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Landschap verbindt  

Landschapsbeheer Flevoland streeft naar ontwikkeling,  

beheer en behoud van een ecologisch waardevol 

landschap met een streekeigen karakter, zowel in het 

landelijk als stedelijk gebied.  

Samen met bewoners, overheden en agrariërs zoekt 

Landschapsbeheer naar kansen voor natuur en 

landschap. 

 

 

Het werk van Landschapsbeheer Flevoland is onder te 

verdelen in vier werkvelden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgerparticipatie  

Landschapsbeheer stimuleert betrokkenheid van 

bewoners bij de natuur en het landschap in de eigen 

leefomgeving. Samen verantwoordelijk voor de inrichting 

en het beheer van de eigen ‘achtertuin’.  

                                                                    

 

Soortenbeheer  

In het Flevolandse landschap horen tal van plant- en 

diersoorten. De (tijdelijke) aanvullende maatregelen die 

Landschapsbeheer uitvoert, dragen bij aan het realiseren 

van een zelf functionerend ecosysteem.  

 

 

Cultuurhistorie en Aardkunde                                             

De geschiedenis van Flevoland heeft mens en landschap 

bepaald. Om de eigen leefomgeving goed te begrijpen 

speelt kennis van het ontstaan van het gebied een 

belangrijke rol.  

                                                                          

 

Landschap  

Singels, laanbomen, bermen, dijken, dorpsbossen, 

weilanden, akkers, stedelijk groen en groot open water 

zijn dragers van het landschap. Beheer, behoud en 

ontwikkeling van deze landschapselementen dragen bij 

aan de beleving van ons landschap.  
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Voorwoord 

 

We ronden een driejarige subsidieperiode af 

van de provincie Flevoland voor het project 

vrijwillige weidevogelbescherming. Dit project 

is altijd apart gefinancierd geweest, maar is in 

2020 opgenomen in de structurele subsidie 

die Landschapsbeheer jaarlijks van de 

provincie ontvangt.  

Ruim 10 jaar geleden vonden we nog 1449 

nesten van weidevogels. In 2019 stopt de 

teller bij 598 nesten. Het gaat rap achteruit 

met onze geliefde weidevogels.  

Weer 12% minder nesten dan in 2018, en helaas dit gaat al jaren zo. Graag zou ik het allemaal positiever 

willen insteken, want erg veel mensen leveren in het voorjaar een positieve bijdrage aan weidevogels en 

daar ben ik dankbaar voor. Of het nu boeren of vrijwilligers zijn, ze doen hun best om nesten op te 

sporen en te sparen bij werkzaamheden; een hartverwarmende betrokkenheid. Maar ondanks dat, lijkt 

het erop dat het uiteindelijk niet zo lang meer gaat duren voordat we te maken krijgen met een 

landschap zonder weidevogels. Blijkbaar kunnen weidevogels zich niet meer handhaven op het huidige 

boerenland in Flevoland.  

Betekent dit dat de weidevogelbescherming geen zin heeft en moet stoppen? Dat zeker niet. 

Weidevogelbescherming remt de achteruitgang. Het is belangrijk dat we alles op alles zetten om de 

dalende trend te stoppen. Als we dat niet doen, ben ik bang dat we over 5 jaar geen weidevogels meer 

hebben in Flevoland. Ondanks het agrarisch natuurbeheer voor weidevogels zien we geen verbetering 

optreden in de gebieden waar boeren speciale maatregelen nemen. Blijkbaar is het effect onvoldoende 

en worden er te weinig “zware” maatregelen genomen waarbij kuikens kunnen profiteren van agrarisch 

natuurbeheer voor weidevogels.  

 

De weidevogels hebben ons hard nodig. Laten we alles op alles zetten om in ieder geval de 

achteruitgang te stoppen, met goede maatregelen. En daarna kunnen we hopelijk weer starten met 

opbouwen. 

 

Jan Nagel 

  



4 

 

 

 

Samenvatting 
 
Het gaat slecht met de weidevogels in Flevoland. In de afgelopen 10 jaar is Flevoland ongeveer 2/3 van 
haar weidevogels kwijt geraakt. 
 
