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schaapsherder in het Haaksbergerveen. 
De herder was al jaren op zoek naar 
geld voor de bouw van een schaapskooi 
om de dieren in te huisvesten. Er is al 
grond aangekocht in het veen waar de 
stal moet komen.
Cobi: “Als de schaapskooi gefinancierd 
is kijken we wat er nog over is van de 
erfenis”.

Bij het vogelhospitaal zijn we op de val-
reep nog getuige van een heel bijzonde-
re gast: een jan van gent wordt naar de 
uitwenkooi gebracht. De schitterende 
vogel met zijn blauwgrijze snavelteke-
ning en idem poten mag bijkomen van 
de storm die hem naar de randmeren 

heeft misleidt. Zodra hij op krachten is, 
gaat hij terug naar de plek waar hij is 
gevonden. De havik heeft in de vlieg-
kooi bewezen dat hij genezen is. Hij 
speelt een thuiswedstrijd en vliegt een-
maal uit de kooi de vrijheid tegemoet. 

Cobi geniet: “Hier doen we het voor. 
Han zou dit prachtig vinden. Straks als 
de pot leeg is zit het werk er op. We 
hebben van meet af aan gezegd: we 
gaan niet beleggen, we bestaan tot de 
bodem zichtbaar is. Dan heffen we de 
Stichting op. Dat was ook het streven 
van Han.”.

Carla van Lingen

Het weidevogelbeschermingswerk in het broedseizoen 2012 in het westelijk Eem-
gebied is weer afgesloten. De lotgevallen van de broedende weidevogels op 804 ha 
gras- en 36 ha bouwland in gebruik bij 32 agrarische bedrijven worden beschreven. 
De bescherming was in handen van 33 vrijwillige medewerkers van de werkgroep 
weidevogelnestbescherming van de Vogelwerkgroep. In totaal zijn 517 nesten be-
schermd geweest, waarvan er 357 niet succesvol zijn geweest. Vijfenzestig nesten 
werden gepredeerd door zwarte kraaien en zilvermeeuwen en kleine mantelmeeu-
wen. Opmerkelijk was de predatie van 43 nesten door hermelijnen. Dit kleine roof-
dier had een geboortegolf gehad in 2014 door het piekjaar van de veldmuizen. Van 
de primaire weidevogels was de kieviet de talrijkste met 241 paren. Het eerste leg-
sel werd al gevonden op 16 maart. De grutto kwam uit op 140 legsels, de tureluur 
op 66 nesten en de scholekster op 48 nesten. Een nieuwe ontwikkeling is dat een 
tiental boeren in sloot en greppels het waterpeil verhoogde, waardoor de foera-
geermogelijkheden in dit kleine gebied verbeterden.  

Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied 2015 
Resultaten-Verslag 2015 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. 
Uitgave 240. 8 blz. inclusief 3 bijlagen. 

Publicaties zijn te lenen uit de verenigingsbibliotheek. De medewerkers krijgen gratis 

een exemplaar. De spits in de reeks van vele verslagen met de resultaten van inventa-

risaties en andere onderzoeken, die in 2015 zijn uitgevoerd, wordt afgebeten door de 

weidevogelbeschermers in Eemland.  
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