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Figuur 1-1 - Overzicht van het onderzoeksgebied met toponiemen. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding en doel 

In het kader van de voorgenomen aanleg van De Centrale As zal door het zuidelijke deel van het 

poldergebied rond de Stinswei bij Garyp een aftakking worden aangelegd van en naar de Wâldwei. Dit 

betekent dat de inrichting van het gebied ingrijpend wordt veranderd, zowel waar het gaat om de 

ontsluiting als waar het toekomstig gebruik betreft. Provincie Fryslân wil in verband hiermee de 

weidevogelgegevens van het onderzoeksgebied actualiseren. 

1.2 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied (417 ha) rond de Stinswei ligt tussen Garyp en het Prinses Margrietkanaal (de 

Wiide Ie) aan de zuidwestkant van Burgum. Het ligt ingeklemd tussen de Wâldwei aan de zuidoostkant, 

de Easterein-Westerein aan de zuidkant en de N356 (van Harinxmaweg) aan de oostkant. De ontsluiting 

van het poldergebied verloopt via de Stinswei en de Eendrachtswei.  Met uitzondering van de boerderij bij 

de voormalige sluis aan de Wiide Ie, liggen in het gebied geen boerderijen; deze zijn gesitueerd in lijn 

langs de Easterein-Westerein.  

 

Het gebied heeft landschappelijk grotendeels een open karakter, vooral de noordkant. Naar het zuiden 

toe, en aan beide ‘uiteinden’ aan respectievelijk de oost- en de westkant, is het gebied meer besloten van 

aard door de aanwezige singels. De structuur van de singels is tamelijk ijl. De percelen zijn alle sinds jaar 

en dag agrarisch in gebruik bij de boeren die hun bedrijf hebben gevestigd aan de Easterein-Westerein. 

Vrijwel alle percelen bestaan uit permanent grasland en worden gebruikt voor de melkveehouderij. Het 

gebruik van de percelen is vlakbij de boerderijen (huiskavels) is duidelijk intensiever dan op afstand ervan 

(veldkavels); dit is vooral goed te zien tussen de noord- en zuidkant van de Stinswei. Al lange tijd wordt 

maïs geteeld in het gebied, aan de oostkant tegen de N356 en op de zandkop aan de zuidwestkant van 

het gebied.  

 

Het onderzoeksgebied is in 1997 (Blok & Bakker 1997) en in 2004 eerder (Bijkerk et al. 2005) gekarteerd 

en in 2009 door Royal Haskoning (Klop & van Dullemen 2009). 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport bevat de resultaten van het weidevogelonderzoek dat in 2011 is uitgevoerd. In hoofdstuk 2 

wordt een toelichting gegeven op de gebruikte inventarisatiemethode, waarbij het verzamelen, bewerken 

en de interpretatie van de veldgegevens wordt uiteengezet. De aantallen en de verspreiding van de 

weidevogels beschrijven we in hoofdstuk 3 waarin ook de betekenis van het onderzoeksgebied voor 

weidevogels in perspectief wordt gezet. Verder wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de trend in 

het onderzoeksgebied waarbij de gegevens van 1997, 2004 en 2009 aan bod komen. Het rapport sluit af 

met conclusies. 
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2 Methode 

2.1 Weidevogels 

Soorten en methodiek 

Tijdens de weidevogelkartering zijn een aantal weidevogelsoorten in het onderzoeksgebied gekarteerd 

conform de afspraken met de opdrachtgever. Een lijst van te inventariseren weidevogels staat in tabel 2-

1.  

Tabel 2-1 - lijst met te karteren weidevogels 

Knobbelzwaan Kievit 

Meerkoet Watersnip 

Bergeend Kemphaan 

Wilde eend Grutto 

Zomertaling Wulp 

Slobeend Tureluur 

Kuifeend Veldleeuwerik 

Patrijs Graspieper 

Kwartel Gele kwikstaart 

Scholekster Witte kwikstaart 

 

Bij het uitvoeren van het weidevogelonderzoek is gebruik gemaakt van de door SOVON ontwikkelde 

BMP-inventarisatiemethode (Broedvogel Monitoring Project). Bij deze methode worden bij elk bezoek 

relevante vogelwaarnemingen ingetekend op een veldkaart, die vervolgens overgebracht worden op 

soortkaarten. De soortkaarten vormen de basis voor de interpretatie. De interpretatie geschiedt op grond 

van algemeen gehanteerde normen, die zijn vastgelegd in van Dijk & Boele (2011). De uiteindelijke 

territoria komen als stippen op de verspreidingskaart van de soort. De locatie van een stip wordt 

toegewezen op basis van één of meer territoriale waarnemingen of waarnemingen van hogere 

broedcodes in de gekarteerde percelen. Dit betekent dat een stip op de verspreidingskaart niet hoeft 

overeen te komen met de locatie van een nest. 

