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Voorwoord 

Het seizoen 2017 ligt achter ons. In het evaluatierapport willen we weergeven wat de resultaten 

zijn, onze bevindingen en aanbevelingen. 

Het seizoen begon vrij vroeg met de eerste legsels van de kievit, 11 maart werd het eerste ei 

gevonden door C. van Dijk in het Leeuwterveld. 19 maart kwam er bericht uit de 

Barsbekerbinnenpolder dat er een volledig broedsel lag. 8 april is het eerste jong gezien door 

H.Veldkamp. 

In april was het droog, wat de  voedselvoorziening voor de weidevogels niet ten goede kwam. 

Eind april weer een korte koude periode, wat weer een aantal jonge kieviten het leven heeft 

gekost. 

Ook kwamen er begin april meldingen van beschermers binnen dat er veel gepredeerd was. In het 

Leeuwterveld dacht men ongeveer 40 % kwijt te zijn, wat in het begin van het seizoen zeer 

ongebruikelijk is. Er zijn geen sporen te vinden die op dierlijke predatie lijken, wat dan wel? 

Omdat het groeiseizoen van het gras wat later op gang kwam, hadden de vroege legsels dit jaar 

kans om uit te komen, maar toen men rond de 2
e
 week in mei massaal ging maaien, zijn er veel 

jonge kuikens verloren gegaan. Geprobeerd is door de beschermers met de boeren goed te 

overleggen, wat niet het gewenste resultaat heeft gehad.  

 

 
Foto B Vaartjes 2017 
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1 Gevonden nesten en broedparen. 

In dit hoofdstuk komen de verschillende weidevogelgebieden aanbod en hun individuele 

waarnemingen. De gebieden zijn onderverdeeld in vijf hoofdgebieden, namelijk; 

 Marker- en Oosterbroek 

 Blankenham 

 Leeuwterveld 

 Barsbeker Binnenpolder 

 Giethoorn-Wanneperveen 

 

Elk hoofdgebied heeft zijn eigen paragraaf met daarin de volgende onderdelen; 

 Inleiding, en begrenzing van de leefgebieden zoals gehanteerd door het Collectief 

NWOverijssel 

 Nesten, en broedparen waarnemingen, 

 Alarmtellingen. 

 Bruto Territoriaal Succes telling, 

 

In de inleiding wordt een korte impressie gegeven van hoe we onze resultaten hebben kunnen 

behalen, en er onder andere in het gebied is gebeurd/ overkomen. 

 

De uitkomsten van de nestentellingen zijn in de eerste sub paragraaf te vinden. Door de ervaring 

en het intensieve observeerwerk van de vele vrijwilligers en deelnemers aan het 

weidevogelbeheer, krijgen wij vrij nauwkeurige nesttellingen en soms kaarten aangeleverd met 

binnen welk gebied welke weidevogelsoorten en aantallen zijn gevonden. 

 

De opvolgende sub paragraaf bevat de resultaten afkomstig van de door ons uitgevoerde 

alarmtelling rond de afloop van de verschillende beheerpakketten. Doordat wij ervoor kiezen om 

niet onnodig de weidevogels te verstoren is de alarmtelling niet zo nauwkeurig als de 

bovenstaande nestentelling of de per gebied uitgevoerde BTS-telling. Wel en veel belangrijker 

streven wij er naar om intensief te beoordelen welke beheerpakketten zinvol zijn om te verlengen 

door de aanwezigheid van kuikens. 

 

Als derde paragraaf volgt de BTS-telling. In 2017 zijn niet in alle gebieden en BTS-telling 

gedaan. In overleg met het collectief is dit besluit genomen. Een volledige BTS-telling is 

uitgevoerd in de Barsbeker Binnenpolder, en in Het Leeuwterveld slechts een broedparentelling. 

 

Voorafgaand aan de BTS-telling is ook dit jaar weer een cursus BTS-telling gegeven. Deze is 

gehouden in de BBBP op het bedrijf van H.Spans, de boerderij genaamd Weidevol. Deze cursus 

werd gegeven door P.v.d. Brandhof. Er waren 6 beschermers uit ons gebied die de cursus 

volgenden. 2 mensen uit de Nop, die aanboden ons in Blankenham te helpen, hebben de cursus 

ook gevolgd. Verder volgden een 10-tal mensen uit de provincie ook de cursus. 

