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Inleiding

Elk jaar brengt Landschap Noord-Holland een jaarboek uit 
over het voorgaande weidevogelseizoen. Op deze manier 
worden alle betrokkenen, waaronder vrijwilligers, agrariërs, 
onderzoekers en financiers, op te de hoogte gebracht van re-
sultaten uit weidevogelonderzoek en vrijwillige weidevogel-
bescherming.
Het weidevogeljaarboek gaan we vanaf 2016 in een ander jas-
je uitbrengen. Het wordt een combinatie van een folder en 
een website met thema’s, nieuwsberichten en te downloaden 
rapporten. Op deze manier willen we een grotere doelgroep 
bereiken en meer kennis verspreiden.
Het huidige jaarboek geeft een beknopt overzicht van de re-
sultaten van de inspanningen die in 2014 zijn verricht voor 
weidevogels. 

Het bestaat uit vijf onderdelen: 
1. Weidevogelonderzoek: de resultaten uit de weidevogel-

monitor en uit het weidevogelmeetnet
2. Vrijwillige weidevogelbescherming: de resultaten van 

onder andere nestbescherming door vrijwilligers
3. Het weidevogelseizoen: waarnemingen in het veld en 

toelichting op inventarisaties door vrijwilligers
4. Nieuw provinciaal weidevogelbeleid: over de nieuwe 

weidevogelkerngebieden, scholeksterleefgebieden en 
de aanwijzing van leefgebieden buiten het Nieuwe Na-
tuur Netwerk (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstruc-
tuur)

5. Nesttellingen en BMP tellingen: uitleg over de achter-
grond, doel, uitvoer en nut van beide methoden. 

Ei van een grutto en tureluur. Fotograaf: Willem Overweg

Fotograaf: Wim Tijsen
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1. Het provinciale weidevogelmeetnet in 
2014
Dorien Hoogeboom en Frank Visbeen

1.1 Inleiding 
In het provinciale natuurbeleid spelen weidevogels al lange 
tijd een grote rol en de provincie Noord-Holland laat regelma-
tig weidevogelonderzoek uitvoeren. Het betreft twee typen 
weidevogelonderzoek. Sinds 1979 worden grootschalige ge-
biedsdekkende weidevogeltellingen uitgevoerd via de Provin-
ciale Natuurinventarisatie (PNI, zie Hoofdstuk 2) en vanaf 1987 
is ook een weidevogelmeetnet gestart. Dit weidevogelmeet-
net is bedoeld om de ontwikkelingen van weidevogels in 
graslandgebieden op de voet te volgen. 
U leest eerst de resultaten van 2014 en de aantalsontwikke-
ling over de periode 1990-2014, met bijzondere aandacht 
voor de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. 

1.2 Langstlopende meetnet van Ne-
derland
Het provinciale weidevogelmeetnet Noord-Holland bestaat al 
28 jaar. In 1987 vond de eerste weidevogelinventarisatie in 
proefvlakken plaats. Het is daarmee één van de oudste weide-
vogelmeetnetten in ons land en maakt onderdeel uit van het 
landelijke weidevogelmeetnet. Het valt onder het Netwerk 
Ecologische Monitoring (NEM). 
Het meetnet is op sommige vlakken aangepast. Zo bestond 
het meetnet tot en met 2004 uit 51 proefvlakken en daar zijn 
er in 2005 22 nieuwe aan toegevoegd (zie figuur 1.1). In 2012 
is het weidevogelmeetnet ‘crisisbestendig’ gemaakt door en-
kele bezuinigingen door te voeren. Dit lukte door de vijfde tel-
ronde te schrappen en een deel van de proefvlakken niet 
meer jaarlijks te tellen. 
Er zijn in 2014 57 (3.277ha) van de 73 proefvlakken geteld. De 
tellingen worden verricht volgens de methode van het Broed-
vogelmonitoringproject-weidevogels (BMP-w), met uitzonde-
ring van het voorgeschreven aantal rondes.
Bij dit onderzoek zijn verschillende organisaties betrokken. 
Landschap Noord-Holland voert het weidevogelmeetnet uit 
in opdracht van de provincie. De coördinatie van het landelij-
ke weidevogelmeetnet berust bij Sovon Vogelonderzoek. 
Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en 
Groot voerde het veldwerk uit.

 1.3 Grutto, scholekster en tureluur 
stabiel vanaf 2005
We stelden in 2014 3.820 broedparen weidevogels vast, ofte-
wel gemiddeld 116 broedparen per 100 hectare grasland plus 
bouwland.
Grutto, tureluur, kievit en scholekster hebben een gezamenlij-
ke dichtheid van 88 paar per 100 ha in 2014, in 2013 was dat 
nog 99 broedpaar per 100 ha. Ze bepalen daarmee nog wel 
onveranderd het weidevogelbeeld in het meetnet, de laatste 

tien jaar is de trend van grutto, scholekster en tureluur stabiel, 
kievit gaat matig achteruit.
De meeste proefvlakken liggen in het veenweidegebied van 
Noord-Holland, waardoor de dichtheden van grutto en ture-
luur relatief hoog zijn. 
Wintertaling en zomertaling zijn ook dit jaar weer in zeer klein 
aantal aanwezig, ze zijn slechts in één of enkele proefvlakken 
waargenomen. Kemphaan en watersnip werden dit jaar niet 
vastgesteld in de proefvlakken. 
 

  

Figuur 1.1 Ligging proefvlakken van het provinciale weidevogel-
meetnet Noord-Holland. Tevens is aangegeven of een proefvlak 
binnen of buiten een gruttokerngebied en/of binnen of buiten 
het Nieuwe Natuur Netwerk (NNN). 
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1.4 Lichte toename voor veel soorten
Veel soorten zijn in 2014 iets toegenomen in aantal in vergelij-
king met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (2009-
2013, zie tabel 1.1.). Alleen kuifeend en grutto hebben in lage-
re aantallen gebroed. De toename is minder groot dan in 
2013 werd vastgesteld over de periode 2008-2012. Toen was 
het verschil van kievit en grutto met het gemiddelde van de 
vijf voorgaande jaren meer dan 10%.
Graspieper piekt in vergelijking met het gemiddelde over 
2009-2013, maar dit is een soort die sterk kan fluctueren. In 
2013 broedde de graspieper namelijk in veel lager aantal dan 
de vijf jaar daarvoor, namelijk met 14% minder. 
Het totaal van de weidevogels beslaat 6% meer dan in de pe-
riode 2009-2013, vorig jaar ging het nog om 11,8% meer. Voor 
eenden was 2013 een erg goed jaar, dat was in 2014 minder. 

1.5 Aantalsontwikkelingen: provinci-
aal versus landelijk
Zoals gezegd startte het weidevogelmeetnet in 1987. Omdat 
in de eerste jaren de methodiek werd aangepast, geldt het 
jaar 1990 als basisjaar (index = 100). Voor de lange termijn-
analyses worden tot en met 2003 de gegevens betrokken van 
de 51 oorspronkelijke proefvlakken; vanaf 2003 is dit uitge-
breid tot 73 proefvlakken. Ontbrekende jaarcijfers worden per 
proefvlak geschat in het programma TRIM van het CBS (Pan-
nekoek en Van Strien, 2001).

Bij de trendberekeningen passen we een weging toe, zodat 
rijkere gebieden geen al te grote invloed hebben op de resul-
taten. 

De jaarlijkse trendlijnen van de tien soorten (figuur 1.2) geven 
aan dat veel soorten weidevogels in Noord-Holland zijn ach-
teruitgaan. We zien dat dit beeld ook landelijk speelt aan de 
hand van trendlijnen van het landelijke meetnet. De landelijke 
trendlijnen gelden wel voor een veel groter aantal proefvlak-
ken, waardoor ze minder grillig zijn dan de provinciale trend-
lijnen. We zien dat kievit, grutto, kuifeend en krakeend het in 
2014 slechter hebben gedaan dan in 2013. De tureluur leek 
vanaf 2010 duidelijk af te nemen, maar vertoont in 2014 juist 
weer hogere aantallen. Het is opvallend dat alle eenden, in-
clusief krakeend, het in 2014 slechter hebben gedaan dan in 
2013. Graspieper en gele kwikstaart vertoonden een dip in 
2013 en in 2014 juist hoge aantallen.

1.6 Laatste tien jaar: trend minder ne-
gatief
Het is interessant om te zien of er de laatste tien jaar verande-
ringen optreden in de aantalsontwikkeling in vergelijking met 
de periode daarvoor (1990-2004). Deze veranderingen (trend-
waarden) berekenen we met het programma TRIM 3.53. De 
berekende trendwaarden staan weergegeven in Tabel 1.2. 
Deze trendwaarden gebruikt SOVON/CBS ook in het landelijk 
weidevogelmeetnet (Teunissen & Soldaat, 2005).

