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Vogel Werk Groep  “De Kulert”, werkgroep  Weidevogelbescherming 

 

Jaarverslag 2015 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Voorwoord  
Voor u ligt het jaarverslag “Weidevogelbescherming” over het jaar 2015 van 

Vogelwerkgroep De Kulert uit Deurne. 

 

Zonder medewerking van de betreffende grondeigenaren, de loonwerkers,  

begeleiding vanuit het Brabants Landschap en de inzet van de vrijwilligers van 

VWG De Kulert was ook dit jaar de bijdrage aan de  noodzakelijke  

weidevogelbescherming niet mogelijk geweest. 

 

Vanaf 2006 wordt onder de vleugels van VWG De Kulert in Deurne door een 

aantal enthousiaste vrijwilligers een bijdrage geleverd aan bescherming van 

broedende weidevogels. De afgelopen jaren werd gewerkt met twee groepen die, 

al naargelang de weersomstandigheden, vanaf eind februari tot begin juni, telkens 

op woensdagen het veldwerk verrichten. 

 

Hieronder zult u lezen dat weer een aantal agrariërs zich heeft aangemeld voor 

weidevogelbescherming, een geweldig hoopgevende ontwikkeling voor de 

gemeente Deurne, het geeft ook  aan dat steeds meer agrariërs het nut ervan 

inzien, mede door de goede verhalen van de reeds deelnemende bedrijven en de 

goede verstandhouding tussen Bert (en de overige beschermers) en de betrokken 

agrariërs! Tevens meldden zich gelukkig ook extra weidevogelbeschermers aan, 

een welkome uitbreiding gezien het aantal extra percelen daardoor. 

 

Dit jaar is naast op woensdagen ook op zaterdagen aan weidevogelbescherming 

gedaan. Enkele nieuwe leden konden wegens werkzaamheden alleen op zaterdag 

en tevens hadden , zoals eerder vermeld, nog meer agrariërs aangegeven om ook 

op hun percelen te helpen de weidevogels te observeren en te beschermen, een 

prachtige ontwikkeling! 

 

De twee groepen van Bert Joppe bestreken nu diverse grote percelen in Vlierden,  

aan de Rakt en bij de Kaweise Loop. Rob Boesten leidde de groep aan de 

Halvemaanweg en de Zonnewende. In de volgende twee paragrafen 

achtereenvolgens de focus op groepen van Bert en Rob. In de  slotparagraaf zal 

Bert terugblikken op de  resultaten van 2015! 

 

Wederom een welgemeend “hartelijk dank” aan alle betrokkenen! 
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2. Wederwaardigheden werkgroepen  Bert Joppe 

 
Hieronder het chronologisch verslag van de twee groepen “Bert”’, bestaande uit Marja, 

Piet, Peter, Annelies, Noud, Annie, Aad, Wim,  Frans en natuurlijk Bert. 

 

De percelen die Bert met zijn groep beheert liggen aan de Esdonk in Vlierden aan de 

Bottel tussen Vlierden en Deurne bij de Kaweise loop aan de Bruggenseweg aan de 

Raktseweg en sinds dit jaar aan de Belgerenseweg en nog een perceel bij de Astense Aa . 

Het betreft vrij grote percelen van verschillende agrariërs met diverse gewassen van mais 

gras en aardappelen, sommige percelen zijn wat later te bewerken dit komt omdat ze wat 

langer nat blijven. Andere percelen zijn droger en eerder te bewerken maar je hebt altijd 

met het weer te maken dat heeft zoveel invloed, om te bepalen wanneer de boer het land 

op gaat en de vogels al bezig zijn om te nestelen en dan komen wij in actie. Dit jaar zijn 

we voor het eerst op twee dagen bezig op woensdag en zaterdag we doen dit op vaste 

dagen omdat de boer dan ook weet wie er bij hun op het perceel rond loopt. Aan de 

Kaweise loop ligt ook nog een klein natuur gebied mede daardoor hebben we hier ook 

andere vogels zoals reigers, watersnip, waterhoen en diverse eenden. 

 

 

11-3-2015:  Vanmorgen 9.00uur het was erg mistig aan de Botermanweg. Besloten wordt 

om een uur te wachten. Na een uur zijn Marja, Piet en Peter ter plaatse  op het perceel aan 

de Bruggenseweg. Aldaar  hetzelfde weer. Besloten wordt om het voor vandaag af te 

blazen. Kreeg ‘s avonds nog een mail van Peter dat hij die middag nog eens aan de 

Bruggenseweg  geweest is en zeker 19 kieviten op heeft zien vliegen voor de kraaien. Dit 

zou kunnen betekenen dat er al nesten zijn, even in de gaten houden. 

