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Weidevogelbeheer in Friesland 

Weidevogels komen traditioneel bij uitstek voor in de lager gelegen open 
weidegebieden van Nederland. Het zwaartepunt van enkele van de meest 
aansprekende soorten in Europa, de Grutto en Kievit, ligt in Nederland. 
Binnen Nederland is Fryslân een belangrijke provincie voor broedende 
weidevogels. Het in vergelijking met andere provincies grote aandeel 
grasland in het landelijk gebied is hiervoor de belangrijkste reden.  

De traditioneel grote rol die Fryslân speelt voor weidevogels draagt er 
mede toe bij dat weidevogels binnen het provinciale natuurbeleid worden 
beschouwd als een belangrijke soortgroep. Dit wordt ook ingegeven door 
het nakomen van nationale en internationale verplichtingen voor 
bescherming en behoud. Voor deze soorten ligt de nadruk op behoud en 
verbetering van de stand.  

Wat doen wij? 
De leden/boeren van It Lege midden krijgen via het ANLB een vergoeding 
voor maatregelen die zij op hun bedrijf nemen die het leefgebied van de 

weidevogel ten goede komen. Er worden bijvoorbeeld 
plas-drassen aangelegd in het weiland waar de vogels 
kunnen foerageren, maaidata worden uitgesteld en 

Huiskatten in cijfers 

In Nederland worden ongeveer 2,6 miljoen katten als huisdier gehouden, 
volgens het rapport Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector 2015, 
gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.  

Het aantal zwerfkatten dat in Nederland rondloopt, wordt geschat op 
135.000 tot 1.200.000. 

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging schat dat er jaarlijks 8.000 tot 
13.500 verwilderde katten worden doodgeschoten. 

Wat katten precies aan andere dieren vangen, is onder meer te zien via de 
website waarneming.nl. De site organiseert 'Wat vangt de kat'.  Hier kunnen 
gebruikers laten zien van wat hun kat zoal vangt.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/03/feiten-cijfers-gezelschapsdierensector-2015
https://watvangtdekat.waarneming.nl/wn_watvangtdekat.php
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maaien gebeurt gefaseerd zodat de kuikens schuilmogelijkheid houden, er 
worden speciale kruidenrijke mengsels gebruikt die insecten aantrekken 
die weer als voedsel voor de vogels  dienen, koeien worden geweid en 
predatoren worden binnen de kaders van de wet beheerd. 

Verschillende partijen werken hard aan het behoud van de 
weidevogelstand, toch is er nog steeds sprake van een afname van het 
aantal vogels door verschillende factoren.  

Op de graslanden met in meer of mindere mate op weidevogels afgestemd 
beheer gaat de afname minder snel en lijkt zelfs te stabiliseren.   

Helaas lijkt het aantal katten dat gezien wordt in de kwetsbare gebieden toe 
te nemen. Vandaar dat wij de kattenbezitters bewust willen 
maken van wat de kat in de natuur kan aanrichten,  zodat we 
met uw hulp de weidevogels een goede kans kunnen geven! 

-Laat uw kat eventueel aangelijnd in de tuin. Zo heeft hij enige 
bewegingsruimte, maar kan niet overal komen. Een ander alternatief is een 
buitenren voor de kat. 
- Zorg dat de kat altijd naar binnen kan als hij dat wil. U kunt hem belonen 
met een lepeltje blikvoer als hij ’s avonds weer binnenkomt. 
-Verstop kattensnoepjes bijvoorbeeld in een lege keukenrol. Zo moet de kat 
jagen voor zijn eten en daar houden ze van. 
-Laat katten op hoge plekken komen zoals tafels en kasten. Dat zijn de 
fijnste plekken om te rusten. 
-Zorg voor uitdaging bij het eten. Verplaats de bakjes voer regelmatig of 
verstop het eten in voerballen die ze zelf moeten zoeken. 
-Zorg voor een brandschone, open kattenbak. 
-Lege dozen worden over het algemeen zeer gewaardeerd door katten, laat 
ze een tijdje staan ter vermaak van uw kat. 
-Laat uw kat steriliseren of castreren, zodat er niet onbedoeld nestjes 
(zwerf)katten geboren worden. 

Tips voor de kattenbezitter  
Hou de kat in ieder geval binnen tijdens het broedseizoen tussen maart 

en juli, niet alleen beschermt u de jonge dieren maar helaas is het 
voorjaar ook een tijd waarop veel katten verkeersslachtoffer worden. 

 


