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Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 

 
Dick Pekelharing  

 

Ik weet niet of het komt doordat ik al wat ouder 

ben, maar ik heb het gevoel dat de jaren 

voorbijvliegen. Hoewel het verslag van het vorige 

jaar me nog helder voor de geest staat, moet ik al 

weer een jaarverslag schrijven en dat is dan voor 

de achtste keer.  

Het meest actuele punt is op dit moment  de 

toekomst van het vliegveld Valkenburg. 

Kon ik vorig jaar nog melden, dat het kabinet 

besloten had dat het vliegveld niet dichtgaat voor 

woningbouw, nu is opeens besloten dat het geheel 

wordt opgeheven in verband met forse 

bezuinigingen bij defensie. De Tweede Kamer lag 

echter dwars en heeft afgedwongen dat het 

vliegveld zeker open moet blijven tot 1 januari 

2005. 

Wat de waarde van het vliegveld voor de 

weidevogels betreft, moet ik helaas constateren dat 

die waarde stevig achteruit is gelopen. Moest ik 

vorig jaar een verlies door predatie melden van 

zo'n  tachtig procent, dit jaar kreeg ik van de vo-

gelwachter te horen dat hij het registreren had ge-

staakt. De reden was dat alle eerste gevonden 

nesten (19 stuks) binnen een week waren 

leeggehaald. Dit betekent, dat de cijfers die u aan 

het eind van dit verslag aantreft, geen gegevens 

van vliegveld Valkenburg omvatten. 

Het verlies aan vrijwilligers werd enigszins 

gecompenseerd door twee nieuwe aanmeldingen. 

De belangrijkste wederwaardigheden zijn als volgt. 

Twee boeren hebben hun medewerking opgezegd. 

Bij een van de twee verliep het "afscheid" wel heel 

ruw. Deze boer had ieder jaar wel opmerkingen 

over het feit, dat de vrijwilligers eigenlijk de zaak 

verstoorden, omdat het zetten van neststokken de 

kraaien precies zou wijzen waar de nesten waren. 

Dit wordt algemeen beschouwd als een 

bakerpraatje. De vrijwilliger wees de boer er op, 

dat het vorige jaar wel alle nesten waren 

uitgekomen ! 

De wat slecht gehumeurde boer antwoordde dat hij 

er nu wel genoeg van had en er mee stopte. 

Vervolgens reed hij met zijn tractor, gevolgd door 

een meute koeien, dwars over de reeds gemerkte 

nesten. Er gaan geruchten, dat deze vrijwilliger 

door zijn twee metgezellen moest worden vast-

gehouden!! 

Een veel aardiger gebeurtenis was het feit dat in 

een bollenveld een kievitsnest en een 

scholeksternest vrij dicht bij elkaar lagen.  

En dat in dat kievitsnest op een gegeven moment 

een scholeksterei lag. Dit ei is verplaatst naar het 

scholeksternest en is verder normaal uitgekomen. 

Ditzelfde bollenveld was trouwens een geweldig 

succes, want het aantal nesten steeg maar liefst van 

11 vorig jaar naar 21 dit jaar. Grootste stijger was 

de kievit, die steeg van 5 naar 12 nesten. 

Tradities moeten er zijn en een zo'n traditie is de 

jaarlijkse afsluiting in het Jan Verweycentrum.  

Ook traditiegetrouw was het feit, dat de opkomst 

weer bijzonder laag was. Voor het eerst sinds de 

start van dit project hadden we geen diapresentatie 

door Landschapsbeheer Zuid-Holland omdat de 

regiocoördinator niet in goeden doen was. 

 
Vermeldenswaard bij deze bijeenkomst is nog het 

feit, dat op een gegeven ogenblik, afkomend op het 

licht in het gebouw, een grote nachtvlinder tegen 

de ramen fladderde. Een aanraking met wat 

spinnendraden werd echter fataal. Een zeer grote 

vuilwitte spin kwam razendsnel te voorschijn en 

binnen de kortste keren was deze prachtige 

nachtvlinder ingepakt en geschikt voor verzending 

per post. Deze nachtvlinder kwam mij wel bekend 

voor, maar ik wist hem niet zo snel op naam te 

brengen.  

Thuis natuurlijk de boeken erbij en het was meteen 

duidelijk : behorend tot de uilen en genaamd "rood 

weeskind".  Niet echt zeldzaam, maar wegens zijn 

nachtelijke vlucht  zie je hem toch niet zo gauw.  
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Bovendien zie je maar weer hoe mooi de natuur is, 

nietwaar. (Ahum..) 

Kijken we naar de resultaten van dit jaar, dan 

moeten we constateren, dat er aanzienlijk beter is 

gescoord dan vorig jaar. 

Het aantal nesten daalde iets (gedeeltelijk door het 

wegvallen van het vliegveld), maar daar staat 

tegenover dat het aantal nesten dat uit kwam fors 

toenam, nl. van 52 naar 97.   

Daarmee kwam het aantal nesten dat werd 

verstoord door predatie, beweiding, werk-

zaamheden, verlaten + onbekend op het zeer 

aanvaardbare percentage van  11.82%. 

Kijken we er positief tegenaan, dan houdt dit in dat 

88.18 % van de gevonden nesten is uitgekomen. 

(vorig jaar met V'burg 43 %) 

Het povere aantal grutto's dat nog werd geteld 

bleef, wat nesten "uit"  betreft gelijk aan vorig jaar. 

Tot slot wil ik nog de onbekende, die op de 

weidevogelavond in Reeuwijk in februari de 

boekjes met de resultaten van Zuid-Holland heeft 

meegenomen en bij K. Verweij aan de deur heeft 

gehangen bedanken voor zijn/haar  moeite! 

 

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen (2003) uit als volgt : 

Soort Aantal nesten RESULTAAT 

  Bekend Uit Niet uit 

grutto 9 9 8 1 

kievit 63 57 51 6 

tureluur 2 2 2 - 

scholekster 13 13 13 - 

slobeend 1 0 0 0 

wilde eend 16 15 15 0 

meerkoet 14 14 8 6 

TOTAAL 118 110 97 13 

 

  

Vrijwilligers aan het werk tijdens de 

Natuurwerkdag: Het verwijderen van wilgenopslag 

nabij de Langevelderslag. 




