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1 Inleiding 

Sinds 2012 werken Boerennatuur en de BFVW samen in het digitaal registreren van 

weidevogelgegevens van gebieden met collectief agrarisch weidevogelbeheer. 

Jaarlijks zijn nu van veel gebieden monitoringsgegevens beschikbaar die 

BoerenNatuur graag wil publiceren. De publicatie is bedoeld om de resultaten terug te 

koppelen aan de agrarische collectieven en ook om de resultaten aan de buitenwereld 

te laten zien, onder andere door de effectiviteit van het agrarisch weidevogelbeheer 

inzichtelijk te maken.  

De Provincie Fryslân onderschrijft het belang van deze rapportages. Die zijn relevant 

om de effectiviteit van het beheer en het beleid te meten en de resultaten terug te 

kunnen koppelen naar de collectieven. 

 

Inmiddels zijn tussen Boerennatuur en A&W afspraken gemaakt over weergave van 

de monitoringsgegevens op kaart (stippenkaarten) en over een zodanig beheer van de 

gegevens dat die zich lenen voor verdere analyse. Analyse en publicatie is dan een 

volgende stap. Analyse en publicatie van de monitoringsgegevens moeten twee 

doelen dienen: 1) terugkoppeling van de resultaten aan de beheerders, met indicatie 

van verbetermogelijkheden, en 2) rapportage van representatieve resultaten aan de 

samenleving, in casu de Provinsje, inclusief een beoordeling van de effectiviteit van 

het agrarische weidevogelbeheer. 

 

Om tot een dergelijke periodieke rapportage van weidevogelresultaten te komen 

moeten nog een paar stappen worden gezet. Daarvoor hebben BoerenNatuur en 

Provincie Fryslân aan A&W de volgende opdracht gegeven: 

 

1 Kom met voorstellen voor verbetering van de monitoring, zodat de monitoring een 

representatief en betrouwbaar beeld oplevert, en goed aansluit op het nieuwe 

provinciale weidevogelbeleid. 

 

2 Maak een eerste rapportage van de resultaten van agrarisch weidevogelbeheer op 

basis van bestaande monitoringsgegevens.  

 

In dit rapport worden de resultaten van deze opdracht gepresenteerd. 
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2 Monitoren van weidevogels 

2.1 Kenmerken van doelmatig en efficiënt monitoren 

BoerenNatuur en Provincie Fryslân willen graag inzicht hebben in de resultaten van het 

agrarisch weidevogelbeheer, waar zoveel geld en inspanningen in worden geïnvesteerd. Dat 

inzicht kan worden opgedaan door te monitoren. In dit hoofdstuk wordt op een rijtje gezet hoe 

een doelmatig en efficiënt monitoringssysteem eruit zou kunnen zien. Eerst wordt besproken 

aan welke kenmerken zo’n systeem moet beantwoorden. 

Doelen 

De methode van monitoring is afhankelijk van de doelen die de monitoring moet dienen. In dit 

geval gelden de volgende doelen: 

 

1. Vinger aan de pols houden. Dit is de signaleringsfunctie van de monitoring. Hoe 

ontwikkelen de weidevogelpopulaties zich bij het agrarisch weidevogelbeheer en wat 

zijn de trends? 

2. Evalueren van beheer en inrichting en zo nodig bijsturen daarvan. Dit is de 

beheermonitoring. Welke beheer- en inrichtingsmaatregelen zijn genomen en in 

hoeverre voldoen die aan vuistregels voor effectief beheer? 

3. Communiceren van de ontwikkelingen naar de Provinsje, burgers en maatschappelijke 

groepen: informeren over de geleverde beheerinspanningen en de resultaten daarvan 

op de weidevogels. 

Randvoorwaarden 

Bovengenoemde doelen stellen de volgende voorwaarden aan de wijze van monitoren: 

 

1. Representatief, dat wil zeggen dat de monitoring gericht moet zijn op de belangrijke 

natuurwaarden. 

2. Doelmatig, dat wil zeggen dat de gegevens de belangrijke ontwikkelingen betrouwbaar 

moeten weergeven en met voldoende gevoeligheid vangen. Ze moeten ook een goede 

vertaalslag mogelijk maken naar de praktijk van onderhoud en beheer (het moet zowel 

signalerend als evaluerend zijn). 

3. Efficiënt en kosteneffectief, dat wil zeggen dat met beperkte inspanning en kosten een 

maximum aan informatie wordt vergaard. 

4. De resultaten (onderzochte soorten) moeten aanspreken bij een groot publiek en zich 

lenen voor een periodieke beschrijving van de Staat van de Natuur. 

 

De doelen en de randvoorwaarden bepalen welke resultaatindicatoren geschikt zijn om 

doelmatig en efficiënt te monitoren. Hieronder worden die resultaatindicatoren besproken en 

geselecteerd. We maken onderscheid tussen indicatoren voor weidevogelresultaat en voor 

beheerresultaat. 

 

2.2 Weidevogels 

Met weidevogelresultaat wordt bedoeld wat de effecten zijn van inrichting en beheer op de 

vitaliteit van lokale weidevogelpopulaties. Om die vitaliteit te meten zijn er drie doelmatige en 

veel gebruikte resultaatindicatoren: 
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● Het jaarlijks aantal nesten en/of broedparen. De aantalsontwikkeling in de tijd (trend) geeft 

een indicatie van het wel en wee van de lokale populatie. Het is vooral een indicator van de 

kwaliteit van een gebied als vestigingshabitat. Omdat vestiging ook bepaald wordt door 

andere factoren dan lokale inrichting en beheer (zoals overleving tijdens trek en 

overwintering, broedplaatstrouw, clustering door broedassociatie – vogels zoeken graag 

‘steun’ bij elkaar) indiceert de aantalsontwikkeling de effecten van beheer en inrichting op 

een langere termijn. 

● Het jaarlijks Bruto Territoriaal Succes BTS. Het BTS geeft een grove indicatie van het re-

productief succes in een gebied. Het is een indicator van de kwaliteit als broed- en 

opgroeigebied in het betreffende seizoen en indiceert weidevogelresultaat daarmee op een 

kortere termijn dan aantalsontwikkeling. Het BTS is alleen betrouwbaar te berekenen voor 

Grutto en Tureluur. De zeggingskracht van het BTS als resultaatindicator wordt 

bediscussieerd in hoofdstuk 3. 

● De monitoring beperkt zich tot de 4 steltlopersoorten Grutto, Kievit, Tureluur en 

Scholekster. Dit heeft deels een praktische reden (nesten en broedparen zijn relatief 

eenvoudig vast te stellen), maar heeft ook betrekking op de representativiteit van deze 

soorten. Het zijn klassieke weidevogels die model staan voor het typische Hollandse 

polderlandschap en waarvan de Nederlandse broedpopulaties een belangrijk aandeel 

hebben in de internationale biodiversiteit. 

Een nadeel van de beperking is dat geen gegevens van andere weidevogelsoorten worden 

verzameld, zoals van de eenden en zangvogels. Naast met het aantal Grutto’s kan een 

gebied zich ook met deze soorten kwalificeren als weidevogelkerngebied. Als daarvan 

geen telgegevens beschikbaar zijn, vervalt die mogelijkheid. Genoemde soorten zijn alleen 

goed met een territoriumkartering te inventarisatie zoal bij de BMP-methode gebeurt.  

 

In het volgende hoofdstuk worden de 3 indicatoren toegepast in een eerste analyse van de 

resultaten van agrarisch weidevogelbeheer op basis van bestaande monitoringgegevens. In 

het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de telmethodes en hoe die nog verbeterd kunnen 

worden. 

 

2.3 Beheer 

Populatieontwikkeling en reproductie zijn niet alleen afhankelijk van beheerfactoren, maar ook 

van factoren die buiten de invloed van beheerders liggen. Te denken valt aan sterfte 

gedurende trek en overwintering, droogte gedurende het broedseizoen of predatie. Om de 

inzet van beheerders toch goed over het voetlicht te brengen en de weidevogelresultaten te 

kunnen relateren aan de inzet op het vlak van inrichting en beheer, is het verstandig ook 

beheer- en inrichtingsfactoren te monitoren, apart van de weidevogelresultaten. In hoofdstuk 4 

wordt hier een voorstel voor uitgewerkt. 
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3 Weidevogelresultaten agrarisch weidevogelbeheer 
Fryslân 2000-2014 

In dit hoofdstuk wordt een nieuwe analyse van recente resultaten van het agrarisch 

weidevogelbeheer in Fryslân gepresenteerd. Met deze rapportage wordt de serie van 

rapportages over het weidevogelmozaïekbeheer in Noord-Nederland over 2002-2009 opnieuw 

opgepikt (BoerenNatuur 2009). Waar mogelijk is voortgebouwd op gegevens die ook in die 

rapportages zijn gebruikt. Dit hoofdstuk betreft de weidevogelresultaten. Beheerresultaten 

komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

3.1 Methoden 

Resultaatindicatoren 

Conform het vorige hoofdstuk zijn voor het weidevogelresultaat de volgende indicatoren 

gebruikt: 

1 De ontwikkeling van het jaarlijks aantal nesten en broedparen, de aantalstrend, van de 4 

klassieke weidevogelsoorten Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster. 

2 Het jaarlijks Bruto Territoriaal Succes BTS van Grutto en Tureluur. 

 

De aantalstrend geeft een indicatie van de geschiktheid van het gebied als vestigingshabitat op 

de langere termijn; het BTS indiceert de omstandigheden als broed- en opgroeihabitat van 

afzonderlijke jaren, dus op korte termijn. Door het gebruik van beide indicatoren ontstaat een 

breder beeld van de kwaliteit als weidevogelgebied dan afzonderlijk. 

 

In het volgende hoofdstuk worden ook enkele beheerindicatoren van de onderzochte gebieden 

gepresenteerd, die in het kader van dit project zijn ontwikkeld.  

Selectie van gebieden  

De beschikbare telgegevens van weidevogelaantallen bij agrarisch weidevogelbeheer variëren 

sterk in zowel kwaliteit als tijdspanne. Om de aantalsontwikkeling te bepalen zijn frequente 

tellingen nodig. Een gangbare manier van weidevogels tellen in Fryslân is volgens de ‘Friese 

combimethode’. Deze combineert tellingen van nesten met een schatting van het aantal 

broedparen waar geen nest van kon worden gevonden, en daarnaast worden in de 

kuikenperiode tellingen van alarmerende ouderparen gedaan. Voor monitoring is 

vergelijkbaarheid van de tellingen door de tijd noodzakelijk en daarvoor is belangrijk dat de 

manier van tellen tussen de jaren gelijk is. Een zekere garantie daarvoor is dat zoveel mogelijk 

dezelfde mensen ieder jaar dezelfde gebieden op dezelfde manier tellen. In de praktijk 

ontbreekt deze standaardisatie op veel plekken (zie ook hoofdstuk 4), en er is veel variatie. Er 

zijn gebieden waar al langere tijd redelijk consequent en gestandaardiseerd wordt geteld 

(jaarlijks dezelfde gebieden, dezelfde werkwijze en dezelfde tijdsinvestering), bijvoorbeeld de 

gebieden die deelnamen in het project Nederland Gruttoland in 2003-2005 (Schekkerman et al. 

