer natuurinclusief te
werken. De provincie Utrecht heeft daarvoor in haar natuurplan 2019 ruimere mogelijkheden in
aanbod. Het is aan ons en aan de ANV en LTO organisatie om samen met het Collectief Utrecht Oost
hier meer op in te zetten.
Als boeren mee doen gaan ze in hun bedrijfsvoering iets later doen of iets anders doen. Dit kost
opbrengsten. Daarvoor in de plaats ontvangen ze een vergoeding uit de beschikbaar gestelde
weidevogelpakketten. Voor 2019 zijn er mogelijkheden voor grasland met kruidenrijk grasland en
uitgesteld maaien en voor maisakkers met uitgesteld bewerken en kievitstroken. Als weidevogelaars
gaan we graag het gesprek aan met boeren om de inzet hiervan te stimuleren.
Informatieve bijeenkomst Huis van de Gemeente.
We hebben ook samen met de ANV daarvoor een informatiebijeenkomst georganiseerd in Het Huis
van de Gemeente op 28 november jl. De dhr. Hans Veurink, coördinator bij het Collectief Utrecht
Oost heeft toen een inleiding gehouden. De mogelijkheden en de werkwijze zijn toegelicht. Mocht u
dit gemist hebben maar wel belangstelling hebben, neem dan contact op met de ANV of direct met
Hans Veurink.
Adres gegevens:
Email: info@collectiefutrechtoost.nl
tel:
06-53701000
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6. Andere activiteiten naast ons veldwerk
6.1 Bestuurlijke activiteiten bij de kavelruil Achterberg
De vrijwillige kavelruil is afgerond en daar zijn wij ook blij mee. Voor boeren zijn er betere
omstandigheden voor passende bedrijfsvoering en voor SBB op de Achterbergse Hooilanden zijn nu
nieuwe mogelijkheden voor beter passend beheer. Onze bestuurlijke activiteiten begonnen in 2016
met het schrijven van een pleitnota. Die heeft goed effect gehad. De kern van de pleitnota was:
”Creëer een bufferzone tussen landbouwgrond en SBB natuurgrond zodat de overgangen in het
gebied minder hard zijn. En zorg er voor dat op die bufferzone de omstandigheden voor de
weidevogels worden geoptimaliseerd.
We zijn met diverse partijen in gesprek geweest en het resultaat is dat de landbouwgronden in het
zuidelijke deel van de Achterbergse Hooilanden nu min of meer als zodanig gebruikt gaan worden.
Voor deze percelen geldt dat boeren daar met het collectief Utrecht Oost contracten gaan afsluiten
t.b.v. weidevogelbeheer. Het waterpeil mag daar niet verder worden verlaagd. Aan de noordkant is
nu een aaneengesloten robuust gebied voor SBB ontstaan. We zijn met SBB in overleg over de
precieze beheermaatregelen, ook t.b.v. weidevogels. Daarbij is gebruik door boeren die extensief
willen werken niet uitgesloten. Of en hoe dit vorm kan krijgen lijkt ons vooral de moeite van het
onderzoeken waard. Op 28 november werd hierover meer aangegeven door dhr. Kees de Lange van
SBB, zie paragraaf 7.1

