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Voorwoord

U leest nu het Jaarboek Boerenlandvogels 2016, de opvolger 
van het bekende Jaarboek Weidevogels, wat vele jaren is uitge-
geven. Het Jaarboek is in een modern jasje gestoken en is één 
van de publicaties die wij delen op de website www.boerenland-
vogels.nu. Hier publiceren we regelmatig nieuwe wetenswaar-
digheden over weidevogels en andere boerenlandvogels als 
patrijs en kerkuil.

Nog steeds gaat het niet goed met veel boerenlandvogels. Om 
deze achteruitgang beter te begrijpen voeren wij allerlei onder-
zoek uit met als doel effectiever te kunnen zijn in onze inzet 
deze karakteristieke vogels in Noord-Holland duurzaam te be-
houden. Natuurorganisaties, overheden, agrariërs en vrijwilli-
gers zetten zich er onverminderd voor in.

In 2016 was een bijzonder jaar, want het beleid voor boeren-
landvogels is veranderd. Er zijn nieuwe leefgebieden begrensd, 
er is een nieuw subsidiestelsel Agrarisch Natuurbeheer en 
Landschap ingevoerd, de lijst met boerenlandvogels is uitge-
breid en agrarische natuurbeheer wordt uitgevoerd onder co-
ordinatie van agrarische collectieven. Het doel is om subsidies 
effectiever en efficiënter in te zetten. In hoofdstuk 3 staat dit 
verder uitgeschreven.

Het agrarisch collectief Water, Land en Dijken heeft een groot 
monitoringsonderzoek uitgevoerd waarbij ook terreinbeheerders 
en vrijwilligers betrokken waren. Ook worden er allerlei andere 
onderzoeken uitgevoerd en inspanningen geleverd. Waaronder 
een onderzoek naar kievit en patrijs en gezenderde grutto’s. 
Ook zorgen vrijwilligers voor nestgelegenheid voor kerkuilen en 

steenuilen, en worden nesten van weidevogels beschermd.
In dit Jaarboek Boerenlandvogels leest u over de resultaten van 
onderzoek en bescherming, over de drijfveren van vrijwilligers 
en agrariërs en ook over hoe ú de boerenlandvogel kan helpen. 

Ernest Briët
Directeur Landschap Noord-Holland

Deze graspieper neemt een bad. Foto: Wil Doorn-Meyne
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1. Provincie spant zich in voor boerenlandvogels

De ringmus is een van de boerenlandvogels uit het provinciale Natuurbeheerplan, waarvoor beschermingsmaatregelen genomen kunnen 

worden  Foto: Wil Doorn-Meyne

Ondanks de achteruitgang van weidevogels in Noord-Holland is 
de provincie nog steeds erg belangrijk voor ze. Relatief komen 
er hoge aantallen voor, vergeleken bij de rest van Nederland. 
Zo broedt van de grutto, tureluur en slobeend zo’n 20% van de 
landelijke populatie in Noord-Holland. Ten aanzien van de grutto 
heeft de provincie zelfs een internationale verantwoordelijkheid: 
ongeveer 15% van de Noordwest-Europese populatie broedt 
bij ons. Vanwege de grote waarde van Noord-Holland voor de 
weidevogels, spant de provincie zich in om de weidevogelstand 
op peil te houden en deze weer te laten groeien. 

1.1 Resultaten van inspanningen
Op veel plaatsen worden maatregelen genomen om weidevo-
gels te beschermen. In 2011 zijn weidevogelkerngebieden en 
gruttokerngebieden aangewezen door provincie Noord-Holland, 
waar binnen het weidevogelbeheer moest plaatsvinden. Natuur-
organisaties en agrariërs kregen daar subsidie voor (SNL).
Helaas bleken de inspanningen onvoldoende om de negatieve 
trend van weidevogels te kunnen keren. In het agrarisch gebied 
gingen zelfs steeds meer soorten achteruit. Dat blijkt onder 
meer uit het rapport Onbeperkt houdbaar, naar een robuust 
natuurbeleid (2013), waarin de Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur kritiek levert op de effectiviteit en invulling van het 
agrarisch natuurbeheer. 

1.2 Nieuwe weidevogelleefgebieden
Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van het wei-
devogelbeheer in Noord-Holland en naar aanleiding van de 
uitkomst van het rapport van de Raad voor de Leefomgeving is 

er nagedacht over hoe er beter uitvoering gegeven kan worden 
aan het natuurbeheer. 
Provincie Noord-Holland heeft de begrenzing van de oude wei-
devogelkerngebieden en gruttokerngebieden aangepast, en on-
dergebracht onder de naam weidevogelleefgebieden en scho-
leksterleefgebieden (zie Figuur 1.1). Dit zijn de gebieden waar 
nu nog de meeste potentie is voor succesvol weidevogelbeheer. 
In de weidevogelkerngebieden moeten de leefomstandigheden 
voor weidevogels worden geoptimaliseerd, zoals het waterpeil, 
de openheid van het landschap en de kruidenrijkdom. Door het 

Anne Voorbergen, Frank Visbeen

beschikbare geld in te zetten in gebieden met de meeste poten-
tie beoogt men een beter resultaat. Door de kerngebieden opti-
maal in te richten voor weidevogels kunnen ze functioneren als 
brongebied voor een duurzame populatie. 

In januari 2016 is er vervolgens een nieuw subsidiestelsel voor 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. 
Daarbij zijn agrarische leefgebieden beschreven en soorten 
waar subsidie voor kan worden aangevraagd. Agrariërs doen 
dat via een agrarisch collectief.
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broedvogels
Gele kwikstaart Kramsvogel Tureluur
Graspieper Kwartelkoning Veldleeuwerik
Grutto Scholekster Watersnip
Houtduif Slobeend Wulp
Kemphaan Spreeuw Zomertaling
Kievit Torenvalk
niet broedvogels
Kleine zwaan
Rotgans
broedvogel en niet broedvogel
Roek
Zoogdieren
Noordse woelmuis

Tabel 1.1. Dit zijn de soorten van het Open grasland zoals provincie Noord-Holland heeft opgenomen in het Natuur-

beheerplan 2017. Kramsvogel is geen broedvogel in Noord-Holland, en hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis. Provincie 

Noord-Holland houdt in dit geval de landelijke lijst aan.

1.3 Natuurbeheerplan 2017
Provincie Noord-Holland maakt elk jaar een Natuurbeheerplan. 
Daarin staat waar welke soort natuur, agrarische natuur en land-
schap aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. Het Natuur-
beheerplan bevat de begrenzing van het Natuurnetwerk Neder-
land (NNN), ecologische verbindingszones en de agrarische 
leefgebieden uit het ANLb. 
Natuurorganisaties krijgen subsidie voor het beheer in hun 
natuurterreinen binnen het NNN (SNL N) en agrariërs kunnen, 
zoals genoemd, via een agrarisch collectief subsidie aanvragen 
voor soorten en locaties die liggen binnen de agrarische leefge-
bieden van het ANLb (SNL A). 

1.4 Agrarische leefgebieden uit het ANLb
In Noord-Holland liggen de volgende agrarische leefgebieden: 
open grasland, open akker en natte en droge dooradering. De 
Noord-Hollandse weidevogelleefgebieden die in agrarisch ge-
bied liggen, vormden de basis voor het agrarisch leefgebied 
Open grasland.
De lijst met soorten uit het ANLb omvat meer dan alleen wei-
devogels. Ook voor andere boerenlandvogels, zoals kerkuil, 
spreeuw en houtduif kan subsidie worden aangevraagd voor be-
schermingsmaatregelen (zie Tabel 1.1). Net als voor de noordse 
woelmuis, rugstreeppad en kleine modderkruiper.
Sommige vogelsoorten zijn specifiek gebonden aan één leef-
gebied (bijvoorbeeld de grutto: dit is een soort die uitsluitend in 
open grasland voorkomt en zeer specifieke eisen stelt aan het 
beheer); andere kunnen in meerdere leefgebieden voorkomen 
(bijvoorbeeld de kievit, komt voor in open grasland en in open 
akkerland). Sommige gebieden zijn van voldoende omvang en 
kwaliteit om op zichzelf een brongebied voor de verspreiding 
van soorten te zijn. Andere gebieden functioneren in samen-
hang met natuurterreinen, of hebben vooral een buffer- of ver-
bindingsfunctie. De torenvalk is een soort van het agrarisch leefgebied Open grasland. Foto: Menno Schaefer



6Jaarboek boerenlandvogels Noord-Holland 2016 - Provincie spant zich in voor boerenlandvogels

Figuur 1.1. De Weidevogelleefgebieden en Scholeksterleefgebieden per 1 

januari 2016 (Bron: maps.noord-holland.nl)

Steenuil. Foto: Menno Schaefer



7Jaarboek boerenlandvogels Noord-Holland 2016 - Provincie spant zich in voor boerenlandvogels

Weidevogelzuivel
Door de lage opbrengsten van de melk, het economische 
systeem en door de belangen van de grote partijen die aan 
de boer verdienen, wordt de boer gedwongen tot steeds 
verdere productieverhoging. Vaak zou de boer wel anders 
willen. 
Weidevogels zijn afhankelijk van een agrarisch gebied waar 
het waterpeil wat hoger staat, waar ruimte is voor bloemrijk 
grasland en waar later gemaaid wordt. Al deze weidevo-
gel-vriendelijke maatregelen zorgen er echter voor dat een 
agrariër minder opbrengst van z’n land kan halen. Om toch 
een rendabel bedrijf te kunnen runnen moet een “weidevo-
gelboer” voor zijn zuivelproducten dus een hogere vergoe-
ding per liter melk of kilo kaas ontvangen dan een regulie-
re agrariër. Uit onderzoek van TNS-Nipo (Milieudefensie, 
2015), Motivaction (Vogelbescherming Nederland, 2015) 
en de Eurobarometer (Europese Commissie, 2015) weten 
we dat consumenten bereid zijn te betalen voor dierenwel-
zijn en stimulering van biodiversiteit. Meer dan zeventig pro-
cent van de consumenten is bereid om meer geld te betalen 
voor bijvoorbeeld weidevogelmelk. 

Onlangs zijn er zuivelproducten van de Weide Weelde in de 
schappen van supermarkten gekomen. Dit is een initiatief 
waar bij de productie van de melk rekening is gehouden met 
weidevogels. De twaalf boeren van Boerengilde produceren 
sinds juni 2016 zulke weidevogelmelk, die te koop is in de 
supermarkt. 
Andere initiatieven zijn kaas van Red de Rijke Weide en Pol-
derpracht (projecten van Vogelbescherming Nederland). 

1.5 Decentralisatie 
Een andere belangrijke verandering is de decentralisatie. Waar 
voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was voor het na-
tuurbeleid, zijn nu de provincies op basis van het Bestuursak-
koord Natuur* en het Natuurpact (Dijksma, 2013) verantwoor-
delijk. In het Natuurpact zijn de ambities vastgelegd voor de 
ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland voor de periode 
tot en met 2027.

Literatuur 
Dijksma, A.M., 2013, 12 september. Natuurpact ontwikkeling en 
beheer van natuur in Nederland [kamerbrief + bijlage]. Geraad-
pleegd van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk-
ken/2013/09/18/kamerbrief-natuurpact 

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 2013.  Onbeperkt 
houdbaar, naar een robuust natuurbeleid. Raad voor de Leef-
omgeving en Infrastructuur, Den Haag.

Motivaction, 2015. Hoe denken Nederlanders over de natuur 
van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? In opdracht 
van Vogelbescherming Nederland. Motivaction, Amsterdam

Europese Commissie, 2015. European Commission: Special 
Eurobarometer 436. Attitudes of Europeans towards biodiver-
sity. Conducted by TNS Opinion & Social at the request of the 
Directorate-General for Environment. Survey co-ordinated by 
the Directorate-General for Communication. Europese Commis-
sie, Brussel.

* Het geheel aan afspraken tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van
   het natuurbeleid, te weten het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 
   d.d. 20 september 2011, aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de 
   uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012, wordt geduid als het ‘Bestuursakkoord 
   Natuur’. 

Milieudefensie, 2015. Factsheet onderzoek naar weidezuivel. 
Milieudefensie, Amsterdam. 

Visbeen F., D. Hoogeboom en K. Trimbos, 2014. Kerngebieden 
weidevogels Noord-Holland en een voorstel voor
scholeksterleefgebied, juli 2014. Rapportnummer 14-021, Land-
schap Noord-Holland, Heiloo.
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2. Het provinciale weidevogelmeetnet volgt de vogels op de voet
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Figuur 2.1. Ligging proefvlakken van het provinciale weidevogelmeetnet 

Noord-Holland. Tevens is aangegeven of een proefvlak binnen of buiten een 

Weidevogelleefgebied, Scholeksterleefgebied of het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN) ligt. 

1.1 Inleiding 
In het provinciale natuurbeleid spelen weidevogels al lange tijd 
een grote rol en de provincie Noord-Holland laat regelmatig 
weidevogelonderzoek uitvoeren. Het betreft twee typen weide-
vogelonderzoek. Sinds 1979 worden grootschalige gebieds-
dekkende weidevogeltellingen uitgevoerd via de Provinciale 
Natuurinventarisatie (zie Hoofdstuk 4) en vanaf 1987 is ook een 
weidevogelmeetnet gestart. Dit weidevogelmeetnet is bedoeld 
om de ontwikkelingen van weidevogels in graslandgebieden op 
de voet te volgen. 

U leest eerst de resultaten van 2016 en de aantalsontwikkeling 
over de periode 1990-2016, met bijzondere aandacht voor de 
ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. 

1.2 Langstlopende meetnet van Nederland
Het provinciale weidevogelmeetnet Noord-Holland bestaat al 30 
jaar. In 1987 vond de eerste weidevogelinventarisatie in proef-
vlakken plaats. Het is daarmee één van de oudste weidevogel-
meetnetten in ons land en maakt onderdeel uit van het landelij-
ke weidevogelmeetnet. Het valt onder het Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM). 