71 weidevogelvrijwilligers die betrokken zijn bij het weidevogelproject van Landschapsbeheer Flevoland 
zoeken op ongeveer 10 % van het Flevolandse boerenland naar broedende vogels. Zij markeren de 
nesten en treden in overleg met de agrariërs om de nesten zo goed mogelijk te beschermen. Samen met 
de agrariër worden de nesten dan zo goed mogelijk beschermd. Dankzij deze samenwerking gaat er 
maar 8% van de nesten verloren door werkzaamheden op het land. Dankzij de vrijwilligers en boeren 
wordt een uitkomstpercentage van de eieren gerealiseerd van ongeveer 60%. Dat zou voldoende 
moeten zijn om de populatie stabiel te houden mits ook de kuikenfase op orde is. 
 
De kuikenfase is en blijft het grote struikelpunt: de populaties van alle weidevogelsoorten blijven maar 
dalen. Een deel van de oplossing kan gevonden worden door de beheerpakketten die de Agrarisch 
natuurverenigingen afsluiten met de individuele boeren. Deze worden nu niet altijd ideaal ingevuld en 
deze pakketten zouden (bij effectief gebruik) wel een bijdrage kunnen leveren aan een betere 
bescherming van de kuikenfase van Flevolandse weidevogels.  
 
Ook de natuurterreinen met een duidelijke weidevogeldoelstelling kunnen nog een grotere rol spelen. 
De waterhuishouding, het graslandbeheer en het tegengaan van predatie blijft dan wel punt van 
aandacht.  
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Evaluatie 2019 
 

Gevonden nesten 
Helaas is de achteruitgang van de weidevogels in 

Flevoland in 2019 niet gestopt. Ten opzichte van 

vorig jaar, zijn er 12% minder nesten gevonden.  

 

De afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid gevonden 

nesten sterk afgenomen (figuur 1). De trends 

maken helaas duidelijk dat, als de achteruitgang 

niet gestopt wordt, er over een aantal jaar geen 

weidevogels meer zijn in Flevoland (figuur 2-4). 

 

Wel is het duidelijk dat weidevogelbescherming 

de achteruitgang remt. Zonder 

weidevogelbescherming zou de achteruitgang 

nog veel sneller gaan.  

Oorzaken achteruitgang 

Er worden steeds minder nesten gevonden. Maar we zien ook dat de kuikens die wél uit het ei kruipen, 

maar moeilijk groot worden. Dit komt vooral doordat er te weinig dekking en voedsel beschikbaar is. De 

ouders hebben nog het vermogen om voedselrijke plekken te vinden. Ook zijn zij natuurlijk mobieler in 

het vinden van voedsel. Maar de kuikens hebben maar een beperkte actieradius als ze net uit het ei 

gekropen zijn, en moeten (behalve de scholekster) zelf hun voedsel zoeken in een kleine actieradius. 

Sommige ouders vinden nog genoeg voedsel om eieren te leggen in een bepaald gebied, maar dat 

kuikens volwassen worden, is helaas een ander verhaal. Voor veel weidevogels op de Flevolandse akkers 

is dit een groot probleem. 

 

 

Figuur 2. Afname gevonden  kievitsnesten en lineaire trendlijn  

 

Figuur 1. Gevonden weidevogelnesten over periode 2009-2019 
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Figuur 3 Afname van gevonden nesten scholekster, grutto en tureluur en hun bijbehorende lineaire trendlijn 

 

 

Aantal nesten per soort 

Er zijn 83 weidevogelnesten minder gevonden ten opzichte van 2018. Dit komt overeen met een afname 

van 12%.  

 

De grutto en tureluur deden 

het iets beter. In 2019 zijn er 

10 nesten meer ontdekt van 

de grutto ten opzichte van 

2018. En van de tureluur zijn 

er 2 extra nesten gevonden in 

vergelijking met vorig jaar. De 

uitkomstpercentages van de 

grutto en tureluur waren erg 

goed te noemen, wat 

bemoedigend is.   

De aantallen van scholekster 

en kievit gingen helaas verder 

achteruit. Met name 

scholekster is met 30 nesten 

substantieel achteruit gegaan, al is het uitkomstpercentage weer traditioneel hoog. Helaas helpt dit 

blijkbaar niet om de aantallen op peil te houden.  

