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Nr. 41 Weidevogelbescherming 
 

Weidevogels worden beschermd door mogelijke broedgevallen te inventariseren en registreren. Vrijwilligers 

zoeken en markeren weidevogelnesten op akkers en weilanden. Soms wordt hierbij een drone gebruikt.  

Een risico kan ontstaan als door een (klein) ongeval op een afgelegen locatie de hulpdiensten niet tijdig bij het 

slachtoffer kunnen komen. Bijvoorbeeld als iemand wordt aangevallen door aanwezig vee.  

Soms zijn er (lokaal) uitbraken van besmettelijke ziektes die schadelijk kunnen zijn voor mensen of dieren. 

 

Werkzaamheden 
• Broedgedrag van vogels registreren 

• Nesten opsporen 

• Communiceren met boer, loonwerkers en veldmedewerkers 

• Markeren, beschermen of verplaatsen van nesten 

• Vliegen met een drone door gecertificeerde vrijwilligers 

Gereedschappen  
• Verrekijker 

• Markeerstokken of mandje 

• Plantschepje 

• Nestbeschermer voor vee en bemesting 

• Vlaggenstokken om eventueel kuikens met 
ouders uit perceel te verjagen 

• Drone 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Stevig schoeisel of laarzen 

 

Basismaatregelen 
Hieronder staan de algemene basismaatregelen voor veilig werken. Die gelden dus in principe bij alle werkzaamheden. 
 

• Vrijwilligers zijn bekwaam voor de betreffende werkzaamheden.  

• Iedereen let op elkaar en helpt elkaar veilig te werken 

Maatregelen van deze VRIE 
Hieronder staan de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die specifiek horen bij de werkzaamheden en omstandigheden uit 
deze VRIE. Neem de maatregelen over op het werkdagformulier. De volledige lijst vind je in het kleurenschema hierna.  

 

• Ga altijd met minimaal 2 mensen het veld in. 

• Wees altijd (mobiel) bereikbaar. 

• Overleg met de boer voordat je zijn perceel betreedt. 

• Vermijd weilanden met vee. 

• Sluit hekken en draden. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

Verwondingen door een aanval van vee of 
door het losbreken van vee  
 
 
 
Gevaar door geïsoleerd werken 
 

• Overleg altijd vooraf met de boer over het vee en 
de werkzaamheden.  

• Vermijd weilanden met vee.  

• Sluit hekken en draden. 
 

• Ga altijd met minimaal 2 mensen het veld in. 

• Wees altijd (mobiel) bereikbaar.  
 

Midden 

!! 

Verwondingen door klimmen over hekken of 
onder of over afrasteringen gaan. 
 
In sloot vallen bij oversteekplanken over 
slootjes. 
  
Val en struikelgevaar  
 

 

• Let op losliggende draden/afrasteringen 
  

• Spring nooit over sloten, maar loop om. 

• Kijk waar je loopt (oneffenheden, greppels, 
koeienvlaaien, gladde bruggetjes en planken over 
slootjes). 

 

Laag  

! 
Gevaar door langsrijdende 
landbouwmachines 
 
 
 
 
Vogelgriep of H5N8-virus 

• Overleg altijd met de boer voordat je zijn erf of 
perceel betreedt. 

• Hanteer het principe ‘Zie je mij, zie ik jou’: Blijf 
zichtbaar en hou oogcontact met bestuurders van 
trekkers, mobiele werktuigen en oogstmachines.  

 
De vogelgriep is, voor zover nu bekend, niet schadelijk 
voor mensen. Toch moeten ten tijde van vogelgriep op 
een aantal boerenbedrijven maatregelen worden 
genomen om verspreiding te voorkomen. Hygiëne is 
hierbij belangrijk. Volg hiervoor de aanwijzingen van de 
boer op.   
 

 