6.2 Bestuurlijke activiteiten bij de Binnenveldse Hooilanden in Gelderland
De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders
Natuurnetwerk. Natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders werken hier samen met
overheden aan de aanleg van nieuwe natuur. Zo ontstaat een uniek gebied van ruim 280 hectare
aaneengesloten natuur.
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Bij de plannen ontdekten we als weidevogelaars tot onze schrik dat de bestaande
weidevogelpopulatie met diverse rode lijst soorten waaronder de Wulp, de Grutto en Tureluur niet
of nauwelijks in beeld waren. De doelstelling van de Binnenveldse Hooilanden zijn vooral botanisch.
Er wordt afgegraven en vernat. Mogelijk ontstaat er een biotoop voor speciale soorten zoals de
watersnip, maar ondertussen staat de biotoop voor de bestaande populatie weidevogels onder druk.
Of nog sterker uitgedrukt, dan wordt de habitat van o.a. de Wulp gewoon aan de kant geschoven.
Het jaar 2019 is het jaar van de Wulp. Het zal toch niet zo zijn dat natuurontwikkelaars in het
Binnenveld in het jaar van de Wulp de biotoop van de Wulp weghalen?
Natuur inclusieve natuur
Wat ons verbaasde is dat wij de indruk kregen dat er vooral exclusief wordt gedacht. Er is maar één
doel en dat is botanisch. Raar, terwijl er op veel plaatsen in het land (in tegenstelling van wat vroeger
wel meer het geval was) nu goed wordt samengewerkt tussen bijvoorbeeld landbouw en
terreinbeheerders. Natuurinclusieve landbouw is een voorbeeld, en ook half natuurlijk beheer op
bijvoorbeeld gronden van SBB komt steeds vaker voor. Je zou dus voor de Binnenveldse Hooilanden
ook op dit gebied meer samenwerking verwachten. Let wel, wij als weidevogelaars vinden het
project Binnenveldse Hooilanden op zich prachtig. Ook de samenwerking tussen de coöperatie met
boeren en SBB en Mooi Binnenveld is een knap staaltje werk. Maar het is wel raar dat wij als
weidevogelbeschermers moeten opkomen voor de bestaande natuurwaarden (ook een stukje
cultureel erfgoed). Onze oproep is samengevat een oproep voor meer natuur inclusieve natuur en
dat niet de ene natuurontwikkeling de andere natuurwaarden gaat verdrijven.
Zienswijze
Omdat onze oproep in eerste instantie geen gehoor vond bleef ons niets over dan een protest. Ons
protest is een heel verhaal. Hier geven we het kort aan. Omdat we niet goed in gesprek konden
komen met bestuurders konden we niets anders doen dan een zienswijze tegen de plannen in te
dienen. De zienswijze werd mede ondersteund door het IVN van Veenendaal-Rhenen en van Ede. Het
gevolg was dat er daarna wel verschillende gesprekken met verschillende partijen zijn gevoerd en dat
zowel de weidevogels zelf als de weidevogelwerkgroepen nu wel meer in beeld zijn. We zijn in de
gelegenheid gesteld om een paragraaf Weidevogelbeheer in te dienen in het concept Beheerplan
Binnenveldse Hooilanden. Deze paragraaf drukken we hier integraal af met als doel dat iedere lezer
weet wat onze inzet is. Het is (bij het verschijnen van dit jaarverslag) nog de vraag of en in welke
mate uiteindelijk deze inzet wordt omgezet in concrete uitwerkingen in het plan. Het is daarbij aan
ons (en nu u er weet van heeft ook aan u als u dat wilt) om de vinger aan de pols te houden

Paragraaf Weidevogelbeheer t.b.v. 2e concept Beheerplan Binnenveldse
Hooilanden
Doel van het weidevogelbeheer voor de Binnenveldse Hooilanden is het
duurzaam in stand houden en ontwikkelen van de aanwezige populaties
Grutto, Tureluur en Wulp. Zonder de botanische doelstelling van het plan
te schaden kan ook al bij de uitvoering van het inrichtingsplan rekening
worden gehouden met bestaande en te ontwikkelen
weidevogelpopulaties. Duurzaam weidevogelbeheer betekent een goede
basisinrichting van alle beoogde gras- en hooilanden, zijnde - in volgorde
van relevantie voor weidevogels- : dotterbloemhooiland, blauwgrasland, glanshaverhooiland,
associatie kamgras/witbolgrasland, kruiden- en faunarijkgrasland.
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Voor duurzaam weidevogelbeheer op deze gras-/hooilanden is het daarom wenselijk om bij
inrichting en beheer alle mogelijkheden/kansen te benutten voor broedgebied, kuikenland
én opvetgelegenheid.
Als belangrijkste aandachtspunten voor het broedgebied voor weidevogels zijn te noemen:
•
•
•
•
•
•
•

