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Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 

 

Dick Pekelharing  
 

In het verslag over de weidevogelbescherming in 

de omgeving van Noordwijk over het jaar 2000 

(De Strandloper van december 2000) wist ik u te 

melden, dat in Nederland tussen 1990 en 2000 het 

aantal broedparen van de grutto is afgenomen van 

87.000 naar 58.000.  

 

Ook in Friesland, waar ongeveer een derde van het 

aantal grutto's broedt, is er sprake van een 

alarmerende afname. Als ik u dan ook nog vertel 

dat  de helft van alle grutto's in de wereld in ons 

land broedt, dan is het duidelijk dat de soort 

langzamerhand in de gevarenzone is beland. De 

genoemde teruggang blijkt ook niet te zijn gestopt 

met de uitbreiding van de vrijwillige 

weidevogelbescherming die volgens een Plan van 

Aanpak tussen 1993 en 1997 aanzienlijk is 

toegenomen. 

Vanaf 1999 is er opnieuw een Plan van Aanpak 

opgesteld, met als doelstelling een uitbreiding van 

het aantal vrijwilligers, agrariërs, zelfzoekende 

agrariërs en dus ook het aantal  beschermde nesten. 

Na het bekend worden van de genoemde 

desastreuze cijfers begrijpt u wel dat de 

weidevogelgroep aan het begin van dit jaar vol 

goede moed in de startblokken stond. 

Maar helaas !! Het jaar 2001 is voor de 

weidevogelbescherming een enorme teleurstelling 

geworden in verband met de MKZ-crisis.  

Toen de eerste berichten binnenkwamen over het 

uitbreken van MKZ realiseerde niemand zich wat 

dit voor de weidevogels ging betekenen. Maar niet 

lang daarna werd duidelijk, dat er van bescherming 

dit jaar niets terecht zou komen. De beschermers 

mochten zich niet op de boerderijen laten zien en 

natuurlijk al helemaal niet in de weilanden met vee 

ronddolen. Ook pogingen om langs weggetjes te 

proberen nesten in de wei op te sporen, werden 

afgeraden. Allerlei evenementen gingen 

niet door, bijeenkomsten van boeren 

werden  verboden. 

Kortom, de paniek was groot. 

Wat het gevolg voor dit jaar is, laat zich 

raden. Bijzonder beroerd dus. De enige 

plaatsen waar we nog wat resultaat 

boekten was het vliegveld Valkenburg en 

enkele bollenvelden, hoewel ook toegang 

tot deze velden door de Land- en 

Tuinbouworganisatie werd afgeraden. 

Leuke waarnemingen of opvallende 

gebeurtenissen heb ik dan ook niet te 

melden. Het is dan ook met grote 

aarzeling dat ik u de resultaten van dit 

jaar geef. Het vermelden van de aantallen van 

andere jaren heb ik dus ook maar weggelaten! 

 

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

 

  

Soort Aantal nesten Niet uit  Uit 

    

grutto 10 8 2 

kievit 57 50 7 

tureluur 1  - 1 

scholekster 10 4 6 

kuifeend 6 6 6 

bergeend 1 1 - 

kleine plevier 1 1 - 

wulp 1 1 - 

    

TOTAAL 87 71 16 

 

 