 

13-3-2015: Vandaag werd ik gebeld door Harrie Bankers, omdat hij morgen, zaterdag, 

het land ging bewerken; heb met hem afgesproken dat we dan eerst gingen kijken of er 

nesten waren. 

 

14-3-2015: Vandaag met 6 personen het perceel van Bankers, Bruggenseweg,  afgelopen: 

tussen de dertig en vijfendertig  proefnestjes maar nog geen eieren, dus dhr. Bankers  

verteld dat hij vooruit kon 

. 

18-3-15: Vandaag bij dhr. Bankers  vanaf de weg geobserveerd: veel kieviten en ook 

kraaien, maar er zat nog geen kievit “vast”. Nu maar hopen dat de bewerking vlug 

gebeurt, dat zou het beste zijn voor de kieviten. Bij van Dijk  hebben we het perceel aan 

de ……afgelopen en zijn daar het eerste nest tegen gekomen, gevonden door Frans: 2 

eieren,  gemarkeerd en daarna de boer gebeld.                                                                           

Na de middag  met Rob (Boesten) besproken  hoe  met g.p.s. om te gaan; we hebben wat 

uitgeprobeerd  maar het lukte nog niet helemaal. Rob zoekt het verder even uit. 

 

25-3-15:  Vandaag een uur later begonnen i.v.m. de regen. Bij de Bruggenseweg  

gekeken, maar hier was nog niet veel  gebeurd,  het is nog te nat. Wel veel kieviten en ik 

denk ook nesten. De kraaien werden weg gestuurd  bij het perceel van John.van Paassen; 
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aldaar  4 kieviten, maar nog geen nesten. Ook een koppel schol. Daarna nog even met 

Frans naar de Esdonk. Hier liepen ook 6 kieviten rond,  maar ook nog geen nest. Er was 

nog nergens een perceel  bewerkt. Hier wel gezien een boomklever, die nestelt en een 

zwarte specht. Daarna dhr.Bankers gebeld. Deze gaat voorlopig niet het land op te nat. hij 

belt me als het nodig is. 

 

28-3-2015: Vandaag met Noud,  Marja , Annelies, Annie (en Bert),  op een zaterdag, 

omdat voornoemde leden deze door de week niet kunnen wegens werkzaamheden. Naar 

de Bruggenseweg geweest, maar het weer is niet goed: te koud! Wel over een perceel  

grasland gelopen en over het perceel van M.van Dijk terug gelopen en hebben daar 

gezien dat bij het ene nest een ei bijgekomen is, dus nu drie eieren. Daarna hebben we 

koffie gedronken en begon het te regenen en zijn we weer naar huis gegaan. Omdat 

Noud, Annelies en Annie nieuwe weidevogelleden zijn hebben Marja en ik ze toch alvast 

van alles kunnen leren, voorlopig gaan we dus ook op  zaterdagen aan de slag! 

 

1-4-2015: Vandaag  regent het zodanig dat de activiteiten zijn afgezegd. Het  is een 

beroerde week heel veel regen en heel veel wind/storm,  dus maar afwachten hoe het 

zaterdag is. Ik heb vandaag verder  verschillende deelnemende agrariërs bezocht. Het 

verslag over 2014  aan hen overhandigd,  moet  nu nog bij enkele agrariërs op bezoek . 

 

4-4-2015:  Vandaag  regent het weer eens,  dus uitgesteld tot 10 uur; we zijn gaan kijken 

bij de Bikkels, het perceel van T. van. Kessel:  gezien veel water op het perceel,  2 

bontbek plevieren en  zeker 6 kieviten, enkele kraaien, de grote lijster en eenden 

waargenomen, tevens  gehoord de groene specht de boom van de zwarte specht is helaas 

gerooid. We zijn niet gaan lopen omdat het te koud was. 

