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Weidevogel Educatie Nieuws 
Weidevogelbeheerders en vrijwilligers die zich inzetten voor de weidevogels op agrarische 

bedrijven, hebben de afgelopen jaren verschillende keren hun zorg uitgesproken over opvol-

ging. Ze vragen zich af of de bedrijfsopvolgers of kopers van de bedrijven wel het weidevogel-

beheer voortzetten. De vrijwilligers zien in een aantal gebieden het aantal vrijwilligers achter-

uitgaan dat veehouders bij wil staan bij het markeren, beschermen en verplaatsen van nesten 

en kuikens tijdens de landwerkzaamheden. De algemene zorg is of er nog wel voldoende 

bescherming is voor de weidevogels op het moment dat zij afhaken. Het betrekken van jonge-

ren bij weidevogelbeheer is volgens beheerders en vrijwilligers noodzakelijk om het weidevo-

gelbeheer ook in de toekomst mogelijk te maken. 

 

 

W e i d e v o g e l c e n t r u m 
Dit is de dertiende nieuwsbrief van het Weidevogelcentrum, opgericht in 2005. Met deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte 

van nieuws en activiteiten op het gebied van weidevogelbeheer. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan bij 

info@weidevogelcentrum.nl. Bezoek ook eens de website op www.weidevogelcentrum.nl.  

 

AOC Friesland, Van Hall Larenstein en Weidevogelbeheer 
De provincie Fryslân vraagt AOC Friesland en Van Hall Larenstein te Leeuwarden om 

de beschikbare weidevogelkennis te verspreiden naar de toekomstige veehouders en 

de plattelandsbewoners. De belangrijkste doelstelling van de kennisverspreiding is dat 

veehouders en plattelandsbewoners zich bewust worden van de invloed die zij kunnen 

hebben op het overleven van de weidevogelsoorten.  

 

Geïnteresseerde docenten van Van Hall Larenstein en AOC Friesland waren op 26 mei 

aanwezig bij de weidevogelmiddag voor docenten bij Skalsumer Natuurbeheer. De 

docenten gaven, na een presentatie van de heer H. Agema en de excursie op zijn 

bedrijf, aan dat zij het nut en de noodzaak inzien van kennisdoorstroming van weide-

vogelbeheer naar de leerlingen. Het onderwerp weidevogelbeheer willen zij onder de 

aandacht brengen van hun docententeams en – waar mogelijk – verwerken in hun 

lessen. Verder willen ze het bij de studenten onder de aandacht brengen door hen aan 

te spreken via de weidevogelboeren met excursies e.d. Het enthousiasme van de 

docenten voor het weidevogelbeheer was hartverwarmend en hoopgevend voor de 

weidevogels. 

13 

Lesmateriaal weidevogels voor docenten 
Via http://lerenoverweidevogels.groenkennisnet.nl/23.htm kunnen docenten en onder-

zoekers toegang krijgen tot lesmateriaal. Een aantal docenten uit het HBO, MBO, 

VMBO en Cursusonderwijs hebben in 2007 via pilots een aantal lesmethoden verza-

meld en uitgeprobeerd. Ze doen daarvan per schooltype verslag. Groen Kennisnet is 

een portaal (www.groenkennisnet.nl) waar alle kennis op het gebied van voedsel en 

groen beschikbaar is.  

Op het gebied van weidevogelbeheer zet de provincie Fryslân, via het werkplan Weidevogels 2007-2013, in op het stimuleren 

van de gebiedsgerichte samenwerking in het open weidegebied en op het verbeteren van het weidevogelbeheer in de aanliggen-

de gebieden, natuurgebieden en vrij inzetbare gebieden. Betrokkenheid van zo veel mogelijk agrariërs en vrijwilligers is hierbij 

van belang. Daarnaast zet de provincie Fryslân zich in voor het verbeteren van de kennisdoorstroming en communicatie 

(maatschappelijk gericht, binnen en tussen de betrokken partijen en inhoudelijk).  

 
Deze nieuwsbrief  van het weidevogelcentrum Fryslân richt zich op het onderwijs; ontwikkelingen en educatiemateriaal. 



  

  

  

  

Workshop weidevogelbeheer voor HAS- en AOC-studenten 
Henk Oud (voormalig docent van PTC+) heeft voor AOC-studenten een workshop weidevogelbeheer samengesteld bestaan-

de uit: kennisoverdracht, veldwerk, werken met de beheerwijzer en bedrijfsbezoeken. De toetsing bestaat uit een groepsop-

dracht en een toets. Inmiddels hebben meerdere groepen vierdejaars AOC-studenten de workshop met veel enthousiasme 

gevolgd. Voor studenten van het Hoger Agrarisch Onderwijs wordt dezelfde workshop gegeven met aanvullende opdrachten 

gericht op het organiseren van de gebiedsgerichte aanpak.  

