
de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland

Dorien Hoogeboom

d.hoogeboom@natuurlijkezaken.nl

Frank Visbeen

f.visbeen@natuurlijkezaken.nl

Het provinciale weidevogel-
meetnet in 2015



2



3

Landschap Noord-Holland - Het provinciale weidevogelmeetnet in 2015

1.1 Inleiding 

In het provinciale natuurbeleid spelen weidevogels al lange 

tijd een grote rol en de provincie Noord-Holland laat regel-

matig weidevogelonderzoek uitvoeren. Het betreft twee 

typen weidevogelonderzoek. Sinds 1979 worden groot-

schalige gebiedsdekkende weidevogeltellingen uitgevoerd 

via de Provinciale Natuurinventarisatie (PNI) 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. 

In dit artikel leest u over de resultaten van 2015 en de aan-

talsontwikkeling vanaf 1990.

1.2 Langstlopende meetnet van Nederland.
Het provinciale weidevogelmeetnet Noord-Holland bestaat 

alweer 29 jaar. In 1987 vond de eerste weidevogelinventari-

satie in proefvlakken plaats. Het is daarmee één van de oud-

ste weidevogelmeetnetten 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 in 2005 

zijn daar 22 nieuwe aan toegevoegd (zie figuur 1.1). In 2012 

is het Noord-Hollandse weidevogelmeetnet ‘crisisbesten-

dig’ gemaakt door enkele bezuinigingen door te voeren. 

Dit lukte door de vijfde telronde te schrappen en een deel 

van de proefvlakken niet meer jaarlijks te tellen. In andere 

provincies worden nog wel vijf telrondes uitgevoerd.

Er zijn in 2015 58 (3.299ha) van de 73 proefvlakken geteld. 

De tellingen worden verricht volgens de methode van het 

Broedvogelmonitoringproject-weidevogels (BMP-w), met 

uitzondering van het voorgeschreven aantal rondes.

Bij dit onderzoek zijn verschillende organisaties betrokken. 

Landschap Noord-Holland voert het weidevogelmeetnet 

uit voor van de provincie. De coördinatie van het landelijke 

weidevogelmeetnet berust bij Sovon Vogelonderzoek. 

Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en 

Groot voerde het veldwerk uit en zorgde voor de coördina-

tie van het veldwerk. Daarbij was ook een medewerker van 

Sovon betrokken.

 Het provinciale 
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Fig. 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).

Fig. 1.2 Ligging proefvlakken van het provinciale weidevogel-

meetnet Noord-Holland. Tevens is aangegeven of het proefvlak 

binnen of buiten de nieuwe weidevogelleefgebieden 2016 be-

grenzing ligt.
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 1.3 Trend nog steeds negatief, wel weer 
watersnip, zomertaling en wintertaling in 2015
Terwijl de trend voor veel soorten in 2014 stabiel was of 

een lichte toename liet zien was de trend voor de meeste 

soorten in 2015 negatief (zie tabel 1.1). Van bijna alle soor-

ten zijn minder territoria vastgesteld dan het gemiddelde 

van de vijf jaar daarvoor (2010-2014). In 2014 bedroeg het 

totaal aantal territoria 3820, in 2015 was dat 3686 territoria, 

oftewel 11% minder. Omgerekend naar dichtheid zien we 

in 2015 111 territoria per 100 hectare cultuurland (grasland 

+ bouwland), in 2014 ging het om 116 territoria per 100 

hectare.

Hoewel de steltlopers kievit, grutto, tureluur en scholekster, 

bijna allemaal een afname laten zien van meer dan 10% 

(tureluur zelfs 16%), zijn ze in aantal nog altijd het meest 

vertegenwoordigd van alle weidevogelsoorten.                 

Het broedseizoen was koud en winderig en begon laat. Op 

1 juni waren er nog geen vliegvlugge pullen te zien, terwijl 

er in die periode ook grutto’s in groepen werden gezien. 

Dat duidt op een slecht broedsucces. (mmd. R. Brouwer, 

2015). In de Limmerpolder bijvoorbeeld werden er 25 tot 

30 nesten vastgesteld, terwijl er begin juni maar dertien 

alarmerende ouders waren. Positief bericht is dat in het on-

derzoeksplot in Wieringen maar liefst 25 grutto’s broedden. 

Dit gebied is van Staatsbosbeheer. 

Op maispercelen broeden soms hoge dichtheden weide-

vogels, met name van kievit en scholekster. Omdat deze 

percelen wekenlang ongemoeid worden gelaten, kunnen 

de legsels veelal ongestoord uitkomen. Maar het moment 

van inzaaien is soms toch een knelpunt.