Van de tien soorten laten twee soorten een matige achteruit-
gang zien, namelijk kievit en veldleeuwerik. Kievit gaat minder 
goed, tot 2004 was de soort stabiel, maar hij gaat nu toch 
achteruit. De tureluur laat een sterkere verandering zien, want 
die ging tot 2004 juist vooruit, en dat de laatste tien jaar een 
stabilisering zien.

soort aantal broed-
paar 2014

aantal proefvlak-
ken (totaal 57)

dichtheid 
(3277ha)

verschil met gemiddel-
de 2009-2013(%)

kievit 1047 54 32 6 %
grutto 915 49 28 -2 %
tureluur 501 50 15 1 %
scholekster 430 56 13 8 %
krakeend 386 54 12 15 %
slobeend 135 40 4 3 %
graspieper 117 35 4 37 %
kuifeend 115 34 4 -8 %
veldleeuwerik 82 14 3 30 %
gele kwikstaart 77 26 2 20 %
wintertaling 8 4 0
zomertaling 7 5 0
kemphaan 0 0 0  
watersnip 0 0 0  
eindtotaal 3820  

Tabel 1.1 Aantal broedparen (territoria) en proefvlakken van de belangrijkste soorten waargenomen in het 
weidevogelmeet in 2014 (57 proefvakken, 3277 ha). Tevens is de dichtheid per 100 hectare (grasland plus 
bouwland) aangegeven.
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soort 51 proefvlakken 73 proefvlakken

1990-2003 2005-2014

TW TW

Scholekster 0,95 0,99

Kievit 0,99 0,98 0 stabiel

Grutto 0,97 0,99 - matige afname (<5% per jaar)

Tureluur 1,01 1,00 - - sterke afname (> 5% per jaar)

+ matige toename (< 5% per jaar)

Slobeend 0,96 1,02 ++ sterke toename (> 5% per jaar)

Kuifeend 1 1,02

Krakeend 1,15 1,11

Veldleeuwerik 0,92 0,97

Graspieper 0,97 1,04

Gele kwikstaart 0,94 1,09

Tabel 1.2 Trendwaarden van tien soorten weidevogels in het provinciale weidevogelmeetnet in 1990-2004 en 2005-2014. De trend-
waarden zijn berekend met TRIM 3.53, daarbij is gebruik gemaakt van het Time Effects model (95% significantie).

Gele kwikstaart vertoont nu een sterke vooruitgang en gras-
pieper gaat ook vooruit. Vorig jaar was dat nog niet duidelijk. 
De negatieve trend van scholekster, grutto en slobeend lijkt 
de laatste tien jaar te stabiliseren. 
Samengevat stabiliseert de trend van vier soorten die voor 
2004 achteruit gingen. Er zijn slechts twee soorten die nog 
steeds een negatieve aantalsontwikkeling laten zien. 

2004



14

Figuur 1.2 Trend (index, waarbij 1990=100) van tien soorten weidevogels in het provinciale weidevo-
gelmeetnet in 1990-2014 en in het landelijke NEM-weidevogelmeetnet in 1990-2013 (bron: CBS/SO-
VON). NB: bij de krakeend is 2005 als basisjaar (=100) gekozen. Trends zijn berekend met TRIM.

Figuur 2.2  Trend van tien soorten weidevogels in het Provinciale Weidevogelmeetnet Noord-Holland in 1990-2014 en in het landelijke 
NEM-weidevogelmeetnet in 1990-2013 (bron: CBS/SOVON/NEM).
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gruttokerngebied ja ja nee

NNN ja nee nee

TW TW TW

scholekster 1,01 0,96 0,95

kievit 0,99 0,98 0,96

grutto 1,00 1,00 0,92

tureluur 1,01 1,00 0,96

slobeend 1,02 0,97 0,93

kuifeend 1,06 0,99 0,89

krakeend 1,07 1,02 1,00

veldleeuwerik 0,99 0,93 0,72

graspieper 1,05 0,98 0,90

gele kwikstaart 1,09 0,96 1,03

n proefvlakken 22 20 24

steltlopers 1,00 0,99 0,95

eenden 1,05 1,01 0,97

zangvogels 1,02 0,98 0,99

beleidsoorten 1,01 0,99 0,95

0 stabiel

- matige afname (<5% per jaar)

- - sterke afname (> 5% per jaar)

+ matige toename (< 5% per jaar)

++ sterke toename (> 5% per jaar)

1.7  Gruttokerngebieden en NNN cru-
ciaal voor weidevogels 
Vanwege de grote waarde voor weidevogels heeft Provincie 
Noord-Holland zich ten doel gesteld om de weidevogelstand 
op peil te houden. De provincie richt zich daarbij op gebieden 
met een minimale hoeveelheid broedparen, de zogenaamde 
weidevogelkerngebieden en gruttokerngebieden. Daarnaast 
draagt de provincie zorg voor het Nieuwe Natuur Netwerk 
(NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Daarbin-
nen kan subsidie worden aangevraagd voor het beheren van 
land ten behoeve van weidevogels.
De NNN en de gruttokerngebieden kunnen overlappen. Wij 
hebben onderzocht of weidevogels verschil in aantal verto-
nen binnen de verschillende typen gebieden. 

Uit tabel 1.3 blijkt dat in de proefvlakken buiten de grutto-
kerngebieden en buiten de NNN het weidevogels duidelijk 
veel slechter af gaat. Alle soorten nemen af en zes soorten 
vertonen zelfs een sterke afname (meer dan 5% per jaar). 
Grutto vertoont in de gruttokerngebieden, zowel binnen als 
buiten de NNN, een stabiele trend, net als tureluur.
Veldleeuwerik en kievit nemen in alle drie de categorieën af, 
en buiten gruttokerngebieden zelfs sterk.
Het is opvallend dat de gele kwikstaart toeneemt in grutto-
kerngebied + NNN en hier buiten, maar afneemt in alleen 
NNN. De gele kwikstaart is meer een agrarische soort, en bui-
ten de NNN liggen de meetnetplots vaker in overig cultuur-
land dan grasland. Mogelijk is dit een verklaring.
Al met al is duidelijk dat NNN en gruttokerngebieden een 
enorm belangrijke rol spelen voor het behoud van de provin-
ciale weidevogeldoelstellingen. 

Literatuur 
Pannekoek, J. en A. van Strien, 2001. TRIM 3 Manual. (Trends 
and Indices for Monitoring data). Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, Voorburg.
Teunissen, W. en L. Soldaat, 2005. Indexen en trends van een 
aantal weidevogelsoorten uit het Weidevogelmeetnet. Perio-
de 1990-2004. SOVON-informatie 2005/13. SOVON Vogelon-
derzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Tabel 1.3 Trendwaarden van tien soorten weidevogels in het pro-
vinciale weidevogelmeetnet in 1990-2004 en 2005-2014. De 
trendwaarden zijn berekend met TRIM 3.53, daarbij is gebruik ge-
maakt van het Time Effects model (95% significantie).
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Normerpolder op Wieringen. Fotograaf: Krijn Trimbos
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2. Weidevogels in West-Friesland

West Friesland: een agrarisch land-
schap
West-Friesland is een oud zeekleilandschap waar zich in 
de vroege tijden een omvangrijk veenpakket vormde. 
Door toedoen van ontginning en zee-doorbraken ver-
dween veel veen in de loop van de middeleeuwen. Na-
dien is het resterende veen ingeklonken en verdwenen 
en is het onderliggende landschap weer aan de opper-
vlakte gekomen. Doordat het gebied is ontgonnen als 
veengebied, kent het ook de ruimtelijke karakteristieken 
van een veengebied met langgerekte lintdorpen, een re-
gelmatige opstrekkende verkaveling en veel sloten, vaar-
ten en tochten. 
De ruilverkavelingen in het midden van de twintigste 
eeuw hebben ervoor gezorgd dat sloten en vaarten wer-
den gedempt en vaargeulen werden rechtgetrokken. Te-
zamen met de aanleg van wegen en een laag waterpeil, 
ontstond een grootschalig polderlandschap waar de 
tuinbouw (met name bloembollen en kool) zich goed 
kon ontwikkelen. 
De bodem bestaat voornamelijk uit klei, met op enkele 
plekken zandgrond of een dunne veenlaag.
Het grondgebruik is gevarieerd. Het bestaat voornamelijk 
uit bouwland afgewisseld door grasland (Scharringa & 
Van ’t Veer, 2012).
Het overgrote deel van de grond is in handen van agrari-
ers. Sommige delen zijn eigendom van natuurorganisa-
ties en het recreatieschap, waaronder het Streekbos en 
de Weelen. Voor weidevogels zijn de gebieden Lage 
Hoek, Berkmeer, Waterberging Twiske en graslanden bij 
de Weere en de Ven belangrijk.
Onder coördinatie van Vereniging Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer West-Friesland (ANV West-Friesland), 
hebben veel boeren op grote oppervlakten (in totaal 
ruim 3.900 ha van het onderzoeksgebied) van hun land 
overeenkomsten voor weidevogelbeheer met Provincie 
Noord-Holland afgesloten binnen het Subsidiestelsel Na-
tuur en Landschap (zie figuur 2.2).

Frank Visbeen en Dorien Hoogeboom

De provincie gebruikt weidevogelgegevens voor haar weide-
vogelbeleid en andere aspecten op het gebied van ruimtelij-
ke ordening en natuurbeheer. In 2014 inventariseerde Land-
schap Noord-Holland gebiedsdekkend de weidevogels in 
West-Friesland. Dit gebeurde in opdracht van de provincie 
Noord-Holland, als onderdeel van de Provinciale Natuur Infor-
matie (PNI). De provincie toetst hiermee enerzijds haar doel-
stellingen uit de Structuurvisie (2010) en volgt anderzijds de 
weidevogelontwikkelingen. Dat is nodig voor het Subsidie-
stelsel Natuur en Landschap (SNL). Om de effecten van deze 
beheersubsidie te toetsen zijn voor verschillende (agrarische) 
natuurbeheertypen weidevogelgegevens nodig. Aantallen, 
dichtheden en soortenrijkdom zeggen iets over de kwaliteit 
van het leefgebied. 
Dit artikel geeft een deel van de resultaten uit 2014 
(Hoogeboom & Visbeen 2015). De uitgebreide rapportage 
van het onderzoek is te vinden op de website van Landschap 
Noord-Holland en het Kenniscentrum Weidevogels http://
www.kenniscentrumweidevogels.nl/. 