 

8-4-2015: Vandaag met 4 personen. Het was nog een klein beetje mistig. Gelopen op de 

Bruggenseweg op het perceel met gras, om het perceel ernaast niet te verstoren vanwege 

de temperatuur,  het was ongeveer 7 graden! Tot onze verrassing een kievitsnest  met 4 

eieren kunnen markeren, maar  snel weer van het perceel af wegens de koude. Daarna 

zijn we naar de Kaweiseloop gegaan en daar gekeken of we iets bijzonders zagen. En 

jawel, hoor een watersnip vloog voor de voeten weg uit het riet, verder gezien in het 

bosje bij de loop een nest van een buizerd en  wat eenden. 

 

11-4-2015: Vandaag zijn we naar de Bruggenseweg gegaan en hebben het perceel van 

dhr. Bankers onderhanden genomen. We hebben gelopen en 7 nesten gemarkeerd  

allemaal kieviten, deze week gaat er bewerkt worden. 

 

13-4 2015: Vandaag zijn we bij een nieuwe agrariër,  dhr. van Paassen  in Vlierden 

gegaan. Een perceel afgelopen, omdat hij dit ging bewerken. Hier hebben we 2 nesten 

gevonden en gemarkeerd, dhr. Van Paassen gebeld en deze ging daarna meteen aan de 

gang. Goed weer warm en zonnig. 

  

15-4-2015: Vandaag zijn we bij de Bikkels bij dhr. v. Kessel geweest en we hebben daar 

2 percelen afgelopen en  5 nesten gemarkeerd, eentje is verlaten met 2 eieren. Het was 

heel goed weer het werd ‘s middags 25 graden . 
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18-4-15:  Vandaag met de nieuwelingen naar het perceel van dhr. v .Dijk. Hier gelopen 

en geen nesten gevonden,  het nest dat wat er al was is weg. Dhr. Van Dijk vertelde dat 

het leeg was. Hierdoor konden we niet zien of het echt uit was, dus onbekend. Verder 

werd ik gebeld door dhr. Bankers, met de mededeling  dat bij hem alle nesten op één na  

gepredeerd   zijn. Heel jammer, er moet hier iets zitten,  want kraaien zijn het niet. Gaan 

we nog  uitzoeken. Op het gras perceel was het ene nest wel uit, we hebben trouwens 

geen kuikens gezien. Wel hebben we de scholeksters zien paren, “mooi meegenomen”!. 

22-4-2015: Vandaag begonnen bij het “Witte Huis” aan de Botermanweg. Hier hebben 

we op perceel 1 gelopen en 1 nest uit, en het ander nog met 4 eieren. Op perceel   3 

hebben we 6 nesten  gecontroleerd: één uit en één verlaten. Daarna zijn we naar de 

Esdonk gegaan en hebben we nog 3 nesten bij dhr. Kuipers gevonden op  het eerste 

perceel,  achter het huis ook nog 3 nesten gemarkeerd op aanwijzing van dhr.Kuipers.  

Hier vlogen ook 2 patrijzen omhoog uit de sloot, dus even in de gaten houden. 

 

23-4-2015: Vandaag heeft dhr. v.  Paassen mij gebeld dat Nico Vinken  ook nog kieviten 

had zitten, dus die maar gebeld en daarna  er naartoe:  daar was een nest uit en eentje 

hebben we er gemarkeerd. 

 

25-4-2015:  Vandaag alles afgeblazen vanwege het weer: te nat,  jammer want de groep 

wilde graag! 

 

26-4-2015: Vandaag gewandeld naar het perceel bij de Aa van dhr. v. Paassen in 

Vlierden. We denken dat daar een nest uit is, want we zagen daar jongen lopen, op het 

andere nest zat de kievit er nog op. 

 

29-4-2015: Vandaag begonnen op de Esdonk. Hier zagen wij jonge kieviten rondlopen 

alsmede een haas Er vlogen wel meer kieviten maar we hebben niet het vermoeden dat er 

nog nesten waren, we kijken hier zaterdag naar. Verder naar het perceel van de heer van 

Kessel. Hier waren 3 nesten uit, we hebben  de mandjes weggehaald en zijn het andere 

grote perceel gedeeltelijk afgelopen,  geen nesten. Wel een nest langs de Aa van een 

meerkoet met 4 eieren. 

   

6-5-2015: Vandaag hebben de luitjes het zelf moeten doen zonder mij, ze zijn naar de 

Bruggenseweg geweest en hebben daar 14 nesten gevonden en gemarkeerd. 

 

13-5-2015: Vandaag een baaldag, omdat ik het niet vertrouwde  zijn we gaan kijken bij 

de Bruggenseweg:  en jawel hoor alle nesten waren weer leeg, dat was een grote 

tegenvaller!!! We hebben weliswaar één nieuw nest gevonden. Er is ook nog een nest bij 

van Dijk van een schol. 