In de Boekelermeer bijvoorbeeld was halverwege april 2015 

kolonievorming van kievit te zien, met 60 tot ruim 70 nes-

ten. Twee weken later was dit gebied ingezaaid met mais, 

er was netjes om de nesten heen gewerkt, maar er liepen 

maar drie pullen rond. Twee-en-een halve week later waren 

er maar liefst veertig nieuwe broedpogingen. Ook deze nes-

ten waren netjes gemarkeerd. Of deze succesvol waren we-

ten we niet, omdat alle veldbezoeken al waren uitgevoerd.                                                                                                   

Ongemaaide bloemrijke graslanden in mei en begin 

juni zijn van belang voor kuikens van vooral de grutto. 

Ze vinden er voedsel en dekking. Als de pullen aan de 

wandel gaan zijn ze gemakkelijk te zien door predatoren. 

In onderzoeksplot M011 bijvoorbeeld, waren er eind mei 

geen alarmerende grutto ouders meer. Dat duidt erop dat 

er geen jongen grootgebracht zijn. Dit plot was helemaal 

gemaaid met een enkele pluk gras. Alleen grotere opper-

vlakte ongemaaid kruidenrijk grasland zal positieve effecten 

hebben.

Watersnip is in 2015 echter wel weer vertegenwoordigd. Al 

jaren varieert het aantal territoria tussen de 0 en 2, het zijn 

ook vaak verschillende meetnetplots waar de soort wordt 

vastgesteld. Het ene jaar is het in het Ilperveld, dan in Wa-

terland of het Wormer- en Jisperveld, en in 2015 betrof het 

een broedpaar in een meetnetplot in de Eilandspolder.

In het veldseizoen werd in de Krommenierwoudpolder 

een zenuwachtig kemphaanvrouwtje waargenomen, maar 

uiteindelijk heeft dit niet tot een geldig territorium geleid 

(mmd. R. Brouwer).

Hoewel het aantal van wintertaling en zomertaling de laat-

ste jaren schommelde tussen de 1 en 2 territoria, zijn van 

beide soorten dit jaar 3 territoria vastgesteld. 

Positief is dat meetnetplot M012 wat betreft grutto’s beter 

gaat, en hier heeft ook zomertaling gebroed. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met een biologische varkensboer 

die een deel van zijn terrein plasdras heeft staan.

Aantal territoria 
2015

Aantal 
proefvlakken

Dichtheid 
(3299 ha)

Verschil 
(%) tov 
2010-
2014

Kievit 1029 55 31,2 -8,3
Grutto 900 51 27,3 -13,4
Tureluur 458 50 13,9 -16,7
Scholekster 436 56 13,2 -11,4
Krakeend 374 54 11,3 -4,8
Kuifeend 120 36 3,6 -17,1
Slobeend 108 40 3,3 -25,3
Graspieper 107 32 3,2 7,6
Veldleeuwerik 80 18 2,4 0,5
Gele kwikstaart 67 28 2 -12,3
Wintertaling 3 3 0,1 36,4
Zomertaling 3 3 0,1 -11,8
Watersnip 1 1 0 0
Kemphaan 0 0 0 0

Tabel 1.1  Aantal broedparen (territoria) en proefvlakken van de belangrijkste soorten die zijn waargenomen in het weidevogel-

meet in 2015 (58 proefvakken, 3299 ha). Tevens is de dichtheid per 100 hectare (grasland plus bouwland) aangegeven.
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 1.4 Aantalsontwikkelingen: provinciaal versus 
landelijk
Zoals gezegd startte het weidevogelmeetnet in 1987. Maar 

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 2005 de gegevens be-

trokken 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 

resultaten. 

De jaarlijkse trendlijnen van de tien soorten (figuur 1.2) 

geven aan dat veel soorten weidevogels in Noord-Holland 

achteruit zijn gegaan. We zien dat dat beeld ook landelijk 

speelt. De landelijke trendlijnen gelden wel voor een veel 

groter aantal proefvlakken, waardoor ze minder grillig zijn 

dan de provinciale trendlijnen. 

Kievit gaat al jaren achteruit, maar in 2015 lijkt er toch een 

lichte opleving te zijn, en heeft de soort dezelfde aantallen 

als het startjaar in 1990. Tureluur fluctueert en na een goed 

jaar in 2014 is zij in 2015 in aantal licht afgenomen.

In 2014 hebben alle eenden een afname vertoond ten op-

zichte van 2013. In 2015 zet de afname van slobeend door 

terwijl kuifeend en krakeend toch weer in hogere aantallen 

hebben gebroed.

Graspieper en gele kwikstaart vertonen een grillig beeld, 

vorig jaar hadden ze een wat beter jaar en in 2015 vertonen 

ze toch weer een afname ten opzichte van de populatie in 

1990. 

