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Naar een goed weidevogelbeheer 
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Even iets over Vogelbescherming 

o Opgericht 1899 

o C. 140.000 leden 

o C. 65 werknemers (betaald/vrijwillig) 

o Beleid / standpunten / handelen is gebaseerd op onderzoek 

o Team Landelijk Gebied (7 mensen): 

• akkervogels  

• erfvogels, vogels kleinschalig cultuurlandschap,  

• lobby: mest, gemeenschappelijk landbouwbeleid  

• en natuurlijk weidevogels 
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Weidevogelpopulaties al jaren in vrije val, 
grotendeels door intensivering landbouw 
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Kievit 
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Kievit 
dichtheid 
2012-2016 



o Enough food to eat 

o Enough rest to breed 

o Not too much predators to beat 
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Wat hebben weidevogels nodig? 



Beheermaatregelen t.b.v. de drie 
hoofdregels (rust, voedsel, veiligheid) 

o Rust: bv. uitgesteld maaien tot 15 juni of later (grutto) en of 

extensief weiden (kievit en scholekster); 

o Voedsel: vochtig kruidenrijk en insectenrijk grasland, met veel 

kleine en grotere insecten (grutto) en extensiever grasland met 

randenbeheer en veel koeienvlaaien (kievit en scholekster); 

o Predatoren: gebied optimaal inrichten voor weidevogels, 

gebied ongeschikt maken en ongeschikt houden voor 

predatoren. 
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Focus op Grutto of breder? 

o Internationale verantwoordelijkheid voor Grutto, maar…. 

o Goed weidevogelgebied bevat zowel Grutto’s als andere 

soorten in flinke aantallen; 

o Kievit en Scholekster belangrijke verjagers (vliegende) 

predatoren. 
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Beheer van een goed weidevogelgebied 
o Algemeen: 
- Hoog waterpeil en kruidenrijk grasland op c. 30% oppervlakte (hoog water 

= latere opwarming = minder veldwerkzaamheden = minder bemesting = 
tragere groei + meer ruimte voor kruiden = meer voedsel beschikbaar). 
 

o Grutto:  
- Laat gemaaid (15 juni of later) kruidenrijk en insectenrijk grasland 
- Plasdrassen bieden voedsel voor kuikens en ouders  
- Goed gruttogebied heeft 20 paar per 100 ha; c. 1.5 ha per paar; dus c.  30 ha   
     kruidenrijk grasland per 100 ha. 

 
o Kievit en scholekster:  
- Extensief weiden (max 1.5 gve/ha) op kruidenrijk en insectenrijk grasland 
- Randenbeheer zowel bij grasland als bij mais 
- (Greppel-)plasdrassen bieden voedsel en dekking voor kuikens en ouders. 
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o Afgerond gebied met een goede weidevogelstand 

o Gemotiveerde en of te motiveren boeren 

o Vrijwilligers en andere ondersteuners 

o Gebiedscoördinator 

o Creativiteit 

o Goede monitoring en verslaglegging 

o Geld 
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Organisatie van een goed weidevogelbeheer 



o Minimale oppervlakte van 250 ha 

o Zoveel mogelijk aaneengesloten en voldoende openheid en rust 

o Combinatie agrarisch beheer met weidevogelreservaat maakt 

creëren goed mozaïek makkelijker 

o Minimale dichtheid grutto van 20 broedpaar/100 ha 
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Afgerond gebied met een goede 
weidevogelstand 



o Hebben er lol in 

o Bekijken weidevogelbeheer professioneel 

o Proberen te snappen wat er gebeurt 

o Proberen te kijken wat ze kunnen verbeteren 

o Staan open voor meningen en kennis van anderen en anderen 

voor de mening van hen 

o Doen mee aan het verspreiden van kennis (“lerend beheren”) 

 

 

 

 

11 

Gemotiveerde boeren 



o Mensen met kennis en tijd (nesten opsporen, 

beheermonitoring, broedsucces, “voor de trekker uit lopen”, ….) 

o Administratief kunnen ontzorgen 

o Predatie in de gaten houden en zo nodig preventief of reactief 

ingrijpen 
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Vrijwilligers en andere ondersteuners 



o Is iemand die bij iedereen aan tafel wil schuiven die wat kan 
betekenen 

o Heeft voldoende kennis van weidevogelbeheer 

o Heeft voldoende kennis van de melkveehouderijsector 

o Ziet de meerwaarde van systematisch monitoren 

o Staat stevig in zijn/haar schoenen en kan overtuigen 

o Is iemand die vooral de kansen ziet 

o Denkt mee, motiveert en remt soms af 
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Gebiedscoördinator 



o Bij het plannen en uitvoeren van het beheer 

o Bij het inspelen op weersomstandigheden 

o Bij het zoeken naar additioneel geld wanneer dat nodig is 

o In het delen van kennis en het vormen van een netwerk 
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Creativiteit 



o Wat heb je gedaan 

o Wat leverde dat op 

o Wat kan er beter 

o Wie gaat wat doen 

o Schrijf het duidelijk op zodat iedereen het begrijpt. 
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Goede monitoring en verslaglegging 



o Subsidies ANLB 

o Inrichtingsgeld 

o Additionele middelen want met alleen agrarisch natuurbeheer 

redden we het niet  
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Geld 



Duidelijke relatie tussen zuivel op je bord, koe in de 

wei en  weidevogels . 
• 2014 ‘Red de Rijke weide kaas’ van Pelleboer uit polder 

Mastenbroek  

• 2015 Terschellinger kaas door 3 eilandboeren 

• 2016 Weide Weelde door 12 boeren in Overijssel en Friesland 

• 2017 Zuiver Zuivel door 21 biologische en biologisch 

dynamische boeren 
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Vogelbescherming en voedselspoor 

Mededelingen van Vogelbescherming 



o Inzet BBL gronden 

o Collectief een rol bij particulier natuurbeheer 

o Interesse zien te wekken bij vermogenden 

o ……… 
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Andere optie: Grondspoor 
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Maar als er geen (politieke) wil is….. 



Vragen? 
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