
Weidevogelbescherming op akkers
hoe pakken we het aan? 



inleiding
Iedereen kent het verschijnsel dat kieviten massaal op een maïsperceel broeden. 
Zeker bouwlandpercelen tussen grasland oefenen een hoge aantrekkingskracht 
uit op vogels zoals kieviten en scholeksters, maar zijn ze er ook veilig? Van maart 
tot en met mei wordt daar veel gewerkt om de percelen zaaiklaar te maken en 
de gewassen te zaaien/poten. Nesten van weidevogels lopen daar dus gevaar. 
Terwijl landelijk gemiddeld 15% van alle legsels gevonden wordt op bouwland, is 
dat in sommige provincies circa 70%. Een situatie waar iedere weidevogelbescher-
mer dus wel eens mee te maken krijgt. Hoe ga je nu om met nesten op bouw-
land? Want nesten beschermen op bouwland is anders dan op grasland. 

Sommige weidevogels maken graag hun nest op bouwland omdat het perceel 
vaak kaal is, ze goed zicht hebben op vijanden en de eieren er goed gecamou
fleerd liggen. Voedsel zoeken zij in de directe omgeving: stoppelakkers, gras
landen, akkerranden, sloten, slootkanten, ondiepe plassen, bermen etc.  
De broedtijd en de opgroeiperiode van de kuikens valt samen met meerdere 
opeenvolgende werkzaamheden: bemesten, ploegen of frezen, cultivateren, 
eggen, zaaien en spuiten. De nesten en ook de kuikens lopen risico bij deze 
werkzaamheden. Soms met geringe, soms met veel inspanning zijn deze  
te helpen terwijl ze totaal geen kans zouden hebben te overleven. 
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verloop broedseizoen van akkervogels
Voordat we de verschillende beschermingstechnieken  
b  e schrijven is het goed te weten dat er verschillende fases 
zijn in het weidevogelleven. In iedere fase zijn andere 
 dingen van belang en daarom behoeft iedere fase een 
andere aanpak!  

De vestigingsfase is de periode waarin de vogels in de 
broedgebieden verschijnen. In deze fase proberen de 
vogels in korte tijd op te vetten en worden de broed
gebieden bezet. De nestfase is de periode dat er eieren 
worden gelegd en bebroed. Hier is rust de belangrijkste 
factor. Hierna de kuikenfase, deze kan voor een groot deel 
overlappen met de nestfase. De vroege broeders hebben 
hun eieren al uitgebroed en de late zitten nog op de  
eieren. De kuikens moeten veel eten en daar zo min  
mogelijk moeite voor hoeven te doen. Dan zijn voedsel
beschikbaarheid en veiligheid de belangrijkste factoren.

Vestigingsfase

Nestfase

Kuikenfase

februari maart april mei juni juli



schema werkzaamheden op bouwland 

Bij het beschermen van nesten of kuikens, 
is overleg met de agrariër essentieel. 
Bespreek wanneer  welke bewerkingen 
plaats gaan vinden en welke gewassen 
het eerst worden gezaaid en gepoot. Het 
is altijd lastig in te schatten of er op het 
moment van bewerken nesten aanwezig 
zullen zijn op het perceel. De weersom
standigheden bepalen dit in grote mate en 
zoiets vraagt enige oefening om aan te voe
len. Zorg er altijd voor dat je weet waar de 
nesten liggen, mocht de boer toch onver
wachts aan de slag gaan. Dan zijn in ieder 
geval de meeste nesten gemarkeerd! Zijn er 
geen bewerkingen (meer) te verwachten op 
het perceel, dan hoeft er niet meer gezocht 
en beschermd te worden. De nesten zijn 
dan het beste af met rust op het perceel. 

weersomstandigheden kunnen dit schema vervroegen, maar ook verlaten

*weinig risico   ** matig risico   *** veel risico
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oriëntatie in de vestigingsfase (februari – april)
1 Begin met observeren van afstand
 Begin het zoeken met observeren van afstand. Bekijk het perceel vanaf 

de kant, hierdoor krijg je een goed idee waar de vogels hun territoria 
hebben en waar mogelijk de legsels komen te liggen. Het gedrag van 
de vogels verklapt in deze fase al heel veel over wat er zich afspeelt. 
Liggen de legsels geconcentreerd bij elkaar of juist sterk verspreid over 
het perceel? De gedragwaarnemingen kunnen direct geregistreerd 
worden op http://inlog.weidevogelbescherming.nl, zodat een goed 
beeld ontstaat van de situatie op het perceel.



