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Weidevogelgroepen zijn voor de bedreigde Nederlandse weidevogels ontzettend belangrijk. 
Zonder hen zouden agrariërs veel vaker alleen staan voor de taak om weidevogelbescherming in 
hun bedrijfsvoering in te passen. Helaas zijn veel weidevogelgroepen aan slijtage onderhevig: het is 
niet zomaar meer logisch dat iemand zich in zijn vrije tijd inzet voor natuur, er zijn veel uitdagingen 
in het dagelijks leven die onze aandacht vragen. 

DE VERANDERENDE WEIDEVOGELAAR 
Zo is Weidevogelgroep Reeuwijk een groep 
van ongeveer 80 mensen die zich inzetten 
voor weidevogelbescherming. Een deel van 
de groep is mogelijk niet meer actief, een 
deel is wel actief als beschermer maar niet 
als groepslid en een deel is nog actief lid. 
Een groot deel van deze actieve leden heeft 
in de afgelopen jaren een rol gespeeld als 
bestuurslid. Echter, het huidige bestuur wil 
graag (deels) vervangen worden. De afgelopen 
jaren is gebleken dat zich geen nieuwe 
bestuursleden aandienen en ook is er weinig 
ledenaanwas. Het bestuur kan geen opvolgers 
vinden. Dit speelt ook in meer of mindere 
mate bij andere weidevogelgroepen in het 
werkgebied van Agrarisch Collectief Rijn en 
Gouwe Wiericke. Wat nu?

Het lijkt er op dat sommige 
weidevogelgroepen langzaam uit 
elkaar vallen. Dat is jammer, want 
weidevogelbescherming is minstens zo 
nodig als toen de groepen werden opgericht. 
In het veranderend weidevogelbeheer en 
veranderde bedrijfsvoering van boeren is het 
‘weidevogelen’ tegenwoordig meer dan alleen 
nesten zoeken, beschermen en uitkomstdatum 
noteren. En daar zal de vrijwilligersgroep op in 
moeten springen. 

Natuurlijk is de traditionele nestbescherming 
nog even waardevol als altijd, maar de 
ontwikkelingen in weidevogelland vragen 

vaak meer van de vrijwilligersorganisatie:
•  er is regelmatig contact nodig tussen 

vrijwilliger, boer, gebiedscoördinator, 
weidevogelmanager, collectief, 
vrijwilligerskoepel en soms meer partijen

•  in de tijdgeest waarin mensen zuinig moeten 
omspringen met hun vrije tijd is het niet meer 
zo makkelijk nieuwe vrijwilligers te krijgen. 

•  het is niet altijd makkelijk om voor activiteiten 
organiserende mensen te vinden

•  door de ontwikkelingen op het gebied van 
monitoring en bescherming is het nodig, 
maar ook leuk dat mensen regelmatig nieuwe 
kennis aangeboden krijgen

•  naast weidevogelbescherming ontwikkelen 
groepsleden zich in aanverwante richtingen, 
zoals weidevogelbeheer advisering, 
landschapsonderhoud, vogelteller. De 
weidevogelgroep moet hier in zekere mate in 
faciliteren

Tureluur



VOORSTEL VOOR DE TOEKOMST
Op dit moment vindt het bestuur van 
Weidevogelgroep Reeuwijk dat ze 
bovenstaande zaken niet voldoende vorm 
kan geven. Tegelijkertijd heeft ANB Collectief 
Rijn en Gouwe Wiericke juist behoefte 
aan een kundige groep vrijwilligers die de 
boeren helpen bij weidevogelbescherming. 
Het bestuur van de weidevogelgroep heeft 
dit bij de leden ter sprake gebracht en 
voorgesteld dat de groep overgaat in een 
werkgroep Weidevogelbescherming Rijn 
en Gouwe Wiericke. In deze werkgroep en 
vrijwilligersgroep kunnen leden uit het gehele 
gebied van ANB-collectief Rijn en Gouwe 
Wiericke plaatsnemen, dus ook buiten het 
huidige werkgebied van Weidevogelgroep 
Reeuwijk. 

