
Ospel, 16 september 2019 
 
Beste weide- en akkervogelaars, 
 
Hierbij de tweede update van ons weidevogelbeschermingswerk en het zenderonderzoek 
aan de Ospelse patrijzen. 
 
UPDATE WEIDEVOGELS 
 
Kieviten 
In de eerste update in mei meldde ik al dat het dunnetjes was met de kieviten. Dit is zo 
gebleven. Uiteindelijk 134 broedparen in de door ons bezochte gebieden rond Ospel, 
Budschop, in de Wetering en het Laarderheidegebied. Vorig jaar 241 paar. De droogte kan 
een rol spelen maar ook het afgenomen areaal kale akkers. In het vroege voorjaar staat op 
steeds meer bouwland een fors ontwikkelde groenbemester. Kieviten verliezen daarmee een 
behoorlijk areaal broedhabitat. 
 
De 134 door ons gevolgde kievitparen hebben minstens 36 nesten uitgebroed. Het kunnen 
er meer geweest zijn maar we storen de kieviten zo min mogelijk, met name om het 
predatierisico te beperken. We bezoeken nesten niet zonder noodzaak. Op ingezaaide 
percelen observeren we alleen vanaf de weg. De nesten markeren we daar niet omdat de 
kans dat er iets mis gaat door bewerkingen nihil is. 
 
Uiteindelijk slechts ca 16 grote jongen gezien. Op 30 juli in het gortdroge Kruisvennengebied 
nog wel een groep van 26 kieviten, merendeels juvenielen. Ze foerageerden op een kletsnat, 
zojuist beregend, kaal vollegrondsgroentenperceel, waar net kool was geoogst. Het kunnen 
vogels uit de directe omgeving zijn maar net zo goed doortrekkers van elders. 

 
Nestbescherming ongelukkige term 
Nestbescherming is eigenlijk een ongelukkige 
term. Waar het om gaat is het beschermen van 
de nestomgeving. Kieviten kunnen nog wel 
enige verstoring hebben maar grutto’s en 
wulpen staan al op achterstand als je één keer 
bij het nest bent geweest. In gangbaar grasland 
moet je ze wel zoeken om ze überhaupt een 
(kleine) kans te geven. Maar de exacte 
nestlocatie is eigenlijk niet nodig. Aan de manier 
van opvliegen zie je van afstand waar het nest 
ligt en kun je volstaan met een ruime marge om 
die locatie zonder een loopspoor naar het nest 
te maken. Hoe mooi het ook is om 
daadwerkelijk dat verscholen nest te vinden. In 
gras veroorzaak je altijd loopsporen waar met 
name vos en marterachtigen dankbaar gebruik 
van maken. 
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Op de foto het enige gruttonest dat we in gangbaar grasland hebben gevonden. We zijn er 
alleen geweest om te markeren maar het is helaas toch gepredeerd. 
 
Grutto’s 
Het aantal gruttoparen bleef dit jaar steken op 16. Toch teleurstellend na 3 jaar op rij 18 of 
19 broedparen met een prima broedsucces. En nog teleurstellender was het magere 
broedsucces. Slechts 3 paar wisten jongen groot te brengen. Minstens 5 vliegvluggen, 
mogelijk een paar meer. Omdat ze dit jaar vrijwel gelijk vertrokken zodra ze goed konden 
vliegen hebben we misschien een paar vliegvlugge gemist. Normaal gesproken blijven de 
vliegvlugge jongen nog even hangen. Het tweede gortdroge jaar op rij heeft er mogelijk voor 
gezorgd dat ze dachten, wegwezen, zo gauw het kan. 
 
Jonge grutto’s blijken overigens tot grootse prestaties in staat, zie onderstaand bericht. 
 
https://volg.keningfanegreide.nl/uferschnepfe-fliegt-in-rekordzeit-ins-uberwinterungsgebiet-2/ 

 
Wat er mis is gegaan met de 
andere paren is onduidelijk. 12 
Van de 16 zaten in het veilige 
beheersgras te broeden en alles 
leek goed te gaan. De 
gruttomannen rustig op de 
weipalen in de eindeloze 
hooilanden. Maar rond de uitkomst 
was ineens bijna alles verdwenen. 
Zelfs geen groepsvorming van 
mislukte paren zoals andere jaren. 
Gewoon gelijk foetsie. Behalve de 
3 succesvolle paren die allen vlak 
bij elkaar huisden op het 
melkveebedrijf van de familie Aarts 
tussen de Moostdijk en de 
Broenenhoup. Daar ook een 
succesvol wulpenpaar dat mee 
alarmeerde bij gevaar. 
 
