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plantennamen aan en dan kan het gebeuren dat je 

“Welreikende salomonszegel” over het hoofd ziet. 

Het onderschrift bij een orchis (p. 138) betreft een 

Vleeskleurige orchis en geen Rietorchis (trouwens 

wel zo interessant!). Het voorgaande betreft slechts 

pietluttigheden. Veel wezenlijker vind ik het 

ontbreken van een duidelijk structuur. In grove 

lijnen hebben de hoofdstukken betrekking op 

duingebieden van zuid naar noord. Dit geeft echter 

weinig houvast bij het terugzoeken van bepaalde 

informatie en foto’s. Een register op dier- en 

plantnamen had dit voor een belangrijk deel 

kunnen ondervangen. 

De laatste bladzijden van het boek worden dan wel 

niet in beslag genomen door een register, wat er nu 

op die pagina’s staat mag er ook zijn! Zo vinden 

we een uitgebreide lijst van belangrijke 

organisaties, aanvullende literatuur en een lijst van 

bijzonderheden over de auteurs. Uitgever en 

samenstellers verdienen een groot compliment 

voor de productie van dit fraaie en voor een breed 

publiek aantrekkelijke boek. 

 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 
Dick Pekelharing  

 

Op het moment dat ik dit schrijf (half november), 

dan woeden er in Nederland op natuurgebied een 

aantal politieke stormen. 

Na de val van het kabinet Balkenende, worden er 

op een aantal terreinen toch beslissingen genomen 

door dit demissionaire kabinet. De eerste droeve 

beslissing was het intrekken van het zg. 

nertsenfokverbod. 

Een tweede domper was het feit, dat de Flora- en 

Faunawet die pas per 1 april j.l. was ingegaan, 

zodanig werd gewijzigd, dat vossen, ganzen, 

herten, reeën, zwijnen en andere dieren weer 

vogelvrij worden.  

De totstandkoming van  deze wetten heeft zo'n 20 

jaar in beslag genomen en werd met  één 

pennenstreek even ongedaan gemaakt. (Hiervoor 

waren voornamelijk 2 van de 3 regeringspartijen  

verantwoordelijk ). Het is wel een beetje onzinnig 

om een half jaar na invoering deze wet weer te wij-

zigen. De effecten van deze wet kunnen 

onmogelijk al op een verantwoorde manier zijn 

gemeten. 

Al vóór de invoering van deze wet was er bij 

beheerders van weidevogelreservaten en 

weidevogelbeschermers al discussie over de 

invloed van predatie op de weidevogelstand.  Door 

sommige groepen, vooral jagers, werd de schuld 

voornamelijk in de schoenen van de vos 

geschoven. En inderdaad, die is nu weer vogelvrij 

verklaard. 

Door Landschapsbeheer Nederland en Sovon  werd 

er al  onderzoek gedaan naar predatie. Als eerste 

resultaat werd dit jaar een "Gruttokaart" en een 

"Predatiekaart" gemaakt. Voor deze kaarten werd 

gebruik gemaakt  van de gegevens die in 2000 zijn 

verzameld door boeren en vrijwilligers van ruim 

90.000 gevonden weidevogelnesten. Bovendien is 

een veldonderzoek in 15 gebieden gestart om 

informatie te verkrijgen over de identiteit van de 

predator. Dit gebeurt door in nesten met 

temperatuursensoren het moment vast te stellen 

waarop het legsel verloren gaat door predatie. In 

combinatie met sporen rondom het nest geeft dat 

uitsluitsel of het om een dier gaat dat vooral 

overdag actief is, zoals een vogel, of om een dier 

dat vooral 's nachts actief is, zoals veel zoogdieren, 

waaronder de vos.  

 

Samenvattend zou ik Midas Dekkers willen 

citeren, die zei :"Wie de vos wil, moet niet op een 

kippetje kijken". Door het kabinet is ook beslist dat 

het vliegveld Valkenburg niet dichtgaat voor 

grootschalige woningbouw.  

