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1. Weersverloop voorjaar 2012 

 

Het voorjaar van 2012 was zacht met een gemiddelde temperatuur van 10,4 °C tegen een langja-

rig gemiddelde van 9,5 °C. Van 20 tot en met 28 maart liep de temperatuur bij veel zonneschijn 

hoog op. Vanaf eind maart volgde een lange periode met wisselvallig, somber en vrij koud weer. 

De gemiddelde temperatuur over april was daardoor met 8,4 °C vrijwel gelijk aan die van maart. 

Het wisselvallige weer met vrijwel dagelijks enige regen hield tijdens de eerste helft van mei 

aan, daarna werd het droger. In de tweede helft van de maand mei volgde een periode met fraai 

en vrij zonnig lenteweer. Op 22 mei werd in De Bilt de eerste zomerse dag van het seizoen geno-

teerd (25,0 °C ). Op 3 en 4 juni steeg de temperatuur niet hoger dan 9 tot 11 °C, wat sinds 1975 

niet meer was voorgekomen. Daarna lag de temperatuur de rest van juni rond of iets onder nor-

maal. Alleen op 28 juni werd korte tijd warme lucht aangevoerd en werd het zomers warm. 

 

 

In de loop van februari keerden steeds meer weidevogels terug. Het landje van Geijsel was weer 

zeer in trek. Op 25 februari werden daar de eerste baltsende kieviten gezien. Twee weken later 

meldde Wim Koster de eerste baltsende kieviten in de Bovenkerkerpolder. Daarna ging het wei-

devogelseizoen door het warme weer in maart snel van start met eerste legsels van alle soorten.  
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2. Eerste eieren van weidevogels in Amstelland in 2012  

 

Het eerste kievitsei van Amstelland werd dit jaar op 13 maart gevonden door Jan Koster. Hij was 

de vrijwilligers van de groep van Peter Deugd te vlug af, maar die meldden op 2 april de vondst 

van het eerste gruttoei. Wim Koster vond op 1 april het eerste scholeksterei en Ton Feldmann 

vond het eerste tureluurei op 10 april.  

Alle eerste eieren werden gevonden in de Bovenkerkerpolder. Dat is ook in andere jaren zo, om-

dat de Bovenkerkerpolder wat droger is dan de andere polders waardoor bodemfauna zich eerder 

ontwikkelt en weidevogels eerder in conditie zijn om eieren te leggen dan in de andere polders. 

Het verschil met de andere polders is soms een dag, soms vele dagen. Dat kan natuurlijk ook 

komen doordat soms er al wel een ei is gelegd in die polder maar niet was gevonden. Maar de 

vroegere start van weidevogels in Bovenkerkerpolder zien we elk jaar.  

 Kievit Grutto Scholekster Tureluur 

Bovenkerker-

polder 
13 maart: Jan Koster 2 april: Peter Deugd e.a. 1 april: Wim Koster 10 april: Ton Feldmann 

Polder Ronde 

Hoep 
16 maart 12 april 16 april 21 april 

Duivendrechtse 

polder 
1 april 7 april 2 april 14 april 

Uithoornse en 

Kalslagerpolder 
17 april 1 mei 17 april 2 mei 

 

 
Eerste kievitsei in de Ronde Hoep 

 
Grutto op het nest in de Ronde Hoep 
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3. Omvang weidevogelbescherming en -beheer in 2012 

 

De oppervlakte van alle polders samen bedraagt 2.574 ha. Conform het collectieve weidevogel-

beheerplan liggen op circa 1.500 ha (circa 60%) afspraken i.k.v. beheer van weidevogelreservaat 

van Landschap Noord Holland en beheercontracten met agrariërs. Op 480 ha daarvan ligt een 

vorm van kuikenlandbeheer, vooral uitgesteld maaien. Op circa 1.000 ha ligt een contract voor 

legselbeheer. Op 40% van het totale gebied ligt dus geen beheercontract of –afspraak, maar vindt 

waar nodig wel nestbescherming plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last minute beheer in 2012 

Op basis van ontvangen informatie over nesten en gezinnen op percelen die op korte termijn ge-

maaid zouden worden, is in 2012 in Amstelland op maar liefst 146 ha last minute beheer afge-

sloten. Dat bestond uit circa 100 ha waar legselbeheer is omgezet naar uitgesteld maaien en circa 

46 ha waar uitstel van maaien met 1 of 2 weken is verlengd. Daarnaast is in het reservaat op 50 

ha ook verder uitstel van maaien afgesproken, soms tot 1 juli. 
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4. Uitkomstresultaten van gevonden nesten in 2012 

 

De circa 70 vrijwilligers en 47 boeren vonden in 2012 gezamenlijk 557 nesten, vooral van kievit, 

grutto, scholekster en tureluur. Dat is iets minder dan in 2011 omdat de nestgegevens van drie 

bedrijven in de Holendrechter- en Bullewijckerpolder niet bekend zijn. Van 387 nesten is het 

uitkomstresultaat bekend: 78,6% is met succes uitgekomen. De grutto doet het wat beter dan 

gemiddeld met 84,1% uit, de kievit scoort met 75,4% iets lager. Dat is hoog, maar het varieert 

wel wat per polder.  

