
                    

 

Resultaten weidevogelwacht Santvoorde nestbescherming seizoen 

2010 
 

Dit jaar zijn de vrijwilligers van de Weidevogelwacht Santvoorde op een 12  tal bedrijven 

actief geweest. Het totaal aantal nesten dat gevonden is komt dit jaar lager uit dan in 2009. 

Echter als we de resultaten bekijken dan blijkt dat het aantal uitgekomen legsels nagenoeg 

overeenkomt met de resultaten over 2009. De mogelijke oorzaken ervan worden nog 

bestudeerd. Er zijn dit jaar ook weidevogeltellingen gedaan, waarvan de resultaten in de loop 

van september beschikbaar komen. Aan de hand van de verschillende gegevens wordt een 

analyse gemaakt, waaruit duidelijk zou kunnen worden waaraan de verschillen toegerekend 

moeten worden. Daarover later meer. 

  

Hieronder de resultaten van het seizoen 2010 (tussen haakjes resultaten 2009). 

 

Soort   totaal  bekend uit  niet uit 

 

Canadese gans 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Eend onbekend 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

Grauwe gans  1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 

Grutto   9        (21) 9        (20) 8        (17) 1 (3)    

Kievit            91      (100)     89        (95)     64        (51)     25       (44) 

Krakeend  4 (1) 4 (1) 4 (1) 0 (0) 

Meerkoet                  12        (15)     11        (11) 8 (7) 3 (4) 

Scholekster           11        (19)     11        (18) 9        (14) 2 (4) 

Slobeend  0 (0)       0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Tureluur  2 (7) 2 (7) 0 (7) 0 (0) 

Wilde eend  2 (4) 2 (3) 1 (1) 1 (2) 

Zomertaling  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Totaal          132       (168)   129      (156)     95      ( 98)     34        (58) 

 

Dit jaar werden 22 gevallen van predatie gemeld tegenover 40 gevallen in 2009. In geen van 

de gevallen is de oorzaak vastgesteld 

 
 
 

De Weidevogelwacht is een onderdeel van Santvoorde, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer en Agrarisch Milieubeheer 

 
Coördinator: Ed de Meijer, Fred. Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten 

tel: 071-5616904  -  email: eddemeijer@casema.nl -  mob: 06-11607058 