2005) en gebieden die meededen in de rapportage mozaïekbeheer Noord-Nederland van 

BoerenNatuur (bijvoorbeeld BoerenNatuur 2009). Voor de voorliggende analyse zijn in overleg 

met de BFVW en BoerenNatuur alleen gebieden geselecteerd uit deze groepen, om resultaten 

te krijgen met voldoende zeggingskracht.  

 

De combimethode is minder gestandaardiseerd dan bijvoorbeeld de BMP-methode en geeft 

meer ruis op de lijn bij vergelijking van gebieden. Voor trendanalyse is de geringere  
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Figuur 3.1 Ligging van de gebieden met agrarisch weidevogelbeheer die zijn onderzocht 

 

standaardisatie geen probleem als aan de voorwaarde wordt voldaan dat de telwijze per 

gebied door de jaren heen steeds dezelfde is (maar tussen de gebieden eventueel wel 

verschilt). Dan is een betrouwbare trend te berekenen en door indexering van de aantallen 

kunnen de trends van meerdere gebieden worden gecombineerd. Door selectie op een 

consequente manier van tellen is in de onderzochte gebieden aan deze voorwaarden voldaan. 

De gebieden zijn weergegeven in tabel 3.1 en figuur 3.1 (en in detail in bijlage 1). 
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Een ander selectiecriterium voor de gebieden was, dat gegevens van een langere tijdreeks 

(hoeveelheid jaren) beschikbaar waren, waarmee robuuste trends kunnen worden berekend. 

De beschikbare tijdreeksen variëren van 9-15 jaar (tabel 3.1). Uitgaande van een gemiddelde 

leeftijd van bijvoorbeeld een Grutto van 6 jaar, omvat deze periode 1,5-2,5 generaties. Dit zou  

Tabel 3.1 Overzicht van de gebieden die in de analyse betrokken zijn 

Gebied Ligging Oppervlakte 

voor trend-

analyse (ha) 

Oppervlakte 

voor BTS (ha) 

Tijdreeks 

3 Skalsumer natuurbeheer Warfstermolen 93 185 2005-2014 

4 Gerkesklooster Gerkesklooster 446 446 2000-2014 

5 (Om ‘e) Djippe Gatten Tussen Burgum 

en Leeuwarden 

3.736 3.736 2004-2014 

6 Oer de Wjuk Blessum/Hilaard 131 408 2001-2014 

7 It Bûtlân Aldeboarn 160 881 2001-2014 

8 Tusken Boarn en Swette Aldeboarn 155 867 2001-2014 

9 Idzegea Idzegea 1.637 1.637 2006-2014 

10 Tusken Tsjûkemar en 

Tsjonger 

Delfstrahuizen 728 728 2000-2014 

Totaal  7.086 8.888  

 

genoeg moeten zijn om bijvoorbeeld duidelijke effecten van verschillen in overleving vast te 

kunnen stellen. Door de keuze voor het statistisch programma TRIM konden gebieden met 

verschillende tijdreeksen worden vergeleken (TRIM kan de aantallen in ontbrekende jaren 

bijschatten, zie paragraaf Analyse). Als indicatie van de reproductie is het zogenaamde Bruto 

Territoriaal Succes (BTS) gebruikt (zie paragraaf Analyse). Om dit BTS te kunnen berekenen is 

informatie nodig over het aantal alarmerende ouderparen met jongen dat aan het eind van het 

seizoen in een gebied aanwezig is. Het aantal alarmerende ouderparen wordt vastgesteld met 

behulp van zogenaamde alarmtellingen. Een derde selectiecriterium voor de gebieden was 

daarom dat van een aantal recente jaren alarmtellingen beschikbaar waren. Voor zover bekend 

waren de betrokken tellers (meestal aangesloten bij de lokale vogelwachten) goed bekend met 

de methode van het alarmtellen conform Nijland & van Paassen (2007) en zijn de gegevens 

consequent op dezelfde manier verzameld. 

Analyse 

De analyses zijn beperkt tot de vier klassieke steltloperweidevogels Grutto, Kievit, Tureluur en 

Scholekster. Alleen daarvan kan met de Friese combimethode een redelijk betrouwbaar beeld 

van de broedpopulatie worden verkregen. 

 

De trendanalyses zijn uitgevoerd met het statistisch programma TRIM (Pannekoek & Van 

Strien 2005). Dit programma is speciaal ontwikkeld voor analyse van tijdreeksen met 

ontbrekende data (voor een bepaald gebied van een bepaald jaar). Op basis van de 

aantalsontwikkeling in andere gebieden schat het programma datapunten bij, berekent 

jaarindexen, waarden voor jaarlijkse aantalsverandering en de statistische significantie 

daarvan. De statistische significantie van trends en trendverschillen tussen beheertypen en 

gebieden is bepaald aan de hand van 95%-betrouwbaarheidsintervallen (de reeks van 

waarden waarbinnen de uitkomst met een waarschijnlijkheid van 95% valt). De 

betrouwbaarheidsintervallen zijn berekend als jaarlijkse veranderingsfactor ± (1,96 maal de 

standaardfout) (Pannekoek & Van Strien 2005). Als het 95%-betrouwbaarheidsinterval van een 

trend de 0% omvat, dan is de verandering niet significant op het niveau p<0,05; als de 

betrouwbaarheidsintervallen van de trends van bijvoorbeeld 2 beheertypen elkaar overlappen 



 

 

8 A&W-rapport 2093  Monitoring agrarisch weidevogelbeheer Fryslân                                                                              

is ook geen sprake van een significant verschil (bij p<0,05). Met TRIM is het mogelijk om in 

combinatie met gebieden met een tijdreeks vanaf 2000, ook gebieden te gebruiken met een 

kortere tijdreeks. TRIM berekent de aantalsverandering van jaar op jaar (de multiplicatieve 

aantalsverandering). 

Als maat voor de reproductie is gebruik gemaakt van het Bruto Territoriaal Succes  (Nijland 

2002). Het BTS is het aantal alarmerende ouderparen met jongen die tegen het uitvliegen aan 

zitten (in de zogenaamde fladderweek), als percentage van het totaal aantal broedparen. Het is 

een grove indicator van het reproductief succes, die in drie klassen is ingedeeld: <50% = 

onvoldoende voor instandhouden van de populatie, 50-65% = mogelijk voldoende, >65% = 

voldoende (Nijland et al. 2010).  

In een aantal gebieden wijkt de oppervlakte waarvoor het BTS is berekend, af van de 

oppervlakte waarover de trendanalyse is uitgevoerd. Dit heeft te maken met de voorwaarde 

voor een betrouwbaar BTS, dat de tellingen niet sterk zijn beïnvloed door in- en uitloop van 

gezinnen in en uit het telgebied. Daarvoor moeten de telgebieden zoveel mogelijk begrensd 

worden door barrières in het landschap die gezinnen met jongen niet makkelijk passeren, zoals 

bebouwde kom, autowegen, brede vaarten en kanalen. De telgebieden voor trendanalyse 

voldeden niet altijd aan deze voorwaarde. In die gevallen zijn de aantals- en alarmgegevens uit 

een wijdere begrenzing rond het gebied van de trendanalyse gebruikt, waar die 

landschappelijke barrières wel zijn (zie tabel 2.1, bijlage 1). Deze gegevens waren beschikbaar 

voor de jaren 2012-2014 uit de database van de BFVW. Een betrouwbaar BTS kan alleen 

berekend worden voor Grutto en Tureluur (Nijland 2002). 

 

3.2 Trendanalyse 

In bijlage 2 staan de telgegevens van de onderzoeksgebieden. 

Lange termijn 

In figuur 3.2 staat de aantalsontwikkeling van de 4 steltlopers over de periode 2000-2014 

weergegeven van alle 8 gebieden gezamenlijk. Er is een jaarlijkse index berekend waarbij het 

jaar 2000 op 1 is gesteld. De index van de verschillende jaren is dus steeds berekend in 

verhouding tot de aantallen in 2000. De resultaten van de statistische analyses staan in bijlage 

3. 

 

Met uitzondering van de Tureluur vertonen de steltlopers een significante achteruitgang van 1,9 

tot 3,4% per jaar (de 95%-betrouwbaarheidsintervallen zijn voor Kievit -2 tot -5%, Grutto -1,5 

tot -4,2%, Scholekster -0,3 tot -3,5% en Tureluur -2 tot +1%. Als het betrouwbaarheidsinterval 

de 0% overlapt, wijkt de trend niet significant (p<0,05) van nul af en is de stand stabiel. Als het 

betrouwbaarheidsinterval de nul niet overlapt, is sprake van een significante trend).  
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Figuur 3.2 Geïndexeerde aantalsontwikkeling 

van Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster in 

de acht onderzoeksgebieden samen (2000 = 

1) en de gemiddelde aantalsverandering (% 

per jaar) over 2000-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is weliswaar sprake van een afname, maar deze is aanzienlijk minder sterk dan in het 

gangbare boerenland, zoals dat wordt gemonitord in het Weidevogelmeetnet Friesland (tabel 

3.2). De trend is vergelijkbaar met de aantalsontwikkeling in de Friese reservaten. Dit met 

uitzondering van de Scholekster; die het bij het collectief agrarisch weidevogelbeheer beter 

(minder slecht) deed. 

 

Tabel 3.2 Trends (gemiddeld % aantalsverandering per jaar) van de steltloperweidevogels in het Weidevogelmeetnet 

Friesland en in de acht gebieden met Collectief weidevogelbeheer Fryslân over 2000-2014. Een jaarlijkse verandering 

van -3,4% betekent dat gemiddeld over de jaren 2000-2014 het aantal van een soort jaarlijks 3,4% afneemt. De 

statistieken staan in bijlage 3. Bron WMF: Sovon 

 

  

Gemiddelde jaarlijkse verandering 2000-2014 (%) 

Collectief  

weidevogel- 

beheer Fryslân  

WMF  

gangbaar boerenland 

WMF  

reservaat 

Kievit -3,4 -11 -2,2 

Grutto -2,9 -14 -4,4 

Tureluur 0 -10,3 -1,2 

Scholekster -1,9 -6,5 -6,4 

    

  = een verschillende kleur betekent voor de betreffende soort een statistisch duidelijk  

  

verschil (p<0,05). Bijvoorbeeld voor de Kievit verschilt de jaarlijkse verandering bij Collectief 

weidevogelbeheer en in reservaten niet significant, maar bij Collectief weidevogelbeheer en in 

gangbaar boerenland  wel. Het gaat steeds om verschillen tussen beheertypen binnen een soort. 
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Korte termijn 

Met uitzondering van de Tureluur is de algehele langetermijntrend aanzienlijk negatief. Dit is 

anders als we de laatste 6 jaar (2009-2014) bekijken (figuur 3.3). Over de laatste 6 jaar is de 

trend van Grutto, Tureluur en Scholekster stabiel en gaat alleen de Kievit onverminderd 

achteruit (95%-betrouwbaarheidsinterval jaarlijkse verandering Grutto -5,5 tot +2,5%, Tureluur -

0,2 tot +2%, Scholekster -2,5 tot +1%; Kievit -8,5 tot -1%. Als het betrouwbaarheidsinterval de 

0% overlapt, wijkt de trend niet significant (p<0,05) van nul af en is de stand stabiel). In figuur 

2.3 is deze periode weergegeven met de aanduiding SNL. In 2009 startte de Subsidieregeling 

Natuur- en Landschapsbeheer SNL, die gepaard ging met een intensivering van het collectief 

weidevogelbeheer in de vorm van vergroting van het  beheerde areaal en veelal verzwaring 

van het gevoerde beheer. 

