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Inleiding 
 
Al vele jaren werkt de provincie Utrecht aan het behoud van de weidevogels in haar gebied. In 
samenwerking met verschillende (agrarische en traditionele) natuurorganisaties worden financiën via 
beleid ingezet om soorten als Grutto, Kievit en Tureluur te behouden in het Nederlandse polderland. 
Belangrijke uitvoerders van het natuurbeschermingsbeleid zijn  in dit geval de agrariërs, verenigd in 
Agrarische Natuurverenigingen.  
 
Het gaat echter al lange tijd niet goed met de weidevogels. De provincie zoekt daarom naar middelen 
om het beschikbare geld voor zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Om deze reden heeft de 
provincie aan DNatuur opdracht gegeven in een aantal polders in de Lopikerwaard  tellingen te 
verrichten. Deze tellingen hebben in het voorjaar van 2013 plaatsgevonden.  
 

 
 
Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de verzamelde data. Bij dit rapport hoort een digitale 
bijlage. Deze bevat kaarten, geclusterde territoria en ruwe data en is in bezit van de provincie 
Utrecht.  
 
Tijdens dit project heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met Marcel Gutter, ecoloog bij de provincie 
Utrecht en Leo Kramer, weidevogel coördinator Lopikerwaard. DNatuur dankt hen voor de waardevolle 
inbreng. 
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Gebiedseigenschappen 
De Lopikerwaard kent zeer open polders tussen lintbebouwing en houtkaden. Tussen boerderij en 
houtkade ligt vaak bijna een kilometer grasland. De lengte van de polders is verschillend maar gaat 
tot bijna 10 kilometer. In het land zijn maar zeer beperkt bosjes te vinden.  
 
Het gebied voldoet daarmee aan 
een belangrijke biotoopeis van 
weidevogels, namelijk ruimte. 
Door de efficiënte verkaveling is 
het echter ook heel geschikt voor 
grootschalige landbouw. De 
grondwaterstanden zijn daarom 
vaak vrij laag en het maaiveld is vrij 
droog. In het algemeen kan 
worden gesteld dat een agrariër in 
de Lopikerwaard actief 
aanpassingen in de bedrijfsvoering  
moet doorvoeren om een geschikte 
biotoop voor weidevogels te 
creëren.  
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Voorjaarsweer, agrarische bedrijfsvoering  en weidevogels 
 
Hoewel we veel kunnen doen voor de weidevogels door beheercontracten en alerte boeren, blijkt 
ieder jaar dat het voorjaarsweer een zeer onvoorspelbare en grote rol speelt in de broedsuccessen van 
de weidevogels. Het weer heeft onder andere invloed op de vogels, maar ook op de 
bodemgesteldheid, de grasgroei, de algehele agrarische bedrijfsvoering en de overlevingskansen van 
jonge vogels.  
 
2013 kende een lente die door het KNMI als volgt werd benoemd:  
 
“ Lente 2013 (maart, april, mei): Zeer koud, gemiddeld over het land droog en aan de 
sombere kant. Koudste lente in ruim 40 jaar.” 
 
Vooral het vroege voorjaar was opvallend koud, met op 13 maart nog een nachttemperatuur van -
13°C. Deze koude periode zette zich door tot ver in april.  De natuur reageerde op deze kou: normaal 
gesproken wordt het eerste kievitsei gevonden in de eerste week van maart, dit jaar was dat op 21 
maart. Bovendien volgde op dit ei niet de gebruikelijke golf van broedende weidevogels. Door de 
koude en ook droge maanden (er viel de helft van de normale hoeveelheid neerslag in maart en april) 
wachtten veel vogels vrij lang met broeden. In april werden nog veel vogels gesignaleerd die duidelijk 
aan het ‘opvetten’  waren: druk met eten en rusten, vaak in groepen op plas-dras percelen. Normaal 
zijn alle vogels in april al gepaard en druk met het verdedigen van de territoria.  
 
Het koude, droge voorjaar had ook een vertragende invloed op de grasgroei. Dat uit zich in de 
datums van de eerste maaisnede: waar in andere jaren de meeste gangbare percelen gemaaid werden 
voor de eerste helft van mei, was dit in 2013 rond 1 juni.  
 
Voor de weidevogels pakte dit late voorjaar in het algemeen op verschillende manieren uit: 
 

- Kieviten, die vroeg beginnen met broeden, kregen te maken met grote droogte en kou. Veel 
kieviten hebben dan ook een eerste legsel verloren of zijn niet begonnen met broeden in 
Nederland. Bovendien kwamen de jongen van vroege broeders ter wereld in kou en 
droogte (maart/april) of in kou en te veel neerslag (mei). 