Het meetnet is op sommige vlakken aangepast. Het meetnet 
bestond tot en met 2004 uit 51 proefvlakken en daar zijn er in 
2005 22 nieuwe aan toegevoegd (zie Figuur 2.1). In 2012 is het 
weidevogelmeetnet ‘crisisbestendig’ gemaakt door enkele be-
zuinigingen door te voeren. Dit lukte door de vijfde telronde te 
schrappen en een deel van de proefvlakken niet meer jaarlijks 

te tellen. 
In 2016 zijn 69 van de 73 proefvlakken geteld, oftewel 3.911 
hectare. In 48 meetnetplots die nu ook deel uit maken van het 
ANLb meetnet (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer), zijn 
5 telrondes uitgevoerd, zoals het BMP voorschrijft. In deze plots 
is de looproute tevens uitgebreid om ook akker- en erfvogels 
van het ANLb mee te kunnen nemen. In de overige weidevogel-
meetnetplots zijn vier telrondes uitgevoerd. Deze meetnetplots 
waren voor dit jaar aan de beurt om te worden geïnventari-
seerd.
De tellingen worden verricht volgens de methode van het 
Broedvogelmonitoringproject-weidevogels (BMP-w), met uitzon-
dering van het voorgeschreven aantal rondes in 21 meetnet-
plots.

Bij dit onderzoek zijn verschillende organisaties betrokken. 
Landschap Noord-Holland voert het weidevogelmeetnet uit in 
opdracht van de provincie. De coördinatie van het landelijke 
weidevogelmeetnet berust bij Sovon Vogelonderzoek Neder-
land. Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes 
en Groot voerde het veldwerk uit en zorgde voor de coördinatie 
van het veldwerk. Daarbij was ook een medewerker van Sovon 
betrokken.

1.3 Zangvogels lijken stabiel
Voor weidevogels was 2016 geen goed jaar. Het slechte weer 
eind mei (koud en nat) heeft waarschijnlijk een negatieve in-
vloed gehad op opgroeiende gruttokuikens, en tezamen met an-
dere factoren gezorgd voor een slecht broedseizoen. Toch zijn 
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Dorien Hoogeboom, Frank Visbeen
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de steltlopers nog het meest algemeen onder de weidevogels 
(zie Tabel 2.1). De volgorde is jaar op jaar hetzelfde, eerst kie-
vit, dan grutto, tureluur en scholekster. Toch zien de we dat de 
aantalsontwikkeling en dichtheid onverminderd afnemen, alleen 
de dichtheid van tureluur is (bijna verwaarloosbaar) hoger.
Als meest algemene weidevogel, staat krakeend op de vijfde 
plek, met 495 broedpaar in de 69 geïnventariseerde meetnet-
plots. Dat komt neer op een dichtheid van 12,7 broedpaar per 
100 hectare.

Opvallend in vergelijk met voorgaande jaren, is dat graspieper 
in 2016 twee plaatsen omhoog is geschoven, en meer broed-
paren heeft dan kuifeend en slobeend. Graspieper kan van jaar 
op jaar behoorlijk fluctueren, maar de soort neemt de laatste 
5 jaar wel in aantal toe. Ook de andere twee zangvogels, gele 
kwikstaart en veldleeuwerik laten een toename zien ten op-
zichte van 2015. Dit zegt echter niet veel, omdat 2015 een heel 
slecht jaar voor weidevogels was. De gele kwikstaart nam ech-
ter al jaren af en lijkt nu terug te komen op aantallen die vijf jaar 
geleden werden geteld. Ook veldleeuwerik lijkt ten opzichte van 
de afgelopen vijf jaar iets terug te krabbelen.

Het aantal kuifeenden vertoonde pieken in 2011 en 2013, met 
aantallen tussen 150 en 174 broedpaar. In 2015 bedroeg de 
dichtheid 3,6 broedpaar per 100 hectare, en in 2016 is dat ge-
stegen naar 4,9 broedpaar per 100 hectare. Ook de aantalsont-
wikkeling van slobeend is positief.
Omgerekend naar dichtheid kwamen we in 2015 uit op 112 
territoria per 100 hectare cultuurland (grasland + bouwland), in 
2016 ging het om 116 territoria per 100 hectare. Dat is dezelfde 
dichtheid die we in 2014 hadden berekend. 
Het broedseizoen vertoonde een afwisseling met warm en koud 
weer, waardoor veel weidevogels het waarschijnlijk moeilijk 
hebben gehad om jongen groot te brengen. Met name eind mei 

was het erg onstuimig, koud en nat. Jonge steltlopers kunnen 
het dan erg moeilijk krijgen vanwege de kou en het gebrek aan 
voedsel (insecten). 
Hoewel het aantal van wintertaling en zomertaling de laatste 
jaren schommelde tussen de 1 en 2 territoria, zijn van beide 
soorten in 2016 respectievelijk 7 en 8 territoria vastgesteld. Er is 
weliswaar een grotere oppervlakte geïnventariseerd, 3911 hec-
tare tegenover 3299 hectare in 2015, maar ook de dichtheid is 
in 2016 iets hoger.

Naam Aantal territoria 2016 Aantal plots Dichtheid
(3911 ha)

Dichtheid in 2015 
(3299 ha)

Kievit 1176 66 30,1 31,2
Grutto 970 56 24,8 27,3
Tureluur 546 61 14,0 13,9
Scholekster 513 65 13,1 13,2
Krakeend 495 69 12,7 11,3
Graspieper 206 42 5,3 3,2
Kuifeend 191 48 4,9 3,6
Slobeend 154 44 3,9 3,3
Gele kwikstaart 147 42 3,8 2,0
Veldleeuwerik 105 22 2,7 2,4
Zomertaling 8 7 0,2 0,1
Wintertaling 7 5 0,2 0,1
Kemphaan 0 0 0,0 0,0
Watersnip 0 0 0,0 0,0

Tabel 2.1 Aantal broedparen (territoria) en proefvlakken van de belangrijkste soorten waargenomen in het weidevogelmeet 

in 2016 (69 proefvakken, 3911 ha). Tevens is de dichtheid per 100 hectare (grasland plus bouwland) aangegeven.

Paartje wintertaling. Foto: Menno Schaefer
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1.5 Aantalsontwikkelingen: landelijke populaties 
worden weer ingehaald
Zoals gezegd startte het weidevogelmeetnet in 1987. Maar om-
dat in de eerste jaren de methodiek werd aangepast, geldt het 
jaar 1990 als basisjaar (index = 100). Voor de lange termijn-ana-
lyses worden tot en met 2005 de gegevens betrokken van de 
51 oorspronkelijke proefvlakken; vanaf 2005 is dit uitgebreid tot 
73 proefvlakken. Ontbrekende jaarcijfers worden per proefvlak 
geschat in het programma TRIM van het CBS (Pannekoek en 
Van Strien, 2001).
Bij de trendberekeningen passen we een weging toe zodat 
rijkere gebieden geen al te grote invloed hebben op de resulta-
ten. 

De jaarlijkse trendlijnen van de tien soorten geven aan dat veel 
soorten weidevogels in Noord-Holland zijn achteruitgegaan (zie 
Figuur 2.2). Bij scholekster, grutto en veldleeuwerik is te zien 
dat de achteruitgang in een regelmatige trend onveranderd 
daalt, en dat dat op zowel provinciale schaal gebeurt als op 
landelijke schaal. Opvallend is dat de trendlijn van scholekster 
provinciaal enigszins stabiliseert. De afname van veldleeuwerik 
lijkt na 2005 zowel landelijk als provinciaal tot stilstand te zijn 
gekomen. 

De andere twee steltlopers, kievit en tureluur, vertonen een 
grillige trend, met dan weer een iets beter jaar en dan weer een 
iets slechter jaar. De trend is van beide soorten op landelijk 
niveau negatief, maar op provinciale schaal lijken beide soorten 
eveneens te stabiliseren. Kievit schommelt net onder het niveau 
van 1990, tureluur schommelt rond de helft meer dan het niveau 
van 1990.

Ook de slobeend stabiliseert. Deze soort is na 1990 achteruitge-
gaan, maar na 2005 ongeveer gelijk gebleven. De andere twee 

eendensoorten daarentegen, kuifeend en krakeend, nemen toe. 
Met name krakeend vertoond een enorme toename.
Graspieper en gele kwikstaart kunnen jaar op jaar flink fluctue-
ren, maar zeker tegen de landelijke ontwikkeling in, nemen ze in 
Noord-Holland allebei weer toe.

Dit kievitkuiken schuilt bij een pluk gras en is bijna vliegvlug. Foto: Menno Schaefer
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Figuur 2.2  Trend van tien soorten weidevogels in het Provinciale Weidevogelmeetnet Noord-Holland in 1990-2016 en in het landelijke 
NEM-weidevogelmeetnet in 1990-2014 (bron: CBS/SOVON/NEM).
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Gele Kwikstaart. Foto: Menno Schaefer
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1.6 Laatste tien jaar: trend lijkt om te buigen
In de grafieken zijn de jaar op jaar veranderingen te zien, maar 
het is ook interessant om na te gaan wat de overall toe-of afna-
me is. Daarbij kijken we of er de laatste tien jaar veranderingen 
optreden in aantalsontwikkeling in vergelijking met de periode 
daarvoor (1990-2006). Deze veranderingen (trendwaarden) 
berekenen we met het programma TRIM 3.53. De berekende 
trendwaarden staan weergegeven in Tabel 1.2. Deze trendwaar-
den gebruikt SOVON/CBS ook in het landelijk weidevogelmeet-
net (Teunissen & Soldaat, 2005).

De trendberekingen bevestigen het beeld wat de grafieken op-
roepen. De laatste tien jaar is de populatie van alle steltlopers 
in Noord-Holland gestabiliseerd ten opzichte van de jaren daar-
voor (zie Tabel 2.2). Kievit vertoont in Noord-Holland zelfs een 
lichte groei. Dat is opvallend omdat de kievit op landelijk niveau 
onverminderd afneemt (zie Figuur 2.2; Hustings et al., 2016).

Bij de eenden zien we de laatste tien jaar een positieve trend. 
De populatie krakeend blijft onverminderd groeien. De achteruit-
gang van slobeend is de laatste tien jaar positief geworden.
Graspieper en gele kwikstaart gingen aanvankelijk matig ach-
teruit, maar vertonen de laatste tien jaar juist een sterke groei. 
Dat is ook goed te zien in de grafieken in Figuur 2.2. Landelijk is 
de gele kwikstaart ook toegenomen, de graspieper is de laatste 
tien jaar stabiel gebleven (Hustings et al., 2016). Veldleeuwerik 
gaat de laatste tien jaar minder sterk achteruit, maar de popu-
latie in Noord-Holland neemt nog steeds matig af. Op landelijk 
niveau is de veldleeuwerik de laatst tien jaar wel gestabiliseerd. 
In de grafiek in Figuur 2.2 is te zien dat de populatie veldleeu-
werik in Noord-Holland in de periode 1990-2005 net zo snel 
achteruit ging als landelijk, en dat de achteruitgang na 2005 
verder doorging, terwijl er landelijk al een stabilisatie onstond.

soort 51 proefvlakken 73 proefvlakken
1990-2006 2007-2016

TW TW
Steltlopers
Scholekster 0,95 1,01
Kievit 0,99 1,01
Grutto 0,97 1,00
Tureluur 1,01 1,00

Eenden
Slobeend 0,98 1,03
Kuifeend 1,00 1,02
Krakeend 1,14 1,09

Zangvogels
Veldleeuwerik 0,91 0,99
Graspieper 0,99 1,09
Gele kwikstaart 0,95 1,10

0 stabiel
- matige afname (<5% per jaar)

- - sterke afname (> 5% per jaar)
+ matige toename (< 5% per jaar)

++ sterke toename (> 5% per jaar)

Tabel 2.2. Trendwaarden van tien soorten weidevogels in het provinciale 

weidevogelmeetnet in 1990-2006 en 2007-2016. De trendwaarden zijn bere-

kend met TRIM 3.53, daarbij is gebruik gemaakt van het Time Effects model 

(95% significantie).

1.7 Weidevogelleefgebied binnen natuurgebied van 
groot belang
Noord-Holland is een belangrijk gebied voor weidevogels, zowel 
nationaal als internationaal. Vanwege de grote waarde voor wei-
devogels heeft Provincie Noord-Holland zich ten doel gesteld 
om de achteruitgang van weidevogels in geselecteerde gebie-
den tegen te gaan. Het gaat om de Weidevogelleefgebieden en 
Scholeksterleefgebieden (Provincie Noord-Holland, 2015).
Daarnaast draagt de provincie zorg voor het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). 
Daarbinnen kan subsidie worden aangevraagd voor het behe-
ren van land ten behoeve van weidevogels.
De NNN en de Weidevogel- of Scholeksterleefgebieden kunnen 
overlappen. Wij hebben onderzocht of weidevogels verschillen 
in trends vertonen binnen de verschillende typen gebieden. 

In Tabel 2.3 zijn de trendwaarden gegevens van weidevogels in 
de afgelopen tien jaar (2007-2016). Daarin is te zien dat Wei-
devogelleefgebieden die ook zijn begrensd als natuurgebied 
(NNN) stabiel zijn of een positieve aantalsontwikkeling vertonen. 
In Weidevogelleefgebieden buiten NNN, zijn er enkele soorten 
met een positieve trend, namelijk grutto, slobeend, krakeend en 
graspieper. De vijf overige soorten gaan juist in aantal achteruit 
of blijven stabiel (tureluur). Gebieden die niet als Weidevogel-
leefgebied zijn begrensd, blijken voor bijna alle weidevogel-
soorten niet gunstig te zijn, ook niet als het natuurgebied is. Dat 
laatste geldt overigens niet voor tureluur en krakeend; beide 
soorten gaan in aantal omhoog in NNN gebieden.
Gele kwikstaart leek de afgelopen jaren stabiel in gebieden 
zonder natuurbeleid. Dat komt omdat dit een soort van akker-
land is, en akkerland meestal niet onder het NNN valt of weide-
vogelbeleid. Toch zien we dit jaar dat er wel een sterke afname 
plaatsvindt in gebieden zonder natuurbeleid. Maar ook in gebie-
den met alleen NNN of alleen Weidevogelleefgebied. De soort 
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Weidevogelleefgbd ja ja nee
NNN ja nee nee

TW TW TW

Steltlopers

scholekster 1,02 0,98 0,95

kievit 1,02 0,98 0,99

grutto 1,00 1,01 0,95

tureluur 1,00 1,00 0,97

Eenden
slobeend 1,01 1,0511 0,98
kuifeend 1,05 0,99 0,95
krakeend 1,07 1,01 0,99

Zangvogels
veldleeuwerik 1,00 0,98 0,59
graspieper 1,07 1,03 1,01
gele kwikstaart 1,14 0,95 0,94

n proefvlakken

steltlopers 1,01 0,9946 0,9763
eenden 1,0569 1,0159 0,9932
zangvogels 1,0413 1,0186 1,04

beleidsoorten

0 stabiel
- matige afname (<5% per jaar)

- - sterke afname (> 5% per jaar)
+ matige toename (< 5% per jaar)

++ sterke toename (> 5% per jaar)

Tabel 2.3. Trendwaarde (TW, als 95% betrouwbaarheidsinterval) van tien 

soorten weidevogels in het provinciale weidevogelmeetnet in 2005-2016. 

