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Vorig jaar kon ik melden, dat het voor de negende 
keer was dat ik u mocht vertellen over de 
verrichtingen van de weidevogelgroep over 2004. 
En dit keer gaat het over het seizoen 2005 en wordt  
mijn verslag voor de tiende keer aan u aangeboden. 
Het tweede lustrum dus, maar van grote vreugde 
kan echter geen sprake zijn ! 
Eerst even in het algemeen en dan vooral over de 
situatie bij de grutto’s. In het vorige verslag 
meldde ik al dat  sinds 1990 de stand in Nederland 
was gedaald van 87.000 naar 58.000 in 2000 en 
naar 45.000 paren in 2004.  En deze daling gaat 
onverminderd door met naar schatting zo’n 2 Foto  
procent per jaar. 
Dit jaar is voor de grutto’s extra rampzalig 
verlopen door het natte voorjaar. Er zijn diverse 
onderzoeken naar de omvang van de predatie en 
vooral ook naar de ”daders”. Bij nesten worden 
camera’s en warmtemeters geplaatst. Bovendien 
worden kuikens voorzien van zendertjes. De 
resultaten komen op korte termijn beschikbaar. 
(Schekkerman & Teunissen, 2006 ) Wat betreft de 
eigen groep zijn er ook slechts treurige zaken te 
melden. We boekten nl. het slechtste resultaat in 10 
jaar.  
Toen ik begin november 2005 op dit punt van mijn 
verslag was aangekomen, werd ik geconfronteerd 
met ernstige gezondheidsklachten. Dat is de reden, 
dat u in De Strandloper van december mijn verslag 
over de weidevogels heeft gemist. In februari 
mocht ik namens het bestuur een mooie bos tulpen 
in ontvangst nemen. Daarnaast belde ook Ineke 
van Dijk nog op. 
Kortelings mocht ik vernemen dat de restauratie 
goed was verlopen en heb ik mij gezet aan het 
afmaken van dit verslag.  
Aangezien dit wel een beetje oude koek geworden 
is, zal ik mij beperken tot de hoofdpunten.  
Op de traditionele afsluitende avond in het Jan 
Verweijcentrum (en de traditionele slechte 
opkomst) hebben we op bescheiden wijze het 10-
jarig bestaan van de weidevogelgroep met een 
klein flesje wijn gevierd. Ook de boeren die ons 
vaak al net zo lang hebben gesteund, werden 
verrast met een fles wijn. Hierbij wil ik nog wel 
even kwijt, dat deze boeren dit al die jaren hebben 
gedaan zonder enige vergoeding !  
Een ander punt bij deze bijeenkomst was dat ik 
wilde aftreden als coördinator van de groep. Uit de 

groep kwam geen kandidaat voort. Daarom werd 
afgesproken dat met hulp van Landschapsbeheer 
Zuid-Holland hiernaar zou worden gezocht.  
Tevens werd besloten om een vijftal terreinen in 
Sassenheim niet meer te  bezoeken; dit in verband 
met de al jaren slechte resultaten. De vrijwilligers 
van deze terreinen beëindigden tegelijkertijd hun 
medewerking aan de groep. 
 
Nu de stand van zaken in april 2006. Er is niemand 
gevonden die mijn rol wil overnemen. Dit betekent 
dat de actieve vrijwilligers normaal hun “werk“ 
blijven doen, en dat de gegevens door mij worden 
doorgegeven aan Landschapsbeheer. Eigenlijk  een 
soort sterfhuisconstructie!  
Op 10 april verloor de groep een vrijwilliger door 
het overlijden van Nico. Nico was met mij en Jan 
Dorst  het restant van de enthousiastelingen die 
tien jaar geleden startten met de groep! 
 
Het resultaat van het afgelopen seizoen (2005) ziet 
er uit als volgt: 
 

Soort Aantal 
Nesten RESULTAAT 

  Bekend Uit Niet 
uit 

Grutto 1 1 1 - 
Kievit 45 45 41 4 
Tureluur 2 2 2 - 
Scholekster 12 12 7 5 
Wilde eend 2 2 1 1 
Meerkoet 5 5 4 1 

 ------ ------ ----- ------
 67 67 56 11 
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-opmerking redaktie 
Zeer de moeite waard is het wiedevogelnummer 
van het tijdschrift De Levende Natuur ( mei 2006 
=jaargang 107 nr.3 ) 
Hierin staat een serie artikelen over ontwikkeling 
en beheer, o.a. wordt de Grutto behandeld. 
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