 

16-5-2015:  Vandaag “het Witte Huis”. Hier zijn weer nieuwe nesten, maar vanwege het 

weer zijn we niet gaan lopen, het begon na enige tijd te regenen. 

 

20-5-2015:  Vandaag bij van Kessel een mandje weggehaald en twee nieuw nesten 

gevonden. Bij Bennenbroek zit een schol, dus die gaan we zaterdag even opzoeken, net 
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als bij het Witte Huis. Volgens mij zit er ook nog een kievit. Ook nog contact gehad met 

John van Paassen  en die heeft aangegeven dat er bij Jeroen van Dijk ook een schol zit. 

Vanmiddag heb ik afgesproken met Marco Renes,  we zijn op de Bruggenseweg gaan 

kijken wat nou precies de oorzaak was van die lege (gepredeerde?) nesten. Het moet wel 

een vos geweest zijn volgens Marco, we hebben sporen gevonden en hebben de buurt  

afgezocht en het bos achter de Kaweise loop . 

23-5-2015:  Vandaag bij het Witte Huis nog twee nesten gevonden, bij Bennenbroek 1 

nest van een schol. De meerkoet bij van Kessel heeft  2  jongen en zit niet meer op het 

nest,  hoe het moet met de andere  5 eieren weten we niet, even in de gaten houden. 

 

27-5-2015: Vandaag begonnen bij Kuipers op de Esdonk,  daar één nest uit, ook gezien 

een haas, een koppel fazanten en nog een fazanthaan; ook liep er nog een patrijs rond. 

Bij Jeroen van Dijk zou een schol moeten zitten maar die hebben we niet kunnen 

ontdekken. Bij M. van Dijk op de Kaweise loop  gekeken naar de schol die hier moest 

zitten, maar het ei was weg en het nest verlaten. Wel zat er verderop nog een schol met 2 

eieren. Deze zat al te broeden. Verder nog  een nest met 4 eieren van een kievit en nog 

een met 1 ei van een kievit: dus je ziet maar ze zijn nog steeds bezig. 

 

 

  

 

 

3. Wederwaardigheden werkgroep Rob Boesten 

 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wekelijkse activiteiten van de groep 

onder leiding van Rob Boesten, verder bestaande uit Tonnie, Mikkie, Martien 

Herman, Johan en Henriëtte  

 

Het grootste gedeelte van de akkers liggen voor hen aan de Halvemaanweg in 

Zeilberg. Grote lang gerekte akkers, meestal gebruikt voor aardappel- en 

maïsteelt, eigendom van diverse agrariërs, die de diverse werkzaamheden weer 

delegeren aan verschillende loonwerk bedrijven (grond bewerken, mesten, zaaien, 

bestrijdingsmiddelen spuiten, oogsten etc.). Dit vraagt om regelmatig achterhalen 

welk bedrijf wanneer van plan is om de percelen op te rijden. Het is immers heel 

belangrijk om te weten wanneer de nesten duidelijk moeten zijn aangegeven, 

zodat de tractorbestuurder weet waar hij/zij op moet letten. Soms is het 

noodzakelijk dat enkele weidevogelaars assisteren. 

Het perceel aan de Zonnewende ligt in Vreekwijk/Liessel en bestaat uit één groot 

akkerperceel. Het betreft een mooi zonnig stuk zandgrond te midden van grote 

weilanden . De akkers aan de Halvemaanweg bevinden zich in een van de 

winderigste, open en dus bij tijd en wijlen koudste gebieden van de gemeente 

Deurne. Gelukkig mag de groep weidevogelaars al jaren gebruik maken van een 

gedeelte van de schuur van de gastvrije familie Bennenbroek, die elk jaar 

tuinstoelen klaar zetten, om tijdens een pauze de meegenomen koffie en thee te 

drinken en wat krachtvoer te eten. 
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Hieronder volgt een chronologisch verslag van activiteiten en waarnemingen van  

april tot en met begin juni  2015. 

 

De eerste  woensdagen in maart waren niet de moeite waard, het was behoorlijk 

koud. Weliswaar aan de Halvemaanweg vanaf de wegkant geobserveerd. 