oriëntatie in de vestigingsfase (februari – april)

2  Bewaar de rust in het veld
 Observeer zoveel mogelijk vanaf de randen van het perceel of het 

gebied. Ga liefst niet vaker dan één keer per week het veld in. Elke dag 
hetzelfde perceel betreden geeft teveel onrust en is ook niet nodig. 
Indien werkzaamheden zoals ploegen nog moeten worden uitgevoerd, 
is dit een goede periode om de vestiging te volgen en te registreren 
waardoor nesten snel gevonden kunnen worden indien dat opeens 
nodig is. 



zoeken en registreren van nesten (maart-juni)
A De één kijkt, de ander loopt
 Door minimaal met z’n tweeën te werken spoor je de nesten het 

meest effectief op. Je moet dan wel vanaf de weg of het kavelpad goed 
kunnen zien waar de vogel zit te broeden. Eén persoon houdt nauw
lettend deze plek met een verrekijker/telescoop in de gaten. De ander 
loopt in een rechte lijn naar het nest toe en zodra deze in het beeld 
loopt van de ‘kijker’, worden aanwijzingen gegeven via handgebaren 
(naar rechts, naar links, verder, terug). 



zoeken en registreren van nesten (maart-juni)

B Je ‘peilt het nest uit’ en markeert het
 Indien er weinig nesten op het perceel liggen – af te lezen aan het 

aantal vogels die je ziet lopen of op het nest ziet zitten – dan is het 
beter de nesten één voor één uit te peilen. Dit kan door onderstaande 
stappen te volgen.

a Zoek de juiste ploegvoor of gewasrij op en markeer deze met een 
stok. Vliegt de vogel al op, stel je dan verdekt op en wacht tot de vogel 
terugkomt (ca. 10 min). Markeren van ploegvoor/gewasrij vanuit de 
trekkercabine of auto verstoort het minst!

b Maak bij een onduidelijke ploegvoor gebruik van twee punten aan  
de horizon die op één lijn staan en plaats dan je stok.

c Loop vanaf de stok richting de broedende vogel zonder je blik af te 
wenden. Houd dat punt vast, ook wanneer de vogel opvliegt!

d Ben je toch kwijt waar de vogel opvloog, probeer dan de lijn volgend 
2 tot 3 meter voor je uitkijkend zo het nest te vinden. Wanneer het je 
niet lukt om het nest te vinden, loop dan terug naar de perceelrand, 
stel je verdekt op en wacht tot de vogel weer terugkeert naar het nest. 
Peil opnieuw of maak een kruispeiling met een tweede persoon.

e Markeer gevonden nesten in de werkrichting op het perceel en met  
2 markeerstokken. Nummer de stokken bij veel nesten op onopval
lende manier en teken de nesten in op een kaart. 

f Gebruik het GPWprogramma voor digitale registratie en exacte  
locatiebepaling. Zo vindt je uitgekomen nesten later gemakkelijk 
terug.

 



zoeken en registreren van nesten (maart-juni)
C Je loopt het perceel af
 Indien het perceel ‘bezaaid’ ligt met nesten, dan is het effectief om het 

perceel in z’n geheel af te lopen. Doe dit met meerdere mensen (met 
ongeveer 6 meter tussen elkaar), zodat je in één keer alles hebt gezien. 
Het beperken van tijd is belangrijk, met het oog op het afkoelen van 
de  eieren en het potentiële gevaar van predatie. Concentreer je bij 
het zoeken op de grond 34 meter voor je en kijk van links naar rechts, 
zodat je het zoekveld van je buurman overlapt. Kijk ook af en toe naar 
horizon, zodat je ook de opvliegende vogels ziet. 

