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Ús greidfûgels, lit se net fleane!
Onze weidevogels, laat ze niet verdwijnen

Samen met de Bond van Friese Vogelwachten, BoerenNatuur en 
PTC+ praktijkleren heeft Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe 
een promotiefilm laten maken voor weidevogelbeheer. 

De ca. 15 minuten durende film is bedoeld voor een zeer divers publiek, van 
boeren en grondeigenaren tot vogelwachters en het agrarisch onderwijs. Het 
doel van de promotiefilm is mensen te wijzen op de unieke vogels die we 
hebben in ons landschap, en het belang van het behoud van deze vogels.

De prachtige beelden, verzorgd door Enting Films, tonen onze weidevogels, 
waar we zo trots op moeten zijn. De boodschap van de film is helder: als we 
ze kwijt raken, krijgen we ze nooit meer terug!

Bekende Fries en ‘aaisiker/neisoarger’ Syb van der Ploeg zet zich graag in 
voor het behoud van de weidevogels en heeft zijn medewerking verleend aan 
de film. Het initiatief is ondersteund door de provincie Fryslân en uitgevoerd 
door Enting Films. 

De friestalige film (met de mogelijkheid voor Nederlandse ondertiteling) is erg 
laagdrempelig en daarom geschikt voor een zeer breed publiek.

De film is gepresenteerd op 26 oktober tijdens de Weidevogelkennisdag in 
Burgum, waar alle partijen uit Friesland die ook maar iets te maken hebben 
met weidevogels aanwezig waren. Een eerste exemplaar is door Syb van der 
Ploeg uitgereikt aan gedeputeerde Hans Konst. 

De dvd met de film wordt langs verschillende wegen verspreid. Zo ontvangen 
bijvoorbeeld alle vogelwachten, terreinbeherende organisaties, agrarische 
natuurverenigingen en andere partijen in Friesland die te maken hebben met 
weidevogels een gratis exemplaar en zal het in de leskist van de BFVW
gebruikt worden. Daarnaast zal de film vertoond worden bij lezingen of 
bijeenkomsten van PTC+ en Nij Bosma Zathe. 

Benieuwd naar de film? Neem contact op met uw vereniging of met Marco 
Hoekstra van de BFVW (info@bfvw.nl).

Dit is de achtste nieuwsbrief van het Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe, opgericht in 2005. Met deze nieuwsbrief willen 
we u op de hoogte brengen van nieuws en activiteiten op het gebied van weidevogelbeheer. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan bij janneke.snelter@wur.nl. Bezoek ook eens de website op www.weidevogelcentrum.nl. 

Onderzoek predatiebeheer

In Friesland gaat een gezamenlijk 
project van start waarbij de Bond van 
Friese vogelwachten, BoerenNatuur, 
terreinbeherende organisaties, jachtA
verenigingen, wildbeheereenheden en 
de provincie Fryslân willen komen tot 
een eenduidige beleidslijn wat betreft 
predatiebeheer. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Altenburg en Wymenga.

De volgende punten komen in het 
onderzoek aan bod:
• Wetenschappelijke analyse van de  

aard en ernst van predatie op   
weidevogels

• Inventarisatie van meningen en 
oplossingsrichtingen

• Inventarisatie van eventuele 
knelpunten en belemmeringen

• Gezamenlijk gedragen conclusies  
over aard en ernst van predatie en 
afspraken over eventueel 
benodigde en aanvaardbare 
predatiebeheersmaatregelen

• Uitdragen van overeengekomen 
afspraken

De belangrijkste doelgroep voor het 
onderzoek zijn de weidevogelkringen, 
die uiteindelijk met predatiebeheer 
om moeten zien te gaan in de 
praktijk.

Deze winter worden meningspeilingen 
en inforondes gehouden. In het 
voorjaar en zomer worden workshops 
georganiseerd en in najaar van 2010 
verwacht men de  conclusies. 

Bron: Altenburg en Wymenga
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Deelnemende partijen zijn Altenburg&Wymenga, BFVW, BoerenNatuur, PTC+ en Nij Bosma Zathe. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provinsje Fryslân. Copyright: Overname uitsluitend na toestemming van de redactie.

Nog binnengekomen reacties op oproep 

In de vorige nieuwsbrief kwamen de reacties 
op de oproep over hoe (nog) niet 
geïnteresseerden zijn te bereiken voor 
weidevogelbeheer aan bod. Naar aanleiding 
hiervan kwamen nog enkele nuttige ideeën 
binnen. Hieronder worden deze ideeën kort 
samengevat.

• Voor veel mensen is de weidevogel een 
‘verAvanAmijnAbed show’. Je ziet er wel eens 
één vliegen, maar dit gaat veel te snel. Een 
idee is om de vogel zichtA en tastbaar te 
maken, bijv. in de vorm van een opgezette 
vogel op de balie van een instituut dat met 
weidevogels te maken heeft.