Weliswaar veel vliegbewegingen van kieviten. Er zaten ook veel kok- en 

mantelmeeuwen. De percelen waren onlangs “omgeteuld” (dialect voor 

“geploegd”).  Ook was het naast koud op andere woensdagen zo mistig, dat men 

de percelen nauwelijks kon overzien. 

 

1-4-2015: Koud en nat weer met buien. Het weidevogelen ging niet door, Rob en 

Henriëtte waren toch even gaan kijken, zonder opmerkelijk resultaat. 

8-4-2015: Temperatuur tussen 4˚ en 10˚, droog, geen wind, redelijk aangenaam. 

Vanaf de achterkant van de Halvemaanweg (bij de sloot) over de velden gelopen 

en 10 nesten gemarkeerd! Tevens gespot: witte kwikstaart, 4 hazen, één witgatje, 

drie overvliegende scholeksters, veel sporen van de das, vossendrol, drie 

gepredeerde kievitseieren (uit nest gehaald), één gepredeerde kievit (door 

sperwer?) en veel sporen van reeën. 

 

15-4-2015: Heerlijk, bijna zomers weer, ± 20-24˚. Vanaf wegkant Halvemaanweg 

gelopen, dat is rustiger voor de broedende kieviten. Nog twee nieuwe nesten 

gemarkeerd. Gespot: één witgatje, gele kwikstaart, hazen. De wulp gehoord, en 

een zanglijster die perfect de grutto imiteerde! 

 

22-4-2015: Fris, droog, 12˚ C. Niet veel gelopen, te koud. Eén kievitsnest 

gemarkeerd, had Rob bij toeval in het weekeinde ontdekt. Op perceel 6, met veel 

gele bloemen, gespeurd naar de grutto, maar niets ontdekt. Helaas wel één 

kievitsnest gepredeerd, er lagen heel kleine stukje schaal (± 15) naast het nest. 

Welk schepsel deed dat? 

Gespot: haas, sperwer overvliegend en twee grutto’s. Een kraai werd weggejaagd 

door een kievit en een grutto… Ook verschillende dartelende boerenzwaluwen. 

Nog even naar de Zonnewende, één staande kievit. 

 

29-4-2015: 10 - 15˚, dus aan de frisse kant. De heer Biemans van perceel 5 vroeg 

om de nesten in mandjes te doen. Mandjes waren weg (gestolen…?) op de 

bewaarplaats van Bennenbroek, die het ook niet snapten dat de mandjes 

verdwenen waren. Op het perceel zagen wij dat één nest al uit was, en aangezien 

het nestvlieders zijn…. Dus is Mikkie ’s middags teruggegaan, toen telefonisch 

werd gemeld dat Biemans ging “teulen”, en heeft de mandjes verlegd zodat er kon 

worden bewerkt. Het nest met vier jongen is door haar op het belendende perceel 

geplaatst (zie ook bijgevoegde foto), evenals één nest met vier eitjes en één met 

drie eitjes en een jong. 
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“Vier Pullen” zoals door Mikkie gefotografeerd op 29 april 2015 

 

6-5-2015: ± 14˚ en droog. Op de Halvemaanweg zijn alle percelen “geteuld”. Veel nesten 

weg??? Volgende week goed observeren voor eventuele nieuwe nesten. Gespot: één gele 

kwik met takje in de bek, ergens aan het nestelen. 

 

13-5-2015: Droog, lekker weer, ±18˚. Rob heeft op de Zonnewende nog twee nesten 

gemarkeerd. Op de Halvemaanweg nog één nest met vier eitjes gemarkeerd. Op 

verschillende percelen is nu maïs ingezaaid. 

De kieviten klagen als we over het veld lopen, dus rondlopende pullen!  

Gespot: verschillende gele kwikstaarten, overvliegende geelgors en diverse hazen. 

 

20-5-2015: Droog, ±14˚, koude wind. Aan Halvemaanweg nog twee nieuwe nesten 

gemarkeerd. 

Aan de Zonnewende door Rob al enkele weken achter elkaar twee patrijzen gespot! 

 

27-5-2015: Droog, ±15˚, lekker weer met zon. Aan de Zonnewende zag Rob wederom de 

twee patrijzen, maar hij kan geen nest ontdekken (slimme vogels!). 