Er zijn 46 nesten minder gevonden van de kievit ten opzichte van 2018, maar het uitkomstpercentage is 

dit jaar iets hoger (55%) in vergelijking met vorig jaar. Het uitkomstpercentage van het totaal aantal 

nesten nam met 4% toe naar 59,6%, wat redelijk te noemen is.  

 

 

 

 

Figuur 4. Grutto 
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Tabel 1. Gevonden nesten in2019. 

Soort Totaal Bekend Uit Niet 
uit 

% uit Pred. Werk. Verl. Ov. Onb. 

Bontbekplevier 10 7 2 5 28.57 3 1 0 0 1 

Bruine kiekendief 1 1 0 1 0.00 0 1 0 0 0 

Eend onbekend 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 

Fuut 1 1 1 0 100 0 0 0 0 0 

Graspieper 1 1 1 0 100 0 0 0 0 0 

Grutto 36 32 23 9 71.88 2 0 5 0 2 

Kievit 450 350 193 157 55.14 80 37 18 0 22 

Kleine plevier 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 

Knobbelzwaan 7 5 5 0 100 0 0 0 0 0 

Meerkoet 9 6 6 0 100 0 0 0 0 0 

Scholekster 58 39 33 6 84.62 2 0 1 0 3 

Stormmeeuw 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 

Tureluur 14 8 5 3 62.50 0 0 2 1 0 

Veldleeuwerik 1 1 1 0 100. 0 0 0 0 0 

Waterhoen 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 

Wilde eend 4 3 1 2 33.33 1 0 1 0 0 

Subtotaal 598 456 271 185 59.43 90 39 27 1 28 

% van bekend 
resultaat 

  
59.43 40.57 

 
19.74 8.55 5.92 0.22 

6.14 
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Vrijwilligers 
 

Cursus weidevogelbescherming 

Elk jaar organiseert Landschapsbeheer Flevoland een cursus Weidevogelbescherming. De cursus bestaat 

uit drie avonden. De deelnemers hebben veel geleerd over de verschillende weidevogels, hoe je hun 

nesten vindt en markeert zodat legsels worden gespaard bij de noodzakelijke bewerkingen van het land. 

Dit jaar hebben we acht mensen opgeleid als weidevogelvrijwilliger. Uiteindelijk zijn er 2 actief 

geworden. Van de overige zes nieuwe 

vrijwilligers zijn helaas geen resultaten 

binnengekomen. 

Eerste kievitsei 2019 

Zondagochtend 10 maart 2019 

heeft Tom Bruinsma het eerste kievitsei 

van Flevoland gevonden. Was het 2 jaar 

terug nog zijn broer Bertus die het eerste ei 

vond, nu was het de beurt aan Tom. Aan de 

Lemsterweg bij Rutten op een oud 

aardappelperceel met een laagje compost 

lag het eitje in de regen. Ruim twee weken 

eerder dan in 2018. 

 

Resultaat van de vrijwilligersgroepen 
In totaal zijn er nu 71 vrijwilligers actief. 

Het aantal bedrijven waar naar weidevogels 

is gezocht nam toe tot 291. Dit zijn 22 

bedrijven meer ten opzichte van 2018.  

Op zo’n 2140 hectare grasland en 8572 

hectare bouwland is er naar nesten gezocht (ruim 10% van totale landbouwareaal Flevoland). In totaal 

zijn er bijna 600 nesten gevonden waarvan er 59,4% is uitgekomen.  

 

Vier vrijwilligersgroepen zijn actief met de georganiseerde nestbescherming, twee in de 

Noordoostpolder en twee in Oostelijk Flevoland. In het voorjaar komen ze bijeen om de resultaten te 

bespreken en zich voor te bereiden op het komend seizoen. Naast nestbescherming van de weidevogels 

worden er ook zwaluwen geteld op de bedrijven waar naar weidevogelnesten wordt gezocht.  

Alle groepen vinden minder nesten dan vorig jaar, behalve de vrijwilligers van de groep 

Swifterbant/Lelystad, die vonden 26 nesten meer. Hier worden ook de meeste zwaluwen geteld. 