Grutto, scholekster en veldleeuwerik lijken na 2005 enigs-

zins te stabiliseren. De populatie blijft schommelen op 

ongeveer de helft (scholekster), ongeveer 25% (grutto) en 

75% (veldleeuwerik) minder dan de populatie in 1990. Dat 

zien we ook terug in tabel 1.2. In de periode 2006-2015 is 

de afname van deze soorten minder groot of stabiel, ten 

opzichte van de periode 1990-2005. 

 

Graspieper liet in 2014 een piek zien in Noord-Holland, ter-

wijl het in de rest van het land een slecht jaar was. De soort 

is in 2015 licht toegenomen. Op Texel heeft de veldleeuwe-

rik in vrij hoog aantal gebroed, bleek uit gebiedsdekkend 

onderzoek (Hoogeboom et al., 2016). Dit beeld zien we niet 

terug in het weidevogelmeetnet, hoewel deze soort minder 

sterk is afgenomen dan voorgaande jaren (zie tabel 1.1 en 

figuur 1.2). 
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Figuur 2.2  Trend van tien soorten weidevogels in het Provinciale Weidevogelmeetnet Noord-Holland in 1990-2015 en in het landelijke 
NEM-weidevogelmeetnet in 1990-2014 (bron: CBS/SOVON/NEM).
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Fig. 1.2  Trend (index, waarbij 1990=100) van tien soorten weidevogels in het provinciale weidevogelmeetnet in 1990-2015 en in het 

landelijke NEM-weidevogelmeetnet in 1990-2014 (bron: CBS/SOVON). NB: bij de krakeend is 2005 als basisjaar (=100) gekozen. Trends 

zijn berekend met TRIM.
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1.6 Laatste tien jaar: trend minder negatief

In figuur 1.2 zijn de jaar op jaar veranderingen te zien, maar 

het is ook interessant om na te gaan wat de overall toe- of 

afname is. Daarbij kijken we of er de laatste tien jaar veran-

deringen optreden in aantalsontwikkeling in vergelijking 

met de periode daarvoor (1990-2005). Deze veranderingen 

(trendwaarden) berekenen we met het programma TRIM 

3.53. De berekende trendwaarden staan weergegeven in Ta-

bel 1.2. Deze trendwaarden gebruikt SOVON/CBS ook in het 

landelijk weidevogelmeetnet (Teunissen & Soldaat, 2005).

Alle steltlopers laten in de laatste tien jaar een lichte afna-

me of stabiliteit zien. Kievit lijkt eerst toe te nemen maar 

vertoont over het algemeen een negatieve trend. Grutto en 

Tabel 1.2  Trendwaarden van tien soorten weidevogels in het provinciale weidevogelmeetnet in 1990-2005 en 2005-2015. De 

trendwaarden zijn berekend met TRIM 3.53, daarbij is gebruik gemaakt van het Time Effects model (95% significantie).

scholekster gaan beide in de laatste tien jaar minder sterk 

achteruit dan de periode daarvoor. 

De eenden vertonen de laatste tien jaar nog steeds een 

positieve trend, ook slobeend, die in de periode 1990-2005 

achteruit ging. De sterke groei van krakeend lijkt enigszins 

te verminderen. 

De zangvogels vertonen een sterke verandering. Zij gingen 

in de periode 1990-2005 sterk achteruit en de laatste tien 

jaar laten graspieper en gele kwikstaart juist een sterke 

groei zien. Veldleeuwerik neemt nog steeds af, maar de 

laatste tien jaar is de afname minder sterk.

soort 51 proefvlakken 73 proefvlakken

1990-2005 2006-2015

TW TW

Steltlopers

Scholekster 0,96 0,99

Kievit 0,99 0,99

Grutto 0,97 1,00

Tureluur 1,01 0,99

Eenden

Slobeend 0,97 1,02

Kuifeend 1 1,01

Krakeend 1,16 1,09

Zangvogels

Veldleeuwerik 0,92 0,97

Graspieper 0,98 1,05

Gele kwikstaart 0,94 1,08

0 stabiel

- matige afname (<5% per jaar)

- - sterke afname (> 5% per jaar)

+ matige toename (< 5% per jaar)

++ sterke toename (> 5% per jaar)

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

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

++ sterke toename (> 5% per jaar)
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1.7 Gruttokerngebieden en NNN cruciaal voor 
weidevogels

Vanwege de grote waarde voor weidevogels heeft Provin-

cie Noord-Holland zich ten doel gesteld om de weidevo-

gelstand op peil te houden. De Provincie richtte zich tot en 

met 2015 op zogenaamde Weidevogelkerngebieden en 

Gruttokerngebieden, die indertijd zijn begrensd op basis 

van het voorkomen van een minimale hoeveelheid broed-

paren van een selectie weidevogelsoorten*. Daarnaast 

draagt de provincie zorg voor het Nieuwe Natuur Net-

werk (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). 

