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Weidevogels
&Weidevogelbeheer
Goed Weidevogelbeheer vraagt veel van u. Liefde voor weidevogels is niet genoeg, je hebt
veel kennis van zaken nodig. Die kennis zit verspreid hoofden van mensen, boeken, artikelen, websites en wetenschappelijke rapporten.
Hierbij is de belangrijkste informatie nu voor u samengevat in elf factsheets.
Zodat u - boer, terreinbeheerder, agrarische natuurvereniging, collectief, vrijwilliger uw enthousiasme voor weidevogels om kunt zetten in beheer dat nog beter werkt!
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SOORTEN
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BEHEER

Er zijn vijf factsheets over weidevogels:
• grutto, de Nationale vogel
• kievit
• scholekster
• tureluur
• zomertaling & slobeend
In een overzichtelijke kalender vindt u van elke soort het gedrag en de belangrijkste eisen
die de vogel aan zijn omgeving stelt. Afsluitend ziet u in een kader wat dat in de praktijk
betekent voor inrichting en beheer voor deze soort.

Er zijn vijf sheets over weidevogelbeheer:
• bemesting & bodemkwaliteit
• weidevogels & vernatting
• kruidenrijk grasland
• weidevogels & (uitgesteld) maaien
• weidevogels & beweiding
Voor het Jaar van de Kievit (2016) hebben we een extra factsheet gemaakt:
• kievitvriendelijk beheer van grasland
In de beheersheets ziet u hoe en wanneer u het beheer het beste kunt uitvoeren.
Ook leest u hoe u het kunt inpassen in uw agrarische bedrijfsvoering.

Tot slot
Vooral de lage kuikenoverleving is een groot probleem voor onze weidevogels. Met een goede inrichting en beheer kunnen we samen het tij keren. Met deze factsheets hopen we daar
een bijdrage aan te leveren. Ze zijn ook te downloaden via www.vogelbescherming.nl

E: info@vogelbescherming.nl
T: 030 693 77 00

MEER INFO

Meer weten?
• Bureau Altenburg & Wymenga heeft op verzoek van Vogelbescherming Nederland
de wetenschappelijke kennis over weidevogelbescherming samengevat in A&W rapport
1831 ‘Ecologie van weidevogels, kennisbundeling voor bescherming en beheer’, te
downloaden via www.vogelbescherming.nl (service&vragen/downloads)
• www.beheerweidevogels.nl
• Brochure ‘Kruidenrijk grasland’ (http://edepot.wur.nl/295728)
• Veldgids weidevogelbescherming van Landschappen.NL
• Jan van der Geld, Niko Groen, Ron van ’t Veer, 2013. Weidevogels in een veranderend
landschap: meer kleur in het grasland. KNNV Uitgeverij, Zeist
• Wim Schippers, mei 2012, Ontwikkelen van kruidenrijk grasland
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Vogelbescherming Nederland, Zeist
‘Veelzijdig Boerenland’ leverde waardevolle bijdragen aan de beheersheets.
Daarnaast gaf een aantal praktijkdeskundigen gewaardeerd commentaar.
Communicatiebureau de Lynx, Wageningen
Communicatiebureau de Lynx, Wageningen
Drukkerij Libertas Pascal, Utrecht
2000 ex.

Dankwoord
De factsheets zijn mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van
de provincie Noord-Holland aan Veelzijdig Boerenland.

René Faber

