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observatie van gedrag van 

weidevogels is boeiend en geeft 

veel informatie over de aan

wezigheid en de locaties van 

legsels (foto: Aad van Paassen). 
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Aad van Paassen Vrijwillige 
weidevogelbescherming in Nederland 

1993-2004 
Rijks- en provinciale overheden besteden veel geld aan weidevogelbeheer middels 

reservaatbeheer en via beheerovereenkomsten. Maar elk jaar weer zetten ook tien

duizenden boeren en vrijwilligers/nazorgers zich voor weidevogels in via nest- en 

kuikenbescherming. Dit artikel geeft aan hoe groot de omvang is van deze vorm 

van weidevogelbescherming, welke resultaten worden behaald en wat nodig is om 

een integrale en duurzame oplossing te bieden voor weidevogels èn boeren. 

Onder vrijwillige weidevogelbescherming 

verstaan we: 'het beschermen van legsels en 

kuikens van weidevogels tegen sneuvelen 

als gevolg van landbouwkundige activiteiten, 

zoals rollen, bemesten, ploegen, zaaien, 

maaien, weiden enz.'. Het vindt vooral 

plaats op percelen waar geen specifieke 

beheerafspraken liggen met boeren. Om leg

sels te kunnen beschermen zoeken vrijwilli

gers en boeren ze op en worden de legsels 

gemarkeerd met stokken (Jansen & van 

Paassen, 2003). Vervolgens komt een deel 

van de legsels uit zonder het risico te heb

ben gelopen om te sneuvelen door een 

landbouwkundige activiteit. Voorts bestaat 

bescherming uit: 

• een nestbeschermer over het nest plaatsen 

om vertrapping door vee te voorkomen 

• om legsels heen maaien en ze ontzien bij 

de daaropvolgende oogstwerkzaamheden 

• legsels oppakken en terugzetten na passe

ren van de werktuigen, bijvoorbeeld bij 

inzaaien van maïs 

• legsels verplaatsen, bijvoorbeeld bij 

bemesten of bij het poten van aardappelen. 

Jonge weidevogels kunnen worden 

beschermd tegen sneuvelen door werk

zaamheden door bijvoorbeeld: 

• vooraf aan de werkzaamheden de vogels 

te verjagen uit de te maaien percelen, 

bijvoorbeeld door een dag tevoren stokken 

met een plastic zak te plaatsen in te maai

en percelen 

• er tijdens de werkzaamheden rekening 

mee te houden, bijvoorbeeld door het 

beginpunt van bijvoorbeeld maaien op het 

éne perceel zó te kiezen dat de jongen 

kunnen weglopen naar een ander perceel. 

Om jonge weidevogels vliegvlug te laten 

worden is meer nodig. Jonge Grutto's bij

voorbeeld hebben voldoende oppervlakte 

lang gras met goede schuilmogelijkheden 

en voldoende insectenaanbod nodig om 

succesvol te kunnen opgroeien (Gerritsen, 

dit nummer; Oosterveld dit nummer). 

Ontwikkeling en resultaten vrijwillige 

weidevogelbescherming 

Vrijwillige weidevogelbescherming wordt 

gestimuleerd en gecoördineerd door Land

schapsbeheer Nederland (LBN), de Bond 

van Friese Vogelbeschermingswachten 

(BFVW), Vanellus vanellus/SBNL (Van 

van) en Natuurlijk Platteland Nederland/ 

agrarische natuurverenigingen (NPN) (van 

Paassen & Roetemeijer, 2005). 

De oppervlakte vrijwillige weidevogel

bescherming is gegroeid van 100.000 ha 

in 1993 tot 320.000 ha in 2004 (fig. 1). Het 

aantal deelnemende agrarische bedrijven 

is gegroeid van 5.000 in 1993 tot 14.000 in 

2004 (fig. 2). Deze groei is voor een 

belangrijk deel mede te danken aan de 

opkomst van agrarische natuurverenigin

gen. Terwijl de oppervlakte en het aantal 

agrariërs na de MKZ-crisis van 2001 een 

dip laten zien, is het aantal vrijwilligers en 

nazorgers zonder onderbreking doorge

groeid van ruim 5.000 in 1993 tot ruim 

12.000 in 2004 (fig. 3). 

