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AANLEIDING
Het gaat niet goed met de weidevogelstand. Voor weidevogelkuikens is het moeilijk 

om groot te worden. Dit heeft verschillende oorzaken. Eén daarvan zijn de predatoren, 

waaronder veel katten. Uit onderzoek blijkt dat huis- en boerderijkatten ’s nachts vele 

kilometers afleggen door de weilanden, waarbij ze ook op jonge kuikens van weidevogels 

jagen.

Om iets aan het probleem met de kuikensdodende katten te doen, kwam Age de 

Jong van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) in 2020 met het idee voor een 

bewustwordingscampagne. Dit werd uiteindelijk de campagne ‘Kuikens in het land, poes 

in de mand’. Een succes. De campagne kreeg veel media-aandacht en bereikte veel 

mensen via social media. Ook werkten verschillende partijen eraan mee. Begin 2021 

werd besloten een vervolg te geven aan de campagne.

‘De campagne kreeg veel media-aandacht 
en bereikte veel mensen via social media’



We laten mensen op een 
humoristische manier kennis  
maken met onze boodschap

COMMUNICATIEPLAN
In het communicatieplan zijn als doelgroep alle 

kattenbezitters op het platteland en aan de rand van 

steden en grote plaatsen aangemerkt, zowel boeren 

als burgers. Doel is bewustwording creëren dat hun 

huisdier en boerderijkat in het donker grote afstanden 

aflegt door de weilanden. Ze pakken dan ook kuikens 

en daarom moeten ze gedurende de nacht binnen 

worden gehouden. Om mensen hiervan bewust te 

maken is gekozen voor vriendelijke toonzetting in 

de campagne. Niet wijzen met een vingertje, maar 

mensen op een humoristische manier kennis laten 

maken met onze boodschap: kuikens in het land, 

poes in de mand. Het advies om katten gedurende 

het weidevogelseizoen ’s nachts binnen te houden 

ligt gevoelig. Eigenaren willen hun katten niet zomaar 

aan banden leggen. Bovendien weten ze niet altijd 

dat hun huisdier roofdiergedrag vertoont en kuikens 

doodt. Vanwege deze gevoeligheid is er gekozen voor 

een positieve insteek.



DEELNEMENDE PARTIJEN
De insteek van de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ om 

op een open en positieve manier aan de bewustwording van de Friezen 

te werken, sprak aan. Daarom kreeg de campagne steun van veel partijen. 

De provincie Fryslân, Kollektivenberied Fryslân, alle Friese agrarische 

collectieven, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten 

en Staatsbosbeheer spraken hun steun uit aan projecttrekker BFVW voor 

deze campagne. In 2021 besloot Vogelbescherming Nederland ook aan te 

sluiten als campagnepartij. Een groot deel van de partijen droeg zorg voor 

de financiering. In totaal is er € 37.000 beschikbaar gesteld. Hoe dit geld is 

besteed, verantwoorden we verderop in dit rapport.



  

CAMPAGNEPLAN
Net als vorig jaar zijn Paul H. Loonstra pers- en 

communicatiebureau en Custard on & offline 

communicatie aan de slag gegaan met het 

campagneplan. De basis daarvoor was gelegd met het 

communicatieplan van Age de Jong. De slogan ‘Kuikens 

in het land, poes in de mand’, bedacht door Rinse de 

Jager van Vogelwacht Oudwoude, is uiteraard weer 

meegenomen. De basis van de campagne waren twee 

video’s en pakkende foto’s. 



COMMUNICATIEMIDDELEN
Het gezicht van de bewustwordingscampagne was opnieuw Emiel 

Stoffers, bekende zanger van de populaire band De Hûnekop en 

presentator bij Omrop Fryslân. Het campagneliedje gezongen en 

gespeeld door Emiel is ook weer ingezet. De andere hoofdrolspeler 

was de boerderijkat Gurbe. Deze acteurkater, Abatutu genaamd, is 

bekend van de film De Wilde Stad en komt uit Amsterdam. Basis van 

de campagne waren twee video’s van ongeveer een minuut. 