 
 

beheertip 
Na de oogst van maïs op zandgronden is het verplicht om direct een vang gewas 
(groenbemester) in te zaaien. Hierdoor zijn deze percelen in het voorjaar rijkelijk 
begroeid, waardoor ze ongeschikt zijn als nestplaats. Een zeer effectieve beheers-
maatregel waardoor het perceel beter geschikt wordt is een ploegbewerking uit 
te voeren tussen 1 februari en 1 maart. 



zoeken en registreren van nesten (maart-juni)

D Hanteer een goede registratie 
 Bij het registreren van nesten en bijhouden van lotgevallen kun je 

gebruik maken van een veldboekje en een plattegrond. Je kunt de 
locaties van legsels ook vastleggen met een PDA met de applicatie  
GP Weidevogels van Landschapsbeheer Nederland voor Windows 
mobile. Dan kun je de legsels direct in het veld invoeren in de PDA, 
uploaden naar database van LBN op internet als je thuis bent en 
dan kaart beelden maken. Met de verzamelde legselgegevens kun 
je be palen hoe vaak bescherming nodig was en hoe effectief die is 
geweest.  
Wil je weten of hoeveel kuikens zijn groot geworden, dan steek je  
ook tijd in het observeren van gezinnen. Tijdrovend, maar wel leuk  
en nuttig. 

 



bescherming in de nestfase (april-juni)
Voor vrijwilligers is het belangrijk om in beeld te hebben waar de nesten 
liggen en dit goed te communiceren met de boer. Het is voor agrariërs 
belangrijk om in de nestfase ’s nachts geen bewerkingen uit te (laten)
voeren. De bamboestokken en de nesten zijn dan nauwelijks zichtbaar.  
Is de boer niet zelf degene die gaat bewerken, bespreek dan met hem dat 
hij de loonwerker op de hoogte stelt. Er zijn diverse methoden om nesten 
te beschermen bij agrarische werkzaamheden. Overleg met de agrariër/ 
loonwerker welke bescherming nodig, mogelijk en gewenst is!

 

beheertip 
Tijdelijke braaklegging in de periode 1 maart tot 15 mei zorgt ervoor dat alle  
kievitsnesten uit zijn voordat de bewerkingen plaatsvinden. In geval van maïs -
teelt kan een agrariër gebruik maken van een ‘zeer vroeg’ maïsras. Deze kan laat 
ingezaaid worden en levert toch een goede opbrengst.  



bescherming in de nestfase (april-juni)

1 Werkzaamheden vervroegen of juist uitstellen
 Het vervroegen van werkzaamheden kan ervoor zorgen dat er op het 

perceel geen werkzaamheden meer uitgevoerd hoeven te worden op 
het moment dat de vogels beginnen met broeden. Door de werkzaam
heden enkele weken uit te stellen krijgen aan wezige nesten net vol
doende tijd om uitgebroed te worden. Vaak heeft dit landbouwkundig 
geen nadelige effecten. 

2 Meerdere werkzaamheden direct achter elkaar uitvoeren
 Door meerdere bewerkingen kort achter elkaar uit te voeren, treedt in 

een korte periode verstoring op en hoeven de nesten maar op één of 
twee dagen beschermd te worden. Tegenwoordig bestaan er boven
dien combinaties die de grondbewerking en het zaaien in één keer 
uitvoeren.  

 



bescherming in de nestfase (april-juni)
3 Om het nest heen werken
 Bij bemesten, ploegen of inzaaien wordt met de machine langs het 

nest gereden. Een voldoende ruime markering zorgt ervoor dat de 
bestuurder het nest tijdig opmerkt. Leg zo mogelijk de nesten eerst  
op een rij. Dat vergemakkelijkt het sparen tijdens de werkzaamheden. 

 



bescherming in de nestfase (april-juni)

4 Machine optillen
 Bij ploegen, eggen en inzaaien kan de trekkerbestuurder de machine 

ook even oplichten vlak voor het nest en erna weer laten zakken. Het 
is natuurlijk wel belangrijk dan het nest niet verloren gaat onder de 
banden. Dat betekent dus er (kort) omheen rijden met de wielen of 
zorgen dat het nest precies tussen de wielen ligt.  

 



bescherming in de nestfase (april-juni)
5 Afdekken van het nest
 Dit dient te gebeuren tijdens mestaanwending of tijdens langdurige 

werkzaamheden op hetzelfde perceel. Dek hierbij de eieren af met een 
speciale beschermer of een emmer, pet of plastic schaal. Verwijder de 
beschermer tijdens de (middag)pauze om te voorkomen dat de eieren 
te veel afkoelen. De vogel kan dan weer even de eieren bebroeden. 