2.1 Methode 
De weidevogelinventarisatie is in grote lijnen uitgevoerd vol-
gens de methode voor het Broedvogel Monitoring Project - 
Weidevogels (BMP-W) van Sovon (Van Dijk & Boele, 2011). 
Deze methode is al vele jaren in gebruik bij de PNI en is in Ne-
derland dé standaardmethode voor weidevogel – inventari-
saties, zie ook hoofdstuk Inventariseren volgens BMP. 
In 2014 onderzochten we 44 telgebieden met een totale op-
pervlakte van 12.584 ha. Hiervan is 10.888 ha cultuurland 
(grasland plus bouwland). In figuur 2 .1 is de ligging van de 
geïnventariseerde telgebieden weergegeven. Deze telgebie-
den onderzochten we vier maal op het voorkomen van wei-
devogels in de periode tussen begin april en begin juni. Eco-
logisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot 
(Alkmaar) voerde het grootste deel van het veldwerk uit.

2.2 Resultaten
Uit het onderzoek in 2014 blijkt dat in het onderzoeksgebied 
(10.888 ha) in totaal van elf soorten weidevogels ruim 4.300 
broedparen of territoria zijn vastgesteld (tabel 4.1). Dat komt 
overeen met een gemiddelde dichtheid van 40 broedparen 
per 100 ha gras- en bouwland. 

Dichtheden beleidssoorten
Van de beleidssoorten in Noord-Holland is de vastgestelde 
dichtheid minder dan 25 paar per 100 ha (zie tabel 2.1). Schol-
ekster is het meest talrijk aanwezig, gevolgd door gele kwik-
staart. Scholekster heeft in West-Friesland een voorkeur voor 
bouwland met aardappel of maïs, en gele kwikstaart vooral 

op bollenland te vinden is. West-Friesland vormt samen met 
de Kop van Noord-Holland een belangrijk bolwerk voor de 
gele kwikstaart (Scharringa & Van ’t Veer, 2012). 
Hoewel grutto minder algemeen is dan in andere gebieden 
van Noord-Holland vanwege het ontbreken van laat gemaaid 
hooiland, staat de soort toch op de derde plaats wat betreft 
het voorkomen. 
Van de eenden is de kuifeend het meest algemeen en komt 
in alle telgebieden voor. West-Friesland is een belangrijk ge-
bied voor de kuifeend, samen met Laag Holland. De soort 
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Figuur 2.1. Overzichtskaart met de onderzochte telgebieden in 2014.

Telgebied Telgebiednaam Telgebied Telgebiednaam
25100b Polder de Wogmeer zuid 25100c Polder de Wogmeer oost
00800a Baarsdorpermeerpolder noord 24400 Polder Westerveer
00800b Baarsdorpermeerpolder zuid 24114b Polder de Westerkogge Melksloot
32202a Polder Obdam oost a 22045a Vier Noorder Koggen Buitendijksche Landen
04904a Polder de Drieban Kroonhoeve 22052 Vier Noorder Koggen Twisk zuid
04905 Polder de Drieban 't Wuiver 22073a Vier Noorder Koggen Veldhuis
22072 Vier Noorder Koggen Polder de Vijf Vereenigden 18402 Polder Schellinkhout oost
22023 Vier Noorder Koggen Polder de Hooge Weere west 22033a Vier Noorder Koggen Hof van Denemarken
01500 Polder de Berkmeer 22033c Vier Noorder Koggen DE Groene Wuiver
07455 Polder het Grootslag Oosterblokker 22033b Vier Noorder Koggen De Hagedoorn
24112 Polder de Westerkogge Bobeldijk 22042 Vier Noorder Koggen Hooge Landen
18401 Polder Schellinkhout west 22045b Vier Noorder Koggen Leekerhorn
01601 Polder Beschoot west 24114a Polder de Westerkogge Oosteinde
20031a Groene Pade 08202 Polder Hensbroek oost
02700 Braakpolder 22032 Vier Noorder Koggen West Frisia
22022 Vier Noorder Koggen Kolk van Dussen 11600b Polder de Lage Hoek noord
22041 Vier Noorder Koggen Reigersloot 22024 Vier Noorder Koggen Polder de Hooge Weere oost
11600a Polder de Lage Hoek zuid 22053 Vier Noorder Koggen Broerdijk
09800b Polder de Kaag west 22051 Vier Noorder Koggen Twisk noord
09800a Polder de Kaag oost 07421 Polder het Grootslag Rikkert
32202b Polder Obdam oost b 07456 Polder het Grootslag Binnenwijzend
25100a Polder de Wogmeer west 20800b Polder Veenhuizen oost
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Figuur 2.2 Percelen met SNL-A (agrarisch natuurbeheer) beheerpakketten met een rustperiode, 
plasdras, legselbeheer, voorbeweiding en extensieve beweiding in 2014.

stelt geen hoge eisen aan het broedbiotoop maar heeft wel 
een voorkeur voor voedselrijk water. 
Veldleeuwerik komt in laag aantal in bijna het hele onder-
zoeksgebied voor. Zomertaling is alleen aangetroffen in Wa-
terbergingsgebied Twisk. 
Wintertaling, watersnip en kemphaan zijn alle drie kritische 
beleidssoorten, die al jaren niet of nauwelijks zijn vastgesteld. 
In 2014 zijn helemaal geen territoria waargenomen. 

Dichtheden overige weidevogels
Van de overige weidevogels (graspieper, kievit en krakeend) is 
de kievit in de hoogste aantallen aanwezig, en staat op de 
eerste plek van alle weidevogels met 1.294 broedparen. Net 
als scholekster en gele kwikstaart is ook kievit in West Fries-
land een soort van bouwland, en dan vooral bouwland met 
maïs, bollen, aardappel of kool. Hoewel de oppervlaktes van 
dit soort bouwland niet uitgesproken groot zijn in vergelij-
king met andere typen landgebruik, komt de voorkeur van de 
drie soorten hiervoor wel erg duidelijk naar voren. 
Krakeend volgt de kuifeend op de voet wat betreft de aantal-
len. Deze soort vertoont de laatste decennia een enorm posi-

tieve trend in Noord-Holland (Scharringa & Van ’t Veer, 2012). 

Dichtheden ruimtelijk bezien
In figuur 2.3 en 2.4 zijn de dichtheden beleidssoorten en grut-
to weergegeven in aantal broedpaar per 100 hectare. In de fi-
guur is te zien dat dichtheden variëren van 5 broedpaar tot 
meer dan 100 broedpaar per 100 hectare. Polder Berkmeer en 
Lage Hoek springen eruit met echte hotspots van meer dan 
100 broedparen per 100 hectare. Ook Polder Westerveer en 
Polder Westerkogge Bobeldijk hebben een dergelijke hotspot. 
De hotspots van de grutto met dichtheden van 50 territoria/
broedparen per 100 ha, komen grotendeels overeen met die 
van de beleidssoorten (zie figuur 2.4). 
De hoge dichtheden grutto en beleidssoorten vallen zonder 
uitzondering samen met natuurgebied, en meestal ook met 
gebieden met hoge waterpeilen, dat wil zeggen minder dan 
40 centimeter onder het maaiveld. Dat laatste is echter niet 
altijd het geval. In Polder het Grootslag Rikkert bijvoorbeeld, 
of Vier Noorderkoggen Veldhuis is het waterpeil gemiddeld 
meer dan 100 centimeter onder maaiveld. Hier komen wel 
dichtheden van meer dan 30 broedpaar beleidssoorten per 
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Tabel 2.1. Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 100 ha van weidevo-
gels die zijn vastgesteld in het onderzoeksgebied in 2014. De weidevogels zijn 
uitgesplitst in beleidssoorten en overige weidevogels (zie § 3.1).

Soort Aantal Dichtheid (opp=10.888)

Beleidssoorten Noord-Holland
scholekster 903 8,3
gele kwikstaart 512 4,7
grutto 490 4,5
kuifeend 393 3,6
tureluur 255 2,3
slobeend 96 0,9
veldleeuwerik 12 0,1
zomertaling 4 0,0
wintertaling 0 0,0
watersnip 0 0,0
kemphaan 0 0,0
Totaal beleidssoorten (a) 2665 24,5

Overige weidevogels
kievit 1294 11,9
krakeend 316 2,9
graspieper 27 0,2
totaal overige weidevogels (b) 1637 15,0

Totaal weidevogels (a+b) 4302 40

Figuur 2.3 Dichtheid van beleidssoorten                                             
(=kritische weidevogels) in West-Friesland                                              
in 2014 (broedpaar/100ha)

Watersnip. Fotograaf: Joke Huijser-Spekken

Figuur 2.4 Dichtheid van grutto in                                                       
West-Friesland in 2014 (broedpaar/100ha)
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Figuur 2.5. Soortenrijkdom in West-Friesland in                                 
2014 (aantal soorten/500m grid).

