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openheid en grondwaterstanden in deze gebieden verder 
optimaliseren. En dat komt de weidevogelpopulaties ten 
goede. 

Natuurlijk willen we weten hoe het er in de huidige en de 
toekomstige weidevogelkerngebieden voor staat. Daarom 
houden we het broedresultaat van de verschillende weide-
vogels goed in de gaten. In 2013 is weer een groot deel 
van de provincie gemonitord op de aanwezigheid van  
weidevogels. Het is essentieel dat we niet alleen weten of 
de nesten uitkomen maar ook hoe het de kuikens vergaat. 

Samen met u blikken we terug op het weidevogelseizoen 
2013, staan we stil bij de provinciale weidevogeltrends èn  
besteden wij aandacht aan de weidevogels in de weide-
vogelterreinen van Landschap Noord Holland binnen West 
Friesland, die van Natuurmonumenten op Texel, weide-
vogels en agrarisch natuurbeheer en de Noord Hollandse 
grutto’s met zenders. In dit jaarboek komen al deze onder-
werpen aan bod. 

Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met 
weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de vele 
 beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland 
zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van 
het Nederlandse agrarische landschap. Alleen als we samen 
blijven vechten voor het behoud van weidevogels, zal 
Noord-Holland ook in de toekomst bekend blijven als een 
van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland!

Ernest Briët, 
Directeur Landschap  
Noord-Holland

Na duizenden kilometers vliegen hebben weidevogels juist 
kletsnatte graslanden nodig waar de regenwormen hoog 
in de grond zitten, zodat ze snel kunnen opvetten. Dit was 
niet het geval in maart, toen veel van onze weidevogels 
 terug kwamen om hier te gaan broeden. Normaal is het in 
maart een drukte van jewelste in het weiland met baltsende 
kieviten en foeragerende grutto’s en scholeksters. In 2013 
zagen we een ander beeld. Kieviten trokken massaal  
richting het zuiden. De ingevlogen grutto’s bleven in grote 
verkleumde groepen op de bevroren plas-dras weilanden 
wachten op beter weer. Broeden op de koude graslanden 
was moeilijk voor de weidevogels. Sommige delen waren 
tot halver wege april nog steeds bevroren.

Landschap Noord-Holland kwam in actie. Zij stimuleerde 
vroeg in het voorjaar zo’n vijftien Noord-Hollandse boeren-
bedrijven om ‘greppel-plasdras’ aan te leggen. Er kwamen 
 ineens grote groepen grutto’s op deze greppel plas-dras 
weilanden door de gunstige foerageermogelijkheden. 
Landschap Noord Holland kon dit doen dankzij een fonds 
dat gevuld was door onze Beschermers. Na maart en april 
bleef het koud tot aan juni waardoor de boeren de maai-
werkzaamheden op veel plekken in Noord-Holland uitstel-
den. Daardoor bleven meer weidevogel nesten intact en 
overleefden er meer kuikens. Desondanks namen de  
hoeveelheid beschermde nesten van de meeste soorten 
weidevogels ook dit jaar weer af in Noord Holland. Vooral 
de kievit had erg te kampen met het extreem koude voor-
jaarsweer. 

Het blijft een grote uitdaging om de achteruitgang van de 
weidevogels te doen kenteren. Boeren, vrijwilligers, terrein-
beheerders, agrarische natuurverenigingen en de provincie 
Noord-Holland werkten dit jaar weer intensief samen om 
het tij te keren voor de Nederlandse weidevogel broed-
populaties. Er was veel aandacht voor het door de provincie 
Noord Holland geadopteerde kerngebieden beleid. De  
provinciale subsidie voor het weide vogelbeheer zal zich 
concentreren op weidevogelgebieden waar nog grote  
hoeveelheden weidevogels zitten. Daarnaast moeten hier 
de randvoorwaarden voor een goede weidevogelleef-
omgeving (bijna) optimaal zijn. De belangrijkste rand-
voorwaarden hiervoor zijn met name openheid en grond-
waterpeil. Door concentratie van subsidiegelden kan de 
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In 2012 dachten we dat we te maken hadden met een koud voorjaar. Wat hadden we het mis. 

2013 werd het koudste voorjaar sinds 1984 en zelfs de op tien na koudste van de afgelopen 

100 jaar. Het spreekt voor zich dat dit voor veel weidevogelsoorten niet het gewenste weer-

type was toen ze in Nederland aankwamen. 
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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 regel-
matig weidevogelonderzoek uitvoeren. Het betreft twee typen 
weidevogelonderzoek. Sinds 1979 worden grootschalige 
 gebiedsdekkende weidevogeltellingen uitgevoerd via de 
Provinciale Natuurinventarisatie (PNI, zie Hoofdstuk 2) en 
 vanaf 1987 is ook een weidevogelmeetnet gestart.  
Dit weidevogelmeetnet is bedoeld om de ontwikkelingen 
van weidevogels in graslandgebieden op de voet te volgen. 
U leest eerst de resultaten van 2013 en de aantalsontwik-
keling over de periode 1990-2013, met bijzondere aandacht 
voor de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. 

1.2 Weidevogelmeetnet Noord-Holland 
 oudste van Nederland
Het provinciale weidevogelmeetnet Noord-Holland is één 
van de oudste weidevogelmeetnetten in ons land en maakt 
onderdeel uit van het landelijke weidevogelmeetnet. Het valt 
onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Vanaf 
1987 worden jaarlijks weidevogels geteld in de proefvlakken. 
In 2013 bestond het meetnet dus 27 jaar. 
Bij dit onderzoek zijn verschillende organisaties betrokken. 
Landschap Noord-Holland voert het weidevogelmeetnet  
uit in opdracht van de provincie. De coördinatie van het 
 landelijke weidevogelmeetnet berust bij SOVON Vogel-
onderzoek Nederland. Ecologisch Onderzoeks- en Advies-
bureau Van der Goes en Groot voerde het veldwerk uit. 
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 1.2). In 2012 
is het weidevogelmeetnet ‘crisisbestendig’ 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. Er zijn in 2013 58 (3.228ha) van de  
73 proefvlakken geteld, De tellingen worden verricht  volgens 
de methode van het Broedvogelmonitoringproject-weide-
vogels (BMP-w), met uitzondering van het voor geschreven 
aantal rondes.

1.3 Kievit en grutto ook in 2013 meest  
talrijk in het meetnet
We stelden in 2013 4.154 broedparen weidevogels vast, 
 oftewel gemiddeld 129 broedparen per 100 hectare grasland 
plus bouwland.
Zoals al vanaf het begin van het meetnet, behoren de kievit 
en grutto ook in 2013 tot de meest talrijke soorten (zie tabel 

2.1). Hoewel de kievit duidelijk afneemt en de grutto redelijk 
op peil blijft, hebben in tegenstelling tot 2012, toch weer 
meer kieviten dan grutto’s gebroed. Grutto, tureluur, kievit en 
scholekster hebben een gezamenlijke dichtheid van 99 paar 
per 100 ha in 2013. Ze bepalen daarmee onveranderd het 
weidevogelbeeld in het meetnet.
De meeste proefvlakken liggen in het veenweidegebied 
van Noord-Holland, waardoor de dichtheden van grutto  
en tureluur relatief hoog zijn. 
Wintertaling en zomertaling zijn ook dit jaar weer in zeer 
klein aantal aanwezig, ze zijn slechts in één of enkele proef-
vlakken waargenomen. Na drie jaar afwezigheid broedde  
er toch weer een kemphaan. Watersnip is niet vastgesteld.

Het provinciale weidevogelmeetnet in 2013
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1.4 Eenden zorgen voor toename  weide vogels 
in 2013
Het jaar 2013 is wat weidevogels betreft een vrij goed jaar. 
Vergeleken met de gemiddelde aantallen in de periode 
2008-2012, is het totaal aantal getelde weidevogels in 2013 
aanzienlijk hoger, namelijk 11,8%. Die toename is vooral te 
danken aan de eenden, met grote uitschieters ten opzichte 
van 2008-2012.
Van acht soorten zijn de aantallen gelijk aan of hoger dan  
het gemiddelde aantal in 2008-2012. 
Voor de kievit was 2012 een dramatisch jaar, maar gelukkig 
vertoont de soort in 2013 weer een beter beeld, met een 
 toename van 14,8%.