Deze werkgroep wordt een zelfstandige 
club mensen binnen ANB-collectief Rijn en 
Gouwe Wiericke. In de werkgroep nemen 
vanuit de huidige vrijwilligersgroep(en) 
mensen plaats. Werkgroepleden maken tijd 
vrij voor organisatorische zaken en brengen 
inhoudelijke en gebiedskennis in. 

Nieuw is de rol van weidevogelmanager. Deze 
vormt een brug tussen collectief en werkgroep, 
maar zorgt als professional ook voor de 
inbreng van nieuwe kennis en voert zaken uit 
in overleg met de werkgroep. Zo begeleidt de 
weidevogelmanager de transitie van stichting 
naar werkgroep, maar zorgt deze ook voor 
het opzetten van een cursusprogramma. De 
weidevogelmanager wordt op dit moment 
betaald door ANB Collectief Rijn en Gouwe 
Wiericke en de rol wordt vervuld door Arjan 
van Duijvenboden, DNatuur.
De structuur rond de Weidevogelgroep Rijn en 
Gouwe Wiericke zal er als volgt uit zien:

Voor 2016 en 2017 zijn de volgende thema’s 
belangrijk voor de WRGW:

•  vasthouden en werven van actieve leden
•  her activeren inactieve leden
•  bieden van groepsactiviteiten
•  mogelijkheden bieden tot verdere 

kennisontwikkeling van leden
•  faciliteren van monitoring en beheerwensen 

voor zover mogelijk

Om deze thema’s vorm te geven wil de WRGW 
graag de volgende activiteiten ontwikkelen 

Scholekster



Kuifeend

ORGANISEREN VAN REGELMATIGE 
BIJEENKOMSTEN, WAARBIJ DE NADRUK OP 
GEZELLIG EN LEERZAAM LIGT

Binnen een vrijwilligersclub is het 
groepsgevoel, het ‘samen ergens mee bezig 
zijn’ voor veel mensen belangrijk. WRGW 
neemt zich voor om 2-4 keer per jaar een 
gezamenlijke activiteit te organiseren, 
variërend van een excursie tot een lezing met 
borrel. 

Concreet in de periode 1-12-2016 tot 1-12-
2017: 
•  december: excursie naar winterlocatie, 

bijvoorbeeld Biesbosch, wadden of 
Amsterdamse waterleiding Duinen.

•  Maart: excursie naar verzamelplaats Grutto’s.
•  Mei: excursie naar top-weidevogelgebied
•  September: excursie naar doortrekgebied 

steltlopers

ORGANISEREN VAN WORKSHOPS EN 
CURSUSSEN
Er gebeurt veel in weidevogelland en het is 
voor vrijwilligers leuk om de ontwikkelingen 
niet alleen van internet te hoeven halen. 

WRGW wil in workshops ontwikkelingen gaan 
doorgeven aan de vrijwilligers. Op die manier 
kan iedereen zelf kiezen welke kennis hij/zij wil 
opdoen.

Concreet: 
•  naam project: Inpassen van 

monitoringmethoden QBM en BTS in 
weidevogelbescherming en digitaal verwerken 
van gegevens

•  doel project: Het doel van het project is om 
weidevogelbescherming te 
moderniseren, om nieuwe mensen te werven 
door nieuwe methoden en om ‘oude 
rotten’ te leren dat ze QBM  en BTS tellingen in 
hun vertrouwde werkwijze 
kunnen inzetten.

•  resultaat project: Het resultaat zal zijn dat er 
meer mensen actief weidevogelwachter zijn. 
We mikken daarbij voorlopig op 15 opgeleide 
mensen.

•   omschrijving: Wij willen graag een cursus 
QBM/BTS organiseren in het gebied, zowel voor 
beginners als voor gevorderden en digitaal 
werken.