Op de dag van de cursus, werd gelijk de opgedane stof in de praktijk gebracht, dus een 

broedparentelling en alarmtelling in de BBBP. 
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1.1 Marker- en Oosterbroek 

Op het Markerbroek is door de 

vrijwilligers A. v. d. Vlugt en 

Dinie Westerbeek  gezocht. Zij 

hebben veelal stokken gezet. Op 

het Oosterbroek is door Dinie en 

Ton Fleer gezocht en een deel 

door Sj. Bakker. 

De broedparen- en alarmtelling is 

alleen gedaan op en nabij de 

stukken waar beheer op ligt. Op 

het Oosterbroek viel op dat er 

tegen het Wiede een 5-tal grutto-

paren zaten, maar toen de boer 

aangaf te gaan maaien waren de 

grutto’s verdwenen. Bij een 

andere boer, die het land pachtte 

van een makelaar, waren 

afspraken gemaakt, wanneer er 

zou worden gemaaid er bericht 

kwam, maar de loonwerker 

begon 12 uur eerder te maaien. 

Bij de controle was het gras 

gemaaid en 3 paar grutto-nesten 

en een wulpennest weggevaagd. 

Er is maar een nest van een kievit uitgekomen, dit ook in overleg met de betreffende boer. Bij een 

te koop staande boerderij zaten 70 paar kauwen met nesten. Die hebben de zaak in het 

Oosterbroek behoorlijk kort gehouden. Voorstel hier is dat er volgend jaar in de singel samen met 

de brandweer de nesten worden ingekort. 

Op het Markerbroek is het dit jaar ook minder met de weidevogels. Hier zijn met de boeren ook 

afspraken gemaakt, maar door de massale maaiactie door onder andere loonwerkers is hier toch 

wel wat fout gegaan. Bij een boer, waar stokjes bij de nesten stonden, was plots alles verdwenen, 

dus ook de nesten/jongen.  

Bij de alarmtelling zijn er nog wel een aantal nesten/jongen beschermt en gered. Bij 2 nesten is 

succesvol uitgevlagd. 

Advies voor deze 2 gebieden zou een paar plas-drassen zijn, die aangelegd zouden moeten 

worden. Een greppelplas-dras zou ook tot de mogelijkheden behoren. 
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1.1.1 Broedparentelling 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kievit 59 55 25 37 76 62 45 32

Grutto 18 30 22 7 16 32 18 4

Tureluur 7 4 2 5 25 8 5

Wulp 1 1 1

Graspieper 5

Veldleeuwerik

Scholekster 2 7 10 2 1

Gele kwikstaart 2 2

Krakeend 1 1

Zomertaling 1

Marker- en oosterbroek

 
 

1.1.2 Alarmtelling 

2013 2014 2015 2016 2017

Kievit 5 19 24

Grutto 16 14 28 9 6

Tureluur 6 5 6 8 1

Wulp

Graspieper

Veldleeuwerik

Scholekster 1 2 1

Gele kwikstaart

Slobeend

Marker- en Oosterbroek

 
 

 

 

 

 

 

1.2 Blankenham 

Ook dit jaar is er van de 

broedparen helaas nog weinig 

bekend door het ontbreken van 

vrijwilligers. Ondanks dat de 

hoop dat het dit jaar al zou 

lukken, hebben we er al het 

vertrouwen in het in 2018 wel 

lukt om vrijwilligers te vinden 

welke tijd hebben om de 

resultaten met ons vast te stellen 

en hopelijk door gerichte inzet 
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van pakketten en kennis vergroting bij grondgebruikers te vergroten. 

 

Ondanks dat er geen compleet beeld van het leefgebied is valt wel op dat ook dit jaar de 

plasdrassen een succes zijn. En wel een veel groter succes dan vorig jaar. Zo zijn er, ondanks niet 

broedend, een tiental kemphanen in mie vast gesteld, welke ruim een week aanwezig waren. 

Hopelijk komen ze terug en wie weet volgend jaar een nest. Ook viel de veel hogere concentratie 

van gruttoparen en kuikens gedurende het gehele seizoen op, waardoor ook dit jaar de noodzaak 

en mogelijkheid tot verlenging van beheer pakketten nodig was en gegeven is. 

 

 

Wat op valt is, dat de 2 plas-drassen een goede aantrekkingskracht hebben op de weidevogels. Zie 

foto onder. 