Figuur 3.3 Langetermijntrend van 

de steltloperweidevogels in de 8 

gebieden met agrarisch 

weidevogelbeheer uit figuur 2.2 

vergeleken met de trend over de 

laatste 6 jaar (2009-2014). SNL = 

de periode 2009-2014 waarin de 

Subsidieregeling natuur en 

landschap voor het agrarisch 

weidevogelbeheer van kracht is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillen tussen gebieden 

In de langetermijntrends is er verschil tussen gebieden. Er is een groep van 4 gebieden die 

zich van de andere 4 onderscheidt door een positieve aantalsontwikkeling bij Grutto en 

Tureluur van gemiddeld 3-4% per jaar, tegen de algemene trends in (tabel 3.3). Deze 

aantalsontwikkeling is duidelijk beter (statistisch significant p<0,05) dan gemiddeld in de andere 

groep, waar de aantallen Grutto’s en Tureluurs 5-7% per jaar daalden. De gebieden met een 

toename zijn Oer de Wjuk (Blessum), it Bûtlân (Aldeboarn), Tusken Boarn en Swette 

(Aldeboarn) en Skalsumer Natuurbeheer (Warfstermolen). De totale oppervlakte van deze vier 

gebieden is 500 ha. De gebieden met afname zijn Tusken Tsjûkemar en Tsjonger 

(Delfstrahuizen), Gerkesklooster, Om ‘e Djippe Gatten (tussen Burgum en Leeuwarden) en 
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Idzegea, in totaal 6.700 ha. Kievit en Scholekster vertonen geen verschil tussen beide groepen. 

De resultaten van de statistische analyses staan in bijlage 4. 

Tabel 3.3 Trends over 2000-2014 (gemiddeld % jaarlijkse verandering) van de vier steltloperweidevogels in gebieden 

met agrarisch weidevogelbeheer in Fryslân met een toename van Grutto en Tureluur en met afname. De statistieken 

staan in bijlage 4. 

 

Gemiddelde jaarlijkse verandering 2000-2014 (%) 

Toename 

n=4 

Afname 

n=4 

Kievit -0,6 -3,2 

Grutto +3,4 -7,5 

Tureluur +4,2 -5,6 

Scholekster -1,6 0 

   

  = een verschillende achtergrondkleur betekent voor de betreffende soort een  

  
statistisch duidelijk verschil (p<0,05). Wit verschilt onderling statistisch niet duidelijk. Het 

gaat steeds over het verschil tussen toename en afname binnen een soort. 

 

Mogelijke oorzaken 

De vraag is wat de oorzaken van de verschillen tussen de gebieden zouden kunnen zijn. Een 

eerste indicatie kan verkregen worden uit het reproductief succes dat wordt behaald (dit is voor 

populatieontwikkeling van weidevogels een belangrijke bepalende factor). In de periode 2012-

2014 bleek de reproductie (BTS) bij Grutto en Tureluur tussen de toe- en afnamegebieden niet 

te verschillen. In beide gebiedscategorieën ligt die met ca 65% vrijwel op hetzelfde niveau 

(tabel 3.4).  

In het kader van deze studie is een eventueel verband met beheer- en inrichtingsfactoren niet 

onderzocht. 

Tabel 3.4 Gemiddeld BTS van Grutto en Tureluur over 2012-2014 in de gebieden met toename van Grutto en Tureluur 

en de gebieden met afname 

 Gemiddeld BTS 2012-2014 (%) 

 Toename n=4 Afname n=4 

Grutto 67 66 

Tureluur 68 63 

   

  = een verschillende achtergrondkleur betekent voor de betreffende soort een  

  

statistisch duidelijk verschil (p<0,05). Wit verschilt onderling statistisch niet duidelijk. . Het 

gaat steeds over het verschil tussen toename en afname binnen een soort. 

 

3.3 Reproductie 

Het gemiddelde BTS gedurende 2012-2014 over alle 8 onderzoeksgebieden tezamen was voor 

Grutto 66% en voor Tureluur 65% (figuur 3.4). Dit is volgens de normering van BTS net 

voldoende voor stabiele populaties.  

Bij de Grutto varieerde het BTS over de gebieden tussen 31 en 71%. Drie gebieden 

(Gerkesklooster, It Bûtlân, Idzegea) haalden gemiddeld de kritische ondergrens van 65%, de 

andere kwamen daar (net) niet aan. Tusken Tsjûkemar en Tsjonger en Skalsumer 

Natuurbeheer scoorden met 33 en 31% het slechtst. Bij Skalsumer Natuurbeheer wordt het  
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Figuur 3.4 Bruto Territoriaal Succes 

(gemiddeld BTS) van Grutto en Tureluur 

over 2012-2014 in de verschillende 

onderzoeksgebieden. OdW=Oer de Wjuk. 

TTT=Tusken Tsjûkemar en Tsjonger, 

TBS=Tusken Boarn en Swette, 

G=Gerkesklooster, IB=It Bûtlân, 

OeDG=Om ‘e Djippe Gatten, SN= 

Skalsumer Natuurbeheer, I=Idzegea, 

gem=gewogen gemiddelde over alle 8 

onderzoeksgebieden . Gewogen wil 

zeggen dat de gebieden meetellen naar 

het aantal broedparen dat aanwezig is.  De 

rode lijn is het percentage BTS dat ten 

minste nodig is voor een stabiele 

populatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slechte resultaat toegeschreven aan Vossen, die gedurende 2013 en 2014 sterk predeerden 

op nesten (mondelinge mededeling A. Timmerman, Skalsumer Natuurbeheer). Het beeld bij de 

Tureluur komt globaal overeen met dat bij de Grutto (figuur 2.4). Het BTS varieerde tussen 42 

en 101%. Drie gebieden haalden de ondergrens van 65% (Tusken Boarn en Swette, It Bûtlân, 

Idzegea) en Skalsumer Natuurbeheer scoorde ook voor de Tureluur het slechtst (van Tusken 

Tsjûkemar en Tsjonger zijn van de Tureluur uit 2012-2014 geen alarmgegevens beschikbaar). 

Bij Skalsumer Natuurbeheer wordt ook het slechte resultaat van de Tureluur aan 

Vossenpredatie toegeschreven (mondelinge mededeling A. Timmerman, Skalsumer Natuur-

beheer).  

 

3.4 Discussie en conclusies 

Discussie 

 

Representativiteit 

De onderzochte gebieden liggen alle binnen de weidevogelkansgebieden, waarbinnen de 

weidevogelkerngebieden worden gezocht (Provincie Fryslân 2014). Ze liggen verspreid door 

de hele provincie (figuur 3.1) en vertegenwoordigen alle grondsoorten die belangrijk zijn voor 

weidevogels: veen (Bûtlân, Tusken Boarn en Swette, Tusken Tsjûkemar en Tsjonger, Om ‘e 

Djippe Gatten), klei-op-veen (Idzegea) en klei (Oer de Wjuk, Skalsumer Natuurbeheer, 
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Gerkesklooster). Qua dichtheden herbergen Idzegea, It Bûtlân, Oer de Wjuk, Skalsumer 

natuurbeheer en Gerkesklooster in 2014 20 Gruttobroedparen of meer, en Tusken Boarn en 

Swette, Tusken Tsjûkemar en Tsjonger en Om ‘e Djippe Gatten ca 10 broedparen of minder. 

De totale oppervlakte met agrarisch weidevogelbeheer was in 2014 ca 35.000 ha. De ruim 

7.000 ha van de onderzochte gebieden vormt daar 20% van. Hiermee vormen de gebieden 

een representatieve dwarsdoorsnee door de (toekomstige) weidevogelkerngebieden in Fryslân.  

 

Ontwikkelingen 

Over de langere termijn (2000-2014) vertonen de steltloperweidevogels bij het collectief 

agrarisch beheer, met uitzondering van de Tureluur, een achteruitgang van gemiddeld 2-3,5% 

per jaar. Deze achteruitgang is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de Friese 

weidevogelreservaten, maar duidelijk minder sterk dan op het reguliere boerenland. Het 

gesubsidieerde beheer was in die periode dus weliswaar niet voldoende voor instandhouding, 

maar resulteerde wel in een geringere afname dan zonder beheer. Het positieve is, dat de 

laatste 6 jaar de achteruitgang bij het agrarisch natuurbeheer is afgebogen naar stabilisatie van 

de populaties. Alleen bij de Kievit gaat de achteruitgang met gemiddeld 4,8% per jaar 

onverminderd door. Om te beoordelen of de stabilisatie het gevolg is van het agrarisch beheer, 

zou de ontwikkeling na 2009 vergeleken moeten worden met de ontwikkelingen bij de andere 

beheertypen (reservaat en gangbaar boerenland). In dit stadium ontbreken deze gegevens 

echter 

 

De positieve ontwikkeling hangt mogelijk samen met de intensivering van het beheer die 

voortvloeide uit het in werking treden van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 

SNL in 2009. Toen nam de oppervlakte onder agrarisch beheer toe en groeide ook de 

oppervlakte met zwaar beheer. Het verband is echter niet zeker en dient nader onderzocht te 

worden. Welke factoren verantwoordelijk zijn voor de verbeteringen kan wellicht ook 

achterhaald worden uit een analyse van het verschil tussen de 4 gebieden met een afname 

van Grutto en Tureluur en de gebieden met een toename, bijvoorbeeld voor wat betreft 

beheers- en omgevingsfactoren. Een eerste opvallend verschil is de oppervlakte van de 

gebieden. De gebieden met toename beslaan in totaal slechts 500 ha en de gebieden met 

afname 6.700 ha. Dit suggereert dat het tot nu toe slechts op kleine schaal lukte de 

weidevogelstand op peil te houden. Het verschil tussen beide gebiedscategorieën kan niet 

worden toegeschreven aan een betere reproductie gedurende de afgelopen 3 jaar. Deze was 

voor zowel Grutto als Tureluur hetzelfde en lag rond de kritische grens voor stabiele populaties. 

Dit suggereert dat het verschil te maken heeft met andere factoren, bijvoorbeeld tijdens de 

vestiging of de ouderoverleving. Dat positieve ontwikkelingen slechts op kleine schaal spelen, 

spoort met het algemene beeld van achteruitgang op grotere schaal. Tegelijk bieden de 

positieve ontwikkelingen aangrijpingspunten om verbeterfactoren op het spoor te komen door 

de succesfactoren te analyseren. Een verdere analyse kon in het kader van deze studie nog 

niet worden uitgevoerd. 

 

De gemiddelde reproductie bij Grutto en Tureluur was gedurende de afgelopen 3 jaar wellicht 

net voldoende om de populaties op peil te houden. Dit strookt met de constatering dat 

gedurende de laatste 6 jaar de populaties van Grutto en Tureluur zijn gestabiliseerd. Die 

stabilisatie geldt ook voor de Scholekster maar niet voor de Kievit, die gaat onverminderd 

achteruit. De verschillen in BTS tussen de gebieden zijn groot. Het is opvallend dat vaak 

dezelfde gebieden voor zowel Grutto als Tureluur goed of niet goed scoren. Zo steken Tusken 

Boarn en Swette, It Bûtlân, Idzegea en Gerkesklooster er qua reproductie positief af, gevolgd 

door Oer de Wjuk. Skalsumer Natuurbeheer en Tusken Tsjûkemar en Tsjonger 

onderscheidden zich de afgelopen jaren negatief. Bij Skalsumer Natuurbeheer speelde 
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predatie door de Vos een rol. Het lijkt of voor Grutto en Tureluur dezelfde factoren het succes 

bepalen. Dit maakt de speurtocht naar succesfactoren overzichtelijker. 