BIEDEN VAN FACILITERENDE ZAKEN IN 
WEIDEVOGELBESCHERMING

WRGW wil naast kennis en gezelligheid ook 
praktische zaken aanbieden, van kleine (maar 
belangrijke) zaken als stokken, veldgidsjes en 
stalkaarten tot het uitlenen van verrekijkers 
aan beginners. Ook zaken zoals het beheren 
van een mobiele waterpomp op zonne-
energie waarmee greppels kunnen worden 
vernat en  stevige en veilige planken om de 
weidevogelmonitoring en bescherming in 
polders te verbeteren behoren tot de ambitie.

Concreet: Plankenproject: 
•   doel project: Het doel van het project is om 

weidevogelbescherming gemakkelijker en 
veiliger te maken voor vrijwilligers door de inzet 
van veilige planken in polders waar dit nodig is.

•  resultaat project: Uiteindelijk resultaat van 
het project is het verhogen van de kwaliteit van 
het weidevogel leefgebied. Concreet willen we 
het voor vrijwilligers aantrekkelijk maken en 
houden om in gebieden vogels te monitoren, 
zodat het beheer op de aantallen vogels kan 
worden afgestemd.

•  omschrijving: Wij willen graag 50 planken 
van maximaal 5 meter aanschaffen en deze 
in overleg met agrariërs aanbrengen tussen 
percelen waarbij het veel tijd kost om weer 
terug te lopen naar een brug. Op deze manier 
willen we polders goed monitoren of de nesten 
beschermen. 

Concreet: Zonnepomp: 
•   naam project: Mobiele plas-dras pomp
•   doel project: Het doel van het project is 

om op plaatsen waar dit nodig blijkt, op 
eenvoudige wijze weiland te kunnen vernatten 
door  bijvoorbeeld greppels vol water te kunnen 
zetten.

•   resultaat project: Uiteindelijk resultaat van 
het project is het verhogen van de kwaliteit van 
het weidevogel leefgebied. Concreet zal het 
resultaat zijn: jaarlijks wordt op minimaal 1 

perceel greppelplasdras gerealiseerd.
•   omschrijving: Wij willen graag een pomp op 

zonne-energie aanschaffen. Deze zal worden 
gestald bij een boer of 1 van de vrijwilligers. 
Op het moment dat het nodig blijkt (dit is 
jaarlijks het geval op een aantal plaatsen in ons 
werkgebied) om plas-dras te realiseren (vroeg 
in het jaar, maar ook soms juist laat in het 
weidevogelbroedseizoen) wordt de pomp door 
een deskundig vrijwilliger geplaatst, samen 
met de boer. Door de greppels op eenvoudige 
wijze dicht te maken ontstaat snel een plas-
dras situatie. De vrijwilliger zal regelmatig de 
situatie komen inspecteren. Deze oplossing 
voor acute plas-dras vragen kan vele jaren 
meegaan. Nadenken over de (actieve) rol van 
de werkgroep in het agrarisch natuurbeheer in 
de streek 

Kennisbank
Hoewel dit misschien meer iets is voor de 
toekomst, als WRGW een stabiele groep is 
waarbinnen duidelijk is wie welke kwaliteiten 
en interesses heeft, kan WRGW zich in de 
streek verder ontwikkelen als de vraagbaak op 
het gebied van weidevogels.

Kievit



Grutto

DNatuur 
Arjan van Duijvenboden 
www.dnatuur.nl

TOT SLOT
Bovenstaande zaken zullen worden 
geconcretiseerd door de werkgroep, 
ondersteund door de weidevogelmanager. Dit 
plan is een groeiplan, er zullen in de loop van 

de tijd zaken aan veranderen. Dit zal vooral 
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op 
weidevogelgebied, maar ook van de inbreng 
van de werkgroep en de vrijwilligers.
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