Tabel 2. Resultaten van de vrijwilligersgroepen 

Groep 
aantal 
vrijwilliger
s 

uren k g s t b overig nesten uitkomst% 
huis 

zwaluwen 
boeren 

zwaluwen 

Dronten Biddinghuizen 11 246 64 0 2 0 0 17 83 82,09% 30 86 

Swifterbant/Lelystad 20 500 141 0 5 0 4 0 150 55% 537 541 

Luttelgeest/Marknesse 13 215 52 0 6 1 2 1 62 67% 0 30 

Vogelwacht Rutten e.o. 27 585 193 36 45 13 4 12 303 53,88% 405 374 

totaal 71 1546 450 36 58 14 10 30 598 59,43% 972 1031 

 

Figuur 5. Tom Bruinsma met eerste kievitsei in 2019 
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Inzet boeren 
Van alle boeren die meedoen binnen dit weidevogelbeschermingsproject ontvangt een deel van de 

boeren een vergoeding voor speciaal afgesloten beheer ten gunste van weidevogels in het kader van het 

pakket Agrarisch Natuurbeheer. Het merendeel van de boeren zet zich vrijwillig in voor de weidevogels 

(en ontvangen dus geen financiële vergoeding voor hun inzet).  

Over het algemeen is het pakket nestbescherming op 
weide- en akkerland het meest afgesloten pakket 
binnen het Agrarisch Natuurbeheer. Daarin staat dat 
boeren nesten moeten sparen bij bewerkingen zoals 
maaien, zaaien en poten. Nesten krijgen daardoor 
alle kansen om uit te komen.  
 
Binnen ons weidevogelbeschermingsproject valt 
ongeveer 30% onder het Agrarisch 
Natuurbeheerpakket en 70% valt niet onder het 
Agrarisch Natuurbeheer. Opvallend genoeg is er 
geen verschil te zien tussen beide groepen. Agrariërs 
die geen vergoeding krijgen, leveren een 
vergelijkbaar resultaat als de agrariërs die er geld 
voor ontvangen.  
 

Biotoop voor kuikens 
De nesten die beschermd worden, komen voor het 
grootste deel uit (60%). Helaas wordt er vervolgens op biotoopniveau in Flevoland te weinig gedaan 
voor kuikens, zoals plas dras of kruidenrijk grasland, waardoor kuikens vroegtijdig sterven (door gebrek 
aan voedsel). De pakketten die gericht zijn op kuikens, vragen grote veranderingen in het bouwplan van 
de boer. Blijkbaar kunnen ze deze verandering niet rondzetten in hun bedrijfsvoering. Terwijl dit juist zo 
hard nodig is voor weidevogels. 
 

Tijd voor verandering? 
De landbouw moet voldoen aan 5% vergroeningsmaatregelen in het kader van de GLB. Helaas levert dit 
voor de weidevogels weinig op. Zelfs al zouden er 7% vergroeningsmaatregelen in de huidige vorm 
worden afgesloten, wordt er geen verschil verwacht. Met het zaaien van een groenbemester voldoen 
boeren snel aan de huidige eisen. De boeren zaaiden altijd al een groenbemesters in als vanggewas om 
bijvoorbeeld aaltjes te bestrijden (landbouwkundig belang).  
De GLB leverde dus weinig verandering op, en een dergelijk vanggewas wordt in het najaar ingezaaid en 
in januari weer ondergeploegd. Tegen de tijd dat de weidevogels weer terugkeren in het voorjaar is er 
dus geen vanggewas meer. Terwijl een dergelijke vergroeningsmaatregel voor met name de kuikens 
gunstig zou kunnen zijn. 
 
De roep om verandering is sterk, ook gezien de stikstofmaatregelen. Op moment van schrijven is nog 

onduidelijk hoe deze stikstofmaatregelen eruit gaan zien, maar het is aan te bevelen om de weidevogels 

gelijk een plek te geven binnen de maatregelen. Nu er toch aanpassingen komen, is het ook de kans om 

het meteen goed te regelen voor weidevogels. Er zal enige vorm van extensivering in de landbouw 

moeten plaatsvinden, willen we weidevogels kunnen behouden. Wellicht zijn dat pijnlijke maatregelen, 

maar als boeren worden gecompenseerd en het helpt daadwerkelijk voor weidevogels, dan kan dat 

positieve resultaten opleveren.   