Soort Aantal Dichtheid
2014 2008/2009 2014 2008/2009

Beleidssoorten Noord-Holland
scholekster 875 1227 8,0 11,3
gele kwikstaart 504 799 4,6 7,3
grutto 469 922 4,3 8,5
kuifeend 380 409 3,5 3,8
tureluur 249 506 2,3 4,6
slobeend 95 121 0,9 1,1
veldleeuwerik 11 55 0,1 0,5
zomertaling 4 7 0,0 0,1
wintertaling 0 0 0,0 0,0
watersnip 0 1 0,0 0,0
kemphaan 0 0 0,0 0,0
Totaal beleidssoorten (a) 2587 4047 23,8 37,2

Overige weidevogels
kievit 1262 2072 11,6 19,0
krakeend 301 172 2,8 1,6
graspieper 27 125 0,2 1,1
totaal overige weidevogels (b) 1590 2369 14,6 21,8

Totaal weidevogels (a+b) 4177 6416 38,4 59

Tabel 2.2. Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 100 ha van weidevogels die zijn vastgesteld 
in West-Friesland in 2008/2009 en 2014. De weidevogels zijn uitgesplitst in beleidssoorten en overige 
weidevogels. De oppervlakte van de getelde gebieden bedraagt 10300 ha. Polder Veenhuizen oost, 
Polder de Drieban ’t Wuiver en Polder de Drieban Kroonhoeve zijn buiten beschouwing gelaten, om-
dat deze gebieden niet zijn geteld in 2008/2009 (588 ha).

100 hectare voor. Hier liggen enkele percelen met rustperio-
de en aardig wat percelen met legselbeheer (zie figuur 2.2). 
In alle polders ligt vrij veel bouwland, vooral kool en aardap-
pels. Het valt op dat sommige beleidssoorten in meer of min-
dere mate ook op bouwland broeden, met name gele kwik-
staart en scholekster. Het gaat wel om lage dichtheden. Gele 
kwikstaart is vooral te vinden op bollenland (20 
broedpaar/100ha) en scholekster heeft de hoogste dichthe-
den op bouwland met maïs (30 broedpaar/100ha). Van de 
overige soorten broeden kieviten vaak geclusterd op bouw-
land. De hoogste dichtheden kievit zijn op bouwland met 
maïs te vinden (60 broedpaar/100ha). Grutto en tureluur zijn 
nauwelijks op bouwland vastgesteld, dit zijn echte grasland-
broeders.

Soortenrijkdom
Naast de dichtheden is de soortenrijkdom ook een graadme-
ter voor de kwaliteit van weidevogelgebieden. We hebben 
berekend hoeveel soorten er op een oppervlak van 500 bij 
500 meter (gridcel) voorkomen (zie figuur 2.5). De hoogste 
soortenrijkdom (rood en donkerrood) valt grotendeels samen 
met natuurgebieden (m.u.v. Polder Het Grootslag Rikkert en 
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Figuur 2.6 Dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van beleidssoorten in West-Friesland in 2008/2009 en 2014.                        
Bron: Provinciale Natuurinformatie Noord-Holland, Weidevogelmonitor Noord-Holland 2009

Figuur 2.7 Dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van de grutto in West-Friesland 2008/2009 en 2014.                                         
Bron: zie figuur 4.19.
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Figuur 4.8 Dichtheden van grutto, beleidssoorten overige weidevo-
gels binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (NNN) in 
West-Friesland 2008/2009 en 2014.

Polder Beschoot west) en ook met de plekken met de hoog-
ste dichtheden (vergelijk met figuur 2.3 en 2.4). Hier wordt 
dus nogmaals bevestigd dat de hoogste soortenrijkdom, of-
tewel de meest complete weidevogelgemeenschappen, 
vooral voorkomen in of nabij natuurgebieden met een hoge 
waterpeil.

Veranderingen
In de periode 2008-2014 zijn er in het onderzoeksgebied wei-
devogeltellingen uitgevoerd. De resultaten van deze tellingen 
zijn te vinden in tabel 2.2. 
In 2008/2009 is bij het clusteren van territoria een fusieaf-
stand van 1,5 gebruikt. Vanaf 2013 is de methodiek landelijk 
aangepast en wordt geclusterd met een fusieafstand van 1. 
Bij een fusieafstand van 1,5 blijkt het aantal territoria 2% lager 
te liggen. Dat betekent dat het verschil in territorium aantal in 
werkelijkheid nog groter is (van Dijk et al., 2013; van Groen, 
2014).
In deze periode is het totaal aantal van de beleidssoorten in 
het gebied afgenomen van ruim 4.000 tot ruim 2.500 broed-
paren (-36%), en qua dichtheid van 38 tot 23 broedparen per 
100 ha. Alle beleidssoorten vertonen een vrij sterke afname, 
van meer dan 20% tot 50%. De grutto en tureluur zijn in 5 jaar 
tijd maar liefst met de helft afgenomen in aantal. Ook slob-
eend is sterk afgenomen. Alleen de kuifeend neemt minder 
sterk af, met 7% vanaf 2008/2009.
Ook de `overige weidevogels` zijn afgenomen. De graspieper 
is sterk in aantal achteruitgegaan na 2008/2009. In die perio-
de broedden er nog 125 paar, dit jaar ging het om een aantal 
van 27. Dat betekent een afname van bijna 80%. Graspieper 
kan overigens sterk in aantal fluctueren tussen jaren. Kievit is 
eveneens achteruitgegaan, met bijna 40% ten opzichte van 
2008/2009. De enige soort die daarentegen een sterke posi-
tieve trend vertoond is krakeend.

Ruimtelijke veranderingen
Naast de vergelijking van de dichtheden van de twee ge-
biedsdekkende tellingen is een vergelijking van de ruimtelijke 
patronen van de twee tellingen interessant. Figuur 2.6 toont 
aan dat er grote verschillen zijn in de (relatieve) dichtheden 
van de beleidssoorten. In 2008/2009 komen er vrijwel overal 
nog vrij hoge tot hoge dichtheden voor (kleur geel tot en 
met rood). Maar in 2014 zijn nergens meer dichtheden boven 
de 150 broedpaar per 100 hectare geconstateerd. Zelfs loca-
ties met 100 tot 150 broedparen zijn nu alleen nog te vinden 
in de NNN in gebieden die door natuurorganisaties worden 
beheerd, zoals kernen met hogere dichtheden in Polder Lage 
Hoek, Berkmeer, Westerveer en Westerkogge Bobeldijk (zie fi-
guur 2.1). De Vier Noorderkoggen Twisk (Waterbergingsge-
bied Twisk) herbergde in 2008/2009 dichtheden van 150 of 
meer broedpaar beleidssoorten per 100 hectare. Maar dat is 

NNN

NNN

NNN NNN
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vermoedelijk veroorzaakt door een overtelling van slobeend 
en kuifeend. 
Bij de grutto is precies hetzelfde zichtbaar (figuur 2.7). Bij deze 
soort is de contractie naar steeds kleinere gebieden met 
hoge dichtheden nog duidelijker. 
Conclusie: hier wordt nogmaals duidelijk zichtbaar dat de 
weidevogels zich steeds meer terugtrekken naar gebieden 
die bijna altijd samenvallen met de EHS en/of gebieden met 
een hoog waterpeil. 

Veranderingen binnen en buiten de NNN
De voorgaande bewering dat weidevogels zich meer terug-
trekken binnen de NNN (Natuurnetwerk Nederland, voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur), is hoofdzakelijk gebaseerd op 
de ruimtelijke beelden. Nu is het interessant of we dat ook op 
basis van berekeningen met aantallen binnen en buiten de 
NNN kunnen vaststellen.
Figuur 2.8 geeft de (gestapelde) dichtheid van de grutto, de 
overige beleidssoorten en de overige weidevogels binnen en 
buiten de NNN die zijn vastgesteld tijdens de twee tellingen, 
namelijk 2008/2009 en 2014. 
Zowel binnen als buiten de NNN is de dichtheid aan beleids-
soorten en grutto afgenomen. Maar buiten de NNN is de af-
name groter: 24% tegenover 7% van de beleidssoorten. Bij de 
grutto is het verschil in afname van de dichtheid iets kleiner, 
namelijk 32% tegenover 12%. De overige weidevogels zijn 
buiten de NNN afgenomen, maar binnen de NNN toegeno-
men. Conclusie: de aantallen weidevogels nemen gemiddeld 
meer af buiten de NNN dan binnen de NNN. Op basis hiervan 

stellen we vast dat de NNN belangrijker is en wordt voor wei-
devogels en dat de omstandigheden daarbuiten voor weide-
vogels verslechteren. Maar ook in de NNN is sprake van afna-
me en zijn de omstandigheden lokaal nog niet optimaal 
genoeg om een stabiele populatie te herbergen. Om het pro-
vinciale beleid, zoals beschreven in de Weidevogelvisie 
Noord-Holland te realiseren, moeten de omstandigheden zo-
wel buiten als binnen de NNN verbeteren. 