- De latere broeders (zoals Grutto en Tureluur, maar ook eenden) profiteerden na een 
koude en droge broedperiode van de langzame grasgroei, waardoor er voor de jongen tot 
begin juni waarschijnlijk een gunstige situatie ontstond met veel voedsel en dekking in de 
vorm van ongemaaid gras.  

 
De keerzijde van de langzame grasgroei was dat ook de gangbare maaipercelen (dus zonder gericht 
weidevogelbeheer) vaak pas na 1 juni werden gemaaid, tegelijk met de percelen met een vastgelegde 
rustperiode van 1-4 tot begin juni. Hierdoor bleef er begin juni in polders soms zeer weinig lang gras 
beschikbaar voor jonge weidevogels. Adequaat reageren door gecontracteerde maaidata op te schuiven 
naar half of eind juni was vaak de redding van een lokale weidevogelpopulatie.



Telgebieden 
 
De volgende gebieden zijn geïnventariseerd:  
 
Benschop (afbeelding 1), Lopik Zuid 1 en 2 (afbeelding 2 en 3), Rozendaal-Oost1 (afbeelding 4), 
Willeskop (afbeelding 5) en Zuidelijk Benedeneind (afbeelding 6). De telgebieden zijn in afbeelding 
1 t/m 6 met groene lijnen aangegeven. 
 
Alle gebieden zijn voor een deel ingevuld met agrarisch natuurbeheer ( gekleurde vlakken in afb. 1-6). 
 

 
Afbeelding 1: telgebied Benschop 

 
 

                                                   
1 Rozendaal-Oost is de benaming die in deze rapportage werd gekozen voor dit gebied, dat door de provincie Utrecht eerder als Vliet-Dijkveld werd 
benoemd. 

!(

Benschop

Benschop
A01.01.01a rust tot 1 juni

A01.01.01b rust tot 8 juni

A01.01.02a voorweide 1 mei - 15 juni

A01.01.04a1 legselbeheer gras 35 bp / 100 ha

A01.01.04a2 legselbeheer gras 50 bp / 100 ha

A01.01.04b legselbeheer bouwland

A01.01.05a kruidenrijk weidevogelgrasland

Agrarische percelen (LGN6)

Inventarisatiegebied

0 500 Meters

AFDELILNG FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2013, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 28-03-13
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Afbeelding 2: telgebied Lopik Zuid 1 

 

 
Afbeelding 3: Telgebied Lopik zuid 2 

Zevender

Lopik

Cabauw

Zevender

Tienhoven

Hoogewaard

Lopik-Zuid (1)
A01.01.01a rust tot 1 juni

A01.01.01b rust tot 8 juni

A01.01.01c rust tot 15 juni

A01.01.02a voorweide 1 mei - 15 juni

A01.01.03c plasdras 15 februari - 15 juni

A01.01.04a1 legselbeheer gras 35 bp / 100 ha

A01.01.04a2 legselbeheer gras 50 bp / 100 ha

A01.01.04b legselbeheer bouwland

Agrarische percelen (LGN6)

Inventarisatiegebied

0 500 Meters

AFDELILNG FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2013, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 28-03-13

Sluis

Achthoven

Lopik

Graaf

Ameide

Jaarsveld

Tienhoven

Hoogewaard

Lopik-Zuid (2)
A01.01.01a rust tot 1 juni

A01.01.04a1 legselbeheer gras 35 bp / 100 ha

A01.01.04a2 legselbeheer gras 50 bp / 100 ha

A01.01.04b legselbeheer bouwland

Agrarische percelen (LGN6)

Inventarisatiegebied

0 500 Meters

AFDELILNG FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2013, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 28-03-13
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Afbeelding 4: Telgebied  Rozendaal (oostelijk deel) 

 
Afbeelding 5: Telgebied Willeskop Noord (agrarisch) en Zuid (reservaat) 

Vliet

Hoenkoop

Rozendaal

Oudewater

Snelrewaard

Vliet-Dijkveld
A01.01.01a rust tot 1 juni

A01.01.02a voorweide 1 mei - 15 juni

A01.01.04a2 legselbeheer gras 50 bp / 100 ha

A01.01.04b legselbeheer bouwland

Agrarische percelen (LGN6)