voldoende kleine plasdraslocaties op bovengenoemde gras- en hooilanden
vegetatiestructuur rondom plasdraslocaties laag te houden
variatie in vegetatiestructuur, waarbij in het voorjaar kort tot kaal
voldoende hoge grondwaterstand (GWT), maar niet continu plasdras
handhaving van het ‘stiltegebied’ en de rust in het broedseizoen vanaf 15 maart tot 1
juli
behoud/vergroting van de openheid via regelmatige kap en snoei
tegengaan predatie, zo nodig door uitrasteren en inzet wildcams

Als belangrijkste aandachtspunten voor het kuikenland zijn te noemen:
•
•
•
•
•
•
•

maaibeheer(data en spreiding) mede af te stemmen op weidevogels, incl. handhaving
daarop
waar mogelijk inzetten van extensieve beweiding met bijzondere rundersoorten (<1,5
VGE/ha)
afhankelijk van vogelsoort en timing broedseizoen een maaidatum vanaf 1 juni
uitlopend tot 1 juli
toegankelijkheid in broedseizoen beperken tot vaste observatie/uitkijkpunten en
begeleide excursies
greppelplasdras tot half juni voor met name Tureluur en Kievit
natuurvriendelijke oeverinrichting van de nieuwe afvoersloten en overige
watergangen
natuurvriendelijk oevers langs ontwateringssloten

Als belangrijkste aandachtspunten voor de opvetgelegenheid in het voorjaar zijn te noemen:
•
•

Grutto: voldoende kleine plasdraslocaties op gras- en hooilanden (mrt-mei)
Grutto: indien mogelijk beperkt ruige mest (=10 m3 per ha)

En verder zijn van belang:
•
•
•
•
•

jaarlijkse monitoring van natuurwaarden en natuurbeheer; plasdraslocaties apart
monitoren
aanleg van fysieke belemmeringen langs de Veensteeg om betreding tegen te gaan
ganzenpopulaties in toom houden door gerichte beheermaatregelen (ei-prikken/schudden)
waar nodig tijdelijke afsluiting van recreatieve voorzieningen in het broedseizoen
(15/3 tot 1/7)
aanstellen van een coördinator natuurbeheer en recreatie
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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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6.3 Filmvertoningen
De film: “Weidevogels in het Binnenveld” is echt een succes. Meer dan ooit gedacht, maar wel heel
fijn dat het zo uitpakt. Door de film hebben we heel veel mensen de waarde van het Binnenveld voor
weidevogels kunnen laten zien. We hebben naar aanleiding van de filmvertoning ook veel goede
gesprekken over weidevogels gevoerd. De film is ruim 20 keer vertoond en we krijgen nog
regelmatig aanvragen. Na het vertonen van de film gaan we vaak in gesprek met de zaal. Er zijn
vertoningen geweest met meer dan 80 mensen en gezelschappen van ongeveer 25 - 40 personen.
We startten in het voorjaar 2017 in de Cunerakerk met Ons Genoegen met ruim 500 mensen en
nadien volgde de rest. We hebben het niet precies bijgehouden maar het bereik is best groot vinden
we.
En dan is er ook nog de verkoop van de film voor “eigen” gebruik. Destijds hebben we 120 USB sticks
en 200 DVD’s gemaakt. Deze zijn nu bijna op. Dus als er nog belangstelling is moet u er vlug bij zijn.
Wat leuk is dat ook verschillende andere groepen weidevogelliefhebbers de film hebben gekocht. Zo
wordt de film ingezet van Zuidholland tot Friesland. Al met al een mooi iets en nog steeds kunt u ons
vragen voor een inleiding met de filmvertoning.