Het volledige rapport is te downloaden via www.landschap-
noordholland.nl en het Kenniscentrum Weidevogels http://
www.kenniscentrumweidevogels.nl/. 
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Wim Tijsen en Peter Mol

Er zijn heel wat mensen die weidevogels een warm hart toe-
dragen en vrijwillig hun best willen doen om ze te bescher-
men. Landschap Noord-Holland coördineert de vrijwillige 
weidevogelbescherming en zorgt ervoor dat mensen worden 
opgeleid en in gebieden aan de slag kunnen. 

Toename aantal beschermde legsels
In 2014 beschermden maar liefst 985 vrijwilligers de weidevo-
gellegsels. Zij zijn verdeeld over 25 weidevogelbeschermings-
groepen. Samen met agrariërs hebben ze op 1.031 boerenbe-
drijven een enorme oppervlakte onder hun hoede genomen 
van 23.191 hectare. 
Het totaal aantal gevonden en beschermde legsels in onze 
provincie is voor het eerst sinds 2010 hoger dan voorgaande 
jaren, en steeg met ruim 300 legsels tot 13.493. Dit betekent 
echter niet dat het aantal weidevogels is toegenomen. Het is 
goed mogelijk dat weidevogels meer aan herleg hebben ge-
daan omdat het eerste legsel is mislukt, bijvoorbeeld door 
maaien (zeer vroeg dit jaar) of predatie. Daarnaast was het 
aantal nesten in 2013 laag als gevolg van een heel koud voor-
jaar, waardoor sommige steltlopers laat of zelfs niet zijn be-

gonnen. 
De vrijwilligers en agrariërs hebben van 85% van de gevon-
den legsel bijgehouden of ze zijn uitgekomen (zie figuur 3.1). 
Het gemiddelde uitkomstpercentage is 82%, een daling van 
1% t.o.v. het voorgaande jaar. Het predatiecijfer kwam met 
10% uit op hetzelfde niveau als in de laatste jaren. De overige 
verliesoorzaken waren verlating (3%), beweiding (1%) en 
werkzaamheden (1%) en kwamen overeen met andere jaren. 
In de bijlage is een totaallijst opgenomen van nestgegevens 
van alle weidevogels in Noord-Holland.

Vrijwilligers zijn trouw 
Elk jaar melden nieuwe vrijwilligers zich aan en zijn er mensen 
die ermee stoppen. In 2014 kwamen er in totaal 75 nieuwe 
vrijwilligers bij, er haakten echter ook 100 vrijwilligers af. De af-
meldingen komen voornamelijk doordat het bestand uit rela-
tief oudere mensen bestaat, waardoor er zich nogal eens li-
chamelijke ongemakken voordoen. De gemiddelde leeftijd 
van bijna 200 vrijwilligers ligt op 60 jaar.
Het gemiddeld aantal ervaringsjaren van vrijwilligers is in vijf 
jaar tijd gestegen van 6,2 naar 7,7. Weidevogelbeschermers 
zijn dus trouw aan de organisatie.

3. Vrijwillige weidevogelbescherming 
2014 in cijfers

Uitkomstresultaten  |  provinciaal nivo: NH

Figuur 3.1. Deze grafiek geeft de uitkomstresultaten van 83% van de geregistreerde nesten in Noord-Holland, van 17% is het lotgeval 
onbekend. N=het totaal aantal gevonden nesten waarvan het uitkomstresultaat bekend is. 
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Educatie 
Voor goede weidevogelbescherming hebben de vrijwilligers 
kennis nodig. Het subsidieprogramma “Betrekken bij Groen” 
draagt daaraan bij. Centraal staat kennisoverdracht aan vrijwil-
ligers en agrariërs. Landschap Noord-Holland coördineert de 
Vrijwillige Weidevogelbescherming en organiseert samen 
met andere betrokkenen diverse cursussen in onze provincie. 
Vier veldmedewerkers besteden jaarlijks 800 uur aan de bege-
leiding. In tabel 3.2 is aangegeven welke cursussen er in 2014 
zijn gegeven en hoeveel deelnemers daaraan meededen.
Voor de vrijwilliger weidevogelbescherming is een speciale 
website ontwikkeld die wordt beheerd door Landschapsbe-
heer Nederland. De cursussen voor de digitale invoer via deze 
website werpen duidelijk zijn vruchten af. Steeds meer vrijwil-
ligers voeren hun gegevens in en inmiddels is 2 op de 3 leg-
sels in onze provincie voorzien van coördinaten. Met deze ge-
gevens kunnen we per soort een redelijk gebiedsdekkende 
stippenkaart van Noord-Holland maken van de beschermde 
legsels. 
Om beter grip te krijgen op de kuikenoverleving is voor het 
derde achtereenvolgende jaar in Laag Holland een cursus “In-
ventariseren en Alarmtellen” gehouden. Deze cursus werd 
medegefinancierd door de Vrijwilligersraad van Water, Land & 
Dijken en Groen & Doen. Twintig enthousiaste vrijwilligers de-
den hier actief aan mee en leerden hoe territoria te inventari-
seren aan de hand van weidevogelgedrag. Vervolgens werd 
tijdens een alarmtelling gekeken hoeveel weidevogels er nog 

met kuikens rondliepen in dezelfde gebieden. 
Door meer vrijwilligers deze methode bij te brengen kunnen 
we weidevogels straks nog beter beschermen. Daarvoor 
wordt deze cursus, in uitgebreidere vorm en als Beheermoni-
toring, ook de komende jaren in Noord-Holland gegeven. 

Provinciale coördinatorendag
Ten behoeve van kennisuitwisseling wordt elk jaar een pro-
vinciale coördinatorendag georganiseerd voor veldmedewer-
kers en coördinatoren. De traditionele provinciale coördinato-
ren dag werd georganiseerd door de weidevogelgroep 
Eilandspolder in Driehuizen. Vrijwel alle 25 Noord-Hollandse 
groepen waren vertegenwoordigd. Er werden vier presenta-
ties gegeven: 

• Is er nog voldoende genetische variatie aanwezig in de 
Nederlandse gruttopopulatie (Krijn Trimbos)
• Noord-Hollandse resultaten uit 2014 (Wim Tijsen)
• Ontwikkelingen weidevogels in de Eilandspolder (Theo 
de Wit)
• Historie van droogmakerijen in Noord-Holland (Willem 
Messchaert)

Ook werd er afscheid genomen van Krijn Trimbos. Hij was 
werkzaam bij Landschap Noord-Holland, en hij gaat zich nu 
weer richten op onderzoek naar genetische variatie in de 
gruttopopulatie. 
‘s Middags is een bezoek gebracht aan het museumgemaal 
Wilhelmina in de Schermer. De geslaagde dag sloot af met 
een rondvaart in de Eilandspolder, waarbij het beheer van de 
weidevogelreservaten van Landschap Noord-Holland en 
Staatsbosbeheer centraal stonden. 

Beschermersactie creëert betere omstandigheden voor 
kuikens
Om de foerageer- en opgroeimogelijkheden van kuikens te 
verbeteren is in 2009 het project ‘Help jonge grutto’s overle-
ven’ gestart. Dankzij deze beschermersactie konden in 2014 
met drie boeren op enkele plekken op hun terrein maatrege-
len uitgevoerd worden die hieraan ten goede kwamen.
Om het project ook in de toekomst te laten slagen heeft 
Landschap Noord-Holland de beschermersactie in het voor-
jaar van 2014 herhaald. Dit leverde het geweldige bedrag van 
ruim 35.000 Euro op. Onder de gulle gevers is een speciale 
weidevogelexcursie verloot, die op 16 mei op Wieringen op 
het bedrijf van de familie Mulder een rondleiding kregen van 
Wim Tijsen. De deelnemers konden hier met eigen ogen zien 
dat de maatregelen in de afgelopen jaren hebben geleid tot 
een grotere kruiden- en weidevogelrijkdom op dit bedrijf. Een 
deel van dit gebied is nu onderdeel van het Natuurnetwerk 
Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

Bijeenkomsten en 
ondersteuning

Locatie
Aantal 
deel-
nemers

Basiscursus weidevogelbescherming
Purmerend
Heiloo

31
24

Cursus gegevensinvoer voor coördi-
natoren

Heiloo 33

Provinciale Coördinatorendag Driehuizen 43
Startochtend Wieringen Westerland 10
Startavond Heiloo/Alkmaar Heiloo 30
Startavond Laag Holland De Rijp 250
Startavond Schagen 31
Startavond Noorder-Koggenland Abbekerk 58
Startavond Obdam/Hensbroek Obdam 41
Startavond IVN West-Friesland Enkhuizen 53
Slotavond Laag Holland De Rijp 200
“Opfrisavond” gedragsherkenning 
kleine zangvogels en herkenning 
eenden en nestplaatskeuze

Purmerend 60

Cursus inventariseren en alarmtellen Purmerend 20

Tabel 3.1 Cursussen in 2014



Landschap Noord-Holland -Jaarboek Weidevogels Noord-Holland

27

Peter Mol

Seizoensverloop
Na drie relatief koude winters liet 2014 weer eens een oer Hol-
landse kwakkelwinter zien. Vorst en sneeuw waren afwezig en 
de dagtemperaturen kwamen amper onder de 10 graden Cel-
sius. Wie nog vreesde voor een winterse inhaalslag in maart 
kon opgelucht ademhalen. Het barste direct in het voorjaar 
los, met bijna alle dagen zonnig weer, hoge temperaturen en 
gelukkig ook veel baltsende vogels. Al op 7 maart vond boer 
Gert Jan Bakker uit Hobrede het eerste kievitsei van Noord-
Holland op zijn land in de Zeevang. Dat was maar liefst drie 
weken eerder dan in 2013 toen ons land in deze periode nog 
stevig in de greep van Koning Winter verkeerde. Het eerste 
kievitsei van Nederland werd kort daarvoor op 5 maart ge-
vonden bij het Gelderse dorp Delwijnen, 16 dagen eerder dan 
in 2013. 