De percelen met een beheer geven voor de weidevogels een goede dekking, maar de hier ook 

massale maaiactie in mei geeft toch ook weer een negatieve invloed op de resultaten. 

Hier is een last-minute beheer toegepast om de plas-drasgebieden nog later te maaien. Hier waren 

vooral grutto en tureluurjongen aanwezig, wat dit beheer rechtvaardigde. 

Geprobeerd wordt hier nog meer beheer neer te leggen en ook nog een plas-dras aan te leggen, 

wat de situatie nog meer kan verbeteren. 

. 
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1.3 Leeuwterveld 

De vermelde cijfers van het Leeuwterveld 

zijn afkomstig van de vogelwacht IJsselham, 

C.v.Dijk, Jan Mooijweer, Jan Mooiweer, 

Henk Veldkamp, Natuurmonumenten en 

boeren uit het gebied. 

Na de melding van begin april, dat er veel 

nesten waren verdwenen, heeft er toch nog 

een redelijk herstel plaats gevonden. 

Ook dit jaar is er voor een aantal boeren last-

minute beheer toegepast. 

 

1.3.1 Broedparentelling 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kievit 145 83 64 169 152 206 118 119

Grutto 23 2 35 49 44 54 17 26

Tureluur 9 12 15 9 17 28 30 12

Wulp 1 5 10 5 9 6 7 8

Graspieper 4 21 15 17 17 19 14 19

Veldleeuwerik 5 6 2 5 5 3

Scholekster 6 4 5 5 1 4

Gele kwikstaart 3 4 4 1 3 8 8 16

Slobeend 2 7 8 4 7 4 1 2

Zomertalling 4 2 3 4 1 1

Wintertalling 2 1 2 2

Kwartel 2 0

Watersnip 8 5 5 3 1 1

Roerdomp 1 0

Meerkoet x x x x x 8 1

Kraakeend 1 0 3

Leeuwterveld

 

1.3.2 Alarmtelling 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kievit 2 1 5 2 27 60 10

Grutto 11 11 10 11 28 10 15

Tureluur 5 1 5 30 8 8

Wulp 1 6 2 1

Graspieper 2 18 10

Veldleeuwerik 3 1

Scholekster 1

Gele kwikstaart 4 6 4

Slobeend 1

Leeuwterveld
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Tellingen laten voor 2017 zien, dat er meer broedparen zijn.  

Bij de alarmtelling waren er nog maar weinig kievitsparen over. 

 

Bij de Moespot is dit jaar in overleg met een boer op zijn maisland toch ook actie ondernomen 

om de legsels te verplaatsen tijdens de werkzaamheden op het land. Boer heeft hier zelf ook aan 

meegewerkt. 
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1.3.3 Bruto territoriaal succes 

Individu 

01

Paar 

02

Territoriaal 

03

Nestindi- 

cerend 

04

Nestlocatie 

05

Alarmerende 

vogel(s) met 

jongen 06

Kievit 2 5 7 4 2 13

Grutto 1 26 3 14

Tureluur 8 3 6

Wulp 1 1 1

Graspieper

Veldleeuwerik 1 1

Scholekster 1

Gele kwikstaart 1

Watersnip 1

Bergeend

Kuifeend

Krakeend 1 1

Slobeend 1

Leeuwterveld Klein 2017
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 Aantal 

broedpare

n 

 Aantal 

gezinne

n 

week 18 week 22

Grutto 44 0 0,0%

Tureluur 17 0 0,0%

Wulp 3 0 0,0%

BTS *

Leeuwterveld BTS 2017

 
In 2017 is er enkel een broedparentelling gedaan vandaar dat de BTS op 0 blijft staan. 

1.4 Barsbekerbinnenpolder 

In de BBBP heeft dit jaar een 

broedparen- en alarmtelling plaats 

gevonden door de mensen die de 

cursus van P. v. d. Brandhof hebben 

gevolgd. De 2 mensen uit Zwartsluis 

hebben ok een deel afgezocht en het 

buitendijkse deel gedaan. 

De 4 plas-drassen hebben duidelijk een 

positieve werking gehad, veel 

weidevogels die foerageren, wat nog 

niet in het aantal nesten/ broedparen 

terug te zien is. 

