
1 
 

                                                               

Weidevogel resultaten op agrarische bedrijven in Deurne e.o. 

 

 

 

  



2 
 

Inhoud 

 ............................................................................................................................... 1 

Voorwoord ........................................................................................................................................................... 3 

1. Resultaten deelnemende bedrijven ............................................................................................................ 4 

2. Trend ........................................................................................................................................................... 5 

3. Vrijwilligers. ................................................................................................................................................. 5 

4. Locaties waar wordt beschermd ................................................................................................................. 6 

5. Landelijke trend ........................................................................................................................................... 7 

6. Contact info ................................................................................................................................................. 7 

Bijlagen: Foto’s weidevogels en akkervogels ...................................................................................................... 8 

 

  



3 
 

Voorwoord 
 

Voor u ligt het resultaat van de Weidevogelbescherming over het jaar 2021, 

betreffende de legsels op de agrarische bedrijven uit Deurne e.o.  

 

Weidevogelbescherming wordt in Noord-Brabant georganiseerd en 

gecoördineerd door het Brabants Landschap. Zij ondersteunen weer de 

groepen die in het veld actief zijn met het beschermen van de nesten van de 

weidevogels. Het meest voorkomend in de gemeente Deurne is de kievit maar 

er zijn ook nesten van de scholekster,  grutto, patrijs, wulp e.a. 

 

Sinds 2006 zijn we in de gemeente Deurne actief met de bescherming van de 

weidevogels, met nu 14 tal vrijwilligers. Ongeveer 44 agrariërs werken nauw 

met ons samen.  

 

Vanaf eind februari begin maart begint het seizoen tot ongeveer begin juni. We 

gaan iedere woensdag- en zaterdagvoormiddag kijken waar de weidevogels 

gaan nestelen. Als het nodig is, i.v.m. de bewerking van de akker, gaan we deze 

beschermen. We markeren deze nesten voor de boer of loonwerker met 

stokken zodat ze om het nest heen kunnen werken of eventueel het nest 

kunnen verleggen met of zonder hulp van de weidevogel groep. 

 

De algemene trend rond de weidevogels is stabiel met zo’n 100 kievit nesten, 3 

tal grutto’s en 3 scholekster nesten. Er zijn met name  veel meer kuikens 

waargenomen, waarschijnlijk door het mildere weer. Dat belooft wat voor 

2022 !  De grootste populatie kieviten zijn gevonden in mais- en aardappel- 

percelen in stroomgebieden langs de oude AA en de Vlier. 

We hebben onze activiteiten ietwat uitgebreid met gebieden rond de Kaweise 

loop (ook in Bakel en Milheeze), Kanveldweg en Hazeldonkseweg. Hiermee 

dekken we gebieden vanaf de Astensche AA naar het noorden van Deurne. 
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1. Resultaten deelnemende bedrijven 
De gegevens van de weidevogels worden vastgelegd in een database, beheerd door 

Brabantslandschap. Alle gegevens worden middels een boerenland monitor app op 

een iPAD/telefoon ingevoerd. Het betreft locatie legsel, soort, aantal, uitkomst, 

bouwgrond type, gewas e.a.   Hieronder de legsels per bedrijf. 
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2. Trend 

 

De trend wat betreft de weidevogels is stabiel. Deze schommelt de laatste 5 jaar rond 

een 100 tal nesten die worden gevonden (2020 is er niet of nauwelijks beschermt van 

wege de pandemie). Het jaar 2017 springt eruit, daar zijn een 7tal nesten meer 

uitgekomen dan afgelopen jaar. De predatie neemt ook in enige mate af. Dit komt 

voornamelijk mede doordat actief in bepaalde gebieden op kraaien wordt gejaagd. 

De resterende predatie is voornamelijk door kraaien en kleinere roofdieren en 

huis/wilde katten. 

Hieronder het trend diagram. 

n=aantal legsels dat beschermd is in een jaar 

 

 

3. Vrijwilligers. 
Onderstaande vrijwilligers hebben in 2021 meegewerkt: 

Rob Boesten,  Tonnie van Duijnhoven, Piet Jegerings,  Annie Joppe, Bert Joppe, 

Frans Mennen, Mikkie van Ooij, Sylvia Floor, Willij Aarts, Peter Verweijen, Peter Arts , 

Karen  Feleus, Anita Berkvens, Hanny Hanssen, Annie van der Pol en Aad van der Pol. 
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4. Locaties waar wordt beschermd 
 

Hieronder staan de locaties waar wordt beschermd. Het zijn de stroomgebieden van 

de riviertjes in Deurne: 

-Astensche AA (rood) 

-Oude AA (donker geel) 

-Kaweise loop (oranje) 

-de Vlier (geel) 

-Vreewijksche loop (dun geel) 

De gele pins zijn kieviten, de blauwe scholeksters en de rode de grutto. 
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5. Landelijke trend 
 

Over het algemeen werden er landelijk, per soort meer legsels gevonden in 2021, zie 

het figuur hieronder. 

 

 

6. Contact info 
 

Initiatief :Weidevogelbescherming, Brabantlandschap, Den Bosch, 

                        weidevogelbeschermingbrabant@gmail.com 

Uitvoering : VWG de Kulert Deurne, dekulert@live.nl 

Coordinatie : Aad van der Pol, aadvanderpol@gmail.com  

web-site       : vwgdekulert.nl 
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Bijlagen: Foto’s weidevogels en akkervogels 

 

Meer waarnemingen op de akkers en borders 
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