Daarbinnen kan subsidie worden aangevraagd voor het 

beheren van land ten behoeve van weidevogels (en andere 

natuurwaarden).

De NNN en de gruttokerngebieden kunnen overlappen. Wij 

hebben onderzocht of weidevogels verschillen in trends 

vertonen binnen de verschillende typen gebieden. 

Uit tabel 1.3 blijkt dat in de proefvlakken buiten de grutto-

kerngebieden en buiten de NNN het met de tien weidevo-

gelsoorten duidelijk veel slechter gaat. Met uitzondering 

van krakeend en gele kwikstaart, nemen alle soorten af in 

gruttokerngebied ja ja nee

NNN ja nee nee

TW TW TW

Steltlopers

scholekster 1,01 0,97 0,95

kievit 1,00 0,98 0,96

grutto 0,99 1,00 0,94

tureluur 1,00 1,00 0,96

Eenden

slobeend 1,00 1,02 0,97

kuifeend 1,04 0,92 0,89

krakeend 1,07 1,00 1,00

Zangvogels

veldleeuwerik 0,98 0,95 0,80

graspieper 1,06 0,98 0,95

gele kwikstaart 1,07 0,97 1,00

n proefvlakken 22 20 24

steltlopers 1,00 0,99 0,96

eenden 1,04 1,01 0,98

zangvogels 1,02 0,99 1,00

beleidsoorten 1,00 0,99 0,96

0 stabiel

- matige afname (<5% per jaar)

- - sterke afname (> 5% per jaar)

+ matige toename (< 5% per jaar)

++ sterke toename (> 5% per jaar)

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

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

++ sterke toename (> 5% per jaar)

Tabel 1.3  Trendwaarde (TW, als 95% betrouwbaarheidsinterval) van tien soorten weidevogels in het provinciale weidevogelmeet-

net in 2005-2015. Het betreft proefvlakken binnen gruttokerngebied en binnen de NNN, proefvlakken binnen gruttokerngebied 

en buiten de NNN en proefvlakken buiten gruttokerngebied en buiten de NNN. De trendwaarden zijn berekend met TRIM.

gebieden buiten NNN en gruttokerngebied.

Voor de steltlopergroep is het beeld in vergelijking met 

berekeningen uit vorige jaren hetzelfde: alle vier soorten 

nemen af buiten NNN en gruttokerngebied, scholekster en 

kievit nemen ook af in gruttokerngebied. En binnen grutto-

kerngebied binnen het NNN zijn alle vier de soorten stabiel.

Bij de eenden laten alle soorten een stabiele of positieve 

trend zien binnen NNN in gruttokerngebied. Het is opval-

lend dat kuifeend hierbuiten een sterke afname vertoond. 

Slobeend, die aanvankelijk ook in gruttokerngebieden 

afnam, laat dit jaar zien dat er juist een positieve trend 

plaatsvindt de laatste tien jaar.

Veldleeuwerik neemt net als kuifeend sterk af in gebie-

den buiten NNN. Binnen NNN is sprake van een matige 

afname, terwijl berekeningen uit voorgaande jaren juist een 

stabiel beeld gaven binnen NNN en gruttokerngebied. Dat 

veldleeuwerik in de grafieken een stabiel beeld vertoont na 

2005, komt doordat de afname minder sterk is buiten NNN 

(maar nog steeds meer dan 5% per jaar).

Graspieper heeft een sterke voorkeur voor gebieden bin-

nen NNN en gruttokerngebied. Gele kwikstaart ook, maar 

is eveneens stabiel in gebieden zonder natuurbeleid. Dat 

komt omdat dit een soort is van akkerland, en akkerland 

* In 2016 gelden er nieuwe begrenzingen voor kerngebieden. De zogenaamde weidevogelleefgebieden en scholeksterleefgebieden die de basis zijn 
voor de begrenzing van het agrarische leefgebied ‘Open grasland’ en ‘Open akker’ (Visbeen et.al. 2014).
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valt meestal niet binnen NNN of gruttokerngebied. 

Samengevat gaan steltlopers en eenden achteruit in 

gebieden zonder natuurbeleid. Vertonen alle groepen 

(steltlopers, eenden, zangvogels) een stabiele trend in 

gruttokerngebieden, en vertonen eenden en zangvogels 

in gruttokerngebieden binnen NNN een positieve trend. 

Daarmee zijn deze gebieden van groot belang voor weide-

vogels. 
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