Graspieper vertoonde vorig jaar ook nog een grote positieve 
verandering, maar 2013 brengt een totaal tegenovergesteld 
resultaat met een afname van -14,4%. Deze soort kan jaarlijks 
flink fluctueren in aantallen, over de afgelopen tien jaar is 
geen betrouwbare trend te berekenen (zie tabel 1.2).
Veldleeuwerik neemt onverminderd af, dit jaar nog meer dan 
de afgelopen jaren, namelijk -20% tegenover -16% vorig jaar. 
In vergelijking met de langjarige trend is de afname van 
 veldleeuwerik iets minder dramatisch (zie tabel 1.2). De gele 
kwikstaart vertoont daarentegen een kleinere afname van 
-4%, maar ook bij deze soort is het beeld over de afgelopen 
tien jaar juist iets positiever.

Tabel 1.1 Aantal broedparen (territoria) en proefvlakken van de 
 belangrijkste soorten waargenomen in het weidevogelmeet in 2013 
(58 proefvakken, 3228 ha). Tevens is de dichtheid per 100 hectare 
(grasland plus bouwland) en het procentuele verschil met het   
gemiddeld aantal in 2008-2012 aangegeven (trend). Bij deze bereke-
ning zijn alleen de proefvlakken meegenomen die in 2013 zijn geteld.
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kievit 1201 56 37,2 14,8

grutto 1039 51 32,2 10,4

scholekster 482 57 14,9 6,1

tureluur 481 50 14,9 -3,6

krakeend 437 54 13,5 55,7

kuifeend 150 37 4,6 29,5

slobeend 143 42 4,4 19,2

graspieper 83 30 2,6 -14,4

veldleeuwerik 77 18 2,4 -20,0

gele kwikstaart 57 23 1,8 -4,0

zomertaling 2 1 0,1

wintertaling 1 1 0,0

kemphaan 1 1 0,0

watersnip 0 0 0,0

totaal weidevogels 4154 128,7 11,8%

gruttokern + EHS

gruttokern

EHS

overige plots

legenda

Figuur 1.1 Ligging proefvlakken van het provinciale 
 weidevogelmeetnet Noord-Holland. Tevens is aangegeven 
of een proefvlak binnen of buiten een gruttokerngebied 
en/of binnen of buiten de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) ligt zie ook 1.5). 
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Het provinciale weidevogelmeetnet in 2013

Figuur 1.2 Trend (index, waarbij 1990=100) van tien 
soorten weidevogels in het provinciale weidevogel-
meetnet in 1990-2013 en in het landelijke NEM-weide-
vogelmeetnet in 1990-2012 (bron: CBS/SOVON). NB: bij 
de krakeend is 2005 als basisjaar (=100) gekozen. Trends 
zijn berekend met TRIM.
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1.5 Aantalsontwikkelingen: provinciaal  versus 
landelijk
Zoals gezegd startte het weidevogelmeetnet in 1987.  
Maar omdat in de eerste jaren de methodiek werd aan gepast, 
geldt het jaar 1990 als basisjaar (index = 100). Voor de lange ter-
mijn-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 (Panne-
koek en Van Strien, 2001).
Bij de trendberekeningen passen we een weging toe zodat rij-
kere 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  
achteruitgaan. We zien dat er een opmerkelijke overeenkomst 
 bestaat met de trendlijnen van het landelijke meetnet. De lande-
lijke trendlijnen gelden wel voor een veel groter aantal proefvlak-
ken, waardoor ze minder grillig zijn dan de  provinciale trend-
lijnen. De tureluur vertoont vanaf 2008 een duidelijke afname, dit 
is niet direct zichtbaar in de landelijke trendlijn. Statistisch gezien 
spreken we van een stabiele  situatie in de afgelopen tien jaar in 
plaats van afname (zie tabel 1.2). 

1.6 Laatste tien jaar: trend minder negatief
Het is interessant om te zien of er de laatste tien jaar ver-
anderingen optreden in aantalsontwikkeling in vergelijking met 
de periode daarvoor (1990-2003). Deze veranderingen (trend-
waarden) berekenen we met het programma TRIM 3.53. De be-
rekende trendwaarden staan weergegeven in  Tabel 1.2. Deze 
trendwaarden gebruikt SOVON/CBS ook in het landelijk weide-
vogelmeetnet (Teunissen & Soldaat, 2005).

Vijf soorten laten de laatste tien jaar positievere aantals-
ontwikkelingen zien dan in de periode daarvoor. Grutto en slob-
eend namen in de periode 1990-2003 matig af maar  lijken de 
laatste tien jaar stabiel. Kuifeend en gele kwikstaart waren stabiel 
en nemen vanaf 2004 matig toe. En hoewel  afname van de veld-
leeuwerik nog altijd een somber feit is, neemt de soort de laatste 
tien jaar matig af in plaats van sterk.
Negatieve ontwikkelingen zien we bij kievit en tureluur.  
Kievit was stabiel en neemt sinds 2004 matig af, en tureluur nam 
toe en is nu stabiel. 
Scholekster en krakeend laten geen verschil zien in trend in de 
laatste tien jaar en daarvoor. Scholekster neemt matig af terwijl 
krakeend een absoluut succes is met een constante sterke toe-
name vanaf 1990.
Samengevat is de trend voor de meeste soorten minder  negatief 
dan vòòr 2004, desondanks blijven soorten achteruitgaan en 
blijft inspanning nodig. 
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Het provinciaal weidevogelmeetnet in 2012

Tabel 1.3 Trendwaarde (TW, als 95% betrouwbaarheidsinterval) en trendclassificatie (TC) van tien soorten weidevogels in 
het provinciale weidevogelmeetnet in 2004-2013. Het betreft proefvlakken binnen gruttokerngebied en binnen de EHS, 
proefvlakken binnen gruttokerngebied en buiten de EHS en proefvlakken buiten gruttokerngebied en buiten de EHS. De 
trendwaarden zijn berekend met TRIM.

51 proefvlakken

1990-2003

73 proefvlakken

2004-2013

soort TW TC TW TC

scholekster 0,95 - 0,98 -

kievit 0,99 0 0,98 -

grutto 0,97 - 0,99 0

tureluur 1,01 + 1,01 0

slobeend 0,96 - 1,01 0

kuifeend 1 0 1,04 +

krakeend 1,15 ++ 1,11 ++

veldleeuwerik 0,92 -- 0,95 -

graspieper 0,97 - 1,02 ?

gele kwikstaart 0,94 0 1,06 +

gruttokerngebied ja ja nee

EHS ja nee nee

TW TC TW TC TW TC

scholekster 0,98-1,02 0 0,95-1,00 - 0,93-0,99 -

kievit 0,96-0,99 - 0,97-1,03 0 0,95-0,99 -

grutto 0,99-1,01 0 0,99-1,03 0 0,89-0,94 --

tureluur 0,99-1,02 0 0,99-1,04 0 0,94-1,01 ?

slobeend 1,00-1,05 + 0,92-1,01 ? 0,82-0,95 --

kuifeend 1,04-1,10 + 0,92-1,04 ? 0,85-0,95 --

krakeend 1,06-1,11 ++ 1,00-1,06 + 0,95-1,02 0

veldleeuwerik 0,93-1,04 ? 0,67-1,17 ? 0,66-0,85 --

graspieper 0,98-1,06 ? 0,94-1,07 ? 0,82-0,95 --

gele kwikstaart 1,03-1,16 + 0,87-1,01 ? 0,94-1,11 ?

n proefvlakken 22 20 24

steltlopers 0,99-1,00 0 0,99-1,01 0 0,94-0,97 -

eenden 1,05-1,08 ++ 0,99-1,03 0 0,93-0,98 -

zangvogels 0,99-1,03 0 0,95-1,01 0 0,94-1,02 ?

beleidsoorten 1,00-1,01 + 0,99-1,01 0 0,94-0,97 -

1.7 Gruttokerngebieden en EHS cruciaal voor 
het bereiken van doelstellingen
Werkt het natuurbeleid (zie kader hoofdstuk 2)? In provincie 
Noord-Holland liggen natuurgebieden die horen bij de 
 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en gruttokerngebieden en 
weidevogelkerngebieden (zie kader in Hoofdstuk 2). Deze 
kunnen overlappen.
Proefvlakken van het weidevogelmeetnet liggen verspreid in 
de provincie, binnen en buiten de EHS en binnen en buiten 
kerngebieden. Het is interessant om te zien of weidevogels 
verschillen in aantallen vertonen binnen de verschillende 
 typen gebieden. 
Tabel 2.3 toont de periode 2004-2013, op basis van de trend-
analyse met TRIM. De combinatie ‘binnen de EHS en buiten 
gruttokerngebied’ is buiten beschouwing gelaten omdat 
deze te klein is voor een trendanalyse (8 proefvlakken). 