Conclusies 

 

1. De 8 onderzochte gebieden liggen binnen de provinciale weidevogelkansgebieden, 

verspreid door de provincie, op zowel veen, klei-op-veen als op klei en hebben zowel vrij 

lage dichtheden Grutto’s (ca 10 broedparen per 100 ha) als hogere dichtheden (20 of meer 

per 100 ha). Hiermee vormen ze een representatieve dwarsdoorsnee van de (toekomstige) 

weidevogelkerngebieden in Fryslân. 

 

2. Over langere termijn (2000-2014) vertonen de steltloperweidevogels in de gebieden met 

collectief agrarisch weidevogelbeheer een achteruitgang van gemiddeld 2-3,5% per jaar. 

De Tureluur vormt een uitzondering en bleef gelijk. 

 

3. De langjarige trends in de collectief-beheergebieden zijn beter (minder negatief: -3,4 tot 0% 

aantalsverandering per jaar) dan op het gangbare boerenland (-6,6 tot -14%) en 

vergelijkbaar met die in weidevogelreservaten in Fryslân (-1,2 tot -4,4%). 

 

4. De laatste 6 jaar is bij het agrarisch beheer stabilisatie van de stand opgetreden bij Grutto, 

Tureluur en Scholekster. De Kievit blijft onverminderd achteruitgaan, met gemiddeld 4,8% 

per jaar. 

 

5. Er is verschil in de aantalsontwikkeling tussen gebieden. In 4 gebieden gingen Grutto en 

Tureluur gemiddeld 3-4% per jaar vooruit, in de andere 4 gebieden namen ze 5-7% per 

jaar af. De succesvolle gebieden zijn klein van omvang maar hadden de afgelopen 3 jaar 

voor Grutto en Tureluur geen betere reproductie dan de niet-succesvolle gebieden, 

 

5. De jongenproductie was in de 8 onderzoeksgebieden tezamen de afgelopen 3 jaar met een 

gemiddeld BTS van 66% voor de Grutto en 65% voor de Tureluur net voldoende voor 

stabiele populaties. 

 

6. De net voldoende reproductie bij Grutto en Tureluur gedurende de laatste 3 jaar spoort 

goed met de geconstateerde stabilisatie van de aantalsontwikkeling over de afgelopen 6 

jaar. 

 

7. Het zijn veelal dezelfde gebieden die goed of slecht scoren voor reproductie bij Grutto en 

Tureluur. De gebieden Tusken Boarn en Swette, It Bûtlân, Idzegea en Gerkesklooster 

hadden de afgelopen 3 jaar een relatief hoge reproductie, gevolgd door Oer de Wjuk. De 

gebieden Tusken Tsjûkemar en Tsjonger en Skalsumer Natuurbeheer presteerden slecht. 

 

8. De oorzaken achter de geconstateerde patronen zijn in deze studie niet onderzocht. De 

verschillen tussen gebieden bieden aanknopingspunten om succesfactoren te achterhalen, 

bijvoorbeeld door de relaties van aantalsontwikkeling en reproductie met beheers- en 

omgevingsfactoren te analyseren. 
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4 Monitoren beheer 

In dit hoofdstuk worden de beheerindicatoren uitgewerkt, graadmeters voor de 

beheerinspanningen. Zoals in hoofdstuk 2 uiteen is gezet, vormen die een aanvulling op de 

indicatoren die het effect op de weidevogels meten, de weidevogelindicatoren. Hieronder wordt 

een voorstel ontwikkeld voor de beheerindicatoren die kunnen worden gebruikt, gevolgd door 

een eerste uitwerking voor het jaar 2014. 

 

4.1 Voorstel beheerindicatoren 

In de nieuwe weidevogelnota van de Provinsje (Provincie Fryslân 2014) is een ecologisch 

toetsingskader opgenomen met vuistregels voor beheer en inrichting waaraan een 

weidevogelkerngebied zou moeten voldoen. Om de beheersinspanningen goed te kunnen 

afmeten aan de provinciale doelen worden de resultaatindicatoren voor beheer afgeleid van de 

vuistregels uit de nota. In tabel 4.1 staat een overzicht, waarin ook de (mogelijke) bron van de 

gegevens staat vermeld.  

 

Een criterium voor de monitoring is dat gegevens efficiënt en met een beperkte inspanning 

verzameld kunnen worden. Op dit punt is er verschil tussen de indicatoren.  

 

1 Sommige indicatoren zijn vlot over te nemen uit bestaande registratiesystemen en vereisen 

dus geen extra acties. Voorbeelden zijn de omvang van het beheerde gebied, oppervlaktes 

plasdras en oppervlaktes met rustperiode voor het berekenen van het kuikenland uit de 

Toolkit (SNL-applicatie) bij de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer en zijn 

opvolger vanaf 2016, CROP-R. In de tabel zijn deze indicatoren met een groene kleur 

aangegeven. 

2 Andere indicatoren vergen bewerkingen met GIS, waarvoor de gegevens ook uit centrale 

databestanden zijn te halen, zoals de BFVW-stippenkaarten, het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN) en waterpeilgegevens van het Wetterskip. Als een keer zo’n GIS-model is 

ontwikkeld, zijn de indicatoren vervolgens vlot per gebied uit te rekenen. Ook hiervoor 

hoeven collectieven dus geen extra gegevens te verzamelen. Deze indicatoren zijn in de 

tabel met een bruine kleur aangegeven. 

3 Andere vergen aparte registratie en vereisen inventarisatie door de collectieven zelf. In de 

tabel zijn die indicatoren met een rode kleur aangegeven. Wellicht is het het handigste om 

de benodigde gegevens aan het eind van het jaar op een centrale plaats te verzamelen, te 

verwerken en te rapporteren. Dit ontlast afzonderlijke collectieven van analyse en 

rapportage. Over de aanlevering van gegevens, die de collectieven zelf verzamelen, dienen 

aanvullende afspraken te worden gemaakt. 

4 Het computerprogramma Beheer op Maat (BoM) is een verhaal op zich. Met BoM kan 

worden getest hoeveel kuikenland in een gebied aanwezig is en of het binnen bereik van 

de aanwezige nesten of weidevogelgezinnen ligt (Schotman et al. 2015). Het test dus met 

name de ruimtelijke geschiktheid van het gerealiseerde beheermozaïek op basis van de 

best beschikbare ecologische kennis. Het geldt voor Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster 

en Wulp. Tot voor kort moesten gegevens over nesten, gezinnen en het beheer apart 

worden ingevoerd en waren er kosten aan verbonden. Nu maakt het programma gebruik 

van de beheergegevens die bij de gebiedsaanvraag in de landelijke database zijn 

ingevoerd (CROP-R) en is (komt) het gratis via internet beschikbaar (mondelinge 

mededeling D. Melman, Alterra).    
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Tabel 4.1 Resultaatindicatoren voor beheer, afgeleid van het ecologisch toetsingskader uit de provinciale 

weidevogelnota, met te monitoren eenheden en de bronnen daarvoor. Bruin= GIS-analyse op basis van 

centraal beschikbare gegevens, anders dan toolkit/CROP-R, Groen= gegevens beschikbaar in 

toolkit/CROP-R, Rood= registratie door collectief  

 

Resultaatindicator Eenheid  Bron 

1 Afstand tussen broedclusters meters tussen individuele clusters 

 

GIS-analyse op basis van 

BFVW-stippenkaart 

 

2 Omvang beheerd gebied 

 

ha volgens criteria toetsingskader toolkit/CROP-R 

3 Oppervlakte met optimaal/sub-

optimaal slootpeil t.o.v. maaiveld 

 

drooglegging in cm t.o.v. maaiveld GIS-analyse op basis van AHN 

en gegevens Wetterskip 

4 Oppervlakte greppelplasdras 

 

percelen met ha toolkit/CROP-R 

5 Oppervlakte plasdras per 100 ha 

 

ha/100 ha toolkit/CROP-R 

6 Oppervlakte aangrenzend 

kuikenland aan plasdras 

 

ha en aantal m afstand toolkit/CROP-R 

7 Oppervlakte beweiding 

 

ha eigen registratie door collectief 

8 Oppervlakte kuikenland per 

Gruttobroedpaar  

ha kruidenrijk + rustperiode + 

voorweiden + extensief weiden + 

plasdras+ kuikenveld + last minute 

per Gruttopaar 

 

toolkit/CROP-R 

9 Oppervlakte kruidenrijk weidevogel-

grasland per Gruttobroedpaar 

 

ha kruidenrijk weidevogelgrasland per 

Gruttopaar 

toolkit/CROP-R 

10 Ligging kuikenland ten opzichte van 

nesten 

 

beoordeling volgens Beheer op Maat Beheer op Maat 

 11    Landschappelijke openheid 

 

percentueel aandeel van beheerde 

hectares wel/niet onder storings-

invloed van opgaande landschaps-

elementen 

GIS-analyse 

11 Bemesting ● percentage maaidatumland met 

vaste mest  

● bemestende waarde voor N/ha 

volgens forfaitaire waarden 

 

toolkit/CROP-R 

12 Fosfaatgehalte bodem 

 

P-Al-getal regulier landbouwkundig 

bodemonderzoek 

 

13 Zuurgraad pH regulier landbouwkundig 

bodemonderzoek 

 

14 Nestbescherming richtlijnen nazorg BFVW collectief/vogelwacht 
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Resultaatindicator Eenheid  Bron 

15 Predatiebeheer   

o Oppervlakte opgeruimde ruigte 

en rommel 

o Oppervlakte verwijderde bos-

opslag 

o Beheerde vossen, kraaien, 

verwilderde katten 

o Verwijderde oude kraaiennesten 

o Oppervlakte gemaaid riet 

o Verwijderen nestbomen 

aantal locaties 

 

aantal locaties + ha  

 

aantallen 

 

aantal 

ha  

aantal 

eigen registratie door collectief 

 

GIS-analyse 

 

jagers/WBE 

 

eigen registratie door collectief 

GIS-analyse 

eigen registratie door collectief 

 

Minimumprogramma 

Een minimumprogramma voor monitoring zou kunnen bestaan uit een kleinere groep van 

indicatoren, die de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een weidevogelgebied weergeeft. In 

tabel 4.2 staat een voorstel.  

De selectie is een combinatie van het belang als sleutelfactor (bijvoorbeeld waterpeil, 

oppervlakte kruidenrijk, verstoring van openheid) en de moeite die het kost om de gegevens te 

verzamelen. Het grootste deel van de benodigde gegevens is te ontlenen aan centrale 

databases, zoals de toolkit, CROP-R, AHN, gegevens Wetterskip en de digitale topografische 

Top10vectorkaart (voor de berekening van storingszones).  