Het betreft proefvlakken binnen Weidevogelleefgebied en binnen de NNN, 

proefvlakken binnen Weidevogelleefgebied en buiten de NNN en proefvlak-

ken die zowel buiten Weidevogelleefgebied als NNN liggen. De trendwaar-

den zijn berekend met TRIM.

neemt sterk toe in Weidevogelleefgebied in NNN. Veldleeuwerik 
wordt voor het eerst sinds jaren stabiel geacht, maar dan wel 
alleen in gebieden die zowel als NNN en Weidevogelleefgebied 
zijn begrensd.

Als we het per groep bekijken, zijn de steltlopers het meest 
kwetsbaar, zij vertonen alleen in Weidevogelleefgebied wat 
overlapt met NNN een positieve aantalsontwikkeling en in alle 
andere typen gebieden gaan ze achteruit. Met eenden gaat het 
over het algemeen goed, tot zeer goed, maar dat geldt niet voor 
gebieden buiten Weidevogelleefgebieden.
De zangvogels lijken over het algemeen het minst gevoelig, zij 
vertonen alleen in natuurgebieden buiten Weidevogelleefgebied 
een negatieve aantalsontwikkeling. 

Scholekster met jong in maisland. Foto: Henk van Bruggen
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Grutto’s. Foto: Wil Doorn Meyne
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3. Burgemeester vindt gezenderde grutto Badajoz in Eilandspolder

Wieger Dijkstra, Wieger Homan en Burgemeester Bruinooge (vlnr) vlak voor de ontdekking van een bijzonder gruttonest. Foto:Theo de Wit

Burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge, ging aan het 
weidevogelen in een buitengebied in de Graftermeer. De 
aanleiding ontstond na de fusering van de gemeenten Graft-
De Rijp, de Schermer, en Alkmaar. Omdat de banden van 
gefuseerde gemeenten met lokale vrijwilligerorganisaties 
vaak dunner worden, nam weidevogelgroep Eilandspolder 
het heft in eigen hand. Vrijwilliger Wieger Dijkstra nodigde de 
burgemeester uit in het nieuwe buitengebied.

Het bezoek begon op het bedrijf van Gerben van Diepen. 
Het bedrijf doet al heel lang aan weidevogelbescherming en 
agrarisch natuurbeheer, en Gerben van Diepen is ook be-
stuurslid van het agrarisch collectief Water, Land & Dijken. 
De burgervader was bijzonder geïnteresseerd in de organi-
satie van de weidevogelbescherming en de praktijk van het 
weidevogelbeheer. 

In het veld was het vervolgens feest. Tijdens de uitleg over 
het gedrag van de aanwezige vogels, waren er sterke aan-
wijzingen dat er ergens op het land nieuwe gruttonesten 
moesten liggen. En ja wel, na uitgebreide observaties, wer-
den er twee gevonden. In een nest lag één ei en in het an-
dere twee eieren.

Zo ervaarde de burgemeester gelijk wat weidevogelbescher-
ming in Laag Holland inhoudt. De nesten werden geregis-
treerd en gemarkeerd met stokken. Op deze manier kan de 
boer de nesten ontzien bij werkzaamheden. 

Het gezelschap verliet daarna snel het terrein, zodat de grut-
to ouders konden terugkeren

Wat men op dat moment nog niet wist, was dat er wel een 
heel bijzonder gruttonest bijzat. Het bleek namelijk een nest 
van de gezenderde grutto Badajoz te zijn (zie Hoofdstuk 8). 

Helaas trof men bij een later bezoek een dood kuiken aan, 
en vervolgens verdween er telkens een ei uit het nest. Dat 
duidt op predatie. Maar aan de burgemeester zal het niet 
gelegen hebben!

Wim Tijsen
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4. Gebiedsdekkend weidevogelonderzoek op Texel in 2015

Soort 2015 Dichtheid (opp=8235)

Beleidssoorten Noord-Holland Broedpaar/100ha
Scholekster 1037 12,6
Gele kwikstaart 375 4,6
Veldleeuwerik 348 4,2
Kuifeend 235 2,9
Grutto 199 2,4
Tureluur 144 1,7
Slobeend 58 0,7
Wintertaling 0 0,0
Zomertaling 0 0,0
Watersnip 0 0,0
Kemphaan 0
Totaal beleidssoorten (a) 2396 29,1

Overige weidevogels
Kievit 601 7,3
Krakeend 102 1,2
Graspieper 176 2,1
Totaal overige weidevogels (b) 879 10,7

Totaal weidevogels (a+b) 3275 39,8

Tabel 4.1. Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 100 ha van                            

weidevogels die zijn vastgesteld in het onderzoeksgebied in 2015.

In 2015 heeft Landschap Noord-Holland met subsidie van de 
provincie Noord-Holland weidevogels geïnventariseerd op 
Texel. Provincie Noord-Holland gebruikt deze gegevens voor 
haar weidevogelbeleid en voor andere aspecten op het gebied 
van ruimtelijke ordening en natuurbeheer. De provincie kan hier-
mee enerzijds haar doelstellingen van het agrarisch natuurbe-
heer toetsen en anderzijds de ontwikkeling van de weidevogels 
volgen. 
Op Texel zijn onder andere de weidevogel- en scholeksterleef-
gebieden die op 1 januari 2016 in werking zijn getreden geïn-
ventariseerd. 
Dit artikel geeft een deel van de resultaten, waaronder de aan-
getroffen soorten, dichtheden in verschillende vormen van na-
tuurbeheer en veranderingen ten opzichte van 1995. Het hele 
rapport is te downloaden vanaf www.boerenlandvogels.nu.

4.1 Texel van belang voor scholekster
In vergelijking met andere regio’s in Noord-Holland, is Texel een 
bijzonder gebied vanwege de ligging in het Waddengebied. De 
bodem bestaat voor een groot deel uit zand, afgewisseld met 
klei. Er zijn tevens minder grondpredatoren dan op het vaste 
land. Zo komt hermelijn in laag aantal vooral in de duinen voor 
en zijn wezel en vos helemaal afwezig (Hoogeboom et al., 
2014). 
Texel is voor de scholekster erg belangrijk, vanwege het aan-
grenzende waddengebied. Ze gebruiken de aangrenzende 
delen van het wad als rust- en foerageerplaats en broeden in 
de gras- en akkerlanden binnendijks. Voor gele kwikstaart en 
veldleeuwerik is Texel eveneens belangrijk (zie Tabel 4.1). Ze 

broeden vooral op bouwland en grasland-bouwland op zand 
(Scharringa et al., 2012). Ook de graspieper komt hier in verge-
lijking met andere delen van Noord-Holland in hogere aantallen 
voor. 

4.2 Subsidie voor natuurbeheer
Terreinbeheerders, particuliere grondeigenaren en agrariërs 
kunnen subsidie krijgen voor de uitvoering van weidevogelbe-
heer via het Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL). Het 
onderzochte gebied bestaat voor 19% (1544 hectare) uit natuur-
gebied (NNN) en 81% uit agrarisch gebied (6691 hectare). Op 
40% van de onderzochte oppervlakte hebben boeren, onder 
coördinatie van de vereniging Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer De Lieuw overeenkomsten voor natuurbeheer 
afgesloten met provincie Noord-Holland (3097 hectare).
Wij hebben onderzocht wat de dichtheden aan weidevogels zijn 
onder verschillende vormen van beheer (weidevogels binnen 
NNN, NNN + SNL A, SNL A en gebieden zonder NNN of SNL A)

Dorien Hoogeboom, Dirk Tanger, Frank Visbeen

Texel is belangrijk voor de scholekster, omdat ze het Wad gebruiken om te 

foerageren en te rusten. Foto: Joke Huijser-Spekken

* 

* beleidssoorten zijn de kritische soorten uit de Weidevogelvisie van Noord-Holland 
(Provincie Noord-Holland, 2009). 
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4.3 Natuurgebieden steeds belangrijker
In Figuur 4.1 hebben we het aandeel (%) berekend van grut-
to, beleidssoorten* en overige weidevogels in vier categorieën: 
NNN (1255 ha waar SNL N voor kan worden aangevraagd), 
NNN + SNL A (288 ha), SNL A (2808 ha), gebieden buiten NNN 
en zonder SNL A (3883 ha). In de figuur staan de percentuele 
verhoudingen, waarbij inzichtelijk wordt wat het aandeel van de 
vier categorieën gebieden is. Bij een gelijke verdeling zou 15% 
van de grutto, beleidssoorten en overige soorten zich bevinden 
in NNN. 
Grutto broedt met maar liefst meer dan 50% van het totale 
aantal op 15% van de oppervlakte (NNN) en ook de beleids-
soorten en overige weidevogels broeden naar verhouding meer 
in gebieden met NNN en minder in gebieden zonder NNN. Gele 
kwikstaart komt duidelijk meer voor in agrarisch gebied zonder 
natuurbeheer (SNL A).
Bij de zangvogels** valt op dat het percentage hoger is in gebie-
den zonder natuurbeheer. Dat heeft vooral te maken met gele 
kwikstaart. Graspieper en veldleeuwerik komen wel in iets hoge-
re aantallen binnen NNN voor.

*  beleidssoorten zijn de kritische soorten uit de Weidevogelvisie van Noord-Holland   
   (Provincie Noord-Holland, 2009), zie Tabel 4.1.
** weidevogels worden vaak onderverdeeld in steltlopers (kievit, scholekster, grutto,    
    tureluur, kemphaan en waternsup), eenden (slobeend, kuifeend, krakeend) en 
    zangvogels (graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oppervlakte (ha)

Grutto

Beleidssoorten

Overige
weidevogels

Scholekster

Graspieper

Gele kwikstaart

Veldleeuwerik

NNN (1255 ha) NNN + SNL A (289 ha) SNL A (2808 ha) Geen NNN of SNL A (3883 ha)

Figuur 4.1. Aandeel (%) van grutto, beleidssoorten en overige weidevogels op percelen binnen het                 

Natuurnetwerk Nederland (NNN), binnen het NNN met contracten SNL-A, op percelen buiten het NNN met 

contracten SNL-A en op percelen zonder agrarisch natuurbeheer op Texel in 2015.

Texel. Foto: N. Abdelmalik
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oppervlakte (ha)

Beleidssoorten

Grutto

Overige weidevogels

Scholekster

Botanisch hooiland (201 ha) Botanisch weiland (15 ha)

Extensief beweid weidevogelgrasland (44 ha) Kruidenrijk weidevogelgrasland (14 ha)

Legselbeheer (2644 ha) Rustperiode zonder (172 ha) - met voorbeweiding (8 ha)

Gangbaar beheer (3875)

Figuur 4.2. Aandeel (%) van grutto, scholekster, beleidssoorten en overige weidevogels op percelen met contracten SNL A en op percelen met 

een gangbaar agrarisch beheer (zonder enige vorm van natuurbeheer) op Texel in 2015.

4.4 Kruidenrijk weidevogelgrasland trekt meeste 
weidevogels
Boeren kunnen subsidie aanvragen voor verschillende vormen 
van beheer, zoals legselbeheer en percelen met een rustperio-
de. In deze paragraaf maken we inzichtelijk bij welke vorm van 
beheer de hoogste aantallen zijn vastgesteld. 
Figuur 4.2 geeft het aandeel (%) weer in verschillende beheer-
pakketten. Grutto’s komen het meest voor in de categorie krui-
denrijk weidevogelgrasland. Botanisch hooiland herbergt de 
hoogste aantallen aan kievit, krakeend en graspieper.
De scholekster bereikt de hoogste aantallen in extensief be-
weid grasland en daarna in botanisch weiland. Daar is vaak een 
variatie aanwezig met kale plekken, door tred van vee, en krui-
denrijk grasland. De scholekster is de enige weidevogel die zijn 
pullen voert, terwijl bij de andere weidevogelsoorten de kuikens 
zelf voedsel zoeken (ze hebben daarvoor honderden insecten 
per dag nodig). Voor deze weidevogels is kruidenrijk grasland 
met voldoende bloemen van belang, omdat hier de meeste in-
secten voorkomen.
Met uitzondering van legselbeheer worden de meeste beheer-
pakketten voor weidevogels afgesloten op plekken waar ook 
veel weidevogels voorkomen. In het Natuurbeheerplan van Pro-
vincie Noord-Holland staat aangegeven welke beheerpakketten 
waar kunnen worden aangevraagd.
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4.5 Veldleeuwerik verrassend goed
Net als in 2015 zijn ook in 1995 en 2009 gebiedsdekkende 
weidevogeltellingen uitgevoerd. De telling in 1995 is uitgevoerd 
door hetzelfde bureau als de huidige telling (Ecologisch Onder-
zoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot) en in 2009 
heeft ANLV De Lieuw weidevogels geïnventariseerd. 
De methode die in 2009 is gebruikt, verschilt licht met die van 
1995 en 2015, daarom zijn 1995 en 2015 beter met elkaar te 
vergelijken. 
In Tabel 4.2 is af te lezen dat het totaal aan beleidssoorten met 
ongeveer 40% is afgenomen vanaf 1995, tussen 1995-2009 met 
20% en tussen 2009 en 2015 ook met 20%. De eenden ver-
tonen een positieve trend en ook veldleeuwerik valt op. Terwijl 
overal in Noord-Holland en de rest van Nederland de veldleeu-
werik bijna verdwenen is uit het boerenland, zijn de aantallen op 
Texel afgenomen na 1995, maar in 2015 toch weer hoger dan in 
2009. 
Tegelijkertijd zien we dat de steltlopers grutto, scholekster en 
kievit ten opzichte van 1995 bijna zijn gehalveerd. Dit is ook in 
het Noord-Hollandse weidevogelmeetnet vastgesteld 
(www.boerenlandvogels.nu). 