Uit de tabel blijkt dat in de proefvlakken buiten de grutto-
kerngebieden en buiten de EHS het weidevogels duidelijk 
veel slechter af gaat. Alle soorten nemen af en vijf soorten 
vertonen zelfs een sterke afname (meer dan 5% per jaar). 
Grutto vertoont in de gruttokerngebieden, zowel binnen  
als buiten de EHS, een stabiele trend. 
Samenvattend stellen we dat de afgelopen tien jaar de  
gemiddelde trend in het weidevogelmeetnet positiever is  
dan in de periode daarvoor. Als deze ontwikkelingen in  

Literatuur 
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Tabel 1.2 Trendwaarden van tien soorten weidevogels in het provinciale weidevogelmeetnet in 1990-2003 en 2004-2013. 
De trendwaarden zijn berekend met TRIM 3.53, daarbij is gebruik gemaakt van het Time Effects model (95% significantie).

het weidevogelmeetnet representatief zijn voor de Noord-
Hollandse graslandgebieden, spelen zowel de gruttokern-
gebieden als de EHS een cruciale rol voor het bereiken van 
de doelstellingen van het provinciale weidevogelbeleid 
 (behoud van weidevogelpopulaties). Helemaal omdat van 
een aantal belangrijke soorten maar liefst meer dan de helft 
van de Noord-Hollandse broedpopulaties binnen de grutto-
kerngebieden en de EHS broedt. Om de ontwikkelingen 
goed te kunnen volgen, blijft het provinciale weidevogel-
meetnet, als onderdeel van het landelijke NEM-weidevogel-
meetnet, van groot belang.

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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Hoofdstuk 2

Provinciaal Weidevogelonderzoek 2013

Frank Visbeen & Dorien Hoogeboom

De provincie gebruikt weidevogelgegevens voor haar weide-
vogelbeleid en andere aspecten op het gebied van ruimte-
lijke ordening en natuurbeheer. In 2013 inventariseerde 
Landschap Noord-Holland gebiedsdekkend de weide vogels 
in het westelijk deel van Laag Holland, in opdracht van de 
provincie Noord-Holland (als onderdeel van de  Provinciale 
Natuur Inventarisatie (PNI), .

De provincie toetst hiermee enerzijds haar doelstellingen 
uit de Structuurvisie (2010) en volgt anderzijds de weidevo-
gelontwikkelingen. Dat is nodig voor het Subsidiestelsel Na-
tuur en Landschap (SNL). Om de effecten van deze beheer-
subsidie te toetsen zijn voor verschillende (agrarische) 
natuurbeheertypen weidevogelgegevens nodig. Aantallen, 
dichtheden en soortenrijkdom zeggen iets over de kwaliteit 
van het leefgebied.
Een uitgebreide rapportage van het onderzoek is begin 
2014 gepubliceerd (Hoogeboom & Visbeen 2014) en is te 
vinden op de website van het Kenniscentrum Weidevogels 
http://www.kenniscentrumweidevogels.nl/. 

2.1 Methode
De weidevogelinventarisatie is in grote lijnen uitgevoerd 
volgens 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 Nederland dé standaardmethode voor weidevogel-
inventarisaties. 
In 2013 onderzochten we 52 telgebieden met een totale 
oppervlakte van 11.066 ha. Hiervan is 8.991 ha cultuurland 
(grasland plus bouwland). In figuur 2.1 is de ligging van de 
geïnventariseerde telgebieden weergegeven. 

Deze telgebieden onderzochten we vier maal op het voor-
komen van weidevogels in de periode tussen begin april  
en begin juni. Het Wormer- en Jisperveld en gebieden van 
Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland zijn nog een 
vijfde maal onderzocht. Ecologisch Onderzoeks- en Advies-
bureau Van der Goes en Groot (Alkmaar) voerde het groot-
ste deel van het veldwerk uit. De Vogelwacht Zaanstreek 
onderzocht grote delen van het Wormer en Jisperveld.

2.2 Weidevogelinventarisatie in het westelijk 
deel van Waterland
Het onderzoeksgebied bestaat uit een mix van natuur- en 
landbouwgebieden. Grote aaneengesloten natuurgebieden 
treffen we aan in Guisveld (Natura 2000), Westzijderveld 
(Natura 2000), de Reef (Natura 2000), Oostzanerveld (Natura 

2000), Wormer- en Jisperveld (Natura 2000), Westwouder-
polder en Hempolder. Deze gronden zijn in eigendom van 
Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten. De laatste jaren is er steeds meer areaal nieuwe 
natuur gerealiseerd door particulieren (particulier natuur-
beheer). Het grootste deel van die gronden grenst aan 
reeds bestaande natuur en een klein deel ligt versnipperd.

2.3 Resultaten
Grutto talrijkst, kemphaan schaarst
In 2013 werden in het onderzoeksgebied (8.991 ha) in  
totaal van 13 soorten weidevogels bijna 9.000 broedparen 
of  territoria vastgesteld (tabel 2.1). Dat komt overeen met 
een gemiddelde dichtheid van bijna 100 broedparen per 
100 ha grasland plus bouwland. 
Van de kritische weidevogels of beleidsoorten in Noord-
Holland (verder beleidsoorten genoemd, zie tabel 2.1) is de 
vastgestelde dichtheid bijna 50 paar per 100 ha. De grutto 
is verreweg het talrijkst met 1.760 broedparen, gevolgd 
door scholekster en tureluur. Hekkensluiters zijn watersnip, 
zomertaling en kemphaan met respectievelijk 10, 8 en 1. De 
kemphaan is in 2013 dus nog steeds broedend vastgesteld, 
namelijk in de Westwouderpolder. Van de overige soorten 
zijn de kievit met 2.867 broedparen en de krakeend met 
maar liefst 1.278 broedparen algemeen. Samen met Water-
land, behoort het onderzoekgebied tot één van de belang-
rijkste weidevogelregio’s van Noord- Holland, vanwege de 
hoge dichtheden aan weidevogels.

Hogere dichtheden in (natuur)gebieden met hoge 
waterpeilen
Binnen het onderzoeksgebied komen aanzienlijke  
ver schillen in dichtheid voor. De dichtheid van grutto en  
tureluur ligt iets boven het gemiddelde in de Noord- 
Hollandse veenweidegebieden. Deze gemiddelden zijn 
voor een  belangrijk deel bepaald met gegevens uit 2009.

Figuur 2.2 geeft de (relatieve) dichtheid van de beleid-
soorten. De dichtheden binnen het onderzoeksgebied 
 variëren, sommige delen herbergen hogere dichtheden 
met ≥100 broedparen per 100 ha, andere delen niet meer 
dan 20 broedparen per 100 ha. 
De Hempolder is de enige absolute hotspot met meer dan 
200 broedpaar/100 ha. Hoge dichtheden met meer dan 100 
broedpaar/100ha vinden we verder verspreid in het onder-
zoeksgebied met uitzondering van het zuidwestelijk deel 
van het onderzoeksgebied rond Assendelft. In dat deel zijn 
de dichtheden opvallend laag met dichtheden van minder 
dan 10 broedpaar/100ha.
De hotspots van de grutto met dichtheden van 50 territo-
ria/broedparen per 100 ha, komen grotendeels overeen 
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Kerngebieden en beleidsoorten 
De provincie zet zich ten aanzien van het weide-
vogelbeheer, vooral in op gebieden waar bepaalde 
minimum dichtheden aan weidevogels voorkomen, 
de zogeheten kerngebieden. Hierbij worden twee 
typen kerngebieden onderscheiden: gruttokernge-
bieden en weidevogelkerngebieden. Tezamen vor-
men zij de weidevogelleefgebieden van Noord- 
Holland. 

De afbakening is als volgt:
Gruttokerngebieden: conform de beleidsadviezen 
van het landelijk Weidevogelverbond worden de 
gruttokerngebieden gedefinieerd als gebieden met 
minimaal 10 gruttobroedparen per 100 ha.
Weidevogelkerngebieden: voor de afbakening 
hanteert de provincie de ondergrenzen van het Wei-
devogelverbond. Weidevogelkerngebieden bezitten 
minimaal 20 broedparen per 100 ha van beleids-
soorten: gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kuif-
eend, scholekster, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, 
watersnip, wintertaling en/of zomertaling. Graspie-
per, kievit en krakeend worden bij de dichtheidsbe-
paling niet meegewogen, omdat deze soorten min-
der geschikt zijn voor het definiëren van 
kerngebieden.

