
JAARVERSLAG 2019
VERENIGING WEIDEVOGELBESCHERMING STAPHORSTERVELD E.O.

Algemeen
Het weidevogelseizoen 2019 was relatief goed. In vergelijking met 2018 werden weliswaar iets 
minder nesten gevonden, maar de uitkomstpercentages van de nesten van de meeste vogels 
was hoger. Met dank aan de WBE was de vossenpopulatie in het gebied laag.
Er zijn meer kuikens van wulp en grutto vliegvlug geworden dan in voorgaande jaren. Daarnaast 
neemt het aantal weidevogels in het SBB weidevogelreservoir sterk toe, evenals het aantal 
vliegvlugge kuikens, wat een positieve invloed kan hebben op de rest van het Staphorsterveld.
Het BTS van de grutto van 71,7% geeft hoop dat de soort in het agrarische gebied behouden 
blijft. Het BTS van de wulp is daar met 34% nog steeds te laag en dus zorgelijk.
Het is gebleken dat het individueel rasteren van wulpennesten een duidelijk positieve invloed 
heeft op het voorkomen van predatie van nesten en het toepassen van last minute beheer heeft 
eveneens een duidelijke positieve invloed op de uitkomstpercentages van de nesten en het 
vliegvlug worden van de kuikens. Hetzelfde geldt voor het rasteren van meerdere hectares 
tegelijk, hetgeen m.n. is gebeurd rond gebieden met plasdras.
Voor verdere informatie betreffende de resultaten: Zie bijlage 1 (pagina 4 – 11), resultaten en 
analyse van het weidevogelseizoen 2019

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
Ynske Ypma voorzitter
Frits Bouwkamp secretaris
Arjan Bijker penningmeester
Tiemen Jans algemeen lid
Het rooster van aftreden is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Leden
De Vereniging telt 53 leden. Hiervan zijn 21 leden actief als zoeker en zijn in het bezit van de 
“weidevogelpas”. Daarnaast zijn er 19 leden zonder “weidevogelpas”. Deze leden zijn in 
opleiding of zijn anderszins bij de Vereniging betrokken.
13 praktiserende veehouders zijn lid. De Vereniging heeft 1 donateur.

Publiciteit en bereikbaarheid
De Vereniging beschikt over een folder met informatie over het beschermingswerk. 
De  Vereniging geeft met enige regelmaat nieuwsbrieven uit. Deze nieuwsbrieven en het 
jaarverslag worden verspreid onder belanghebbenden en geïnteresseerden die hebben 
aangegeven informatie van de Vereniging te willen ontvangen.
De Vereniging heeft een eigen website: www.wvbstaphorsterveld.com en een e-mailadres: 
info@wvbstaphorsterveld.com en is actief op Instagram.
Het secretariaat is gevestigd aan het Ambt 16, 8061 AM Hasselt.
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Ledenvergaderingen   
Op 22 februari en 22 november zijn ledenvergaderingen gehouden.
Op de vergadering van 22 februari waren 17 leden aanwezig, waaronder een aspirant lid.
Tijdens de vergadering kwam het beleidsplan 2019 uitvoerig aan de orde.
De heer E. Wever, Coördinator Agrarisch Collectief Noordwest Overijssel / ANV Horst en Maten 
was uitgenodigd voor een lezing met als onderwerp " Wat kan ik als vrijwilliger bijdragen ". In de 
inleiding werd vooral ingegaan op het last minute beheer. Aan de vergadering werd met klem 
gevraagd meer aandacht te besteden aan de mogelijkheid om last minute beheer te laten 
toepassen. Folders hierover zijn uitgedeeld. 
Op de vergadering van 21 november waren 21 leden aanwezig, naast een vertegenwoordiger 
van de ANV Horst en Maten/het Collectief Noordwest Overijssel en een gast.
De kernpunten van deze vergadering waren de resultaten van de gevonden nesten van 2019 (zie 
bijlage 1). 
Tijdens de vergadering werden de volgende leden gefeliciteerd met het vinden van eerste eieren
2019: dhr. W. Klinker vond het eerste wulpenei van Nederland, dhr. H. Buitenhuis het eerste 
grutto-ei van O verijssel en dhr. G. Boerhof het eerste tureluurei  van Overijssel.