4.6 Afname scholekster door voedselgebrek op Wad
Naar de afname van scholekster wordt al langer onderzoek 
gedaan. De achteruitgang van de omvang en aantallen mossel-
banken blijkt een bepalende rol te vervullen in de overleving van 
scholeksters (Oosterbeek et al., 2006; Ens et al., 2011). Doordat 
scholeksters in de winter niet voldoende voedsel kunnen vinden 
in het Waddengebied, hebben ze aan het einde van de winter 
een slechte conditie wat ook effect heeft op het broedsucces. 

NAAM Aantal Dichtheid (broedpaar/100ha)
(opp=5589ha) (opp=5589ha)

1995 2009 2015 1995 2009 2015
Beleidssoorten
Scholekster 1729 1203 788 30,9 21,5 14,1
Gele kwikstaart 226 326 227 4,0 5,8 4,1
Veldleeuwerik 249 185 208 4,5 3,3 3,7
Kuifeend 99 102 192 1,8 1,8 3,4
Grutto 331 270 163 5,9 4,8 2,9
Tureluur 179 167 123 3,2 3,0 2,2
Slobeend 34 28 41 0,6 0,5 0,7
Wintertaling 0 4 0 0,0 0,1 0,0
Zomertaling 0 1 0 0,0 0,0 0,0
Totaal beleidssoorten (a) 2847 2286 1742 51 41 31

Overige weidevogels
Graspieper 250 262 150 4,5 4,7 2,7
Kievit 813 662 420 14,5 11,8 7,5
Krakeend 6 9 62 0,1 0,2 1,1
totaal overige weidevogels (b) 1069 933 632 19 17 11

Totaal weidevogels (a+b) 3916 3219 2374 70 58 42

Tabel 4.2. Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 100 ha van weidevogels die zijn vastgesteld op Texel 

in 1995, 2009 en 2015. De weidevogels zijn uitgesplitst in beleidssoorten en overige weidevogels. De opper-

vlakte van de met elkaar vergeleken gebieden bedraagt 5589 ha. Let op: methode 2009 verschilt iets met dat 

van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook Hoofdstuk Methode).

Maar ook de lage kuikenoverleving lijkt te maken te hebben met 
een afname van het voedselaanbod op het Wad. Want hoewel 
scholeksters een voorkeur hebben voor kruidenrijke grasland, 
lijkt intensivering van de landbouw en vervroeging van de maai-
datum op Texel uit onderzoek nauwelijks een rol te spelen in de 
achteruitgang van de scholekster (Oosterbeek et al., 2006). 

Veldleeuwerik heeft in 2015 in hogere aantallen op Texel gebroed dan in 2009. 

Foto: Menno Schaefer
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4.7 De Grie meest constante dichtheden
Polder Buitendijk – De Grie is het enige gebied met een vrij 
constante dichtheid aan grutto’s. Dat lezen we af in Figuur 4.3 
en 4.4, waarin we relatieve dichtheden hebben berekend in ver-
schillende jaren. In andere gebieden is de grutto soms geheel 
verdwenen. 
We zien dat ten opzichte van 1995 en 2009 een aantal ker-
nen telgebieden in het zuidelijk deel van Texel steeds kleiner 
is geworden of is verdwenen (landbouwgebieden rond Den 
Hoorn). Verder is ook duidelijk dat er over een behoorlijk gro-
te oppervlakte (enkele honderden ha) een verschuiving heeft 
plaatsgevonden van een gemiddelde dichtheid naar de laagste 
dichtheid.
De hoogste dichtheden beleidssoorten worden nog aangetrof-
fen in reservaten als Waal en Burg, de Bol en in het landbouw-
gebied de polder het Noorden. Deze kernen zijn ten op zichte 
van 1995 echter behoorlijk klein geworden. De oorzaak ligt 
vooral in het verlagen van het waterpeil, waardoor verdroging 
en verzuring heeft opgetreden (mmd. E. Menkveld en L. Tinga, 
Natuurmonumenten, 2016). Hierdoor is de vegetatie veranderd. 
In Waal en Burg heeft ook ganzenbegrazing een rol gespeeld. 
Herstelmaatregelen, zoals het opzetten van het waterpeilen, 
vertonen al positieve resultaten. 
Van de zangvogels vertonen graspieper en veldleeuwerik in Pol-
der Waal en Burg Noord juist wel hogere aantallen. De veldleeu-
werik heeft zich zelfs verdubbeld van 33 broedpaar naar 66 
broedpaar. In tegenstelling tot veldleeuwerik zijn graspieper en 
gele kwikstaart achteruitgegaan. 
We zien dus dat bijna alle weidevogels (m.u.v. eenden) een 
achteruitgang laten zien en verplaatsingen naar andere gebie-
den. De Grie behoud als enige gebied een vrij constante kern 
met grutto’s.

2009 2015

Figuur 4.19. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van beleidssoorten op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 
1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

Figuur 4.20. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van grutto op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 
2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

2009 2015

Figuur 4.19. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van beleidssoorten op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 
1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

Figuur 4.20. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van grutto op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 
2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

Figuur 4.3. Relatieve dichtheden van alle weidevogels.

Figuur 4.4. Relatieve dichtheden van de grutto op Texel.
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4.8 Kansen voor weidevogelpopulatie
We zien dat weidevogels over het algemeen nog steeds afne-
men. De sterkte van de afname blijkt afhankelijk te zijn van de 
ligging van het gebied in natuurreservaat of agrarisch gebied. In 
Figuur 4.5 is de dichtheid (gestapeld) van grutto, beleidssoor-
ten en overige weidevogels weergegeven voor 1995, 2009 en 
2015, binnen en buiten het NNN. Het valt gelijk op dat er binnen 
het NNN in de periode 1995 en 2009 een grote verandering is 
opgetreden, terwijl die verandering na 2009 bijna tot stilstand is 
gekomen. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is de oor-
zaak bekend en heeft Natuurmonumenten de afgelopen jaren 
herstelmaatregelen uitgevoerd.
In het agrarisch gebied zijn alle drie groepen met een kwart tot 
de helft afgenomen, met uitzondering van zangvogels (zie Tabel 
4.4). Hier zouden de omstandigheden echt moeten verbeteren 
om de weidevogelstand stabiel te krijgen of te herstellen. 
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Figuur 4.5. Dichtheden van grutto (rood), beleidssoorten (groen) en overige weidevogels (lichtgroen) binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 1995, 2009 en 2015. Let op: methode 2009 verschilt iets met dat van 1995 en 2015, 

daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar. In de laatste grafiek is de verandering in percentage weergegeven binnen en buiten NNN. 

Zowel in natuurreservaat als in agrarisch gebied liggen kansen 
voor verbetering van de weidevogelpopulatie. In natuurreser-
vaat gaat het om de (deels als uitgevoerde) herstelmaatregelen 
tegen verdroging, in agrarisch gebied zijn de agrarische be-
heertypenpakketten Kruidenrijk weidevogelgrasland, Botanisch 
hooiland en Kuikenland van groot belang. 
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5. Vrijwilligers als onderzoekers op de bres voor de kievit

Het jaar 2016 was het Jaar van de Kievit. Sovon Vogelonder-
zoek Nederland en Vogelbescherming Nederland vragen op 
deze manier aandacht voor de achteruitgang van de kievit voor 
de achteruitgang van de kievit. Het gaat namelijk absoluut niet 
goed met de soort. De oorzaak van die achteruitgang is ondui-
delijk, wel zijn er sterke aanwijzingen dat te weinig kieviten de 
kuikenfase overleven. 
Voor Landschap Noord-Holland was dat aanleiding om een 
onderzoek te starten om te ontdekken hoe we de soort een 
betere kans kunnen bieden in onze provincie en daarbuiten.

5.1 De maatregelen en locaties
Samen met agrariërs en agrarische collectieven, heeft 
Landschap Noord-Holland maatregelen genomen om te 
onderzoeken wat werkt om het broedsucces van de kievit te 
verbeteren. 
Wanneer we weten wat goed werkt voor de kievit, kunnen we 
ze gerichter beschermen door deze maatregelen uit te voeren 
op kansrijke locaties. Boeren die maatregelen nemen willen 
natuurlijk ook dat het werkt. Je kunt wel denken dat een maïsak-
ker met gras- of kruidenranden goed is voor vogels, omdat daar 
meer insecten zitten en dus de kuikens meer te eten hebben, 
maar is dat ook zo? 
De volgende maatregelen zijn voor het onderzoek uitgevoerd:
• strokenbeheer met gras of een kruidenrijk plantenmengsel:  

Het idee daarvan is dat kuikens gebaat zijn bij zo’n strook 
vanwege het voedsel en ook de dekking tegen predatoren en 
schuilmogelijkheden bij koud en nat weer (vijf locaties)

• greppel plas-dras: Een greppel plas-dras maatregel zorgt 

voor een nattere, slikkige bodem en in de oevers van die 
modderige natte greppels groeit het gras trager en hebben 
de kuikens meer kans om insecten te vinden. Jonge kieviten 
lopen graag op een kalige, slikkige bodem als oogjager om 
insecten op te kunnen pikken (vijf locaties).

5.2 Hoe onderzoek je het effect?
Als kievitkuikens meer voedsel vinden op percelen waar maat-
regelen zijn uitgevoerd, zullen kievitouders op deze percelen 
blijven met hun kuikens en zullen andere families worden aan-
getrokken uit naburige percelen met minder voedsel. We ver-
wachtten daarom dat deze percelen een aantrekkingskracht 
hebben en dat er steeds meer kievitfamilies op te vinden zullen 
zijn.
Om het de vrijwilligers iets makkelijker te maken, zijn sommige 
kieviten gekenmerkt, zodat ze individueel herkenbaar zijn. De 
kieviten zijn gevangen vlak voor het moment dat de eieren uit 
zouden komen. Ze kregen vervolgens een likje verf. Zo konden 
de vrijwilligers een aantal specifieke kieviten een paar weken in 
de gaten houden. De kieviten kregen een zwart of roze likje verf 
en veel van hen kregen een naam. Zo werd Milouska weken-
lang in Oterleek gevolgd en Tessa in Heiloo. Waar loopt zij? Wat 
doet zij? En vooral: lopen er kuikens bij deze kievit en hoeveel? 
Zien de vrijwilligers op de percelen waar maatregelen werden 
genomen ook echt meer kieviten met jongen lopen?

5.3 De onderzoekers
Het bijzondere van dit onderzoek is dat het door vrijwilligers is 
uitgevoerd. Per tweetal of in kleine groepjes zijn er op tien 

Anne Voorbergen

De afname van de kievit
Tot in de jaren tachtig nam de broedpopulatie van de Kievit 
in Nederland toe, maar daar is rond 1990 duidelijk een 
verandering in gekomen. In 2013 was nog ongeveer de helft 
van de broedaantallen van 1990 aanwezig. De laatste 
schatting van het aantal Nederlandse broedparen ligt tussen 
de 160.000 - 240.000 (Weidevogelbalans 2013). 

In Noord-Holland is de kievit nog steeds de talrijkste weide-
vogel. In 2012 werd het aantal kieviten in Noord-Holland 
geschat op 18.000 tot 20.000 (Scharringa & van `t Veer 
2012). Dat is circa 10 procent van de landelijke populatie. 
Uit het weidevogelmeetnet blijkt dat de soort vanaf de 
eeuwwisseling tot 2012 met gemiddeld ruim 4 procent per 
jaar 
afneemt. Als de afname in dit tempo doorgaat dan broeden 
er in 2020 nog 11.500 tot 14.000 paar kieviten in Noord-Hol-
land, een halvering van de populatie in 20 jaar tijd! Uit Figuur 
1.2 lijkt de kievit in Noord-Holland de laatste jaren stabiel.

verschillende locaties weken achter elkaar kieviten gevolgd 
en in kaart gebracht. Aan het eind van het seizoen hebben 
de vrijwilligers al hun ingevulde veldkaarten aan Landschap 
Noord-Holland gegeven. Deze gegevens worden nu uitgewerkt 
en geanalyseerd. In 2017 gaan we een vervolg geven aan dit 
onderzoek. De conclusie of de kruidenrijke akker- of grasranden 
en plas-dras maatregelen effectief zijn voor de overleving van 
jonge kieviten worden in het najaar van 2017 bekend.
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Landelijk hebben Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vo-
gelbescherming Nederland ook onderzoek uitgevoerd naar 
de overleving van kievitkuikens. De gegevens die Landschap 
Noord-Holland heeft verzameld wordt als input gebruikt bij het 
landelijk onderzoek. 

5.4 Dankwoord
Beschermers van Landschap Noord-Holland hebben dit onder-
zoek door donaties gesteund. Met deze donaties kunnen we het 
onderzoek coördineren en het werk van de vrijwilligers onder-
steunen met advies en materiaal. De vrijwilligers hebben ons 
enorm geholpen met het vergaren van de benodigde data. We 
hebben een onderzoeker in kunnen huren die de kieviten voor-
zag van een likje verf. Door de vele donaties kunnen we ook in 
2017 verder gaan met het onderzoek. Natuurlijk hopen we dat 
ook in 2017 de deelnemende boeren en vrijwilligers ons weer 
helpen om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Kievit. Foto: Henk Bruggen

Vrijwilliger Han Nool laat deze gekenmerkte kievit weer vrij. 

