
Weidevogelavond 
30 maart 2021



1. Welkom, zoomafspraken & het 1e kievitsei van 2021

2. Onze Zwarte Sterns in 2020 en belangrijke beheertips voor dit jaar, 
door Leen Heemskerk

3. Weidevogelbeheer RVV 2021, door René Faber, Veldcoördinator

4. Vragen ‘uit de zaal’ (via Chat!) 20.55-21.15





Onze Zwarte Sterns in 2020 en belangrijke 
beheertips voor dit jaar, 
door Leen Heemskerk



Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen
werkgroep zwarte stern



Zwarte stern overzicht 2015 - 2020



Zwarte stern 2020 Totaaloverzicht
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Broedparen Jongen vliegvlug



Zegveld                       Waarom broeden ze hier niet?



Demmerik Onafgebroken bezet vanaf 2007



ongeschikt natuurnest ongeschikt vlotje

Nestplaatskeuze         Kleine kans dat hier wat van terecht komt



Eerste legsels Vervolglegsels

Kockengen                  Nestpaatskeuze zelfde vogels, zelfde jaar



Jaar voor het gròòt onderhoud
Zelfde sloot 5 jaar na het groot 
onderhoud

Slootschonen               Laat begroeiing staan voor herstel



Laat wat vegetatie het water ingroeien Zoek plekjes waar al wat staat. 

Begroeide oever



Aandachtspunten uitleggen vlotjes

• Zorg dat ze vlak zijn. Geen kluiten of bulten
• Onderlinge afstand minimaal 5, liefst 10 meter
• Plukje begroeiing op 2 hoeken (liefst waterplanten) verder afdekken 

met modder waarop dood materiaal. Dus grotendeels kaal.
• Laag in het water zodat kleine kuikens weer gemakkelijk terug op het 

vlotje kunnen klimmen



Klaarmaken vlotjes 



Voorbeelden goed uitgelegde vlotjes



Voorbeelden goed uitgelegde vlotjes



Voorbeelden goed uitgelegde vlotjes



Vlotjes met een hekje



Flyer uitleggen vlotjes



Flyer uitleggen vlotjes



Vragen?



Weidevogelbeheer 2021 
Tips & Trucs



Voorbereidingen voor weidevogelbeheer 2021

Het (groei)seizoen verandert, dus het 
weidevogelbeheer verandert mee….   

• Warme winters met perioden waarin het gras groeit > gras komt 
lang(er) de winter uit

• Groeiseizoen gras vervroegt 
Ø grotere kans op vroege maaisnede
ØPercelen met uitgesteld maaien hebben te vroeg, te hoog en te 

dicht gras

• Langere, Droge perioden in het voorjaar



Voorbereidingen voor weidevogelbeheer 2021

Het (groei)seizoen verandert, dus het weidevogelbeheer 
verandert mee….    Probleem: weidevogels niet zo flexibel…

Tabel broedtoijde ed met rekenschema

soort

eieren 
leggen 
(dagen) broeden

kuiken 
vliegvlug na totaal

grutto 4 25 28 57
kievit 4 26 35-40 65

scholekster 4 24-27 28 56
Tureluur 4 24 25 54
Slobeend 10 21-24 35-50 66



Beheer laten aansluiten…
rekenvoorbeeld 
kievit

1e kievitsei
20 

maart 5 april

4e kievitsei
23 

maart

start broeden
24 

maart
nest uit 18 april

kuikens op pad 18 april
kuikens vliegvlug 22 mei 6 juni

op z'n vroegst!



Kievit (en scholekster) hebben nodig

- korte (gemaaide of) beweide grazige vegetaties. Kievit: gras tot 8 cm lengte bij 
dichte vegetatie en max. 15 cm in open vegetatie

- slikkige randen (slootkanten, plas-dras en greppels)

- eten prooien die op de vegetatie of in de bodem wonen

- drogere bodem kan, maar niet te droog, aanwezigheid natte plekken (micro-relief)  



Grutto en tureluur hebben nodig 

- Langere vegetatie, bij sterke voorkeur ongemaaid en 
kruidenrijk, en met een open structuur, die voor kuikens 
doorgankelijk is 

- grutto: prooien die op de vegetatie wonen 

- tureluur: naast lang gras ook kort beweide percelen en 
slikkige randen (slootkanten, plas-dras en greppels)



Beheer laten aansluiten op vogels

rekenvoorbeeld 
grutto
1e grutto ei 7 april 15 april
4e grutto ei 10 april
start broeden 11 april
nest uit 6 mei
kuikens op pad 6 mei
kuikens 
vliegvlug 3 juni 11 juni

op z'n vroegst!

Vliegvlug: 3 juni

Uit nest: 6 mei

per dag 2000-9000 prooidieren nodig (15 gram drooggewicht)!  