Presentatie film in Veenendaal, Westerkerk, op aanvraag van Wijs met je Wijk. Foto Freek Visser.
Nog een paar te koop
Als u nog een DVD of USB wilt kopen dan kunt u beter doorpakken want er zijn er niet veel meer. U
kunt nog geld overmaken op rekening nummer NL13INGB0008076976 t.n.v. IVN Ver. voor
Natuureducatie. Een USB kost E 12,= en een DVD E 14,= Vermeld bij het overmaken duidelijk uw
naam en adres gegevens zodat we de film naar het juiste adres sturen.
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6.4 Excursies; plas-dras en meer
Dit voorjaar zijn we bij collega Weidevogelbeschermgroep in Houten op excursie geweest. Houten is
net als bij ons door de Provincie Utrecht in de natuurbeheerplannen ingedeeld in de categorie
“Droge Dooradering”. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Eemlanden die zijn ingedeeld als
“Open Graslanden”. Voor de subsidies maakt dit uit. Om een lang verhaal kort te maken; “wij en
Houten kunnen niet op voorhand gebruik maken van regelingen voor Plas-Dras. Houten is echter
creatief aan de slag gegaan en heeft toch zoiets als proef van de grond gekregen. Wij gingen kijken.
Hieronder ziet u een pomp op zonnecellen die als het zonnetje schijnt een heel eind verderop water

in een van nature laag stuk weiland pompt. Een stuk weiland waar het water dan ook 3 – 5 cm blijft
staan. Ze werken met dit systeem alleen maar aan het begin van het seizoen. Het doel is om een
beter foerageergebied te krijgen voor de weidevogels die broeden in de omliggende maispercelen.
Op de maispercelen was wel een subsidie aangevraagd
voor uitgesteld bewerken en kievitstroken. ( zie
hoofdstuk 5).
Het systeem is vrij eenvoudig te installeren en werkte
goed. Verderop werd een tweede paneel ingezet voor
een plas-dras mogelijkheid bij bestaande greppels. Ook
hier zorgde men voor een goed beheer. De
overlooppijpen zorgden er voor dat het water echt
rondom de greppel bleef staan. Voor ons in het
Binnenveld zijn er ook dergelijke mogelijkheden. Het ligt
niet voor de hand dat deze systemen gebruikt worden
bij de intensief beheerde graslanden. Dat hoeft ook niet
natuurlijk. Maar er zijn wel gelegenheden waarbij het
zou kunnen en waarbij we dan samen met het Collectief
Oost en de ANV ook voor ons creatieve en economisch
haalbare opties kunnen bedenken. Daarbij zijn er vooral
mogelijkheden denkbaar in de percelen van boeren en
van SBB in de Achterbergse Hooilanden.
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6.5 Andere activiteiten
Film ten behoeve van het werven van vrijwilligers
Veel vrijwilligers organisaties kampen met verloop en vergrijzing. Wij ook. Het Landschap Erfgoed
Utrecht heeft daarom ingezet om het maken van kleine korte promotiefilmpjes. Onze Gijs, grote
enthousiasteling voor ons werk had geen moeite om een wervend stukje film vol te praten. Nu maar
hopen dat het helpt.