Het aantal betrokken vrijwilligers/nazor

gers is bij de BFVW in Friesland mede van

wege de langere historie van georgani

seerde bescherming véél groter dan in 

andere provincies, zelfs meer dan dat van 

alle andere provincies bij elkaar (fig. 4). 

De terugval bij Vanellus vanellus/SBNL 

komt met name door demotivatie bij leden 

van Vanellus vanellus/SBNL vanwege de 

provinciale verboden op het kievitseieren-

zoeken. 

In totaal worden jaarlijks circa 200.000 

legsels gevonden, veelal van de Kievit. Het 

aantal gruttolegsels ligt tussen de 20.000 

en 25.000 (fig. 5). Het uitkomstresultaat 

van alle gevonden legsels (dus van daad

werkelijk beschermde legsels plus legsels 
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die alleen gemarkeerd zijn en uit waren 

voor landbouwactiviteiten plaatsvonden) 

schommelt tussen 71 % tot bijna 78 % (flg. 

6). Het percentage (door vogels en zoog

dieren) opgegeten legsels is langzaam 

opgelopen van 12 % tot 16,5 %. Verliezen 

door agrarische activiteiten in gebieden 

met nestbescherming schommelen tussen 
3 % en 6 %. 

Nestbescherming alleen Is niet voldoende 

Uit onderzoek is gebleken dat vrijwillige 

weidevogelbescherming ondanks een 

geringe extra predatie van gevonden leg

sels leidt tot twee maal zoveel uitgekomen 

eieren (Teunissen, 1999; Teunissen et al., 

2005). Conclusie is dat vrijwillige weide

vogelbescherming een belangrijke bijdrage 

levert aan het uitkomstresultaat van leg

sels. Uit onderzoek (Teunissen &,Willems, 

2004) is ook gebleken dat in gebieden met 

vrijwillige weidevogelbescherming de aan

tallen broedparen van de vier gangbare 

soorten (Kievit, Grutto, Tureluur en Schol

ekster) zich significant positief onderschei

den van de aantallen in gebieden zonder 

vrijwillige weidevogelbescherming. Vrijwilli

ge weidevogelbescherming levert dus een 
belangrijke bijdrage aan het in stand hou

den van (lokale) populaties. Landelijk gaan 

Een door de boer met 
schrikdraad uitgerasterd 

nest van een Tureluur 
(foto; Aad van Paassen). 

Fig. 1. Oppervlakte nestbescherming in ha 1993-2004 
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Fig. 2. Aantal bij nestbescherming betrokken agrariërs 1993-2004 
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Fig. 3. Aantal bij nestbescherming betrokken vrijwilligers/nazorgers 
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weidevogels echter nog steeds achteruit. Er 

is dus meer nodig. Nestbescherming geeft 

immers geen garantie voor voldoende 

groot geworden jonge weidevogels. 

Andere aspecten om weidevogels landelijk 

een duurzaam perspectief te bieden zijn; 

• een op het gebied en het seizoen afge

stemde inzet van de beschikbare beheer-

instrumenten voor weidevogels; 

• verder verbeteren van de kwaliteit van het 

weidevogelbeheer en continue monitoring 

en rapportage van de resultaten ervan; 

• vrijwaren van weidevogelgebieden van 

ontwikkelingen zoals woningbouw en aan

leg van bedrijventerreinen; 

• handhaven van rust door ontwikkeling 

van tijd- en plaatsgebonden mogelijkheden 

voor recreatief medegebruik; 

• tijdelijk handhaven van een waterpeil op 

een niveau dat weidevogels mogelijkheden 

biedt op vestiging; 

• continu monitoren van ontwikkelingen bij 

predatoren om indien nodig verantwoord 

te kunnen sturen. 

Weidevogels zijn een signaal 

van een nieuw voorjaar dat 

jong en oud aanspreekt 

(foto; Aad van Paassen). 

Gezien de grote verschillen tussen weide

vogelgebieden in Nederland (denk aan 

grondsoort, waterpeil, aanwezigheid van 

beplanting, verkaveling van percelen, 

t iming van het broedseizoen, type land

bouwbedrijven enz.) is het wenselijk uit te 

gaan van een gebiedsgerichte aanpak. 

Op een groot schaalniveau (regio) richt 

die zich dan op optimalisering van 

omstandigheden voor de inzet van beheer-

instrumenten. 

Op kleiner schaalniveau (polder of gebied) 

richt de verfijnde inzet zich dan op wat 

waar wanneer door wie uit te voeren. 

