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Verslag startavond weidevogelvrijwilligers 18-03-2013 

 
Aanwezig: J. Voortman, H. Dibbelink, B. Zevalkink, A. Kerkwijk, H. Willigenburg, W. Klein Gunnewiek,  

K. Hinkamp (landschapsbeheer Gelderland), J. Borckink, H. Kemna, H. Antink, P. Steltman, A. 
Hoekstra, P. Johanningmeijer, J. Breukers, de heren D. ten Brinke en G. Blok 
(weidevogelgroep Lichtenvoorde), G. Stomps, M. Hummelink, W. Hummelink 

 
Afwezig:   L. de Haan, M. te Braak, K. Bosch, C. van Beinum, G. Bouwman, Mw. Jongman, B. 

Konninger, J. v.d. Weide 
 
Voorzitter: Gerrit Stomps 
 
 
1. Opening 

Gerrit opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. 
Een extra welkom aan Karin Hinkamp en onze nieuwe vrijwilligers.  

 
2. Voorstellen nieuwe vrijwilligers 

De nieuwe vrijwilligers stellen zich in het kort voor: hr. Johanningmeijer, hr. Hoekstra, hr. Steltman,  
hr. Kemna, en de hr. Willigenburg.   

 
3. Notulen afsluitavond 18-9-2012 

N.a.v. punt 8: opmerking dat het Waterschap Rijn en IJssel niet mee werkt. 
Karin Hinkamp En Wilfried Klein Gunnewiek zullen opmerkingen hierover meenemen naar een volgens 
overleg en vragen om input. Het maaien wordt uitgezet naar een loonwerker. Die houdt vervolgens 
geen rekening met een maaibeleid of maaiverzoek na een bepaalde datum. In het verleden zijn er ook 
klachten gekomen van landbouwers dat er te weinig gemaaid werd en de sloten niet meer goed 
afvoerden. Beleid is nu dat er vroeg begonnen wordt met maaien, er wordt dan maar 1 kant gemaaid. 
Later in het jaar vindt een 2e maaibeurt plaats, de andere kant. De VAN heeft ook grond in Beltrum 
waaraan graslanden grenzen en heeft voorgesteld deze mee te nemen in het beheer. Er is hiervoor 
meerdere keren offerte uitgebracht maar er zijn geen financiële middelen voor. Een andere optie is 
begrazen, dit brengt echter weer een investering met zich mee voor berastering van de grond. 

 
4. Resultaten 2012 

 Resultatenoverzicht wordt getoond met behulp van beamer. Cijfers blijken niet te kloppen. 
Neede/Borculo: kieviten 51 st, scholeksters 5, wulp 3, grutto 5, tureluur 1.  
Eibergen: tureluur 5 gevonden, uitgekomen 2 stuks. 
Aantallen zullen worden aangepast. Komend jaar wordt op een digitaal systeem overgegaan.  
Algemene indruk is dat de weidevogelstand landelijk nog steeds terugloopt. Uitzondering in Beltrum, 
daar constateert men een toename van de grutto. Globaal gezien is men niet ontevreden. 

 Opmerking: er zijn op diverse locaties al wulpen, grutto’s en kieviten gesignaleerd. 
 

Vraag van hr. Voortman: geeft de VAN de gegevens door aan de provincie of doen de groepen dit zelf? 
Hierover duidelijk afspraak maken om te voorkomen dat gegevens dubbel doorgegeven worden. 
In de huidige werkwijze leveren de groepen de gegevens aan bij Wilfried Klein Gunnewiek. Wilfried 
verwerkt deze informatie in een tabel en geeft ze vervolgens door aan Karin Hinkamp. 
            Aktie WkG 

5. Weidevogelseizoen 2013 
 

a. Telling weidevogels april 
Laatste weekend van april  - 27/28 april. 
Gemiddeld worden er meer paren geteld dan dat er nesten gevonden worden.  
Melding staatbosbeheer: in Ruurlo een raaf gesignaleerd. Ook 2 stuks in Eibergen gespot. Raaf is 
aaseter.  
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b. Scholenbezoek 
Gerrit is 11 maart bij AOC Borculo geweest, groep 3 veehouderij. Toekomstige boeren die interesse 
hebben in die richting verder te gaan. Uurtje presentatie en uitleg over weidevogelbescherming 
gegeven. Er was volop aandacht en er werden veel vragen gesteld.  
Opmerkelijk was dat meerdere jongeren niet weten wat een kievit, een grutto of een wulp is.  
- Ook het AOC in Doetinchem heeft om een presentatie gevraagd.  
- Aanstaande donderdag zal Gerrit bij zijn kleindochter op school een presentatie over vogels 

geven.  
- Verder is ook door een activiteitenbegeleidster in de zorg gevraagd naar mogelijkheden voor 

een presentatieavond. Karin Hinkamp geeft aan dat er een power point presentatie beschikbaar 
is voor dergelijke doeleinden. 

