
De geur van echt papier 
  

Wat hadden we graag het nieuwe broedseizoen met een startavond in Hotel De Rijper Eilanden willen 
inleiden! Omdat dat echt nog niet kan, willen we u met deze vrijwilligerskrant op een andere manier 
een vliegende start geven, en in het bijzonder alle nieuwe vrijwilligers een warm welkom heten. Een 
krantje met de geur van echt papier in ons digitale tijdperk is toch zo gek nog niet? En wat dacht u 
trouwens van alle geuren en kleuren, geluiden en spektakels in het veld, die ons lokken? Het 
weidevogelseizoen gaat weer beginnen! 
In deze krant treft u veel nuttige informatie aan voor het vrijwilligerswerk, en daarnaast enkele 
verslagen van eerder gedane arbeid in het veld. En u maakt kans om een mooie prijs te winnen als u 
deelneemt aan de puzzels! 
Optimistisch kijken wij uit naar betere tijden waarin wij elkaar weer op een bijeenkomst mogen treffen. 
Op maandag 21 juni staat daarom onder groot 'coronavoorbehoud' een vrijwilligersavond in 
Purmerend gepland. En zodra het kan gaan we excursies organiseren. Wij houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen.  
  

De Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken wenst u een mooi seizoen!        Tekst: Marjolein van der Tol 

Ophalen papieren en nesten 
registreren 
 
Alle papieren die nodig zijn voor 
de weidevogelbescherming zijn 
naar de boeren gestuurd. 
Contactpersonen van de 
vrijwilligersgroepen kunnen daar 
de nodige documenten ophalen. 
Het gaat dan om 
percelenkaartjes, 
toestemmingsformulier om het 
land te betreden en spelregels 
voor vrijwilliger en agrariër. 
Nestregistratieboekjes: u kunt 
het boekje van vorig jaar weer 

gebruiken, of een nieuw boekje 
bestellen bij de veldcoördinator.  
 
Nestgegevens dienen binnen 
twee dagen na het veldbezoek 
digitaal te worden ingevoerd op 
www.boerenlandvogelsnederland.nl.  
  

Uw gebruikersnummer en 
wachtwoord kunt u aanvragen 
bij het secretariaat van Water, 
Land & Dijken (zie achterblad). 
Voor in het veld invoeren van 
nesten op de mobiele telefoon is 
een instructiefilmpje aanwezig 
op de website (zie achterblad 
voor informatie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

Tekst: Theo de Wit 

Nest invoeren met mobiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weidevogels beschermen in 
coronatijd 
 
Voor de veiligheid van alle 
betrokkenen bij het uitvoeren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van het veldwerk in coronatijd  
hanteren we de volgende 
richtlijnen in overeenstemming 
met het overheidsbeleid:  
•Houd 1 ½ meter afstand; 

•Werk met maximaal twee 
personen per weiland/perceel; 
•Kom niet samen met de hele 
groep en de boer. 
Wanneer versoepelingen van de 
overheid van invloed zijn op 
deze richtlijnen, wordt u via de 
vrijwilligersnieuwsbrief op de 
hoogte gebracht. 
 
Maak in de groep goede 
afspraken over de registratie van 
gevonden nesten: wie doet wat? 
Zorg voor een eenduidige 
rolverdeling m.b.t. de 
administratie. Zorg voor een 
goede nummering van de nesten 
op één bedrijf. 

  
Tekst: Theo de Wit 

Afstand houden met twee armlengtes en één meter bamboe 
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Cursussen 
weidevogelbescherming bij 
Landschap Noord-Holland 
 
Landschap Noord-Holland 
verzorgt voor Water, Land & 
Dijken de cursussen 
weidevogelbescherming. 
Momenteel bieden ze de 
cursussen alleen online aan. 
  