• In de lijn van een plus op de melkprijs voor 
weidegang zouden boeren ook een plus 
kunnen ontvangen voor weidevogelbeheer. 
Deze plus wordt doorberekend naar de 
consument. De consument zal vervolgens via 
plaatjes en teksten op de melkpakken 
geïnformeerd kunnen worden over de 
weidevogels, en het feit dat zij ze steunen 
door de melk te kopen.

Boodschap op Weidevogelkennisdag in Burgum: 
samenwerken!

Op 26 oktober vond de jaarlijkse Weidevogelkennisdag plaats, een 
gezamenlijk initiatief van de provincie Fryslân, de BFVW, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Nij Bosma 
Zathe. Het thema dit jaar was ‘grensverleggend weidevogelbeheer’. 

Er waren ruim 200 aanwezigen, variërend van veehouders, vrijwilligers, 
terreinbeschermers en beleidsmakers. ‘s Ochtends konden zij luisteren 
naar diverse sprekers, die ieder hun visie over hoe het nu verder moet 
met de weidevogels toe lichten. 
Zo gaf Geart Benedictus, voorzitter van de BFVW, aan dat het tijd wordt 
om keuzes te maken voor de weidevogels. Dit betekent ook een keuze 
maken t.a.v. roofvogelbeheer.
Ultsje Hosper, directeur van It Fryske Gea, is juist blij met de goede 
roofvogelstand. Hij geeft aan dat het belangrijkste bij weidevogelbeheer 
het aanbieden van voedsel is.
Niko Groen, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen is het hier 
mee eens, de vogels hebben behoefte aan kruidenrijk grasland met een 
hoger waterpeil.
Durk Durksz van melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe geeft aan dat 
weidevogelbeheer bij boeren ‘tussen de oren’ moet zitten en onderdeel 
van de bedrijfsvoering moet zijn. Maar wel een économische activiteit! 
Melkveehouder Hessel Meindertsma bevestigde dat. Hij gaf aan: ‘Het is 
een kwestie van gewoon doén!’.
Gedeputeerde Hans Konst riep op tot meer samenwerking. Het doel 
van alle partijen is immers hetzelfde, meer ruimte voor de weidevogels! 
Konst gaf aan dat er dan ook geld beschikbaar zal zijn voor een 
fatsoenlijke compensatie.

Na de lunch werden er enkele discussiegroepen gevormd, waarbij de 
aanwezigen mee konden praten over hoe nu verder met de 
weidevogels. De belangrijkste uitkomst van deze discussies was dat 
partijen meer moeten gaan samenwerken.

Bij deze wordt iedereen die 
een reactie heeft geleverd 
heel erg bedankt. De oproep 
wordt nu beëindigd, maar uw 
bijdrage is altijd welkom! 
Geef uw ideeën door en wie 
weet kunnen we er een 
uitwerking aan geven!

Stuur ideeën naar: 
janneke.snelter@wur.nl

Weidevogelvriendelijk boeren

De koeien op stal en begin mei de eerste snede in één keer maaien. Deze trend zie je steeds vaker, wat echter ongunstig 
is voor de weidevogels. De vogels hebben juiste behoefte aan de maaitrappen van vroeger, toen men nog niet de 
capaciteit had om alles in één keer te maaien, en aan weidegang, met de vele insecten in de mestflatten. Wat wel gunstig 
is voor de weidevogels is het zomerstalvoeren, waarbij weer maaitrappen ontstaan. 
Maar maaitrappen en weidegang brengen wel enkele ‘schadeposten’ met zich mee, zoals het minder efficiënt in kunnen 
zetten van machines, minder dsAopbrengst en voederwaarde van ruwvoer (dus extra voeraankoop), minder benutting eigen 
meststof (maar ook minder uitrijden). Deze ‘schadeposten’ behoeven een vergoeding van totaal €210/ha. Tel daar een 
vergoeding voor nazorg, PR en een ‘bonus’ om beheer aantrekkelijk te maken bij op en dan zit je op €255/ha. Daarnaast 
zou je een plus kunnen geven bij een hoogproductieve veestapel, omdat de schade daar relatief hoger is. 
De gruttokringen zouden binnen hun gebied met boeren overeen kunnen komen om een pakket van Weidevogelvriendelijk 
Boeren op te nemen, waarbij men gebruik maakt van een flexibel beheersysteem o.b.v. weeromstandigheden, grasgroei en 
het gedrag van de vogels.  

Bron: dhr. A. Osinga, BFVW Ga voor het hele artikel naar www.bfvw.nl (nieuwsoverzicht)