Tabel 2-2 - Bezoekrondes kartering 2011 

Ronde Data 

1 12 & 14 april 

2 26 en 27 april 

3 10 & 11 mei 

4 25 en 27 mei 

5 6 & 7 juni 

 

Tussen 14 april en 7 juni werden in het onderzoeksgebied vijf bezoeken gebracht door één teller (tabel 2-

2).  Een ronde omvatte ongeveer 1,5 dag waarbij het noordelijk deel eerst in 1 dag werd gekarteerd en 

het zuidelijke deel in de hierop volgende dag. In de laatste ronde is deze volgorde omgedraaid. Een 

bezoek begon in principe rond zonsopgang en duurde tot het begin van de middag. Later in het seizoen is 

ook in de middag gekarteerd. Het betrof hierbij vooral het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied. Er zijn 

conform de opdracht geen nachtbezoeken in het onderzoeksgebied uitgevoerd. Het onderzochte gebied 

is veelal lopend gekarteerd waarbij zoveel mogelijk insteken zijn gemaakt. Tijdens de inventarisaties werd 
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gelet op territorium- en nestindicatief gedrag. Waarnemingen van baltsende vogels waren het talrijkst en 

daardoor erg belangrijk. Waarnemingen als alarmeren, afleidinggedrag en nestvondsten zijn 

vanzelfsprekend gebruikt. 

Het weer in 2011 

Het weer is van invloed op de activiteit van vogels en daarmee op de kwaliteit van de verzamelde 

gegevens. Harde wind, neerslag en lage temperaturen zijn belemmerende factoren voor vogelactiviteiten. 

Territoriale activiteit neemt ook af bij hoge temperaturen. Daarom volgt hieronder een korte beschrijving 

van het weer in het broedseizoen van 2011 aan de hand van de maandoverzichten van het KNMI 

(www.knmi.nl).  

 

 De maand april was uitzonderlijk zacht, zeer zonnig en zeer droog. Er werd een gemiddelde temperatuur 

gemeten van 13,1°C tegen een langjarig gemiddelde van 9,2°C; het is de hoogste waarde sinds 1706 en 

een evenaring van april 2007. In april is geen nachtvorst gemeten . Er is slechts 11 mm neerslag gevallen 

tegen de normale waarde van 44 mm. April was zeer zonnig met gemiddeld 262 zonuren, tegen 178 

normaal. Ook mei 2011 was vrij warm (gemiddelde temperatuur van 14,0°C tegen normaal 13,1°C), droog 

en zonnig. Het aantal zonuren lag veel hoger dan de normale waarden (gemiddeld 266 zonuren tegen 

213 uren normaal). Gemiddeld over het land is in mei 25 mm gevallen, tegen een langjarig gemiddelde 

van 61 mm. Omdat ook april zeer droog was, heeft de geringe hoeveelheid neerslag in combinatie met de 

grote verdamping, vanwege het veelal zonnige weer, geleid tot neerslagtekort aan het einde van de 

maand mei. De eerste helft van juni was normaal qua temperatuur, redelijk droog (gemiddeld 26 mm 

neerslag tegen 66 mm normaal) en minder zonnig (121 uur) dan normaal (194 uur; www.knmi.nl). 

Betrouwbaarheid kartering 

De karteeromstandigheden tijdens de inventarisatie in 2011 waren gunstig. Door de goede 

omstandigheden is de invloed van het weer op de inventarisatie beperkt gebleven. Hierdoor werd het 

mogelijk om op een betrouwbare manier gegevens te verzamelen. 

 

http://www.knmi.nl/
http://www.knmi.nl/
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3 Resultaten broedvogelkartering 

3.1 Samenstelling, aantallen en dichtheden broedvogels 

Tabel 3-1 toont het resultaat van de inventarisatie van de gekarteerde weidevogels in het 

onderzoeksgebied in 2011. De samenstelling wijst op een gevarieerde weidevogelbevolking. In totaal zijn 

17 soorten gekarteerd in het onderzoeksgebied (figuur 1-1). Hiervan staan zeven vermeld op de Rode 

Lijst (Beusekom et al. 2005). Andere soorten die zijn aangetroffen, betreffen de meer algemene soorten 

watervogels, die ook min of meer gebonden zijn aan het agrarische gebied. Van de te karteren lijst in 

tabel 2-1 zijn Knobbelzwaan, Wulp, Kemphaan, Patrijs en Gele kwikstaart niet aangetroffen in 2011. 

