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WEIDEVOGELBESCHERMING IN WATERLAND 

Sinds 1982 vindt er in Waterland in het voorjaar weidevogelbescherming 
plaats. De nestbescherming wordt georganiseerd door het Samenwer
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kingsverband Waterland. In het begin gebeurde het nog op kleine schaal, 71),---------------~ 

maar in 1990 vond de grote sprong voorwaarts plaats. In 1991 werd op 65 
IO 

bedrijven door ongeveer honderd vrijwilligers naar nesten gezocht. Op 
IIO 

1350 hectare werden 2230 legsels gevonden en vervolgens beschermd (zie 
grafieken). 
In het weidevogelrijke gebied Waterland wordt een gedeelte van de 30 

graslanden aangepast beheerd d.w.z. veelal aangepast aan de weidevogels 
(de relatienotagebieden). Een groot gedeelte echter is boerenland zonder 10~== =-

beheersbepalingen en ook daar broeden veel weidevogels. De Kievit en de 
Grutto zijn de meest algemeen voorkomende broedvogels, maar zelfs 
kritische soorten als Kemphaan en Watersnip broeden voor een gedeelte 
in vrij boerenland. Door nestbescherming kunnen vele weidevogellegsels 
beschermd worden. 
Naar nesten zoeken en het beschermen er van vereist ervaring. Zeker het 
vinden van goed verborgen legsels van vogels als Tureluur en Slobeend. 
Per bedrijf is een vast groepje vrijwilligers aktief, waarvan in ieder geval 
één persoon ervaren is in het zoeken naar en het beschermen van legsels. 
Het veldwerk betekent dat de vrijwilligers in de periode april tot en met 
juni één ma.al per week de percelen van een bedrijf bezoeken. De 
vrijwilligers zoeken de nesten van de weidevogels, zodat de boer er bij 
zijn veldwerkza.amheden rekening mee kan houden. Regelmaat in de 
bezoeken is belangrijk want na.ast een hogere trefkans van de legsels is 
ook het contact met de boer van groot belang. Op zo'n moment kan er 
dan informatie uitgewisseld worden over het gra.slandgebruik en de te 
nemen maatregelen. 
Het nest is het meest kwetsbaar tijdens het maaien en wanneer er geweid 
wordt. De overlevingskans voor het legsel is in het eerste geval nul en in 
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het tweede geval zeer klein. Belangrijk is dat de legsels op tijd 110~-------------
opgespoord en gemarkeerd worden. De boer kan dan om het legsel 
heenma.a.ien of er kunnen beschermers over de nesten geplaats worden 
als er geweid wordt. Een groot percentage van de legsels komt dankzij 
deze bescherming uit. 
Het contact tussen de vrijwilliger en de boer is belangrijk om tot een 
goede samenwerking te komen. De praktijk is vaak dat de interesse voor 
elkaars werk groeit en dat er een duurzame samenwerking ontsta.at. In 
Waterland is er van de kant van de boeren een grote interesse voor de 
nestbescherming. Er zijn nog steeds meer boeren die vrijwilHgers nodig 
hebben om de legsels op hun land te beschermen. Het Samenwerkings
verband Waterland zoekt voor weidevogelseizoen 1992 dan ook vrijwilli
gers die sa.men met de boeren aan de slag willen om de weidevogels een 

.. ... tNT tl&8 ta811 '9SO 1911 

Beschermde legsels 
in Waterland 

handje te helpen (ervaring is niet vereist). Heeft u interesse gekregen, bel 21oor--------------~ 

of schrijf da.n naar de 

Milieufederatie Noord-Holland 
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Nicola.asstra.at 2a 1506 8B Zaandam 
075 - 351598 (vragen na.ar Visbeen of Parmentier) 
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