
 
 
 
 

 Uitnodiging  
 

Studiemiddag weidevogels Noord-Holland op 2 april 
 

 
Beste genodigde, 
 
Graag nodigt het Kenniscentrum Weidevogels1 u uit voor de studiemiddag weidevogels op 
donderdagmiddag 2 april vanaf 13.15 uur in zalencentrum “De Rijper Eilanden”, Zuiddijk 2a, 
De Rijp (langs de N244).   

 
Weidevogels staan sterk in de belangstelling en er wordt op veel verschillende manieren 
gewerkt om ze meer en beter te beschermen. Daarom organiseert het Kenniscentrum 
Weidevogels deze studiemiddag die vooral is bedoeld voor beheerders, agrariërs, 
beleidsmakers, veldmedewerkers en vrijwilligers van de (agrarische) natuur in Noord-Holland.  
 
Tijdens de studiemiddag zullen verschillende aspecten van weidevogelbeheer aan de orde 
komen en wordt u bijgepraat over de stand van zaken van een aantal lopende onderzoeken en 
projecten. Zie het bijgaande programma voor de sprekers en de onderwerpen. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met een van de ondergetekenden.  
 

Vanuit verschillende invalshoeken willen we initiatieven voor verbetering van het 
weidevogelbeheer onder de aandacht brengen. In de bijlage vindt u het programma van de 
studiemiddag. In tegenstelling tot de melding in de vooraankondiging hoeft u zich niet aan 
te melden voor de studiemiddag. 

 
We hopen op een leerzame en inspirerende middag! Graag tot ziens op 2 april.  

 
Namens het Kenniscentrum Weidevogels, 

 
Stijn van Belleghem en Laura Schuit 

 
  
 
 
 
 
 
 

Bijlage: Het programma van de studiemiddag 
 

                                                      
1
 Het kenniscentrum weidevogels is gevestigd bij Landschap Noord Holland. In het kenniscentrum werken Natuurlijk Platteland 

West, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, anv Water, Land en Dijken en 
Natuurmonumenten samen aan de ontsluiting van kennis en het initiëren en stimuleren van onderzoek op het gebied van 
weidevogels. 

 



 

 
 
Programma  
 

 
13.00 uur Ontvangst met koffie/thee  
 
13.15 uur Opening door dagvoorzitter 
   Door Dhr. Krijn Jan Provoost , Natuurmonumenten 
 
13.25 uur Resultaten van het Jaar van de Scholekster 
  Mevr. Maja Roodbergen (SOVON) 
 
14.50 uur De grutto in Afrika  
  Dhr. Leo Zwarts (Altenburg & Wymenga) 
 
14.10 uur Junigras en inpassing in de bedrijfsvoering 
  Dhr. Karel van Houwelingen (ASG Lelystad) 
 
14.30 uur Vragen en discussie 
 
14.50 uur Pauze 
 
15.10 uur  Plas-dras tellingen in Noord-Holland 
  Dhr. Frank Visbeen (Kenniscentrum Weidevogels) 
 
15.20 uur  Waterbodemdieren in plas-dras landjes in Waterland 
  Dhr. David Tempelman (Grontmij / AquaSense) 
 
15.35 uur Kruispunten in weidevogelbeheer 
  Dhr. Ron van ’t Veer (van ’t Veer & de Boer) 
 
15.50 uur Weidevogelvisie van Noord-Holland 
  Dhr. Coen Verstand, Provincie Noord-Holland 
 
16.00 uur  Vragen en discussie  
 
 
16.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter met een borrel na afloop 
 
 
 
 

 
De weidevogelstudiemiddag is mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en wordt georganiseerd door 
Natuurlijk Platteland West (NPW) en Landschap Noord-Holland (LNH) namens het Kenniscentrum Weidevogels 
NH. Voor meer informatie, neem contact op met Laura Schuit van NPW (023-5343255), 
lschuit@natuurlijkplatteland.nl) of Stijn van Belleghem van LNH (088-0064481), 
s.vanbelleghem@landschapnoordholland.nl De studiemiddag is dit jaar ook onderdeel van het 
communicatieproject ‘Rijk Weidevogellandschap’ dat onder leiding van LBN wordt uitgevoerd. Dit project wordt 
financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 