Tabel 3-1 - Aangetroffen soorten, aantallen en dichtheden in het onderzoeksgebied 2011 (417 ha). Rode Lijstsoorten 

zijn vet en cursief gedrukt. 

Soort Aantal (N) Dichtheid (N/100 ha) 

Bergeend 1 0,2 

Kuifeend 6 1,4 

Krakeend 13 3,1 

Slobeend 2 0,5 

Wilde eend 32 7,7 

Zomertaling 1 0,2 

Kwartel 3 0,7 

Waterhoen 1 0,2 

Meerkoet 16 3,8 

Scholekster 64 15,3 

Kievit 57 13,7 

Watersnip 1 0,2 

Grutto 58 13,9 

Tureluur 40 9,6 

Veldleeuwerik 6 1,4 

Graspieper 27 6,5 

Witte kwikstaart 2 0,5 

 

In het onderzoeksgebied zijn Scholekster en Grutto het talrijkst gevolgd door de Kievit. De Scholekster  

komt verspreid door het onderzoeksgebied voor. De verspreiding van weidevogels in het 

onderzoeksgebied in 2011 is weergegeven met stippenkaarten, opgenomen in bijlage 1. Ook is een 

‘cumulatieve’ verspreiding opgenomen, waarin de ‘kritische’ weidevogels (soorten van de Rode Lijst) 

bijeen zijn geplaatst op één kaart (figuur 3-1). Hierbij valt op dat het zuidelijk deel van het 

onderzoeksgebied bijna niet meer door deze weidevogels worden gebruikt als broedgebied en dat de 

kritische soorten weidevogels vooral in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied voorkomen. 

Opvallend is de sterke clustering van deze soorten en dit geldt vooral voor de Grutto waarvan meer dan 

de helft van alle territoriale vogels aanwezig is op een enkele percelen. Ook de Kievit kent een sterk 

geclusterd voorkomen in het onderzoeksgebied. De verspreiding van deze soorten hangt waarschijnlijk 

samen met de droogte in het afgelopen voorjaar. De bezette graslandpercelen bleven langer vochtiger 

dan de omliggende percelen waardoor deze in de vestigingsfase aantrekkelijk waren voor Kievit en 

Grutto. Opvallend is de aanwezigheid van de Watersnip in het onderzoeksgebied. Deze soort is 

tegenwoordig zeldzaam in Nederland en bijna uitsluitend nog aan te treffen in natuurreservaten 
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(www.sovon.nl). Karakteristieke eendensoorten van open graslandgebieden zoals, Zomertaling en 

Slobeend, komen met respectievelijk 1 en 2 territoria in het onderzoeksgebied voor. Deze soorten zijn 

alleen in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied aangetroffen.  

 

 

Figuur 3-1 - Verspreiding van de kritische weidevogels in het onderzoeksgebied (417 ha) in 2011. 

De Graspieper is in het onderzoeksgebied goed vertegenwoordigd en ruim verspreid. De Veldleeuwerik 

wordt met zes territoria aangetroffen in het noordelijke deel. Dit is gezien de sterk negatieve trend van 

deze soort in het gangbare agrarische grasland een opvallend gegeven. Het extensievere gebruik van de 

percelen aan de noordkant van de Stinswei biedt voor deze soort, maar ook voor de andere kritische 

soorten, wel voldoende mogelijkheden als broedbiotoop.  
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3.2 Betekenis van het onderzoeksgebied voor weidevogels 

Er zijn verschillende methoden om de betekenis van een gebied voor weidevogels uit te drukken. Naast 

het benoemen van de aanwezige Rode Lijstsoorten bestaan er waarderingsmethoden waarbij gebieden 

op basis van objectieve criteria kunnen worden vergeleken. In dit hoofdstuk wordt op de waarde van het 

gebied ingegaan. 

Rode Lijstsoorten 

Op de Rode Lijst van vogels in Nederland (Beusekom et al. 2005) staan kwetsbare en (sterk) bedreigde 

vogelsoorten. Vrijwel steeds gaan het om soorten die ook in internationaal verband sterk onder druk 

staan. De Rode lijst heeft op zich geen wettelijke status, maar in de Flora- en faunawet wordt wel 

rekening gehouden met deze aanduiding. Daarbij maakt het verschil welke status soorten op de Rode lijst 

hebben (resp. ernstig bedreigd, bedreigd en kwetsbaar). In het studiegebied komen zeven Rode 

Lijstsoorten voor. De Watersnip wordt aangemerkt als bedreigd. In de categorie kwetsbaar zijn 

Zomertaling en Slobeend opgenomen. De andere soorten - Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik en Graspieper 

- vallen onder de categorie gevoelig. Het grootste deel van de soorten komt voor in het noordelijk deel van 

het onderzoeksgebied. 

