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Vele jaren ervaring met wei-
devogels en het daarbij beho-
rende landschap zijn door Jan 
van  der  Geld,  Niko  Groen  en  
Ron van ’t Veer verwoord in 
dit  boek  dat  net  zo  goed  als  
ondertitel “van weleer naar 
herstel in de toekomst” had 
kunnen hebben. Zij nemen 
ons mee, van de jaren vijftig 
van de vorige eeuw naar een 
mogelijk nieuwe en zekere 
toekomst voor de weidevo-
gels in ons land. 
In de eerste hoofdstukken 
wordt antwoord gegeven op 
twee vragen: “Wat zijn wei-

devogels?”, en “Wat is hun voorkeursbiotoop?” Dan wordt er teruggekeken naar 
begin jaren vijftig toen het in de agrarische gebieden nog goed toeven was voor 
onze weidevogels. En vooral naar het waarom. 
De ruilverkaveling, aanpassing van de waterlopen, uitbreiding van het wegennet, 
groei van de industrie, aanplant van bomen rond voormalige boerderijen en op-
rukkende bebouwing, het zijn slechts enkele factoren die het landschap deden 
veranderen. De intensivering van het boerenbedrijf, schaalvergroting, intensieve 
bemesting, keuze voor hoogproductieve grassoorten, verlaging van de waterstand 
en het op stal houden van koeien kwamen daar naast verminderde reproductie en 
verhoogde predatie nog eens boven op. Al deze factoren die bepalend zijn voor 
een afnemende weidevogelstand, komen stuk voor stuk aan bod. De tekst wordt 
overvloedig met fotomateriaal ondersteund.  
Met verantwoord beheer en goede politieke keuzes zien de auteurs toch nog mo-
gelijkheden om de weidevogels voor ons land te behouden. In het algemeen geldt 
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dat de waterstand weer omhoog zal moeten, de mestgift omlaag, het maaiseizoen 
later moet aanvangen, de afwisseling van de gewassen groter moet worden en 
dat het open karakter van het landschap hersteld moet worden.  
Een boek vol van wetenswaardigheden en schitterende foto’s dat iedereen die zich 
aangetrokken voelt tot of bezighoudt met weidevogels als verplichte literatuur op 
zijn lijstje moet hebben staan. 
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Niet direct een veldgids waar je als 
vogelaar naar op zoek bent, maar die 
al lezend wel gaat boeien. De  soorten 
waartoe de auteurs zich hebben be-
perkt, vallen - zoals de titel doet ver-
moeden -  onder de definitie “exoten”. 
De auteurs volgen daarbij  zoveel mo-
gelijk  de  door  ministerie  van  EZ  en  
internationaal aanvaarde definities.  
De in deze gids besproken selectie 
omvat  uiteindelijk  150  soorten.  Deze  
worden opgesplitst in drie groepen: 
land,  zoet  water  en  zout  water.  Op  
een enkele uitzondering na, staan 
afbeelding en beschrijving op één 
bladzijde. De soorten worden op een 
systematische wijze behandeld. Repe-
terend zien we: herkenning, gelijkende 
soorten, ecologie, herkomst, de manier waarop ze in ons land zijn aangekomen en 
jaar van aankomst. Er wordt aandacht besteed aan de verspreiding en de gevol-
gen daarvan voor de flora en fauna in ons land. Ook het beheer komt beperkt ter 
sprake. 
Ronduit jammer is de keus van de lettergrootte of moeten we in dit geval spreken 
over de letterkleinte?  
  
  
   