Bestuursvergaderingen en verdere activiteiten van het bestuur.
 Dit jaar heeft drie keer een bestuursvergadering plaatsgevonden.
 Overleg met de Klankbordgroep Boeren.
 Diverse overleggen, o.m. met CZ en Vogelbescherming Nederland, inzake de biologische 

Staphorster weidevogelkaas.
 Het bijwonen van het jaarlijkse regio-overleg met andere weidevogelgroepen uit de 

regio, georganiseerd door Landschap Overijssel
 Het bijwonen van de  Weidevogelkring Horst en Maten (overleg tussen de ANV, de WBE, 

SBB en de Vereniging).
 Op uitnodiging van de WBE het verzorgen van een lezing over weidevogels in het 

Staphorsterveld.
 Meerder overleggen met de ANV Horst en Maten en het Collectief Noordwest Overijssel 

ten behoeve van de bescherming van nesten en kuikens in het Staphorsterveld.
 Meerdere cursussen, georganiseerd door het centrale vrijwilligerspunt SWS te Staphorst.
 Overleg samen met de ANV Horst en Maten met de gemeente Staphorst aangaande het 

verwijderen van bomen in het Staphorsterveld.

Contributie en financiën
De contributie bedraagt € 15,- euro per lid en dit bedrag is door de ledenvergadering ook voor 
2020 vastgesteld.
De jaarrekening 2019 staat als samenvatting vermeld in bijlage 2 (pagina 12 – 13).  De volledige 
jaarrekening 2019 kan worden opgevraagd bij de secretaris. 
De begroting 2020 staat vermeld in bijlage 3 (pagina 14).
De Vereniging heeft vanaf de oprichting een ANBI-status. Giften aan de Vereniging kunnen 
daardoor binnen de fiscale regels aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

2



Beleid en activiteiten. 
Ten behoeve van de bescherming van weidevogels heeft de Vereniging zich, naast het actief 
zoeken en beschermen van nesten en kuikens van weidevogels, ingezet voor en beziggehouden 
met o.a.:
Algemene zaken

 Het werven van nieuwe leden.
 Nestbescherming in de vorm van het plaatsen van rasters.
 Initiatieven die leiden tot het verwijderen van bomen in het zoekgebied.
 Het volgen van nesten met wildcamera’s.

Digitale invoer
De digitale invoer van gevonden nesten en het verloop ervan in “Boerenlandvogelmonitor” 
van LandschappenNl. is in 2019 breed uitgevoerd en geeft zo een goed beeld van de 
aantallen gevonden nesten per weidevogelsoort, het uitkomen van nesten en de omvang van 
predatie en andere verliesoorzaken, bv. door landwerkzaamheden. Zie bijlage 1.

Monitoring /BTS telling
In 2019 werden de BTS tellingen door enkele leden van de Vereniging uitgevoerd in de twee 
telgebieden: Oosterslag en Zuideindigerslag.  Zie bijlage 1.

Cursussen, voorlichting, besprekingen e.d.
 Wulpenmiddag in het kader van “het Jaar van de Wulp”  in de Veldschuur te Rouveen. Er

waren ongeveer 65 belangstellenden. Twee lezingen werden gehouden, de  eerste door 
dhr. G.G. Gerritsen over meerdere aspecten van de wulp, waaronder dichtheden, trends,
resultaten van zijn kleurringen onderzoek, verspreiding, winterverblijven, plaatstrouw 
etc. en de tweede door dhr. F.T. Bouwkamp met als onderwerp  “Het wel en wee van 
weidevogels in het Staphorsterveld, met bijzondere aandacht voor de wulp”. Na afloop 
van de lezingen was een excursie georganiseerd. 

 Kennisbijeenkomst ontwikkeling kruidenrijk grasland op 18 sept. Deze bijeenkomst was 
georganiseerd samen met het Collectief Noordwest Overijssel en was vooral gericht op 
boeren.
De bijeenkomst werd gehouden op het bedrijf van dhr. W. Courtz. Daarnaast was er een 
korte excursie naar een kruidenrijke rand in ontwikkeling op het bedrijf van dhr.  
K.Russcher. Het doel van de bijeenkomst was inzicht te geven in de mogelijkheden van 
het verbeteren van kruidenrijke percelen. Er zijn twee nieuw pakketten ontwikkeld 
waarmee men kruidenrijk kan opbouwen. In het huidige pakket is de grasgroei dermate 
groot, dat het weiland vanaf midden mei ongeschikt dreigt te worden voor kuikens. 
Hierover volgt het komende jaar meer informatie.

