
 

 
 

Weidevogels 

Trouwe bewoners van onze polders 

 
Deze groep vogels zijn geen familie van elkaar, maar ze hebben wel iets met elkaar 
gemeen: Ze maken nesten in weilanden, waar ze hun eieren op uitbroeden. 
Voorbeelden van weidevogels zijn de kievit, grutto, wulp en tureluur. 

 

 
 
Grote groepen en jongen 
Weidevogels leven in grote groepen. Dit doen ze, omdat ze op die manier roofdieren 
kunnen afschrikken. Samen staan ze sterk. Soms gebeurt het zelfs dat 
verschillende soorten weidevogels gezamenlijk leven. 

Weidevogels eten insecten. Die zijn in voorjaar en zomer volop in de weilanden te 
vinden. In het najaar als hun jongen groter zijn, vliegen ze naar warme landen. Dan 
is er in Nederland niet genoeg voedsel meer te vinden. 



 

 
 

Nestvlieders 
De jongen van veel weidevogels kunnen als ze uit hun ei kruipen meteen kijken, 
lopen en eten. Ze kunnen dus meteen vluchten bij gevaar. Daarom noemen we ze 
nestvlieders. Vlieden betekent namelijk vluchten.  
Dat is heel anders dan bij nestblijvers. Dat zijn vogels die bijvoorbeeld in een 
nestkastje geboren worden, zoals de koolmees. Ouders van die vogels moeten hun 
jongen nog lang voeren. 

De vogels leggen allemaal drie tot vier eieren per keer. Hun eieren zijn zó gekleurd 
en gespikkeld, dat je ze in het veld bijna niet ziet. Ook de jongen kunnen zich 
uitstekend verstoppen, omdat hun kleuren niet opvallen. De eieren én de jongen 
hebben dus schutkleuren. Ze krijgen de opvallende kenmerken, zoals de rode 
snavels en poten, pas als ze zichzelf goed kunnen redden. 

Uitkijk 
Sommige weidevogels staan op de uitkijk, ze gaan dan op een paaltje of een 
verhoging staan. Zo overzien ze het hele weiland. 

Doordat de akkerbouw in de loop der jaren erg is veranderd, hebben weidevogels 
het soms moeilijk. Ze hebben niet voldoende rust en ruimte om hun jongen groot te 
brengen. Daarom zijn er nu speciale weidevogelboerderijen. Hier kunnen de vogels 
hun jongen in alle rust grootbrengen. 

Steeds meer boeren vinden het belangrijk om de vogels in hun weilanden te 
beschermen. Ze laten daarom vogelvrienden op hun weiland zoeken naar nesten. 
Vogelvrienden zijn mensen die met stokken aangeven waar de nesten zijn. De boer 
kan er dan omheen maaien.  
Boeren kunnen ook nestbeschermers over de nesten heen zetten. Grazende koeien 
lopen keurig om de nestbeschermers heen. 