 
 

RvdW 
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Eén van de jonge nog niet vliegvlugge gruttokuikens op melkveebedrijf Aarts, RvdW. 

 
 
Wulpen 
In het weidevogelkerngebied tussen Peel en Zuid-Willemsvaart hadden we 7 paar wulpen. In 
Kruisvennen bleef de teller steken op 5 paar. In de Wetering 2 paar. 
In het kerngebied hebben we 2 nesten gevonden op gangbare percelen, 1 in gras en 1 in 
erwten maar beiden gepredeerd. Uiteindelijk 3 van de 7 paar in het kerngebied met kuikens 
gezien. In Kruisvennen 3 nesten gevonden, 2 uit en 1 gepredeerd. En later bleek nog een 
vierde paar een nest uitgebroed te hebben. In de Wetering geen kuikens. 

 
Uiteindelijk dus bij 6 van de 14 paar in totaal 
12 kuikens gezien. Minstens 6 daarvan 
halfwas of bijna vliegvlug gezien maar 
onduidelijk is of er één het gehaald heeft. Niet 
één vliegend gezien. Mogelijk zijn ze net als 
de grutto’s onmiddelijk vertrokken toen ze 
konden vliegen. 
  
Dit grote wulpkuiken moesten we vangen om 
te voorkomen dat hij alsnog sneuvelde bij het 
grasmaaien na 1 juli. We zetten hem aan de 
overkant van de weg in een ‘veilig’ 
maisperceel, en legden hem een 
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gebiedsverbod op voor het grasland. Daar hield hij zich echter niet aan. Voordat de 
loonwerker een kwartier later arriveerde was hij alweer het gras ingelopen. Toen zijn we 
maar tot tijdelijke aanhouding overgegaan. 
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En vervolgens liet Frans onze eigenwijze vriend weer los in de boze buitenwereld. 
 

 
 
Scholeksters 
We hadden een mooi aantal scholeksters in het kerngebied, de Wetering en de zone rond 
Ospel - 14 paar - maar in Kruisvennen zijn ze bijna verdwenen, daar slechts 1 broedgeval. 
Uiteindelijk maar bij 3 paar kuikens gezien en slechts 1 vliegvlugge waargenomen.  
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Weidevogelbescherming is meer dan nestbescherming 
Veel weidevogelbeschermers stoppen medio juni met hun werk. Ze ronden hun 
nestenadministratie af en geven die door aan de provinciale coördinator. Terwijl het 
belangrijkste veldwerk dan eigenlijk nog moet gebeuren; het daadwerkelijk beschermen van 
weidevogels. Nesten beschermen is mooi maar uiteindelijk moet er wel garen op de klos 
komen in de vorm van vliegvlugge jongen. In juni en juli zitten de graslanden nog vol met 
halfwas kuikens van grutto, wulp en kievit. Zeker als de nestbescherming succesvol is 
geweest. 
Dus als de beschermers thuis achter hun pc het percentage uitgekomen nesten aan het 
berekenen zijn en het nestverlies netjes uitsplitsen in de rubrieken ‘predatie’, 
‘landbouwwerkzaamheden’, ‘verlaten’ en ‘onbekend’, worden de weidevogeljongen op de 
valreep alsnog verhakseld in de graslanden. 
Juist in juni en juli zijn beschermers ‘vliegende kiep’. Dan is het zaak de alarmerende ouders 
in de gaten te houden en van boeren door te krijgen wanneer ze gaan maaien zodat 
percelen vooraf geïnspecteerd kunnen worden. Als daar kuikens zitten zullen ze er uit 
moeten. Bv door vlaggen te plaatsen. Of er moet iemand mee op de trekker om de kuikens 
te vangen. Het mooiste is als de boeren dit zelf doen maar in dit landbouwsysteem is dat 
nauwelijks haalbaar meer. Het maaiwerk - vaak loonwerk - duurt dan drie keer langer en het 
is maar de vraag in hoeverre je deze verantwoordelijkheid alleen bij de boeren kan leggen. 
Maar zulke boeren zijn er nog wel getuige onderstaande foto; 3 wulpkuikens en 2 bijna 
vliegvlugge kieviten die even in de cabine mogen plaatsnemen tot het maaiwerk klaar is. 

