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Zoals al zijdelings gesignaleerd in De Strandloper
van 1996, werd er in het voorjaar van 1996 een
cursus weidevogelbescherming gegeven door
Landschapsbeheer Zuid-Holland in het Jan Ver
wey Natuurcentrum.
Hiervoor hadden zich 28 personen uit de omge
ving aangemeld, waarvan 22 zich bereid verklaar
den om nog datzelfde jaar deel te nemen aan be
schermingsactiviteiten.
Na alle theorie die op de drie avondbijeenkomsten
over de cursisten was uitgestrooid, werd op 20
april het een en ander in de praktijk toegelicht op
het veehoudersbedrijf Duineveld in de Roovers
broekpolder in Lisse.
Waarom zo maar opeens een cursus weidevogel
bescherming in Noordwijk?
Dit is het rechtstreeks gevolg van een in 1993 op
gesteld "Plan van Aanpak" (zo heet dat nu
eenmaal tegenwoordig), om landelijk het vrijwillige
weidevogelbeheer sterk uit te breiden.
Dit was zuiver een kwestie van uitbreiden, want al
vanaf 1982 vinder in Zuid-Holland door vogelwei
degroepen of individuele boeren en vrijwilligers be
schermingsactiviteiten plaats.
Tussen 1982 en 1992 was echter nauwelijks groei
te bespeuren en gezien de steeds grotere aanslag
die in allerlei plannen wordt gepleegd op het are
aal grasland en het steeds intensiever gebruik van
de grond, waardoor een aantal specifieke weidevo
gels sterk in aantal afnam, was het tijd voor actie.
De uitgangssituatie in 1993 was als volgt: 240
vrijwilligers en 240 veehouders, een beschermd
areaal van 5000 ha en 4400 gevonden legsels.
Middels het vijfjarenplan 1994- 1998 moest dit wor
den opgevoerd tot 650 vrijwilligers, 600 veehou
ders en een totale oppervlakte van 15.000 ha.
Op diverse plaatsen ontstonden nieuwe groepen
die door middel van cursussen door Landschaps
beheer Zuid-Holland de nodige kennis kregen aan
gereikt.

Ove rzicht van de jare n 1993 t/m
1998 (doe lste l l i n g)
Aantal
vrijwilligers

Aantal
veehouders

Aantal.
Ha

Aantal
gev.legseis

1993

240

240

5000

4400

1994

3 18

320

7000

6000

1995

483

43 1

9800

7400

1996

5 17

474

11500

8300

1997

--

---

---

--

1998

650

600

15000

---

Jaar

6

-

-

Het "Plan van Aanpak" had reeds in 1994 duidelij
ke resultaten en dat geldt ook voor de jaren 1995
en 1996. Het ziet er dus naar uit, dat de gewenste
doelstelling in 1998 gehaald zal worden.
In het streven naar uitbreiding van het bescherm
de areaal en het aantal beschermde nesten, werd
dus de reeds genoemde cursus in Noordwijk gege
ven door Frank Visbeen.
Ondertussen was een veldmedewerker, Onno
Steenkamp, bezig in onze streek rond te kijken
naar interessante weidevogelgebieden en met de
betrokken boeren gesprekken te voeren.
Zoals te verwachten stonden beslist niet alle boe
ren te trappelen om voortdurend een aantal
vreemde pottenkijkers op hun weilanden te heb
ben rondstappen.
Niettemin kon de nieuwe groep, niet in het minst
door de aanmelding van het vliegveld Valkenburg,
beginnen met een areaal van zo'n 470 ha.
Tijdens deze activiteiten werd door Onne Steen
kamp aan verschillende leden van de groep verde
re ondersteuning gegeven. U zult begrijpen dat het
opsporen en ook verder in de gaten houden van
de nesten een zeer tijdrovende bezigheid is, maar
als door dit werk weer een aantal nesten zijn ge
spaard en je later de Kievit, Grutto, Tureluur enz.
met hun pullen door de weilanden ziet scharrelen,
dan geeft dat toch een groots gevoel.
Voorop staat in ieder geval dat de betrokken boe
ren eveneens vrijwillig meedoen en dat de huidige
bedrijfsvoering dus onaangetast blijft, hoe graag je
dat in sommige gevallen ook zou willen verande
ren.
Tot slot van dit artikel geef ik u nog even de cijfers
van de Vogelweidegroep Noordwijk over het jaar
1996
Soort

Aantal
nesten

Uit

Niet uit

Grutto

50

45

5

Kievit

138

103

35

Knobbelzwaan

2

2

-

Meerkoet

3

2

1

Patrijs

2

-

2

Scholekster

19

15

4

Tureluur

12

7

5

Wilde Eend

8

6

2

Wulp

1

1

-

Totaal

235

18 1

54

De oorzaken voor niet uitkomen waren onder
meer: predatie (5,5%), beweiding (1, 3%), werk
zaamheden (8, 1%), verlating (0,4%) en overige
oorzaken (7,7%).