Figuur 2.1. Overzichtskaart met de onderzochte telgebieden in 2013.

met die van de beleidssoorten (zie figuur 2.3). Dat is ook 
niet verwonderlijk, want bijna de helft van het aantal broed-
paren bestaat uit grutto’s. Ook hier blinkt de Hempolder  
uit met een extreem hoge dichtheid van meer dan 100 
broedpaar/100ha. Maar ook de dichtheden in de 
 Krommenieër Woudpolder en Westwouderpolder zijn hoog. 
De hoge dichtheden vallen zonder uitzondering samen 
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Beleidsoorten Noord-Holland

grutto 1760 19,6

scholekster 1003 11,2

tureluur 816 9,1

kuifeend 421 4,7

slobeend 366 4,1

veldleeuwerik 111 1,2

gele kwikstaart 66 0,7

wintertaling 19 0,2

watersnip 10 0,1

zomertaling 8 0,1

kemphaan 1 <0,1

Totaal beleidssoorten (a) 4581 51,0

Overige weidevogels

kievit 2867 31,9

krakeend 1278 14,2

graspieper 267 3,0

totaal overige weidevogels (b) 4412 49,1

Totaal weidevogels (a+b) 8993 100

Tabel 2.1. Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 
100 ha van weidevogels die zijn vastgesteld in het onder-
zoeksgebied in 2013. De weidevogels zijn uitgesplitst in be-
leidssoorten en overige weidevogels

met  gebieden met hoge waterpeilen van minder dan 40 
centimeter onder het maaiveld en liggen alle in gruttokern-
gebied en geheel of gedeeltelijk in natuurgebied.

Soortenrijkdom: elf soorten op enkele  plekken
Naast de dichtheden is de soortenrijkdom ook een graad-
meter voor de kwaliteit van weidevogelgebieden. Figuur 
2.4 geeft het aantal soorten weidevogels per 500 bij 500 m 
gridcel. Vergelijken we de figuur met de figuren 3.2 en 3.3 
dan valt op dat de soortenrijke gebieden met meer dan 
acht soorten, grotendeels samenvallen met gebieden met 
hoge dichtheden. De ‘hotspots’ vallen zonder uitzondering 
samen met gridcellen met de hoogste soortenrijkdom.  
Op enkele locaties broeden maar liefst tien tot elf soorten 
weidevogels.
Wat in de vorige paragraaf is gezegd over de samenhang 
van gebieden met de hoogste dichtheden, natuurgebied 
en waterpeil geldt dus ook voor de soortenrijkdom.  
Met  andere woorden de meest complete ‘weidevogel-
gemeenschappen’ komen vooral voor in of bij natuur-
gebieden en gebieden met een hoog waterpeil. 

tel gebied tel gebied naam

10800 Kogerpolder
19811 Starnmeerpolder noordwest
19812 Starnmeerpolder noordoost
12110 Oostwouderpolder
00623 Polder Assendelft Zuiderpolder west
00622a Polder Assendelft Assendelverveld west
00612a Polder Assendelft Zuiderpolder oost
25601b Wijde Wormer Noorderweg
25604b Wijde Wormer Zuiderweg
25601d Wijde Wormer Weltevreden
25601c Wijde Wormer Neck
19813 Starnmeerpolder zuid
12120 Markerpolder
19820 Saendertocht
28403 Noorder- en Zuiderham
16500 Schaalsmeerpolder
25314 Wormer- en Jisperveld 't Zwet
25320 Wormer- en Jisperveld zuid
05600 Enge Wormer
07600 Kalverpolder
15321 Polder Oostzaan noord
15324 Polder Oostzaan oost
15325 Polder Oostzaan randgebied Twiske
05000 Veenpolder Assendelft
24605 Omgeving De Reef
00612b Polder Assendelft Nauerna
25603a Wijde Wormer Wormerzicht
25603b Wijde Wormer Eymardhoeve
25601a Wijde Wormer Graaflust
25602d Wijde Wormer Waterloo
25602b Wijde Wormer Molentocht
25602c Wijde Wormer De Witte Hoeve
25602a Wijde Wormer Vredehof
25604a Wijde Wormer Rust en Vrede

tel gebied tel gebied naam

15322 Polder Oostzaan west
00933c Beemster Zuidwijk
25311 Wormer- en Jisperveld noord
00601a Polder Assendelft Noorderpolder west a
00611a Polder Assendelft Noorderpolder oost
00622b Polder Assendelft Assendelverveld oost
28402 Krommenieër Woudpolder zuid
24602a Guisveld
24604 Westzijderveld
28401 Krommenieër Woudpolder noord
08000 Hempolder onder Akersloot
24500 Westwouderpolder
29021 Uitgeester- en Heemskerkerbroek Uitgeest
29023 Uitgeester- en Heemskerkerbroek Veldhuis
10400 Klaas Hoorn- en Kijfpolder
04800 Dorregeesterpolder
29022 Uitgeester- en Heemskerkerbroek Vroonmeer en Weije
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25320 Wormer- en Jisperveld zuid
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
25311 Wormer- en Jisperveld noord
24604 Westzijderveld
28401 Krommenieër Woudpolder noord
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Veel soorten nemen af
In de periode 1999-2013 zijn er in het onderzoeksgebied 
vier gebiedsdekkende weidevogeltellingen uitgevoerd. De 
resultaten van deze vier tellingen zijn te vinden in tabel 2.3. 
In deze periode is het totaal aantal van de beleidssoorten  
in het gebied afgenomen van ruim 5.000 tot ruim 4.500 

is precies hetzelfde zichtbaar (figuur 2.6). Bij deze soort is  
de contractie naar steeds kleinere gebieden met hoge 
dichtheden nog duidelijker. 
De conclusie is dat de weidevogels zich steeds meer terug-
trekken naar gebieden die bijna altijd samenvallen met de 
EHS en/of gebieden met een hoog waterpeil. Hetzelfde 
beeld zien we ook bij de gegevens van Waterland Oost in 
de periode 1999-2012.

Dichtheid in EHS ook afgenomen
Hoe zijn de veranderingen binnen en buiten de EHS? Figuur 
2.8 geeft de (gestapelde) dichtheid van de grutto, de overige 
beleidsoorten en de overige weidevogels binnen en buiten 
de EHS, vastgesteld tijdens de vier gebiedsdekkende tellingen 
in de periode 1999-2012. Zowel binnen als buiten de EHS is 

broedparen (-10%), en qua dichtheid van 55 tot 50 broed-
paren per 100 ha (-8%). Voor de grutto is de afname nog 
iets groter van ruim 2.100 tot 1.760 broedparen (-16%) , en 
qua dichtheid van 23 tot ruim 19 per 100 ha (-15%). De 
sterkste afname komt voor rekening van de zomertaling en 
kemphaan. De zomertaling is met ruim 33% afgenomen.  
De kemphaan leek de eerste drie onderzoeksjaren redelijk 
stabiel met 7 à 8 broedpaar. Maar in 2013 blijkt er nog maar 
een broedpaar over te zijn, een afname van 85%.

Niet alle beleidssoorten zijn in de genoemde periode 
 afgenomen. De slobeend en watersnip zijn min of meer 
 gelijk gebleven, de kuifeend is toegenomen. 

De `overige weidevogels` zijn met 10% toegenomen. Dat 
heeft vooral te maken met een toename van krakeend en 
graspieper. De graspieper kan sterk in aantallen fluctueren. 
De toename is interessant omdat er uit Noord-Nederland 
en Flevoland berichten zijn dat 2013 een slecht jaar was 
voor de graspieper (Ottens & Vlaanderen, 2013). Ook de 
 uitkomsten van het Noord-Hollandse weidevogelmeetnet, 
onderdeel van het landelijke Netwerk Ecologische  
Monitoring (NEM), hebben uitgewezen dat de trend van 
graspieper over de hele provincie bezien, in 2013 juist een 
negatieve trend laat zien (Zie figuur 1.2 in Hoofdstuk 2). 
De kievit is sterk afgenomen met maar liefst 13%.

Naast de vergelijking van de dichtheden van de vier  
gebiedsdekkende tellingen is een vergelijking van de 

 ruimtelijke patronen van de vier tellingen interessant. 
 Figuur 2.5 toont aan dat er grote verschillen zijn in de 
 (relatieve) dichtheden van de beleidssoorten. In 1999-2000 
komen er vrijwel overal nog vrij hoge tot hoge dichtheden 
voor (kleur geel tot en met rood). Maar nu zijn die alleen 
nog centraal, noordelijk en zuidoostelijk in het gebied te 
vinden. In Polder Westzaan en het oostelijk deel van het 
Wormer- en Jisperveld zijn weidevogels afgenomen en in 
het Oostzanerveld zijn ze toegenomen. 
Als we het beeld vergelijken met de EHS (figuur 2.7) is 
 duidelijk te zien dat de hoge dichtheden steeds meer in  
de EHS liggen. Zie bijvoorbeeld De Reef, de Krommeniër 
Woudpolder, Wormer- Jisperveld en het Oostzanerveld. 
Maar ook in sommige delen van de EHS nemen de dicht-
heden af, zie bijvoorbeeld het Westzijderveld. Bij de grutto 
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Figuur 2.3 Relatieve dichtheid (aantal broedparen per 100 
ha) van de grutto 2013.

