
                           

 

 

 

 

 

 

 
Uitnodiging Vrijwilligersdag Weidevogelbescherming Utrechtse Venen 

22 januari 2011 9.30-12.30 

 
Beste vrijwilliger, 
 
Op zaterdag 22 januari organiseren Landschap Erfgoed Utrecht en Agrarische Natuur-
vereniging ‘De Utrechtse Venen’ – net als afgelopen jaar - op Melkveeproefbedrijf Zegveld 
een speciale ochtend voor de vrijwillige weidevogelbeschermers die in de Utrechtse Venen 
actief zijn.  
 
Het programma bestaat uit de volgende twee delen:  
1./ Vòòr de pauze blikken we kort terug op het afgelopen voorjaar, èn kijken we wat langer 
vooruit naar het komende weidevogelseizoen.  
2./ Na de pauze volgt een fascinerende lezing over het leven van de vos.  
 
U bent bij dezen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! 
 
Programma: 

 

9.30                 ontvangst met koffie 

 

10.00               opening en welkom door René Faber, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 

 

10.10 resultaten van de vrijwillige weidevogelbescherming in de Utrechtse Venen in 
2011, door Gerrit Hiemstra (coördinator vrijwilligers DUV) 
  

 

10.25 De 1e ervaringen met het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 
(SNL), door Gerard van Zuylen (Agrarische Natuurvereniging De Utrechtse Venen) 

 

In 2010 kregen de agrariërs in de Utrechtse Venen te maken met een nieuw subsidiestelsel 
voor agrarisch natuurbeheer, het SNL. Gerard van Zuylen zal iets vertellen over de eerste 
ervaringen met het SNL en de gebiedsgerichte aanpak. Ook geeft hij een vooruitblik naar 
2011. 

 

10.40 Effecten van nestbezoek, predatie & verstoring, door René Faber (LEU) 
 

Is ons gedrag als vrijwilligers van invloed op het broedsucces van de weidevogels die we 
beschermen? Wat zijn de positieve effecten van ons beschermingswerk en hoe kunnen 
we het effect van onze werk vergroten door rekening te houden met de effecten die ons 
gedrag in het veld kunnen hebben? Denk hierbij aan zaken als predatie en verstoring… 
 
 

11.00              PAUZE 

 

11.30 De Vos, door Jaap Mulder  
De Vos is een prachtig dier, daar is iedereen het wel over eens. In relatie tot weidevogels 
echter wordt hij als een grote bedreiging gezien. Jaap Mulder, bekend vossenexpert- en 
onderzoeker, laat in zijn lezing allerlei aspecten van het leven van de vos zien: zijn 
gedrag, de voortplanting, zijn invloed op prooisoorten, het beheer van de vos en de zin 
daarvan, enzovoort…. 
 
 

12.30 Sluiting                                             Ommezijde: Routekaart Melkveeproefbedrijf Zegveld 



 

Melkveeproefbedrijf (Praktijkcentrum) Zegveld: 
 
Oude Meije 18 
3474 KM Zegveld 

 


