
 

 
 
Purmerend, 1 maart 2011  
 
Beste agrariërs, weidevogelbeschermers en andere genodigden,  
 
Het voorjaar ligt voor ons! Na toch nog een korte, late schaatswinter bereiden we ons voor op een 
nieuw weidevogelseizoen in nationaal landschap Laag Holland.  
 
De eerste grutto’s staan op de plasdras en sommige kieviten draaien nu al kuiltjes…, we zijn 
benieuwd wie in ons gebied het eerste ei vindt! Scholeksters zijn inmiddels vanuit de kust het land 
ingetrokken naar hun vaste stek. Kortom, het nieuwe weidevogelseizoen komt eraan! 
 
De grutto en zijn (kuiken)bescherming staan centraal op deze avond.  Natuurfotografe Astrid Kant 
zit al 20 jaar in een schuilhutje met haar telelens, midden tussen de weidevogels. Het grootste deel 
van de broedcyclus blijft voor boeren en vrijwillige weidevogelbeschermers veelal verborgen. En juist 
dat is zo leuk om te observeren. In het vorig jaar van haar hand verschenen boek 
WEIDEVOGELS, licht zij een tipje van de sluier op. Daarin zijn de weidevogels per maand op een 
fantastisch enthousiaste wijze beschreven en uiteraard heel fraai in beeld gebracht.  
Tijdens deze boeiende presentatie nemen we een kijkje in het ‘intieme leven’ van de grutto.  
Daarnaast zullen andere weidevogels ongetwijfeld nog even figuurlijk gesproken voorbij komen vliegen. 
 
In nauwe samenwerking tussen Landschap Noord-Holland en de Vereniging agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer Water, Land & Dijken zijn we al even bezig met de voorbereidingen. Er hebben 
zich aardig wat nieuwe vrijwilligers gemeld om actief aan de slag te gaan en cursussen te volgen. 
Daarnaast organiseren we dit seizoen nog cursussen voor agrariërs en vrijwilligers over;  

 20-3 Het invoeren van weidevogelgegevens op de website weidevogelbescherming.nl 
 Eind maart: Opfrisavond gedragsherkenning m.b.v. film en geluid   
 Half april: Inventarisatiecursus met aansluitend een praktijkdag m.b.v. veldmedewerkers  
 Eind mei: Cursus “Alarm tellen” met aansluitend een praktijdkdag o.l.v. veldmedewerkers 

in een gebied of een deel van de polder waar U actief bent. 
 
Over al deze cursusavonden en praktijkdagen krijgt u binnenkort bericht. 
Aan initiatieven en enthousiasme geen gebrek dus. 
 
U bent van harte welkom op de STARTAVOND v/h weidevogelseizoen op: 
 

Woensdag 14 maart, 20.00 uur 
In “De Rijper Eilanden”, Zuiddijk 2A te De Rijp 

 
 Alle weidevogelpakketten(plattegronden, boekjes, stokken etc.) worden op deze avond 

aan contactpersonen, weidevogelgroepen en bedrijven uitgedeeld! 



 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 20.00 uur Opening 
 Door voorzitter Sjaak Hoogendoorn van de agrarische natuurvereniging 
 

 20.10 uur Informatie over het nieuwe weidevogelseizoen 
Alles wat u hoort te weten over de pilot GLB van de agrarische natuurvereniging, 
vernieuwend beheer, cursussen, nieuwtjes en het 1e kievitsei…? 

 
21. 00 uur PAUZE 
 

 21.15 uur “De Grutto van dichtbij bekeken”    
Door natuurfotografe Astrid Kant en schrijfster van het boek WEIDEVOGELS 

 
 
Stokken en koffie staan klaar vanaf 19.30 uur! 
 
In de pauze en na afloop is Astrid Kant aanwezig om het 
door haar geschreven Weidevogelboek eventueel te signeren 
voor U. Daarnaast kunt U in de ‘wandelgangen’ allerlei 
informatie vinden over weidevogels en andere leuke natuur- 
en landschapsinformatie van beide organisaties bij de stands. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim Tijsen en Krijn Trimbos 
Projectleiders Weidevogelbescherming 
 