De basiscursus voor vrijwilligers 
loopt momenteel al. De focus in 
de cursus ligt op de 
kernweidevogels. Vrijwilligers die 
deze cursus tot nu toe gemist 
hebben, krijgen in het volgende 
seizoen de gelegenheid deze te 
volgen.  
Voor vrijwilligers die vorig jaar 
wel de cursus gedaan hebben, 
maar door corona nog niet actief 
zijn geweest, wordt momenteel 
een opfriscursus gegeven. 
 
In de planning: 
Cursus omgaan met predatie 
op woensdagavond 31 maart én 
7 april: aanmelden kan via: 
https://www.landschapnoordholland
.nl/vrijwilligers/cursussen/online-
specialisatiecursus-omgaan-met-
predatie-en-boerenlandvogels 

  
Begeleiding in het veld 
Beginnende vrijwilligers worden 
gekoppeld aan een buddy of een 
veldmedewerker van Landschap 
Noord-Holland. 
Vrijwilligers die langer actief zijn, 
kunnen begeleiding krijgen om 
specifieke vaardigheden aan te 
leren, zoals digitaal gegevens 
invoeren, zoektactieken en 
zoeken in lang gras. U kunt dit 
via e-mail aanvragen: 
N.Kwikkel@landschapnoordholland.nl. 

 
Tekst: Nienke Kwikkel,  
Landschap Noord-Holland 

 
Stokken voor nestmarkering 
 
De stokken voor de 
nestmarkering kunnen besteld 
worden bij de veldcoördinator in 

uw gebied (zie achterblad), die 
ze daarop bezorgt bij de boer. 
Over het plaatsen van de 
stokken is het zeer aan te 
bevelen met de boer duidelijke 
afspraken te maken. Ook 
belangrijk is goed af te spreken 
wie de stokken weer weghaalt. 
 
Het advies is om stokken te 
plaatsen op vijf stoklengtes 
afstand voor en achter het nest, 
zodat slimme kraaien het nest 
niet zomaar kunnen vinden. U 
kunt de stokafstand precies 
uitmeten door de stok steeds om 
te klappen over de grond, en dat 
ook weer te doen bij de 
nestcontrole. Zo vindt u het nest 
sneller terug.  
Nóg beter bij aanwezigheid van 
kraaien is het om vanaf het nest 
loodrecht naar de verste van de 
twee nabij gelegen greppels (of 
de sloot) te lopen en de stok te 
plaatsen vlak vóór deze greppel 
(sloot). 
  
Vooral bij kleine weidevogels en 
tureluurs wordt aangeraden om 
op 30 cm vóór het nest ook nog 
een onopvallend kort stokje te 
plaatsen. Op de tast kunt u dit 
terugvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Op percelen die worden beweid, 
worden geen stokken geplaatst. 
Bij intensieve beweiding dienen 
er nestbeschermers over de 
nesten, of liever nog rasters 
eromheen te worden geplaatst. 
Percelen met rustperiode mogen 
niet worden betreden. 

 
Tekst: Henri Wals 

Nestbeschermers 
 
Het gebruik van stalen 
nestbeschermers gebeurt 
selectief. Gebruik is niet nodig 
als er geen vee in het land komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook bij een extensieve 
beweiding kunt u beter geen 
nestbeschermers gebruiken; de 
kans op schade aan het nest is 
dan bijzonder klein, en een 
nestbeschermer is dan niet 
nodig.  
 
Jongvee gebruikt 
nestbeschermers graag om mee 
te spelen. Zij trekken eraan en 
verjagen daarbij niet zelden de 
vogels of vernielen het nest. In 
dit geval is de beste oplossing 
om het jongvee tijdelijk naar een 
ander perceel te verweiden.  
  

Voor bescherming tegen 
schapen (en grotere lammeren) 
zijn speciale nestbeschermers 
met acht 'poten' beschikbaar. Zij 
kunnen dan niet onder de 
nestbeschermer komen.  
  