30%

70%

Locaties waar 
weidevogelnesten 
gevonden worden

Inzet op basis van subsidiepakket

Vrijwillige weidevogelbescherming door boer
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Beschermingsresultaten 2019 
 

Bescherming van de nesten 
430 keer is een nest actief 

beschermd door bijvoorbeeld een 

nest te verplaatsen of door om het 

nest te werken. Meer dan 2/3 van 

alle gevonden nesten in Flevoland 

worden, op de een of andere 

manier, actief beschermd. Van 

deze beschermde nesten komt 

uiteindelijk 48% uit. Dit is iets 

lager dan van de gevonden nesten 

waar geen beschermings-

handelingen nodig zijn. 

Traditioneel worden er op het 

aardappelland veel nesten 

beschermd, omdat dit het meest 

voorkomende gewas is. Op 

grasland is het 

beschermingsresultaat best 

succesvol te noemen met 67%. Nesten in mandjes doen wordt veel gedaan voor om het verplaatsen van 

nesten te vereenvoudigen. Een maatregel die zeer gewaardeerd wordt door boeren. Bij bemesten en 

ploegen/eggen was het uitkomstresultaat erg mager.  

 

Tabel 3. Resultaat  beschermingsactiviteiten 

Gewas nesten AA BM GB OM NB OV PE RS ZP NIM Totaal 

Aardappelen 124 33 4 14     8 13   7 52 131* 

Bieten 17     3     3       5 11 

Bollen 44             14   7 15 36 

Braak 67 7 5       1 1 1 11 33 59 

Groenbemester 9             2     5 7 

Graan 10                     0 

Gras 81   3   31 1           35 

Mais 39   1             5 4 10 

Onbekend gewas 86   7         9 2 7 66 91 

Overig gewas 29   1   1         1 4 7 

Peulvruchten 1                     0 

Uien 88   2 9     7 7   6 11 42 

Groenten 3                   1 1 

 Totaal 598 40 23 26 32 1 19 46 3 44 196 430 

% uit   68% 11% 91% 67% 0% 75% 25% 33% 51% 45% 48% 

Legenda; AA; Aanaarden, BM; Bemesting, GB; Gewasbescherming, OM; Maaien, NB; Nestbeschermer 

OV; overige bescherming, PE; Ploegen en Eggen, RS; Rollen en slepen, ZP; Zaaien en poten, NIM; Nest in 

mandje. *Het kan dat binnen bijvoorbeeld de aardappelen, de nesten meerdere keren bescherming 

krijgen; bijvoorbeeld tijdens het bemesten én bij het zaaien. 

Figuur 6. Kievitsnest in mandje dat het beschermen vereenvoudigd 
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Alle weidevogels, behalve de scholekster, zijn nestvlieders. Dit betekent dat de kuikens na het uitkomen 

meteen het nest verlaten, en zelf op zoek gaan naar voedsel. Deze kuikens kunnen we, nadat het nest 

uitgekomen is, niet meer actief beschermen; dan doen hun ouders. Deze kuikens zijn afhankelijk van 

een biotoop nodig met voldoende dekking en voedsel. 

Verliezen 
Naar schatting gaat ongeveer 40% van de nesten verloren. De 

verliezen zijn te verdelen in verschillende oorzaken. Er is 

ongeveer 20% predatie, wat bijna 3% minder is dan vorig jaar. 

8,5% van de nesten worden door werkzaamheden vernield. 

Van 6% is de verliesoorzaak onbekend en 6% wordt verlaten.  

 

Figuur 7. Verlies door predatie 

De enige verliesoorzaak waar direct veel winst te halen is, zijn verliezen door werkzaamheden. Beter 

opletten, communiceren en (samen) verantwoording nemen voor de nesten is van groot belang. Boer 

en vrijwilliger zullen hier gezamenlijk werk van moeten maken. 

  

 

Verloren nesten (40%)

Predatie (20%)

Werkzaamheden (8,5%)

Verlaten door vogel (6%)

Onbekend (6%)

Figuur 8. Verliesoorzaken. 
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Zwaluwen op het erf 
 

Op veel boerenerven in Flevoland broeden boerenzwaluwen en/of huiszwaluwen. Veel vrijwilligers 

tellen zwaluwen op de bedrijven waar ze weidevogelnesten zoeken, Maar in Rutten en 

Lelystad/Swifterbant wordt dit iets structureler opgepakt, zo kun je eerder iets over trends zeggen van 

deze soorten. Begin juni gaat de vrijwilliger langs bij de boerenerven binnen het onderzoeksgebied. De 

vrijwilliger noteert de gevonden bezette nesten van beide soorten waargenomen in/bij schuren en 

gebouwen. 