Aantal Dichtheid

Soort 2013
2008-
2009

2005-
2006

1999-
2002*

2013
2008-
2009

2006
1999-
2002*

Beleidssoorten Noord-Holland

grutto 1760 2049 2261 2134 19,6 22,8 25,1 30,4

tureluur 816 1186 1121 778 9,1 13,2 12,5 11,1

scholekster 1003 1018 1057 823 11,2 11,3 11,8 11,7

slobeend 366 377 434 407 4,1 4,2 4,8 5,8

kemphaan 1 7 8 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

kuifeend 421 308 320 296 4,7 3,4 3,6 4,2

veldleeuwerik 111 157 176 181 1,2 1,7 2,0 2,6

gele kwikstaart 66 83 33 48 0,7 0,9 0,4 0,7

watersnip 10 12 8 14 0,1 0,1 0,1 0,2

wintertaling 19 2 15 9 0,2 0,0 0,2 0,1

zomertaling 8 23 23 24 0,1 0,3 0,3 0,3

Totaal beleidssoorten (a) 4581 5222 5456 4721 50,9 58,0 60,6 67,0

Overige weidevogels

kievit 2867 3111 3878 3281 31,9 34,6 43,1 46,7

krakeend 1278 921 998 584 14,2 10,2 11,1 8,3

graspieper 267 183 123 131 3,0 2,0 1,4 1,9

totaal overige weidevogels (b) 4412 4215 4999 3996 49,1 46,9 55,6 56,8

Totaal weidevogels (a+b) 8993 9437 10455 8717 91 96 106 88

*opp 7031 ha

Tabel 2.3. Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 100 ha van weidevogels die zijn vastgesteld in het westelijk deel 
van Laag Holland in 1999-02, 2006, 2008-09 en 2013. De weidevogels zijn uitgesplitst in beleidssoorten en overige weide-
vogels. De oppervlakte van de getelde gebieden bedraagt 9881 ha, met uitzondering van 1999-02 (=7031 ha)

Figuur 2.2 Relatieve dichtheid (aantal broedparen per 100 
ha) van kritische weidevogels 2013.

Figuur 2.4 Soortenrijkdom in het westelijk deel van Laag 
Holland in 2013 (aantal soorten per 500m gridcel).
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de dichtheid aan weidevogels afgenomen. Maar buiten  
de EHS is de afname groter: 20% tegenover 12% van alle 
weidevogels. Bij de grutto is het verschil in afname van de 
dichtheid nog groter, namelijk 35% tegenover 15%. Zelfs  
bij de overige weidevogels, die het minst kritisch zijn, is  
de afname buiten de EHS groter dan binnen de EHS. In 
 vergelijking met Waterland (2012) zijn de veranderingen in 
dichtheden binnen en buiten de EHS echter minder groot. 

 EHS en Natura 2000 gebieden belangrijk voor  
weidevogels 
De oorzaak van de grote veranderingen moeten vooral 
 worden gezocht in de intensivering van het landbouw-
kundig beheer in combinatie met veranderingen van het 
waterpeil in grote delen van het landbouwgebied. Op 
grond van dit onderzoek blijkt dat de weidevogels zich 
steeds meer concentreren in kleinere gebieden die bijna 
 altijd samenvallen met de EHS en/of gebieden met hoge 
waterpeilen. Ook in het meetnet is vastgesteld dat de EHS 
voor weidevogels steeds belangrijker wordt (Scharringa et 
al., 2013, Hoogeboom & Visbeen, 2014). 

Figuur 2.6. Dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van de grutto in het westelijk deel van Laag Holland in 1999-02, 2006, 
2008-09 en 2013.

Figuur 2.5. Dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van beleidssoorten in het westelijk deel van Laag Holland in 1999-02, 2006, 
2008-09 en 2013. Bron: Provinciale Natuurinformatie Noord-Holland, Weidevogelmonitor Laag Holland 2006, Weidevogel-
monitor Noord-Holland 2009 en Staatsbosbeheer 2008.

2. Provinciaal Weidevogelonderzoek 2013
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Figuur 2.8 Dichtheden van grutto, beleidssoorten 
overige weidevogels binnen en buiten de Ecologi-
sche Hoofdstructuur (EHS) in het westelijk deel van 
Laag Holland in 2005-2006, 2008-2009 en in 2013. 
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Figuur 2.7. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in midden 
Noord-Holland (Bron: Provincie Noord-Holland). De EHS is 
onderverdeeld in vier deelgebieden: Alkmaardermeer-
gebied, Wormer- en Jisperveld e.o., Westzaan en Oostzaan.
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Het weidevogelseizoen 2013

Hoofdstuk 3

De gevolgen voor weidevogels
Ondertussen was het weidevogelbeschermers duidelijk dat 
er iets mis was met de kieviten. De afgelopen jaren hadden 
al een terugval van de aantallen laten zien, maar 2013 sloeg 
alles. De eerste weken van april zijn meestal de luidruchtig-
ste. Overal zijn dan baltsende kieviten en grutto’s te horen. 
Niet in 2013. Vooral kieviten waren nauwelijks aanwezig en 
broeden leek niet op hun agenda te staan. Zo werden er in 
de Eilandspolder, de Krommeniewoudpolder, Waterland,  
Assendelft, Obdam en Texel tot 15 april nog vrijwel geen 
kievitsnesten gevonden. Op plekken als de Oosterzijpolder, 
West Friesland en Amstelveen waren de aantallen veel lager 
dan voorheen. Pas in de tweede helft van april kwam de 
golf van broedende kieviten alsnog op gang. Maar de 
 hoeveelheden waren bedroevend laag. Op de evaluatie-
avond van Laag Holland eind juni werd dan ook vastgesteld 
dat het aantal kieviten, in vergelijking met 2012,14 % was af-
genomen. Ten opzichte van 2011 was de afname zelfs 25%. 
Dat zijn nooit vertoonde cijfers.

Ook grutto’s gingen in overgrote meerderheid pas na  
15 april broeden. Willem Overweg vond het allereerste  
ei in Noord-Holland op 13 april. Dat was drie weken later 
dan in 2012. Bij de overige weidevogels zien we een zelfde 
patroon. Het eerste tureluur ei werd gevonden op 20 april 
(ook door Willem Overweg), 20 dagen later dan vorig jaar. 
De scholekster maakte het nog bonter. Diens eerste ei, 
eveneens op 20 april gevonden, bleef bijna vier weken 
 achter bij de vinddatum van 2012. Zo was over de hele  
linie een uitstel van het broedseizoen te zien. 

Peter mol en krijn trimbos

3.1 Seizoensverloop 
Met de extreme ervaringen van vorige jaren nog vers in het 
geheugen, vroeg iedereen zich af wat winter en voorjaar 
van 2013 zouden gaan brengen. Wederom een ongewoon 
seizoen bleek al snel. Eén met aanhoudende sneeuw en 
vorst in de winter en... een voorjaar dat niet kwam. 
In maart hunkerde iedereen naar de lente. Naar baltsende 
vogels en het eerste kievitsei. Maar de winter ging gewoon 
door. Vorst en een snijdende wind smoorden iedere 
 gedachte aan een beginnend broedseizoen. Maart was 
 bovendien nog eens kurkdroog. Pas op 21 maart werd uit-
eindelijk het eerste (onderkoelde) kievitsei gevonden bij Ede 
(vorig jaar op 10 maart). Op 25 maart was Sebastiaan van 
Wees de gelukkige bij Amstelveen voor Noord-Holland 
(twee weken later dan in 2012). Maar na de eerste eieren 
volgde geen massale eerste leg. De meeste kieviten 
 weigerden te gaan broeden. Ondertussen werden vanwege 
de droogte direct weer percelen dras plas gezet. 

Een Siberisch broedseizoen
Stoere vroege broeders zullen het niet makkelijk hebben 
gehad. De hele maand april ging de winter door. De dag-
temperaturen bleven, een enkele dag uitgezonderd, hangen 
bij 4 graden Celsius. In de nacht doken de temperaturen 
meestal onder nul. Aan de droogte kwam wel een eind. 
Vanaf het begin van de maand viel regelmatig regen, al 
 waren de hoeveelheden gering.