Foto: Jan van der Winden
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6. Koude lentes in 2015 en 2016 - effect op weidevogels

Landelijk Noord-Holland Landelijk Noord-Holland
Datum 8 maart 2015 12 maart 2015 9 maart 2016 12 maart 2016
Vinder Cees Glastra Michiel Mannes
Agrariër Firma Oortwijn-Hellingman Firma Brouwer De Koning
Gebied Schelluinen, Zuid-Holland Zeevang Noord-Brabant Heiloo

Tabel 6.1. In deze tabel staan de data en vindplaatsen van de eerste kievitseieren in 2015 en 2016.In 2015 en 2016 waren er drie belangrijke oorzaken die invloed  
hadden op de weidevogelseizoenen: koud en droog voorjaars-
weer, vrij hoge predatiedruk en verdere intensivering van de 
landbouw (waaronder afschaffing melkquotum in de melkvee-
houderij).
In dit artikel beschrijven we de eerste twee aspecten en leggen 
een relatie met het weidevogelseizoen.

6.1 Koud en droog voorjaarsweer
Het lijkt tegenwoordig een patroon te worden. Op een (veel te) 
warme winter volgt vervolgens een guur en droog voorjaar. Na 
het extreem koude voorjaar van 2013 met in april nog ijs op de 
sloten, was het in 2015 en 2016 opnieuw raak. Op een zachte 
en natte winter volgde een guur voorjaar. In beide seizoenen 
sloeg het gure weer direct toe vanaf begin maart, toen de wind 
stevig vanuit het noord oosten kwam. Het leverde een schrale 
droge kou op. In 2015 ging deze droge kou ook de hele april-
maand door, waar april 2016 vooral gure noordwesten winden 
kende met af en toe wat winterse buien, maar zeker geen over-
vloedige regenval. 
De beide meimaanden verschilden onderling nog het meest. 
Waar mei in 2015 koud en droog was, was het in 2016 koud en 
wisselvalliger. Na 9 mei was het met het mooie weer gedaan en 
kelderden de temperaturen. Vooral tijdens het Pinksterweek-
end van 14 tot en met 16 mei 2016 werd er flink geklaagd, want 
deze feestdagen waren kouder dan de kerstdagen van de win-
ter er voor. Mei eindigde uiterst somber met miezerregen, hoos-
buien en overstromingen in het zuiden en midden van het land.
De maanden juni vormden een verhaal apart. Overwegend te 

koud en te droog. Hoe anders was dat in de zuidoostelijke helft 
van Nederland. Daar was juni 2016 niet alleen veel warmer, 
maar ook klets en klets nat. Er viel zelfs zo veel regen dat er 

Peter Mol, Wim Tijsen

Grauwe voorjaarslucht in Assendelft. Foto: Menno Schaefer

plaatselijk sprake was van flinke overstromingen en enorme 
schade door hagelbuien. Dat alles bleef Noord-Holland en daar-
mee ook de weidevogels gelukkig bespaard.
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6.2 Late broedseizoenen
Het koude voorjaarsweer in 2015 en 2016 leidde beide jaren 
tot een wat later broedseizoen. Toch werd in 2015 het eerste 
kievitsei van Nederland al gevonden op 8 maart 2015 en 9 
maart 2016 (zie Tabel 6.1). In Noord-Holland in beide jaren op 
12 maart. Het eerst grutto-ei werd in zowel 2015 als 2016 op 
25 maart gevonden door Ab Kalkman, op het bedrijf van Anton 
Dirksen in Uitdam. Al deze vinddata komen goed overeen met 
de vinddata van de laatste tien jaar. Niks aan het handje zou je 
zeggen.

Uitkomstresultaten  |  provinciaal nivo: NH

Figuur 6.2. In deze grafiek geeft per jaar het percentage aan van nesten die zijn uitgekomen, gepredeerd of op een andere manier verloren zijn 

gegaan, in Noord-Holland.

Blauwe reiger pakt een jonge tureluur. Foto: Mark Kuiper

Maar op deze eerste bescheiden golf van broeders, volgde niet 
meteen de rest van de massa. Zeker niet in 2016, toen tot en 
met de eerste week van april, relatief weinig nesten werden 
gevonden. 
Zowel in 2015 als in 2016 begon voor de meeste grutto’s het 
broeden pas vanaf de derde week van april, nadat de kieviten 
de week ervoor waren begonnen. Ook tureluurs en scholeksters 
stelden ook hun eileg uit. Daardoor verschenen de meeste 
pullen niet voor half mei. Gevolg daarvan was dat er in de eer-

ste week van juni nog maar weinig kuikens vliegvlug waren en 
dat er tot ver in juni alarmerende oudervogels konden worden 
gehoord en gezien.

6.3 Predatie
Naast het late broedseizoen kwamen er ook alarmerende be-
richten binnen over de hoge mate van predatie. In 2015 werd 
eind mei in Noord-Holland een tussentijds predatiecijfer van 
30% van de legsels over de hele provincie vastgesteld. In 2016 
waren de tussentijdse predatiecijfers iets beter maar nog altijd 
aan de hoge kant, namelijk 18 procent (zie Figuur 6.2). Wei-
devogeldeskundige Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit 
Groningen, stelde dat dit veroorzaakt kon zijn door het extreem 
goede muizenjaar 2014, toen in zuid en west Friesland zelfs 
sprake was van een ware plaag. De predatoren konden zich dat 
jaar dan ook voortplanten. In 2016 was dit effect blijkbaar nog 
steeds niet helemaal uitgewerkt.
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Nesten volgen met een app. Foto: Johan Stuart Nest van een kievit. Foto: Wim Tijsen

Ook in Noord-Holland was er sprake van een hoge muizenstand. 
In 2014 en 2015 was de veldmuispopulatie weer afgenomen, 
waardoor de in aantal toegenomen vossen en kleine marterachti-
gen zich vervolgens noodgedwongen meer richtten op de weide-
vogels. Op zich een heel natuurlijk proces wat een goede popu-
latie in geschikt biotoop zou moeten kunnen hebben (Teunissen 
et al., 2005).
Omdat veel soorten weidevogels het moeilijk hebben in onze 
huidige intensieve agrarische gebieden, komt de combinatie van 
een verhoogde predatiedruk nog harder aan. In 2016 was het 
effect van een hoge predatorendruk wellicht nog steeds niet he-
lemaal uitgewerkt, aangezien het predatiecijfer iets boven het ge-
middelde van de laatste jaren eindigde met 13% (zie Figuur 6.2).
Al met al zorgde het koude voorjaar voor een later broedseizoen 
en was er in 2016 minder predatie in dan in 2015. In de ande-
re hoofdstukken van dit jaarboek zijn de resultaten beschreven 
(Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 7).

Literatuur 
Teunissen W.A., Schekkerman H. & Willems F. 2005. Predatie bij 
weidevogels. Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie 
op de weidevogelstand. Sovon-onderzoeksrapport 2005/11.
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek–Ubbergen. Alterra-Do-
cument 1292, Alterra, Wageningen
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7. Resultaten nestbescherming 2015 en 2016

De aantallen van sommige soorten weidevogels gaan de 
afgelopen tijd hard achteruit. Dat komt vooral doordat kuikens 
de kuikenfase niet overleven. In kleinere mate ligt de oorzaak in 
het verlies van legsels, bij bewerkingen op het agrarische land. 
Een grote groep vrijwilligers (900-1000) en boeren (800) zet 
zich jaarlijks in om de nesten van kievit, grutto, scholekster 
en tureluur te beschermen, met ondersteuning van provincie 
Noord-Holland en door Landschap Noord-Holland. Dat doen ze 
door de nesten te markeren, af te dekken, tijdelijk te verplaatsen 
of met het plaatsen van nestbeschermers. De vrijwilligers zijn 
georganiseerd in weidevogelbeschermingsgroepen. Alle be-
schermde nesten worden geregistreerd en er wordt bijgehouden 
of en wanneer ze uitkomen. In dit artikel worden de resultaten 
van de afgelopen jaren besproken. We vergelijken eerst de 
resultaten van de nestbescherming 2014 met 2015 en in para-
graaf 7.2 het jaar 2015 met 2016.

7.1 In 2014 en 2015 veel predatie
Het totaal aantal gevonden en beschermde legsels nam toe van 
13.463 in 2014 tot 14.468 in 2015. Een fikse stijging van 7,5%, 
terwijl het aantal beschermde hectares vrijwel gelijk bleef. De 
toename komt vrijwel geheel voor rekening van de kievit met 
14% (919 legsels) ten opzichte van 2014. Dit betekent echter 
niet dat het een heel goed jaar was voor de kievit. Kieviten zijn 
namelijk in staat zijn om een vervolglegsel te produceren als het 
eerste nest verloren is gegaan. Gezien de hoge predatiedruk 
(zie Hoofdstuk 6), rijst de vraag of de toename van het aantal 
gevonden legsels hier geen rechtstreeks gevolg van is. Uit het 
Weidevogelmeetnet blijkt de kievit in 2016 in lagere aantallen te 

hebben gebroed dan in 2015 (zie Hoofdstuk 2). Een 10% hoge-
re predatie ten opzichte van 2014, met de daaraan gekoppelde 
tweede leg, verklaart namelijk al voor een groot deel de toe-
name van gevonden kievitlegsels. Uiteindelijk blijft er dan een 
lichte toename van het aantal gevonden kievitsnesten over. 
Andere opvallende zaken in positieve zin waren de lichte 
toename van het aantal gevonden gruttonesten (+96) en ook 
de tureluur deed het in 2015 opvallend goed met een toename 
van 231(20%) beschermde legsels. De scholekster daarentegen 
blijft het de laatste jaren steevast slecht doen met een afname 

Wim Tijsen

Vrijwilligers in het veld tijdens een cursus. Foto: Peter Mol

van 6%(-164 legsels) ten opzichte van 2014. Uit het Weide-
vogelmeetnet blijkt dat het aantal territoria van grutto in 2016 
nagenoeg gelijk was aan 2015, en het aantal territoria van scho-
lekster in 2016 iets hoger. Voor het weidevogelmeetnet wordt 
een andere methode toegepast (BMP; zie Hoofdstuk 2). Terwijl 
deze vogel ook bijna altijd een 2e broedsel heeft als het eerste 
gepredeerd wordt, vandaar dat de daling des te opmerkelijker 
is.
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Alkmaar/Heiloo Amstelveen /IVN Assendelft Castricum Eilandspolder
Haije Valkema Aad van Paassen Piet Grotenhuis Jan Kuijs Theo de Wit
Slenkstraat 70 R. de Beerenbroucklaan 44 Hornlaan 4 Oosterbuurt 5 Kromme Horn 35
1441 MS 1181 XT 1566 VM 1902 RS 1484 EG
PURMEREND AMSTELVEEN ASSENDELFT CASTRICUM GRAFT
h.valkema@waterlandendijken.nl a.van.paassen@online.nl piet.grotenhuis@planet.nl jankuijs@hotmail.com tjdewit@planet.nl
0299-437463 020-6412548 / 06-10200511 075-6875925 0251-655680 0299-673261

Gooi-Vechtstreek Hekslootpolder Krommenierwoudpolder Noorderkoggen Obdam/Hensbroek
Gerdra Heijdra Peter Davids Marjolein van der Tol Ton van Losenoord Jan Lugtig
Noordpolderweg 10 Obistraat 33 Dr. Boekenoogenstraat 1 Klaverweide 33 Brederodelaan 31
1398 PE 2022 CE 1561 TK 1688 BA 1713 BL
MUIDEN HAARLEM KROMMENIE NIBBIXWOUD OBDAM
gerdaheijdra@hotmail.com pbbkdavids@gmail.com marjoleinvandertol@online.nl ton@vlosje.nl j.lugtig@quicknet.nl
0294-261231 06-10902380 075-6310191 0229-573933 0226-452480

Oterleek Schagen Spaarnwoude Texel Uitgeest/Akersloot
Willem Overweg Joop Jong Hans-Peter Breeuwsma Giel Witte Ineke Bijman
Goereestraat 4 Zwarteweg 11 b Jan van Galenstraat 76 Noordwester 39 Groot Dorregeest 7
1825 PS 1735 GK 2014 AK 1791 HE 1911 ND
ALKMAAR t Veld HAARLEM DEN BURG TEXEL UITGEEST
willem.overweg@hetnet.nl joopber@quicknet.nl hpbreeuwsma@icloud.com mwwitte@hetnet.nl zonnehoek7@hetnet.nl
072-5614107 / 06-13543167 0226-422049 023-5247121 / 06-20030964 0222-313895 0251-312241

Water, Land en Dijken West-Friesland Westzaan Wieringen Wilmkebreekpolder
Haije Valkema Geert Pietersen Gerrit Groot Jan Bakker Thijs Knol
Slenkstraat 70 De Greppel 37 J.J. Allanstraat 170 Gesterweg 30 paardenweide 20
1441 MS 1611 JN 1551 RP 1779 EH 1689 MB
PURMEREND BOVENKARSPEL WESTZAAN DEN OEVER ZWAAG
h.valkema@waterlandendijken.nl g.pietersen@wxs.nl rietengerrit@hotmail.com janlien@ziggo.nl thijsknol@xs4all.nl
0299-437463 0228-523565 075-6143992 0227-511270 06-13997903

Weidevogelbeschermingsgroepen Noord-Holland
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7.2 2015-2016: Vergelijking resultaat moeilijk door 
veranderingen in beheer en bescherming
Om vergelijkingen te kunnen trekken uit resultaten van 
nestbescherming van jaar op jaar, is het van belang dat de 
nestbescherming elk jaar op dezelfde manier wordt uitgevoerd. 
Door veranderingen in het beleid en het beheer, is dat echter 
niet meer mogelijk.

Met ingang van 2016 is het kerngebiedenbeleid van de 
provincie Noord-Holland namelijk van kracht (zie Hoofdtuk 1). 
Dit heeft bij veel agrarische natuurbeheer collectieven geleid tot 
veranderingen in het beheer. Er zijn drie redenen waardoor er 
vanaf 2016 minder legsels worden beschermd. Als eerste, is het 
voor een deel van de nieuwe beheercontracten, niet nodig om 
legsels op te sporen en te beschermen. 
Ten tweede kan het beleid zijn veranderd. Bijvoorbeeld bij het 
collectief Water, Land en Dijken. Voorheen werden weidevo-
gellegsels op de maïspercelen gemarkeerd en uitbetaald. Maar 
aangezien er in veel maïspercelen na de inzaai relatief veel rust 
is en er praktisch geen bewerkingen, worden uitgevoerd, is het 
beschermen van die legsels na de zaaiperiode niet meer nodig. 
Ten derde is in een aantal gebieden de animo voor agrarisch 
natuurbeheer afgenomen door de gewijzigde voorwaarden. 
Waarbij in een aantal gevallen de weidevogelbescherming niet 
op vrijwillige basis is voortgezet. Zodat er al met al een afname 
van het beschermde areaal heeft plaatsgevonden. 