 

 
Op poldersafari in de Ronde Hoep 

 
Uitkomende kievitseieren 
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5. Resultaten per polder 

 

Het uitkomstresultaat van gevonden nesten in de Ronde Hoep en Bovenkerkerpolder is goed: 

circa 75%-80%. In de Uithoornse en Kalslagerpolder is dat nog hoger: ruim 90%, maar gaat hier 

wel om een kleiner aantal nesten. In de Duivendrechtse polder zijn in 2012 relatief veel nesten 

gepredeerd en ligt het uitkomstresultaat dan ook lager: op circa 65%. Van de nesten in de Mid-

delpolder en is het uitkomstresultaat niet bijgehouden.  

 

 
 

 

 

 
Beschermen tegen vertrappen door vee met een nestbeschermer 
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6. Noodzaak en nut van nestbescherming in 2012 

 

Van de 557 gevonden nesten is van 101 nesten bekend dat ze daadwerkelijk zijn beschermd te-

gen landbouwkundige activiteiten zoals maaien en weiden. Dat is (557:101=) 19,7% van alle 

nesten. Dat is iets meer dan in 2010 en 2009. Nestbescherming is in 2012 dus iets vaker nodig 

geweest en/of geregistreerd dan in 2011.  

 

 
 

 

Van alle daadwerkelijk beschermde nesten kwam ruim 76% met succes uit. Zonder bescherming 

waren veel minder nesten uitgekomen. 
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7. Broedsucces van de grutto 2005-2012 

 

Ook in 2012 hebben in Bovenkerkerpolder en Ronde Hoep weer alarmtellingen plaatsgevonden 

om het broedsucces van de grutto te bepalen. Daarbij bepalen we per polder welk deel van de 

gruttopopulatie nog jongen of eieren heeft (en daarmee kans op een succesvol broedseizoen) op 

het moment dat de eerste jongen vliegvlug zijn. Het broedsucces bleek prima: 84% en 73% van 

de gruttoparen had eind mei nog kuikens. Dit jaar was wel opvallend dat een deel van de grutto’s 

lang bleef rondzwerven en mogelijk niet tot broeden is gekomen. Voor de andere grutto’s geldt 

dat ze veelal met succes jongen hebben groot gebracht. Daarom mogen we 2012 voor de grutto 

in Amstelland een goed seizoen noemen. 

 

  
Bruto Territoriaal succes grutto in Bovenkerkerpolder  Bruto Territoriaal succes grutto in Ronde Hoep  

 
Gruttojong in (boter)bloemrijk grasland 

 

 
Scholeksterkuiken zwemt sloot over 
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8. Herstelplan Weidevogelstand Duivendrechtse polder 

 

De weidevogelstand in de Duivendrechtse polder vertoont vanaf 2006 een gestage teruggang: in 

5 jaar tijd is de stand met 80% teruggelopen. In 2012 zijn daarom gezamenlijk met alle betrok-

kenen de volgende activiteiten ondernomen: 

- Knotten van wilgen in de polder  

- Afzetten van de singel langs de boomgaard van groengebied Amstelland 

- Afsluiten van extra contracten op percelen met veel nesten, dan wel kuikens 

- Gebiedsdekkend inventariseren en waar nodig zoeken en beschermen van nesten 

- Tellingen van broedparen en van gezinnen van weidevogels 

- Tellingen van predatoren (vooral zwarte kraai) 

- Oproep om honden aangelijnd te houden op het fietspad langs De Toekomst 

  

Resultaten 

Het aantal broedparen kievit, grutto en scholekster is in 2012 iets lager dan in 2011, maar bij de 

tureluur iets hoger. Het uitkomstresultaat van de nesten is goed, ook over meer jaren. Bij de 

alarmtelling eind mei bleken alle gruttogezinnen nog met jongen rond te lopen.  