Het aangename voorjaarsweer deed ook bij grutto’s de hor-
monen al vroeg door de keel gieren. Net als de kieviten be-
gonnen ze drie weken eerder met broeden dan in 2013. Op 
26 maart vond vrijwilliger Ab Kalkman het eerste grutto-ei van 
Noord-Holland bij Uitdam, op dezelfde plek waar hij drie jaar 
eerder het eerste ei van Nederland vond. Landelijk werd het 
eerste grutto ei dit jaar op 23 maart gevonden bij Nijkerk. Het 
zal niemand verbazen dat ook tureluurs niet konden achter-
blijven. Waar zij normaal gesproken pas in april gaan broeden, 
werd het eerste ei al op 29 maart door Willem Overweg ge-
vonden bij Oterleek. En mocht iemand denken dat scholek-
sters zich niet gek laten maken en nooit eerder dan in april 
broeden dan heeft die het goed mis. Diezelfde dag werd hun 
eerste ei gevonden in de Zeevang. Een unicum dat ze, de vier 
kernweidevogels grutto, kievit, scholekster en tureluur, al in 
maart aan de leg raakten.

Ideale groeiomstandigheden voor vogels, maar ook voor gras
Kort na de eerste vogels ging ook de grote massa aan de leg. 
April was al even zacht en zonnig als maart. Dankzij het zo-
merse voorjaar kon er heel vroeg gemaaid worden. Pittige 
hoosbuien in de tweede helft van april leken nog roet in het 
eten te gooien, maar het viel mee. De ergste buien vielen in 
het oosten van het land, dus kon er al aan het eind van april 
en in de eerste week van mei volop worden gemaaid. Ideale 
omstandigheden weidevogels: warm weer met af en toe een 
bui levert de meeste insecten op en houdt de wormen be-
schikbaar. Maar op het moment dat de grutto en tureluurjon-
gen uit het ei kropen, waren veel graslanden al kaal of ston-
den ze op het punt om te worden gemaaid. 

Boeren die vóór 7 mei gemaaid hadden, konden opgelucht 
zijn. Vanaf de tweede week van mei begon een periode met 

buien, waarvan er iedere dag wel enkele vielen. Net als in april 
vielen de zwaarste buien in het oosten van het land. Dat voor-
kwam misschien wel dat nesten wegspoelden of kuikens in 
een zondvloed terecht kwamen en onderkoeld raakten. In 
juni knapte het weer op en kregen we prachtige zomerse da-
gen. Dat betekende een herhaling van de omstandigheden 
eind april: ideale opgroeimogelijkheden voor weidevogelkui-
kens, maar ook gunstig voor de agrariër want een nieuwe 
maaibeurt werd mogelijk.
Hoeveel kuikens konden volwassen worden? Oftewel, wat 
was het broedsucces? Daarover in de volgende paragraaf 
meer.

Indrukken van het broedsucces
Bij iedere evaluatie van een broedseizoen wordt er eerst geke-
ken naar het aantal gevonden nesten. De cijfers van dit jaar 
(2014) zien er voor veel soorten gunstig uit. Voor het eerst 
sinds jaren zijn er meer kievitsnesten gevonden dan het sei-
zoen er voor. Dat is een trendbreuk met de cijfers van de laat-
ste vijf jaar. De toename is wel bescheiden; 6% meer nesten in 
vergelijking met 2013. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
het aantal gevonden kievitsnesten de twee voorgaande jaren 
met 25% is afgenomen. Hoewel het aantal nesten voor het 
eerst sinds jaren toe is genomen, kunnen we daaruit nog 
geen conclusies trekken of het inderdaad beter gaat met de 
soort. Het weidevogelmeetnet en de weidevogelmonitor be-
vestigen dit in ieder geval niet. Op basis van deze BMP tellin-
gen is de soort ook in 2014 in aantal achteruit gegaan (zie 
hoofdstuk 1 en 2). 
Tureluur en scholekster laten een stabiel beeld zien in ver-
gelijking met het vorig jaar. Van beide soorten werden iets 
meer nesten gevonden, maar de aantallen zijn te gering om 

Fotograaf: Thea de Wit

4. Het weidevogelseizoen 2014
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hier al te optimistische conclusies uit te trekken. Het aantal 
gevonden scholeksterlegsels is niet verder afgenomen. Vorig 
jaar liet de soort al een voorzichtig herstel zien en dat lijkt te 
zijn geconsolideerd. 
Verliezer lijkt de grutto te zijn. Van deze icoon van onze wei-
devogels werden wederom minder nesten gevonden. Het 
beeld is mogelijk wat vertekend, doordat een aantal goede 
percelen, waar voorheen vooral aan nestbescherming werd 
gedaan, dit jaar een uitgestelde maaidatum hadden gekre-
gen. En mogelijk heeft ook het advies aan de nestbescher-
mers om meer op afstand te zoeken naar nesten, effect gehad 
op het aantal gevonden legsels. Van slobeend en wilde eend 
zijn eveneens minder nesten werden gevonden.

Aantal nesten versus broedsucces
Op zich zegt het aantal gevonden nesten nog niets over het 
broedsucces van dit jaar. Het is niet altijd bekend of de jongen 
vliegvlug zijn geworden.
Om dat te weten moeten er in de afzonderlijke gebieden 
twee typen inventarisaties worden uitgevoerd, één gericht op 
het aantal broedparen en de andere op het aantal alarmeren-
de ouders. 
De meest betrouwbare en gestandaardiseerde methode om 
het aantal broedparen vast te stellen, is de BMP methode die 
is ontwikkeld door Sovon en het CBS. In dit geval wordt met 
vrijwilligers een eenmalige inventarisatie uitgevoerd op het 
juiste moment.
Daarna wordt een alarmtelling uitgevoerd, waarbij het aantal 
alarmerende paren met jongen worden genoteerd, vlak voor 
het vliegvlug worden. 
Het aantal broedpaar en het aantal alarmerende ouders geeft 
een beeld van het broedsucces, terwijl nestsucces iets zegt 
over de uitkomstresultaten van het nest.
Op een aantal plaatsen in Noord-Holland is het het broedsuc-
ces gemeten, deels als onderdeel van een cursus. Zo werd het 
broedsucces gemeten in (een deel van) de Zeevang, de 
Schaalsmeerpolder, het Oosterveld bij Limmen, de Grafter-
meer, het Amstelland en een aantal gebieden op Wieringen. 

Geslaagd broedsucces grutto in reservaten en bij agra-
risch natuurbeheer
De Zeevang, het Oosterveld, de Schaalsmeerpolder en Am-
stelland laten een voor grutto’s zeer geslaagd broedseizoen 
zien. Het gaat hierbij om gebieden met veel aangepast be-
heer. De inventarisaties hierbuiten gaven juist een ongunstig 
beeld. 
Tellingen op verzamelplaatsen, de plaatsen op natte plekken 
waar jonge grutto’s foerageren en verzamelen, hebben uitge-
wezen dat daar dit jaar niet veel gruttojongen te vinden wa-
ren. De vroege maaidata lijken de vogels toch parten te heb-
ben gespeeld. Weinig kuikens zijn groot geworden, ondanks 
de gunstige weersomstandigheden. Het vroege maaien in 
combinatie met andere factoren, leidde tot een lagere repro-
ductie (Hoogeboom & Visbeen, 2015; Schekkerman et al., 
2014). De lage predatiedruk van dit jaar (12% van de legsels), 
lijkt deze veronderstelling te ondersteunen. 
Kieviten lijken het dit jaar wel beter gedaan te hebben. De in-
druk is dat vrijwilligers meer vliegvlugge kievitpullen zagen 
dan de laatste jaren. Toch blijft het moeilijk om op basis van 
indrukken harde conclusies te trekken over het broedsucces. 
Ten aanzien van de overleving van kievit kuikens zal veel meer 
onderzoek moeten plaatsvinden, voordat hierover echt iets 
kan worden gezegd. 
Het broedsucces van tureluur en scholekster kan alleen met 
ring-onderzoek of een BMP intventarisatie worden gemeten. 
Een beeld van het effect van weidevogelbescherming kan 
voor deze soorten alleen op basis van het aantal gevonden 
nesten. 
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Scholekster op voetbalveld
De prijs voor het meest opmerkelijke broedgeval van 
2014 komt wel in aanmerking van een scholeksterecht-
paar. Van de voetbalclub uit Jisp kwamen verontruste te-
lefoontjes omdat een paartje uitgerekend de middenstip 
van het A-veld als nestplaats had uitgekozen. Ondanks 
dat de eieren enkele malen vanwege een voetbalwed-
strijd, en zelfs in verband met een toernooi op Hemel-
vaartsdag,  even uit het nest werden gehaald, kwam één 
van de eieren uit. Uiteindelijk raakten de ouders het kui-
ken binnen een week kwijt. Vermoedelijk aan een preda-
tor, hoewel het kuiken zich bij gevaar onder de legger 
van het doel verstopte. Een tweede broedpoging deed 
het echtpaar op 10 meter van de middenstip, maar toen 
was het voetbalseizoen inmiddels gedaan.

