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Weidevogels 
In het rivierenland - Jaarrapportage 2022
Elke vogelliefhebber wordt er enthousiast van: het geluid van de grutto in het voorjaar.

In het vroege voorjaar zijn in hun leefgebieden al maatregelen getroffen zoals het
aanleggen van een plasdras. Tijdens het broedseizoen beschermt een grote groep

vrijwilligers de legsels van de weidevogels. Deze legsels kunnen dan in samenwerking
met de boeren beschermd worden als dat nodig is. Ook nadat de eieren uit zijn

gekomen worden de vogels in de gaten gehouden, zodat bepaald kan worden of het
broedparen lukt hun jongen groot te brengen. 

Wat is een weidevogel?
Vogels die vaak in weilanden of akkers op de grond broeden worden weidevogels genoemd. De
grutto, kievit, tureluur, scholekster en wulp zijn hiervan de meest voorkomende hoofdsoorten in

het rivierengebied. Weidevogels, behalve de scholekster, zijn 'nestvlieders'; Dit houdt in dat zodra
de kuikens uit het ei komen ze het nest verlaten. 

 ± 70% legsels
succesvol

uitgekomen

Samenwerking 
 

Resultaten 
2022 was een gemiddeld weidevogelseizoen. Het weer was
wisselvalling met sneeuw in april, droogte begin mei en nat

maar warm vervolg. Er werden 1526 legsels gevonden. Naast
het tellen van legsels en verliesoorzaken werd ook een BTS-
telling uitgevoerd om het broedsucces te bepalen. Hierbij

worden alarmerende grutto paren tijdens de nestperiode en
de kuikenfase geteld. Als paren in beide perioden
waargenomen worden is er sprake van succes. 

Met het agrarisch natuurbeheer proberen boeren een veilige omgeving voor de weidevogels te
creëren. Gedurende het hele seizoen werken de weidevogelvrijwilligers keihard om de legsels in

kaart te brengen. De samenwerking tussen deze vrijwilligers, boeren, SLG, ANV en Collectief
Rivierenland zijn cruciaal. Door de handen ineen te slaan zorgen we samen voor het herstel en

behoud van dit prachtige stukje agrarische natuur! 
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