   
Broedpaarontwikkeling 2006-2012   Trend in uitkomstresultaat bij de kievit 

  
Alarmtelling eind mei en het afgesloten weidevogelbeheer, incl. last minute beheer (zwart) 

 

Conclusie 

Het seizoen 2012 is qua aantallen broedparen nog geen keerpunt, maar qua broedsucces was het 

in ieder geval voor de grutto een zeer goed seizoen. De betrokken agrariërs en vrijwilligers gaan 

in 2013 op dezelfde weg verder.  
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9. Broedsucces van kieviten op maïsland in de Bovenkerkerpolder 

 

In de Bovenkerkerpolder broedt 25% van de kieviten op 5% van de oppervlakte (maïsland). Hier 

vinden in het broedseizoen veel (voor de vogels bedreigende) werkzaamheden plaats, maar er is 

ook een grote periode van rust. Het is onbekend wat het broedsucces is van kieviten op maïsland. 

Daarom is daarnaar in 2012 een verkenning uitgevoerd. Zoeken en markeren van nesten vond 

plaats NA het inzaaien, van 11 mei tot 29 juni. Voorafgaand gingen dus veel nesten verloren. 

 

Aantallen en uitkomstresultaat 

Op 30 ha maïs zijn na het inzaaien 48 nesten van kieviten gevonden en 6 nesten van scholek-

sters. Van deze nesten is ruim 90% uitgekomen. Nestbescherming na inzaaien was niet nodig.  

     
Zoeken van nesten op maïsland   De ligging van de gevonden nesten 

 

Broedsucces 

Door 1-2 werkelijks de percelen af te lopen en de alarmerende gezinnen op kaart te noteren, 

bleek dat eind juni (vóór het vliegvlug kunnen zijn van de eerste kievitkuikens) nog slechts 16 

van de 44 kievitgezinnen aanwezig waren. Die er waren, zaten vooral in de slootkant. Zie foto. 

 

          
 

Conclusie en vervolg in 2013 

Ondanks de beperkte opzet is duidelijk dat er vraagtekens gezet mogen worden achter het broed-

succes van kieviten op maïsland. Is hier sprake van een ecologische val? Dus aangelokt worden 

om er te broeden (hoog uitkomstresultaat), maar geen mogelijkheid om jongen groot te brengen? 

In 2013 zal een poging worden gedaan om de monitoring te intensiveren. 
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10. Weidevogelkijkweek: 22 april 2012  

 

Op 22 april 2012: fietstocht Weidevogels in het kader van de landelijke Weidevogelkijkweek. 

Beginpunt was het IVN-gebouw aan de Jeanne d’Arclaan en vervolgens de Bovenkerkerpolder 

en eindigend op Speelboerderij Elsenhove. Het was fantastisch weer en 5 mensen zich laten 

voorlichten over weidevogels en het weidevogelbeheer in Amstelland. Iedereen van harte be-

dankt! 

 

 

 

 

   
Uitkijkend naar weidevogels    die zich goed lieten bekijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
De mobiele kijkhut, een idee van ANV De Amstel  Met een prachtig, niet verstorend uitzicht over de  
en gefinancierd uit het Landschapsfonds Amstelland Bovenkerkerpolder. 
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11. Veldleeuwerik-experiment in de Ronde Hoep  

 

Het aantal veldleeuweriken in Nederland is afgenomen van 500.000 - 750.000 broedparen rond 

1970 naar 34.500 – 48.000 paren nu. Dat is 90% achteruitgang! 

Gebiedsverlies en intensivering van de landbouw zijn belang-

rijke oorzaken. Bollenland is een biotoop waar de veldleeuwe-

rik zich wel heeft kunnen handhaven.(Tussen tulpen en de zee, 

Jelle van Dijk Cs.). Dat komt vooral door rust (weinig land-

bouwactiviteiten) en de goede voedselsituatie (dankzij het stro 

in de paadjes en daarop aanwezige insecten). Voor een vitale 

populatie veldleeuweriken moet elk broedpaar twee broedsels 

per jaar groot brengen. In het bollenland kan dat blijkbaar. 

 

Het experiment. 

In 2012 is in de Ronde Hoep een experiment opgezet om te bezien of de veldleeuwerik baat heeft 

bij zwart maken (frezen) van delen van percelen. Hypothese was dat een open vegetatie leidt tot 

een betere voedselsituatie wat veldleeuweriken zou aantrekken. Op een perceel in het reservaat 

van Landschap Noord Holland is begin april een strook van 60x3m kaal gefreesd. Vanaf 12 april 

tot eind juni zijn in wekelijkse bezoeken de activiteiten van vogels in en rond de strook geïnven-

tariseerd, met speciale aandacht voor de veldleeuwerik. 

