
Overige PSAN-overeenkomsten
  Vuchtheuvels
  Voorbeweiden
  Plasdras

PSAN-overeenkomsten 
uitgesteld maaien

  23 mei
  1 juni
  8 juni
  15 juni
  22 juni

Nestbescherming 
(met en zonder PSAN)

  Nestbescherming zonder 
PSAN

  Nestbescherming 
 met PSAN

Overige PSAN-pakketten Vluchtheuvels 22/5 en 1/6
Voorbeweiden 15/6 en 22/6
Plasdras tot 15/4 en 15/5

18/26/0/0/
45/58/0/0/

Verdeling opp. met/zonder PSAN
Nestbescherming zonder PSAN

Nestbescherming met PSAN

PSAN uitgesteld maaien 2008

23-May
01-Jun
08-Jun
15-Jun
22-Jun

4/50/27/0
11/95/71/60
0/100/74/0

Reservaatbeheer
  Staatsbosbeheer
  De 12 Landschappen,
  Natuurmonumenten en
  Particulieren
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Oppervlakte weidevogelbeheer en 
-bescherming in hectare in 2008

  Nestbescherming (met en zonder PSAN)
  PSAN-overeenkomsten uitgesteld maaien
  Reservaatbeheer
  Overige PSAN-overeenkomsten

357.657
24.937

19.875

2.182

239.713

117.944

2.8738.700

3.651

3.257
6.456

10.1929.683

431

1.642

109

In 2007 en 2008 heeft op circa 400.000 ha agrarisch 
cultuurlandschap beheer van weidevogels plaats-
gevonden. De kosten waren in beide jaren bijna  
25 miljoen euro.

Oppervlakte weidevogebeheer in 2008 in hectare

De feiten over weidevogels

Voor het eerst staan alle gegevens over weidevogels bij elkaar in één 
document: de Weidevogelbalans. De Weidevogelbalans geeft een goed beeld 
van de ontwikkelingen tot en met 2008. Deze flyer geeft een eerste indruk 
van het weidevogelbeheer in Nederland en laat ontwikkelingen zien bij twee 
weidevogelsoorten. De Weidevogelbalans maakt duidelijk dat er nog veel moet 
gebeuren om de karakteristieke weidevogels een toekomst te geven. Ondanks de 
inzet van agrariërs, natuurbeheerders en vrijwilligers is de achteruitgang bij veel
soorten de afgelopen decennia niet gestopt. Om hier verandering in te brengen 
is de gebiedsgerichte aanpak van het weidevogelbeheer ontwikkeld met speciale 
aandacht voor kuikenland voor jonge weidevogels. De eerste resultaten daarvan 
zijn veelbelovend. 
Deze flyer biedt, samen met de Weidevogelbalans zelf, goede en betrouwbare 
informatie om te komen tot het juiste beleid en een succesvolle aanpak van 
weidevogelbeheer.

Weidevogelbalans 2010 
in het kort 



n 1990 - 2008   
lange termijn trend

n 2004 - 2008   
korte termijn trend
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Jaarlijkse  
aantalverandering

Tellingen wijzen uit dat een deel van de weidevogel-
soorten een toename vertoont (onder andere enkele 
eendensoorten zoals krakeend), maar dat de talrijkste  

In de typische weidevogelgebieden hebben veel boe-
ren zich verenigd in agrarische natuurverenigingen. 
Vrijwillige weidevogelbeschermers, die vooral bezig 
zijn met zoeken en beschermen van legsels, zijn 

in het hele land actief. Zij beschermen dus samen 
met de betrokken boeren ook weidevogels buiten de  
typische weidevogelgebieden

weidevogelsoorten (zoals kievit en grutto) nog steeds 
een afname laten zien. 



De kievit vertoont sinds 1996 een gestage afname die zich in 
praktisch alle regio’s voordoet. Dit lijkt in ieder geval gekoppeld 
te zijn aan een afname in het uitkomstsucces van legsels (peri-
ode 2000-2008), vooral door een toename van de predatiever-
liezen. Er zijn onvoldoende gegevens bekend om iets te kunnen 
zeggen over wel of geen knelpunt in kuikenoverleving. 

-8,2%

-10,8%

-4,9%

-3,7%

-9,4%

1,0%

Jaarlijkse populatieverandering in de periode 
2004-2008

66%

Gemiddeld uitkomstsucces

= geen significante verandering van 
het uitkomstsucces sinds 2000

= significante afname van het  
uitkomstsucces sinds 2000

= significante toename van het  
uitkomstsucces sinds 2000
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Landelijk 
gemiddelde

Grootte van de pijlen geeft de mate 
van jaarlijkse aantalverandering weer 
gerekend over de periode 2004-2008. 
De kleur geeft de fysisch-geografische 
regio aan:

Zandgronden
Laagveen-West
Laagveen-Noord
Rivierengebied
Zeeklei-Noord
Zeeklei-Zuid

Kievit



De grutto vertoont al langere tijd een afname en in 
sterkere mate dan de kievit. De afname is het sterkst 
in het oostelijke deel van het land. Dit wordt niet ver-
klaard door een afname van het uitkomstsucces van 
legsels, maar is vooral het gevolg van een te lage 
overleving van de kuikens.

-5,9

-12,0

-3,3

-8,1

-12,6

-2,9

Grutto

Jaarlijkse populatieverandering in de 
periode 2004-2008
Getallen in percentages

Grootte van de pijlen geeft de mate van jaarlijkse aantal-
verandering weer gerekend over de periode 2004-2008. 
De kleur geeft de fysisch-geografische regio aan:

Zandgronden
Laagveen-West
Laagveen-Noord
Rivierengebied
Zeeklei-Noord
Zeeklei-Zuid
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48%

39%

76%

46%

75%

1

68%

Bruto Territoriaal Succes 2008
 1. Klaas Engelbrechtpolder 
 2. Polder Noordzij 
 3. Grote Westeindse polder 
 4. Bovenkerkerpolder 
 5. Ronde Hoep 
 6. Polder De Lage Hoek (Opmeer)
 7. Camperland 
 8. Kop van de NOP (Rutten)
 9. Idzegea 
 10. Delfstrahuizen
 11. Fjurlannen 
 12. Gerkesklooster

53% Landelijk 
gemiddelde

Meer informatie en downloaden van de Weidevogelbalans: 
www.weidevogelbescherming.nl , www.sovon.nl en  
www.landschapsbeheer.nl
Samengesteld door SOVON Vogelonderzoek Nederland, 
Landschapsbeheer Nederland en Communicatiebureau De 
Lynx in opdracht van de Kenniskring Weidevogelllandschap. 
Met dank aan de vrijwilligers/nazorgers van Bond van Friese 

Positief is dat de gebiedsgerichte aanpak van het 
weidevogelbeheer in een nog klein, maar toenemend 
aantal gebieden ertoe leidt dat de vereiste reproduc-
tie om de gruttopopulatie op peil te houden wordt 
gehaald. Dat zijn er nu nog te weinig om de achter-
uitgang te stoppen. Hier valt nog veel te winnen door 
opschaling van die gebiedsgerichte aanpak met veel 
aandacht voor voldoende omvang en kwaliteit van 
kuikenland voor jonge weidevogels.

Vogelwachten, Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied, 
Landschapsbeheer Nederland, SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland, leden van de agrarische natuurverenigingen/regio- 
nale koepels van Natuurlijk Platteland Nederland en Veelzij- 
dig Boerenland, ambtenaren van het ministerie van LNV, 
Dienst Regelingen en van de provincies en medewerkers van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen.




