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Beste Leden. 

 

Hierbij word u uitgenodigd voor een wel heel bijzondere bijeen komst ,  

een fascinerende lezing  over  bescherming ……Weide Vogels. 
 

Dinsdag 2 juni 2015  

Locatie : Buurthuis “de Burcht”   t’Hofje nr 11 

Aanvang  20.00 uur  . Deze bijeen komst is geheel Gratis,  

 

Waarom is gekozen voor Weide vogels  .!  

Wij hebben leden die kanaries,  tropen of kromsnavels 

houden. 

Om geen van deze groepen  te willen voortrekken  is er een keuze gemaakt voor een 

actueel onderwerp in de vogel wereld   namelijk  de WEIDE VOGELS.  

Wij hopen en gaan er van uit dat dit elke vogelliefhebber zal aanspreken . 

 

Op deze bijeenkomst zal Mevrouw Len de Bruining mede aan de hand van foto’s 

laten zien  en vertellen  op welke wijze de nesten van de weide vogels worden  

gemarkeerd .De agrarische sector kan nu op een verantwoorde  wijze met hun 

landbouw machine  op akkers en weilanden werken  zonder dat de vogelnesten 

verstoord of nog erger worden vernield. en zodoende de volgelpopulatie te vergroten. 

 

 

Beste leden, wij doen ons uiterste best om interessante avonden te organiseren.  
LAAT AL ONS WERK NIET TEVERGEEFS ZIJN EN KOM NAAR DEZE AVOND 

In verband met reserveringen graag op geven bij  

 

 

Bram van Eersel . dit kan per telefoon 0183-505352. 

                              of e-mail bvaneersel@planet.nl 
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                                           Weidevogelbescherming  

 De winter en het voorjaar van 2013 zullen de geschiedenis in gaan als de koudste sinds 1963. Voor 

weidevogels was er geen slechter scenario te bedenken. Zeker toen er op de langdurige kou ook nog 

eens een periode van droogte volgde. En ondanks alles kunnen we trots zijn, want het aantal 

gevonden legsels in onze polders is toch licht weer gestegen. Het resultaat wordt in het schema 

hieronder weergegeven. Heel voorzichtig kunnen we de conclusie trekken dat de stand van de 

weidevogels in onze streek zich stabiliseert, en dat is in grote delen van Brabant en Nederland niet 

het geval. 

GPS -Afgelopen winter kreeg de weidevogelgroep van Altenatuur van de Rabobank subsidie om 

GPS-apparatuur aan te schaffen. Vijf groepen hebben met het systeem gewerkt dat in de praktijk 

goed bevallen is. Op de kaartbeelden van Landschapsbeheer Nederland zijn de vindplaatsen van de 

gevonden nesten nu mooi te zien. Het systeem zal in de toekomst nog veel meer mogelijkheden 

gaan opleveren als ook boeren en loonwerkers op hun trekker met GPS gaan werken. 

Maatregel voor de kievit:-Dit jaar vond er in Brabant een pilot-project plaats die de bescherming 

voor jonge kievitspulletjes kon verbeteren. Boeren kregen subsidie voor het uitgesteld bewerken 

van een akker in combinatie met een braakstrook. Twee boeren in onze streek deden er aan mee. De 

resultaten waren door de aanhoudende kou teleurstellend. Op 15 mei, het moment waarop de boeren 

hun land mochten gaan bewerken begonnen de kieviten pas met het maken van hun eerste nestjes. 

Collectief weidevogelbeheer:2013 is het derde jaar dat er sprake was van collectief 

weidevogelbeheer in de drie kerngebieden in het Land van Heusden en Altena rondom de Langen 

Bruggert en Oude Weide Steeg tussen Babyloniënbroek en Eethen, de Wijkse Waard bij Wijk en 

Aalburg en de Heesbeensche uiterwaard bij de Heusdense brug. In alle rust kunnen weide- en 

akkervogels er hun nest uitbroeden en ook de kuikens vinden in het gras voldoende voedsel en 

bescherming tijdens hun eerste, kwetsbare levensfase. Onder leiding van Marco Renes en Anja 

Popelier van het Brabants Landschap vonden er twee alarmtellingen in deze gebieden plaats. Met 

name de toename van het aantal broedende wulpen was opvallend. 

Ook werden er weer contracten afgesloten voor rustzones en was er sprake van last-minute beheer 

omdat er nog jonge pulletjes in het lange gras rondscharrelden. 

Akkervogels: Naast subsidie voor weidevogels was er ook provinciale subsidie die speciaal 

bestemd is voor akkervogels. De jubelende zang van veldleeuweriken was het afgelopen voorjaar 

op heel veel plaatsen te horen. Ook gele kwikstaarten en graspiepers werden steeds meer gezien. 

                 

bron vermelding : Altenatuur 

http://www.altenatuur.nl/vereniging/weidevogelbescherming
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