Om deze geïntegreerde en gebiedsgerichte 

aanpakte laten renderen is een situatie 

vereist die het voor boeren aantrekkelijk 

maakt om boer te zijn. Dat vraagt garan

ties van overheden over duurzaamheid van 

rijks- en provinciaal beleid en een herover

weging van de beloningsgrondslag zoals 

die nu bestaat voor het weidevogelbeheer. 

Nu wordt uitgegaan van opbrengstderving 

en arbeidsvergoeding. Dat levert een situa

tie op die qua inkomen geen gelijkwaar

dige keuze oplevert ten opzichte van een 

inkomen uit een pure landbouwkundige 

productie. Daar kan een boer immers 

winst maken. Het gaat er dus om dat ook 

bij het beheer van natuur en landschap 

een boer in staat moet zijn om meer te 

verdienen dan alleen de kostprijs. Anders 

zal de bedrijfsmatige overweging op de 

langere duur altijd in het nadeel van weide

vogels uitvallen. 

Combinatie met andere beheers
instrumenten noodzakelijk 

Slotconclusie is dat vrijwillige weidevogel

bescherming vooral effectief zal zijn in 

combinatie met andere beheerinstrumen-

ten en laat zien dat er een zeer groot maat

schappelijk draagvlak is voor het in stand 

houden van weidevogelpopulaties. Weide

vogels en boeren zijn onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden. Het is daarom zaak om 

die vorm van boeren te vinden en aantrek

kelijk te maken, die voor weidevogels èn 

boeren een duurzame toekomst biedt. 

Gezien de doorgaande negatieve trends 

(Teunissen 8c Soldaat, 2005, dit nummer) 

is het echter ook duidelijk dat er een ver

grote inzet moet plaatsvinden, anders is 

het voor weidevogels in veel gebieden te 

laat. De belangstelling voor weidevogels 

onder vrijwilligers en boeren geeft aan dat 

het draagvlak in de samenleving voor wei

devogels immer aanwezig èn groot is. 
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Fig. 4. Aantal vrijwilligers/nazorgers per provincie in 2004. 
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Fig. 5. Aantal gevonden gruttolegsels 1993-2004. 
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Fig. 6. Uitkomstresultaat van alle gevonden weidevogellegsels in gebieden. 
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ö Door overige oorzaken verloren gegane legsels 

• Door agrarische activiteiten verloren gegane legsels 

• Percentage uitgekomen legsels 

• Door predatie verloren gegane legsels 
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Summary 

Nest protection in The Netherlands 1993 • 2004 

In The Netherlands the government takes great 

financial efforts to preserve meadow bird species 

by creating reserves and contracting farmers in 

management schemes. A third way is to prevent 

nest (and chicks) to be destroyed by agricultural 

activities like grazing cows and mowing machi

nes. That is called nest protection and is carried 

out by volunteers and farmers. 

Nest protection started in The Netherlands after 

WO II and the area with protection increased 

f rom 1994. At this moment about 300.000 ha is 

covered. At least 12.000 volunteers and 14.000 

farmers take a lot of pleasure in searching, mar-

king and protecting nests. Each year about 

150.000 - 200.000 nests are found and registe-

red. Among them about 20.000 - 25.000 nests 

o f the Black tailed godwit: about 40 % o f the 

national population of that species. The hat-

ching success has varied in the period 1993-

2004 from 71 % - 78 %. Losses by agricultural 

activities are - thanks to protection - minimal 

(3 % - 6 %). Predation has slowly increased 

from 12 % in 1994 to 16,5 % in 2004. 

Research (Teunissen &, Willems, 2004) has 

shown that in areas with nest protection the 

trend in numbers o f the four common species 

(Lapwing, Godwit, Oystercatcher and Red-

shank) increased and varied significantly f rom 

trends in areas without nest protection. Despite 

this protecting nests does not provide the total 

solution for the declining numbers o f meadow 

birds. Therefore a combination with other mea-

sures is necessary, especially in areas with high 

numbers of these species: 

• no building of houses and roads 

• preserving the openness 

• suitable water levels in ditches 

• no (intensive) recreation in the breeding 

season 

• monitor ing of predators in species and 

numbers 

• cooperation between farmers, nature 

conservation organisations and volunteers 

• continuous monitor ing o f the management 

by farmers and the breeding success of birds. 
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