 

Tabel 4.2 Beheersindicatoren die de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een weidevogelgebied 

weergeven. Groen= gegevens beschikbaar in toolkit, Bruin= gegevens beschikbaar in centrale database, 

anders dan toolkit 

 

Resultaatindicator Eenheid  Bron 

2      Omvang beheerd gebied 

 

ha  toolkit/CROP-R 

3      Oppervlakte met optimaal/sub-

optimaal slootpeil tov maaiveld 

 

drooglegging in cm t.o.v. maaiveld GIS-analyse op basis van AHN 

en gegevens Wetterskip 

5      Oppervlakte plasdras per 100 ha 

 

ha/100 ha toolkit/CROP-R 

8      Oppervlakte kuikenland per 

Gruttobroedpaar  

ha kruidenrijk + rustperiode + 

voorweiden + extensief weiden + 

plasdras+ kuikenveld + last minute 

per Gruttopaar 

 

toolkit/CROP-R 

9      Oppervlakte kruidenrijk weidevogel-

grasland per Gruttobroedpaar 

 

ha kruidenrijk weidevogelgrasland per 

Gruttopaar 

toolkit/CROP-R 

10 Ligging kuikenland ten opzichte van 

nesten 

 

beoordeling volgens Beheer op Maat Beheer op Maat/toolkit/CROP-R 

 11    Landschappelijke openheid 

 

percentueel aandeel van beheerde 

hectares wel/niet onder storings-

invloed van opgaande landschaps-

elementen 

GIS-analyse 
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Het overgrote deel van deze gegevens is jaarlijks digitaal beschikbaar en het verzamelen en 

analyseren kan op een centrale plaats gebeuren, zonder extra registraties door de collectieven. 

 

4.2 Beheerresultaten 2014 

In de praktijk moet blijken of monitoring volgens boven geschetste opzet goed werkt. Om enige 

ervaring op te doen zijn een aantal beheersindicatoren voor een reeks van gebieden voor het 

jaar 2014 uitgewerkt. Dit is deels gebeurd voor de 100 mozaïekgebieden waarvoor eerder 

stippenkaarten zijn gemaakt, en deels voor de 8 gebieden die in de analyses van de 

weidevogelresultaten zijn betrokken. 

4.2.1 Plasdras, kuikenland, kruidenrijk grasland 

Het betreft een aantal indicatoren die, zonder extra inventarisatie-inspanning, uit een 

bestaande database (de toolkit) kunnen worden overgenomen: 

 

● Beheerde oppervlakte 

● Oppervlakte plasdras per 100 ha beheerde oppervlakte 

● Hoeveelheid kuikenland per Gruttobroedpaar 

● Hoeveelheid kruidenrijk weidevogelgrasland per Gruttobroedpaar 

 

Deze indicatoren zijn voor 100 mozaïekgebieden per mozaïekgebied in een tabel gezet. Een 

voorbeeld geeft figuur 4.1. De complete set tabellen is opgenomen in een apart bijlagerapport.  

 

In tabel 4.3 staat een overzicht van de beheerindicatoren van de 102 mozaïekgebieden die in 

opdracht van BoerenNatuur op kaart zijn gezet. Wat betreft de oppervlakte plasdras voldeed in 

2014 21% van de gebieden aan de referentie-oppervlakte van 0,5 ha per 100 ha beheerd 

gebied. Voor de oppervlakte kuikenland per Gruttobroedpaar voldeed in 2014 72% van de 

gebieden. Voor de oppervlakte kruidenrijk weidevogelgrasland was dat 45%. Met name de 

score voor kuikenland is redelijk, maar een kanttekening is dat deze resultaatindicator niets 

zegt over de bereikbaarheid van dit kuikenland voor de Gruttojongen. Daarvoor kan een 

aanvullende toetsing met het computerprogramma Beheer op Maat worden gedaan. 
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Figuur 4.1 Voorbeeld van een tabel met beheersindicatoren en de bijbehorende mozaïekkaart met weidevogelstippen voor een gebied met weidevogelmozaïekbeheer. 

  

  

ANV & mozaïekgebied 2014: De Greidhoeke - Easterlittens Hinnaard Britswert

Gegevens

Beheerpakket Oppervlakte (ha) Aantal Gruttobroedparen

Extensieve beweiding 2,2 1

Kruidenrijk graslandrand 1,9 0

Kruidenrijk weidevogelgrasland 8,6 2

Kuikenveld 4,4 10

Legselbeheer 50 broedparen 5,8 0

Legselbeheer 75 broedparen 185,0 10

Legselbeheer op bouwland 29,4 0

Plas-dras tot 15 juni 1,8 3

Rustperiode tot 1 juli 5,2 5

Rustperiode tot 1 juni 8,0 0

Rustperiode tot 15 juni 16,8 3

Rustperiode tot 22 juni 1,5 2

Voorbeweiding tot 8 mei 8,9 1

Eindtotaal 279,6 37

oppervlak  (ha)

huidig referentie

1,8 0,7 0,5

oppervlak  (ha)

huidig referentie

74,4 2,0 1,4

oppervlak  (ha)

huidig referentie

15,7 0,4 0,7

* Plasdras betreft het totaal van de pakketten met verschillende einddata. 

** Het oppervlak kuikenland is het totaaloppervlak van de pakketten Botanisch hooiland, Botanisch w eiland, 

Kruidenrijke graslandrand, Kruidenrijk w eidevogelgrasland, Kuikenveld, Plasdras met verschillende einddata, 

Rustperiode met verschillende einddata en Voorbew eiding met verschillende einddata, vermenigvuldigd met een 

pakketspecif ieke w egingsfactor volgens het Natuurbeheerplan.

*** In het oppervlak kruidenrijk grasland per Gruttobroedpaar is w egingsfactor toegepast

Plas-dras*

Oppervlak per 100 ha beheerd oppervlak

Oppervlak per Gruttobroedpaar (ha)

Kuikenland**

Kruidenrijk grasland***

Oppervlak per Gruttobroedpaar (ha)

         
 

Op de kaart staan in het rood de Gruttostippen (nesten + broedparen) die in de berekeningen in de tabel worden gebruikt. En ook de verschillende beheerpakketten die 

voor de berekeningen van het kuikenland worden gebruikt. Uit het omcirkelde gebied zijn vermoedelijk geen telgegevens beschikbaar. Als dat wel het geval is en er 

zitten geen vogels, dan ligt er nogal wat weinig effectieve beheersoppervlakte. De stippenconcentratie in het midden van het mozaïek is het weidevogelreservaat Skrins 

van Natuurmonumenten. 
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Tabel 4.3 Overzicht van de beheersindicatoren ‘Oppervlakte plasdras per 100 ha’, ‘Oppervlakte kuikenland per Gruttobroedpaar’ en ‘Oppervlakte kruidenrijk 

weidevogelgrasland per Gruttobroedpaar’ van 100 mozaïekgebieden in Fryslân in 2014  

 

ANV & mozaïekgebied 2014: 
Oppervlak 

(ha) 
Aantal 

Gruttoparen 

Aantal ha 
plasdras per 

100 ha Referentie 

Opp kuikenland 
per Grutto-
broedpaar Referentie 

Opp kruidenrijk 
grasland per 

Gruttobroedpaar Referentie 

Ameland - Midden 128,3 38 0,0 0,5 2,3 1,4 0,1 0,7 

Ameland - Oost 308,1 72 0,0 0,5 3,9 1,4 0,2 0,7 

Ameland - West 679,5 203 0,0 0,5 1,8 1,4 0,0 0,7 

De Fjûrlannen - Deelgebied 1.1 227,5 36 0,6 0,5 2,7 1,4 0,9 0,7 

De Fjûrlannen - Deelgebied 1.2 335,7 43 0,0 0,5 2,6 1,4 0,6 0,7 

De Fjûrlannen - Deelgebied 1.3 162,2 5 0,0 0,5 8,6 1,4 1,3 0,7 

De Fjûrlannen - Deelgebied 1.4 91,9 17 0,0 0,5 0,9 1,4 0,5 0,7 

De Fjûrlannen - Lûnberterkrite 170,9 3 0,0 0,5 15,1 1,4 1,7 0,7 

De Fjûrlannen - Lytse Deelen 87,3 10 0,0 0,5 1,2 1,4 0,3 0,7 

De Fjûrlannen - Polder Gersloot 96,6 51 0,0 0,5 1,0 1,4 0,2 0,7 

De Fjûrlannen - Terbandster weidevogelrijk 105,5 4 0,0 0,5 10,1 1,4 6,2 0,7 

De Greidhoeke - Boazum 67,2 20 0,0 0,5 0,9 1,4 0,1 0,7 

De Greidhoeke - Bolsward 218,3 22 0,0 0,5 2,9 1,4 1,9 0,7 

De Greidhoeke - Easterein Wommels Iens 180,7 31 0,0 0,5 0,8 1,4 0,3 0,7 

De Greidhoeke - Easterlittens Hinnaard Britswert 279,6 37 0,7 0,5 2,0 1,4 0,4 0,7 

De Greidhoeke - Fûgelfrij 306,3 29 0,7 0,5 4,2 1,4 1,1 0,7 

De Greidhoeke - Hidaard Easterein Rien 301,9 32 0,0 0,5 2,1 1,4 0,4 0,7 

De Greidhoeke - Kubaard 326,6 13 0,3 0,5 2,8 1,4 1,8 0,7 

De Greidhoeke - Lollum 435,0 48 0,7 0,5 2,0 1,4 0,7 0,7 

De Greidhoeke - Spannum - Winsum 314,8 27 0,0 0,5 1,2 1,4 0,3 0,7 

De Greidhoeke - Súdhoeke 285,7 112 0,4 0,5 0,5 1,4 0,2 0,7 

De Greidhoeke - Tzum 1 152,2 18 1,8 0,5 2,4 1,4 0,6 0,7 

De Greidhoeke - Tzum 2 81,6 4 0,0 0,5 8,7 1,4 3,7 0,7 

De Greidhoeke - WTL 221,1 5 0,0 0,5 4,3 1,4 0,9 0,7 

De Súdwesthoeke - Abbega 214,4 22 0,5 0,5 3,5 1,4 0,9 0,7 

De Súdwesthoeke - Bratte polder 126,4 30 0,8 0,5 0,7 1,4 0,0 0,7 

De Súdwesthoeke - De Flait 37,5 9 0,0 0,5 2,3 1,4 0,0 0,7 
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De Súdwesthoeke - De Haanmeer 287,7 76 0,0 0,5 0,8 1,4 0,3 0,7 

