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Goede zorg weidevogels op Waiboerhoeve
Wiebren Engelsma en
Herman ten Hove
Landschapsbeheer Flevoland heeft in de winterperiode 1997/1998 een cursus gegeven voor
belangstellenden voor weidevogelbescherming. en die dit belangeloos wilden uitvoeren. In het
voorjaar van 1998 zijn wij gestart met de nestbescherming op de landerijen van de Waiboerhoeve.
In 1999 werden minder nesten gevonden dan in 1998, maar zijn meer nesten uitgekomen.
Het oppervlak van het bouw- en grasland dat
door ons wordt afgezocht bedraagt ca. 245 ha.
De twee vrijwilligers zijn inmiddels bij de
medewerkers op de Waiboerhoeve al bekende
figuren geworden.
Resultaten wisselen sterk per jaar
In tabel 1 staat een overzicht van de resultaten
van het voorjaar 1998 en 1999. De tabel geeft
aan dat het totaal aantal nesten wat we in 1998
hebben gevonden aanzienlijk groter was dan in
1999, echter het percentage wat in 1999 is uitgekomen is veel groter. Het is niet eenvoudig
om dit verschil te verklaren.
In 1998 kunnen we heel veel verliesoorzaken
toeschrijven aan predatie (roof) o.a. door meeuwen, kraaien en de vos. Andere verliesoorzaken
zijn het verlaten van het nest door intensieve
bewerking van het land in een korte periode.
In 1999 zijn de verliezen heel klein. Er zijn een
paar nesten door predatie niet uitgekomen en
een paar zijn verlaten door intensieve bewerking van het land.
Door ons wordt predatie, het verlaten van het
nest en het goed uitkomen van een nest nauwkeurig vastgesteld en geregistreerd voor de provinciale en landelijke verwerking.

Veel nesten op bouwlandpercelen
Net als in 1998 zijn ook in 1999 relatief de
meeste nesten gevonden op de meest noordelijke percelen. In 1998 op een bouwperceel en
het toen pas ingezaaide grasland perceel. Vooral
de ligging, het relatief vlakke land en de op perceel uitgereden stalmest hebben hiertoe bijgedragen (stro als nestmateriaal voorradig).
In 1999 zijn verreweg de meeste nesten gevonden op één bouwperceel. Vergeleken met ander
bouwland was dit perceel na het ploegen het
minst ruig, met andere woorden vlakker.
Om wat meer inzicht te krijgen in de voorkeur
van vooral de kievit voor hun broedgebied zal
er in overleg, een bouwperceel na het ploegen
meteen vlakker worden getrokken en worden
bemest met stalmest.

Samenwerking belangrijk
Weidevogelbescherming is teamwork tussen
de vrijwilliger en de agrariër. De inzet en het
enthousiasme van medewerkers van de
Waiboerhoeve en loonbedrijf Maris uit
Dronten, heeft bijgedragen aan het behoud
van 18 nesten = circa 60 jonge vogels, waarvoor dank. Hopelijk hebben we komend
voorjaar even goede resultaten als in 1999.
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Tabel 1

Resultaat nestbescherming Waiboerhoeve

●

(ca. 245 ha)

1998
Gevonden
nesten

1999
Uitgekomen
nesten

Gevonden
nesten

●

Uitgekomen
nesten
●

Kievit
Scholekster
Grutto
Slobeend
Totaal
Uitgekomen

26
5
2
1
34

13
1
14
41 %

(%)

17
2
2
1
22

14
2
2
18
82 %
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