Zet nestbeschermers altijd zo 
diep mogelijk, zodat ze niet 
kunnen worden losgetrokken. 
Als de grond hard en droog is, 
tik dan voorzichtig met een 
hamer of baksteen de 
nestbeschermer de grond in. 
Controleer altijd of de vogel 
weer op het nest gaat binnen 
een half uur. Verwijder de 
nestbeschermer als het nest niet 
meer bebroed wordt. 
  
Tekst: Theo de Wit 

Vrouwtje Gele kwikstaart op uitkijk 

Nestbeschermer over een kievitsnest 
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Weidevogeldrone nodig? Bel 
uw veldcoördinator!  
 
Sinds een aantal jaar wordt de 
weidevogeldrone ingezet als 
extra hulpmiddel bij het vinden 
van nesten. In veel gevallen 
levert dat extra nesten op. Inzet 
van de drone is vooral nuttig 
wanneer: 
• u het idee hebt dat er meer 
broedparen aanwezig zijn dan 
dat u nesten kunt vinden; 
• er gemaaid gaat worden (als 
laatste check of er geen nesten 
over het hoofd zijn gezien). 

De drone is niét geschikt voor 
het vinden van nestjes van 
kleine zangvogeltjes zoals 
graspiepers. 
  
Inplannen 

Wanneer u graag wilt dat de 
drone ook op ‘uw’ bedrijf 
langskomt, dan kunt u contact 
opnemen met uw eigen 
veldcoördinator 
(telefoonnummers staan op het 
achterblad). Hij of zij beoordeelt 
samen met u of een bezoek 
zinvol is en kan vervolgens de 
drone laten inplannen. Dat kan 

vaak op korte termijn, maar 
houd er rekening mee dat de 
drone het drukker krijgt 
naarmate meer boeren gaan 
maaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Tekst: Marieke Stam 

De weidevogeldrone 

Beschermen tegen predatie 
 
Als er kraaien of meeuwen 
aanwezig zijn, is het ten zeerste 
af te raden het perceel te 
betreden. Deze vogels zijn slim 
en vinden een nest als ze een 
vogel hiervan zien opvliegen. 
Ook kunnen ze slim gebruik 
maken van de markeringen bij 
deze nesten. Doe dit dus niet te 
opzichtig (zie het onderwerp 
‘Stokken voor nestmarkering’).  
  
Controleer een nest pas, als u 
zeker weet dat dit uit moet zijn, 
zo’n vier weken na de vondst, 
zeker als het nest bij de vondst 
nog niet compleet was. Moet u 
toch om een andere reden op 

het betreffende perceel 
aanwezig zijn, controleer dan 
alleen op duidelijke afstand. Een 
verstoring van de nesten 
verhoogt het predatierisico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als er in korte tijd veel of alle 
nesten op een perceel 
leeggeroofd zijn, dan is 

waarschijnlijk een vos de dader. 
Vossen hebben een sterk 
reukvermogen; het is daarom 
belangrijk niet te dicht bij de 
gevonden nesten te komen. 
Licht de boer en uw 
veldcoördinator in, als er vossen 
worden vermoed. Momenteel 
worden of zijn er bij meerdere 
boeren vossenrasters geplaatst. 
 
Mocht er af en toe een ei uit het 
nest verdwenen zijn, kan een 
hermelijn of een wezel de 
boosdoener zijn. Dat is zeker het 
geval als u een oudervogel vindt 
die is doodgebeten en 
leeggezogen. 