 Op uitnodiging van Staats Bosbeheer het mede organiseren van een weidevogelexcursie 
in het gebied. 

 Leden van de Vereniging hebben deelgenomen aan meerdere cursussen en 
bijeenkomsten/ evenementen:
 Interne cursus “digitalisering van weidevogelgegevens” in De Veldschuur.
 Landelijke dag Natuur in het boerenland in Utrecht.
 Weidevogelochtend op 16 maart: de Johanneshoeve, Dalweg 39 Westerhaar- 

Vriezenveensewijk. 
 basiscursus weidevogelbescherming op 6 en 13 maart: de Horte in Dalfsen en 20 en 

27 maart in Zwartsluis.
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Bijlage 1: .resultaten en analyse van het weidevogelseizoen 2019

Samenvatting
In totaal zijn dit jaar 367 nesten gevonden, te weten 81 wulpennesten, 21 gruttonesten, 196 
kievietsnesten, 36 scholeksternesten, 14 tureluursnesten, 3 graspiepernesten   en 19 nesten van 
diverse eendensoorten. Het eerste kievitsei is gevonden op 15 maart, het betrof een nest met 4 
eieren. Wybe Klinker vond het eerste wulpenei op 22 maart. Het bleek het eerste gevonden 
wulpenei van Nederland te zijn! Het eerste grutto-ei en tureluurei van de provincie Overijssel zijn
eveneens in ons gebied gevonden. Het grutto-ei op 29 maart door  Henk Buitenhuis en het 
tureluurei door Gerard Boerhof op 9 april. Meilof Koster en Fred de Groot waren de vinders van 
het eerste scholeksterei van het Staphorsterveld op 18 april.
In vergelijking met voorgaande jaren is 2019 een relatief goed weidevogeljaar geweest. Er 
hebben dit jaar meer wulpen en grutto’s vliegvlugge kuikens grootgebracht dan in de 
voorafgaande jaren. De rol van de vos als predator lijkt dit jaar lager dan in voorafgaande jaren, 
met dien verstande dat in 60% van de predatiegevallen geen oorzaak kon worden aangegeven. 
Hierdoor is het mogelijk dat de vos een grotere rol heeft gespeeld dan gesteld in tabel 6. Wel is 
duidelijk dat door de goede samenwerking  met en de positieve inzet van de WBE de 
vossenstand in het gebied laag was.
Het omrasteren van plas-dras gebieden, het plaatsen van vossenrasters bij wulpennesten en het 
meer toepassen van last minute beheer hebben een duidelijk  positief effect gehad.
De predatie van wulpennesten die voorzien waren van een vossenraster was 14,2% en van 
wulpennesten die niet voorzien waren van een vossenraster 41,8% (zie tabel 7). Grote dank gaat 
uit naar de twee medewerkers van de ANV, die het rasteren en het onderhoud hiervan voor hun 
rekening hebben genomen en naar de ANV zelf, die hiervoor de financiën ter beschikking heeft 
gesteld. Door het toepassen van last-minute beheer steeg het uitkomstpercentage met de helft 
(zie tabel 8). Bovenstaande heeft ertoe geleid dat er minimaal 20 wulpenparen en 5 gruttoparen 
1 of meer vliegvlugge jongen hebben grootgebracht. In beide gevallen betrof dat ongeveer 25% 
van de gevonden nesten.
De BTS telling laat een voldoende goed resultaat zien bij de grutto (boven de 60%). Bij de wulp 
blijkt die echter onvoldoende (lager dan 40%) , hetgeen er op wijst dat ingeval van de grutto de 
vooruitzichten (gelet op de resultaten van dit jaar) op een levensvatbare populatie voor in de 
toekomst positief zijn, maar dat die voor de wulp nog steeds onvoldoende en dus zorgelijk zijn 
(zie tabel 9 en 10 en grafiek 4).
 