Het scholeksterkuiken voor het doel. Fotograaf: Wim Tijsen
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Provincie Noord-Holland wil het weidevogelbeheer optimali-
seren en subsidies effectiever inzetten. Dat kan door meer 
geld in minder gebieden te besteden. Daarom worden kern-
gebieden aangewezen. Onderzoeksbureau Alterra heeft daar-
voor een plan gemaakt en kerngebieden begrensd. Land-
schap Noord-Holland heeft dit voorstel verder verfijnd op 
basis van input van betrokken organisaties en Actuele PNI 
rapporten. Daarnaast is er een voorstel gemaakt voor een be-
grenzing van scholeksterleefgebieden in Noord-Holland.

Naar meer beheer
Van de beherende partijen zoals de Agrarische Collectieven 
vraagt de provincie voorstellen voor structurele kwaliteitsver-
beteringen van het leefgebied van de weidevogels. Verder 
zullen zij in een offerte aangeven hoe zij optimaal beheer wil-
len realiseren in de weidevogelkerngebieden. De provincie 
wil via deze werkwijze komen tot verbetering van weidevo-
gelbiotoop en wil daarmee de achteruitgang van de weide-
vogels stoppen.

Leefgebieden NNN 
Buiten het Nieuwe Natuur Netwerk (NNN, voorheen EHS) is 
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer belangrijk voor 
het behoud van de biodiversiteit. Landelijke worden er vijf 
leefgebieden onderscheiden waarbinnen de omstandighe-
den moeten verbeteren ten behoeve van de soorten die daar 
voorkomen. Het leefgebied ‘open grasland’, ‘open akkerland’ 
en ‘natte dooradering’ zijn onder andere van belang voor wei-
devogels. 
Om de begrenzingen van de leefgebieden van zowel kritische 
als niet-kritische soorten in het ‘open grasland’ te bepalen, ge-
bruikt de provincie de weidevogelkerngebieden en scholek-
sterleefgebieden die uit het onderzoek kwamen.
In het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 Provincie Noord-Hol-
land wordt dit nader toegelicht (zie kader)

Weidevogelkerngebieden voor kritische soorten 
Weidevogelkerngebieden zijn gebieden die optimaal zijn of 
worden ingericht voor weidevogels en (daardoor) kunnen 
functioneren als brongebied van een duurzame populatie. Bij 
de selectie van kerngebieden zijn grutto, tureluur en slob-
eend als indicatorsoorten genomen: drie soorten van de natte 
kruidenrijke graslandgebieden met een late maaidatum. Voor 
het bepalen van de kerngebieden is gebruik gemaakt van 
soortspecifieke grenswaarden voor slobeend tenminste 3 
broedparen per 100 hectare, voor grutto tenminste 15 bp/100 
ha, voor tureluur tenminste 10 bp/100 ha en tezamen tenmin-
ste 28bp/100ha. Ook heeft een kerngebied een minimale 
grootte van 50 hectare. De minimale openheid is 400 meter, 
terwijl meer dan 600 meter optimaal is. Als randvoorwaarde 
voor de drooglegging geldt een waterpeil van niet meer dan 

20 cm onder maaiveld in veengebieden, 30 cm in klei-op-
veengebieden en 45 cm in kleigebieden. Een dergelijke wa-
terhuishouding zal ook bijdragen aan een kruidenrijke vege-
tatie, waarvan bekend is dat deze belangrijk is voor de 
populatieontwikkeling van weidevogels.
Voorts is de vochtigheidsgraad van de bodem bepalend voor 
de voedselopname en ontwikkeling van de vegetatie ter plek-
ke en daarmee ook voor het voedselaanbod voor de kuikens. 
Ook de maaidatum is zeer relevant: een maaidatum van 15 
juni of later vergroot de kans op een positieve populatieont-
wikkeling. Ten slotte zal een lage mestgift leiden tot een 

5. Naar kerngebieden weidevogels; meer 
geld in minder gebieden

Uit: Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 Provincie Noord-Hol-
land

Criteria voor de begrenzing van leefgebied ‘open grasland’
Ondanks de inspanningen om de weidevogels te behou-
den, is hun aantal afgenomen. Bij ongewijzigd
beleid zal dit verder afnemen. Om de achteruitgang van 
weidevogels tegen te gaan en de financiële middelen voor 
weidevogelbeheer effectief te besteden, kiest de provincie 
Noord-Holland met ingang van 2016 voor weidevogelkern-
gebieden (Ontwerp Natuurbeheerplan 2016). Deze aanpak 
is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek van 
onderzoeksbureau Alterra. Zij heeft daarvoor onder meer de 
weidevogelgegevens van de Provinciale Natuur Informatie 
(PNI) geanalyseerd. Voor de provincie Noord-Holland heeft 
zij de kerngebieden op kaart gezet (Sierdsema et al 2013; 
Schotman et al 2014). Om de begrenzingen van de leefge-
bieden van zowel kritische als niet-kritische soorten in het 
open grasland te bepalen, gebruikt de provincie de weide-
vogelkerngebieden en scholeksterleefgebieden die uit het 
onderzoek kwamen. De kerngebieden vormen de leefge-
bieden voor de kritische soorten zoals de grutto; de scholek-
sterleefgebieden vormen de leefgebieden van de niet-kriti-
sche soorten.
 Het leefgebied open grasland vertoont op onderdelen 
overlap met het leefgebied natte dooradering. Maatregelen 
zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, plas-
drasgebieden en overwinteringsplaatsen voor amfibieën en 
vissen, het verbinden van polderpeilvakken (om migratie-
mogelijkheden voor watergebonden soorten te verbeteren) 
en het toepassen van een natuurlijk waterpeil zijn voor 
soorten in beide leefgebieden van belang. Bij het  Natuur-
beheerplan 2016 (zie website van de provincie)is een sepa-
rate kaart gevoegd met de weidevogelkerngebieden, zowel 
binnen als buiten het NNN. Deze begrenzing zal worden 
opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening, zo-
dat de planologische bescherming van deze gebieden 
wordt geborgd (op grond van artikel 25 PRV). 
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bruikbare grassnede na 15 juni en ontwikkeling of behoud 
van kruidenrijk grasland.

Scholeksterleefgebieden voor niet kritische soorten 
Scholeksterleefgebieden zijn geselecteerd op tenminste 10 
broedparen scholekster per 100 hectare. De kaart dekt even-
eens de meeste agrarische gebieden langs de Waddenzee-
kust die van groot belang zijn voor scholeksters.
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6. Nesttellingen versus BMP 
inventarisaties
Veel mensen zijn betrokken bij de bescherming en beheer 
van weidevogels. Voor zowel de beheerders als provincie is 
onderzoek naar weidevogels van belang om het effect van 
het beheer en beleid te kunnen monitoren. Het effect kan 
worden gemeten op basis van onder andere soorten, aantal-
len, trends, verspreiding, broedlocatie en nest- en broedsuc-
ces. Verschillende methodes kunnen hiervoor gebruikt wor-
den afhankelijk van de gestelde vraag.
In de voorgaande hoofdstukken werden twee methoden toe-
gepast:

1. BMP methode (territoriumkartering) voor de provinciale 
weidevogelmonitor en het weidevogelmeetnet. Dit is een 
landelijk afgesproken protocol zoals vastgelegd in de 
Werkwijze Natuurmonitoring en –Beoordeling Natuurnet-
werk en Natura 2000/PAS  (Van Beek et al., 2014). De BMP 
methode is ontwikkeld door Sovon Vogelonderzoek Ne-
derland en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
2. Nestonderzoek: vrijwillige weidevogelbeschermers en 
agrariërs werken veelal met nestvondsten om weidevoge-
laantallen te monitoren. 

Omdat de uitkomsten van beide methoden kunnen verschil-
len, ontstaat er met regelmaat discussie over de juistheid van 
beide typen inventarisaties. Een belangrijke vraag is hoe de 
nesttellingen zich verhouden tot een BMP territoriumkarte-
ring.
Eerdere vergelijkingen tussen nestvondsten en aantallen terri-
toria lieten zien dat in gebieden waar vogels geclusterd broe-
den dit niet in diezelfde mate werd teruggevonden in de in-
ventarisaties, terwijl op plekken waar geen of nauwelijks 
nesten werden gevonden de inventarisaties wel broedparen 
opleverden (Wymenga et al. 2000). Het beeld ontstond dat 
met de territoriumkartering de aanwezige broedparen meer 
worden uitgesmeerd over een gebied, maar dat het totaal 
aantal broedparen in een gebied goed correleerde met het 
gevonden aantal nesten. 
Ervarenheid en bezoekschema’s en weersomstandigheden 
kunnen tijdens telronden soms veel verklaren (mmd. W. Teu-
nissen, 2015).
Een goede documentatie van de inventarisaties is erg belang-
rijk. Landelijk wordt ernaar gestreefd dat vrijwilligers de nes-
ten op locatie instippen op weidevogelbescherming.nl (zie 
ook Hoofdstuk 4)
In de volgende tabel zijn beide methoden uiteengezet. 