Het predatiecijfer was gelukkig in 2016 met 13% een stuk (7%) 
lager dan in 2015, toen dit op 20% uitkwam voor onze provincie 
(zie Tabel 7.1). Een aantal opvallende zaken kunnen nog wel 
benoemd worden aan de hand van de resultaten. Zo deden de 
(semi)koloniebroeders kluut en visdief het in 2016 een stuk min-
der dan in het voor hen goede jaar 2015, qua aantal bescherm-
de legsels. Ook het aantal beschermde legsels in 2016 van de 

graspieper, 
veldleeuwerik en gele kwikstaart was opvallend minder dan in 
het jaar ervoor. Uit het Weidevogelmeetnet blijkt echter dat deze 
soorten in hogere aantallen hebben gebroed (zie Hoofdstuk 2 
en Figuur 2.2)

7.3 Opvallende daling van aantal 
weidevogelbeschermers
Het aantal vrijwilligers dat aan weidevogelbescherming doet, 
nam in 2015 al licht af, maar in 2016 kwam het eindtotaal op 
voor het eerst in tien jaar onder de 900 uit. Een flinke daling 
van 57 (6%) leidde tot een eindtotaal van 884 weidevogelbe-

schermers in Noord-Holland. De mensen die aan weidevogel-
bescherming doen, blijven wel lang actief met een gemiddeld 
aantal ervaringsjaren van ruim 8 jaar! Om  aan te geven dat 
veel vrijwillige weidevogelbeschermers een hele duidelijke bin-
ding hebben met het beschermen van boerenlandvogels in onze 
provincie.

Dit gruttokuiken heeft de maaiwerkzaamheden niet overleefd. Foto: Astrid Kant/Buiten-beeld
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Resultaat Verlies

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Bergeend 14 9 13 7 11 5 2 2 84.62 71.43 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Bontbekplevier 2 2 2 1 1 0 1 1 50.00 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Br kiekendief 2 1 2 1 2 1 0 0 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandgans 1 1 0 1 0.00 0 0 1 0 0 0
Canadese gans 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eend onbekend 8 4 8 3 2 1 6 2 25.00 33.33 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Eidereend 19 3 11 2 10 1 1 1 90.91 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazant 2 1 2 0 2 0 0 0 100.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuut 3 1 2 1 2 1 0 0 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gele kwikstaart 35 18 25 13 22 8 3 5 88.00 61.54 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Graspieper 23 15 14 6 13 6 1 0 92.86 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grauwe gans 38 27 32 3 9 3 23 0 28.13 100.00 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grutto 2138 1514 1882 1214 1343 981 539 233 71.36 80,81 436 164 7 1 17 7 53 43 4 6 22 12
Kievit 7319 5081 6483 4221 4671 3322 1812 899 72.05 78.70 1393 603 18 6 119 84 180 123 7 18 84 52
Kleine plevier 6 2 4 1 3 0 1 1 75.00 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kluut 84 51 80 34 50 27 30 7 62.50 79.41 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kneu 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Knobbelzwaan 10 11 9 6 8 5 1 1 88.89 83.33 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kokmeeuw 10 26 8 18 2 4 6 14 25.00 22.22 2 0 0 0 0 12 0 2 0 0 4 0
Krakeend 70 56 58 43 42 31 16 12 72.41 72.09 12 2 0 1 2 1 2 7 0 0 0 1
Kuifeend 42 44 36 27 31 24 5 3 86.11 88.89 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Meerkoet 193 171 150 127 131 110 19 17 87.33 86.61 9 6 0 0 1 0 2 1 2 0 5 10
Nijlgans 5 4 4 3 4 3 0 0 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrijs 2 4 2 3 2 3 0 0 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roodborsttapuit 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Scholekster 2557 1908 2030 1362 1583 1063 447 299 77.98 78.05 329 203 7 6 29 19 34 35 6 4 39 23
Slobeend 147 107 121 79 87 62 34 17 71.90 78.48 24 4 0 0 0 1 7 7 0 0 3 1
Stormmeeuw 1 31 1 28 1 1 0 27 100.00 3.57 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tafeleend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Tureluur 1414 921 1212 726 880 607 332 119 72.61 83.61 266 66 4 1 8 2 44 39 0 0 10 11
Veldleeuwerik 67 25 45 23 42 21 3 2 93.33 91.30 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Visdief 82 30 81 9 60 8 21 1 74.07 88.89 15 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0
Waterhoen 7 7 4 6 4 6 0 0 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watersnip 2 1 1 0 1 0 0 0 100.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilde eend 148 103 124 75 78 49 46 26 62.90 65.33 30 11 0 0 1 1 9 8 0 0 6 6
Witte kwikstaart 4 5 3 3 2 3 1 0 66.67 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zomertaling 9 8 7 6 6 2 1 4 85.71 33.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Totaal 14468 10192 12458 8052 9106 6359 3352 1693 73.09 78.97 2583 1100 36 16 180 129 335 273 20 28 183 117
% van bekend resultaat 86.11 79.00 73.09 78.9 26.91 21.1 20.73 13.66 0.29 0.2 1.44 1.60 2.69 3.39 0.16 0.35 1.47 1.45
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Tabel 7.1. Resultaten van de nestbescherming in 2015 en 2016. 
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Deze gruttokuikens zijn ongeveer drie weken oud. Foto: Menno Schaefer
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8. Broedsucces gezenderde grutto’s

Sinds 2004 worden er grutto’s gezenderd door de Rijksuniver-
siteit van Groningen (RUG). Dat doen ze voor een onderzoek 
naar de demografische ontwikkeling van grutto’s in Nederland. 
Op deze manier wordt inzicht verkregen in trekwegen, timing 
en welke gebieden belangrijk zijn, zodat grutto’s beter kunnen 
worden beschermd.  De vogels worden in Spanje en Portugal 
gevangen tijdens de voorjaarstrek en krijgen allen een Spaanse 
of Portugese naam.
Het zijn met name de vrouwtjes die een zender krijgen. Zij zijn 
wat zwaarder en groter en zijn meer geschikt om uitgerust te 
worden met een zender. De zender wordt op de rug vastgebon-
den met elastisch materiaal. Tevens worden de vogels voorzien 
van een kleurringcombinatie, waardoor ze individueel herken-
baar zijn. 
Vervolgens kunnen de bewegingen van de vogels op basis van 
hun naam, dagelijks worden gevolgd via de website 
http://volg.keningfanegreide.nl/

8.1 Peilen van de zenders geeft nuttige informatie
Aan de hand van peilingen van de zenders kan allerlei 
informatie worden verzameld. Daarvoor wordt binnen het 
netwerk van de weidevogelbescherming in Noord-Holland 
medewerking gevraagd aan vrijwilligers, boeren en terreinbehe-
rende organisaties, om de gezenderde grutto’s te volgen tijdens 
het broedseizoen. 

Door deze peilingen kan tijdens het voorjaar redelijk nauwkeurig 
worden vastgesteld of de vogel zich als broedvogel heeft 
gevestigd in een gebied. Eventueel wordt het nest opgespoord, 

dat lukt echter zelden. Wel geven de peilingen vaak een goede 
indicatie op welk perceel of in welk gebied de vogel een nest 
heeft. 
Om vervolgens inzicht te krijgen in het nestsucces en of de 
vogel kuikens grootbrengt (broedsucces), wordt het gedrag van 
de vogels die ter plekke getraceerd zijn, in combinatie met de 
bewegingen aan de hand van de zender, goed geobserveerd.  

Ook kunnen zenders bijdragen aan het bepalen of het grut-
topaar broedsucces heeft gehad. Dat gebeurt door in de laatste 
periode van het broedseizoen de vogels nogmaals op te sporen. 
Hier is Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen bij 
betrokken. Hij gaat na of de vogel grote kuikens bij zich heeft. 
Dit is goed vast te stellen door het veld in te lopen om te kijken 
of het gruttopaar alarmeert en al roepend op de waarnemer 
afvliegt, net zoals bij de zogenaamde BTS-alarmtelingen (Bruto 
Territoriaal Succes). Op deze manier zijn in 2015 en 2016 res-
pectievelijk 8 en 6 gezenderde grutto’s in Noord-Holland ge-
volgd die in onze provincie een territorium hebben gehad.

8.2 Resultaten van de gezenderde broedvogels in 2015
Het aantal broedparen grutto’s in Noord-Holland wordt geschat 
op 8.900-9.700 (Scharringa et al., 2012). Dit is zo’n 20-25% van 
de landelijke broedpopulatie. Uit het zenderonderzoek komt 
deze verhouding ook naar boven. Zo bleek dat in 2015 maar 
liefst 8 van de 24 gezenderde grutto’s in onze provincie een 
vestigingspoging ondernamen. Een score van 33%. 
Het broedresultaat van deze vogels in onze provincie bleef in 
2015 echter duidelijk onder de maat. 

Wim Tijsen

Grutto. Foto: Henk van Bruggen
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8.3 Individuele vogels kunnen goed worden gevolgd
Eén van de vogels met de naam Barroca, werd vermoedelijk 
slachtoffer van een havik in polder de Ronde Hoep. Van een 
andere gezenderde grutto werd met zekerheid vastgesteld dat 
het nest werd uitgemaaid nabij Kolhorn. Twee grutto’s kwamen 
vrij laat aan en hebben, wellicht mede door de slechte omstan-
digheden in het broedgebied, geen broedpoging gewaagd. 
Van vier vogels werd met vrij grote zekerheid vastgesteld dat 
ze een succesvol legsel hadden, en dat de eieren zijn uitgeko-
men. Gargaligas in het gebied van de stichting “Hooge Weide” 
bij Castricum, Alcochete in weidevogelreservaat “Het Schager 
Wad” van Staatsbosbeheer, Zambujal op het eiland “De Woude” 
in het Alkmaardermeer en Badajoz die bij veehouder Gerben 
van Diepen in de Graftermeer broedde. Uiteindelijk slaagden 
naar alle waarschijnlijkheid, alleen Gargaligas en Zambujal erin 
om kuikens vliegvlug te krijgen. Een magere score van 25% 
succesvolle gezenderde broedparen in 2015.

In 2016 vestigde zich wederom 33% van de gezenderde popu-
latie in onze provincie! Zes van een achttiental nog werkende 
gezenderde grutto’s. Vijf van die vogels waren ook in 2015 aan-
wezig en vestigden zich weer in exact dezelfde gebieden. En er 
was een nieuwkomer, Comporta, die een territorium bezette bij 
veehouder Wennekers nabij het pittoreske dorpje Hobrede in 
de Zeevang. Een gebied met veel agrarisch natuurbeheer en in 
een laat maaidatumperceel. 
Een aantal gezenderde vogels heeft met zekerheid een suc-
cesvol legsel gehad, waarbij de eieren zijn uitgekomen. Maar 
het uiteindelijke broedresultaat, met vliegvlugge jongen, was dit 
seizoen helaas slecht, net als het landelijke resultaat. Predatie 
in zowel de ei-, als de kuikenfase lijken de hoofdoorzaak te zijn 
dit jaar. Slechts van één zendervogel, Zambujal, is met zeker-
heid vastgesteld dat deze minstens één kuiken vliegvlug heeft 
gekregen. Deze broedt bij veehouder Dick Hos op het eiland de 

Woude in het Alkmaardermeer. Het gebied is deels in particulier 
natuurbeheer bij de boer en een deel is reservaat van Staats-
bosbeheer. 
Al met al geen hosanna dus voor de gezenderde gruttopopulatie 
in Noord-Holland, ondanks het feit dat de meeste paartjes een 
territorium hebben in reservaten, particulier natuurbeheer of in 
een gebied met agrarisch natuurbeheer. Het geeft wel duidelijk 
aan hoe moeilijk de gruttopopulatie het heeft om voor voldoende 
reproductie te zorgen.

Zendergrutto Badajoz in de Graftermeer. Foto: Wim Tijsen
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9. Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland - In 26 jaar van één broedpaar in 1990 naar 155 broedparen in 2016
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Figuur 9.1 Ontwikkeling van geregistreerde legsels van kerkuilen in Noord-Holland (grafiek geeft alleen eerste legsels weer, geen 

tweede of derde)

De kerkuil werd tot voor kort beschouwd als een ‘voormalige’ 
broedvogel. Het nagenoeg verdwijnen van de soort als broedvo-
gel had te maken met veranderingen in het landschap. 
Verstedelijking, ruilverkaveling, habitatvernietiging en het op 
grote schaal verdwijnen van `natuurlijke’ nestgelegenheid, 
zoals het afsluiten van invliegmogelijkhe-den bij restauraties van 
kastelen, molens, kerken, schuren en andere gebouwen, was 
desastreus voor de kerkuil. Het landschap bood de kerkuil nog 
maar weinig kansen. Hervestiging van deze vogel zou, zelfs 
volgens deskundigen, een utopie zijn. 

9.1 Uitvinding van de kerkuilkast
In 1987 werd het initiatief genomen om hervestiging van de 
kerkuil in Noord-Holland mogelijk te maken. Leden van vogel-
werkgroepen legden contacten met boeren om nestkasten te 
mogen plaatsen. In andere delen van Nederland was dit als 
succesvol gebleken. Doel was om alle verloren gegane 
nestgelegenheid te compenseren met nestkasten. 
Het aantal nestkasten in Noord-Holland is gestegen van een 
tiental in 1989, tot ruim achthonderd in 2016. 

9.2 Oprichting Kerkuilenwerkgroep
Om de activiteiten van de vrijwilligers te stimuleren heeft 
Landschap Noord-Holland mede het initiatief genomen tot de 
oprichting van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland. Nu is de 
provincie verdeeld in 19 regio’s waar door de regiocoördinato-
ren en hun vrijwilligers veel werk is verzet: 

Reinder Dokter

• geschikte locaties zoeken, 
• overleg met boeren en landeigenaren over plaatsing van 

kasten 
• kasten maken 
• plaatsen van kasten
• controleren van de kasten
• administratie alle broedgegevens van de kast. 