Waardering van weidevogelgebieden 

In verschillende literatuur wordt de dichtheid aan Grutto’s als maat genomen voor de waardering van een 

weidevogelgebied (Beintema et al. 1995, Altenburg & Wymenga/SOVON 2002). De Grutto geldt dan als 

indicatorsoort voor goede weidevogelgebieden. Als norm voor goede weidevogelgebieden wordt door 

Beintema et al. (1995) een dichtheid van >20 broedparen Grutto’s per 100 ha genoemd. De ontwikkeling 

van de weidevogelpopulaties in Nederland heeft vanaf 1995 echter niet stil gestaan. Vooral de 

Gruttopopulatie kent een sterke achteruitgang (www.sovon.nl). Goede Gruttogebieden zijn tegenwoordig 

gebieden met een dichtheid van 15 broedparen Grutto’s per 100 ha, terwijl er tenminste vier kritische 

soorten broeden (van Slobeend, Zomertaling, Tureluur, Watersnip en/of Veldleeuwerik). Met de 

toevoeging van de andere kritische soorten, wordt en passant de (bio)diversiteit van de gebieden 

gewaardeerd. (Altenburg & Wymenga/SOVON 2002). In het Stinswei-gebied wordt een dichtheid van 13,9 

Gruttoparen/100 ha gehaald. Daarnaast zijn ook nog zes andere kritische weidevogels in het 

onderzoeksgebied vastgesteld. Deze soorten worden vooral aangetroffen in het noordelijk deel van het 

onderzoeksgebied. 

Landelijk en regionaal opzicht 

De totale dichtheid van de Grutto in het onderzoeksgebied bedraagt 13,9 territoria/100 ha, maar geeft een 

vertekend beeld. De weidevogels zijn geclusterd aanwezig in het noordelijk deel van het 

onderzoeksgebied. Hier komen lokaal hoge dichtheden voor waarbij de dichtheid globaal kan oplopen tot 

meer dan 40 territoria per 100 ha. Het drogere zuidelijk deel biedt daartegen in beperkte mate 

mogelijkheden voor weidevogels en dan vooral voor de Graspieper. Andere kritische weidevogels worden 

hier, naast een enkele Grutto en Tureluur, niet aangetroffen. In andere veengebieden, zoals Polder 

Mastenbroek ten zuiden van Kampen, een van de vroegere bolwerken van weidevogels, is in 2008 een 

dichtheid van 8 broedparen Grutto per 100 ha vastgesteld (oppervlakte 5500 ha; Koopmans et al. 2008). 

In een vijftal andere veengebieden in deze regio liggen de dichtheden tussen de 1,0 en 13,0 territoria per 

100 ha (Koopmans et al. 2008). Tijdens een grootschalige kartering in Noord-Holland zijn waarden van 

4,3 territoria per 100 ha geteld (Koopmans 2010). Het gaat hierbij om een veenweidegebied waar ook een 

agrarische natuurverenging actief is. In regionaal opzicht wordt volgens het weidevogelmeetnet Fryslân in 

het gangbare agrarische gebied ongeveer 10 territoria per 100 ha geteld (Nijland 2008). Geconcludeerd 
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kan worden dat vooral het noordelijk deel van het onderzoeksgebied kan worden getypeerd als een goed 

weidevogelgebied. 

3.3 Vergelijking over periode 1997 tot 2011 

In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de aantallen in de periode 1997 tot 2011 (tabel 

3-2).  De gegevens worden vervolgens per groep besproken. 

Eenden 

Binnen de groep eenden is sprake van een negatieve ontwikkeling. De kritische Slobeend is in het 

onderzoeksgebied sterk afgenomen. De landelijke trend is voor deze soort overwegend negatief 

(www.sovon.nl). Opvallend is de terugloop van het aantal Kuifeenden in het gebied. Een eendensoort die 

wel is toegenomen sinds de kartering in 1997 is de Krakeend. De sterke toename van deze soort in de 

afgelopen jaren wordt ook bevestigd door andere weidevogelonderzoeken (www.sovon.nl). Waarschijnlijk 

hangt dit samen met feit dat deze soort voor zijn nestplaats niet afhankelijk is van het grasland. 

Tabel 3-2 - Aantallen van een selectie weidevogels in 1997, 2004 en 2009 en 2011 in het onderzoeksgebied. Rode 

Lijstsoorten zijn vet en cursief gedrukt (bronnen: Wymenga & Hoekema 2008, Klop & van Dullemen 2009).  