 

Resultaten Rutten 
In Rutten wordt aan 8 

wegen rondom het dorp de 

zwaluwnesten tellen. Er zijn 

hier 10 tot 12 tellers mee 

actief. Dit wordt al 12 jaar 

structureel gedaan. 

Daarmee worden twee 

dingen nu duidelijk 

zichtbaar. Het aantal 

huiszwaluwen is aan het 

afnemen en de 

boerenzwaluw neemt toe.  

 

Er is duidelijk een piek in broedgevallen van huiszwaluwen waar te nemen aan de Noordermeerweg 

(5/8ste deel van alle huiszwaluwen) in Rutten broed daar. In 2019 broeden 249 huiszwaluwen aan de 

Noordermeerweg, wat echt afwijkend tov de ander wegen is. Verder is duidelijk dat met name 

boerenzwaluw broeden op boerenerven waar vee aanwezig is. Dat kan melkvee zijn, maar ook 

kleinschalige paardenhouderij trekt veel boerenzwaluw aan: zolang er mest is zijn er meer insecten, wat 

de boerenzwaluw duidelijk aantrekkelijk vindt. De verspreiding van de boerenzwaluw over de 8 wegen is 

veel gelijker en de verschillen zijn minder groot dan bij de huiszwaluwen. 

 

Gewaardeerde vliegenvangers 
Boeren- en huiszwaluwen worden door de meeste boeren gewaardeerd als effectieve vliegenvangers. Al 

klaagt er eens een enkeling (vaak dezelfde) over de rommelige poepplekken die zichtbaar op de grond 

achterblijven als er jongen zijn. Daarnaast is het tellen goed voor het contact tussen boeren en 

(weidevogel)vrijwilligers. Ook komen vrijwilligers soms bij boerenbedrijven, die niet meedoen aan 

weidevogelbescherming, maar de vrijwilliger krijgt wel de kans om hierover te vertellen. Hopelijk 

vergroot dit het draagvlak voor natuur/weidevogelbescherming.  

Andere soorten 
De vrijwilligers houden hun ogen en oren ook open voor andere vogelsoorten, maar ook bewoners 

weten altijd veel te vertellen over de verschillende broedvogels op hun erf. Nesten en verblijfplaatsen 

van de kerkuil, buizerds en torenvalk ontgaan de meeste mensen niet. Ook komen er waarnemingen 

binnen van oeverzwaluwen die broeden bij spoelputten van bollenboeren, die ook waardevol zijn. 
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Figuur 9. Aantallen huis- en boerenzwaluwen met trendlijn. 
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Agrarisch natuurbeheer 
 

De kern van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een collectieve, gebiedsgerichte 

benadering op die plekken waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurrendement. Dit moet 

leiden tot een effectiever en efficiënter beheer met meer natuurwinst en lagere uitvoeringskosten. 

De provincies stellen, in samenspraak met gebiedspartijen, de ambities en natuurdoelen voor het gebied 

vast. Zij zorgen ervoor dat de ambities en doelen van alle betrokkenen in een gebied worden vastgelegd 

in hun provinciale natuurbeheerplannen. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal 

worden toegepast. Hoe dit wordt ingevuld, is aan het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). In de 

jaarlijkse beheerplannen die het collectief opstelt in nauwe samenspraak met andere partijen in de 

omgeving, zoals natuur- en landschapsorganisaties en vogelwachten, staat wat de doelen zijn en wat er 

gaat gebeuren. Het doel is om een breed draagvlak in de streek op gang te brengen. 

Werkwijze in Flevoland 
In Flevoland heeft de provincie gekozen voor Agrarisch Natuurbeheer met akkervogels in het algemeen 

en een kleine uitzondering voor twee gebieden waar ook gekozen kan worden voor beheerpakketten 

gericht op weidevogels (Rivierduingebied en Kop van de NOP), waar ook vrijwilligers actief zijn. In beide 

natuurverenigingen zijn ongeveer 60 boeren actief via de ANV Kop van de NOP en Natuur en 

milieucoöperatie Rivierduingebied met Agrarisch Natuurbeheer.  