  
Tekst: Henri Wals 

Gepredeerd gruttonest, door 
hermelijn of wezel 

Gouden Gruttopul 
 
Dit jaar zal voor de negende 
keer de Gouden Gruttopul 
worden uitgereikt. Dit is een 
trofee voor de boer (of collectief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van boeren) die in het lopende 
jaar zich bovengemiddeld heeft  
bezig gehouden met  
weidevogelbescherming op 
zijn/haar bedrijf. Bedrijven 
kunnen worden voorgedragen 
door iedereen die actief is in de 
bescherming van 
boerenlandvogels: vrijwilligers, 
collega-boeren, 
veldcoördinatoren, buren of 
omwonenden van een bepaald 
bedrijf. Voordrachten kunnen 
worden gedaan tot 1 september 
2021. 
Een deskundige jury zal uit de 

voordrachten een keuze maken, 
en enkele bedrijven nomineren. 
In november zal de Gouden 
Gruttopul worden overhandigd 
aan het winnende bedrijf. 
Daarbij wordt ook een bedrag 
van € 250,00 beschikbaar 
gesteld. Dit geld kan (in overleg 
tussen boer en vrijwilligers) naar 
eigen goeddunken worden 
besteed.  
Voordrachten kunnen worden 
gedaan bij het secretariaat van 
Water Land & Dijken.  

  
Tekst: Theo de Wit Trofee van de Gouden Gruttopul 
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Voorjaarsrebus 
 
Puzzel gezellig mee en wie weet wint u een mooie foto op forex van natuurfotograaf Jan Butter voor 
aan de muur! Los de rebus op en geef het resultaat door. Lees op het achterblad hoe u kunt 
deelnemen. Succes! 

v + 

t = lt  

- s 

b = br 
a = je 

- d 
z = g 
r = s 

- t 

g = r  
- v 

d = r 
        + e t = g  

p = h - a 

Botanische Weideranden 
 
Water, Land & Dijken boeren 
kunnen het pakket Botanische 
weiderand afsluiten, waarbij 
langs de sloot een twee meter 
brede strook vrijgehouden wordt 
van bemesting, bagger en 
bestrijdingsmiddelen. De 
vegetatie krijgt zo kans zich 
soortenrijk te ontwikkelen, wat 
ook weer de biodiversiteit van de 
fauna ten goede komt. 
Weideranden die al langere tijd 
op deze manier worden beheerd, 
zijn meestal soortenrijker en 
bevatten meer kritische 
plantensoorten.  
 
Sinds 2017 worden er jaarlijks 
door vrijwilligers inventarisaties 
gedaan op de botanische 
weideranden, aan de hand van 
een lijst met 32 indicatorsoorten. 
Op deze lijst staan heel 
alledaagse soorten als Witte 
klaver en Kruipende boterbloem,  
maar ook kritischere soorten als  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rietorchis, Echte koekoeksbloem 
en Pijptorkruid. Er moeten 
minstens vier indicatorsoorten 
per weiderand aanwezig zijn. 
Het is dus belangrijk niet te snel 
na een maaironde te 
inventariseren en goed met de 
boer af te stemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2020 zijn bij zeven bedrijven 
totaal 48 weideranden 
geïnventariseerd in de omgeving 
Krommenie, Uitgeest, Assendelft 
en Westzaan. Bijna alle randen 
voldeden aan de eis, en in 23 
randen zijn tien of meer 
indicatorsoorten aangetroffen. 
 
Samen met Marieke Stam had ik 
het genoegen om bij een 
biologisch-dynamisch 
melkveebedrijf in Uitgeest te 
worden ingezet, waar we veel 
verschillende indicatorsoorten 
aantroffen. Alle weideranden 
hadden er minstens tien, op de 
hoogst scorende rand vonden 
we er zestien. Op alle tien 
randen samen waren het er 
maar liefst 21, waaronder 

Egelboterbloem, Moeraswalstro, 
Moerasvergeet-mij-nietje en een 
grote hoeveelheid Pijptorkruid. 
Bij indicatorsoort 
Moerasrolklaver was het opletten 
geblazen; behalve deze soort 
vonden we ook de Gewone 
rolklaver en de Smalle rolklaver, 
die niet als indicator zijn 
aangemerkt. Zo zijn er meer op 
de indicatorsoorten lijkende 
plantensoorten; goed 
determineren is dus van belang 
en een handig hulpmiddel 
daarbij is een goede veldgids.  
 