- AOC Borculo heeft de werkgroep gevraagd om op de voorjaarsmarkt te komen staan. 
- Achterhoek Nieuws heeft een interview afgenomen. Artikel wordt volgende week geplaatst. 

 
c.  Overige mededelingen 

Het is het jaar van de patrijs. DVD wordt later op de avond getoond. 
 

6.  Verwerken gegevens 2013 – digitaal verwerken 

 Wilfried geeft uitleg over het nieuwe systeem voor digitaal verwerken van gegevens.  
Weidevogelbescherming Nederland heeft een website waarop elke groep die bekend is bij het 
landschapsbeheer Nederland met een eigen code kan inloggen. Diversiteit aan informatie kan 
ingevoerd worden en later ook weer opgeroepen worden. Met gebruik van een AIO (all in one, digitale 
ondersteuning) kan ter plaatse een gevonden nest ingevoerd worden. Gegevens komen in beeld op de 
gebiedskaart. Stagiaire van de VAN heeft een handleiding geschreven. Wilfried zal deze per mail 
rondsturen.           Aktie WkG 

Je hebt alleen toegang tot het systeem wanneer je de code van jou groep in voert. Het is niet mogelijk 
de informatie van de andere groepen te zien. Privacy van de landbouwer is gewaarborgd. Landbouwer 
wordt aangegeven met een nummer. Adresgegevens etc. zijn bekend bij de VAN. Na het broedseizoen 
kan een totaalrapport opgemaakt worden voor de gemeente Berkelland. Ook gegevens uit het verleden 
blijven in dit programma bewaard. 

 
Bij de subsidieaanvragen bij de Gemeente is tot nu toe altijd de aandacht gevestigd op de wulp, de 
grutto en de tureluur. Karin Hinkamp geeft aan dat nu ook de populatie van de kievit erg hard achteruit 
gaat en verzoekt deze in het rijtje voor de gemeente toe te voegen. 
 
Donderdagavond 4 april, 19.30 uur, wordt bij het VAN gebouw in Eibergen uitleg gegeven over het 
gebruik van het GPS systeem.  

 
7. Legselvergoedingen 

Er is weer een klein potje toegekend door de gemeente Berkelland voor de legselvergoeding voor 
komend seizoen. 

 
8. Rondvraag 

- Een patrijs blijkt regelmatig dicht bij een boerderij te broeden. Voorwaarde is dat het wat 
rommelig is, wat gras blijft staan etc. 

- Vorig jaar is begin april in het Ruurlose broek nog een slipjacht gehouden. Hiervoor hoeft de 
gemeente geen toestemming te geven, er moet alleen een melding gedaan worden. Wilfried 
neemt dit mee naar Gemeente Berkelland                  Aktie WkG 

- Tip: het waterschap heeft voor het hele stroomgebied een maaikalender, te vinden op 
WWW.WRIJ.nl. Aan de linkerzijde staat “maaikalender” vermeld. Per gebied staat aangegeven 
wanneer er gemaaid wordt. Per sloot is te zien wat het beleid is van het waterschap.  

- Er zijn plannen om bij de Beltrumse Slinge een ooievaarsnest te plaatsen. Wat zijn de gevolgen 
voor de weidevogels? De plek grenst aan het weidevogelgebied Beltrum. Ooievaars vreten alle 
kuikens op.  

- Karin Hinkamp geeft aan blij te zijn met de stap naar digitale verwerking van gegevens. 
- Jan Borkinck geeft aan dat er niet gesproken is over predatoren. Afgelopen winter is er bij 

veldwerk een groot aantal sporen gevonden van marters, bunzingen en vossen. Marters en 
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bunzingen zijn beschermd. Wanneer hier niets aan gedaan wordt kun je wel stoppen met de 
weidevogelbescherming. In Duitsland mogen marters en bunzingen in een beperkte periode 
nog wel gevangen worden, maar aan de Nederlandse kant van de grens niet. Vossen zijn wel 
vrij, Daarvan zijn er vanaf 1 januari 40 van afgeschoten.  

- De das is gesignaleerd. Is géén bedreiging.  
- Nav notulen 18-9-2012, nav punt 3: is er aktie ondernomen rond het knotten van de wilgen in 

het gebied van Stokkers? Is naar geïnformeerd maar bleek niet nodig te zijn. Zou niet van 
invloed zijn voor de weidevogels. 

- Voor de nieuwe vrijwilligers is er zaterdagmorgen een kennismakingsochtend met het veldwerk. 
Start om 8.30 uur bij het VAN gebouw in Eibergen. 

- Het akkerrandproject gaat weer lopen. Volgende week volgt wat publicatie. 
 

DVD van de patrijs wordt getoond. 
 
9. Sluiting 

Gerrit bedankt aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 


