
Weidevogelbeheerders gezocht (v/m) 
 
Altijd al natuurbeheerder willen worden? Je eigen gebied onder je hoede hebben? Dan is dit je kans! 
 
De Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalwijk zoekt enkele vrijwilligers die het beheer van 
haar Weidevogelleefgebied ‘De Kroon‘ willen verzorgen. 
 

Wat? 
Wij beheren ca 10 hectare weidevogelleefgebied (grasland met een mooie plasdras) die wij van de 
gemeente Houten pachten. Wij doen dat samen met vrijwilligers en met een veehouder. Daarnaast 
verzorgen wij de weidevogelbescherming in het weidevogelleefgebied van onze buren, Vitens. 
De groep vrijwilligers bestaat uit een kleine kerngroep van 2 mensen en een grotere groep die onder 
leiding van de kerngroep de verschillende werkzaamheden (zie kader) uitvoert. De kerngroep zoekt 
versterking met mensen die in de rol van coördinator willen groeien en deze rol over enkele jaren 
over willen nemen. De kerngroep doet het volgende: 
- Contacten onderhouden met de 

veehouder, Vitens, gemeente en 
waterschap over het beheer; 

- De werkzaamheden organiseren en mede 
uitvoeren; 

- Alle natuurbeheeraspecten van het beheer 
behartigen, inclusief inventariseren 
weidevogels. 

- Ten minste één lid van de kerngroep is ook 
lid van het bestuur van de Stichting.  

 
Wie? 
Welke mensen zoeken we? Mensen die: 
- gaan voor natuur in de gemeente Houten 
- voldoende tijd hebben: in het broedseizoen (maart-juni) 1 à 2 dagdelen per week, rest van het 

jaar 1 à 2 dagdelen per maand 
- kennis hebben (of willen opdoen) van weidevogels/ecologie en/of agrarisch beheer 
- vrijwilligers kunnen enthousiasmeren, aansturen en waarderen 
Je hoeft niet al deze aspecten te hebben, het gezamenlijke kernteam uiteraard wel. 
 

 

Heb je zin? 
Neem dan contact met ons op via info@wevs.nl, we voeren 
dan een gesprek met je en als we dan van twee kanten 
enthousiast zijn, is het geregeld. 
Kijk voor meer informatie alvast op www.wevs.nl  

 
 

Werkzaamheden weidevogelbeheer: 
- Februari: plaatsen vossenraster, 

watersysteem klaar maken 
- Maart: start weidevogelseizoen 
- Juni: einde weidevogelseizoen, veehouder kan 

maaien als de jongen vliegvlug zijn 
- Juli-september: beheerswerkzaamheden, met 

name bestrijden distels en zuring; contact 
onderhouden met veehouder over beheer 