Begin april zijn de filmopnamen hiervoor gemaakt in Mûnein en op de boerderij van 

Albert van der Ploeg in Readtsjerk. Creatief concept hiervan en ook de ontwikkeling 

van de overige communicatiemiddelen was in handen van Hielke Jan Ellens van 

Custard en Paul Loonstra. 

De website www.poesindemand.nl kreeg een update, net als de Facebookpagina 

(www.facebook.com/poesindemand) en het YouTube-kanaal. De foto’s, animaties en 

filmpjes zijn gebruikt voor een online advertentiecampagne.  

o

KLEINE MOEITE: ’S NACHTS DE KAT BINNEN
Het is een kleine moeite om weidevogelkuikens te beschermen: ’s nachts de kat binnenhouden. Het kattenluik op slot of de schuurdeur dicht. Dat is in het voorjaar nodig omdat veel kwetsbare kuikens het slachto�er worden van huis- en boerderijkatten. ‘Kuikens in het land, poes in de mand’, is de oproep van natuurorganisaties en Friese agrarische collectieven. De Bond van Friese Vogelwachten is initiatiefnemer van de campagne.

HELP DE KUIKENS VAN WEIDEVOGELS BESCHERMEN

www.poesindemand.nl
o poesindemand�

BESCHERMEN

oo



De deelnemende partijen ontvingen een toolkit met 

daarin verschillende materialen om te delen op onder 

andere social media. De video’s zijn als advertentie 

ingezet op Facebook, Instagram en YouTube. Daarnaast 

is er een Google Display retargeting-campagne 

gedraaid om alle bezoekers aan de website nogmaals 

te bereiken met de advertentie. Verder zijn er 

persberichten verstuurd. Nieuw in 2021: spandoeken, 

busreclame en abrireclame. 110 spandoeken zijn 

door agrarische collectieven en vogelwachten in het 

buitengebied opgehangen tot zelfs in het centrum van 

Leeuwarden. Ook Vogelbescherming Nederland heeft 

ze op verschillende plekken gebruikt. 15 streekbussen 

van Arriva waren aan de achterkant voorzien van een 

opvallende sticker met de campagneboodschap. Gezien 

de vele reacties hebben veel mensen de rijdende reclame 

in Fryslân opgemerkt. Tot slot zijn ruim 50 abri’s verspreid 

door Fryslân (met de focus op weidevogelgebieden) 

voorzien van een poster met daarop Emiel en Gurbe.



SUCCES VAN DE CAMPAGNE
De campagne is op 19 april gestart met het eerste campagnefilmpje op 

YouTube en Facebook en het versturen van een persbericht. Dit werd 

breed opgepakt door de media. Wat hielp bij de media-aandacht was 

een teaser een week ervoor met een foto van de geluidswagen (uit het 

tweede campagnefilmpje). Een journalist van dagblad Trouw pikte dit op. 

Het resultaat: een paginagroot artikel. Daarop werd het campagnefilmpje 

van 2020 volledig getoond in het tv-programma Goedemorgen 

Nederland van WNL. De grootste klapper was talkshow Beau op 22 april. 

Daarin werd het nieuwe campagnefilmpje compleet afgespeeld en door 

de gasten van commentaar voorzien. 

Online werd er weer flink gescoord. De betaalde campagnes liepen van 

4 april tot 4 juni. Vanuit socialmediakanalen zijn meer dan 3300 mensen 

naar de website gegaan voor nadere informatie. Via online advertenties 

op Facebook en Instagram zijn 108.000 Friezen bereikt, via YouTube nog 

eens 77.000. Daarnaast heeft de retargeting-campagne naar verwachting 

ook 100.000 mensen bereikt. Hier zit overlap in, maar zeker 150.000 

unieke kattenliefhebbers, natuurliefhebbers, vogelliefhebbers en agrariërs 

hebben de boodschap meerdere keren gezien op de verschillende 

platformen. Ook organisch waren de cijfers hoog. Het eerste video van 

Emiel en Gurbe ‘de nare droom’ bereikte op Facebook ruim 120.000 

mensen (56% organisch en 44% betaald), kreeg 243 reacties, is 483 keer 

gedeeld en bijna 40.000 keer bekeken op YouTube. De tweede video 

‘geluidswagen’ heeft bijna 103.000 mensen bereikt (22% organisch en 

78% betaald), kreeg 219 reacties, is 194 keer gedeeld en ruim 37.000 

keer weergegeven op YouTube. Een uitgebreidere analyse van de 

socialmediacijfers staat verderop in dit rapport.



CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Voor gedragsverandering is een lange adem nodig. Daarom is het goed de bewustwordings-

campagne te herhalen. Goed om te zien is dat dit jaar opnieuw de video’s met Emiel en Gurbe 

in de smaak vallen zijn gevallen bij een breed publiek en daardoor massaal zijn bekeken en 

gedeeld op social media. Opvallend was de landelijke media-aandacht. Dit begon met Trouw 

en Goedemorgen Nederland. Vervolgens werd de campagne(video) opgepikt door RTL Nieuws, 

NPO Radio 1, talkshow Beau, Algemeen Dagblad en NRC. Verder hebben de Friese media ook 

uitgebreid aandacht besteed aan Kuikens in het land, poes in de mand. Wat het effect hiervan 

is op het tegengaan van predatie door katten in de weilanden, is moeilijk meetbaar. Hiervan zijn 

geen cijfers bekend. Wat wel duidelijk is dat de campagne een groot publiek heeft bereikt. Er is 

dus zeker bewustwording gecreëerd.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol weidevogelseizoen. Dit is vooral te danken 

aan het regenachtige voorjaar: er was veel voedsel voor de weidevogels in de natte bodem 

en boeren gingen later maaien. En grondpredatoren als vos en steenmarter houden niet van 

natte voeten, dus dat was ook goed nieuws voor weidevogelouders. Dat laat onverlet dat de 

weidevogelstand flink onder druk staat en dat actie nodig blijft. Wat ook een constatering is, is 

dat er nog steeds veel te veel katten rondstruinen in de weilanden. Daarom is het belangrijk de 

bewustwordingscampagne te herhalen in 2022. We gaan door met onze boodschap ‘Kuikens in 

het land, poes in de mand’. 



DANKWOORD
Dankzij alle betrokken partijen hebben we 

opnieuw een succesvolle campagne kunnen 

draaien. Dank jullie allemaal voor de goede 

samenwerking! Een speciaal dankwoord 

voor Albert van der Ploeg en zijn vrouw 

Betsy Steenbeek voor het beschikbaar 

stellen van hun boerderij in Readtsjerk en het 

gastvrij ontvangen van de filmcrew. Tot slot 

dank aan Paul Loonstra en Hielke Jan Ellens 

voor de creatieve en positieve inbreng! 

Scharnegoutum, december 2021

Age de Jong

BFVW projectleider



BIJLAGENBIJLAGEN
bewustwordingscampagne  



 Bedrag Werkelijk

Provinsje Fryslan  € 25.000,00  € 25.000,00 

It Fryske Gea  € 2.500,00  € 2.500,00 

KBF  € 7.000,00  € 7.000,00 

BFVW  € 2.500,00  € 2.500,00 

Vogelbescherming Nederland (VBN)*  € 1.500,00  -

Totale opbrengsten incl BTW  € 38.500,00 € 37.000,00

 Bedrag

Projectkosten BFVW  € 2.500,00 

Deelfactuur Paul H. Loonstra  € 12.676,40 

Deelfactuur Paul H. Loonstra  € 19.014,61 

Nog niet uitgegeven  € 2.808,99 

Totale begroting incl BTW   € 37.000,00 

Inkomsten bewustwordingscampagne

Uitgaven bewustwordingscampagne

* VBN heeft voor € 1.500 
spandoeken gekocht en 

rechtstreeks betaald. Daarom 
valt dit buiten de begroting. VBN 

doet volgend jaar weer mee.