De Agrarische Natuurvereniging (ANV) heeft de rol om de beheerpakketten in het veld rond te zetten. 

Daartoe zou zij met belanghebbenden om tafel moeten gaan om een door de regio gedragen plan 

binnen de ANV te realiseren. En het zou een plan moeten zijn dat in eerste instantie bedoeld is om de 

situatie voor de weidevogels te verbeteren, rekening houdend met de belangen van de individuele 

agrariërs. De boeren kunnen uit een aantal van pakketten kiezen. Ook zijn er pakketten zoals 

wintervoedselpakket, die voor broedvogels in het broedseizoen niet effectief zijn. Er wordt gekozen 

voor o.a.; 

 Nestbescherming op grasland en bouwland 

 Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni 

 Grasland met rustperiode van  1 mei tot 8 juni 

 Plas dras 

 Kruidenrijke akkerrand 

 Kruidenrijk grasland 

De werkelijke werkwijze is helaas minder gunstig voor de weidevogels. Enerzijds worden de locatie van 

de pakketten uitsluitend bepaald door de ANV en de individuele boeren, en niet medebepaald door 

andere belanghebbende zoals de weidevogelwachten. Hierdoor worden de pakketten niet altijd 

neergelegd op locaties die gunstig zijn voor de weidevogels: het primaire doel van deze regeling. 

 

Pakketten op verkeerde locaties 
Ter illustratie een praktijkvoorbeeld van een locatiekeus van een pakket dat niet bijdraagt aan de 

bescherming van de weidevogels. Als voorbeeld wordt het pakket ‘nestbescherming op grasland en 

bouwland’ uitgelicht. Een pakket waarbij de boer een (kleine) vergoeding krijgt voor het daadwerkelijk 

beschermen van het nest indien nesten aanwezig zijn.  Dit pakket wordt ook afgesloten op percelen 

naast bosranden en/of drukke wegen met hoge bomenrijen en/of naast een boerderij. De praktijk leert 

dat weidevogels binnen een afstand van 200-300 meter wegblijven van deze elementen en dat er dus 

(bijna) geen nesten zijn op die percelen. Het pakket heeft op die locatie daardoor geen enkele waarde 
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voor de weidevogels. Indien er meer overleg zou plaatsvinden met de lokale weidevogelwachten zou 

deze fout veel minder vaak gemaakt worden.  

 

Uitgesteld maaien op een net ingezaaid grasperceel 
Een ander voorbeeld waarbij het hoofddoel van de regeling uit het oog verloren wordt, is een bouwland 

dat net voor 1 april inzaaien met gras en dit als ‘uitgesteld maaien’ perceel aanbieden. Als de grutto en 

tureluur, waar deze regeling interessant voor is, in maart-april terugkomen en een net ingezaaide akker 

aantreffen met graszaad heeft dat geen aantrekkingskracht voor deze weidevogels. Die zoeken 

graspercelen op die reeds goed ontwikkeld zijn en die eind april/begin mei worden gemaaid. Dus het 

perceel zonder grutto’s-tureluurs wordt gefinancierd en het perceel met vogels wordt verstoord. Ook 

hier geldt dat deze verkeerde keus voorkomen had kunnen worden als de weidevogelgroep inspraak 

gehad had in de locatiekeuzes van de pakketten. 

 

Figuur 10. Kievitskuiken 

Agrarisch natuurbeheer vs. vrijwillige bescherming door boeren 

Het effect van het huidige agrarisch natuurbeheer voor weidevogels is niet hoger dan op de locaties 
waar boeren alleen nesten (maar wel vrijwillig) beschermen. Voor het beschermen van de nesten lijken 
de pakketten van de ANV dus weinig effectief. 
Het gebruik van de pakketten die juist in de kuikenfase behulpzaam kunnen zijn (uitgesteld maairegime 
en kruidenrijk hooiland) worden binnen de ANV weinig weggezet onder de betrokken agrariërs. Bekeken 
vanuit de doelstelling dat de pakketten een bijdrage moeten leveren aan een betere situatie voor de 
weidevogels, zou dus vooral op deze pakketten ingezet moeten worden door de ANV en betrokken 
agrariërs.   
 