Aantallen gevonden nesten:
Het aantal gevonden nesten is afhankelijk van meerdere factoren waaronder de inzet en de 
kwaliteit van de betreffende zoeker. Dit kan deels de verschillen in het aantal gevonden nesten 
per jaar verklaren. Vanaf 2016 worden alle gevonden nesten ingebracht in 
“Boerenlandvogelmonitor” van LandschappenNl.  Dat is de reden waarom de resultaten vanaf 
2016 zijn vermeld.
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Tabel 1: Gevonden nesten1) in de periode 2016 –  2019:

wulp grutto kievit schol-
ekster

ture-
luur

wilde
eend

slob-
eend

krak-
eend

gras-
pieper

roodb.
tapuit

gele-
kwikst.

water-
snip

aantal
nesten

2016 74 37 141 16 21 1 2 2 1 1 296

2017 79 25 191 28 22 6 8 1 1 361

2018 79 21 225 41 20 6 6 3 1 411

2019 81 21 196 36 14 10 4 2 3 367
1) Onder nest wordt verstaan een gevonden nest met eieren.

Uit de tabel  1 blijkt dat:
** het aantal gevonden wulpennesten is gestegen. 
**het aantal gevonden gruttonesten in 2019 gelijk is gebleven aan dat van 2018 maar dat het 

aantal     gevonden nesten in de afgelopen 4 jaren is gedaald.
**zowel het aantal gevonden kievietsnesten als scholeksternesten stijgt, hoewel in 2019 van 

beide vogels       minder nesten zijn gevonden dan in 2018.
** In 2019 minder tureluurnesten zijn gevonden dan in de voorgaande jaren.

Aantal territoria in beheerpercelen met rustperiode.
In beheerpercelen met rustperiode wordt niet gezocht naar nesten. Aanwezige nesten in deze 
percelen worden daarom niet gevonden en zijn dus ook niet vermeld in tabel 1.  
Wel vinden in de beheerpercelen met een rustperiode tellingen van territoria plaats, namelijk 
eenmalig een QuickScan telling en 2x een BTS telling, als de percelen liggen in de gebieden 
Oosterslag en Zuideindigerslag. Vanaf 2019 worden de aanwezige territoria vermeld (tabel 2). 
Een territorium kan gelijk worden gesteld aan een aanwezige nest. 

tabel 2: Aantal territoria in beheerpercelen met rustperiode.

wulp grutto kievit scholekster tureluur

2019 7 9 8 2 7

Tabel 3: Resultaten gevonden nesten

SOORT gevonde
n nesten

bekend
resultaat1e

nesten
uit

nesten
niet uit

% uit predatie werkzaam-
heden2e

nesten
verlaten

%
verlaten

overige3e

wulp 81 81 44 37 54,3 30 0 4 4,9 3

grutto 21 20 9 11 45,0 8 1 1 5,0 1

kievit 196 183 127 56 69,4 33 7 3 1,5 13

scholekster 36 35 18 17 51,4 12 0 4 11,4 1
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tureluur 14 13 10 3 76,9 2 1 0 0 0

wilde eend 10 4 3 1 75,0 0 0 1 25 0

slobeend 4 4 4 0 100 0 0 0 0 0

krakeend 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0

Graspieper 3 2 1 1 50 1 0 0 0 0

totaal 367 344 218 126 59,7 86 9 13 3,9 18

1e
 
Bekend resultaat: Betekent dat het bekend is of het nest is uitgekomen of verloren is gegaan. 

Van bijvoorbeeld 1 gruttonest is niet bekend of die al dan niet is uitgekomen.
2e Werkzaamheden: nesten die verloren zijn gegaan als gevolg van mesten, maaien, ploegen e.d.
3e Overige: Dit betekent dat het nest niet is uitgekomen als gevolg van een onbekende oorzaak.

Uit de tabel 3 blijkt dat wat betreft wulp, grutto, kievit, scholekster en tureluur:
** 23 (6%) van de 344 gevonden nesten geen bekend resultaat hebben.
** de percentages uitgekomen nesten van grutto, scholekster en wulp laag zijn.
** het uitkomstpercentage van de tureluur goed is
** er weinig nesten verloren zijn gegaan a.g.v. werkzaamheden.
** het  % verlaten nesten van de scholekster met 11,4% hoog is.
** er van de overige vogels weinig te zeggen valt, vanwege de geringe aantallen gevonden 

nesten. Behalve dat het aantal nesten met bekend resultaat van de wilde eend erg laag is.

