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Weidevogelvereniging Achterhoek

Weidevogelvereniging
Achterhoek zoekt steun
op alle fronten

‘Subsidiegeld kan veel
effectiever worden ingezet’
niet integraal naar maatregelen wordt
gekeken; er is geen samenhang in het
beleid. Er is best veel geld beschikbaar
gesteld, maar slechts weinig komt echt
bij de weidevogel terecht. Zo worden er
bijvoorbeeld contracten afgesloten met
landeigenaren, om weidevogel beschermende maatregelen te nemen. Maar als
die contracten gelden voor perceel x en
z, terwijl uit tellingen blijkt dat vogels juist
broeden op perceel y dat er net buiten
ligt en waarvoor dus geen contract geldt,
dan schiet je het doel voorbij. Ook zijn er
soms maatregelen die goed zijn voor de
ene – bedreigde – diersoort, terwijl ze
juist extra druk op de andere soort leggen. De ‘gesubsidieerde’ rapporten staan
vol met voorbeelden.”

‘Weidevogelman’

ACHTERHOEK – De Weidevogelvereniging Achterhoek zoekt steun, op allerlei
fronten. De vereniging zoekt nieuwe bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren en
steun voor het aanstellen van een professional als ‘weidevogelman’.
Door Lydia ter Welle
Foto’s: Jos Korenromp

Interim-voorzitter en -secretaris Bernard
Lichtenberg en interim-penningmeester
en vrijwillig veldwerker Frans Bouwhuis
luiden de noodklok. “Het gaat dramatisch
slecht met de weidevogelstand. Dat is
bekend en dat wordt op allerlei fronten
aangetoond, maar waar het aan ontbreekt is samenhangend beleid om de
weidevogelstand van de ondergang te
redden”, aldus Lichtenberg.

Predatoren

Frans Bouwhuis vult aan: “Er zijn veel bedreigingen voor weidevogels. Denk aan

de explosieve groei van het aantal predatoren (dieren die op andere dieren jagen
om ze te doden) zoals kraaien en eksters,
marterachtigen en vossen. Daarnaast kan
het weer roet in het eten gooien: droogte, maar ook veel vocht tijdens de broedperiode of in de tijd dat de jongen worden
grootgebracht. En verder is het bedrijfseconomisch voor boeren – vrijwel zonder uitzondering liefhebbers van de natuur en weidevogels – lastig om veel tijd
en dus geld te steken in het ondersteunen
van weidevogels. Het wordt hen door regelgeving en beschikbare alternatieven
bijna onmogelijk gemaakt om afstand te
doen van productiemethoden die een
bedreiging vormen voor de weidevogel.

Nieuwe leden, vrijwilligers
en bestuursleden van harte
welkom
Daarom pleiten wij voor de gesubsidieerde weidevogel boerderijen.

Leefomgeving en de drie V’s

“Uiteraard zet de vereniging zich ook in
om de leefomgeving voor weidevogels
in stand te brengen of te houden”, aldus
Lichtenberg. Plasdrasgebieden en biodiversiteit worden al maar zeldzamer in
de Achterhoek. Verdroging is een grote
veroorzaker. Gelukkig zijn er al nieuwe
initiatieven door ‘omdenken’ in waterbeheer. Hij vervolgt: “De drie V’s zijn de
basis behoefte hiervoor : Voedsel, Veiligheid en daardoor Voortplanting. Zonder
deze ingrediënten is het voor (mens) en
dier niet mogelijk te overleven.” Door zogenaamde overhoekjes in te zaaien met
kruidenmengsels, verantwoord bermbeheer en kruidenrijke akkers en weilanden
helpen we de insectenstand en daarmee
de voedsel bron voor de weide- en ak-

‘Wij pleiten voor
gesubsidieerde
weidevogelboerderijen’

voor de kraaien een prachtig kompas: ze
herkennen het als teken dat er nesten
zitten. Dat gecombineerd met de grote
aantallen predatoren in verhouding tot
het kleine aantal weidevogels betekent
dat het voor weidevogels als grutto, kievit
en wulp bijna onmogelijk is om een nest
jongen groot te brengen.”