 

Resultaten en conclusie 

Tijdens de tellingen is enkele keren een tureluur en soms ook een veldleeuwerik gesignaleerd in 

de strook. Er zijn echter geen broedgevallen geconstateerd in de strook, maar wel zingende veld-

leeuweriken daarbuiten. De conclusie moet (helaas) zijn, dat de strook niet heeft bijgedragen aan 

het broedsucces van de veldleeuwerik. Mogelijke verklaringen zijn: 

1. het tijdstip van het frezen. Begin april zitten de meeste vogels in de Ronde Hoep al op ei-

eren en zullen ook veldleeuweriken al met hun eerste broedsel zijn begonnen; 

2. het verschil tussen de strook en het omliggende gebied. Door de hoge waterstand is de 

grond nog op veel plaatsen zwart en slijkachtig. Niet anders dan in de strook. Verder 

volgde na een periode van droogte een periode van regen-

val, zodat ook de strook snel begroeid raakte. 

3. De hoge bodemvochtigheid. De strook bleef door neerslag 

en waterstand lang vochtig. Dat maakt hem minder aan-

trekkelijk als nestelgebied voor de veldleeuwerik; 

4. de oppervlakte van de strook. De gefreesde strook besloeg 

maar een beperkt gebied van 60 x 3 meter. Misschien wel 

te weinig om resultaat te mogen verwachten gezien de af-

metingen van de territoria van de veldleeuweriken in het 

observatiegebied.  

Aanbevelingen voor 2013 zijn vroeger frezen op drogere plekken 

en gebiedsdekkend de veldleeuwerik inventariseren.   

 

Foto’s: Jan Schouten
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12. Overige activiteiten en onderwerpen ten aanzien van weidevogelbeheer in Amstelland 

 

Spelen met hoog water 

Op initiatief van ANV De Amstel is in de Bovenkerkerpolder in 2012 in twee delen van de pol-

der het slootpeil tijdelijk verhoogd. Financiering voor aanleg (plaatsen van damwanden en een 

pomp) kwam van het project Mooi Amstelland en tegemoetkoming in de extra opbrengstderving 

van boeren kwam uit het Landschapsfonds Amstelland. De maatregelen bleken voor weidevo-

gels heel aantrekkelijk te zijn. Op 40 ha vond Mark Kuiper 104 territoria van weidevogels. Dat is 

250 broedparen per 100 ha en uitzonderlijk hoog.  

     
 

Aanleg van fiets- en wandelpad in Bovenkerkerpolder 

In het project Mooi Amstelland is een fiets- en wandelpad door de Bovenkerkerpolder opgeno-

men. De gemeente Amstelveen bepleit een ligging die gunstig is voor scholieren uit Nes die naar 

Amstelveen of Uithoorn fietsen. Dus rechtstreeks vanuit Nes naar de Middenweg. Dan door-

snijdt het fietspad echter een weidevogelrijk deel van de polder. Daarmee wordt risico genomen 

dat de tot nu toe vanaf 1998 in dat deel van de polder gestoken middelen voor weidevogelbeheer 

(circa 200.00 euro) voor een belangrijk gedeelte teniet gedaan worden. Een goed alternatief is 

een route meer noordelijk buiten het weidevogelgebied om. Voor de fietsers naar Uithoorn bete-

kent dat een kleine omweg, voor naar Amstelveen rijdende scholieren is er weinig verschil. De 

discussie loopt.  

 

Calamiteitenberging in de Ronde Hoep 

Nederland moet zich voorbereiden op vaker wateroverlast. Om die reden is ook in Amstelland 

gezocht naar mogelijkheden om te hoog water in de Amstel een uitweg te bieden. Daarbij is het 

voorstel gedaan om de Ronde Hoep aan te merken als calamiteitenberging, dat wil zeggen eens 

in de 100 jaar kans op onder water zetten. Weidevogels zullen mogelijk tijdelijk moeten uitwij-

ken naar andere polders. Voor de boeren in de polder betekent dat er schade wordt geleden om-

dat het land onder water staat en er moeten dijkjes rond de boerderijen worden aangelegd om et 

voorkomen dat de huizen, schuren en stallen in het water komen te liggen. Voor boeren is dat 

een overlast waarvoor compensatie uitgekeerd zal moeten worden. Landschappelijk is een set 

van dijkjes (sommige tot 1,5-2 meter) natuurlijk geen gezicht. Verder is er nog de vraag hoe de 

dijkjes en de veengrond zich houden als het gebied een tijd onder water staat. De discussie loopt.  
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