 



6 Verleggen van het nest met rieten mandje
 Leg nesten op bouwland direct na het vinden in een mandje. Dit ver

eenvoudigt het op een later moment verplaatsen van het nest zowel 
voor de vrijwilligers als voor de agrariërs. Werkwijze: 

 1  Graaf het mandje voldoende diep in en verplaats de vrijgekomen 
grond in het mandje; 2  druk een kuiltje in de grond en verplaats het 
nestmateriaal naar het kuiltje; 3  verplaats tenslotte de eieren voor
zichtig van het nest naar het mandje. Verleg bij werkzaamheden de 
mandjes maximaal één werkbreedte per werkgang.  
VERLEG HET NEST ALTIJD IN DE PLANTENRIJ! Dus tussen twee maïs   
of bietenplanten in dezelfde rij.

 Let op: Grutto, wulp, tureluur en slobeendlegsels op bouwland zijn 
alleen verantwoord verplaatsbaar in een vergevorderd broedstadium. 
De beste aanpak is om het complete nest op te nemen en de nieuwe 
nestlocatie zoveel mogelijk te doen lijken op de oude, dus inclusief 
graspollen en/of maïsstoppels.

bescherming in de nestfase (april-juni)



bescherming in de kuikenfase (mei – juli)
Nadat de nesten zijn uitgekomen, is het belangrijk ook de kuikens in het 
oog te houden. Ook zij lopen gevaar bij werkzaamheden die plaatsvinden 
op het perceel. In principe zullen de meeste weidevogels hun kuikens 
zo snel mogelijk naar een veilige plaats met voedsel leiden. Dit kan een 
nabijgelegen weiland of graslandperceel zijn, maar ook een braakstrook 
of een ingezaaide faunarand kunnen zeer positief werken. 

Indien de kuikens zich tijdens de bewerkingen nog op het perceel  
bevinden of geen vluchtgelegenheid hebben, dan is actie geboden. 
 



bescherming in de kuikenfase (mei – juli)

1 Kuikens verzamelen 
 Ga mee op de tractor en ‘verzamel’ de kuikens voor de trekker uit. 

Soms kun je ze direct in veiligheid brengen, bijvoorbeeld door ze 
over een sloot te plaatsen. Als dit niet mogelijk is, verzamel ze dan in 
een emmer of doos en houd ze warm (!) in de cabine van de tractor. 
Kuikens koelen immers snel af.  Als de bewerkingen voorbij zijn, laat je 
de kuikens weer vrij op het perceel. In korte tijd roepen de ouders hun 
jongen weer bij elkaar. De kuikens dienen op een veilige plek neer
gezet te worden. Laat ze nooit los op het perceel zelf of op een aan
grenzend perceel want het risico is groot dat ze weer voor de tractor 
belanden. 

 



bescherming in de kuikenfase (mei – juli)
2 Teeltvrije randen bespreken 
 Kuikens die op bouwlandpercelen uit het ei komen, hebben nauwelijks 

dekking of voedsel. Daarom lokken de oudervogels hen direct naar de 
perceelranden. Op die plekken is enorme winst te halen als hier brede 
teeltvrij stroken zijn aangelegd. Het inzaaien van deze stroken met 

 een zaadmengsel van grassen en/of kruiden zorgt voor een structuur
rijke vegetatie met vele insecten waar dekking en voedsel te vinden 
is. Ook het in april/mei realiseren van een beweid perceel naast een 
maïsperceel is voor akkervogels een zinvolle beheermaatregel.

Teeltvrije rand Ingezaaide kruidenrand



bescherming in de kuikenfase (mei – juli)

3 Verjaagstokken plaatsen 
 Door een dag voordat de bewerkingen plaats vinden hoge stokken in 

het perceel te plaatsen waarin plastic zakken of linten aan verbonden 
zijn, treedt verstoring op. Hierdoor zullen de oudervogels hun jongen 
wegleiden van het perceel met de stokken. Plaats ongeveer 6 verjaag
stokken per hectare.

 Let op: 
 •  Verjaagstokken niet toepassen als er nog vogels broeden op  

 het perceel.
 •  Verwijder de stokken/zakken direct tijdens het bewerken: 
  voorkom gewenning! Indien een dag later opnieuw het land moet   

 worden bewerkt, dan zullen opnieuw stokken/zakken moeten 
  worden geplaatst.
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