Ook in mei was geen sprake van een ontluikend voorjaar. 
De temperaturen bleven winters, de bomen bleven kaal. 
Slechts een spaarzame dag was het even zachter, maar  altijd 
kwam de snijdende kou weer genadeloos terug. Op 24 mei 
bijvoorbeeld werd het in Noord-Holland maar net  
8 graden Celsius. Met de harde wind erbij was de gevoels-
temperatuur die dag 2 graden boven 0. Qua regen was  
mei een wisselvallig maand met hoeveelheden die in 
Noord-Holland met ruim 100 mm een stuk boven het 
 gemiddelde lagen.

Juni bracht niet veel verbetering. Soms een paar aardige  
dagen (bijvoorbeeld op 18 juni), maar meestal koud en 
 wisselvallig weer. De temperaturen kwamen vrijwel niet 
 boven de 14 graden. En dan op 2 juli barste het mooie  
en warme weer los om vervolgens zonder onderbrekingen 
tot begin september voort te duren. Zo vielen we van een 
eindeloze winter rechtstreeks in een lange hete zomer.
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 gegeven voor het invoeren van legselgegevens en optimaal 
gebruik van de weidevogelbescherming website. Hier namen 
in het totaal zo’n 60 vrijwilligers aan deel. Daarnaast is deze 
cursus op verschillende vrijwilligers startavonden gegeven. 
Zo is een groot deel van het Noord Hollandse weidevogel-
vrijwilligers bestand bereikt. In april en mei werd de cursus 
inventariseren en alarmtellen (van territoria) twee keer 
 gegeven; een keer in Laag Holland en een keer in Schagen. 
In het totaal werd de cursus aan zo’n 45 enthousiaste vrij-
willigers gegeven. Hierbij werd een inventarisatieronde in 
april en een alarmtelling in mei verzorgd, beide bestaande 
uit een theorie-avond met aansluitend een praktijkochtend. 

Weidevogelseizoen 2013 per regio
Het oppervlak ‘beschermde hectares’ kwam uit op ruim 
22.659 hectare bouw- en weiland en nam dit jaar weer licht 
toe met 35 hectare ten opzichte van 2012. Het totale aantal 
gevonden legsels in onze provincie daalde met ruim 700 
legsels tot 13.167. Net als vorig jaar werd deze afname voor-
namelijk veroorzaakt door het teruglopen van het aantal 
gevonden kievitslegsels. Maar ook andere soorten zoals  
de grutto en de tureluur hadden moeite met het koude en 
droge voorjaar. Door het lang aanhoudende koude weer 
met veel regen in mei werden maaiwerkzaamheden veelal 
uitgesteld. Dit zorgde voor een relatief goed weidevogel-
seizoen voor de overige soorten. Opvallend was de sterke 
stijging van het aantal gevonden legsels van de scholekster, 
gele kwikstaart en slobeend. 

Bij de meeste weidevogel groepen in Noord-Holland wer-
den ook in 2013 minder  legsels gevonden en beschermd. 
Vooral de groep Obdam/Hensbroek werd hard geraakt met 
zo’n 300 legsels minder. Daarnaast werden er in de groepen 
Water, Land en Dijken en in de groep Schagen respectieve-
lijk zo’n 200 en 150 minder nesten gevonden en beschermd. 
In deze  afzonderlijke groepen werd de daling ook voorna-
melijk  bepaald door de afname van het aantal gevonden 
kievitslegsels. Positieve uitschieters waren dit jaar de groe-
pen Westzaan (+100) en Amstelveen (+100). 

3.3 Weidevogels op het Internet
www.weidevogelbescherming.nl De site staat 
 boordevol informatie over de weidevogelbescherming  
in Nederland. 

www.kenniscentrumweidevogels.nl Hier vindt u alle 
kennis over weidevogels en weidevogelbeheer in Noord-
Holland samengebundeld. 

www.weidevogels.nu De site is bedoeld voor weidevogel 
belangstellenden, boeren, beleidsmakers en natuur-
beschermers. 

www.weidevogelskijken.nl van zaterdag 21 tot en  
met zondag 29 april vindt de Landelijke Weidevogel-
kijkweek 2012 plaats. Op dit webadres vindt u de diverse 
 locaties waar u in de Weidevogelkijkweek naar weidevogels 
kan kijken.

www.beheerweidevogels.nl Op deze website wordt  
het weidevogelbeheer op een praktische en overzichtelijke 
manier zeer volledig uitgelegd. 

www.keningfanegreide.nl Hier kunt u alles lezen over  
de gezenderde grutto’s van de Universiteit Groningen.  
Volg ze op hun weg naar het zuiden en weer terug.

3. Het weidevogelseizoen 2013

Was 2013 een mislukt seizoen?
De grote vraag is: had het ijzige voorjaar een nadelig effect 
op de resultaten van het broedseizoen? Bij de kieviten lijkt 
dat zeker het geval. En niet alleen doordat er zoveel minder 
legsels gevonden werden. Uit het veld kwamen tal van 
 bezorgde berichten dat er ook erg weinig pullen van de  
kievit werden gezien. Alarmtellingen in enkele gebieden  
bevestigen dit beeld. Toch kan de 14% afname van de 
 legsels niet alleen aan de winterse temperaturen worden 
toegeschreven. Er is al langere tijd een gestage afname, die 
duidt op de aanwezigheid van meer structurele problemen. 
Welke dat zijn is nog de vraag, maar net als bij grutto’s zal 
eens goed naar de overleving van de kuikens gekeken  
moeten worden. Daar is bij kieviten nog bitter weinig van 
bekend.

Maar hoe waren de resultaten voor de andere vogels? De 
eindcijfers, voor zo ver compleet, laten voor grutto en  
tureluur een lichte afname van het aantal broedparen zien,  
met respectievelijke 93 en 89 legsels minder dan in 2012. 
Verheugend is dat de scholekster een opmerkelijke 
 opleving laat zien. In 2013 werden maar liefst 192 meer 
scholeksternesten aangetroffen dan het jaar ervoor.  
Is dat het begin van een trendbreuk? 

Goed nieuws is verder dat het uitkomstpercentage van alle 
weidevogellegsels dit jaar hoog was, namelijk dik boven de 
80% (zie tabel 3.1). Alleen de slobeend scoorde wat minder 
met 76%, maar dat is nog steeds heel acceptabel. Deze cijfers 
waren mede te danken aan de lage predatiedruk. En dat is 
opmerkelijk in een jaar dat de muizenstand extreem laag was. 
Mogelijk is het kort houden van de vossenpopulatie,  
wat nu op veel plekken gebeurt, mede de oorzaak hiervan.

De vraag die rest is; wat kwam er van de kuikens terecht? 
Daarnaar is het deels gissen, maar er kwamen uit meerdere 
hoek signalen dat grutto’s en tureluurs redelijk wat pullen 
vlieg vlug kregen. In gebieden met alarmtellingen (over-
wegend reservaten) werden eind mei, begin juni nog veel 
ouders met kuikens aangetroffen. Dat gold voor zowel 
 grutto’s als tureluurs als scholeksters. Indien de indrukken 
juist zijn dan is voor deze soorten het broedseizoen alsnog 
redelijk geslaagd. Koning winter lijkt dan vooral te hebben 
uitgehaald naar de kievit. 

3.2 Opvallende beschermingszaken
Door het koude en extreem droge voorjaar werden er ook 
dit jaar relatief weinig nestbeschermers gebruikt. Over 396 
legsels is een nestbeschermer geplaatst, ten opzichte van 
390 in het vorige jaar (tabel 3.2). Door de extreme droogte 
tot laat in het seizoen en lang aanhoudende kou konden de 

Coördinatie

•  Landschap Noord-Holland, Krijn Trimbos en  
Wim Tijsen

Financiering

•  Provincie Noord-Holland

•  Landschap Noord-Holland

•  Nationale Postcode Loterij

Activiteiten:

•  Werven, opleiden en informeren van vrijwilligers en 
boeren

•  Bijwonen en organiseren van start- en/of evaluatie-
avonden

•  Verspreiden van beschermingsmaterialen (stokken, 
nestbeschermers etc.)

•  Opleidingen voor het optimaal gebruik van de 
 website voor legselgegevens 

•  Opleidingen in het inventariseren en alarmtellen

•  Opleidingen in het veld voor onervaren vrijwilligers 
door veldmedewerkers

•  Verwerken en beheren van legselgegevens in het 
landelijke weidevogelprogramma

•  Begeleiding bij de collectieve gebiedsplannen 

•  Afstemming en samenwerking met Landschaps-
beheer Nederland, andere provincies en de  
Noord-Hollandse agrarische natuurverenigingen. 

koeien dit voorjaar pas laat naar buiten. Tevens zorgde het 
weer voor een laat maaiseizoen, waardoor het nest van 
 relatief veel vogels al uitgekomen was in de maaiperiode. 
Desondanks werden wel weer om meer nesten heen 
 gemaaid. Bij 517 nesten dit jaar, tegen 429 nesten in 2012. 
Door het weer werden er ook weer minder beschermings-
handelingen uitgevoerd bij het bemesten, ploegen en zaai-
endan in het voorgaande jaar. Waarschijnlijk konden veel 
werkzaamheden niet uitgevoerd worden door het droge  
en koude weer in januari, februari en maart. 