De Súdwesthoeke - De Noardermar 120,4 18 0,0 0,5 2,8 1,4 1,4 0,7 

De Súdwesthoeke - De Pine 37,3 25 8,6 0,5 1,7 1,4 0,4 0,7 

De Súdwesthoeke - De Rige 99,4 18 0,5 0,5 1,4 1,4 0,0 0,7 

De Súdwesthoeke - De Samenvoeging 118,7 2 0,0 0,5 48,6 1,4 38,1 0,7 

De Súdwesthoeke - De vier boeren 65,7 6 0,0 0,5 0,5 1,4 0,5 0,7 

De Súdwesthoeke - Dedgum 172,3 40 0,0 0,5 1,1 1,4 0,0 0,7 

De Súdwesthoeke - Grutte polder 251,9 36 0,2 0,5 2,1 1,4 0,1 0,7 

De Súdwesthoeke - it Heidenskip 483,7 74 0,3 0,5 1,4 1,4 0,5 0,7 

De Súdwesthoeke - It Joo & de Geeuw 239,6 71 0,5 0,5 1,0 1,4 0,0 0,7 

De Súdwesthoeke - Kaappolder 199,0 27 0,4 0,5 1,9 1,4 0,5 0,7 

De Súdwesthoeke - Nijhuizum/Parrega/Hieslum 379,2 64 1,0 0,5 1,0 1,4 0,3 0,7 

De Súdwesthoeke - Parel Witteveen 6,2 7 0,0 0,5 1,2 1,4 0,0 0,7 

De Súdwesthoeke - Polder van Ommen 25,4 4 0,0 0,5 4,7 1,4 1,0 0,7 

De Súdwesthoeke - Sânfurd 191,0 27 0,4 0,5 1,0 1,4 0,0 0,7 

De Súdwesthoeke - Tsjerkemar 47,8 6 0,0 0,5 1,5 1,4 0,4 0,7 

De Súdwesthoeke - Warns 279,3 61 1,8 0,5 2,1 1,4 0,4 0,7 

De Súdwesthoeke - Westerskatting 27,5 11 1,1 0,5 0,8 1,4 0,0 0,7 

De Súdwesthoeke - Yntema polder 57,8 3 0,0 0,5 2,4 1,4 0,0 0,7 

Guozzekrite - Anjumer Kolken 259,0 71 0,0 0,5 2,3 1,4 0,4 0,7 

Guozzekrite - De Kouwen 143,6 23 0,0 0,5 1,6 1,4 0,3 0,7 

Guozzekrite - Hiaure 323,5 47 0,0 0,5 2,5 1,4 1,0 0,7 

Guozzekrite - Jister Opfeart 106,0 30 0,0 0,5 2,4 1,4 1,2 0,7 

Guozzekrite - Jouswierder Polder 200,7 20 0,0 0,5 2,0 1,4 0,0 0,7 

Guozzekrite - Tibma 117,0 8 0,0 0,5 1,4 1,4 0,9 0,7 

Kuststripe - Exmorra Longerhouw 101,7 14 0,0 0,5 2,8 1,4 1,7 0,7 

Kuststripe - Gooiumerpolder 27,6 10 0,0 0,5 1,0 1,4 1,0 0,7 

Kuststripe - Makkumer Noordermeer Exmorra 144,8 10 1,3 0,5 10,4 1,4 4,6 0,7 

Kuststripe - Parrega Ferwoude Gaast 166,1 30 0,6 0,5 2,4 1,4 0,1 0,7 

Kuststripe - Sudwesthoeke 3,7 1 0,0 0,5 5,6 1,4 5,6 0,7 

Kuststripe - Tjerkwerd Allingawier 301,1 99 1,2 0,5 1,1 1,4 0,3 0,7 

Kuststripe - Wons 109,1 2 0,0 0,5 19,3 1,4 9,5 0,7 

Kuststripe - Workum Ferwoude 21,6 0 0,0 0,5 nvt 1,4 nvt 0,7 
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Kuststripe - Workumermar 70,6 7 0,0 0,5 5,8 1,4 4,8 0,7 

Kuststripe - Workumerwaard 489,1 330 0,4 0,5 1,9 1,4 0,2 0,7 

Om'e Koaien - Deelgebied 1 Raard eo 534,3 97 0,1 0,5 1,8 1,4 0,9 0,7 

Om'e Koaien - Deelgebied 2 Reitsum eo 225,6 26 0,4 0,5 1,6 1,4 0,3 0,7 

Om'e Koaien - Deelgebied 3 Ginnum eo 266,5 63 0,0 0,5 1,4 1,4 0,3 0,7 

Om'e Koaien - Deelgebied 4 Hallum - Wanswert 323,9 40 0,5 0,5 2,8 1,4 1,2 0,7 

Om'e Koaien - Deelgebied 5 Hallum zuid - Hijum 281,9 46 0,4 0,5 2,4 1,4 0,6 0,7 

Om'e Koaien - Deelgebied 6 Stiens eo 327,6 42 0,1 0,5 1,8 1,4 0,5 0,7 

't Bûtlân - Goatum 26,9 9 0,0 0,5 2,3 1,4 0,0 0,7 

't Bûtlân - Goengahuizen 249,6 82 0,0 0,5 2,0 1,4 1,2 0,7 

't Bûtlân - Grienedyk 121,1 22 0,0 0,5 4,9 1,4 0,9 0,7 

't Bûtlân - Irnsum oost 96,9 25 1,4 0,5 1,3 1,4 0,4 0,7 

't Bûtlân - Irnsum west 250,4 105 0,8 0,5 0,9 1,4 0,3 0,7 

't Bûtlân - Sibrandabuorren 414,5 41 0,1 0,5 2,2 1,4 1,4 0,7 

't Bûtlân - Skroetswei 102,4 15 0,3 0,5 2,9 1,4 1,1 0,7 

't Bûtlân - Soarremoarre 144,3 45 0,0 0,5 2,2 1,4 2,2 0,7 

't Bûtlân - Warstiens 138,9 14 0,0 0,5 1,5 1,4 0,5 0,7 

't Bûtlân - Warten oost 97,0 20 0,0 0,5 1,7 1,4 0,9 0,7 

't Bûtlân - Warten west 130,9 11 1,0 0,5 3,1 1,4 2,0 0,7 

Tusken Skarren en Marren  3,7 0 0,0 0,5 nvt 1,4 nvt 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Brijpot 86,1 6 0,0 0,5 3,0 1,4 0,0 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Goingarijp 112,9 22 0,0 0,5 1,1 1,4 0,2 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Haskerhorne 87,3 7 0,0 0,5 4,4 1,4 0,4 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Haskerveenpolder 509,8 40 0,4 0,5 3,3 1,4 1,5 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Oudehaske Noord 188,9 9 0,2 0,5 5,6 1,4 3,4 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Oudehaske Zuid 47,8 10 1,3 0,5 1,4 1,4 1,0 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Ouwsterhaule 157,1 9 1,2 0,5 6,5 1,4 1,5 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Snikzwaag 31,8 11 0,0 0,5 1,6 1,4 0,6 0,7 

Tusken Skarren en Marren - St Johannesga 525,0 118 0,2 0,5 1,2 1,4 0,2 0,7 
Tusken Skarren en Marren - Ten Zuiden van 
Rottum 2,5 0 0,0 0,5 nvt 1,4 nvt 0,7 

Tusken Skarren en Marren - Toppenhuizen 50,5 3 0,0 0,5 5,5 1,4 0,9 0,7 
Tusken Skarren en Marren - Tussen Feanskieding 
en Rottum 139,2 12 0,0 0,5 3,4 1,4 1,0 0,7 
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Tusken Skarren en Marren - Woudfennen 97,8 3 0,0 0,5 4,8 1,4 0,0 0,7 

Weststellingwerf - De Ontginning 605,2 29 0,5 0,5 2,9 1,4 2,3 0,7 

Weststellingwerf - Gracht 99,5 3 0,0 0,5 2,0 1,4 1,0 0,7 

Weststellingwerf - Langelille 98,7 0 0,0 0,5 nvt 1,4 nvt 0,7 

Weststellingwerf - Lindedijk 147,7 2 0,0 0,5 14,0 1,4 9,2 0,7 

Weststellingwerf - Nijelamer 367,6 18 0,1 0,5 3,9 1,4 0,9 0,7 

Weststellingwerf - Oldetrijne 252,3 11 0,0 0,5 5,1 1,4 2,1 0,7 

Weststellingwerf - Oldetrijne Noord 158,0 8 0,5 0,5 3,5 1,4 1,9 0,7 

Weststellingwerf - Parel 28,1 0 0,0 0,5 nvt 1,4 nvt 0,7 

Weststellingwerf - Sonnega 142,3 9 0,0 0,5 2,7 1,4 0,9 0,7 

Totaal oppervlak/gemiddelde 19.290,5 3.252 0,3 0,5 2,0 1,4 0,6 0,7 
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4.2.2 Drooglegging en verstoorde oppervlakte 

Naast de indicatoren op basis van de toolkit zijn nog 2 andere indicatoren uitgewerkt op basis 

van centraal beschikbare gegevens. Dat zijn indicatoren waarvoor eerst een model 

(rekenprogramma) in GIS moest worden ontwikkeld voordat de gegevens toegepast kunnen 

worden. Het betreft de drooglegging en de oppervlakte beheer onder invloed van verstoring 

door opgaande landschapselementen. In het kader van deze rapportage zijn die modellen 

opgesteld en uitgeprobeerd. Omdat ontwikkeling van de modellen nieuw is en complexer dan 

het afleiden van gegevens uit de toolkit, zijn drooglegging en verstoring alleen uitgewerkt voor 

de 8 onderzoeksgebieden uit de Resultaatanalyse in hoofdstuk 3. 

Drooglegging 

De drooglegging is gedefinieerd als het verschil tussen de hoogteligging van het maaiveld en 

het waterpeil (in het broedseizoen. Dit is het zomerpeil). Voor de berekening is een GIS-model 

ontwikkeld waarin voor afzonderlijke gridcellen (vlakjes van x bij x meter) de NAP-hoogte van 

het waterpeil wordt afgetrokken van de NAP-hoogteligging van het maaiveld. De drooglegging 

is een positief getal. Als een locatie onder water staat, is dus sprake van een negatieve 

drooglegging. Voor de hoogteligging wordt gebruik gemaakt van het landelijke Actuele 

Hoogtebestand Nederland (AHN2) van 2008. Voor het waterpeil wordt in beginsel gebruik 

gemaakt van de gegevens uit de peilbesluiten van Wetterskip Fryslân, die voor de hele 

provincie de officieel vastgestelde peilen weergeven. Per gebied (perceel, groep van percelen, 

deelgebied, polder) kan bijvoorbeeld een gemiddelde drooglegging worden berekend als het 

gemiddelde van droogleggingen van alle onderscheiden gridcellen. De gridcelgrootte kan naar 

wens worden ingesteld, bijvoorbeeld 5x5 m of 25x25 m (in de voorbeelduitwerking hieronder is 

gewerkt met een gridcelgrootte van 5x5 m). En ook de grootte van het gebied waarvan de 

(gemiddelde) drooglegging moet worden berekend, kan naar wens worden ingesteld. Het is 

ook mogelijk de frequentieverdeling van droogleggingsklassen in een gebied te berekenen, 

bijvoorbeeld welk deel van een gebied een optimale drooglegging heeft vanuit het oogpunt van 

weidevogels en welk deel te droog is. 

Verstoring openheid 

De Provincie Fryslân hanteert een standaardmethode om de oppervlakte in weidevogel-

gebieden te berekenen die onder invloed staat van storingsbronnen. Deze methode werkt met 

bronspecifieke verstoringsafstanden (vermeld in de weidevogelnota). Voor deze methode is 

een GIS-model ontwikkeld en dit model is toegepast op het onderzoeksgebied Idzegea. Het 

model is beperkt tot verstoring door opgaande landschapselementen, omdat alleen hiervoor 

een vuistregel bestaat (niet voor bijvoorbeeld rustverstoring door wegen). Het betreft dus een 

vuistregel voor openheid. De vuistregel is, dat ten minste 35% van een gebied vrij moet zijn 

van verstoring van openheid om een stabiele Gruttopopulatie mogelijk te maken (Oosterveld 

2007). 