In de media

Omrop Fryslân

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1049836-poes-de-mand-kampanje-utwreide-mei-stipe-fan-

provinsje

Trouw

https://www.trouw.nl/binnenland/kuikens-zijn-in-het-land-hou-de-poes-in-de-mand~ba49500e/

RTL Nieuws

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5225759/katten-binnenhouden-beschermen-weidevogels-

bfvw

Actief

https://www.actiefonline.nl/nieuws/algemeen/47777/broedseizoen-oproep-om-katten-s-nachts-

binnen-te-houden

Veldpost

https://www.veld-post.nl/artikel/398412-oproep-om-katten-s-nachts-binnen-te-houden-om-

weidevogelpredatie-te-voorkomen/

RTV NOF

https://www.rtvnof.nl/video-oproep-om-katten-s-nachts-binnen-te-houden/



Sneeker Nieuwsblad

https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1161061/campagne-kuikens-in-het-land-poes-in-de-mand-ook-

dit-jaar-gestart.html

Franeker Courant

https://franekercourant.nl/artikel/1161061/campagne-kuikens-in-het-land-poes-in-de-mand-ook-

dit-jaar-gestart.html

Bolswards Nieuwsblad

https://bolswardsnieuwsblad.nl/artikel/1161061/campagne-kuikens-in-het-land-poes-in-de-mand-

ook-dit-jaar-gestart.html

NPO radio 1 

Live interview met Age de Jong (zaterdag 17 april)

Bio Journaal

https://www.biojournaal.nl/article/9313558/kuikens-in-het-land-poes-in-de-mand/ 

Talkshow Beau

22 april, filmpje volledig getoond.



AD

Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard neemt publieksactie ‘Kuikens in het land, poes in de 

mand’ over

https://www.ad.nl/gouda/knuffelpoes-poekie-is-meedogenloze-killer-die-de-polder-

leeg-rooft-daarom-willen-vogelliefhebbers-een-avondklok-voor-katten~a82ceaaa/?utm_

source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_

web&referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F 

Noord Holland Nieuws, De Peiling: Avondklok voor katten, goed idee? 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/284526/de-peiling-avondklok-voor-katten-goed-idee 

Actief

https://www.actiefonline.nl/nieuws/algemeen/47970/oproep-om-katten-s-nachts-binnen-te-

houden-emiel-en-gurbe-met-g#:~:text=Met%20een%20opvallende%20geluidsauto%20rijden,s%20

nachts%20binnen%20te%20houden.&text=De%20campagne%20wordt%20gesteund%20door,in%20

Frysl%C3%A2n%20en%20Vogelbescherming%20Nederland. 

RTV NOF

https://www.rtvnof.nl/video-emiel-en-gurbe-met-geluidswagen-door-fryslan/ 

Leeuwarder Courant

https://www.lc.nl/friesland/Houd-je-poes-in-de-mand-De-campagne-gaat-het-tweede-jaar-in-de-

weilanden-zitten-nog-vol-met-katten-26827702.html 

NRC 4 juni 2021. Als het aan de vogel lag... bleef de kat binnen

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/04/als-het-aan-de-vogel-lag-bleef-de-kat-binnen-a4046088
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Poes in de mand rapportage 



 

 

 
 
Poes in de mand - Resultaten 
De poes in de mand campagne was bedoeld om bewustwording en actie 
te creëren in Friesland om de weidevogels te beschermen tegen katten. 
Naast de landelijke aandacht op televisie en in de kranten hebben we 
een Facebook, Instagram, Youtube en Google display retargeting 
campagne gedraaid. In dit document lees je de resultaten van deze 
campagne. 

 

Facebook & Instagram 
De Facebook & Instagram campagne hebben gezamenlijk 108.177 unieke personen 
bereikt. De gemiddelde persoon heeft de advertentie in de periode van 4 april tot 4 
juni 10 a 11 keer gezien. 1.210 mensen hebben doorgeklikt naar de website om meer 
informatie te lezen.  