Vrijwilligers en cursussen
Ook in 2013 bleef het animo voor weidevogelbescherming 
groot. Het vrijwilligersbestand steeg van zo’n 1011 naar 
1027 vrijwilligers en er zijn 76 nieuwe vrijwilligers inge-
stroomd. In totaal volgde 85 mensen de basiscursus weide-
vogelbescherming in Purmerend, Wormer of Slootdorp. 
Voor de al meer ervaren beschermers zijn in 2013 vervolg-
cursussen georganiseerd (ook tijdens lokale startavonden 
zoals in West-Friesland). Op het kantoor van Landschap 
Noord-Holland in Heiloo en bij de agrarische natuur-
vereniging West Friesland in Obdam werd een cursus w

ge
le

 k
w

ik
St

aa
rt

 in
 d

e t
ul

pe
n 

• f
ot

o:
 m

en
no

 Sc
ha

ef
er



Landschap Noord-Holland - Jaarboek Weidevogels 2013 2726

3. Het weidevogelseizoen 2013

Tabel 3.1 Resultaat legsels per soort. Tabel 3.2 Beschermingsactiviteiten 2013
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Bergeend 9 8 6 2 75.00 0 0 0 1 0 1

Bontbekplevier 12 7 6 1 85.71 0 0 0 1 0 0

Br kiekendief 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0

Brandgans 6 5 3 2 60.00 0 0 0 2 0 0

Canadese gans 2 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0

Eend onbekend 26 19 12 7 63.16 4 0 1 2 0 0

Eidereend 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Fazant 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Fuut 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Gele kwikstaart 54 50 41 9 82.00 2 0 1 6 0 0

Graspieper 14 11 10 1 90.91 1 0 0 0 0 0

Grauwe gans 14 14 4 10 28.57 6 0 1 1 0 2

Grutto 2261 1975 1700 275 86.08 187 9 6 44 4 25

Kievit 5968 5353 4401 952 82.22 622 16 100 137 9 68

Kluut 23 20 18 2 90.00 2 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 12 12 12 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Kokmeeuw 9 9 9 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Krakeend 83 80 59 21 73.75 13 1 3 4 0 0

Kuifeend 57 51 44 7 86.27 2 1 0 2 0 2

Meerkoet 189 153 133 20 86.93 16 0 0 0 0 4

Nijlgans 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0

Patrijs 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Scholekster 2680 2220 1920 300 86.49 187 14 16 50 1 32

Slobeend 246 212 162 50 76.42 31 0 3 15 1 0

Stormmeeuw 17 17 16 1 94.12 1 0 0 0 0 0

Tafeleend 4 4 3 1 75.00 0 0 0 1 0 0

Tureluur 1186 1036 879 157 84.85 90 7 6 44 2 8

Veldleeuwerik 36 34 33 1 97.06 0 0 0 1 0 0

Visdief 45 41 23 18 56.10 8 9 0 0 0 1

Waterhoen 11 8 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Wilde eend 174 154 109 45 70.78 36 0 1 5 0 3

Witte kwikstaart 2 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0

Zomertaling 9 9 7 2 77.78 1 0 0 1 0 0

Totaal 13166 11512 9625 1887 83.61 1211 57 138 318 17 146

Percentage van 
bekend resultaat

83.61 16.39 10.52 0.5 1.2 2.76 0.15 1.27

Beschermingshandelingen per soort 2012
Soort AA BM GB NB OM OV PE RS ZP Totaal

Canadese gans 1 1

Eend onbekend 1 1

Eidereend 4 4

Fazant 1 1

Gele kwikstaart 1 1 2 7 11

Graspieper 2 2

Grauwe gans 1 1 1 1 1 5

Grutto 29 8 52 99 7 4 15 4 218

Kievit 254 92 144 155 54 172 98 126 1095

Knobbelzwaan 1 1

Krakeend 1 4 11 3 19

Kuifeend 1 1 3 10 15

Meerkoet 2 2 5 1 10

Scholekster 3 57 50 67 74 36 24 12 20 343

Slobeend 3 3 9 20 1 36

Tafeleend 1 1

Tureluur 15 67 53 6 141

Veldleeuwerik 1 2 3

Visdief 2 1 3

Wilde eend 2 9 2 3 3 19

Totaal 3 364 159 356 453 103 204 133 154 1929
% van totaal 0.16 18.87 8.24 18.46 23.48 5.34 10.58 6.89 7.98  

 
AA = bij aanaarden, BM = bij bemesten, GB = bij gewasbescherming, NB = bij beweiden, OM = bij maaien, OV = bij overige activiteiten, PE = bij  
ploegen en/of eggen, RS = bij rollen en/of slepen, ZP = bij zaaien en/of poten
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= Winnaar Gouden Grutto

Weidevogelbeschermingsgroepen Noord-Holland

3. Het weidevogelseizoen 2013

1. Alkmaar/Heiloo
Henk van Wissen
Oosterzijweg 27
1851 PB Heiloo
06-17879780 

2. Assendelft
Piet Grotenhuis
Hornlaan 4
1566 VM Assendelft
075-687 5925
piet.grotenhuis@planet.nl

3. Behoud Hekslootpolder
Tom van den Boomen
Leidsevaartweg 79
1206 NB Heemstede
06-557 15 290

4. Castricum
J. Kuys
Oosterbuurt 5
1902 RS Castricum

5. Den Helder
Fokke Terpstra
Praamstraat 103
1784 NL Den Helder
0223-635 363 

6. Westelijk Eemgebied
Frits During
Klaproos 23
3755 HW Eemnes
035-531 0902 

Gert Bieshaar
Zevenerdrift 16
1251 RC Laren
035-531 1002

7. Heemskerk 
Robert Stoker
Weverskwartier 92
1967 JB Heemskerk
0251 823915
robertstoker@casema.nl
www.dekampen.com

8. IVN Amstelveen
Aad van Paassen
R. de Beerenbroucklaan 44 
1181 XT Amstelveen
020-641 2548

9. IVN Westfriesland
Geert Pietersen
De Greppel 37
1611 JN Bovenkarspel
06-54986324 

10. Krommeniërwoud - 
 polder 

Henny T. van Furstenberg
Mariënstein 168
1852 SM Heiloo
0645223110
hennyvf@gmail.com
 

11. Eilandspolder
Theo de Wit
Kromme Horn 35
1484 EG Graft
0299-673261
tjjdewit@planet.nl

Wieger Dijkstra
Oudelandsdijkje 10
1486 PD West-Graftdijk
 

12. Noorderkoggen
Harry Vrieze 
Molenstraat 3
1655 KC Sijberkarspel
0229-591 618

13. Obdam/Hensbroek e.o.
Jan Lugtig
Brederodelaan 31
1713 BL Obdam
06 81305541
j.lugtig@quicknet.nl 

14. Ouderkerk
Evert van den Berg
Sluisvaart 150
1191 HH Ouderkerk 
a/d Amstel
020-496 4696
ejbergleys@live.nl 
www.coherente.nl/
home/werkgroepen/
werkgroep_ouderkerk/
Vogelwerkgroep 

