
er al wel overal kikkervisjes. Het betrof 
voornamelijk de jongen van de rugstreeppad, maar 
die staat dan ook bekend als pionier in nieuwe 
situaties. Maar ook de gewone pad was al 
aanwezig. Ook zijn er al kikkervisjes van de bruine 
kikker en de groene kikker gezien. Ook in de twee 
oudste poelen, aan weerszijde van de 
Langevelderslag, krioelde het dit jaar al van het 
jonge leven, ook weer voornamelijk 
rugstreeppadjes. Zij werden door de extreme hitte 
in juli helaas slachtoffer van verdroging van die 
twee poelen. De verwachte verhoging van het 
grondwater door het nieuwe grondwaterscherm 
langs de Vogelaardreef moet dat in de toekomst 
voorkomen. 
Ook in de nieuwe duinbeek trad in de zomer 
verdroging op. En na de hevige regenval in 
augustus was sprake van inspoeling van de nog 
verse en kale oevers. Het ZHL heeft in dit najaar 
nog een en ander aan de kale oevers gecorrigeerd 
en op enkele plaatsen de duinbeek nog verbreed en 
uitgediept. Hopelijk zal dit er in de toekomst voor 
zorgen dat de nieuwe kikker- en paddenpopulaties 
niet steeds door verdroging vroegtijdig aan hun 
eind komen. 
 

Toekomst 
 
De nieuwe duinbeek moet samen met de vier 
nieuwe paddenpoelen in de toekomst voor de 
padden een goed alternatief vormen voor hun 
gevaarlijke oversteek naar de sloot aan de overkant 
van de Vogelaardreef. De twee poelen welke in 
2002 bij de Langevelderslag zijn aangelegd, 
hebben hun bestaansrecht al ruimschoots bewezen. 
Dit zou in principe de paddenbescherming door 
wegafzetting overbodig kunnen maken. De 
toekomst zal het leren. Maar in 2007 gaan we 
zeker nog door om de padden in het Langeveld een 
veilige oversteek te geven naar de poldersloten. 
 
De mensen die zich dit jaar met de 
paddenbescherming hebben beziggehouden zijn 
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 
Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees en Jopie 
Erkelens, Theo en Nico van den Berg, Piet van 
Dijk, Annelies Marijnis, Ineke van Dijk, Siem de 
Haas, Piet Broekhof, Wim Breukers, Jelle van 
Dijk, Rob Jansson en Jan Jacobs. 
Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 
van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor het 
verzorgen van het materiaal in het Langeveld. 

  

 
 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 
 
Dick Pekelharing 
 
In het weidevogeljaar  2006  is, na de reorganisatie 
van 2005 die ik kortweg beschreven heb in het 
septembernummer van de Strandloper, begonnen 
aan een nieuwe ronde.  
De voortzetting van de veldwerkzaamheden is 
voornamelijk gebeurd op aandringen van de 
overgebleven leden van de groep.    

Dit enthousiasme heb ik niet zomaar (na 10 jaar) 
naast mij neer kunnen leggen. Daarom heb ik mij 
laten overhalen om  op bescheiden schaal dit 
mogelijk te maken. 
Een van de zaken die niet zo gemakkelijk over te 
dragen was, is de verslaglegging naar 
Landschapsbeheer Zuid-Holland van de resultaten 
middels een  computerprogramma.  
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Nu dit programma  na jaren van wijzigingen zo’n 
beetje was uitgekristalliseerd werd het tijd om dit 