Verantwoordelijkheid 
De Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en het beschikbaar stellen van 
beheerpakketten binnen het Agrarisch natuurbeheer.  Het is daarom wenselijk dat zij nog eens kritisch 
kijkt naar de huidige invulling van de weidevogelpakketten binnen het agrarisch natuurbeheer. Er zijn 
verbeterpunten te vinden.  
Problemen liggen vooral bij het voor de weidevogels niet efficiënt invullen van pakketten bij de 
verschillende percelen (locatie of tijdstip). Als oplossing ziet Landschapsbeheer Flevoland een sterkere 
betrokkenheid van de lokale weidevogelgroepen bij de uiteindelijk invulling van de pakketten binnen 
het werkgebied. Met hun veldkennis en kennis van weidevogels kunnen ze veel van de weinig effectieve 
keuzes van individuele agrariërs en ANV voorkomen. 
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Natuurterreinen en weidevogels 
 
In Flevoland kennen we een aantal speciale natuurgebieden voor weidevogels. Dit gaat bijvoorbeeld om 
de Zwarte hoek, Rotterdamse hoek en Ettenlandseveld. Helaas vallen de resultaten in deze gebieden 
tegen. In zijn algemeenheid zou het helpen om nog meer aandacht te geven aan de waterhuishouding. 
De gebieden zijn veelal aan de droge kant en het zijn de plas/dras situaties die de weidevogels kansen 
bieden. Het kan betekenen dat er actief water in een terrein moet worden gepompt.  
 
Het maaibeheer is dan een belangrijke factor en zeker in nattere terreinen lastig om goed te regelen. 
Het zal betekenen dat op zijn laatst in september gemaaid moet zijn om zeker te zijn dat de grasmat in 
het voorjaar laag is. Maaibeheer is ook maatwerk zodat nauw contact tussen de pachter en de 
terreinbeheerder noodzakelijk is.  
 

Ook speelt predatie een grote rol in de natuurgebieden die gericht zijn op weidevogels. Op veel plekken 

in Nederland is er succes geboekt met een vossen werend raster. Dit kan helpen om de weidevogels 

extra kansen te geven om hun kuikens vliegvlug te krijgen. In de Rotterdamse hoek wordt dit middel nu 

ingezet om ervaringen op te doen.  
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Hoe nu verder? 
 
 
430 nesten hebben dit jaar overduidelijk geprofiteerd van de weidevogelbescherming. Door de 
vrijwilligers is aangegeven dat agrariër rekening gehouden met deze nesten door er omheen te maaien 
of ze te verplaatsen bij werkzaamheden. 430 nesten die anders door werkzaamheden verloren waren 
gegaan. Weidevogelbescherming is daarmee zinvol, en de vrijwilligers en Landschapsbeheer gaan dus 
door met hun werk. 
 
Weidevogelbescherming zorgt ervoor dat nesten uitkomen. Een uitkomstpercentage van 60% is heel 
behoorlijk en gewerkt moet worden om dit te verbeteren. De kuikenfase blijft het lastige onderdeel in 
het leven van een jonge weidevogel. Landschapsbeheer Flevoland zou daarom graag zien dat de 
pakketten voor Agrarisch Natuurbeheer beter benut worden voor de kuikens. Meer verlaat maaien, 
meer kruidenrijke randen zou de kuikens al kunnen helpen.  
 
Of een beter gebruik van de pakketten voldoende is, is de vraag en de tijd zal het uitwijzen. De 
landbouw zit nu in een transitiefase. De samenleving ziet dat een verandering in de landbouw een 
belangrijke rol zou kunnen spelen bij allerlei milieu, natuur en klimaatproblemen. Een andere manier 
van landbouw bedrijven lijkt dus in gang gezet te worden. De uitdaging blijft natuurlijk wel hoe die 
nieuwe landbouw vormgegeven wordt zodanig dat de agrariërs wel een goede boterham kunnen 
verdienen. Die transitie zal niet binnen enkele jaren vormgegeven zijn. 
 
En ondertussen hebben de weidevogels haast. Als er te weinig verandert dan zijn we in 2025 bijna alle 
weidevogels kwijt. (Nog) meer natuurterreinen aanwijzen waar het beheer volledig afgestemd is op de 
weidevogels biedt wel de kans om nog tijd te kopen. En de terreinbeheerders moeten dan nog meer in 
gaan zetten op behoud van de weidevogels.   
   
 
  
 