Aanmelden kan bij de coördinator.
Roelof de Jong rtdejong@planert.nl
Fietsexcursies aanvragen kan ook
Zoals gebruikelijk hebben we onze beide fietsexcursies weer gehouden. Eén vanuit Veenendaal en
eén vanuit Rhenen. Voor komen jaar gaan we dat anders doen. We bieden twee vooraf vastgestelde
dagen aan en u kunt ons ook laten “invliegen” . In 2019 zijn de vooraf vastgestelde dagen op
zaterdagen 6 (vertrek Veenendaal) en zaterdag 13 april (vertrek Achterberg). Voor het “invliegen”
kunt u een op een door u gewenst tijdstip in het broedseizoen een excursie aanvragen. Dan gaat het
wel om groepen van minimaal 6 tot , individuen kunnen met de geplande excursies mee. Dus wilt u
met uw club eens een keer wat anders, dan maken we er iets leuks van in het Binnenveld. De kosten
zijn dan Euro 25,= .
Verder informatie op de website van het IVN Veenendaal-Rhenen en onze eigen website.
Voor aanmeldingen neem contact op met de coördinator. Zie achterkant.
Cuneradag
Jaarlijks geven we voorlichting over ons werk op de Cuneradag, zo ook in 2018. En natuurlijk ook
weer in 2019. Wie weet zijn er verse kievitseieren. Welkom voor een gesprek, komt u eens kijken.
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7. Nieuwe plannen
7.1 Werkgroep Weidevogelbeheer Binnenveld
Op 9 maart 2018 is op initiatief van de ANV Het Binnenveld de Werkgroep Weidevogelbeheer
Binnenveld opgericht. Deelnemers in de werkgroep zijn SBB, LTO, ANV, WBW en WBO. Het doel van
de werkgroep is: “ Samen met boeren en andere betrokkenen voorstellen doen voor een mooi
Binnenveld, met name voor agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer”
Op 10 oktober zijn alle betrokken partijen voor de tweede keer bijeen geweest om te praten over:
het concept-beheerplan Binnenveldse Hooilanden, meer natuurinclusieve landbouw (NIL) in het
Binnenveld en een nieuw Weidevogelbeheerplan Binnenveld. Afgesproken is dat er door de ANV
bijeenkomsten belegd worden met boeren om te praten over de NIL-plannen van Staatsbosbeheer
en de mogelijkheden voor weidevogelbeheer via contracten met de Collectieven.
Weidevogelavond
Eén van de activiteiten van de werkgroep vond plaats op woensdag 28 november in het Huis van de
Gemeente in Rhenen. Op initiatief van WBW is er door de ANV Het Binnenveld en LTO RhenenVeenendaal een avond georganiseerd met 2 inleiders. Eerste spreker was dhr. Hans Veurink
coördinator bij het collectief Utrecht Oost en Veluwe (deel Binnenveld) . Hij gaf een duidelijk verhaal
over de nieuwe mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer en in het bijzonder voor agrarisch
natuurbeheer ten behoeve van weidevogels. Zie voor meer details hoofdstuk 5. De tweede spreker
was Kees de Lange, accountmanager bij SBB. Hij vertelde over de plannen van SBB. Het betreft dan
het stimuleren van boeren die meer willen extensiveren. Wellicht zijn ook delen van de gronden van
SBB in de Achterbergse Hooilanden daarvoor inzetbaar. Er kunnen landelijk 40 experimenten worden
gestart. Het Binnenveld zou daar één van kunnen zijn. Het was een goede avond met een opkomst
van 30 – 35 mensen.
7.2 Nieuw weidevogelplan 2019
Een andere activiteit van de werkgroep weidevogelbeheer Binnenveld is het opstellen van een nieuw
weidevogelplan voor het hele Binnenveld. Het oude dateert van 2009. Er is binnen de werkgroep
een stuurgroepje gevormd om hier aan de beginnen. Wat WBW betreft willen we zo dicht mogelijk
komen bij een Weidevogelplan met zoveel mogelijk partijen die elk hun eigen rol hebben. Daarbij
denken we dan ook aan de Wildbeheer Eenheid en gemeenten, waterschap en bijvoorbeeld IVN
afdelingen.
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8 Financiën

8.1 Vergoedingen gespaarde nesten
Dit jaar zijn de legselvergoedingen voor boeren gelijk aan die van vorig jaar. De gemeente Rhenen
verstrekt deze vergoedingen en ook na de wethouderwisseling behouden we dat. De uitbetaling aan
de boeren wordt via de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld verzorgd. Onder de boeren met
uitgekomen nesten (zie resultaten overzicht) wordt een bedrag van in totaal € 1500,= verdeeld. De
bedragen per weidevogel zijn verschillend.

