Vrijwillige weidevogelbescherming
helpt u mee DE GRUTTO en kievit en hun
leefgebied te beschermen?
doe mee en WORD WEIDEVOGELBESCHERMER!

Het Nederlandse boerenland is erg belangrijk voor weidevogels. Helaas hebben grutto, tureluur,
kievit, wulp en scholekster het zwaar. Daarom verenigen overheid, agrarische collectieven en
weidevogelbeschermers zich en nemen ze samen maatregelen die de weidevogels helpen.
Draagt u daar ook een steentje aan bij?

Waarom inzetten voor de weidevogels?
Weidevogels horen bij Nederland en ons land is ook belangrijk voor weidevogels. Van sommige soorten, zoals de grutto,
broedt maar liefst 90% van de Noordwest Europese populatie
in Nederland. Het gaat helaas niet goed met de weidevogels.
De aantallen lopen achteruit. De weidevogelvrijwilligers zetten
zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren.
Ze beschermen de nesten bij agrarische werkzaamheden en
brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met
boeren over het maaibeleid en geven graag voorlichting.
Het geeft een goed gevoel om de weidevogels te beschermen en zo een bijdrage te leveren aan
een vitaal landschap. Het is niet alleen belangrijk werk maar ook gezellig en gezond.
U kunt helpen bij nestbescherming en het tellen van broedparen. Hiermee krijgen we inzicht
in het broedsucces en kunnen we evalueren of genomen maatregelen in het veld effectief zijn
of aangepast moeten worden. We brengen u graag in contact met de bestaande weidevogelgroepen. Zij presenteren zich op de website www.landschapsbeheergelderland.nl/boerenlandvogels.
Uw hulp kunnen deze prachtige vogels goed gebruiken!
Hans Swarts van de weidevogelgroep Overbetuwe:
De vrijwilligers van de weidevogelgroep zetten zich in voor
de weidevogels door het beschermen van nesten, het verrichten van tellingen, het maken van afspraken met agrariërs
en het geven van voorlichting.
“Weidevogelbescherming is voor mij iets wat we samen moeten doen.
Iedere dag ergens in het veld kan ik verrast worden door de roep van een
grutto, een kievit of de zang van een veldleeuwerik.
Daar doen we het voor, een uitdaging, voor vrijwilligers met de boeren.”

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

contact opnemen?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl. Op onze website vindt u alle
vrijwilligersgroepen. Dus neem vooral een kijkje.
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