
Project Weidevogels : een terugblik op ons eerste werkjaar. 
 
Het Vlaamse weidevogelproject, met Pascale Steurbaut van Natuurpunt als Vlaams coördinator, 
heeft dit jaar z’n vierde seizoen afgesloten. Ook onze regio is al een tijdje hiermee bezig : reeds 
drie sezoenen is Kris Ternier, als vrijwilliger, actief in de Ijzervallei, samen met Jeroen Debruyne. 
Een achttal percelen, samen goed voor 10,26 ha maaigrasland, worden opgevolgd. Ook in de 
Handzamevallei (Diksmuide) zijn er beheersovereenkomsten rond weidevogels. Vorig jaar werden 
de percelen volledig opgevolgd door Jurgen Depuydt. Dit jaar kreeg hij versterking van De Kerkuil, 
die het geheel regionaal coördineert. Het weidevogelproject Westkust omvat momenteel 12 
vrijwilligers die samen 100 hectare opvolgen. Het ene gebied is al interessanter dan het andere. 
 
Het weidevogelseizoen had te kampen met serieuze droogte. In de maand april was de grond 
kurkdroog en voor menig wormenzoeker was het ‘hard’ werken. Naast de droogteproblemen hadden 
we te maken met de aanwezigheid van onze vriend Reinaert. Ook de zwarte kraai kwam soms roet in 
het eten gooien en predeerde ongetwijfeld een aantal gruttonesten. Genoeg geklaagd, welke 
resultaten boekten we ? 10 koppels kievit en 3 koppels grutto werden opgevolgd en beschermd op 
de percelen in overeenkomst. Als je dit omrekent naar het aantal hectaren is dit eerder 
teleurstellend. Ware het niet dat er daarnaast nog een 4-tal koppels grutto aanwezig waren die 
hoogst waarschijnlijk werden gepredeerd. Ook een koppel tureluur werd een tijdje waargenomen in 
het hartje van de Handzamevallei alsook minimum 1 koppel slobeend en een koppel roodborsttapuit. 
 
Op een perceel te Beerst werd, dankzij de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen 
(Natuurfonds), een geslaagde bescherming uitgevoerd voor een tweetal koppels grutto. Eind april 
waren er zelfs drie koppels aanwezig. Het hoge gras, een ontsnappingsroute langs een sloot en een 
gebrek aan ervaring, belette het markeren van de nesten. Daarom werd besloten om naar de 
landbouwer (Philippe Sinnaeve) te stappen om te vragen of het maaien van een deel van het perceel 
(1 ha) tegen een vergoeding kon worden uitgesteld tot half juni. De zone omvatte een grote 
vochtige plaats en een perceelrand van een 10-tal meter waar de nesten ongeveer konden worden 
gesitueeerd. Het voorstel werd positief onthaald en op 26 mei konden vier fel alarmerende ouders 
worden vastgesteld, hét teken dat er jongen waren. De ouders maakten ook gebruik van andere, 
omliggende percelen in overeenkomst (uitstel van maaien) om hun jongen naar voedsel te doen 
zoeken. 
 
Kris Degraeve 
 

Kievitsnest Eggewaartskapelle-Rode Poort Pulli kievit in wegberm Beveren-Kalsijde 
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