Paddestoelen Werkgroep Noordwijk
Iedereen die belangstelling heeft voor paddestoelen
en er zich meer in wil verdiepen kan dit doen door
deel te nemen aan de paddestoelenwandelingen.
Deze houden we één keer per maand, steeds op de
2e zaterdag. We bezoeken afwisselend de
Coepelduynen, Leeuwenhorst, de Noordduinen en
het Langeveld Zuid-Hollands Landschap.
In het veld worden de vondsten zoveel mogelijk op
naam gebracht. Wat we niet direct kunnen
benoemen nemen we mee naar de
determinatieavonden. Deze worden gehouden op
de daaropvolgende maandagavond in het Jan
Verweij Natuurcentrum.
Heb je belangstelling voor paddestoelen, neem dan
contact op met Lutgarde Roelandt, tel. 0713610396 of met Edwin Maassen, tel. 071-5138236.
Je krijgt dan een opgave met tijd en plaats voor de
wandelexcursies voor 2005.

Weidevogelbescherming in Noordwijk
Dick Pekelharing
Zo, het seizoen 2004 zit er weer op en dat betekent
ook weer de kans om u te melden wat er allemaal
gebeurd is.
Toen ik nogal naïef in 1996 aanbood om wat
administratieve werkzaamheden te doen op de
computer met het nieuwe weidevogelprogramma
dat net was ontwikkeld, had ik nooit gedacht dat ik
dat in 2004 voor de negende keer zou gaan doen.
Wat betreft de algemene toestand van de
gruttostand, moet ik helaas melden dat die in het
gehele land steeds verder achteruitholt. In 2002
meldde ik, dat het aantal paren tussen 1990 en 2000
was afgenomen van 87.000 tot 58.000. Op dit
ogenblik wordt geschat dat dit verder gedaald is
naar een zo’n 45.000 paren. En de verwachtingen
blijven somber.
Er zijn vorig jaar nieuwe initiatieven genomen om
de achteruitgang te stoppen.
Door een aantal natuurbeschermingsorganisaties is
er een plan gemaakt : Nederland-Gruttoland.
Dit plan moet het aantal paartjes weer opkrikken tot
60.000. Een van de acties was het plan voor
zogenaamde gruttoboerderijen. Niet dat de boer zijn
vee verruilt voor het kweken van grutto's. Maar op
40 boerderijen wordt er drie jaar lang
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Gezocht naar de beste methoden om het " boeren"
te combineren met (vooral) gruttobescherming.

Via een gift van de Sponsorloterij zal dit streven
worden betaald. De resultaten zullen door
onderzoekers op de voet worden gevolgd.

Wat betreft de eigen groep zijn er enkele
opmerkelijke feiten te melden.
Het meest betreurenswaardige feit is het overlijden,
vlak voor de start van dit seizoen, van een van onze
vrijwilligers. Frits werd 68 jaar.
Hij was jarenlang de leider van een groep die zich
bij Sassenheim bezighield met de weidevogelbescherming.
De verdere bijzonderheden waren als volgt:
-

Eén vrijwilliger bedankte aan het eind van
het seizoen.

-

Op een terrein waar in vroegere jaren
nauwelijks iets gevonden was en waar al
enkele jaren niemand werd ingezet, kon ik
een nieuwe vrijwilliger inzetten.
Met groot resultaat: 13 nesten, waar van 10
Kieviten, 2 Scholeksters en een Tureluur.
Prima , Tjebbe.

-

Sinds enkele jaren wordt ( op 4 ha. ) ook
gezocht op bollenvelden en met opvallend
succes. De score was dit jaar ongeveer
gelijk aan vorig jaar. Maar wel bijzonder
was de vondst van een patrijzennest met 13
eieren, waarvan er 12 zijn uitgekomen.
Tevens bleek in een bollenschuur een
Mandarijneend met succes te hebben
gebroed.

-

In een niet bij onze terreinen behorend
braakliggend bollenveld is een kleine
kolonie Visdieven neergestreken. Door de
medewerking van de eigenaar is dit stuk
verder ook met rust gelaten. Dat resulteerde
in 10 à 12 nesten met veel uitgekomen
jongen.

Traditioneel werd het seizoen afgesloten met de
slotavond in het Jan Verweycentrum.
Ook
traditiegetrouw was het feit, dat de opkomst weer
bijzonder laag was. Voor de tweede keer op rij
hadden
we
geen
diapresentatie
door
Landschapsbeheer Zuid-Holland omdat de
regiocoördinator nog niet in goeden doen was.

Het aantal nesten steeg lichtjes, maar het
belangrijkste feit was de stijging van het aantal
"echte" weidevogels. (Hiertoe reken ik de Grutto, de
Kievit, de Scholekster en de Tureluur). Het aantal
nesten "uit" van deze vier soorten steeg van 74 naar
87.
Opvallend was verder het verdwijnen van de
Kuifeend en de Slobeend uit onze tabellen.
Toch blijven de zorgen over de kansen voor de
Grutto om de onbetwiste koning van de weide te
blijven. De overige weidevogels als Kievit,
Scholekster en misschien ook de Tureluur, zijn toch
wat minder gebonden aan het boerenweiland dan de
Grutto. Deze vogels hebben alternatieve
nestplaatsen weten te vinden.
Naast de ongunstige ontwikkelingen in het
boerenbedrijf, neemt ook de beschikbare grond
verontrustend af.
Aan het eind van dit seizoen kwam de melding dat
een bepaalde boer zijn grond had verpacht aan een
andere boer. Deze boer voelde echter niets voor
mensen op zijn land. En hij was vooral niet gesteld
op moeilijke manoeuvres bij het maaien om om de
nesten heen te rijden en om rondom zo'n nest ook
nog wat gras te laten staan. Dit kost ons wederom
een aantal hectares, nl. 20.
Want je bent natuurlijk wel aangewezen op de
medewerking van de boer.

Het resultaat van onze groep zag er voor het
afgelopen seizoen (2004) uit als volgt :

Soort

grutto
kievit
tureluur
scholekster
patrijs
wilde eend
meerkoet

Aantal
nesten
12
71
5
13
1
10
12

TOTAAL

124

RESULTAAT
Bekend

Uit

11
68
5
11
1
10
12

11
64
5
7
1
10
4

Niet
uit
4
4
8

118

102

16

Kijken we naar de resultaten van dit jaar, dan
moeten we constateren, dat er beter is gescoord dan
vorig jaar.
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