
                                   VERENIGING WEIDEVOGELBESCHERMING STAPHORSTERVELD E.O.

NIEUWSBRIEF 1; november 2016

Geachte lezer, 

Via nieuwsbrieven willen we u op de hoogte houden van de activiteiten van de Vereniging Weidevogelbescherming 
Staphorsterveld e.o. Op onze website www.wvbstaphorsterveld.com kunt u meer informatie over ons vinden.

Oprichting, doelstelling en werkgebied vereniging
De vrijwilligers die het beschermingswerk al een flink 
aantal jaren met veel inzet in het gebied verrichten, 
hebben zich met ingang van dit jaar georganiseerd in de 
Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o.

De statutaire doelstelling van de vereniging is "de bescher-
ming en de verbetering van de levensvoorwaarden van de 
in het Staphorsterveld en omliggende gebieden voorko-
mende weidevogels in de breedste zin van het woord".

Zoekplaatje: wulp op het nest, foto Rob Beijk

Het werkgebied van de vereniging wordt als volgt 
begrensd: zuidzijde: Hasselt-Zwartewater-Vecht-A28; 
oostzijde: A 28 tot Lichtmis, Oude Rijksweg-A28/A32 tot 
Hoogeveense Vaart; noordzijde: Hoogeveense Vaart 
(incl. weerszijden van de Oeverlandenweg) tot aan de 
grens van Overijssel met Drenthe; westzijde: 
Meppelerdiep tot Zwartsluis, en vervolgens richting 
Zuid-Zwartewater – Hasselt, zie kaart

Het werkgebied is onderverdeeld in meerdere 
zoekgebieden. In een zoekgebied wordt door een vaste 
zoeker of groepje zoekers gezocht naar de nesten. Elk 
zoekend lid is in het bezit van een door de vereniging 
uitgegeven weidevogelpas. Daarnaast heeft de zoeker, 
door middel van een handtekening van de 
eigenaar/grondgebruiker, toestemming om op het land 
te zoeken.

Het werkgebied is niet gelijk aan het door de Provincie in
het natuurbeheerplan vastgestelde gebied, waarbinnen 
beheerovereenkomsten zoals uitgesteld maaibeheer 
kunnen worden afgesloten. Informatie over het 
provinciaal natuurbeheerplan  kunt u vinden onder 
www.groenloketoverijssel.nl.

Resultaten van het afgelopen jaar
Op de volgende pagina zijn de nestresultaten van 2016 vermeld. In totaal zijn 340 nesten gevonden. Hiervan zijn 160 
(47%) nesten uitgekomen.  94 nesten (28%) zijn gepredeerd.  De vos bleek met 37% de belangrijkste predator te zijn.



2016
Soort

Aantal
nesten

gevonden

Nesten
uit

Nesten niet uit
predatie

Nesten niet uit
overige redenen

Resultaat
onbekend

vos vogel anders onbekend verlaten onbekend werkzaamheden

wulp 74 26 7 4 2 13 1 16 5

grutto 38 17 2 1 5 2 8 3

kievit 176 86 21 5 23 25 1 15

scholekster 22 9 4 3 1 2 1 2

tureluur 23 16 1 2 1 1 2

Wilde eend 1 1

slobeend 2 2

Krakeend 2 2

roodborsttapuit 1 1

Gele kwikstaart 1 1

totaal 340 160 35 10 4 45 4 51 4 27

Kuikentelling
Eind mei zijn in vier telgebieden binnen het werkgebied weidevogels met kuikens geteld (een zgn. gezinnentelling), 
om een indruk te krijgen van de aantallen ouderparen die (waarschijnlijk, want ook van deze gezinnen sneuvelen nog 
jongen) één of meer kuikens vliegvlug krijgen. Het resultaat hiervan was 15 ouderparen met jongen van de grutto, 19 
van de wulp, 12 van de tureluur en bovendien een aantal graspiepers en gele kwikstaarten met kuikens. Daarnaast is 
een aantal paapjes waargenomen, waaronder een vliegvlug jong.

Predatieonderzoek   
Onze vereniging heeft tijdens het weidevogelseizoen 2016 in 3 gebieden meegedaan aan het predatieonderzoek, dat 
in opdracht van de collectieven voor agrarisch natuurbeheer en de Provincie Overijssel is verricht. Hoewel het 
eindrapport nog niet klaar is, blijkt de vos de belangrijkste predator.
Nestbescherming tijdens het injecteren van mest, ook bij gebruik van de sleepslang. Dit systeem willen wij in 2017 
breder gaan inzetten.    

Links de beschermpan (een grote bolle 
wokpan), voorzien van lange pennen. De pan 
wordt over het nest heen geplaatst en 
de pennen worden geheel in de grond gedrukt, 
zodat de pan op zijn plek wordt gehouden 
tijdens de bemesting (sleepslang en bemester). 
Rechts een foto van een beschermd wulpennest
na bemesting. Het is natuurlijk belangrijk dat de
pan zo snel mogelijk na het injecteren wordt 
verwijderd, zodat de broedvogel niet te lang van
het nest wordt gehouden.

Nieuwe leden
Bent u geïnteresseerd in ons werk? Wij verwelkomen u graag als lid en vrijwilliger voor het zoeken en beschermen 
van nesten en kuikens. Nieuwe vrijwilligers lopen minimaal één seizoen mee met een ervaren zoeker. Ook agrariërs 
uit het gebied die ons werk belangrijk vinden en willen steunen, kunnen lid worden van de vereniging. Inmiddels 
heeft de vereniging al een aantal boeren in het ledenbestand.
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt met ingang van 1 januari 2017 € 15,-- per jaar.
Geïnteresseerden die geen lid willen worden maar wel een bijdrage aan ons werk willen leveren, kunnen ook 
donateur van de vereniging worden.   

Inmiddels heeft de vereniging de ANBI-status verworven (algemeen nut beogende 
instelling), waardoor bij giften aan de vereniging de mogelijkheid bestaat giftenaftrek bij 
de opgave van de inkomstenbelasting te krijgen.
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