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Vijf jaar bescherming van

weidevogels in Eempolders

Al vijf jaar werken vogelaars uit onze werkgroep samen met boeren in de

Eempolders om weidevogels te beschermen. Tijd dus voor een lustrumverslag

van de Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied. De redactie van De

Korhaan maakte een samenvatting.

Marc van Houten

Die ontwikkelingen vallen dus

positief uit voor de doel-

groep: de weidevogels.
Wat echter ook belangrijk

is, is dat het wederzijdse

begrip tussen de meewer-

kende boeren en vogel-
beschermers verder toe-

neemt.

Weer

De droogte in combinatiemet de

langdurige winter- en voor-

jaarskoude was in 1996 zeer ab-

normaal. Het KNMI heeft tussen

juli 1995 en april 1996 iets meer

dan de helft (330 mm.) neerslag

gemeten die normaal gesproken
valt (620 mm). April 1996 was

de droogste aprilmaand van

deze eeuw.

Door de vorst in de grond en de

extreme droogte konden de kie-

viten en laterook de grutto’s op

de weilanden nog niet volop

voedsel vinden. Gevolg hiervan

was dat kieviten en zelfs grutto’s

op de meest vreemde plaatsen

gingen foerageren, zoals in weg-

bermen, bosranden, plantsoenen
en grotere tuinen.

Al vijf jaar worden er in het

graslandgebied ten westen van

de rivier de Eem, in de provin-

cies Noord-Hollanden Utrecht,

weidevogels beschermd. In 1992

is in de Blaricumse Oostermeent

bescheiden gestart. Drie enthou-

siaste weidevogelbeschermers
beschermden toen zo'n 15 hec-

tare grasland bij één boer.

Sinds 1995 valt de groep onder

de Subgroep Avifauna van de

vogelwerkgroep. En sinds dat

jaar wordt er zowel in de Ooster-

meent (Noord-Holland), als in de

Noordpolder te Veld en de Maat-

polder (Utrecht) aan weidevogel-

bescherming gedaan. In totaal

gaat het nu om tien bescher-

mers die bij zeven boeren 85

hectare bewaken, een vervijf-

voudiging dus ten opzichte van

het begin. En datzelfde geldt ook

ruimschoots voor gevonden leg-
sels. In 1992 waren dat er 20; in

1996 121.

Scholeksters



De Korhaan, Jrg.3l, Nr.l 19

Door de lange vorstperiode kon-

den de zware machines al vroeg

in het jaar het land met mest

injecteren. Hiermeewas het

merendeel van de mest al voor

eind maart de grond in. De

meeste boeren waren dus al

klaar met mestrijden voor het

broedseizoen echt begon.

De meeste boeren zijn pas begin

juni massaal gaan maaien, bijna

een maand later dan in 1995.

Daarom hebben de boeren niet

om nesten heen hoeven maaien.

Ook de koeien gingen later naar

buiten, wat ook goed is voor de

broedende weidevogels.

Resultaten

Er werden dit jaar 121 legsels
van weidevogels gevonden.
Hiervan behoorde66 procent toe

aan de kievit en 26 procent aan

de grutto. Van deze legsels is 69

procent uitgekomen, wat redelijk

te noemen is. Van 12 procent

van de legsels zijn de lotgevallen
onbekend. Bij de oorzaken van

verloren gaan van legsels staat

predatie met 12 procent veruit

voorop. Het gaat hier om eier-

roof doorbijvoorbeeld kraaien,

meeuwen en marterachtigen. De

conclusie mag zijn dat de verlie-

zen dooragrarische activiteiten

en beweiding, mede dankzij de

nestbescherming, vrijwel nihil

zijn.

Dit jaar werden 37 legsels onder

de beton-ijzeren nestbescher-

mers geplaatst. Van deze 37

kwamen er 31 legsels uit. (Zie
tabel 1).

Weidevogelbeschermingsgroep
Westelijk Eemgebied

Door het bekijken van het over-

zicht van vijf jaar weidevogelbe-

scherming, westelijk van de ri-

vier de Eem, kunnen we

concluderen dat “we” in de lift

zitten. Meer medewerkers, meer

boeren, meer beschermde hec-

tares en meer beschermde leg-
sels.

Natuurlijk willen we graag geza-

menlijk verder groeien. Uit de

onlangs gehouden enquête on-

der de leden van de vogel-

werkgroep is gebleken dat veel

mensen interesse hebben in het

nestbeschermingswerk. Enkelen

van hen zijn inmiddelsal actief

betrokken bij dit werk. Anderen

zijn dit voorjaar ook van harte

welkom.

Mare van Houten,

Dovenetelhof 26,

3742 EH Baam.

Tel.: 035-5415603.

Tabel 1.

Legsels onder nestbeschermers.

De Keverdijkse- en Overscheensche Polder, vanaf de Meerkade bij het Naardermeer

Vogelsoort Legsels Legsels Uit

Scholekster 1 1

Kievit 22 21

Grutto 13 8

Tureluur 1 1


