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Programma Inspiratiemiddag Boerenlandvogels – woensdag 23 februari 2022 

Locatie sprekers: Theater de Vest in Alkmaar, met online workshops en lezingen 

Dagvoorzitter: Margreet Reijntjes 

Deelname: online via Zoom, na aanmelding ontvangen deelnemers een Zoom-link 

 

 
PROGRAMMA 
 

13.00 uur  Ontvangst sprekers in Theater De Vest   

13.30 uur  Opening door Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland 

13.35 -14.05 uur Impressie film Grutto! door Ruben Smit.  

14.05-14.25uur   Interview Margreet Reijntjes Ernest Briët, Ruben Smit en Martijn Korthorst.  

Martijn legt namens de provincie Noord-Holland uit wat het Aanvalsplan 

Grutto betekent voor de weidevogels in Noord-Holland 

   Uitleg door Margreet over de workshops en chat    

14.30 – 15.00 uur Eerste ronde van vier workshops/lezingen 

15.00  15.30 uur Pauze 

15.30 – 16.00 uur Tweede ronde van vier workshops/lezingen 

 

WORKSHOPS EN LEZINGEN 

 1. Vossenrasters - wat zijn de do’s en don’ts? 

Workshop onder leiding van Nienke Kwikkel (projectleider boerenlandvogels) 

met experts Rienk Slings (voorzitter stichting De Hooge Weide), Franka van 

Wijngaarden (medewerker bij de FBE Noord-Holland) en Jordi Frowijn ( 

boswachter Landschap Noord-Holland: bedenker van het opklapraster). Je 

kunt vooraf vragen insturen.  

   2. Verhongeren de vogels? 
Nick Hofland (Radbout Universiteit) laat je zien dat je door het vergelijken 

van het dieet van twee boerenlandvogels, de boerenzwaluw en de spreeuw, 

een goed beeld kunt krijgen van de voedselsituatie voor boerenlandvogels en 

identificeert waar mogelijke knelpunten zitten. 
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   3. Scholeksters gaan het dak op! 

Rafael Martig (bioloog, kunstenaar, projectleider) neemt je mee in de 

geschiedenis van deze eigenzinnige vogel. Lange tijd waren de stroken langs 

de kust de enige plek waar scholeksters broedden. Nu zijn ze steeds vaker in 

de stad te vinden.     

 4. Broedsucces bepalen na onderzoek geringde jonge grutto’s  

Hans Schekkerman (onderzoeker SOVON)  laat in zijn lezing het het belang 

van de broedsuccestellingen van grutto’s zien in relatie tot, en in combinatie 

met, de tellingen op pleisterplaatsen van jonge grutto’s in Noord-Holland aan 

het einde van het broedseizoen. 

 5. Onderzoek plasdras gebieden in Noord-Holland 

De laatste jaren hebben Nico Jonker en Dick Melman - samen met andere 

vrijwilligers - op verschillende verzamellocaties van grutto’s gekeken hoe die 

gebieden functioneren. Dat blijkt behoorlijk te kunnen verschillen. Dick 

Melman laat alle bevindingen en verschillen vandaag zien.  

   6. Weidevogelproeftuin Hempolder 

Een lezing door Frank Visbeen en Onno Steendam van Landschap Noord-

Holland over een onderzoek in de Hempolder bij Akersloot dat bestond uit 

drie pijlers: verhogen van waterpeil naar 10 tot maximaal 20 centimeter 

onder het maaiveld, versterking van kruidenrijk grasland en het weren van 

vossen.  

   7. Koffiecorner 

   Gelegenheid om elkaar online te ontmoeten en te spreken.  

 

16.10 uur  Plenaire afronding door Ernest Briët en Margreet Reijntjes 

16.30 uur  Einde 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschap Noord-Holland - info@landschapnoordholland.nl - telefoon 088-0064455 