Kievit

Uitgebroed € 20,--

Grutto

Uitgebroed € 40,--

Scholekster

Uitgebroed € 40,--

Tureluur

Uitgebroed € 40,--

De uitbetaling loopt via de Agrarische
natuurvereniging (ANV) Het Binnenveld.

De werkgroep WBW is de gemeente Rhenen zeer erkentelijk voor de huidige vergoedingen. Op deze
plaatst noem ik ook graag nog een keer de naam van dhr. Joop Adams. Hij regelt namens het ANV de
uitbetaling. Joop; hartelijk bedankt.
Voor 2019 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
mee. Met dat geld kunnen we de boeren ook in 2019 weer een legselvergoeding bieden. Niet dat
men het daarom doet maar het is wel een steuntje in de rug en het geeft de waardering aan voor het
meewerken aan de instandhouding van onze weidevogels in het Binnenveld.

8.2 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, weidevogellessen, excursies, avonden van overleg, het jaarverslag etc.

8.3 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.
Ook sponsor worden als bedrijf of als particulier? Meld je aan bij ons.
29

8.4 Inkomsten weidevogelfilm
Het geld van de sponsoren en van de opbrengstens van de film wordt beheerd door de werkgroep
zelf. Daarvoor is een eigen rekeningnummer beschikbaar. De middelen op deze rekening komen
direct ten goede aan activiteiten in het veld zoals voor de inzet van de drone. Als boeren of burgers
specifieke maatregelen willen treffen ten behoeve van de weidevogels zoals het aanleggen van plasdras met een zonnepomp ( zie 6.4) dan worden middelen gezocht bij het Collectief Utrecht Oost en
anderen. Wij kunnen dan vanuit onze voorziening misschien ook een klein steentje bijdragen.
Het nummer van deze weidevogelrekening NL13INGB0008076976 t.n.v. IVN Ver. voor
Natuureducatie
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9. Dankwoord van de coördinator
Weidevogelbescherming is tegenwoordig veel meer dan nesten aangeven bij de boer en er samen
proberen voor te zorgen dat die eieren niet verloren gaan maar uitkomen. Je inzetten voor
weidevogels is nu ook met veel partijen in overleg gaan om samen gunstige voorwaarden te
scheppen voor weidedevogels, met name voor kuikenland. Dat is veel bestuurlijker en soms bijna (of
helemaal) politiek. Toen ik destijds, nu 5 jaar geleden, begon met dit werk had ik dat niet bedacht.
Veel dank voor al die mensen die samen met
ons de weidevogels in het Binnenveld willen
behouden en daar waar dat kan de populatie
nog willen versterken. We zijn trots op onze
rode lijst soorten zoals de Wulp, de Grutto en
de Tureluur. Er aan werken om die behouden
is mooi om te doen en de moeite waard.
Foto; Bedank kaart 2018
Inclusief
Het is goed te merken dat er in het
Binnenveld mogelijkheden zijn voor
samenwerking en stappen vooruit in ieders
belang. Daar werk ik graag aan mee en mijn motto is dan ook: ”Denk inclusief”. Dat is bij de
ruilverkaveling gebeurd en daardoor kunnen “we” weer verder.
Bijzonder (misschien ook wel verbijsterend) is het te merken dat er (zie hoofdstuk 5) aan de ene kant
steeds meer mogelijkheden zijn om op agrarische grond iets extra’s te doen voor weidevogels en dat
we aan de andere kant tegelijk moeten constateren dat op natuurgronden de bestaande populaties
weinig of niet in beeld zijn. Dan is er soms alleen een focus op botanisch! Dat is, vind ik, exclusief
denken. Zelfs voor soorten op de rode lijst zoals Wulp en Grutto wordt hun gunstige habitat letterlijk
weggeschoven ten behoeve van botanische doelen. Gelukkig zijn er nu ook andere geluiden en daar
ben ik blij om, vandaar ook op deze plaats dank aan die mensen die met ons ook in de natuurplannen
goede stappen zetten ten behoeve van de weidevogels. Maar we houden de vinger aan de pols.
Transitie
Mijn loopbaan heeft zich in het agrarisch onderwijs afgespeeld. Ja, ik heb mijn leerlingen destijds
(1978 – 1998) geleerd hoe ze met max. 400 kg N/ha en goede grasmengsels de hoogste
rendementen konden halen. Nee, ik heb daar geen spijt van, dat was toen goed. Ik was zelf een
leerling van de Sicco Malsholt school. Nooit meer honger en een goedkope efficiënte manier van
voedselproductie. Maar net zoals dhr. Mansholt in zijn laatste jaren ontdekte dat zijn inzet ook
nadelen had, zo zie ik de dingen nu ook anders. Niet dat ik mij met de dhr. Mansholt wil vergelijken,
dat al helemaal niet, maar wel dat ik waarneem dat de tijden veranderen. Van minister van LNV tot
eigenaren van boerenbedrijven denken we na over wat voor nu de goede richting is voor de
toekomst van de veehouderij. Dat is ingewikkeld want we hebben het over een heel systeem met
regels, markt, subsidies, prijzen, denkbeelden, trots en traditie. Voor mij is het belangrijk om met
alle partijen stapje voor stapje een weg te vinden, inclusief, dat is met elkaar.
Roelof de Jong,
Coördinator Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West.
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De vrijwillige weidevogelbeschermgroep Binnenveld West is onderstaande sponsoren veel
dank verschuldigd. Met de bijdragen van deze ondernemers zijn we instaat dit jaarverslag te
maken en diverse andere PR activiteiten uit te voeren.