Wat jammer is, dat van NM de boeren 

geen vaste mest mogen gebruiken op 

hun percelen, ook niet in het 

Leeuwterveld, wat de weidevogels 

volgens ons niet ten goede komt. 

Wat steeds weer op valt in de BBBP is 

dat er in de percelen grenzend aan de 

Woldweg nagenoeg geen weidevogels 

zitten. Oorzaak hiervan is 

waarschijnlijk predatie vanuit het natuurgebied aan de ander kant van de Woldweg. Hier wordt 

gedacht aan boommarter. 

Hier is ook last-minute beheer toegepast voor meerdere grutto-paren, veldleeuwerik en wulpen, 

allen alarmerend rondom het plas-dras van Boeve. 
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1.4.1 Broedparentelling 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kievit 69 30 32 54 39 63 31 62

Grutto 60 52 22 19 16 18 16 18

Tureluur 21 24 7 6 6 11 14 8

Wulp 16 6 9 10 7 4 7

Graspieper 69 62 62 74 74 58 27

Veldleeuwerik 8 10 9 9 8 12 14 15

Scholekster 6 4 4 6 6 7 0 4

Gele kwikstaart 9 10 7 6 10 13 0 1

Slobeend 12 13 7 9 5 3 0 1

Zomertalling 4 5 3 3 2 3 2

Wintertalling 4 4 4 3 1 1 0

Kwartel 6 9 5 6 6 8 3

Watersnip 1 4 1 2

Kraakeend 2

Barsbekerbinnenpolder

 

1.4.2 Alarmtelling 

2014 2015 2016 2017

Kievit 1 4 13 4

Grutto 19 2 5

Tureluur 13 5 6

Wulp 2 8 5 2

Graspieper 9

Veldleeuwerik 1

Scholekster 2

Barsbekerbinnenpolder

 

1.4.3 BTS: Bruto territoriaal succes 

Ondanks dat het BTS resultaat voor de grutto niet hoog is, is deze in totale aantallen en ook 

succes veel hoger dan vorig jaar, dit geldt ook voor de getelde tureluurs en wulpen.  

De enige oorzaak welke er zichtbaar gevonden kan worden is het succes welke de 4 plasdras 

gebieden lijken te hebben, welke wij in de komende jaren verder van hopen te leren en 

verbeteren. Daarnaast hopen wij nog een nieuw plasdras gebied aan te leggen in de kern van het 

gebied. 
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Individu 

01

Paar 

02

Territoriaal 

03

Nestindi- 

cerend 

04

Nestlocatie 

05

Alarmerende 

vogel(s) met 

jongen 06

Kievit 5 1 4 4 10 4

Grutto 5 11 2 1

Tureluur 4 4 1 2

Wulp 1 6 1

Graspieper 10 1

Veldleeuwerik 1

Scholekster 4 2 2

Gele kwikstaart 4

Watersnip

Bergeend

Kuifeend 1 2

Krakeend

Slobeend 1

Zomertaling 1

Barsbekerbinnenpolder 2017

 
Tabel BTS Broedparentelling 

 

 
Overzicht BTS Broedparentelling 
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Individu 

01
Paar 02

Territoriaal 

03

Nestindi- 

cerend 

04

Nestlocatie 

05

Alarmerende 

vogel(s) met 

jongen 06

Kievit 1 2 1 7 9

Grutto 2 3 2 4

Tureluur 1 1 1 3 7

Wulp 1 2 3 6

Graspieper 1

Veldleeuwerik 1 1

Scholekster 1 3

Gele kwikstaart 1

Watersnip

Bergeend

Kuifeend

Krakeend

Slobeend

Zomertaling

Barsbekerbinnenpolder 2017

 
Tabel BTS Alarmtelling 

 

 
Overzicht BTS Alarmtelling 
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 Aantal 

broedpare

n 

 Aantal 

gezinne

n 

week 18 week 22

Grutto 4 0 0,0%

Tureluur 1 2 200,0%

Wulp 0 0 0,0%

Barsbekerbinnenpolder BTS 2016

BTS *

   

 Aantal 

broedpare

n 

 Aantal 

gezinne

n 

5-mei 22-mei

Grutto 19 4 21,1%

Tureluur 11 7 63,6%

Wulp 8 6 75,0%

Barsbekerbinnenpolder BTS 2017
BTS *

 
 

Hier kun je zien, dat de BTS aardig naar boven is gegaan.  

