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Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 
Dick Pekelharing 
 
Het vorige verslag over 2007 eindigde ik met de 
opmerking, dat door de nog steeds dalende 
aantallen weidevogels (en vooral de Grutto), het 
ministerie van LNV heeft besloten om de 
weidevogelbescherming op een andere manier te 
gaan organiseren.  
Het is duidelijk dat de huidige methoden de 
achteruitgang niet hebben weten te stoppen. De 
middelen bij de huidige weidevogelbescherming 
zijn vooral gericht op nestbescherming. 
Vrijwilligers gaan op weidevelden van vrijwillig 
meewerkende boeren de weilanden af op zoek naar 
nesten en markeren nesten met stokken.  
Dit biedt de boer de gelegenheid tijdens zijn 
werkzaamheden als rollen, slepen, bemesten, 
maaien en hooien om de nesten heen te werken. 
Het is duidelijk dat de boer financieel en qua 
tijdsbeslag hiervan last ondervindt. Alle hulde dus 
voor de boeren die bereid zijn dit zonder 
vergoeding te doen voor de vogels. Daarnaast zijn 
er in grote aaneengesloten gebieden van minimaal 
100 ha mogelijkheden om vergoedingen te krijgen 
per nest. Voorts worden ook vergoedingen 
gegeven voor het maaien op een later tijdstip. Door 
het ministerie van LNV is besloten om het over 
een andere boeg te gooien. De oorspronkelijke 
invoeringsdatum is intussen van 1 januari 2009 
verschoven naar 1 januari 2010.De aandacht 
verschuift dan van nestbescherming naar de 
bescherming van de kuikens van de vogels. Uit 
onderzoek van H.Schekkerman en W.Teunissen is 
naar voren gekomen dat het bereiken van de 
vliegvlugge leeftijd voor gruttokuikens op 7 % ligt 
en voor de kievit op 14 %.  
 
Voor het bereiken van deze bescherming wordt 
gestreefd naar het volgende: 
 
Teneinde de kuikens beter te beschermen tegen 
predatoren moeten ze kunnen beschikken over 
goede schuilgelegenheid en ook over een 
gevarieerd aanbod van voedsel. Als oplossing voor 
dit doel wordt gesproken over “mozaïekbeheer” 
Dit betekent dat de boeren hun weilanden op een 
afwisselende manier gaan bewerken, zodat de 
terreinen afwisselend met lang en kort gras staan.  
 
Een gebiedsgerichte aanpak. Dit houdt in dat in 
gebieden waar veel weidevogels zitten 
gebiedspakketten afgesloten worden met daaraan 

gekoppeld een financiële vergoeding. Die 
vergoeding gaat niet over het aantal nesten, maar 
over de maatregelen die boeren nemen om de 
kansen van weidevogels te vergroten. 
 
Het is duidelijk dat er aan deze plannen nog flinke 
haken en ogen zitten, bijv. of boeren die net buiten 
zo’n gebied vallen nog wel willen meedoen aan 
weidevogelbescherming.  
Belangrijk voorwaarden zijn dat dergelijke 
beheersplannen een behoorlijk gebied moeten  
beslaan, alle boeren enthousiast gemaakt moet 
worden voor het meewerken aan deze maatregelen 
ter bescherming van de weidevogels en dat er 
natuurlijk een redelijke beloning moet zijn voor de 
inspanningen die een boer neemt om dit te 
realiseren. Kortom, er is nog veel werk aan de 
winkel. 
 
Tot slot nog even een goednieuwsbericht :  de 
Franse regering heeft ingestemd met een 
jachtverbod van 5 jaar voor de Grutto, de Wulp en 
tot mijn verrassing ook voor de Eidereend. 
De invloed van de Franse jacht op de stand van de 
Grutto en de Wulp is niet duidelijk, maar het is in 
ieder geval een doorbraak in het jachtgebeuren 
daar. 
Onze groep heeft in het seizoen 2008 ongeveer 
hetzelfde resultaat geboekt als vorig jaar. Wel was 
er een verschuiving in de soorten. Het aantal 
Kieviten nam dit jaar iets af, maar daartegenover 
staat een mooie toename van juist de Grutto, nl. 
van 3 naar 10! 
Het resultaat van het afgelopen seizoen ziet er uit 
als volgt: 
 
 
Soort Aantal Resultaat 

 
 nesten Bekend Uit Niet 

uit 
Grutto 10 10 9 1 
Kievit 68 67 61 6 
Tureluur 4 4 4 - 
Scholekster 4 4 3 1 
Wilde Eend 6 6 6 - 
Totaal 2008 92 91 83 8 
 
(totaal 2007 :  94            94         86           8  ) 
 
(totaal 2006 :   72           70          64         6   ) 

 