grafiek 1: uitkomstpercentage nesten
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Uit grafiek 1 blijkt dat:
** de uitkomstpercentages schommelen over de jaren.
** de uitkomstpercentages van wulp, grutto en scholekster duidelijk lager zijn dan die van kievit 

en tureluur.
** het uitkomstpercentage van de wulp in 2019 het hoogst is, waarschijnlijk als gevolg van het 

plaatsen van vossenrasters (zie later).
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tabel 5: Aantallen gepredeerde nesten

resultaat bekend nesten gepredeerd % gepredeerd

wulp 81 30 37

grutto 20 8 40

kievit 183 33 18

scholekster 35 12 34

tureluur 14 2 14

totaal 334 85 25
Uit tabel 5 blijk dat van zowel de wulp, grutto als scholekster ruim een derde van de nesten is 
gepredeerd.

Tabel 6: Oorzaken van predatie per vogel (in procenten)

wulp grutto kievit scholekster tureluur

onbekend 66,7 75,0 45,5 66,7 100

hermelijn / Wezel 0,0 12,5 6,1 8,3 0,0

kraai 26,7 12,5 45,5 25,0 0,0

mens 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

steenmarter 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

vos 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
Uit tabel 6 blijkt dat onbekende oorzaak het meest wordt  genoemd als oorzaak van predatie. 
Dat is niet verwonderlijk aangezien meestal geen sporen worden gezien. Van de bekende 
oorzaken wordt de kraai het vaakst genoemd, gevolgd door hermelijn/wezel.

Grafiek 2: het percentage gepredeerde nesten in de periode 2016 – 2019
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Uit grafiek 2 blijkt dat vooral in 2018 veel nesten zijn gepredeerd. Het percentage gepredeerde 
nesten van de wulp laat  over de laatste 4 jaren een dalende tendens zien, dit in tegenstelling tot
de overige vogels.

Grafiek 3: De genoemde predatoren in de periode 2016 – 2019
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Uit grafiek 3 blijkt dat de kraai steeds vaker wordt genoemd als oorzaak van predatie en de vos 
steeds minder. In 2016 en 2017 werd meegedaan aan het predatieonderzoek. In dat onderzoek 
werden bij nesten camera’ s geplaatst om de oorzaak van predatie vast te stellen. De resultaten 
van die jaren zijn betrouwbaarder dan die van 2018 en 2019. Gezien het effect van het plaatsen 
van vossenrasters rond wulpennesten, kan worden geconcludeerd dat het aandeel  predatie 
door de vos groter is, dan in tabel 6 en grafiek 3 is vermeld.

Vossenrasters
Om wulpennesten te beschermen tegen predatie door vossen, zijn in 2019 15 nesten voorzien 
van een vossenraster. 
Van 1 nest is het raster verwijderd vanwege het niet accepteren ervan door het betreffende 
wulpenpaar.

tabel 7: Effect rasteren van wulpennesten

gerasterd percentage Niet gerasterd

aantal nesten 14 67

uit 11 78,6% 33 49,3%

gepredeerd 2 14,2% 28 41,8%

verlaten 1 7,1% 3 4,5%

onbekend 0 3 4,5%
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Uit tabel 7 blijkt dat het % uitgekomen gerasterde nesten (78,6%) duidelijk hoger is dan het %  
niet gerasterde nesten (49,3%). Hieruit blijkt dat  het rasteren van wulpennesten zin heeft.

Beschermingsmaatregelen
Er kunnen meerder beschermingsmaatregelen worden genomen om nesten te beschermen en 
deze kunnen worden genoteerd in Boerenlandvogelmonitor. In tabel  8 zijn alleen de 
beschermingsmaatregelen opgenomen die 10 keer of vaker zijn toegepast.  Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten vogels.