Resultaten 

 

Drooglegging 

Bij het verzamelen van de benodigde peilgegevens bleek dat de provinciale peilbesluitenkaart 

niet actueel is vanuit het oogpunt van drooglegging voor weidevogels. In de peilbesluitenkaart 

zijn namelijk niet de tijdelijke peilverhogingen opgenomen die op veel plaatsten ten behoeve 

van weidevogels in het broedseizoen worden gerealiseerd. Dit betreft tijdelijke peilaan-

passingen voor doorgaans 6 jaar die niet op de peilbesluitenkaart worden vermeld. Er is dus 

een extra actie nodig om uit het archief van het Wetterskip of Provinsje deze tijdelijke 
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vergunningen te verzamelen en de peilgegevens te digitaliseren. Het betreft doorgaans 

deelgebieden binnen polders, waar in een aantal sloten het peil wordt opgezet. Voor de 

afgrenzing van het peilvak is er (arbitrair) voor gekozen als beïnvloede zone langs de sloten de 

helft van het aangrenzende perceel te nemen. Een mogelijke bron van fouten is het feit, dat in 

de praktijk nog wel eens wordt afgeweken van het peilbesluit. Hier is moeilijk zicht op te krijgen. 

Plasdraslocaties en individuele hoogwatersloten zijn in deze uitwerking niet meegenomen in de 

berekeningen, omdat dat wel heel kleinschalige effecten zijn. Maar het is mogelijk die ook mee 

te nemen. 

In samenwerking met het Wetterskip (dhr. J. Zijlstra) zijn voor de 8 onderzoeksgebieden voor 

zover bekend de tijdelijke peilaanpassingen geïnventariseerd en in de berekeningen opge-

nomen. 

 

De provinciale weidevogelnota formuleert als instapeis voor een weidevogelkerngebied dat ten 

minste 20% van de beheerde oppervlakte een, voor weidevogels optimale drooglegging heeft 

(<25 cm op veen, <35 cm op klei-op-veen, <50 cm op klei). 2 van de 8 gebieden voldoen aan 

deze eis en nog eens 2 zitten daar met 17% in de buurt (tabel 4.4). Het streven uit de 

provinciale nota om op de overige 80% van de beheerde oppervlakte een suboptimale 

drooglegging te realiseren, wordt nergens gehaald, verre van dat. In de meeste gebieden is 47-

88% van de beheerde oppervlakte te droog.  

Tabel 4.4. Percentuele verdeling van droogleggingsklassen  in de 8 onderzochte gebieden (oppervlakte waarover 

trendanalyse is gedaan = beheerde oppervlakte).  * = veen, ** = klei-op-veen, *** = klei. OdW=Oer de Wjuk. 

TTT=Tusken Tsjûkemar en Tsjonger, TBS=Tusken Boarn en Swette, G=Gerkesklooster, IB=It Bûtlân, OeDG=Om ‘e 

Djippe Gatten, SN= Skalsumer Natuurbeheer, I=Idzegea, Prov = volgens provinciale weidevogelnota 

 
Oppervlakteverdeling (%) 

 

 
OdW*** TTT* TBS* G*** IB* OeDG*/** SN*** I** Prov 

Oppervlakte (ha) 131 728 155 446 160 3.736 93 1.463  

Drooglegging   
       

Optimaal 
 (<25*, <35**, <50*** cm ) 

96 5 10 5 20 10 17 17 20 

 
Suboptimaal  
(25-35*,  35-60**, 50-75*** cm) 

3 10 15 7 14 25 36 22 80 

 
Te droog  
(>35*, >60**,  >75*** cm) 

1 85 75 88 66 65 47 61  

 

 

Verstoring openheid 

Verstoring van de openheid is alleen berekend voor het gebied Idzegea (tabel 4.5). In het 

gebied is in het kader van een project ten behoeve van het weidevogellandschap in de jaren 

2013-2015 veel bosopslag uit meeroevers verwijderd en rietstroken en rietvelden in en langs 

weidevogelgebieden gemaaid. Dat heeft er in geresulteerd dat in 2015 42,5% van het 

weidevogellandschap open is (vrij van verstoring door opgaande landschapselementen, 

waaronder bomen, rietzomen en -velden). Vóór het uitvoeren van de maatregelen was 41,5% 

van de beheerde oppervlakte open. Op landschapsschaal is de verandering klein, maar in 

beide gevallen is de openheid volgens de vuistregel voldoende om ten minste een stabiele 

Gruttopopulatie mogelijk te maken.  
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Tabel 4.5 Openheid van het weidevogellandschap in Idzegea voor en na uitvoering van herstel-

maatregelen in 2013-2015 en het percentage openheid dat nodig is voor een stabiele Gruttopopulatie 

(vuistregel). Openheid is gedefinieerd als de oppervlakte buiten de verstoringsafstand van opgaande 

landschapselementen. 

 

Idzegea Totale oppervlakte 

(ha) 

Oppervlakte open 

landschap (ha) 

% Open landschap Voldoende 

 (> 35%) open? 

Vóór maatregelen 1886 786 41,5 ja 

Na maatregelen 1886 803 42,5 ja 
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5 Optimalisatie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt op basis van het voorgaande een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

Het is goed daarbij speciale aandacht te besteden aan de telmethode van weidevogelaantallen 

die in Fryslân wordt toegepast, de Friese combimethode.  Deze is voor verbetering vatbaar en 

hieronder wordt daarvoor een aantal aanbevelingen gedaan. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met aanbevelingen met betrekking tot de punten die in de voorgaande hoofdstukken aan de 

orde kwamen. 

 

5.1 Optimalisatie Friese combimethode, met aanbevelingen 

Voor de resultaatanalyse van het weidevogelbeheer worden voor wat betreft de effecten op de 

weidevogels 2 indicatoren gebruikt, de aantalsontwikkeling in de tijd (de trend) en de 

reproductie per jaar in de vorm van het jaarlijkse Bruto Territoriaal Succes. Boerennatuur en 

BFVW verzamelen de weidevogelgegevens volgens de Friese combimethode. Met deze 

methode wordt het aantal gevonden nesten geregistreerd, aangevuld met een schatting van 

het aantal broedparen waarvan geen nest is gevonden. Daarnaast worden 3 zogenaamde 

alarmtellingen gehouden, waarmee het aantal alarmerende oudervogels met jongen wordt 

geteld. Met behulp van de alarmgegevens wordt het BTS berekend. De alarmtellingen hebben 

vooral ten doel rond maaidata gezinnen met jongen op te sporen, om zo nodig de maaidatum 

uit te stellen op percelen met niet-vliegvlugge jongen. Met de methode worden alleen de 4 

klassieke steltlopersoorten Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster geteld.   

 

Een doel van monitoring is om de ontwikkeling van populaties in de tijd duidelijk te krijgen en 

een betrouwbaar beeld te schetsen van de reproductie en zo mogelijk dichtheden. Om een 

betrouwbare vergelijking over de jaren en tussen gebieden mogelijk te maken is het nodig de 

gegevens zo veel mogelijk op eenzelfde, gestandaardiseerde wijze te verzamelen. In de 

resultaatanalyse in hoofdstuk 3 zijn de onderzochte gebieden onder andere daarop 

geselecteerd. In deze gebieden is de dataverzameling over de jaren tamelijk consequent 

gebeurd. Dit gebeurt echter lang niet overal waar de Friese combimethode wordt toegepast en 

op het vlak van standaardisatie is daarom een aantal verbeteringen wenselijk. Hieronder 

worden die besproken. Hierbij is gebruik gemaakt van de verbeteringen die Sovon voorstelt in 

het rapport ‘Naar een integratie van monitoringmethoden voor weidevogels’  (Teunissen et al. 

2014). Sovon heeft de ‘landelijke’ combimethode onderzocht en die wijkt af van de Friese 

combimethode. De Friese methode leunt sterker op het zoeken van nesten, wat gedurende het 

hele broedseizoen gebeurt. De landelijke combimethode telt vooral de territoria waardoor de 

timing van telrondes er meer op aan komt. Met de aanbevelingen van Sovon is naar de Friese 

combimethode gekeken. 

 

Aanbevelingen 

 

● Het te tellen gebied wordt opgedeeld in telgebieden met een vaste begrenzing.  

 

Toelichting 

Ieder jaar moet het hele gebied binnen de begrenzing worden geteld. Als niet consequent 

jaarlijks dezelfde oppervlakte wordt geteld, is dat een bron van variatie in de geregistreerde 

aantallen die niet reëel is. In principe leent het systeem van rayons, dat de BFVW gebruikt, 

zich hier goed voor. Sommige rayons worden consequent in hun geheel geteld; andere zijn 

op dit punt voor verbetering vatbaar. 
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● De telgebieden worden jaarlijks door dezelfde persoon geteld.  

 

Toelichting 

Er zijn verschillen tussen mensen in bijvoorbeeld de vaardigheid om nesten te vinden of om 

te herkennen welk gedrag van een soort precies op de aanwezigheid van een territorium 

duidt. Dit bemoeilijkt vergelijking van aantallen tussen gebieden die door verschillende 

personen worden geteld. Voor analyse van trends is dit minder een bezwaar, als ieder jaar 

maar op dezelfde wijze wordt geteld. Dan zijn de tellingen over de jaren goed vergelijkbaar 

en geven ze een reëel beeld van de aantalsontwikkeling. Als iemand door omstandigheden 

verhinderd is een gebied te tellen, zou de coördinator erop toe moeten zien dat de 

vervanger zoveel mogelijk op dezelfde manier telt of dezelfde veldervaring heeft. In praktijk 

zal dit echter niet altijd mogelijk zijn.  

 

● Het telgebied wordt in één keer geteld en niet verspreid over meerdere dagen of dagdelen. 

 

Toelichting 

Deze verbetering is belangrijk om dubbeltellingen zo veel mogelijk te voorkomen. Het risico 

op dubbeltelling bestaat bijvoorbeeld bij vogels die een groot territorium hebben, zoals 

sommige Kievitmannetjes of Gruttomannen met lange baltsvluchten. Het risico speelt nog 

sterker bij alarmtellingen. Gezinnen met jongen kunnen zich van de ene dag op de andere 

over aanzienlijke afstanden verplaatsen en daardoor makkelijk dubbel worden geteld als 

een telling over meerdere dagen wordt gespreid. Uitvoering van de telling op dezelfde dag 

is ook wenselijk als telgebieden aan elkaar grenzen en gezinnen makkelijk van het ene 

telgebied naar het andere kunnen lopen. Dit geldt voor het boerenland, maar ook voor 

tellingen op de grens van boerenland en reservaten. 

 

● De 3 alarmtellingen worden zo gekozen dat ze ten minste de weken omvatten dat de 

meeste jongen van Grutto en Tureluur bijna vliegvlug zijn, de fladderweken.  