Door de plas-drassen hebben we nu ook een beeld, dat de weidevogels hier nu wat gaan 

aantrekken en dat we hopelijk volgend jaar dubbele aantallen kunnen melden. 
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1.5 Giethoorn-Noord 

De resultaten in Giethoorn-Noord en omgeving zijn ook dit jaar weer goed te noemen. Ook in 

andere gebieden zoals Gelderingerpolder , Kanaaldijk, de Auken en aan de Worstsloot zijn veel 

nesten gevonden en met name kieviten. 

In het gebied Giethoorn-Wanneperveen ging het goed. Kievit en watersnip waren heel goed 

terwijl grutto,tureluur en slobeend stabiel waren. Dit gedeelte wordt door O.Brandsma belopen. 

1.5.1 Broedparentelling 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kievit 22 ? 13 ? 14 14

Grutto 7 5 ? 3 ? 2

Tureluur 2 1 ? 2 ? 2

Wulp 3 ? 1 ? 1

Graspieper ? ? 15+

Veldleeuwerik ? ? 4

Scholekster 1 ? 1 ? 1 2

Gele kwikstaart ? ? 25+

Slobeend ? ?

Zomertalling ? ?

Watersnip ? ? 3 4

Roerdomp ? ?

Witte kwikstaart ? ? 2

Krakeend ? ? 1

Giethoorn-Oost (Achtervelden, Zuidveen)

 
 

1.5.2 Alarmtelling 

In 2017 is geen alarmtelling uitgevoerd door coördinatoren. Het gebied wordt door vrijwilligers 

nauwlettend in de gaten gehouden, en verder is er binnen het gebied veel zwaar beheer in 

combinatie met veel beheer van Natuurmonumenten waardoor het ingezette beheer heel gunstig is 

voor het broedsucces in het gebied. 

1.5.3 BTS: Bruto territoriaal succes 

Voor het eerst uitgevoerd, in opdracht van Collectief NWOverijssel, door Frans Parmentier. 

In onderstaande overzichten en tabellen valt op dat de aanwezigheid van de primaire kritische 

weidevogels nagenoeg ontbreekt, echter de watersnip komt in het voorseizoen van zijn 

broedperiode voltallig voor. Het aantal nest indicerende, of alarmerende aantal weidevogels valt 

gewoon tegen, waardoor de BTS voor het gebied op 0% uitkomt voor de grutto (en wulp en 

tureluur). 

Wat niet in de resultaten naar voren komt, en nu voor het tweede jaar gemeld wordt is dat eind 

juni en in juli de kwartelkoning veelvuldig gehoord en zelfs gezien wordt door de grondgebruiker 

van het zuidelijk getelde deel. 

 

De huidige BTS telling en inventarisatie van het gebied en de randen is uitgevoerd om nog in 

2017 te gaan beoordelen of verder agrarisch weidevogelbeheer te verantwoorden is en in welke 
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vorm. Dit in overleg met de grondbeheerders, Natuurmonumenten, de KAN en Collectief 

NWOverijssel. 

 

Met de door ons gehoopte zinvolle aanpak van het uit te voeren beheer en de inrichting van het 

gebied hopen wij als ANV De KAN dat het gebied zijn verdiende opleving krijgt. Dit door oa 

verstruiking in en opgaande begroeiing langs het gebied aan te pakken, er is inmiddels een bosje 

gekapt en door in het gebied vernatting toe te passen gedurende het gehele weidevogelseizoen.  

 

Individu 

01

Paar 

02

Territoriaal 

03

Nestindi- 

cerend 

04

Nestlocatie 

05

Alarmerende 

vogel(s) met 

jongen 06

Kievit 1 3

Grutto 1

Tureluur

Wulp 3

Graspieper 3 4 17 5

Veldleeuwerik

Scholekster 2

Gele kwikstaart 2

Watersnip 9 2

Bergeend

Kuifeend 1

Krakeend 2 1

Slobeend

Achtervelden Giethoorn-Noord 2017

 
Tabel BTS Broedparentelling 
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Overzicht BTS Broedparentelling 

Individu 

01
Paar 02

Territoriaal 

03

Nestindi- 

cerend 

04

Nestlocatie 

05

Alarmerende 

vogel(s) met 

jongen 06

Kievit 1 1 4

Grutto

Tureluur

Wulp 2

Graspieper 3 27 16 1

Veldleeuwerik

Scholekster 1

Gele kwikstaart 1 1 1

Watersnip

Bergeend

Kuifeend

Krakeend

Slobeend 1 1 1

Achtervelden Giethoorn-Noord 2017

 
Tabel BTS Alarmtelling 
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Overzicht BTS Alarmtelling 