Tabel 8 Beschermingsmaatregelen

alle vogels aantal
nesten

bekend
resultaat

nesten
uit

nesten
gepredeerd

nesten
verlaten

% uit % predatie %verlaten

bemesten 36 32 19 12 0 59,4 37,5 0,0

last minute 25 21 16 3 2 76,2 14,3 9,5

maaien 95 84 46 35 2 54,8 41,7 2,4

ploegen / eggen 13 13 9 4 0 69,2 30,8 0,0

rollen/ slepen 28 24 13 11 0 54,2 45,8 0,0

vossenraster 36 36 19 17 0 52,8 47,2 0,0

totaal 253 230 133 90 5 57,8 39,1 2,2

Uit tabel 8 blijkt dat van de nesten met een of meerdere beschermingsmaatregelen:
**57,8% is uitgekomen. Dit percentage is ongeveer gelijk aan  de 59,7% van het totaal aantal 

uitgekomen nesten (zie tabel 3).
** het toepassen van last minute beheer een hoger uitkomstpercentage geeft dan bescherming 

tijdens maaien, respectievelijk 76,2%  om 54,8%. Een toename van ongeveer 50%
** het toepassen van bescherming tijdens het maaien tot gevolg heeft dat 54,8% van de nesten 

uitkomt en dus wordt gespaard. Zonder deze bescherming zou het merendeel van deze 
nesten verloren zijn gegaan.

**de resultaten van andere beschermingsmaatregelen nauwelijks afwijken van het aantal 
uitgekomen nesten uit tabel 3.

Nesten verloren door werkzaamheden 2019
In 2019 zijn 9 nesten verloren gegaan als gevolg van werkzaamheden (zie tabel 2).
Eén grutto- en 1 kievitsnest zijn verloren gegaan a.g.v. bemesten, 1 tureluurnest als gevolg van 
maaien en 5 kievitsnesten als gevolg van aanaarden. Dit laatste betrof 5 nesten op één perceel.
Daarnaast is 1 kievitsnest verloren gegaan a.g.v. overige werkzaamheden

BTS tellingen
In 2019 zijn opnieuw de BTS tellingen uitgevoerd in de gebieden Oosterslag en Zuideindigerslag. 
Uit tabel 9 blijkt dat in 2019 het BTS van de grutto goed te noemen is (boven de 65%) en dat van 
de wulp opnieuw slecht is (onder de 50%).
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tabel 9: BTS telling  (deze gegevens zijn nog niet gevalideerd door Boerenlandvogelmonitor)

grutto wulp

broedparen gezinnen BTS broedparen gezinnen BTS

Oosterslag 19 14 73,7 19 7 36,8

Zuideindigerslag 2 1 50 28 9 32,1

Totaal 21 15 71,7 47 16 34,0

tabel 10: de BTS tellingen van de laatste 4 jaren.

grutto wulp

telling broedparen gezinnen % (BTS) broedparen gezinnen %(BTS)

2016 27 10 37,0 43 7 16,3

2017 23 11 47,8 37 16 43,2

2018 19,5 11 56,4 29,5 7 23,7

2019 21 15 71,7 47 16 34,0

Uit tabel 10 blijkt dat:
** het BTS van de grutto elk jaar toeneemt en dat het BTS van de grutto in 2019 voldoende is om
de soort in stand te houden (boven de 60%).
** het BTS van de wulp nog steeds onder de 40% ligt en dus te laag is om de soort in stand te 
houden.

grafiek 4: de BTS van 2016-2019
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Vliegvlugge kuikens 2019
In 2019 zijn zoveel mogelijk families met kuikens gevolgd om te zien, hoeveel families tot 
vliegvlugge kuikens zijn gekomen. Dit is mede gebeurd om het effect te kunnen bepalen van het 
last minute beheer en/of het rasteren van wulpennesten op nestniveau op het uiteindelijk 
vliegvlug worden van weidevogelkuikens.
Resultaat aan families, waarvan bekend is dat ze tot vliegvlugge kuikens zijn gekomen:
grutto   5                                                                                                                                            
scholekster*)       2                                                                                                                                            
tureluur*)             5                                                                                                                                            
wulp                     20
*) tureluurs en scholeksters niet allemaal kunnen volgen, dus waarschijnlijk meer paren met 
vliegvlugge   kuikens.
Het aantal families met vliegvlugge kuikens ligt in 2019 beduidend hoger dan dat in 2018 (in 
2018 zijn er nauwelijks kuikens vliegvlug geworden) en voor zover bekend ook flink hoger dan in 
de jaren voor 2018. Vooral in de zoekgebieden ten noorden van de Stadsweg, waar relatief veel 
last minute beheer is toegepast en is gewerkt met vossenrasters, hebben families met kuikens 
hiervan optimaal  kunnen profiteren.

