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Weidevogelbeschermers in de

Vechtstreek boeken successen

Drie jaar zijn onze leden nu bezig met weidevogelbescherming in de Vechtstreek

en de activiteiten werpen vrucht af, zoals blijkt uit dit verslag. De hulp van meer

enthousiastelingen, zou de resultaten nog verder positief kunnen beinvloeden.

Guus van der Poel

Fig. 2 laat zien dat de toename

bij alle soorten te zien is. De kie-

vit bleef uiteraard onze talrijkste

broedvogel (136 nesten) op af-

stand gevolgd door grutto (40

nesten), scholekster (17 nesten)

en tureluur (15 nesten). Ook 10

wilde eenden, 4 meerkoeten, 2

veldleeuweriken en 1 knobbel-

zwaan werden door

ons op het nest be-

trapt. Al met al verge-

leken met de twee

voorafgaande jaren

over de hele linie een

duidelijke toename.

Ook het percentage

uitgekomen nesten lag
voor de belangrijkste

weidevogels (kievit,

grutto en tureluur) dit

jaar hoger dan in

1995. Tachtig tot ne-

gentig procent van alle

nesten kwam uit. Alleen het

uitkomstpercentage van de wilde

eend ging licht achteruit.

Deze resultaten zijn door een

groep van totaal 18 vrijwilligers

behaald, die in groepjes van 2

tot 3 man/vrouw van begin april

tot begin juni de 10 deelne-

mende bedrijven wekelijks be-

zochten. Het is duidelijk dat wil-

len we de opgaande lijn vasthou-

den, we onze activiteiten zullen

moeten uitbreiden. Meer deelne-

mende bedrijven is geen pro-

bleem: aangetrokken door ons

succes (mondreclame) hebben

zich al weer enkele nieuwe be-

drijven aangemeld. Er is dus

ruimte om enkele nieuwe groe-Figuur 1

Mede door de samenwerking
tussen boeren en vrijwilligers
was 1996 een goed jaar voor de

weidevogels in de Vechtstreek.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen

dat ook de weergoden niet te-

gengewerkt hebben: er was late,

strenge vorst, gevolgd door een

koud en droog voorjaar. De late

vorst maakte dat de zware ma-

chines voor het mest uitrijden en

het egaliseren van het land hun

werk al gedaan hadden voordat

de vogels in april gingen broe-

den. Het koude voorjaar zorgde
ervoor dat het gras langzaam

groeide, waardoor de nesten re-

latief makkelijk te vinden waren

en de meeste nesten al uit wa-

ren, voordat de boeren weer op

het landverschenen voor de

eerste snede. Nestbeschermers

zijn dan ook praktisch niet ge-

bruikt.

Dit was al weer het derde

achtereenvolgende seizoen dat

wij met weidevogelbescherming
actief zijn in de Vechtstreek. Als

we de resultatenvan deze drie

jaar eens op een rijtje zetten,

dan zien we dat het aantal deel-

nemende bedrijven en het aantal

beschermde hectaren gestaag

toeneemt (zie fig. 1): in 1996 10

bedrijven en 250 ha beschermd.

Het leuke is dat fig. 1 ook laat

zien dat het aantal gevonden (en

beschermde!) nesten veel har-

der stijgt. Het aantal gevonden
nesten per hectare verdubbelde

praktisch ten opzichte van 1995

en benaderde de grens van ge-

middeld 1 nest per hectare.
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pen te formeren, die ook ko-

mend jaar weer kunnen rekenen

op begeleiding van een door

Landschapsbeheer Noord-Hol-

land ter beschikking gestelde er-

varen (professionele) weide-

vogelbeschermer. Belangstellen-

den kunnen zich bij mij opgeven,

het liefst door inzending van een

briefkaartje aan onderstaand

adres onder vermelding van ei-

gen adres en telefoonnummer.

Wie zich tijdig aanmeldt, ont-

vangt een uitnodiging voor onze

voorjaarsbijeenkomst in maart.

Op deze bijeenkomst worden ter

voorbereiding op

het nieuwe sei-

zoen de groe-

pen ingedeeld.
Laat de kans om

dicht bij huis op

een nuttige ma-

nier met je

hobby bezig te

zijn niet lopen!

A.M. van der

Poel, Bühr-
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