Sponsoren Vrijwillige Weidevogelbescherming Binnenveld West met een advertentie in dit
jaarverslag.
Fa G Gaasenbeek & zn
Mechanisatie en automobielb
Achterbergsestrw 205 Achterberg
van Lienden&Kooistra
Accountants, belastingen
Achterbergsestraat 179
Mol
Voegwerk en renovatie
Schoneveld 13 Achterberg
De Wildernis
Tuincentrum
Weteringsteeg 12 Achterberg
Coöp Duijzer Achterberg
Supermarkt
Schoneveld 35 Achterberg
Ter Maaten
Fullservice en elektrotechniek
Hogesteeg 15 Achterberg
R de Bruin
Tandarts
Nieuwe Veenendaalseweg 6 Rhenen
Onder ons
Bed en Breakfast
De Dijk 26 Achterberg
Snuffelcorner Rhenen
Tweedehand handelsondern
Meerdere adressen Rhenen
Bullinga timmerwerken
Houthandel/tuinhuisjes
Grebbedijk 26 Wageningen
Vleesboerderij Het Binnenveld" Vleesboerderij
Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen
Agrobusinesspark 32 Wageningen
Greenvalley
Veevoederadditieven
Groen project
Hoveniersbedrijf
Boslandweg 32 Rhenen
Jan Rauw en zonen BV
Agrarisch loonbedrijf
Cuneraweg 129 Achterberg
Fa. Smits
Aannemersbedrijf
Cuneraweg 114 Achterberg
Korpershoek
Elektronica
Cuneraweg 173a Achterberg
en diverse ander sponsoren waaronder

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

-alle boeren WBW
-alle vrijwilligers WBW
-een aantal adressen in het gebied
-alle sponsoren van dit jaarverslag
-Gemeente Rhenen
-Staatsbosbeheer (SBB)
-Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
-ANV Het Binnenveld / WBO
-IVN Veenendaal-Rhenen
-en andere plaatsen
Het verslag is ook digitaal beschikbaar via www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen of
www.inhetbinnenveld.nl
Iedereen die graag een exemplaar van dit jaarverslag ontvangt kan dit aanvragen bij de
coördinator van WBW
Roelof de Jong, telefoon 0613269280

De foto’s in dit verslag zijn van Peter Pfeifer of Roelof de Jong, tenzij anders vermeld.
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