Eindconclusies
** Het aantal gevonden gruttonesten daalt gedurende de laatste jaren. Als pluspunt kan worden 

gezien het BTS van dit jaar dat voldoende is om de soort in het gebied in stand te houden.
** Het aantal gevonden wulpennesten laat vanaf 2016 een lichte stijging zien. Het lage BTS 

indiceert echter een achteruitgang van de soort in de toekomst.
** De uitkomstpercentages van wulp, grutto en scholekster zijn laag en schommelen rond de 

50%.
** De predatie is nog steeds hoog. Van zowel wulp, grutto en scholekster wordt ongeveer een 

derde van de nesten gepredeerd. De oorzaak van predatie is meestal onbekend.
** Het toepassen van vossenrasters vermindert de predatie van wulpennesten met ongeveer de 

helft.
** Door landwerkzaamheden gaan weinig nesten verloren.
** Gemarkeerde nesten worden tijdens het maaien goed gespaard. Slechts 1 tureluurnest is 

verloren gegaan tijdens het maaien. Van de nesten die tijdens het maaien zijn gespaard komt 
ruim de helft uit (54%).  Hierbij moet worden opgemerkt dat bij uitkomst van het nest op een 
pas gemaaid perceel de kans op kuikensterfte (zeer) hoog is, aangezien de pasgeboren 
kuikens in dergelijke percelen geen dekking hebben tegen predatoren en er weinig tot geen 
voedsel aanwezig is in de vorm van insecten.

** Het toepassen van last minute beheer is effectiever dan alleen nestbescherming tijdens 
maaien. Na toepassing van last minute beheer komt ongeveer 75% van de nesten uit. 
Daarnaast biedt last minute beheer een hogere overlevingskans voor de kuikens, als gevolg 
van en betere dekking tegen predatoren en voedselvoorziening.
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Bijlage 2. De jaarrekening 2019 (balans en exploitatieresultaat).

Balans per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018
ACTIVA € € € €

Vaste activa
Beschermingsmaterialen 720 820

720 820
Vlottende activa
Vorderingen 
Overige vorderingen 0 3.125

0 3.125

Liquide middelen 5.343 7.774

Totaal activazijde 6.063 11.719

31 december 2019 31 december 2018
PASSIVA € € € €

Algemene vrije reserve
Vrije reserve 5.355 3.592

5.355 3.592
Langlopende schulden 0 6.647

0 6.647
Kortlopende schulden
Overlopende passiva 708 1.480

708 1.480

Totaal passivazijde 6.063 11.719
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Toelichting op staat van baten en lasten 2019 2018
€ €

Baten
Contributies leden 810 690
Giften 65 50
Bijdrage donateur 200 200
Schenking Stichting De Groene Kop 0 500
Vergoeding weidevogelmonitoring Collectief NW Overijssel 3.375 3.125

4.450 4.565
Lasten
Afschrijving beschermingsmaterialen 100 100
Advisering bij terreinbezoek boeren 0 360
Aanschaf kleding t.b.v. weidevogelbeschermers 668 1.452
Kosten kruidenlandmengsel en inzaaien proefperceel 404 0
Vergoeding vrijwilligers 323 0
Kosten kennisbijeenkomst over kruidenrijkgrasland 124 0
Aanschaf beschermingsmaterialen 585 548
Administratiekosten (porti, papier, enz.) 45 45
Algemene kosten (o.a. vergaderkosten) 20 71
Drukwerk en promotiemateriaal 234 0
Kosten website 60 60
Kosten betalingsverkeer 124 97

2.687 2.733

Exploitatieresultaat 1.763 1.832

13



Bijlage 3: Begroting 2020

Baten 
                                                                                                                                       €
Contributie leden (54 leden)    810,-
Vergoeding weidevogelmonitoring 2020 2.000,-
Bijdrage donateur    200,-
Giften      80,-
Totaal 3090,-

Lasten
Vergoeding vrijwilligers t.bv. lokaliseren en beschermen van nesten 1.000,-
Vergoeding vrijwilligers t.bv. BTS-telling weidevogels    500,-
Beschermingsmaterialen    500,-
Petten t.b.v. vrijwilligers    400,-
Bankkosten    120,-
Hosting      60,-
Kantoorartikelen      60,-
Stelposten onvoorziene kosten      50,-
Vergaderkosten      50,-
Onkostenvergoeding bestuursleden      45,-
Totaal   2.785,-

Exploitatieresultaat   305,-
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