Inventarisatiegebied

0 500 Meters

AFDELILNG FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2013, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 28-03-13

Willeskop

Montfoort

Snelrewaard

Lange Linschoten

Lange Linschoten

Benschop
A01.01.01a rust tot 1 juni

A01.01.01c rust tot 15 juni

A01.01.02a voorweide 1 mei - 15 juni

A01.01.03c plasdras 15 februari - 15 juni

A01.01.04a2 legselbeheer gras 50 bp / 100 ha

A01.01.04b legselbeheer bouwland

A01.01.05a kruidenrijk weidevogelgrasland

A01.01.06 extensief beweiden

Agrarische percelen (LGN6)

Inventarisatiegebied

Grasland SBB
N10.02 Vochtig Hooiland

N12.02 Kruiden en Faunarijk grasland

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland

0 500 Meters

AFDELILNG FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2013, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 28-03-13
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Afbeelding 6: Telgebied Zuidelijk Benedeneind 

 

Polsbroekerdam

Zuidelijk Benedeneind
A01.01.01a rust tot 1 juni

A01.01.01b rust tot 8 juni

A01.01.01c rust tot 15 juni

A01.01.02a voorweide 1 mei - 15 juni

A01.01.03c plasdras 15 februari - 15 juni

A01.01.04a1 legselbeheer gras 35 bp / 100 ha

A01.01.04a2 legselbeheer gras 50 bp / 100 ha

A01.01.04b legselbeheer bouwland

A01.01.05a kruidenrijk weidevogelgrasland

Agrarische percelen (LGN6)

Inventarisatiegebied

0 500 Meters

AFDELILNG FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2013, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 28-03-13
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Gebruikte inventarisatiemethoden 
 
Een ervaren, professionele teller heeft het gebied in twee, vier of vijf ronden geïnventariseerd op 
weidevogels. De gegevens zijn door middel van een veldcomputer met voor weidevogeltellingen 
aangepaste software vastgelegd.  
 
Door het zeer koude voorjaar zijn de telronden gemiddeld twee weken later uitgevoerd dan in een 
‘normaal’ voorjaar. De inventarisatieronden zijn gebaseerd op de methoden BMP-W2 en als volgt 
uitgevoerd: 
 
Gebieden zonder agrarisch natuurbeheer  
In deze gebieden is een zogenaamde Mozaïekscan uitgevoerd. Dit is een door (onder andere) 
DNatuur ontwikkelde methode die op een arbeidsextensieve wijze een beeld geeft van de 
weidevogelstand in een gebied. De mozaïek scan is in de ‘witte’ gebieden (zie ook afb. 1-6) 
uitgevoerd in de laatste week van april en de laatste week van mei. Op deze manier wordt een beeld 
gevormd van de vogels met een territorium en ook van de vogels met jongen. Inventarisatie gebeurde 
grotendeels vanaf de openbare weg omdat de agrariërs geen afspraken hebben met de provincie over 
toegang tot het land. Wanneer nodig is het land wel betreden, bijvoorbeeld om vast te stellen of 
vogels jongen hadden. Dit gebeurde altijd met toestemming van de agrariër.  
 
Gebieden met agrarisch natuurbeheer 
Deze gebieden zijn in 4 ronden geïnventariseerd, om een nauwkeurig beeld te krijgen van de 
weidevogelsituatie ter plaatse. De telronden zijn uitgevoerd in de eerste weken van april, de laatste 
week van april, de tweede week van mei en de laatste week van mei. In deze laatste ronde zijn ook de 
alarmerende ouderparen met jongen genoteerd.  
 
Reservaat 
Een klein deel van het telgebied is reservaat. Dit is geteld volgens de daar vigerende  methode, 
namelijk een 5 –ronden BMP-W telmethode. De eerste vier ronden zijn tegelijk met de gebieden met 
agrarisch natuurbeheer uitgevoerd. De vijfde ronde is half juni uitgevoerd.  
 
 

                                                   
2 BMP-W: Gestandaardiseerde telmethode voor weidevogels (voluit: Broedvogel Monitoring Project- weidevogels) , ontwikkeld door Sovon en sinds 
2000 in gebruik als meetmethode voor weidevogels.  
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Verwerking van gegevens 
 
Alle data zijn met een Trimble Juno Sd en 3D veldcomputer genoteerd in aangepaste software. Per 
teldag is de data opgeslagen om later verwerkt te worden tot geschikte bestanden.  
 