Aan de Halvemaanweg weer twee nesten gemarkeerd. In een ouder nest, dat in het begin 

vier eitjes bevatte, daarna drie, en weer later twee, zaten nu twee pullen! Blijkbaar had 

ma kievit toch doorgebroed, ondanks het feit dat er nog maar twee eitjes resteerden. 
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3-6-2015: Droog, ±18˚, harde wind. Vandaag was in eerste instantie alleen Rob 

aanwezig, Mikkie kwam wegens pech met de fiets wat later. Dit was de laatste keer, Rob 

heeft overal de stokken, die als markering dienden, weggenomen ook bij de nesten die 

nog niet uit zijn. Deze liggen echter veilig tussen de tractorsporen. De maïs groeit ook 

gestaag, dus voor ons ook bijna onmogelijk geworden om iets waar te nemen/traceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Activiteiten en resultaten  2015  

 

 
Frans mennen met het weghalen van mandjes en stokken. 

 

 
                 

 

 

. 
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Resultaten van de legsels per bedrijf 
 
Bedrijf                     aantal nesten           soort              uit       niet uit        % uit 
 
 
 
H Bankers         31  kievit  2 29  6.45 
 
A.v.Beek   3  kievit  1 2  33.33 
 
P.Bennenbroek  1  scholekster 1 0  100 
 
Dhr.Biemans   4  kievit  2 2  50 
 
M.v.Dijk   4  kievit  2 2  50 
    2  Scholekster 1 1  50 
 
TH.v.Kessel   8  kievit  6 2  75 
    1  meerkoet 1 0  100 
 
H.Kuipers   11  kievit  11 0  100 
 
J.v.Leeuwen/Dirkx  1  kievit  0 1  0 
 
Manders/Kuipers  11  kievit  10 1  90.91 
 
Meulendijks   4  kievit  3 1  75 
 
W.v.Neerven   6  kievit  3 3  50 
 
J.v.Paassen   3  kievit  3 0  100 
 
W.v.Paassen   2  kievit  2 0  100 
 
Peeters/Kuunders  2  kievit  2 0  100 
 
N.Vinken   3  kievit  3 0  100 
 
 
Totaal    97    53 44  56.38  
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Aantal vrijwilligers en bedrijven 
 

 
 
 
  
 
                                                      
Uitkomsten van de legsels            
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Legsels per landtype                                                                                                                                                                                                                                                |  groepsnivo: NB55 

 
 

 

Selectie: NB55 Deurne 2015  

 

Landtype: B Bouwland 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Kievit 72 70 46 24 65.71 17 0 0 6 0 1 

Scholekster 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

 
Subtotaal 

75 72 48 24 66.67 17 0 0 6 0 

 

1 

% van bekend resultaat   66.67 33.33  23.61 0 0 8.33 0 1.39 

Landtype: G Grasland           
 

 
Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Kievit 18 18 1 17 5.56 16 0 0 1 0 0 

Meerkoet 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

 
Subtotaal 

19 19 2 17 10.53 16 0 0 1 0 

 

0 

% van bekend resultaat   10.53 89.47  84.21 0 0 5.26 0 0 

Landtype: O Overig           
 

 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Kievit 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 

 

0 

% van bekend resultaat   100 0  0 0 0 0 0 0 

Totaal 97 94 53 41 56.38 33 0 0 7 0 

 

1 

% van bekend resultaat   56.38 43.62  35.11 0 0 7.45 0 1.06 
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Legsels per gewastype                                                                                                                                                                                                                                                     |  groepsnivo: NB55 

 
 

 

Selectie: NB55 Deurne 2015  

 

Gewastype: AA Aardapp. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet 
uit 

% uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Kievit 8 8 6 2 75.00 0 0 0 1 0 1 

Subtotaal 8 8 6 2 75.00 0 0 0 1 0 

 

1 

% van bekend resultaat   75 25  0 0 0 12.5 0 12.5 

Gewastype: GS Gras           
 

 
Soort Totaal Bekend Uit Niet 

uit 
% uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Kievit 18 18 1 17 5.56 16 0 0 1 0 0 

Meerkoet 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

 
Subtotaal 

19 19 2 17 10.53 16 0 0 1 0 

 

0 

% van bekend resultaat   10.53 89.47  84.21 0 0 5.26 0 0 

Gewastype: MA Mais           
 

 
Soort Totaal Bekend Uit Niet 

uit 
% uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Kievit 64 62 40 22 64.52 17 0 0 5 0 0 

Scholekster 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

 
Subtotaal 

67 64 42 22 65.63 17 0 0 5 0 

 