De huiszwaluwen die vlak langs 
ons vlogen, en waarvan we later 
ontdekten dat die aan het 
woonhuis van de boer broedden, 
gaven onze dag nóg meer kleur, 
evenals een mooie Gewone 
koekoekshommel en een 
eigenaardig tien centimeter 
groot log beest in een kuiltje 
nabij de sloot. Het bleek de larve 
van een Grote spinnende 
watertor te zijn, die het land op 
was gekomen om te verpoppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tekst: Marjolein van der Tol 

Moerasrolklaver 

Larve Grote spinnende watertor 

Egelboterbloem en Pijptorkruid 
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Plattelandsnatuurquiz 
 
Doe gezellig mee aan de quiz en wie weet wint u een mooie foto op forex van natuurfotograaf Jan 
Butter voor aan de muur! Beantwoord de elf vragen, waarvan sommige betrekking hebben op de 
inhoud van deze krant, en lees op het achterblad hoe u kunt deelnemen. Succes! 
 
1. Wat voor soort camera hangt aan de weidevogeldrone? 
2. Welke eendensoorten worden ook als weidevogel beschouwd? 
3. Wat is een bunder? 
4. Hoe heet de eerste grasoogst van het jaar? 
5. Hoe heet een jonge koe die voor het eerst kalft? 
6. Wat betekent 'plaatstrouw' bij weidevogels? 
7. In welke watergang in het gebied van Water, Land & Dijken zijn visdiefvlotjes op het ijs gelegd? 
8. Wat voor nestbeschermers zijn er voor gebruik bij schapen en lammeren? 
9. Noem vijf indicatorsoorten die Marieke en Marjolein hebben aangetroffen op de botanische 

weideranden in 2020. 
10. Noem twee roofvogelsoorten die Dorien en Theo in de bloemenranden hebben waargenomen. 
11. Welke artiest zingt het lied over onze nationale vogel en wat is de titel van het nummer? 

Monitoren vogelakkers en 
kruidenrijke akkerranden 
 
Een aantal akkerbouwers heeft 
in 2020 in de droogmakerijen 
Schermer en Beemster 
bloemrijke akkerranden 
ingezaaid. De breedte varieerde 
van 2 tot 15 meter en de lengte 
ging tot wel 1500 meter. Alles 
bij elkaar vele kilometers 
bloemenranden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren verschillende 
doelstellingen voor dit project: 
•De akkerbouwer trok met zijn 
bloemenrand veel insecten aan, 
die op hun beurt de 
plaaginsecten op de akkers te lijf 
gingen; 
•Toename van de biodiversiteit 
op het bedrijf; 
•Aanwezigheid van vogels, die 
op de insecten en de zaden 
kwamen foerageren; 
•Verbetering van de 
waterkwaliteit (vermindering van 
afspoeling van mest en 

gewasbeschermingsmiddelen). 
 
Van juni tot september hebben 
Dorien de Haan (hbo-student 
Bos- en Natuurbeheer) en ik 
maandelijks de stand van zaken 
gemonitord. De monitoring was 
gericht op de aanwezigheid van 
vogels. Er waren tien 
doelsoorten vastgesteld, die min 
of meer regelmatig op akkers te 
vinden zijn, maar overige 
soorten konden ook worden 
genoteerd. Doelsoorten waren: 
kievit, scholekster, graspieper, 
veldleeuwerik, gele kwikstaart, 
ringmus, kneu, torenvalk, kerkuil 
en patrijs. 
 
In juni en juli vonden wij veelal 
gele kwikstaarten, graspiepers, 
kieviten, scholeksters en 
veldleeuweriken. Allemaal 
insecteneters die ook gebroed 
kunnen hebben in de 
bloemenranden. Het waren geen 
grote aantallen, maar ze waren 
wel algemeen aanwezig. 
 