Bij de werkgroep zijn inclusief de 19 vaste regiocoördinatoren 
zo’n 50 kerkuil beschermers actief. De inzet van de werkgroep 
werd in 1990 beloond met het eerste broedgeval sinds jaren 
in Noord-Holland. Sindsdien is het aantal broedende kerkuilen 
spectaculair gestegen tot maximaal 154 paren in 2015. In 2016 
is er 155 paar vastgesteld (zie Figuur 9.1).
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9.3 Ringonderzoek wijst uit: kerkuilen zijn honkvast
Dankzij de kerkuilkasten werd het ook mogelijk om een 
database met informatie op te bouwen. Vanaf 1989 is begonnen 
met alle geplaatste nestkasten te voorzien van een provinciaal 
nestkastnummer. Jaarlijks worden relevante broedgegevens 
genoteerd, zoals aantal eieren en jongen. Ook worden alle 
jongen geringd wat weer interessante informatie oplevert.
Uit ringonderzoek blijkt namelijk dat volwassen kerkuilen het 
hele jaar in de naaste omgeving van hun broedplaats blijven. 
Gedurende strenge winters en perioden met weinig voedsel 
vertonen ze zwerfgedrag. Jonge kerkuilen verspreiden zich na 
het broedseizoen, om zich in de loop van het jaar in een nieuw 
gebied te vestigen. Van de in Noord-Holland geringde jonge 
kerkuilen is bijna 70 procent binnen een straal van 50 kilometer 
terug gemeld, 27 procent binnen 100 kilometer. Slechts 2,5 
procent van de in ons land geringde jonge kerkuilen wordt 
verder dan 300 kilometer vanaf de geboorteplaats terug gemeld.

9.4 Verkeer is doodsoorzaak nummer één
Doodsoorzaak nummer één is met maar liefst 60 procent het 
verkeer. Muizenrijke bermen zijn voor de kerkuil aantrekkelijk 
door de slechte voedselsituatie op andere plaatsen. Kerkuilen 
zitten vaak op de hectometer paaltjes langs de snelweg, vlie-
gen laag de weg over en worden zo doodgereden. Om dit te 
voorkomen is er een speciale rol op de hectometerpaal ontwik-
keld zodat de kerkuil er niet meer op kan zitten. Als alternatieve 
zitplaats wordt een T paal 5 meter van de weg geplaatst bij elke 
hectometerpaal.
Er is een pilot uitgezet in Friesland aan beide kanten langs de 
A7, Beetsterzwaag – Drachten over een lengte van 3 kilometer. 
De eerste resultaten van deze pilot hebben geleid tot minder 
verkeersslachtoffers.
Door op veilige, geschikte plaatsen voedselgebieden te ontwik-
kelen zoals kruidige akkerranden en onbegraasde randen van 

weilanden, zal de kerkuil minder afhankelijk zijn van bermen.

Mocht u geïnteresseerd in het beschermingswerk dan kunt con-
tact opnemen met Reinder Dokter skwn.penning@live.nl, pro-
vinciaal coördinator kerkuilen werkgroep Noord-Holland. Meer 
informatie te vinden op http://www.kerkuil.com/

Reinder Dokter tijdens het controleren van een kerkuilkast. 

Foto: Wil Doorn-Meyne

Groen van de slagpennen bij jonge kerkuil. Foto: Menno Schaefer

Jonge kerkuilen. Foto: Menno Schaefer
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10. Nieuwe broedlocaties steenuilen in 2015

Ieder jaar volgt de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland het aan-
tal broedgevallen in de provincie. In 2015 zijn 158 broedparen 
geteld, vergeleken met 121 in 2014.

Dat lijkt een mooie toename, maar dat is niet helemaal de con-
clusie die we kunnen trekken. In 2015 zijn er namelijk nieuwe 
broedplekken van steenuilen bekend geworden. Ze broeden 
namelijk ook buiten de steenuilkasten die de werkgroep con-
troleert. Zoals in een holle boom, onder een daklijst of in een 
oude schuur. Regelmatig melden bewoners dat zij een steen-
uil op hun erf hebben en vaak kan dat bevestigd worden door 
vrijwilligers van de werkgroep. Doordat we nieuwe broedlocaties 
vonden, is het aantal steenuilen op zich niet toegenomen maar 
waarschijnlijk gelijk gebleven in 2014 en 2015.
Ook door het ophangen van nieuwe nestkasten, zijn de resulta-
ten met voorgaande jaren niet goed vergelijkbaar. Over het al-
gemeen lijkt de aantalsontwikkeling stabiel gebleven (zie Figuur 
10.1)
Het overgrote deel van de steenuilen in Noord-Holland broedt 
in nestkasten. Op circa 30 locaties weten we dat de steenuilen 
een andere plek hebben opgezocht om te broeden, ook al hangt 
er vaak een mooie kast voor ze klaar.
Gemiddeld krijgt ieder steenuilenpaar 2 jongen. Er zijn in totaal 
284 jongen uitgevlogen in 2015.
Van 2016 zijn de gegevens nog niet compleet.

Ellen de Bruin
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Figuur 10.1. Het aantal geregistreerde broedgevallen van de steenuil in Noord-Holland.

Een steenuilpaartje in een oud schuurtje. Foto: Wil Doorn-Meyne
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Werkzaamheden van de werkgroep
• lnventarisatie: vaststellen van het aantal broedparen en 

aantal jongen die zij grootbrengen en inventariseren in 
welke leefgebieden de steenuil nog voorkomt. 

• Bescherming: veiligstellen en verzorgen van bestaande 
broedplaatsen en het scheppen van nieuwe, natuurlijke 
broedgelegenheden. 

• Verschaffen van “alternatieve” woonruimte: het maken en 
plaatsen van nestkasten in een geschikte omgeving. 

• Samenwerking versterken: om de steenuil te helpen 
wordt, waar mogelijk, intensief samengewerkt met plaat-
selijke en landelijke verenigingen en (overheids)-instellin-
gen die actief zijn op het gebied van natuur- en milieube-
scherming.

• Voorlichting en educatie: verzorgen van publicaties in 
de media over activiteiten van de werkgroep en het ge-
ven van lezingen en presentaties door leden van de 
werkgroep. Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met het secretariaat. 

(Bron: www.steenuilnoordholland.nl)

In navolging van de landelijke organisatie STONE (Steenui-
len Overleg Nederland), is in maart 1999 de Steenuilenwerk-
groep Noord-Holland opgericht. De Steenuilenwerkgroep 
is een vrijwilligersgroep die wordt ondersteund door Land-
schap Noord-Holland. Doel is de achteruitgang van het aan-
tal steenuilen te stoppen. Toename van de populatie staat 
daarna voorop. De kerkuil was enige tijd geleden eenzelfde 
lot beschoren als de steenuil maar sinds de oprichting van 
de Kerkuilenwerkgroep, en vooral door de inzet van vrijwilli-
gers, zit de kerkuil weer in de lift. 

Steenuilen broeden graag in oude boomgaarden of knotwilgen. Foto: Wil Doorn-Meyne
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11. Monitoringsonderzoek door Collectief Water, Land & Dijken in 2016

Met ingang van 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor 
agrarisch natuurbeheer ingegaan (zie Hoofdstuk 1). Uitgangs-
punten zijn dat het weidevogelbeheer beter en efficiënter moet. 
De agrarische collectieven staan hiervoor aan het roer. 
Door een collectieve aanpak van het beheer is een flinke 
efficiëntieslag gemaakt. Boeren hebben directe beheercon-
tracten met de agrarisch natuurvereniging in plaats van met de 
overheid. De inzet is om de kwaliteit van het afgesloten weide-
vogelbeheer te verbeteren: meer beheer in minder gebieden. 
Beheerpakketten ten behoeve van weidevogels zijn alleen nog 
afgesloten in polders met een geschikte uitgangssituatie voor 
weidevogels. Aanwezigheid van voldoende weidevogels, een 
gunstig waterpeil en voldoende openheid zijn hierin belangrijk. 
Bovendien moet binnen deze gebieden voldoende oppervlakte 
aan beheer worden afgesloten zodat dit ‘robuuste’ weidevogel-
gebieden zijn. Alle boeren die meedoen met het agrarisch na-
tuurbeheer beschermen niet alleen nesten, maar dragen ook bij 
aan opgroeigebied voor de kuikens. Door op een deel van het 
bedrijf bijvoorbeeld langer te wachten met maaien is hier voor 
de weidevogelkuikens schuil- en foerageergebied. Grote opper-
vlaktes met verschillende beheermaatregelen bij elkaar vormen 
een zogenoemd weidevogel mozaïek. Deze variatie moet de 
verschillende weidevogels geschikt biotoop bieden en zo de 
teruglopende weidevogelstand een halt toe roepen.
Collectief Water, Land & Dijken (WLD) wil graag weten of deze 
maatregelen effect hebben op de weidevogelstand in hun werk-
gebied. Wanneer de maatregelen onvoldoende effect blijken te 
hebben, kan er bijgestuurd worden in het beheer. Vrijwilligers aan het inventariseren. Foto: Wim Tijsen

Tureluur. Foto: Menno Schaefer

Tomas de Gooijer
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kens; geeft een BTS van 50%*. Van de grutto kan dit getal goed 
berekend worden doordat grutto’s synchroon met het broeden 
beginnen, waardoor het BTS betrouwbaar te bepalen is. Hier-
door is er eind mei tot begin juni een moment dat nagenoeg alle 
grutto’s kuikens hebben die nog niet vliegvlug zijn.
Bij de monitoring is naast de grutto ook de tureluur meegeno-
men. Hiervan is moeilijk een  betrouwbaar BTS te berekenen 
maar de tellingen geven wel een indicatie over aantallen en 
verspreiding van deze soort.

In 2016 is de eerste ronde uitgevoerd in de laatste twee weken 
van april en de tweede ronde in de laatste week van mei en de 
eerste week van juni. Dit is een week later dan normaal. Door 
de koude weersomstandigheden zijn de grutto’s dit jaar iets 
later begonnen met broeden.

11.3 Overschatting van het broedsucces
Het BTS geeft een globale indruk van het broedsucces van de 
grutto. Aangenomen wordt dat 65 procent van de bezette terri-
toria waarvan een broedpaar uiteindelijk jongen grootbrengt het 
minimum is om voor een stabiele populatie te zorgen. In 2016 is 
een BTS vastgesteld van gemiddeld 75 procent voor het gehe-
le onderzoeksgebied. In de analyse is niet apart gekeken naar 
BTS in gebieden met en zonder agrarisch natuurbeheer (SNL A) 
rden in natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland, NNN).

Van de in totaal 56 getelde gebieden hebben 
• 21 gebieden (37%) een BTS van 0-50 procent*, 
• 7 gebieden (13%) tussen de 50-65 procenten 
• 13 gebieden (23%)  tussen de 65-100 procent en 
• 15 gebieden (27%) meer dan 100 procent. 

* In de publiciteit wordt meestal niet gesproken over een BTS-percentage, 
maar over het broedsucces in drie termen: slecht, matig of goed. We noemen dit 
het stoplichtmodel. Deze grove maatvoering is nodig omdat het BTS een indicatie  
is van het broedsucces en geen hard wetenschappelijk cijfer.

11.1 Nulmeting in 2016
Om hier achter te komen heeft WLD beheermonitoring uitge-
voerd met 2016 als nulmeting. Zij heeft gekozen om van 17.000 
hectare weidevogel leefgebied binnen het werkgebied van 
Collectief Water, Land & Dijken, de monitoring uit te voeren. Bin-
nen dit gebied liggen de 5.300 hectares met weidevogelbeheer 
van WLD, maar ook een groot aantal natuurgebieden en de 
gebieden waar geen beheer plaatsvindt. Een gedeelte van de 
monitoring is uitgevoerd samen met vrijwilligers maar het 
overgrote deel heeft WLD uitbesteed aan Natuurlijke Zaken, de 
zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland. 

11.2 Bepalen van broedsucces grutto en tureluur
Om  informatie te krijgen over de kwaliteit van de verschillende 
gebieden is gekozen om het bruto territoriaal succes te bepalen, 
een zogenaamde BTS telling. Hierbij wordt aangesloten bij de 
methode zoals die landelijk is vastgesteld volgens de richtlijnen 
van Nijland & van Paassen. Eind april wordt het aantal territoria-
le vogels geteld en eind mei het aantal broedparen met jongen. 
Bij beide tellingen wordt vooral gebruik gemaakt van het 
herkennen van gedrag. Zo zijn mannetjes met territoriaal gedrag 
en paartjes bij de eerste ronde belangrijk. Bij de tweede 
ronde wordt systematisch door het land gelopen en alarmeren-
de vogels met kuikens genoteerd. Deze telronde wordt ook wel 
een alarmtelling genoemd. Een alarmtelling wordt uitgevoerd in 
een ecologische eenheid, dat wil zeggen een door natuurlijke 
barrières omzoomd gebied waarbinnen weidevogels met hun 
kuikens blijven. Een grote weg, een brede watergang of een 
spoorlijn vormen bijvoorbeeld een harde grens.

Door het verschil te meten tussen de eind april getelde territoria 
en eind mei het getelde aantal gezinnen, kun je de zogenaam-
de BTS bepalen voor de grutto. Bijvoorbeeld: eerste ronde 100 
broedparen; tweede ronde 50 alarmerende broedparen met kui-

Vanwege het hoge BTS en relatief groot aantal gebieden met 
een BTS >65 procent is een nadere analyse uitgevoerd. Daaruit 
blijkt dat bij een aantal gebieden instroom van paren niet is uit te 
sluiten. Verder blijkt uit ander weidevogelonderzoek in Laag 
Holland waar meer teldata zijn aangehouden, dat er na de twee-
de helft van april nog veel territoria zijn bijgekomen. Bovenge-
noemde factoren leiden tot een overschatting van het broedsuc-
ces. Daarnaast kan een afwijking in de resultaten van de twee 
rondes in gebieden met lage dichtheden snel een groot effect 
hebben op de BTS.
Uit een analyse van de dichtheden van vogels in relatie tot het 
onderliggende beheer blijkt dat het agrarische natuurbeheer op 
de goede locaties wordt uitgevoerd. De grootste concentraties 
grutto’s en tureluur bevinden zich in graslanden met uitgestelde 
maaidatum, plas-dras gebieden en extensief beweid grasland. 
In Figuur 11.1 zijn dichtheidskaarten te zien van grutto in beide 
inventarisatieronden.