De gegevens die volgens de Mozaïekscan werden geteld (dus de ‘witte’ gebieden) zijn als shapefile 
opgeleverd aan de provincie.  
 
De data die volgens de BMP-W 4 of 5 rondenmethode zijn verkregen werden opgeleverd als shape, 
maar ook als geclusterde territoria. De data zijn volgens BMP-W geclusterd met een programma van 
Sovon en ook als shapefile opgeleverd per polder. 
 
Omdat deze ruwe data niet zo gemakkelijk leesbaar zijn en er altijd eerst bewerking met een GIS-
programma nodig is, heeft DNatuur een aantal bewerkingen uitgevoerd, te weten:  
 

- kartering per telgebied van geclusterde territoria 
- dichtheid per telgebied van geclusterde territoria 

 
 



Duijvenboden Natuur, oktober ’13 

 
 
BMP-W beheerpercelen en Mozaïekscan gangbare percelen  
Polders Benschop, Lopik Zuid, Willeskop, Zuidelijk Benedeneind, Rozendaal-Oost 2013 

10 

 | 10 

Resultaten 
 
Om deze rapportage leesbaar en beknopt te houden, kiest DNatuur er voor in dit hoofdstuk Grutto 
en Kievit als voorbeeldsoort te laten zien. De overige kaarten en data zijn als bijlage bij dit rapport 
aan de provincie opgeleverd. DNatuur is zich er van bewust dat alleen data van de Grutto en Kievit  
te weinig over een gebied zeggen om er conclusies aan te verbinden.  
 
Kartering per telgebied van geclusterde territoria grutto 
 
In afbeelding 7 is te zien dat zich binnen 
de telgebieden zich 166 gruttoterritoria 
bevonden. Deze territoria bevinden zich 
allemaal binnen of net buiten de percelen 
met agrarisch natuurbeheer. Als we de 
geclusterde territoria vergelijken met de 
gegevens van telronden 2 (enkele 
voorbeelden in afbeelding 8 en 9, overige 
als bijlage opgeleverd), waarin ook in de 
‘witte’ gebieden de grutto’s in kaart zijn 
gebracht, is te zien dat ook in deze 
telronde er nauwelijks Gruttoterritoria 
waren in percelen zonder (nabij) agrarisch 
natuurbeheer. 
 
Afbeelding 10 laat zien dat er in het gehele 
gebied 283 Kievit territoria aanwezig 
waren. Dit is een laag aantal, als gekeken wordt naar de gangbare verhouding van (ongeveer) 1:2 
(gr:ki) in de gehele Lopikerwaard. 
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Afbeelding 7: Geclusterde territoria Grutto 
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Afbeelding 8: Territoria- indicaties BMP-W telronde 2 in gehele (blauw omlijnd) telgebied 

 
Afbeelding 9: Territoria-indicaties tijdens telronde 2 BMP-W in gehele blauw omlijnde telgebied



 
Afbeelding 10: Geclusterde territoria van Kievit 
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Dichtheden van geclusterde territoria gebieden met agrarisch natuurbeheer  
 
Met de geclusterde territoria is een dichtheid van weidevogels per telgebied weer te geven. Dit is 
berekend door het aantal geclusterde territoria te delen door de oppervlakte beheer. Hierbij zijn ook 
de territoriumstippen meegeteld die net buiten de beheerde percelen lagen, omdat deze territoria ook 
gebonden bleken aan de beheerpercelen. 3 Voor het reservaat (Willeskop-Zuid) is geen dichtheid 
berekend, omdat hier niet altijd een beheervorm werd toegepast die op weidevogels gericht was.  
 
Het is gebruikelijk weidevogeldichtheden weer te geven per 100 ha. Uitgangspunt voor de berekende 
dichtheden zijn de volgende met GIS berekende beheeroppervlakten:  
 
Oppervlakte	  beheerd	  gebied	  (ha.)	  per	  polder:	  
Benschop	  

	  
45	  

Lopik-‐Zuid	  
	  
149	  

Rozendaal-‐Oost	  
	  
44	  

Willeskop-‐Noord	  
	  
210	  

Zuidelijk	  Benedeneind	   188	  
 

Tabel 1: Berekende oppervlakten agrarisch natuurbeheer 2013 in de telgebieden 

 