In augustus en september 
begonnen de bloemenranden 
uitgebloeid te raken en werd er 
zaad gevormd. Wij zagen toen  
meer zaadetende soorten: 
vinkachtigen. We troffen in die 
maanden kneutjes, groenlingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
en putters. Vooral die laatste  
soort (geen doelsoort!) kwam in 
grote aantallen voor. Op de 
mooiste en breedste 
bloemenranden zaten ook de 
meeste vogeltjes. Putters telden 
wij in groepen van vele 
tientallen, tot wel 80 vogels in 
één groep, maar ook veel in 
kleinere groepen.  
 
Opvallend was, dat er diverse 
roofvogels actief waren. Enkele 
torenvalken jaagden in de 
bloemenranden op muizen. Een 
mooie waarneming was een 
sperwervrouwtje, dat in een 
brede bloemenrand in de 
Schermer langdurig op de 
puttertjes jaagde. 
Alles bij elkaar een mooi project 
dat zeker een vervolg verdient. 
  
Tekst: Theo de Wit  
  

Dit artikel is eerder verschenen in de 
vrijwilligersnieuwsbrief en tevens 
gepubliceerd op de website van Water, 
Land & Dijken. Het artikel is bewerkt. 

Kleurenpracht in een akkerrand  

Hommel op Korenbloem 
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Visdiefeilandjes en –vlotjes 
 
Met subsidie van provincie 
Noord-Holland, project 
‘Betrekken bij Groen’ zijn op 
vijftien locaties visdiefeilandjes 
of visdiefvlotjes aangelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actieve vrijwilligers van Water, 
Land & Dijken hebben in het 
najaar van 2020 op een aantal 
plekken visdiefeilandjes 
aangelegd in weilanden, die in 
februari 2021 plasdras zijn 
gezet. Ook zijn er toen 
visdiefvlotten in elkaar gezet. 
Deze zijn eind februari in sloten 
en op plasdras gezette percelen 
geplaatst.  
 
De eilandjes zijn ca 25 m². Ze 
hebben een bodem van anti-
worteldoek, dat met ankers 
wordt vastgezet. Eromheen 
komt een rand van ecoboard, 
dat aan in de grond geslagen 
palen wordt vastgeschroefd. 
Hierin wordt een flinke laag 
schelpen aangebracht. Aan het 
begin en het eind van het 
broedseizoen moeten de 
eilanden worden geïnspecteerd 
en eventueel schoongemaakt. 
En daar waar vee in het weiland 
komt moet voor een afrastering 
rondom het visdiefeilandje 
worden gezorgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de vlotjes worden bakken 
in elkaar geschroefd van 1,80 x 
1,50 m van planken, daarin 
tempex (piepschuim), dat wordt 
ingesloten in anti-worteldoek en 
wordt vastgezet met latjes. Deze 
vlotten worden bij de boeren 
opgeslagen. Half februari zijn de 
vlotjes naar de plaats van 
bestemming gebracht en pas 
daar gevuld met een flinke laag 
schelpen. Er worden steeds vier  
vlotjes gebouwd en deze worden 
veelal aan elkaar vastgemaakt. 
Met vier vlotten achter elkaar of 
als vierkant.  
Aan het eind van het 
broedseizoen gaan de schelpen 
er weer af, moeten de vlotten 
worden schoongemaakt en weer 
bij de boeren opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Marken waren ze zo slim om 
tijdens het winterweekeinde de 
vlotten op het ijs op het 
Goudriaankanaal te leggen. Die 
bouwers hebben trouwens 
ijzeren beugels aan de vlotten 
geschroefd, zodat die 
probleemloos kunnen 
meebewegen met het waterpeil. 
 
Elders waren we helaas wat te 
laat: de percelen stonden al 
plasdras toen we de vlotten ter 
plekke gingen brengen. Veel 
werk, maar gelukkig hadden we 

een alleskunner in het team, die 
met zijn waadpak overal graag 
het water in stapte. 
 
