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Persbericht 

 

Succesvol weidevogeljaar op percelen met agrarisch natuurbeheer 

 
Terwijl de kieviten volop profiteren van de huidige natte omstandigheden, zijn veel andere 

weidevogels al terug naar hun overwinteringsplekken. Tijd voor een terugblik op een succesvol 

weidevogelseizoen in het werkgebied van Water, Land & Dijken.  

 

De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) heeft in veel 

weidevogelgebieden mooie resultaten behaald in 2019. De weidevogels hadden weinig last van 

roofdieren. Samen met goed beheer zorgde dat voor veel ‘vliegvlugge’ jonge weidevogels. 

 

Mooi resultaat 

De professioneel uitgevoerde weidevogeltelling liet zien dat 76% van de grutto’s en 78% van de 

tureluurs kuikens groot brachten in het werkgebied van WLD. “Dat is een super mooi resultaat”, zegt 

Martine Bijman, projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij WLD. “Weidevogels doen 

het wat ons betreft goed als 60% van alle broedende koppels minimaal 1 jong groot brengt. Dan blijft 

namelijk het aantal van de hele groep vogels in stand. Dat is gelukt!” 

 

Inspanningen succesvol  

De weidevogeltelling toonde ook aan dat er een duidelijk verschil zit in de resultaten van percelen 

met en zonder agrarisch natuurbeheer. Martine Bijman: “Op percelen met maatregelen voor 

weidevogels zaten gemiddeld 77 broedparen per 100 hectare. Op percelen zonder maatregelen 

waren dat 32 broedparen. De inspanningen van onze boeren zijn dus succesvol”. 

 

Droog jaar 

Het voorjaar van 2019 was droog. De veldcoördinatoren van WLD, die boeren begeleiden bij het 

weidevogelbeheer, vonden gelukkig veel boeren bereid een of twee greppels vol water te zetten. 

Veldcoördinator Tessa Hoogeveen ziet het liefst verschillende maatregelen naast elkaar. “Juist een 

combinatie van maatregelen zorgt voor een goed resultaat: kruidenrijk grasland, plas-dras, percelen 

met rust en natuurlijk een goede samenwerking tussen boeren en weidvogelvrijwilligers.”  

 

Inspanningen effectief 

“We zijn blij dat het in veel van onze gebieden beter gaat met de weidevogels”, zegt Martine Bijman. 

“Maar zonder hulp redden ze het niet. Het veranderende klimaat maakt het ze niet makkelijker, en 

ook roofdieren zijn een risico. Maar alle inspanningen van onze boeren én vrijwilligers hebben een 

zichtbaar en meetbaar positief effect.”  
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