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Nieuwsbrief WBG Waalwijk
2013, nummer 3

Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk
werkzaam in de gemeenten Waalwijk en Heusden

onder begeleiding van het Brabants Landschap

Coördinatoren: Harry Keijzer Henk Bergmans
tel. 0416-335156                       tel. 0416-338856
harry.keijzer@zonnet.nl h.th.bergmans@home.nl

3 juli

Einde seizoen 2013.
In de afgelopen weken hebben alle groepen hun veldwerkzaamheden 2013 afgerond. Na een vraag aan
de contactpersonen, kwamen de afgelopen week dan ook de eindresultaten van ons vrijwilligers- en
hobbywerk weer binnen. De laatste maand vonden de meeste groepen er niet veel nieuwe nesten meer
bij. Het betrof dus hoofdzakelijk controle- en afrondingswerk. Opvallend was de vondst van een
patrijzennest. Dat trof groep 6 aan op de Gorseweide. Deze groep, onder begeleiding van Dick Pol en
Henk Bergmans, vond overigens dit jaar ook weer de meeste nesten. Ze sloten af op in totaal 83 stuks,
7 meer dan vorig jaar. Helaas deed veel predatie door eierrapers afbreuk aan hun uitkomstresultaat en
dat van onze totale groep. Het aantal nesten dat we samen gevonden hebben is gelukkig nu ook weer
meer dan vorig jaar, maar we hebben in het verleden betere jaren gehad. Gelukkig meldden enkele
groepen ook dit jaar weer dat ze veel (vliegvlugge) jongen hebben gezien, een positief signaal! Hierna
gaan we nader in op de voorlopige resultaten van onze zes afzonderlijke groepen.
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Resultaten
Groep 1 o.l.v. Antoon Muskens
In de Buitenpolder van Baardwijk vond deze groep in totaal 48 nesten: 46 van de kievit, 1 grutto en
1 scholekster. Van de 46 kievitsnesten zijn er 41 uitgekomen en zijn er 5 verloren gegaan door
bewerkingen en andere oorzaken. Zowel het grutto- als het scholeksternest is uitgebroed. De groep
heeft nu twee jaar op een rij een beter resultaat behaald dan in voorgaande jaren. Ook het
uitkomstpercentage (bijna 90% ) is heel goed. De groep denkt dat het resultaat, behalve aan de
mogelijkheden van het gebied, te danken is aan het gebruik van mandjes, maar ook aan het contact met
de boeren. Je blijft beter op de hoogte en kunt zo beter op de situatie inspelen en je verlies beperken. In
het gebied zijn wel wulpen waargenomen, maar geen nesten gevonden. De groep vond ook een nest
van een Canadese gans in een knotwilg.

Groep 2 o.l.v. Ad Hooijmaijers
Deze groep vond tussen de Valkenvoortweg en het Afwateringskanaal in totaal, net als vorig jaar,
7 nesten, te weten 4 kievitsnesten, 1 van een wulp en 2 van de scholekster. Op één kievitsnest na, zijn
alle legsels uitgekomen. Dat ene nest ging verloren door bewerkingen. Verder werden er nog
3 meerkoetennesten aangetroffen in de Koningsvliet. Deze zijn echter door sterke stroming  alle drie
weg gespoeld. Verder zijn er hier heel weinig andere weide- en akkervogels gesignaleerd. Het resultaat
is, voor het derde jaar op een rij en in vergelijking met eerdere jaren, heel matig. Wederom een
teleurstelling. Ondanks de inzet van de groep, heeft het gebied momenteel kennelijk niet meer de
potentie van weleer.

Groep 3 o.l.v. Wim van Rooijen
Zij vonden tussen de Provinciale weg en de Bergsche Maas in totaal 24 nesten; 23 van de kievit en 1 van
de scholekster. Uitgekomen zijn 14 kievitsnesten en het legsel van de scholeksters. Negen kievitsnesten
zijn niet uitgekomen door onbekende oorzaak. Het kan predatie zijn, er werden immers opmerkelijk veel
kraaien gezien, maar rapen is ook niet uitgesloten. Andere vogels die hier de laatste maand gesignaleerd
werden,  zijn ondermeer de gele kwikstaart en patrijzen. De groep, met een grotendeels nieuwe
bemanning, heeft dit jaar 8 nesten minder gevonden dan in 2012 en ongeveer evenveel als in 2011. Ze
hebben er vrede mee, maar hopen volgend jaar toch weer op wat groei.

Groep 4 o.l.v. Sonja van de Hurk
Op het Herptsche Veld werden 19 kievitsnesten gevonden, 2 minder dan vorig jaar. Daarvan zijn er 17
uitgekomen. Er zijn 2 nesten verloren gegaan door bewerkingen. De groep heeft veel jongen zien lopen
en daardoor hoge verwachtingen over het vliegvlug worden van de pullen. Er werden de laatste maand
ook weer meerdere gele kwikstaarten gezien en afgelopen week ook nog een kneu. Wederom een
geslaagd seizoen met een uitkomstpercentage van bijna 90%.
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Groep 5 o.l.v. Stans van Dongen
Op percelen langs de Overstortweg en de Nieuwe Munnikensteeg werden 10 nesten gevonden; het
betrof 9 kievitsnesten en 1 nest van een scholekster. Hiervan zijn 5 kievitsnesten uitgekomen. Van de
andere 5 nesten zijn 1 kievits- en 1 scholeksternest verloren gegaan door predatie en 3 kievitsnesten
door bewerking. Voor deze groep was het resultaat, weer iets minder dan dat van vorig jaar. Om het
maar netjes te zeggen, aldus Stans, “Het was naatje pet!!!; volgend jaar beter”.