Op een andere locatie stond nog 
niet genoeg water om de 
gevulde vlotten door het water 
te kunnen duwen. Een paar 
dagen later zijn we er nogmaals 
heen gegaan. Toen we bij de 
visdiefvlotjes aankwamen bleek  
één vlot gekraakt te zijn door 
twee scholeksters. Helemaal 
goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Leuk hoe mensen bouwen en 
wat voor gereedschap ze mee 
hebben: sommigen werkten op 
de mm nauwkeurig en met 
haakse hoeken, er was iemand 
die een decoupeerzaag meenam. 
En iemand die een stofzuiger bij 
zich had. We hadden namelijk 
van een zeezeiler gehoord, dat 
die tempexbolletjes nóg sterker 
onafbreekbaar zijn dan plastic.  
 
Een paar bouwers die er niet 
genoeg van konden krijgen, 
hebben van pallets, 
overgebleven anti-worteldoek, 
tempex en palen in Heiloo nog 
twee vlotjes gebouwd. En heel 
inventief naar de plaats van 
bestemming geroeid. 
 
Gelukkig hebben de boeren 
overal bouwmateriaal en 
schelpen naar hun bestemming 
gereden. En bij de aanleg van de 
visdiefeilandjes hard 
meegewerkt. 

  
Tekst: Marieke Schous 

Visdiefje 

De schelpen zijn gestort 

Slim gebruikmaken van de winter 

Vier vlotten aaneengekoppeld 
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Horizontaal 
  2. Het waarschuwen van de jongen door oudervogels 

  3. Hemelgeit is zijn bijnaam 

  5. Water, Land & Dijken is blij met u als .. 

  9. Zingt het hoogste lied 

11. Poreus omhulsel van een ongeboren pul 

12. Groep met lange poten 
14. Onze nationale vogel 

16. Locatie van de zomerexcursie van 2019 

17. Achternaam van de Gouden-Gruttopul-winnaar 2020 
19. Zeisen met machine 

22. Meer water voor vogels 

23. Kale plek op de vogelbuik 
24. Kuiken dat het nest verlaat op de dag van uitkomen 

25. Eindejaarsgeschenk van 2019 

26. Vogel met groenpaarse metaalglans 

Verticaal 
  1. Baltst als een parachutist 

  4. Dit is een vogeljong dat de belangrijkste vaardigheid 

      onder de knie heeft  
  5. Plek om te gluren naar vogels 

  6. Hulpmiddel bij nestmarkering 

  7. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
  8. Eindejaarsgeschenk van 2018 

  9. Beschermmiddel tegen predatie 

10. Jong dat wijst naar zijn gulp 
12. Bonte piet of zeekiewiet 

13. Activiteit van de zomerexcursie van 2018 

15. Optisch instrument 
18. Eindejaarsgeschenk van 2020 

20. Vogels om gek van te worden 

21. Houdt vrijwilligers warm op frisse dagen 

Kruisvogelpuzzel 
 
Puzzel gezellig mee en wie weet wint u een 
mooie foto op forex van natuurfotograaf Jan 
Butter voor aan de muur! Los de puzzel op en vul 
de letters uit de groene vakjes in de balk in. Lees 
op het achterblad hoe u kunt deelnemen. Succes! 

Oplossing: 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Contactgegevens veldcoördinatoren en kantoor 
Vragen en meldingen met betrekking tot het vrijwilligerswerk kunt u richten aan uw veldcoördinator. 
Voor administratieve vragen e.d. kunt u terecht bij het secretariaat. Zij zijn bereikbaar via: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kijk op https://waterlandendijken.nl/veldcoordinatoren/ voor de kaart met de gebiedsindeling van de 
veldcoördinatoren (te openen via een link). 
 