0 

% van bekend resultaat   65.63 34.38  26.56 0 0 7.81 0 0 

Gewastype: OV Overig           
 

 
Soort Totaal Bekend Uit Niet 

uit 
% uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Kievit 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 

 

0 

% van bekend resultaat   100 0  0 0 0 0 0 0 

Totaal 97 94 53 41 56.38 33 0 0 7 0 

 

1 

% van bekend resultaat   56.38 43.62  35.11 0 0 7.45 0 1.06 
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Legsels per soort|                                                                                                                                                                                                                                                       groepsnivo: NB55 

 

 
 

 

Selectie: NB55 Deurne 2015  

 

Soort 
 

Totaal 
 

Bekend 
 

Uit 
 

Niet uit 
 

% uit 
 

Pred. 
 

Bew. 
 

Werk. 
 

Verl. 
 

Ov. 

 

 

Onb. 

Kievit 93 91 50 41 54.95 33 0 0 7 0 1 

Meerkoet 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0 

Totaal 97 94 53 41 56.38 33 0 0 7 0 

 

1 

% van bekend resultaat   56.38 43.62  35.11 0 0 7.45 0 1.06 

  

 

 

          
 

 

                                                                                                     
 

                                                         
                                                                                        
                                                                                                            Jonge  kievit 
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Beschermingsactiviteiten  per  gewastype|  groepsnivo: NB55 

 
 

 

Selectie: NB55 Deurne 2015  

 

Gewastype 
 

AA 
 

BM 
 

GB 
 

NB 
 

NIM 
 

OM 
 

OV 
 

PE 
 

RS 
 

ZP 

 

 

Totaal 

Aardapp.  5 2     5  5 17 

Gras  4    3     7 

Mais  47 18     47  47 159 

Overig  3      3   6 

Totaal  59 20   3  55  52 189 

% van totaal  31.22 10.58   1.59  29.1  27.5
1 

 
 

Legenda:            
AA: Bij aanaarden  OM: Bij maaien         
BM: Bij bemesten  OV: Bij ov. activiteiten         
GB: Bij  gewasbescherming  PE: Bij ploegen/eggen         
NB: Bij beweiden  RS: Bij rollen/slepen         
NIM: Nest in mandje plaatsen  ZP: Bij zaaien of poten         

 

                                                                                          

                                                                                

                                                                                                                                                                                        Jonge meerkoet 
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Predatie per jaar                                                                                                                                                                                                                                   |  groepsnivo: NB55 

 

 
 

 

Selectie: NB55 Deurne 2015  

 

Verliesoorzaak 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

 

 

2015 

Door Mens 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 

Door Vogel Bijv. Kraai Of Meeuw 0 0 0 0 9 0 0 0 1 1 

Door Vos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 

Soort Niet Bekend 0 3 2 4 2 2 2 0 2 4 

Totaal 0 3 2 6 14 4 5 0 3 33 

Totaal bekend resultaat 0 26 33 46 51 42 38 35 70 94 

 

 

 

         
 

 

                                                                
 
                                                                                                        De vrijwilligers  
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Met vriendelijke vogelgroet, de weidevogelaars van VWG De Kulert uit Deurne, die volgend seizoen 

weer staan te trappelen om aan de slag te gaan! In alfabetische volgorde:  

 

 

           Rob Boesten (coördinator) 

           Marja van Deursen-Gelderloos 

           Martien van Doorne 

           Johan Doreleyers (niet meegelopen, gedeelte tekst verslaglegging)    

           Tonnie van Duijnhoven            

           Piet Jegerings 

           Annie Joppe 

           Bert Joppe (coördinator,eindredactie en resterende plus cijfermatige  

           verslaglegging) 

           Herman Matthijssen 

           Annelies van Nunen 

           Frans Mennen 

           Mikkie van Ooy  

           Noud van Otterdijk 

           Peter Vonken  

           Aad van de Pol 

           Rob Onderstal       

          Wim Verhoeven 

           Henriëtte Reijnders   

 

 

Dit verslag is samengesteld door Johan Doreleyers en Bert Joppe. 

 

 

 

Info:               VWG “ De Kulert “ Deurne 

Mail:  dekulert@live.nl 

Website: www.vwgdekulert.deurneweb.nl 

Coördinator: Bert Joppe 

Tel:  0493-315700 

Mail:  bertjoppe@upcmail.nl 
 

mailto:dekulert@live.nl
http://www.vwgdekulert.deurneweb.nl/