 

 

We hebben verschillende doelgroepen gebruikt in de advertentiecampagne. In 
onderstaande afbeelding zie je de verschillende doelgroepen die gebruikt zijn in de 
gehele campagne. De verschillen tussen de doelgroepen waren vrij beperkt. Over 
het algemeen zien we meer kliks en lagere kosten bij kattenliefhebbers. Dit is 
natuurlijk een logisch gevolg van de campagneboodschap.  

 



 

 

 

 

 
Qua budgetten zijn we laagdrempelig begonnen. Gaandeweg het project kwam 
meer budget beschikbaar en op basis daarvan hebben we de dagbudgetten 
verhoogd. Daardoor zagen we ook een toename in het bereik van de campagne. 
Echter, we zagen ook dat de frequentie snel begon toe te nemen. Een hogere 
frequentie betekent vaak een afname van het aantal kliks naar de website. Dit 
komt omdat de campagne al meerdere malen voorbij is gekomen en de 
campagneboodschap bij de meeste mensen als is doorgedrongen. Deze mensen 
voelen dan minder de behoefte om zich nog een keer te verdiepen. Je ziet 
daardoor in de laatste weken de kosten ook toenemen.   



 

 

 

Daardoor zijn de kosten per resultaat (kliks naar de website) aan het einde van de 
campagne toegenomen. Dit is vaak een indicatie dat de boodschap is 
overgekomen. Omdat het gaat om bewustwording en actie denk ik dat de timing 
erg goed is. Als de kosten namelijk niet toe waren genomen was het waarschijnlijk 
een indicatie dat nog niet iedereen bekend was met de campagneboodschap. Nu 
zagen we naar het einde toe dat de frequentie hoger werd en de actie 
(doorklikken) minder.  

 

 

Youtube en Display 
Naast de campagne op Facebook en Instagram hebben we de video ook op 
Youtube ingezet als advertentie. Daarnaast hebben we gelijktijdig een Google 
Display retargeting campagne gedraaid. Dus alle bezoekers die op de website zijn 
geweest naar aanleiding van de advertentiecampagnes op Facebook, Instagram 
en Youtube, hebben een herinneringsadvertentie gekregen via Google Display. De 
kracht van herhaling is erg belangrijk om mensen aan te zetten tot actie. Met deze 
structuur hebben we daar optimaal op ingespeeld.  

De campagnes leverden de volgende resultaten op: 

 

 



 

 

De campagnes hebben gezamenlijk gezorgd voor 1933 klikken naar de website. In 
totaal zijn de Youtube campagnes aan meer dan 70.000 mensen getoond. De 
Google Display Retargeting campagne is meer dan 500.000 keer vertoond. Bij de 
laatste statistiek moet wel een kanttekening worden gemaakt. Niet alle vertoningen 
zijn altijd zichtbaar. Het werkelijke aantal weergave zal een percentage zijn van 
500.000. Ik verwacht dat de campagne aan meer dan 100.000 mensen is getoond 
in Friesland. 

Samenvattend 
Al met al zijn er meer dan 3.300 mensen naar de website gekomen vanuit de 
campagnes om zich verder in te lezen. Door de campagnes op meerdere 
platformen in te zetten hebben we zoveel mogelijk mensen weten te bereiken 
binnen de doelgroep. Zo zijn er 108.000 Friezen bereikt via Facebook/Instagram en 
zijn er ook nog eens 70.000 bereikt op Youtube. Daarnaast heeft de retargeting 
campagne naar verwachting ook 100.000 mensen bereikt. Er zit natuurlijk een 
overlap in de mensen die bereikt zijn. Maar er zullen zeker 150.000 unieke 
kattenliefhebbers, natuurliefhebbers, vogelliefhebbers en agrariërs bereikt zijn. Deze 
doelgroep is niet een keer bereikt, maar heeft de boodschap meerdere keren 
voorbij zien komen op verschilllende platformen. In totaal is er € 4.034 
advertentiebudget gebruikt en heeft de campagne van 4 april 2021 gelopen tot 4 
juni 2021. 
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