Soort 1997 2004 2009  2011 

Krakeend 8 12 9 
 

13 

Kuifeend 14 15 4 
 

6 

Slobeend 12 10 3 
 

2 

Zomertaling 0 2 0 
 

1 

Scholekster 137 112 41 
 

64 

Grutto  121 80 46 
 

58 

Kievit 162 133 40 
 

57 

Tureluur 55 59 29 
 

40 

Watersnip 2 7 4 
 

1 

Veldleeuwerik 16 8 4 
 

6 

Graspieper 48 27 20 
 

27 

Totaal aantal weidevogels 578 465 200  
276 

Weidezangvogels 

De Graspieper kent sinds 2004 een sterke afname, maar weer een opleving van het aantal territoria in 

2011. In vergelijking met de verspreiding in 2009 is de soort in 2011 toegenomen in het gebied ten 

noorden van en langs de Stinswei. De Veldleeuwerik is in 2004 sterk afgenomen en is sindsdien redelijk 

stabiel. 

Steltlopers 

In figuur 3-2 zijn de gesommeerde dichtheden van Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster weergegeven. 

De dichtheden van deze soortgroep zijn tussen 1997 en 2009 zeer sterk afgenomen  met een afname van 

bijna 70% in 12 jaar (van 114 territoria/ 100 ha naar 38 territoria/ 100 ha). Wel dient daarbij in acht te 

worden genomen dat tijdens de kartering van 2009 er sprake was van een sterke verstoring van het 

onderzoeksgebied. Ten opzichte van de aantallen van 2009 lijkt er een lichte opleving te zijn onder de 

aantallen van de Scholekster, Kievit, Tureluur en Grutto. In vergelijking met de verspreiding in 2009 is de 

http://www.sovon.nl/
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Scholekster vooral toegenomen in het oostelijke en westelijke deel van het onderzoeksgebied. De 

toename van de Kievit, Tureluur en Grutto vindt plaats ten noorden van de Stinswei, het gebied ten 

zuiden van de Stinswei wordt door deze soorten niet meer gebruikt in tegenstelling met de kartering van 

2004. Mogelijk heeft dit te maken met de droogte van het afgelopen voorjaar. De nattere delen van het 

onderzoeksgebied (door aanwezigheid van kwel) hebben een sterke aantrekkingskracht op de 

weidevogels. De Watersnip blijft echter in het onderzoeksgebied afnemen en is bijna verdwenen. 

 

  

Figuur 3-2 – Gesommeerde dichtheden van de steltlopers onder de weidevogels (Tureluur, Kievit, Grutto en 

Scholekster) in de jaren 1997, 2004, 2009 en 2011. 

 

Figuur 3-3 – Verloop van de dichtheid van de steltlopers onder de weidevogels (Tureluur, Kievit, Grutto en Scholekster) 

in periode 1997 – 2011. 
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4 Conclusies 

Op grond van het weidevogelonderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

 In het onderzoeksgebied komt een verscheidenheid aan weidevogels tot broeden. Hoge 

aantallen komen vooral voor in het noorden van de het onderzoeksgebied. Hier ligt ook het 

zwaartepunt van de verspreiding van de kritische weidevogels Grutto en Tureluur. Andere Rode 

Lijst-soorten in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied zijn Zomertaling, Slobeend, 

Watersnip, Graspieper en Veldleeuwerik. 

 

 In het gebied ten zuiden van de Stinswei is in 2011 een zeer lage dichtheid aan weidevogels 

aangetroffen. Waarschijnlijk speelt de droogte van het afgelopen jaar een belangrijke rol bij de 

verspreiding van weidevogels in het onderzoeksgebied. De kritische soorten komen sterk 

geclusterd voor in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied. 

 

 De kwetsbare Rode Lijstsoorten Grutto en Tureluur komen lokaal nog in hoge dichtheden in het 

onderzoeksgebied voor. Het gaat hierbij om het (lagere en natte) noordelijk deel van het 

onderzoeksgebied. Het (hogere en drogere) zuidelijk deel is in beperkte mate van belang voor 

weidevogels. De dichtheid aan Grutto’s in het noordelijke deel is hoog in landelijk opzicht. Op 

grond van objectieve, landelijke gehanteerde criteria kan dit deel van het onderzoeksgebied 

worden gekarakteriseerd als een goed weidevogelgebied. 

 

 In de periode 1997 tot 2009 zijn de aantallen weidevogels met bijna 70% afgenomen. In 2011 is 

sprake van een lichte opleving ten op zicht van 2009. Deze toename vond vooral plaats in het 

noordelijke deel van het onderzoeksgebied.  
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