Maar hoelang deze beslissing blijft staan, is 

natuurlijk ook niet zeker. De resultaten op het 

vliegveld waren redelijk slecht. Vooral het 

percentage eieren dat verloren ging aan predatie, 

was zorgwekkend hoog. Ook op andere terreinen 

waren er tegenslagen te melden, bijv. een 

onaangekondigde mestronde, waarbij alle op dat 

moment aanwezige nesten werden vernield. Op 

een ander terrein was de verrassing dat er veel 

vroeger gemaaid werd. Dit kwam door het 
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vochtige voorjaar waardoor het gras veel sneller 

was gegroeid en er voldoende op het veld stond om 

te maaien. Een ander probleempje was het feit, dat 

een van de vrijwilligers een enkel had gebroken 

(gelukkig niet bij het veldwerk), en dat de tweede 

man in zijn eentje bang voor het vee was. Dit 

betekende dat het resultaat van een aantal nesten 

onbekend is gebleven.  De bezetting van de groep 

liep wat achteruit (zoals overal elders: 

druk,druk,druk).  

Het zou plezierig zijn als er mensen interesse voor 

deze  activiteit hebben.  

Voor geïnteresseerden : Er zijn half januari weer 

een aantal weidevogelcursussen gepland, waarvan 

een in de buurt: Gouda ! Mochten er 

belangstellenden zijn voor meewerken met de 

groep of voor het volgen van deze cursus, laat het 

dan even weten  a.u.b.Traditiegetrouw werd het 

seizoen besloten met een bijeenkomst in het Jan 

Verweycentrum (ook ernstig bedreigd).  

De nieuwe coördinator voor de Bollenstreek van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland, Ruud Steggerda, 

hield aan het eind daarvan een dialezing over de 

Biebrzamoerassen in Polen. Deze moerassen langs 

de rivieren Biebrza en Narew bevinden zich 

ongeveer 200 km ten noordoosten van Warschau. 

Hoewel het accent beslist niet lag op vogels, 

werden er in 10 dagen door de groep 149 soorten 

waargenomen.  

In een bepaalde plaats stuitten ze o.a. op een groep 

van 100 Ooievaars. Ook zwarte ooievaars werden 

regelmatig gezien. 

Van de roofvogels noem ik: Rode en Zwarte 

wouw, Zeearend, Schreeuwarend, Bruine en 

Blauwe kiekendief.  

Aan spechten: Zwarte, Groene, Grote bonte, 

Middelste bonte , Drieteen en Draaihals. 

Aan sterns: Grote, Noordse, Zwarte, Witvleugel-,  

Witwangstern en Visdief. 

Dit is slechts een kleine greep. Wie geïnteresseerd 

is, kan deze lijst van mij kopiëren.  

Uiterst jammer was, dat de belangstelling  voor 

deze slotavond weer  zeer matig was .  

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

 

 

Soort Aantal nesten RESULTAAT 

  Bekend Uit Niet uit 

grutto 17 16 7 9 

kievit 70 66 23 43 

tureluur 4 4 0 4 

scholekster 15 11 7 4 

wulp 2 2 0 2 

kuifeend 1 1 1 0 

slobeend 1 1 1 0 

wilde eend 12 10 5 5 

meerkoet 18 11 6 5 

waterhoen 4 3 2 1 

TOTAAL 144 125 52 73 

 

 

Verslag Paddenbescherming 2002 

 
Jan Jacobs 

 

Elk jaar zorgt de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk in het Langeveld  

voor de paddenbescherming. Het is een alom 

bekend verschijnsel, dat de Gewone Pad, welke het 

gehele jaar door op het land leeft, in het voorjaar 

poelen en sloten opzoekt om daarin de eitjes af te 

zetten.  

In de herfst komen de padden uit de aangrenzende 

AWD-duinen en overwinteren massaal in de 

binnenduinrand, in het Kapellebos en het gebied 

van het Zuid-Hollands Landschap aan de  

 

 

Vogelaardreef. Als de padden in maart bij hun 

nachtelijke trek de Kapelleboslaan en de 

Vogelaardreef oversteken, worden ze massaal 

doodgereden. Door het afzetten van de wegen bij 

paddentrek probeert de vereniging dit zoveel 

mogelijk te voorkomen. Gemeentewerken 

Noordwijk plaatst hiervoor in februari de nodige 

draaihekken, lampen en verkeersborden. Onze 

vereniging zorgt  in maart en april met een 

twintigtal vrijwilligers ‘s nachts voor de afsluiting 

van die wegen. 

 

 