 

Toelichting 

In Fryslân vallen de fladderweken doorgaans in de weken 21 (Grutto) en 22 (Tureluur) 

(Nijland 2002). De alarmtellingen moeten de fladderweek omvatten, omdat de kans dan het 

grootst is dat de getelde jongen ook daadwerkelijk vliegvlug worden. Als te vroeg wordt 

geteld, kunnen jongen nog sneuvelen voordat ze op de wieken komen. Dan geeft het BTS 

een te rooskleurig beeld van de reproductie. Als te laat wordt geteld, zijn er mogelijk al 

jongen vliegvlug en hebben ze het gebied verlaten. Dan levert het BTS een te mager beeld 

van de reproductie. Door de alarmtellingen te spreiden rond de fladderweken, kan een 

goed BTS worden berekend. In een normaal of vroeg voorjaar kan in Fryslân het beste in 

de weken 19 (1
e
 of 2

e
 week van mei), 21 (3

e
 of 4

e
 week van mei) en 23 (1

e
 of 2

e
 week van 

juni) worden geteld; in een laat voorjaar in de weken 20, 22 en 24. Het BTS kan het beste 

met de daarvoor beschikbare standaardmethode worden berekend. Deze methode kan ook 

aantallen bijschatten voor de weken tussendoor waarin niet is geteld, en maakt BTS-

uitkomsten van verschillende gebieden en tussen jaren beter vergelijkbaar. 

 

● De waarnemingen worden op systematische wijze verzameld door van elke aanwezige 

vogel de soortnaam en het vertoonde gedrag op kaart te noteren via een systeem van vast 

omschreven broedcodes (bijvoorbeeld zoals gebruikt bij de BMP-methode). 
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Toelichting 

Deze werkwijze bevordert vooral dat geen dubbeltellingen plaatsvinden en beter 

traceerbaar wordt op grond van welke waarnemingen tot een broedpaar is besloten. Door 

onderling dergelijke kaarten te vergelijken kan van elkaar worden geleerd en de werkwijze 

van verschillende personen beter op elkaar worden afgestemd. Ook hierdoor kan meer 

uniformiteit in de werkwijze ontstaan en komen steeds betere gegevens beschikbaar. 

 

5.2 Overige aanbevelingen 

1 Op basis van de database van de BFVW is het mogelijk jaarlijks overzichten te maken van 

de aantallen weidevogels en het gerealiseerde BTS per mozaïekgebied. Deze informatie is 

van nut om het beheer jaarlijks te evalueren. 

 

Het is aan te bevelen de weidevogelaantallen en het BTS jaarlijks te rapporteren aan de 

beheerders in de mozaïekgebieden. 

 

2 Het is mogelijk gebleken voor een representatieve groep gebieden met de beschikbare 

gegevens goede trendanalyses van de aantallen te maken en reproductieschattingen te 

maken met BTS. 

 

Het is aan te bevelen de trends en reproductieschattingen voor een representatieve groep 

van gebieden met agrarisch weidevogelbeheer periodiek te analyseren en te rapporteren. 

De trends bijvoorbeeld eens per 3-5 jaar en het BTS jaarlijks. 

 

Het verdient aanbeveling te onderzoeken of de groep van onderzochte gebieden voor 

periodieke analyse om reden van representativiteit moet worden uitgebreid. 

 

3 Er zijn jaarlijks centraal en digitaal verzamelde gegevens beschikbaar over sleutelfactoren 

van inrichting en beheer van alle beheerde gebieden, die goed aansluiten op het 

ecologisch toetsingskader uit de provinciale weidevogelnota.  

 

Het verdient  aanbeveling de beheer- en inrichtingsgegevens jaarlijks te rapporteren aan de 

beheerders van de mozaïekgebieden. 

 

4 Met de ontwikkelde resultaatindicatoren over aantallen, reproductie, beheer en inrichting 

ontstaat jaarlijks een helder beeld van de toestand van de weidevogels en de kwaliteit van 

het broedhabitat. Deze informatie leent zich goed voor periodieke evaluatie van de 

effectiviteit van het gevoerde beheer in een proces van ‘lerend beheren’. 

 

Het verdient aanbeveling dat het beheer per mozaïekgebied wordt geëvalueerd: 

 

 Jaarlijks op basis van aantal weidevogels, BTS, kuikenland per broedpaar, ruimtelijke 

samenhang met Beheer op Maat, 

 Driejaarlijks op basis van aantalstrends, meerjarig BTS en het minimumprogramma 

Monitoring beheermaatregelen: kuikenland per broedpaar, ruimtelijke samenhang met 

Beheer op Maat, hoog water, plasdras, kruidenrijk grasland, binnen/buiten 

verstoringszones. 
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5 Er is nog een aantal kwaliteitscriteria dat in de voorgestelde monitoring ontbreekt, zoals 

oppervlakte beweiding (belangrijk kuikenland!), gebruik vaste mest, max 100 kg N op 

maaidatumland, kwaliteit/volledigheid vrijwillige bescherming, predatiedruk en 

predatiebeheer. Deze criteria zitten niet in de monitoring omdat ze bijvoorbeeld lastig te 

meten zijn of veel tijd vragen.  

 

Het verdient aanbeveling verder na te denken hoe genoemde criteria handzaam 

gemonitord kunnen worden. Vanwege het belang voor weidevogelresultaat is het van 

belang daarbij prioriteit te geven aan predatiedruk, predatiebeheer en beweiding. 
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Bijlage 1 Detailkaarten van de onderzoeksgebieden 
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Bijlage 2 Telgegevens van de onderzoeksgebieden 

Aantal nesten + broedparen 

Kievit

nr Vereniging o
p

p
e

rv
la

k
 i
n

 h
a

te
lm

e
th

o
d

e

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2 Oer de Wjuk 137 combi 57 33 28 50 58 46 32 29 24 13 14 12

4 Tusken Tsjûkemar en Tsjonger 660 combi 120 225 210 142 180 182 164 159 148 112 108 76 67

6 Tusken Boarn en Swette 133 combi 47 53 38 33 45 50 37 32 18 20 21 23 27

7 Gerkeskleaster 486 combi 181 196 213 274 265 268 228 205 225 112 136 157

9 Bûtlân 148 combi 70 56 48 81 121 112 94 122 97 141 113 104

10 Om e Djippe Gatten 3942 combi 630 590 600 557 399 527 545 556 482

11 Skalsumer natuurbeheer 85 combi 72 65 82 86 79 67 66 57 85 82

12 Idzegea 1637 BMP 297 283 219 211 201 202 182 180 177

Grutto

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2 Oer de Wjuk 137 combi 38 65 41 67 64 54 34 57 44 86 81 69

4 Tusken Tsjûkemar en Tsjonger 660 combi 67 82 107 64 67 39 48 41 38 32 36 16 19

6 Tusken Boarn en Swette 133 combi 37 30 32 36 31 24 18 24 16 19 26 19 18

7 Gerkeskleaster 486 combi 127 129 149 174 157 133 117 134 118 93 99 98

9 Bûtlân 148 combi 37 33 27 27 45 49 38 46 71 58 82 61

10 Om e Djippe Gatten 3942 combi 181 183 180 180 175 155 135 138 119 129 109

11 Skalsumer natuurbeheer 85 combi 39 42 43 61 53 61 63 72 69 71

12 Idzegea 1637 BMP 428 396 419 320 314 346 349 341 335

Tureluur

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2 Oer de Wjuk 137 combi 25 33 24 30 32 19 25 39 26 36 22 24

4 Tusken Tsjûkemar en Tsjonger 660 combi 21 44 59 32 45 31 37 39 39 37 26 18 22

6 Tusken Boarn en Swette 133 combi 10 12 9 14 15 8 13 5 4 9 8 8 2

7 Gerkeskleaster 486 combi 120 156 167 184 176 117 113 130 118 114 119 121

9 Bûtlân 148 combi 20 20 19 25 33 50 39 51 59 48 59 53

10 Om e Djippe Gatten 3942 combi 128 120 130 100 117 105 106 111 123

11 Skalsumer natuurbeheer 85 combi 25 40 39 59 59 50 48 61 65 70

12 Idzegea 1637 BMP 124 124 120 120 128 142 140 117 130

Scholekster

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2 Oer de Wjuk 137 combi 25 32 36 47 68 60 26 21 30 30 37 35

4 Tusken Tsjûkemar en Tsjonger 660 combi 43 53 45 36 44 51 47 40 26 36 28 15 15

6 Tusken Boarn en Swette 133 combi 9 11 10 15 25 19 10 12 9 11 9 13 12

7 Gerkeskleaster 486 combi 116 149 161 172 209 151 74 118 151 120 118 138

9 Bûtlân 148 combi 17 14 12 14 12 22 14 10 17 7 14 10

10 Om e Djippe Gatten 3942 combi 267 201 232 244 236 270 218 254 221

11 Skalsumer natuurbeheer 85 combi 33 22 25 26 30 25 23 24 23 19

12 Idzegea 1637 BMP 141 116 99 124 129 135 122 118 95
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Bijlage 3 Statistieken van de trends van de 
steltloperweidevogels over 2000-2014 bij agrarisch 
weidevogelbeheer, op gangbaar boerenland en in  
weidevogelreservaten 

 

Verklaring 

agr. weidevogelbeh = collectief agrarisch weidevogelbeheer in de 8 gebieden 

gangbaar = gangbaar boerenland met en zonder nestbescherming op basis van gegevens uit het Weidevogelmeetnet 

Friesland 

reservaat = opgekrikte weidevogelreservaten op basis van gegevens uit het Weidevogel-meetnet Friesland 

 

Significantie verschil = verschillende letters duiden op een statistisch significant verschil tussen beheertypen (p<0,05, 

de 95%-betrouwbaarheidintervallen overlappen elkaar niet); dezelfde letters duiden op ontbreken van een 

significant verschil (p>0,05, de 95%-betrouwbaarheidintervallen overlappen elkaar) 

 

Soort Beheertype  Gemiddelde 

jaarlijkse 

verandering (%) 

95%-

betrouwbaarheidsinterval 

(%) 

Significantie 

verschil 

Kievit agr weidevogelbeh -3,4 -1,7 tot -5 a 

 gangbaar -11 -8,2 tot -12,3 b 

 reservaat  -2,2 -1,4 tot -3,1 a 

     

Grutto agr weidevogelbeh -2,9 -1,5 tot -4,2 a 

 gangbaar -14 -11,1 tot -21,3 b 

 reservaat  -4,4 -3,6 tot -5,2 a 

     

Tureluur agr weidevogelbeh 0 -2 tot +1 a 

 gangbaar -10,3 -6,9 tot -13,7 b 

 reservaat  -1,2 -0,3 tot -2,2 a 

     

Scholekster agr weidevogelbeh -1,9 -0,3 tot -3,4 a 

 gangbaar -6,5 -5,1 tot -7,9 b 

 reservaat  -6,4 -5,5 tot -7,3 b 
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Bijlage 4 Statistieken van de gebieden met toename van 
Grutto en Tureluur over 2000-2014 en de gebieden met 
afname  

  

 Gebieden met toename (n=4) Gebieden met afname (n=4)  

Soort 

Gemiddelde 

jaarlijkse 

verandering 

(%) 

95%-

betrouwbaar-

heidsinterval (%) 

Gemiddelde 

jaarlijkse 

verandering (%) 

95%-

betrouwbaar- 

heidsinterval (%) 

Signi- 

ficantie 

verschil* 

Kievit -0,6 -4 tot +2,8 -3,2 -6,9 tot +0,7 ns 

Grutto +3,4 +0,8 tot +6,1 -7,5 -10,3 tot -4,6 p<0,05 

Tureluur +4,2 +2,3 tot +7,2 -5,6 -2,5 tot -8,7 p<0.05 

Scholekster -1,6 -5,1 tot +1,8 0 -4 tot +3,8 ns 

 

*  = verschil voor betreffende soort tussen gebieden met toename en gebieden met afname 

ns = niet significant 
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