
 34 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 

Dick Pekelharing 

 

Hierbij dan weer het traditionele verslag voor het 

decembernummer van de Strandloper 

over de weidevogelgroep, ditmaal over 2009.Het 

vorige verslag, over 2008, werd afgesloten met de 

verheugende mededeling dat door de Franse 

regering een jachtverbod werd afgekondigd voor 

een periode van 5 jaar voor  Grutto, Wulp en 

Eidereend. Tevens kon ik melding maken van het 

feit dat  bij onze groep het aantal waargenomen  

 

Grutto‟s was gestegen van 3 in 2007 naar 10 in 

2008. Dit was het goede nieuwsover 2008.Boven 

dit stukje zou echter beter kunnen staan : Het 

rampjaar 2009.Voordat ik u de trieste cijfers ga 

voorschotelen, eerst nog even wat over het 

algemene beeld. De hele actie van het beschermen 

van weidevogels was vooral gericht op wat men 

noemt de koning onder de weidevogels, namelijk 

de Grutto. Deze werd het meest in zijn bestaan 

bedreigd. De andere weidevogels zouden daar dan 

ook van profiteren. Ongeveer 5 jaar geleden heb ik 

u verteld, dat het aantal paartjes Grutto per jaar 

ongeveer met 2 procent afnam. De laatste jaren 

gaat het bijna om 5 % per jaar. Die achteruitgang 

geldt ook voor Scholekster en Kievit en bedraagt 

ongeveer 3 % voor de Tureluur.  

Daar het duidelijk was geworden dat het huidige 

weidevogelbeleid deze achteruitgangniet kon 

stoppen, zijn er plannen gemaakt in een andere 

richting. De aandacht gaat niet meer uitsluitend uit 

naar nestbescherming (de eieren) maar naar 

overlevingskansen voor de pullen. Dit moet 

worden bereikt door invoering van het 

mozaïekbeheer. Dit houdt in dat niet in één keer 

het hele terrein wordt gemaaid, maar dat dit in 

delen gebeurt op verschillende data. Op die manier 

zouden de pullen rondom de beschikking hebben 

over stukken weide met gras van verschillende 

lengte.  

Dit biedt de pullen meer schuilmogelijkheden en 

ook meer voedsel omdat in langer gras meer 

insecten voorkomen. Deze tactiek moet dan wel 

worden toegepast in een groter gebied met 

meerdere boerenbedrijven. De boeren moeten dan 

hierover onderling afspraken maken. Duidelijk is, 

dat dit niet zomaar georganiseerd is. Deze nieuwe 

benadering begint vanaf 1 januari 2010.In 2005 gaf 

ik voor onze groep een totaal aantal uitgekomen 

nesten op voor Grutto, Kievit, Scholekster en 

Tureluur van 51. Dit was het slechtste resultaat in 

10 jaar. De reden van de enorm slechte score van 

dit jaar is moeilijk exact vast te stellen. Een van de 

mogelijke oorzaken is het feit dat het voorjaar erg 

lang koud was. Daarna was er een warme periode 

waarin het gras snel groeide, wat het zoeken 

moeilijker maakte. Daarna werd er weken eerder 

gemaaid en waren er praktisch geen nieuwe 

legsels. Een belangrijk punt was ook dat het terrein 

met maïs, waarin vorige jaren veel kievitnesten 

zaten, er dit jaar niet meer was. In 2008 zaten daar 

16 nesten. 

 

Het resultaat van het afgelopen seizoen ziet er uit 

als volgt: 

 

Soort Aantal  Resultaat 
 

 nesten Bekend Uit Niet 
uit 

Grutto 4 4 2 2 

Kievit 29 29 22 7 

Tureluur 1 1 1 - 

Scholekster 2 2 1 1 

Wilde Eend 4 4 4 - 

Totaal 
2009 

40 40 30 10 

 

totaal  2008 :   92         91         83 8  

  

totaal 2007 :    94             94         86            8   
 

 

Tureluur       foto: Jan Hendriks  

 