Groep 6 o.l.v. Henk Bergmans en Dick Pol
Op de Gorseweide werden 83 nesten gevonden, 7 meer dan in 2012. Op zich natuurlijk weer een heel
mooi resultaat. Het ging om 75 kievitsnesten, 7 scholeksters en één patrijs. Van al deze legsels zijn er
echter maar 47 uitgebroed: 42 legsels van de kievit, 4 van de scholekster en het legsels van de patrijs.
Dus gingen er maar liefst 36 nesten verloren. Door verlating zijn 2 kievitsnesten niet uitgekomen. De
overige 34 kievit- en scholeksterlegsels zijn, waarschijnlijk kort na de zoekdagen 8 en 15 mei,
verdwenen. Naar de stellige overtuiging van de groep is dat gebeurd door eierrapers. Voor de groep
een enorme domper, een rampseizoen. Maar, zoals Henk zei, “niet langer treuren, want na regen komt
zonneschijn die energie meebrengt om de accu voor het volgende seizoen weer op te laden”.
Het was al bekend dat de patrijs op de Gorseweide voorkomt; het is daarom leuk dat dit nu, in het jaar
van de patrijs, door een broedsel en jongen is bevestigd.

Dit seizoen totaal 191 nesten.
De eerste helft van het seizoen was niet goed, het was erg koud en er kwamen weinig nesten. De
tweede helft werd het gelukkig beter en werden er meer nesten gevonden. Totaal vonden we er 191.
Hiervan zijn er 133 (70%) uitgekomen. Er gingen 58 nesten (30%) verloren, waarvan door bewerkingen 9
(5%), door predatie/rapers 37 (19%) en door verlating of door een onbekende oorzaak 12(6%). Wat het
aantal gevonden nesten betreft, was het de hoogste score van de laatste vier jaar. Helaas werd dit
overschaduwd door het grote verlies door predatie van rapers. Misschien moeten we onderhand toch
maar eens aan GPS-gebruik gaan denken om het daarmee de rapers moeilijker te maken.
Het gebied tussen het Drongelens Kanaal en de Elshoutse Zeedijk baart in toenemende mate zorgen. De
groepen 2 en 5 die hier opereren, zien al jaren op een rij het aantal legsels langzaam teruglopen. Doet
zich hier de invloed gelden van de komst van het energiepark en het fruitteeltbedrijf van Verkooijen?
Zoeken met name de kieviten hun heil elders? We weten het niet. We bereikten samen toch een redelijk
resultaat. Hierna de voorlopige cijfers in een tabel.

Voorlopig resultaat 2013 |niet uit <------> niet uit  |
Groep legsels uit Niet  uit bewerking predatie verlaten/

onbekend
1. Antoon 48 43 5 3 - 2
2. Ad H. 7 6 1 1 - -
3. Wim 24 15 9 - 1 8
4. Sonja 19 17 2 2 - -
5. Stans 10 5 5 3 2 -
6. Henk 83 47 36 - 34 2

Totaal 191 133 58 9 37 12
Percentages 100 70 30 5 19 6

En verder ….
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Veldwerkboekjes
Zoals gebruikelijk en bekend bij de contactpersonen moeten de correct ingevulde boekjes weer naar
Nicole voor de verwerking van de gegevens (Nicole Folkerts, Dreef 9, 4921 ZA Made). Dit ten behoeve
van het jaarverslag 2013 van de Vrijwillige weidevogelbescherming in Noord-Brabant. We gaan er van
uit dat de contactpersonen dit binnenkort weer doen. Graag heel zorgvuldig invullen, zodat Nicole één
en ander probleemloos kan verwerken en weer kan zorgen voor het volledige beeld van ons
weidevogelseizoen 2013.

Evaluatieavond
Ook dit jaar hebben we weer een evaluatieavond. Deze zal worden gehouden op maandag
19 augustus 2012 om 20.00 uur in ontmoetingscentrum ‘De Haven’ Leefdaelhof 11, 5141 JX Waalwijk
(achter de hervormde kerk in de Grotestraat 121). Hopelijk ontmoeten we elkaar dan weer. De
uitnodiging volgt  nog.

4 juli 2013, Harry Keijzer en Henk Bergmans

NB
Juist voor de afronding van deze nieuwsbrief kwam er een berichtje van Nicole binnen dat zij, na vele
jaren de gegevensverwerking te hebben verzorgd, hiervoor graag een opvolger zou willen inwerken. Na
overleg heeft Antoon Muskens zich inmiddels bereid verklaard dit in het volgende seizoen, na inwerking
door Nicole,  te willen verzorgen. We zijn erg dankbaar voor het vele werk dat Nicole in dit verband de
afgelopen jaren heeft verzorgd en ook heel erg blij dat Antoon deze taak nu wil gaan vervullen!