te vervangen door een internetsysteem. Mijn 
voornaamste bemoeienis zal het verzorgen van 
deze verslaglegging zijn.  
En omdat ik dan de beschikking heb over alle 
cijfers, heb ik besloten om dan ook ieder jaar een 
verslag voor de Strandloper te maken. 
Even wat feiten uit een uitgebreid onderzoek, dat 
in 2005 is verricht om te achterhalen wat de 
grootste oorzaken zijn van de teruggang van de 
weidevogelpopulaties.(H.Schekkerman, W.Teunis-
sen).  
En dan speciaal over de invloed van predatie. 
Hierover waren de meningen altijd nogal scherp 
verdeeld. Ruwweg aan de ene kant de 
weidevogelbeschermers die de schuld zochten in 
de intensivering van het boerenbedrijf. Daarnaast 
de tegenstanders van deze bewering die vooral de 
nadruk legden op de predatie, maar dan 
voornamelijk het oog richtten op de vos. Met als 
“logische” conclusie, dat deze dus zo veel mogelijk 
moest worden bejaagd en afgeschoten. Ook onder 
weidevogelbeschermers waren voorstanders te 
vinden  van het  afschieten van de vos. 
Maar dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat de 
zaken echt niet zo eenduidig zijn als werd 
verondersteld.    
Het onderzoek werd als volgt uitgevoerd :  
in een zestal gebieden werden videocamera’s bij de 
nesten geplaatst.   
Tevens werden temperatuursensoren geplaatst in 
545 nesten, om te achterhalen of de predatie 
overdag of ‘s nachts werd gepleegd.   
Op de video’s werd 145 keer een geval van 
predatie vastgelegd.  De predatoren bij de 
zoogdieren waren Vos, Hermelijn, Steenmarter, 
Bunzing, Egel, Hond en mogelijk Wezel. Bij de 
vogels werden Kraai, Bruine Kiekendief en Havik 
betrapt. 
 Als weidevogelbeschermer sta je wel even te 
kijken dat als vierde vogel dan de Scholekster 
wordt genoemd !!  ( Gezien de grafiek is dit 2 keer 
in het zelfde gebied het geval geweest, en 
misschien is het wel dezelfde Scholekster). De bij 
boeren en jagers nogal in een kwade reuk staande  
Zwarte Kraai bleek in de predatie echter een zeer 
kleine rol te spelen. In gebieden waar de Vos 
voorkomt, wordt door deze wel een grote rol 
gespeeld. In een van de gebieden waar de Vos niet 
aanwezig was, werd echter een zelfde grote rol 
gespeeld door de Hermelijn. Kortom, er is een 
grote verscheidenheid aan oorzaken, waarbij het 
soort landschap, verschillende vormen van 
landbouw en veeteelt, het voorkomen van bepaalde 

zoogdieren en het voorkomen van bepaalde vogels 
allemaal een rol spelen. 
De resultaten van dit onderzoek in zes gebieden 
zijn dus niet representatief voor geheel Nederland.  
Tot zover dit vluchtige overzicht. Bovengenoemde 
waarnemingen gingen  dus voornamelijk over 
predatie van legsels!  
Volgende keer iets uit dit onderzoek naar de 
predatie van weidevogelkuikens.  
 
Nu nog even over de resultaten van de groep in 
2006.  
In 2005 waren de resultaten scherp negatief 
beïnvloed door het feit dat in ons basisgebied de 
loonwerker voor het bemesten door omstandig-
heden weken te laat was begonnen. Wel werd 
keurig  om de gemarkeerde nesten heen gemest, 
maar na deze actie zijn er geen nieuwe legsels 
meer gevonden. 
 Werden in 2005 67 nesten gevonden met bekend 
resultaat, in 2006 is dit gestegen naar  70. Niet echt 
schokkend zult u wel denken, maar als  we de 
Meerkoeten en de Wilde Eenden van 2005 er even 
uithalen (resp. 5 en 2), dan krijgen we een stijging 
van 60 naar 70 te zien. Tevens hadden we voor het 
eerst in tien jaar een Gele Kwikstaart  en ook weer 
eens een andere eend, nl. een Krakeend. In de 
Poelpolder werd ook nog een nest van de 
Brandgans gemeld. (Ik vraag mij echter af of hier 
geen verwarring met een Canadese Gans in het 
spel is). 

 
 
Het resultaat van het afgelopen seizoen (2006) ziet 
er uit als volgt : 
 
 
Soort Aantal 

nesten 
Resultaat 

 
  Bekend Uit Niet 

uit 
Grutto 6 6 6 - 
Kievit 51 49 44 5 
Tureluur 5 5 5 - 
Scholekster 7 7 6 1 
Brandgans 1 1 1 - 
Krakeend 1 1 1 - 
Gele 
Kwikstaart 

1 1 1 - 

totaal 72 70 64 6 
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