De doelstelling van de workshop is te zorgen voor een positieve houding ten opzichte van weidevogels en het creëren van 

draagvlak voor weidevogelbeheer. Daarbij gaat het niet alleen om het overbrengen van de zorg voor weidevogels, maar ook 

om het streven ervoor te zorgen dat ze het zelf leuk gaan vinden. Daarom kent de workshop een praktische en afwisselende 

aanpak. Aan het eind van de workshop weten de studenten dat weidevogelbeheer goed samen kan gaan met een moderne 

bedrijfsvoering. Meer informatie bij Henk Oud (06 – 2259 3899). 

Jeugdactiviteiten BFVW 
Plaatselijke vogelwachten (vrijwilligers) hebben via de Bond Friese VogelWachten 

(BFVW) de mogelijkheid om plaatselijke (jeugd)vogelwachten kennis en liefde voor de 

(weide)vogels bij te brengen en op te leiden tot de nazorgers van de toekomst. 

Voor de kinderen in het basisonderwijs (globaal de groepen 6, 7 en 8) organiseren veel 

plaatselijke vogelwachten allerlei jeugdactiviteiten en betrekken zij de basisscholen bij 

het weidevogelbeheer. Hiervoor beschikt ieder BFVW-rayon over een leskist met 

lesboekjes. Met dit lesprogramma brengen de 117 aangesloten vogelwachten basis-

schoolleerlingen in contact met de natuur en specifiek met weidevogelbeheer. 

Moeizaam weidevogelseizoen door aanhoudende droogte 
Door de aanhoudende droogte in mei hebben weidevogels het erg moeilijk. Dit consta-

teren weidevogelliefhebbers, -onderzoekers en boeren. Zij hebben gezien dat maar 

weinig kieviten zijn gaan broeden, scholeksters in bermen lopen te foerageren en 

grutto’s en tureluurs zich vooral concentreren op en rond oevers en op plasdras-

percelen. 

De weidevogels hadden dus dringend behoefte aan water. BoerenNatuur en de Bond 

Friese VogelWachten hebben eind april de aangesloten agrarische natuur-

verenigingen en boeren opgeroepen om nog op heel korte termijn water te pompen in 

greppels of op een deel van hun grasland. BoerenNatuur heeft verder met Provincie 

Fryslân afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van een beheervergoeding. 

Dit beperkt zich tot de gewasschade die optreedt en niet voor arbeid en middelen. Voor 

deze vergoeding zijn tot nog toe 35 aanvragen goedgekeurd. 

De BFVW verzorgt ook de zogenaamde ‘trekkerscursus’ en de cursus ‘junior nazorger’. Deze zijn bedoeld voor jeugdbegelei-

ders. In de cursus leren ze methoden om de jeugd te betrekken bij de natuur en deze op te leiden tot toekomstige nazorgers.  

 

De BFVW doet dus erg veel om de jeugd te betrekken en hen te stimuleren zich in de toekomst als vrijwilliger in te zetten 

voor de (weide)vogels.  Wilt u gebruik maken van het lesprogramma van de BFVW, of wilt u meer informatie over de 

(jeugd)activiteiten van de verschillende vogelwachten, neemt u dan contact op met Marco Hoekstra, 0511 – 539750.  

Sterke toename aantal plannen voor waterpeilverhogingen en plasdras 
In Friesland zijn de afgelopen jaren voor de weidevogels veel peilverhogingen, plasdrassituaties en natuurvriendelijke oevers 

gerealiseerd. Het waterschap was tot 1 maart 2011betrokken bij 51 plannen. Dit jaar is het aantal ingediende plannen sterk 

toegenomen. Alleen al van 1 maart tot 15 juni 2011 zijn 59 plannen ingediend. Denkt u ook aan waterpeilverhoging, een 

natuurvriendelijke oever, of een plasdras voor de weidevogels? Neem dan contact op met uw Agrarische Natuurvereniging 

voor begeleiding en de mogelijkheden voor subsidiering. Vragen over waterschapzaken kunt u stellen aan Johan Zijlstra, 

medewerker Plannen van Wetterskip Fryslân (06 – 4617 2808). 

Educatie voor (toekomstige) managers veehouderijbedrijven, bestuurders en beleidsmakers  
De stichting Skalsumer Natuurbeheer stimuleert o.a. biodiversiteit en weidevogelbeheer in een polder nabij Kollumerpomp. 

Een belangrijk deel van het werk bestaat uit het geven van voorlichting en educatie, speciaal voor (toekomstige) managers 

van veehouderijbedrijven en deelnemers van Agrarische natuurverenigingen, maar ook voor bestuurders en beleidsmakers. 

Op het veehouderij- en fokbedrijf van de familie Agema in Kollumerpomp wordt kennis en ervaringen uitgewisseld over o.a. het 

op orde krijgen en houden van het waterbeheer, het beheer van het weidevogelbiotoop in balans met gezonde koeien en het 

effectief  beheer van de belagers (predatoren). De stichting is bereid anderen daarbij te helpen en tijdelijk te ondersteunen.  

Zie ook www.skalsumernatuurbeheer.nl. 
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