Voorbereidingen voor weidevogelbeheer 2021

Het (groei)seizoen verandert, dus het weidevogelbeheer 
verandert mee…. Dus wat te doen om weidevogels tegemoet 
te komen…

Warme winters met perioden waarin gras groeit > gras 
komt lang(er) de winter uit. >> Winterbeweiding

Groeiseizoen gras vervroegt 
Ø grotere kans op vroege maaisnede. >> nestbescherming 

+ kuikenvelden
Ø Percelen met uitgesteld maaien hebben te vroeg, te 

hoog en te dicht gras. >> geen of weinig voorjaarsmest + 
voor- of extensieve beweiding

Langere, Droge perioden in het voorjaar >> 
hoogwatersloten + greppel-plasdrassen



1 juni grasland met uitgestelde maaidatum

Zonder <         >   Met voorjaarsbemesting



Voorbeweid grasland



Extensief beweid grasland



Vernatting



Hoogwatersloot: 30 sloten (4 nieuw in 2021)                         

Plas-dras totaal: 81 locaties: Volveldse Plas-dras:  15 locaties
Greppelplas-dras:  66 locaties (22 nieuw in 2021) 

• De waterpompen op zonne-energie voor de plas-drassen, de vossenwerende rasters, de nestbeschermers 
en de weidevogeldrones zijn mogelijk gemaakt door steun uit het ELFPO . “Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling.  Europa investeert in zijn platteland”.





- Onderhoud landschapselementen via ANLb
Contract

- Hollandse kade i.s.m. Recreatieschap Midden-
Nederland

- Nessen in de Grecht i.s.m. Natuurmonumenten

Openheid weidevogelgebieden
Openheid landschap









Vossenwerende rasters
8 km 

“Heb mijn wagen volgeladen”





Weidevogeltellingen 2021

Bureau Natuurbeleven (i.o.v. 
RVV)

SOVON (i.o.v. Provincie Utrecht)

1. tussen 20 maart en 10 april

1. Tussen ± 18 en 30 april 
(broedparen)

2. tussen 11 tot 30 april

3. tussen  1 mei en 20 mei

2. tussen ± 20 mei en 31 mei 
(gezinnen)

4. Tussen 21 mei en 15 juni



In overleg met Gebiedsregisseur 
of veldcoordinator

Meemaaien met 1e snede, 15 cm 
stoppel 2e meter ‘koppen’

Botanische weiderand 
en witbol



Weidevogelbeheer & bescherming 
tips & trucs

Vanaf de trekker (‘schuilhut’) weidevogels in kaart brengen!

Geen schuilhut: ga rustig zitten en laat de omgeving weer tot rust 
komen

Niet te lang in perceel zijn.   Pas op bij koud weer!



Zoeken in lang gras…tips

• Eerst 5 minuten kijken…
• Wat zit er al en waar?
• Vogels met kuikens - gedrag
• Samen plattegrond bekijken 
• Aanwijzen in veld
• Wie doet wat? 
• Afspraken over verdeling
- ‘Met wind tegen’
- Zon in de rug 
• Voorkeur ‘s morgens/einde middag
- Houd rekening met predatie (sporen)
• CONCENTRATIE



Zoeken in lang gras…tips

• KIJK VER EN BREED VOOR JE UIT
• Loop rustig perceel in
• Concentratie op eigen strook
• Laat je niet afleiden…
• Maak lawaai na 200 meter
• Zoek niet te lang bij grutto of 

tureluur, hooguit met twee mensen
• Bij niet vinden, één peil- of 

merkstokje
• Kom later terug of ga bij hek zitten
• Mag 2 x dag/week, indien 

noodzakelijk (maaien)
• Op trekker mee bij maaien



Weidevogelbeheer & bescherming 
tips & trucs

Die tureluur, om tureluurs van te worden…..



• Tureluurnest van veraf naar dichtbij….











Sleepslangbeschermers



Nestbescherming bij maaien

uitkomstsucces %
maaien om nest < 50m2 

21 %
maaien om nest ong 50m2

32 %
kruidenrijke graslanden

56 %



Kuikenbescherming bij maaien

• Maaien uitstellen (Kuikenvelden): 
allerbeste oplossing voor de vogels

• Als er alternatief kuikenland nabij 
is: Vlaggen plaatsen

• Effecten vlaggenstokken…
Binnen   4 uur – 40% eruit
Binnen 24 uur – 70% eruit

• Grutto- & tureluurgezinnen >



Vlaggenstokken



Eendennesten toedekken

• Als ze tijd hebben doen ze dat 
zelf

• In begin met gras
• Later met dons



Weidevogeldrone 2021
-5 piloten, nu met 2 drones
- Vliegen in gebieden waar extra informatie 

nodig is voor beheer.
- Als er tijd over is, op aanvraag:100 Euro per 

keer per deelnemer

• De weidevogeldrones zijn mogelijk gemaakt door steun uit het ELFPO . “Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling.  Europa investeert in zijn platteland”.



Metaaldetectoren



Nieuwe bordjes! Bestellen bij gebiedsregisseurs of via 
kantoor@rijnvechtenvenen.nl



Tip



Vragen uit de zaal (via Chat)