Vrijwilligersraad 
De vrijwilligersraad behartigt de belangen van alle circa 500 vrijwilligers van Water, Land & Dijken. De 
raad bestaat momenteel uit: Theo de Wit (voorzitter), Henri Wals (secretaris), Marjolein van der Tol 
(penningmeester), Marieke Stam (lid), André Bolwidt (lid), Hilda Kwakman (lid) en Marieke Schous 
(lid). Tanja Verbij is contactpersoon namens het team van Water, Land & Dijken. Informatie over de 
vrijwilligersraad vindt u op: https://waterlandendijken.nl/vrijwilligersraad/. Punten uit de vergaderingen 
worden via de vrijwilligersnieuwsbrief bekend gemaakt. Wilt u contact opnemen met de 
vrijwilligersraad, dan kan dat via het secretariaat, zie contactgegevens hierboven. 
 

Instructiefilmpjes op de website 
De volgende instructiefilmpjes voor vrijwilligers kunt u bekijken op https://waterlandendijken.nl/ 

instructies-voor-vrijwilligers/:  
 
 
Op termijn verschijnen nog: ‘Nesten mobiel invoeren zonder internet' en ‘Nesten invoeren met 
Samsung’. Op genoemde webpagina staan behalve de filmpjes nog meer nuttige instructies en tips. 
 

Verrekijkers te leen 
Heeft u geen verrekijker? Op het kantoor van Water, Land & Dijken zijn verrekijkers te leen. Bel 
hiervoor naar kantoor, tel. nr. 0299-437463 of stuur een e-mail naar secretariaat@waterlandendijken.nl. U 
kunt ook contact opnemen met uw veldcoördinator, dan hoeft u niet naar Purmerend te komen om de 
verrekijker op te halen. De bruikleen is voor de periode van het weidevogelseizoen. Wij vragen 
hiervoor een borg van €50,-.  
 

Spelregels prijspuzzels 
De oplossingen van de Voorjaarsrebus, Plattelandsnatuurquiz en Kruisvogelpuzzel kunt u tot 30 april 
2021 schriftelijk (per e-mail of via post) doorgegeven aan het secretariaat van Water, Land & Dijken 
(e-mail: secretariaat@waterlandendijken.nl - postadres: Secretariaat Water, Land & Dijken, Slenkstraat 
70, 1441 MS Purmerend).  
Alleen geregistreerde vrijwilligers van Water, Land & Dijken kunnen deelnemen aan de prijspuzzels. Zij 
mogen met alle drie genoemde prijspuzzels meedoen, maar per persoon kan er maximaal één prijs 
gewonnen worden. Onder de goede inzendingen wordt via loting een winnaar geselecteerd voor elke 
puzzel. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Leden van de Vrijwilligersraad en hun 
gezin zijn uitgesloten van deelname. 
 
  

Redactie en vormgeving: 
Advies: 
Voorjaarsrebus: 
Plattelandsnatuurquiz:  
Kruisvogelpuzzel: 

Willem Overweg: 

Tanja Verbij: 

Monique Hoffenaar:  

Marieke Stam: 

Tessa Hoogeveen: 

Secretariaat: 

06-11690890     w.overweg@waterlandendijken.nl 

06-25517727     t.verbij@waterlandendijken.nl 

06-15250924     m.hoffenaar@waterlandendijken.nl 

06-15429987     m.stam@waterlandendijken.nl 

06-21321439     t.hoogeveen@waterlandendijken.nl 

0299-437463     secretariaat@waterlandendijken.nl 

•Nesten invoeren met mobiel 
•Willem vertelt: Weidevogelbescherming met sleeptouw 
•Instructie vlaggen plaatsen 

Marjolein van der Tol 
Annemarie Koelemeijer, Winnie van der Kroon en Susette Luger 
Marjolein van der Tol 
Theo de Wit en Marjolein van der Tol 
Tanja Verbij en Marjolein van der Tol 
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