Tureluurs. Foto: Gerard Bos
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Figuur 11.1. Deze figuur geeft de relatieve dichtheid in de eerste territoriumronde eind april in de Eilandspolder (links) en de alarmtelling eind mei (rechts). 

De verspreiding tussen beide rondes verschilt, maar de belangrijkste gebieden zijn duidelijk te zien. 

Collectief Water, Land & Dijken wil in de nog komende vijf jaar 
van het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer nog een 
aantal keer monitoren. Zo kunnen de resultaten van verschillen-
de jaren vergeleken worden en is duidelijk of de verbetering van 
het beheer daadwerkelijk effect heeft. 

Literatuur
Nijland F. & A. van Paassen 2007. Instructie Alarmtellingen;
tellingen van paren en gezinnen van Scholekster, Kievit, Grut-
to, Tureluur en Wulp. Uitgave Landschapsbeheer Nederland, 
Utrecht.



 Andere manier van grondbewerking 
“We hebben het roer omgegooid en zijn uiteindelijk onze 
bloembollen biologisch gaan telen” aldus John Huiberts .” 
Een hele uitdaging, maar wij zien dat het kan. Om de bodem 
te helpen bij de opbouw van organische stof en bodemleven, 
zaaien wij gemengde groenbemesters. Elke plant heeft zijn 
eigen positieve eigenschappen voor de bodem. Hierdoor is 
zowel in de grond als boven de grond een grote diversiteit 
van leven ontstaan. Onze manier van telen is positief voor 
de bijen en andere nuttige insecten en het aantal vogels en 
nesten is flink gestegen en daar genieten wij enorm van”, 
aldus John.

Huiberts past “niet kerende grondbewerking” toe, wat 
inhoudt dat niet meer wordt geploegd. 
Bij diep ploegen worden de bodemlagen omgekeerd. Het 
bodemleven van de bovenlaag wordt naar beneden gewerkt 
en de beneden laag komt naar boven. In de bovenlaag 
bevindt zich ander bodemleven dan in de onderlaag. Als dit 
wordt omgekeerd, zal een groot deel van de organismen niet 
overleven. Een goede bodem structuur ontstaat door 
processen van de levende biomassa in de grond, volgens 
John. 
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12. Ongekende biodiversiteit bij de biologische bloembollenkweker Huiberts

Weidevogels hebben het moeilijk. Dat weet inmiddels iedereen 
wel die in natuur geïnteresseerd is. Vaak is minder bekend dat 
veel van deze vogels ook op akkers en bloembollenvelden broe-
den. Denk daarbij aan kievit, veldleeuwerik of gele kwikstaart, 
maar ook aan een soort die we bijna niet meer in de weilanden 
tegenkomen, de patrijs. 

12.1 Andere problematiek op akkers en bollenvelden
Waar weidevogels in graslanden te maken hebben met water-
peilverlagingen, zware bemesting, monotone snel groeiende 
turbograssen en intensief maaibeheer, hebben de vogels op 
akkers en bollenvelden te kampen met een geheel andere 
problematiek. Rust tijdens de broedperiode is hier bijvoorbeeld 
geen probleem, maar wel het grootschalig gebruik van giffen en 
de wijze van bodembewerking. 
Een bedrijf in Sint Maartensvlotbrug laat zien dat er ook op een 
wijze gewerkt kan worden, wat natuur en vooral akkervogels 
enorm ten goede komt. Ook daar moesten eerst de bakens ver-
zet worden, voor dat allemaal duidelijk werd.

12.2 Cursus bodembiologie gooide het roer om
In januari 2013 volgde bloembollenkweker John Huiberts een 
cursus bodembiologie. Hij leerde dat door de gangbare manier 
van werken op zijn bedrijf, het bodemleven geen kans heeft zich 
te ontwikkelen. Ploegen, monocultuur en chemie had ervoor 
gezorgd dat de weerbaarheid van de bodem zeer gering was 
geworden en ziektes niet meer te beheersen bleken. De cursus 
gaf John een nieuwe kijk op de bodem en het werd hem dui-
delijk dat een gezond bodemleven van groot belang is voor het 

behouden (of opnieuw opbouwen) van vruchtbare gronden en 
een goede waterhuishouding. 

12.3 Gemengde groenbemester beschermd de bollen
Na de oogst wordt zo snel mogelijk een gemengde groenbe-
mester gezaaid voor een gezond bodemleven en zo de bodem-
weerbaarheid te verhogen. 
Deze gemengde groenbemester bestaat uit elf verschillende 
soorten. Deze biodiversiteit is zeer gunstig voor de bodem-
vruchtbaarheid. Een humusrijke kan beter water opnemen en dit 
ook vasthouden. De bodem wordt vruchtbaarder en de gewas-
sen sterker.
Voor het planten van de bollen wordt de groenbemester ge-
maaid, waardoor een stevige zode ontstaat. Een speciale 
plantmachine tilt de zode op, verspreidt de bollen er onder en 
legt de zode weer terug. Tijdens de hele winterperiode geeft de 
gemengde groenbemester beschermende stoffen af en vormt 
als bijkomend voordeel een beschermende deken tegen een 
eventuele vorstperiode.

12.4 Bloemrijke akkerranden en kruiden
Om veel percelen heen zijn bloemrijke akkerranden gezaaid. 
Wanneer de bolbloemen niet meer bloeien, bloeit het akkerrand-
mengsel. De nectar en stuifmeel zijn een belangrijke 
voedselbron voor bijen en allerlei andere insecten die op hun 
beurt weer als voedsel dienen voor de vele vogels die op de 
percelen van Huiberts verblijven. Natuurlijke vijanden van blad-
luizen zich hier ook kunnen ontwikkelen, en het heeft ook aan-
trekkingskracht op hazen en patrijzen.

Herman Vos, Peter Mol
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12.5 Veldleeuweriken, gele kwikstaarten en ander 
leven
Door deze unieke manier van grondbewerking en biologisch 
bollen telen, is er een rijk bodemleven ontstaan. Tussen de 
bollen groeien ook nog eens allerlei kruiden. Het gonst dan ook 
van het leven bij Huiberts. Een verademing in vergelijking met 
bollenpercelen waar men op gangbare wijze bollen teelt. Er is 
in een relatief korte periode een rijk insectenleven ontstaan. Die 
vormen tezamen een ongekende voedselbron voor veldleeuwe-
rik, gele kwikstaart, patrijs en kievit. Deze soorten profiteerden 
dan ook sterk van het extra ontstane voedselrijkdom. Dat bleek 
wel toen de afgelopen jaren de akkervogels werden geïnventari-
seerd. 

12.6 In paar jaar tijd grote vooruitgang
Vanaf 2014 word geïnventariseerd en de resultaten zijn zeer 
goed. Tijdens de eerste gebiedsdekkende telling in 2014, wer-
den dan naast scholekster, kievit, patrijs en fazant, maar liefst 
zeven territoria van de veldleeuwerik en zeven stel territoriale 
gele kwikstaarten vastgesteld. 
In 2015 waren deze aantallen zelfs verdubbeld. 
En in 2016 was de score nog hoger. Er werden toen 4 inventari-
satieronden uitgevoerd tussen 11 april en 31 mei. Deze tellingen 
werden zeer nauwkeurig uitgevoerd om dubbeltellingen en 
gemiste vogels zoveel mogelijk te voorkomen. Het telgebied 
werd na de eerste ronde uitgebreid met percelen achter de 
boerderij van Huiberts.
Tijdens deze 3 ronden die allemaal binnen de datumgrenzen 
vielen, werden op z’n minst 18 territoria van de veldleeuwerik en 
18 territoria van de gele kwik vastgesteld. Er zijn ook andere 
opmerkelijke waarnemingen gedaan. Zo werden er voor het 
eerst 3 paar kieviten met kuikens waargenomen, en volgens 
John liepen er ook nog enkele kluchten patrijzen rond. 
Zowel de bollenpercelen als de gemengde groenbemesterper-

celen bleken aldus een grote aantrekkingskracht te hebben en 
elkaars effect te versterken. De aantallen weide- en akkervogels 
schoten omhoog.

12.7 Gouden roerdomp
Door innovatief denken en doen van John Huiberts is op zijn 
percelen een rijke biodiversiteit aan leven ontstaan, en is het 
bedrijf voorbeeldfunctie voor andere bedrijven in de bollenkwe-
kerij. 
Erkenning voor al het mooie werk, bleef gelukkig niet uit. In 
2015 won het bedrijf de Gouden roerdomp. Deze prijs is inge-
steld door provincie Noord-Holland voor het meest innovatieve 
bedrijf dat werkt aan biodiversiteit. Een prachtige opsteker voor 

Gele Kwikstaart. Foto: Menno Schaefer

John en zijn familie om op deze weg voort te gaan. En wie wil 
meegenieten moet maar eens gaan kijken daar aan de Ruige 
Weg in Sint Maartensvlotbrug.



44Jaarboek boerenlandvogels Noord-Holland 2016 - Maatregelen ten gunste van de patrijs

13. Maatregelen ten gunste van de patrijs

Tot de jaren 70 was de patrijs een typisch en algemene soort 
voor het boerenland in Nederland. Sinds die tijd is de soort 
landelijk met circa 95 procent afgenomen (bron: SOVON). In 
de Kop van Noord-Holland komt de soort voor in het noordelijk 
zandgebied tussen de Zijpepolder en Den Helder. Ze zitten hier 
met name in de bollenvelden, waar ’s winters de bedden wor-
den afgedekt met stro. Ook op Wieringen, delen van de Wierin-
germeer en oostelijke West-Friesland is deze bijzondere broed-
vogel aan te treffen.

13.1 Belang van voedsel het hele jaar door
Voor het verbeteren van het leefgebied van akkervogels, waar-
onder de patrijs, heeft de Provincie Noord-Holland vanaf 2016 
extra budget toegekend voor het agrarisch natuurbeheer in de 
Kop van Noord-Holland. De ANV Hollands Noorden heeft in 
2016 reeds een deel van het budget weggezet bij agrariërs in 
de genoemde gebieden. Zij zal dit vanaf 2017 uitbreiden tot 159 
hectare aan akkervogelbeheer.
Akkervogelbeheer is vooral gericht op voedsel aanbod. Het 
voedsel van de patrijs bestaat zowel uit plantaardig  en dierlijk  
voedsel, zoals zaden en insecten. Jonge vogels eten in de eer-
ste weken uitsluitend insecten, waardoor bloeiende akkerranden 
een grote bijdrage kunnen leveren aan de kuikenoverleving in 
de eerste levensfase van de patrijs. De ANV Hollands Noorden 
is bezig met de realisatie van:

• akkerranden,
• wintervoedselakkers en 
• vogelakkers. 

De akkerranden bestaan uit stroken langs akkers, ingezaaid 
met een kruiden- en granenmengsel. De randen voorzien de 
patrijs van voldoende dekking en voedsel in de voortplantings-
periode. Wanneer de randen in de winter blijven staan zal dit 
tevens, door het meezaaien van granen, voorzien in een deel 
van het wintervoedsel. 
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de winter een kritische 
periode voor patrijzen is. Veel vogels sterven door gebrek aan 
voedsel. In verband met teeltwisselingen en de daarbij behoren-
de verplaatsing van de akkerranden, zullen niet alle akkerran-
den in de winter gehandhaafd blijven. 

Om te voorzien in voldoende wintervoedsel wordt een vrij groot 
areaal aan wintervoedselakkers gerealiseerd. Dit betreffen 
percelen of delen daarvan die worden ingezaaid met een gra-

nenmengsel gecombineerd met een kruidenmengsel die de win-
ter moet overstaan. Pas na de winter, voordat het broedseizoen 
begint, worden deze akkers geploegd en opnieuw ingezaaid. 

De zogeheten vogelakker bestaat daarentegen uit een meer-
jarige combinatie van randen en een vol-velds  beschermings-
maatregel voor akkervogels. Het perceel wordt ingezaaid met 
een eiwitgewas, bijvoorbeeld luzerne, waarin stroken van krui-
den en granen worden aangelegd. Een deel van de randen 
wordt jaarlijks opnieuw ingezaaid met granen, aangezien gra-
nen niet kiemen als de akker niet meer bewerkt wordt. De ran-
den die blijven staan, als ook het eiwitgewas, bieden voldoende 
dekking en nestmogelijkheid in het voorjaar en de graanstroken 
bieden wintervoedsel. 

Een vogelakker biedt voedsel en dekking aan akkervogels. Foto: Wim Tijsen

Merijn Volkers
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Legsel patrijs. Foto: Ger Tik

Koppeltje patrijzen. Foto: Joke Huijser-Spekken

13.2 Bescherming op particuliere erven
Ook particuliere landeigenaren kunnen maatregelen voor de 
patrijs nemen, aangezien dit ook op kleinere schaal een belang-
rijk bijdrage kan zijn. Veel patrijzen worden bijvoorbeeld gezien 
op de wat `rommelige` randzones met het buitengebied of erven 
in het buitengebied. Het is dan ook mogelijk om wat extra’s voor 
de soort te doen op het eigen erf, zoals het creëren van zogehe-
ten overhoekjes. 
Een hoek van het erf niet, of aan het eind van de zomer pas 
maaien, kan een goede broedlocatie vormen voor patrijs. Beter 
nog is om een dergelijk hoekje of rand van het erf in te zaaien 
met een kruiden/granenmengsel en deze de winter door  te la-
ten staan. Een takkenwal of een hoek met bramenstruiken biedt 
eveneens schuil- en nestmogelijkheden voor patrijzen. Indien dit 
wordt gecombineerd met een ingezaaide hoek of met een door 
een agrariër ingezaaide akkerranden of wintervoedselakker kan 
dit een behoorlijke impuls geven aan het broed- en overlevings-
succes  en kunt u genieten van de familie patrijs met soms wel 
meer dan tien jongen in eigen tuin of erf.  
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