 

 Aantal 

broedpare

n 

 Aantal 

gezinne

n 

27-apr 21-mei

Grutto 1 0 0,0%

Tureluur 0 0 0,0%

Wulp 3 0 0,0%

Achtervelden Giethoorn-
BTS *

 
BTS 2017 

 

1.6 Kallenkote 

Kallenkote (-Wapserveen) is geen officieel weidevogelgebied voor kritische soorten, echter het 

wordt wel intensief afgezocht door de lokale vrijwilligers.  

 

Het seizoen begon zeer matig waarbij met name op bouwland veel predatie (het leegroven van 

nesten) werd geconstateerd. Gedacht moet daarbij worden aan kraaien, vossen, marterachtigen, 

enz. enz. Vanaf mei ging het beter en zijn op het bouwland veel nesten uitgekomen, te zien aan de 

restanten van eierdoppen in het nest. Ook hebben we veel jonge vogels gezien. 

Met name de kieviten lijken in eerste instantie in groepjes bij elkaar hun nesten te maken. Na de 

vele gevallen van predatie werden meer verspreid andere lokaties gezocht waarbij net ingezaaide 
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maïs of gepote aardappels en lelievelden de voorkeur hadden. Veel van deze nesten zijn 

uitgekomen. 

Bij het vinden van 5 nesten op één perceel vóór 15 april gaan we met de eigenaar in overleg om 

eventueel de werkzaamheden uit te stellen. In dat geval kan de eigenaar in aanmerking komen 

voor een vergoeding. Deze situatie heeft zich in Wapserveen niet voorgedaan, wel in Kallenkote 

en Eesveen. Dit heeft in Eesveen inderdaad geleid tot een vergoeding en tevens tot het aanleggen 

van een perceel plasdras bij den Hartog en Hornstra. De Agrarische Natuur Vereniging De Kop 

van Overijssel zorgt voor de verdere afwikkeling met de eigenaren.  

Onderstaande grafiek laat de uitkomstresultaten zien vanaf 2008 t/m 2017. Gelukkig zien we dat, 

na een dip in 2015, het aantal uitgekomen nesten weer wat in de lift zit. 

Helaas moeten we ook constateren dat nestpredatie fors is toegenomen. Oorzaken daarvan zijn 

naar onze mening de toename van het aantal predatoren en ook de intensivering van de landbouw. 

Beide onderwerpen krijgen gelukkig steeds meer aandacht van de instanties die hier enige invloed 

op zouden kunnen uitoefenen.  

 

Onderstaande kaart geeft weer waar de nesten zijn gevonden. Tevens geeft de kleur het resultaat 

per nest aan. 
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2 Predatiebeheersing 

In de onderstaande tabel staan alle geschoten vossen van de afgelopen jaren weergegeven, welke 

door de verschillende WBE’s aan ons zijn verstrekt. 

 

Gebied 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Marker- en 

Oosterbroek eo. 7 10 13 2 7 12 2

 zie 

St'wold

Weerribben (incl 

Blankenham) 1 onb. onb. 42 35 26

Leeuwterveld eo. 16

(zie 

BBBP 13 20 6 10

BBBP eo. 4 81 13 20 7 11

Giethoorn-Oost 4

(zie 

BBBP 11 20 14 11

Wanneperveen x x x

(zie 

BBBP x 20 7 11
Omgeving, vooral 

Steenwijkerwold 65 37 28 15 30 10 21

Totaal 65-75 75 75 111 59 164 81 90  
 

Na de grote piek van 2015 en dip van 2016 is dit jaar weer een lichte stijging te zien in de 

afgeschoten vossen. Ondanks het intensieve beheer lijkt het aantal vossen niet af te nemen waar 

alle weidevogels last van hebben. Gelukkig stijgt het aantal ook niet significant. 

Een grote zorg is en blijft er wel van de vermoedelijke toename van overige predatoren zoals vele 

roofvogelsoorten, marterachtigen en ook boerderijkatten welke in de verschillende seizoenstadia 

nadrukkelijk aanwezig en actief zijn. 

 