Conclusie: resultaten BMP en nesttellingen zijn niet te 
vergelijken
Zoals in de tabel als is aangegeven worden territoriumstippen 
op de hoogste broedcode neergelegd. Dat hoeft dus niet de 
nestlocatie te zijn. Als je een BMP-stippenkaart gaat vergelij-
ken met een nestenkaart kan het dus heel goed zijn dat de 

territoriumstip en de nestlocatie niet op dezelfde plek liggen. 
Als je dan de BMP-kaart op deze manier gaat aanvullen kom 
je veel hoger uit, vanwege dubbeltellingen. Een tweede pro-
bleem is dat bij de nesten geen onderscheid maakt tussen 
eerste en vervolglegsels (zie ook Hoofdstuk 4). Op deze ma-
nier worden appels met peren vergeleken (mmd. W. Teunis-
sen, 2015).
Verder bleek dat vaak niet gebiedsdekkend gegevens worden 
verzameld van de gevonden nesten.
Uit voorgaande blijkt dat je resultaten uit nesttellingen niet 
kan vergelijken met resultaten uit BMP tellingen. De gegevens 
worden met verschillende doelen verzameld, en op verschil-
lende schaalniveaus vergeleken. 
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BMP Nesttellingen

Aanleiding

Sovon Vogelonderzoek Nederland en het CBS hebben een me-
thode ontwikkeld om aantalsontwikkeling van broedvogels in-
zichtelijk te maken: het Broedvogel Monitoring Project, oftewel 
BMP. Met deze methode worden territoria van weidevogels ge-
karteerd. Deze gegevens worden volgens een standaardproce-
dure verzameld. Hierdoor wordt bereikt dat gegevens tussen 
gebieden of jaren onderling vergelijkbaar worden en (relatieve) 
veranderingen in aantallen (trends) zichtbaar worden gemaakt. 
De methode heeft bewezen betrouwbare gegevens te leveren 
over aantallen, trends en verspreiding voor alle soorten.

Weidevogels zijn grondbroeders en ze broeden in grote aantal-
len bij boeren in bouw- en grasland. Door intensivering van de 
landbouw komen de legsels in aanraking met agrarische activi-
teiten zodat deze het zonder bescherming vaak niet redden. 
Nesten worden gezocht om ze te kunnen beschermen bij agrari-
sche activiteiten zoals maaien, ploegen, frezen, bemesten en be-
weiden. Zij worden gemarkeerd met twee stokken of met een 
nestbeschermer bij beweiding. Bij legselbeheer in het kader van 
de SNL-A betalen veel agrarische natuurvereniging de agrariër 
een vergoeding voor de gevonden en beschermde nesten.

Doel

Het doel van BMP inventarisaties is het monitoren van broedvo-
gelpopulaties op lokale, regionale, provinciale en landelijke 
schaal. Zo kan een vinger aan de pols worden gehouden over 
hoe het gaat met een soort, kunnen signalen worden opgevan-
gen als er veranderingen optreden en geeft informatie voor be-
leid.

Vrijwillige weidevogelbescherming heeft tot doel nesten te be-
schermen tegen agrarische activiteiten zoals maaien, frezen en 
weiden. De vrijwilligers, en soms agrariërs, registeren de nesten 
om de resultaten van de bescherming en nestsucces te meten. 
De ANV controleert veelal de nesten. Op basis hiervan vinden 
uitbetalingen aan boeren plaats.

Methode

Op meerdere momenten, zogenaamde ‘rondes’, in het broedsei-
zoen worden op basis van gedrag vogels geïnventariseerd. Er 
wordt met een verrekijker of telescoop dan wel gehoor vanaf de 
weg gewerkt en in grote percelen of percelen met hoge dicht-
heden worden insteken gemaakt.
De resultaten uit de rondes worden door middel van een com-
puterprogramma geclusterd tot territoria. Territoriumstippen 
worden op de hoogste broedcode neergelegd. Dat hoeft dus 
niet de nestlocatie te zijn.
Voor het karteren van territoria is een goede handleiding be-
schikbaar waarin de standaardmethode wordt uitgelegd (Van 
Dijk A.J. & Boele A. 2011).

Voor het vinden van nesten zijn wel richtlijnen maar iedere vrij-
williger heeft veelal zijn eigen strategie. Die kan bestaan uit het 
systematisch afzoeken van een perceel tot het observeren van 
gedrag, zoals opvliegende vogels en naar het nest terugkerende 
vogels volgen. De start van het nesten zoeken en einde, kan tus-
sen gebieden, waarnemers en jaren verschillen (Nijland et al., 
2010). De onderzoeksinspanning kan sterk variëren en van stan-
daardisatie is dan ook geen sprake. 
De ervaring en het talent van een nestenzoeker heeft grote in-
vloed op de resultaten. Variatie in legbegin, graslengte en vind-
kans van soorten maakt het zoeken van nesten een specialisatie. 
Vervolglegsels (een bekend fenomeen bij vooral kieviten) wor-
den niet apart geregistreerd. Bij kieviten speelt polygamie ook 
nog een rol, waarbij een mannetje meerdere vrouwtjes heeft en 
dus ook meerdere nesten.

Uitvoering

BMP tellingen worden uitgevoerd door mensen die ervaring 
hebben in het herkennen van vogelsoorten en het onderschei-
den van verschillende gedragingen en geluiden van vogels. 
BMP tellingen worden vaak door deskundigen van een ecolo-
gisch bureau uitgevoerd. Maar ook deskundigen vrijwilligers, 
veelal aangesloten bij vogelwerkgroepen inventariseren. De laat-
ste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan de oplei-
ding van de vrijwilligers door ze een cursus BMP methode aan te 
bieden. 
Resultaten van vrijwilligers worden meestal aangeleverd aan So-
von, waar een validatieslag plaats vindt. 

Het tellen van nesten wordt uitgevoerd door vrijwilligers van 
Vrijwillige Weidevogelbescherming en door veldwerkers van de 
Agrarische Natuurvereniging. Vrijwilligers zijn niet bij de ANV 
aangesloten, maar de ANV kan soms wel veldkaarten geven of 
vragen om nesten te zoeken op bedrijven die een beheerpakket 
hebben afgesloten.
Vrijwilligers zoeken de nesten en markeren deze, noteren het in 
een nestregiastratieboek en soms ook op een veldkaart. Lande-
lijk wordt ernaar gestreefd dat de nesten op locatie worden in-
gestipt op weidevogelbescherming.nl. Dat wordt grotendeels 
gedaan, maar in West-Friesland wordt maar een klein deel van 
de nesten ruimtelijk vastgelegd. Wel wordt het aantal nesten per 
bedrijf per soort ingevoerd.

Tabel 1. Vergelijking tussen de twee methoden om weidevogels te inventariseren.
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Boeren die een SNL contract hebben afgesloten zijn verplicht in 
hun bedrijf een nestregistratiekaart op te hangen, de zoge-
naamde stalkaart. Het bestaat uit een plattegrond en uit een 
turflijst. Op de percelen waarop een contract is afgesloten moet 
het aantal nesten worden genoteerd. De boer is verantwoorde-
lijk voor de kaart en hij levert het na het broedseizoen bij de 
ANV in voor de uitbetaling

Onderzoeksgebied

BMP inventarisaties ten behoeve van trends op provinciale en 
landelijke schaal worden altijd uitgevoerd in vast begrensde 
telgebieden. De grenzen van de telgebieden zijn landelijk 
vastgelegd door Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Altijd op bedrijfsniveau. ANV registreert alleen nesten op perce-
len met een SNL pakket, soms ook op percelen zonder pakket. 
Op percelen met een laat-maaien beheer en bollenland registre-
ren de vrijwilligers en ANV in principe geen nesten. Een belang-
rijk verschil met BMP is dus dat er niet gebiedsdekkend nestin-
formatie wordt verzameld.

Mogelijkheden

Met de BMP gegevens zijn populatieontwikkelingen op lan-
delijk, provinciaal of gebiedsniveau te berekenen. De popula-
tieontwikkeling kan op het vlak van aantallen, dichtheden en 
ruimtelijke verspreiding worden geanalyseerd.

Het lokaliseren van nesten is in alle gevallen een methode, die 
veel informatie kan opleveren over de
exacte nestlocatie, uitkomstdata en het uitkomstsucces. Het nest 
of legsel is hét bewijs dat een vogel het betreffende terrein als 
broedgebied gebruikt. Het kan worden gebruikt bij last minute 
beheer.

Onmogelijkheden

Bij hoge dichtheiden zijn afzonderlijke territoria soms moeilijk te 
bepalen. Daarvoor is ervaring nodig, en soms moeten er inste-
ken in het gebied worden gemaakt.

Vanwege de variatie in het verzamelen van gegevens, ervaring 
van de vrijwilliger, variatie in onderzoekintensiteit, het gebied 
dat jaarlijks wordt afgezocht en het aantal bezoeken lenen deze 
gegevens zich niet goed voor een vergelijking tussen gebieden 
of jaren als het gaat om de aantalsontwikkeling (Nijland et al., 
2010). Uiteraard biedt het wel mogelijkheden om ontwikkelin-
gen in uitkomstsucces, verliesoorzaken, legbegin, enz. te moni-
toren. De nesten van een belangrijk deel van de soorten zijn las-
tig te vinden. Van sommige soorten worden dan ook vrijwel 
nooit of maar een klein deel van de nesten gevonden. Hierdoor 
kan met deze methode geen goed beeld worden verkregen van 
de soortenrijkdom en aantallen.
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