Geen samenhang

Allerlei organisaties en overheden zijn
het eens met de Weidevogelvereniging:
de weidevogel wordt ernstig bedreigd
en verdient steun. Maar er komt weinig
of geen geld terecht bij maatregelen
om de weidevogel te steunen. Lichtenberg: “Het probleem is vaak ook dat er

Bouwhuis: “Al jarenlang pleit ik daarom voor het aanstellen van een weidevogelman in een betaalde functie, een
professional met hart en passie voor de
weidevogelstand. Iemand die alle informatie en organisaties bij elkaar brengt
om te zorgen voor maatregelen die de
diversiteit en aantallen van weidevogels
bevorderen. Maar daarvoor is geld nodig. Subsidiegeld dat door provincie en
overheden nu ook al via gerenommeerde
stichtingen wordt ingezet, kan dan veel

effectiever besteed worden en echt op
de plek aankomen waarvoor het bedoeld
was: de weidevogel.”

Sponsoren

Lichtenberg: “Er wordt snel naar overheden gekeken, maar we denken ook aan
bedrijven. Want een zichzelf respecterend bedrijf wil het beste voor zijn medewerkers, en daarbij hoort ook een mooie
Achterhoek, met voldoende mogelijkheden om in een mooi, divers landschap te
recreëren en ontspannen.

Nieuwe bestuursleden

De Weidevogelvereniging Achterhoek is
op zoek naar actieve nieuwe bestuursleden en vooral vrijwilligers (m/v). “Voor
alle vrijwilligers, of het nu bestuursleden
of veldwerkers zijn, geldt dat ze passie
voor de weidevogel moeten hebben.
Maar een bestuurslid kan ook iemand
zijn die niet zo houdt van het veldwerk,
maar die wel op het administratieve vlak
en dankzij zijn netwerk veel kan doen. We
denken aan het instellen van compact
dagelijks bestuur, met daarnaast diverse
werkgroepen met coördinatoren. Bijvoorbeeld een werkgroep veldwerk, met
een coördinator die de werkzaamheden
in goede banen leidt, of een werkgroep
PR en sponsoring, die zorgt voor de nodige publiciteit en op zoek gaat naar donaties, sponsorbijdragen en subsidies.
Kortom: een structuur waarbij iedereen
doet waar hij goed in is.”

kervogels. De patrijs projecten zijn goede voorbeelden. Ook hiervoor zijn vaak
subsidie mogelijkheden, vaak kan de vereniging daarin een advies rol in vervullen.
Vrijwilligers zijn nodig om de handen uit
de mouwen te steken. “ We hopen dat
ook bedrijven zouden dit soort projecten
financieel willen omarmen.”

Bedreiging

De zeer gedreven veldwerker Bouwhuis
toont met verhalen en foto’s de grote
problemen. “Wij als veldwerkers kunnen
tijdens de broedperiode van weidevogels wel helpen met markeren van nesten, zodat de boer met maaien dat stuk
grasland kan ontzien, maar helaas constateren we dat bijvoorbeeld vossen en
marterachtigen ook veel profijt hebben
van het markeren. Dankzij onze geursporen kunnen ze nesten vlekkeloos opsporen en leegroven. Daarom werken we al
maar meer met drones, voorzien van een
warmtecamera. Maar ook kraaien zijn uitermate slim en behendig in het vinden
van nesten. Als er ergens in een weiland is
gemaaid, en er blijft om een gemarkeerd
nest heen een stuk ongemaaid, dan is dat

Mensen die belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij de Weidevogelvereniging Achterhoek, en die zich als bestuurslid of vrijwilliger willen inzetten, of
sponsor willen worden kunnen voor alle informatie en aanmelding terecht op
de nieuwe website: www.weidevogelverenigingachterhoek.nl