 
Kortom, kijk uit dat 
weidevogelbescherming 
niet beperkt blijft tot het 
(nodeloos) in detail 
boekstaven van het 
uitsterven van weidevogels 
maar concentreer je op de 
hoofdzaak; voldoende 
vliegvlugge kuikens om 
volgend jaar weer van de 
weidevogels te kunnen 
genieten.  
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Ter illustratie hierbij een voorbeeld van mijn ‘boekhouding’ op 1 perceel. 
 

perceel Coenen bewerkingen  7 kievitparen 

    

                  22-27 maart   7 nesten 

3 april   5 predatie, 2 oké 

11 april   weer 7 nesten 

15 april                    bekalken  nog 2 nesten over 

23 april   3 nieuwe nesten, 1 predatie, 1 uit 

25 april   1 nieuw nest 

29 april   2 nieuwe nesten, dus weer 6 broedend, er lopen 2 pullen 

12 mei   2 flinke pullen, 1 predatie en weer 3 nieuwe nesten 

13 mei   2 uit, 2 predatie, 2 oké, 3 nieuwe pullen 

15 mei                cultivateren  1 uitkomend, ander nest nog oké 

17 mei   2 grote pul oké 

20 mei   2 grote pul oké 

23 mei                  bemesten  1 nest oké, nog minstens 1 grote pul 

27 mei   1 nieuw nest, ander nest oké 

28 mei   nog 2 nieuwe nesten 

30 mei   nog 1 nieuw nest 

5 juni   4 nest oké 

13 juni  inzaai sperciebonen  3 nest oké 

23 juni   2 nest uit 

 
 
De 7 kievitparen op dit perceel produceerden dus 25 nesten waarvan er 6 uitkwamen, 9 
gepredeerd werden, 5 verloren gingen door bewerkingen en 5 een onbekende afloop 
hadden. 
 
Dit komt dan in de boeken als 25 kievitnesten met onderstaande rubriekspercentages. 
 

uit predatie bewerkingen onbekend 

    24%  36% 20% 20% 
 
Maar dat zegt niet zo veel. Waar het om gaat is dat op het perceel van Coenen 7 paar 
kieviten hebben geprobeerd zich voort te planten. En na veel nieuwe pogingen leverde dat 6 
uitgekomen nesten, dus 86% uitkomst. En uiteindelijk 1 tot 4 pullen groot.  
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UPDATE ZENDERONDERZOEK PATRIJS 
 
Over het zenderonderzoek een kort bericht. Dit is een foto van de buitengewoon succesvolle 
zenderhen Anita met 3 van haar 15 kuikens. 
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Via kruispeilen vonden we haar nestlocatie in een perceel zomertarwe. Rond 20 juni stelden 
we vast dat het nest uit moest zijn. We peilden Anita steeds achter in het perceel op zo’n 80 
meter van de nestlocatie. Maar steeds vrijwel op dezelfde plek. Ze was zo weinig mobiel dat 
ik op een gegeven moment dacht dat ze dood was en we alleen maar een zender peilden 
die daar in de tarwe lag. Door de tarwe gaan banjeren was geen optie. Zoals voor grutto en 
wulp al aangegeven zijn menselijke loopsporen in hoge begroeiing funest in de nest- en 
kuikenfase. Vos, wezel en hermelijn zullen er dankbaar gebruik van maken. Voor patrijzen 
geldt dit zo mogelijk nog sterker. Dus afwachten maar. En uiteindelijk kwam de verlossende 
waarneming. Anita met partner dook op 30 juli op met maar liefst 15 grote kuikens. 
 
Over de overige niet-gezenderde patrijzen in Ospel ook uitstekende berichten. Was er in de 
vorige update nog sprake van 45 broedparen in ons onderzoeksgebied. Het zijn er 
uiteindelijk 57 geworden waarvan tot nu toe minsten 24 met kuikens zijn gezien. 
Spectaculaire aantallen dus, waarschijnlijk mede door de droogte want ook elders in de 
regio grote patrijzenfamilies. 
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‘Normale’ beelden in Ospel. 
 
Voor de patrijzen laat ik het hier bij en ik verwijs jullie graag door naar 26 oktober a.s. want 
dan vindt de eerste Ecotop de Pelen plaats in de Dorpsherberg in Ospel. Tijdens dit 
symposium staat natuuronderzoek in en rond Nationaal Park de Groote Peel centraal. 
Thema is: het belang van het aangrenzend agrarisch gebied voor de vogels van de Peel. Op 
dit symposium geef ik een eerste presentatie van de resultaten van ons zenderonderzoek 
met o.a. mooie filmbeelden van gezenderde patrijzen met kuikens. Hierbij de link voor 
aanmelding 
 
https://www.depelen-ecotop.nl/De-Pelen-Ecotop-2019/ 
 
Groet Willem Maris 
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