                                                   
3 Door de wijze van clustering werd in een aantal gevallen door de software een waarneming geselecteerd buiten de beheerpercelen. Dit omdat er sprake 
was van een hoge broedcode bij de betreffende stip. Het kan dus zijn dat er bijvoorbeeld 4 waarnemingen van een territorium binnen beheerd gebied 
lagen, maar de waarneming ‘ ouders met jongen’ buiten het beheerd gebied. Het zou een incorrect beeld geven als deze data niet in 
dichtheidsberekeningen worden meegenomen. Uitzondering hierop is polder Benschop, waar 3 territoria Kievit gevonden zijn op een plaats waar geen 
beheer in de buurt is. Deze zijn in de dichtheidsberekeningen (tabel 2) voor Kievit gecompenseerd.  
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Alle weidevogels  
 
Wanneer dezelfde gegevens voor alle weidevogels worden weergegeven geeft dit het volgende beeld 
(tabel 2): 
 

POLDER:	   Benschop	   	  	  
Lopik-‐
Zuid	   	  	  

Rozendaal-‐	  
Oost	   	  	  

Willeskop-‐
Noord	   	  	  

Zuidelijk	  
Benedeneind	   	  	  

SOORTNAAM	   aantal	  
dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	  

Bergeend	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   	  	   0,00	  

Gele	  Kwikstaart	   4	   8,89	   1	   0,67	   1	   2,27	   7	   3,33	   3	   1,60	  

Graspieper	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   2	   1,06	  

Grutto	   16	   35,56	   22	   14,77	   23	   52,27	   70	   33,33	   22	   11,70	  

Kievit	   17	   37,78	   46	   30,87	   44	   100,00	   100	   47,62	   45	   23,94	  

Knobbelzwaan	   	  	   0,00	   3	   2,01	   1	   2,27	   	  	   0,00	   4	   2,13	  

Krakeend	   1	   2,22	   8	   5,37	   1	   2,27	   2	   0,95	   4	   2,13	  

Kuifeend	   1	   2,22	   3	   2,01	   1	   2,27	   1	   0,48	   	  	   0,00	  

Scholekster	   3	   6,67	   10	   6,71	   4	   9,09	   17	   8,10	   9	   4,79	  

Slobeend	   	  	   0,00	   1	   0,67	   1	   2,27	   	  	   0,00	   4	   2,13	  

Tureluur	   3	   6,67	   9	   6,04	   6	   13,64	   16	   7,62	   9	   4,79	  

Veldleeuwerik	   1	   2,22	   4	   2,68	   	  	   0,00	   10	   4,76	   1	   0,53	  

Visdief	   	  	   0,00	   1	   0,67	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   	  	   0,00	  

Zomertaling	   	  	   0,00	   	  	   0,00	   1	   2,27	   1	   0,48	   	  	   0,00	  

totaal	   46	   101,17	   108	   72,66	   83	   189,84	   224	   106,81	   103	   54,79	  
Tabel 2: aantallen en dichtheden alle weidevogels per polder 

Het is duidelijk dat de Kievit in enkele gevallen een behoorlijke invloed heeft op de 
weidevogeldichtheden. Voor alle duidelijkheid zijn de totalen met en zonder Kievit bij elkaar gezet in 
tabel 3. 
 

POLDER:	   Benschop	   	  	  
Lopik-‐
Zuid	   	  	  

Rozendaal-‐	  
Oost	   	  	  

Willeskop-‐
Noord	   	  	  

Zuidelijk	  
Benedeneind	   	  	  

SOORTNAAM	   aantal	  
dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	   aantal	  

dichtheid	  
per	  100ha	  

Totaal	  zonder	  
Kievit	   29	   63,78	   62	   41,71	   39	   89,20	   124	   59,13	   58	   30,85	  
Totaal	  met	  
Kievit	   46	   101,17	   108	   72,66	   83	   189,84	   224	   106,81	   103	   54,79	  

Tabel 3: vergelijking aantallen en dichtheden met en zonder Kievit 

Een afname van het aantal Kieviten zoals deze de afgelopen jaren zichtbaar wordt zal dus een groot 
effect hebben op de weidevogeldichtheden in de polders. 
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Bijlagen  
 
1: Soortenkaarten geclusterde territoria 

Digitale bestanden, in bezit van Provincie Utrecht: 

- shapefiles geclusterde territoria 

- shapefiles bezoekstippen 

- Shapefiles data per ronde en polder 

- Kaarten Territoria-indicaties telronde 2 per polder( jpeg) 

- Soortenkaarten geclusterde territoria (jpeg) 
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Bijlage 1: Soortenkaarten geclusterde territoria 
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