15. Schagen
Joop Jong
Zwarteweg 11b
1735 GK ’t Veld
0226 422 049

16. Oosterzijpolder
Peter Scholten
Dompvloedlaan 20
1851 NP Heiloo
072-533 6397

Herman Pols
Oranjelaan 15
1815 JP Alkmaar
hpapols@tele2.nl

17. Spaarnwoude
Martin Ikelaar
Rosenholm 42
2133 EL Hoofddorp
023-563 1239

18. Water, Land en Dijken
Wim Tijsen
Rechte Hondsbossche- 
laan 24a
1851 HM Heiloo
088-0064406
w.tijsen@landschap 

 noordholland.nl 

19. Texel
Giel Witte
Noordwester 39
1791 HE Den Burg
0222- 313 895

20. VWG-Uitgeest
Ineke Bijman
Groot Dorregeest 7
1911 ND Uitgeest
0251-312241
zonnehoek7@hetnet.nl 

21. Weilanden Henk Al
Bob van Duin
Uranuslaan 40
1562 XB Krommenie
075-628 7445

22. Vechtstreek
Carolien Krijnen
Noordpolderweg 3
1398PE Muiden
0294-263868
Krijnen1@telfort.nl

23. Westzijderveld 
 Zuid-Oost

Herman Hop
Burgemeester 
Smitstraat 29
1501 RN Zaandam

24. Westzaan
G. Groot
J.J. Allanstraat 170
1551 RP Westzaan
075-614 3992

Tijs Klerk
Hendrik Andriessen-
straat 41
1544 MT Zaandijk

25. Wieringen
Anne Schouten 
Westerlanderweg 11 
1778 KK Westerland
0227 542618
aenbschouten@
quicknet.nl 

Verschillende onderwerpen onder de loep

Hoofdstuk 4

4A. Mix van maatregelen voor succesvol wei-
devogelbeheer - Aanpak Water,  
Land & Dijken niet vrijblijvend

sjaak HoogenDoorn en marco Van Der lee

Regelmatig verschijnen er kritische artikelen over agrarisch 
natuurbeheer. Dat is op zich niet vreemd: de aantallen 
 boerenlandvogels nemen nog steeds af1, al lijkt er voor 
 enkele soorten recent sprake van een kentering2.  Vereniging 
voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & 
Dijken (WLD) is één van de 150 natuur verenigingen in  
Nederland die zich bezighoudt met  agrarisch natuurbeheer. 
De aanpak van WLD is resultaat gericht en niet vrijblijvend. 

Werkwijze WLD
Het werkgebied van WLD beslaat het centrale deel van 
Noord-Holland: het Nationaal Landschap Laag Holland, met 
veel veenweidegebied, en Noord-Kennemerland, in totaal 
ruim 50.000 hectare. De vereniging heeft 500 boerenleden 
en 150 burgerleden en er zijn 650 vrijwilligers actief met 
weidevogelbescherming. Zij heeft ook vijf veldmedewerkers 
in dienst, die gedurende het seizoen adviseren en controleren. 

De provincie heeft een groot deel van het werkgebied van 
WLD aangewezen als gruttokerngebied. Hier kunnen over-
eenkomsten voor agrarisch natuurbeheer worden gesloten. 
Onder het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 
(2010), onderdeel Agrarisch (SNLA), is het dan verplicht om 
een gebiedscoördinator, in dit geval WLD, aan te stellen  
en een collectief weidevogelbeheerplan te maken met  
een optimaal mozaïek (samenspel) aan maatregelen.  
Dat mozaïek moet passen binnen de spelregels van het 
provinciale Natuurbeheerplan. Dat bepaalt onder meer dat 
er een minimum-aandeel ‘kuikenland’ moet zijn: grasland 
dat relatief laat wordt gemaaid en dat bij voorkeur kruiden-
rijk is, zodat kuikens er rust en voedsel kunnen vinden. 
 Onder het beheerplan is inmiddels voor 11.000 ha aan 
 weidevogelbeheer gecontracteerd. 
Ook gedurende het broedseizoen vindt sturing plaats.  
De veldmedewerker fungeert als beheerregisseur: hij is 
goed op de hoogte waar de weidevogels broeden, volgt de 
broedresultaten volgt en grijpt in waar knelpunten dreigen. 
Ook bij de betaling stuurt WLD op resultaat: ieder lid sluist 
een deel van de vergoeding door naar WLD, die het ver-
volgens verdeelt naar rato van het aantal vogels. Zo krijgen 
bedrijven met minder vogels ook minder geld, en anders-
om. En ten slotte schoolt WLD zijn leden in natuurbeheer 
met een cursus agrarisch natuurbeheer.

Polder Zeevang
Ter illustratie van de inzet van maatregelen zoomen we nu  
in op één polder: de Zeevang, een open veen-op-kleigebied 
tussen Hoorn en Purmerend. Het gebied van 3.300 ha heeft 
een hoofdwaterpeil van 10 tot 20 cm onder het maaiveld. 
Toch hebben veel bedrijven een onderbemaling, die varieert 
van 40 tot 60 cm onder het maaiveld. De percelen zijn tussen 
de 1 en 8 hectare groot, en worden van elkaar gescheiden 
door kleine en brede sloten, tot maximaal 20 m breed. De 
bedrijven variëren in grootte van 10 hectare tot 150 hectare. 
Het is een aaneengesloten gebied met een hoog percentage 
boeren dat deelneemt aan SNLA (>90 procent). Op onge-
veer 2.850 hectare hebben onze leden contracten gesloten 
voor agrarisch natuurbeheer (2.800 hectare) en  particulier 
natuurbeheer (50 hectare). Tevens heeft Staatsbosbeheer 
(SBB) hier zo’n 300 hectare terrein met weidevogeldoelstel-
ling. Het agrarisch natuurbeheer bestaat uit 2.400 hectare 
legselbeheer (nestbescherming), 400 hectare laat maaien en 
10 hectare plas-dras (zie figuur 4A.1). De dichtheid aan  
weidevogels is zo’n 100 broedparen per 100 hectare.

Beheer maatregelen in de Zeevang
De 400 hectare met uitgestelde maaidatum ontvangen 
minder mest en worden daardoor meer open, structuur- 
bloem- en kruidenrijker, en zijn dus zeer geschikt als kuiken-
land. De percelen met uitgestelde maaidatum liggen 
 verspreid door het gebied en zorgen daarmee voor de 
ruimtelijke opvang van kuikens in de Zeevang. 
In toenemende mate wordt er extra laat maailand gereali-
seerd door toepassing van zogenaamd last-minutebeheer.  
Dit betekent dat het maaien twee weken wordt uitgesteld  
tot tenminste 1 juni op percelen waar kuikens aanwezig zijn. 
Soms is dit niet voldoende en dan wordt maaien nog enkele 
weken uitgesteld op zo’n 8 a 9 procent van het  boerenland. 
Vooral de grutto profiteert hiervan en andere soorten 
 profiteren mee, zoals tureluurs en later broedende eenden.

Op tien locaties wordt regelmatig water op de percelen 
 gepompt (plas-dras). In maart en april trekken deze 
 percelen groepen steltlopers en eenden aan, die hier 
 foerageren en/of rusten. Vanaf mei komen weidevogel 
 families en jonge weidevogels hier foerageren. 
Bij gebrek aan recente tellingen is voor 2013 gebruik 
 gemaakt van schattingen van het aantal broedparen in de 
Zeevang, door WLD zelf. Op basis van deze schattingen lijkt 
er een aanwijzing te zijn dat enkele soorten (kievit, scholek-
ster, grutto) aanvankelijk afnamen maar daarna toenemen 
(Tabel 4A.1). Tureluur en slobeend lijken toe te nemen, veld-
leeuwerik (alleen in het reservaat) en graspieper lijken af te 
nemen. Per saldo lijkt er tussen 2009 en 2013 een toename 
met zo’n 300 broedparen. Vergeleken met de landelijke 
trend is dit een behoorlijk goed resultaat.
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Figuur 4A.1: Beheermozaïek Zeevang-west.

Literatuur
1.  SOVON, vogelbalans 2012,  

thema boerenlandvogels
2. SOVON, weidevogelbalans 2013

Tabel 4A.1: Aantallen weidevogels in Zeevang.
* excl. 200- 300 paren krak- en kuifeend.

2006 2009 2013

kievit 1.483 1.000-1.100 1.050-1.150

scholekster 411 300-350 320-360

grutto 1.005 863 950-990

tureluur 367 361 480-530

slobeend 90 100-120 110-150

zomertaling 8 4-6 4-6

wintertaling 0 3 5-10

veldleeuwerik 32 22 16

graspieper 4 4 1

gele kwikstaart 17 28-34 10-20

TOTAAL* 3.417 2.685-2.863 2.946-3.233

4B. Waal en Burg op Texel

lauren Vriens

Geschiedenis
Polder Waal en Burg ligt midden op het Waddeneiland Texel. 
Het is een van de rijkste weidevogelgebieden op Texel. 
 Vroeger was Waal en Burg een kweldergebied; de oude 
 kreken in het gebied herinneren hier nog aan. De polder is 
ontstaan in 1612 door de aanleg van de Ruigendijk. Het is 
een van de oudste bezittingen van Natuurmonumenten:  
in 1909 kocht de vereniging de eerste 7 hectare in deze 
 polder aan. De grote drijfveer hierachter was Jac. P. Thijsse, 
een van de oprichters van Natuurmonumenten. Waal en 
Burg stond toen al bekend als een gebied met een hoge 
dichtheid aan weidevogels. Thijsse schreef over Waal en 
Burg: “Die polder is het mooiste terrein voor weide- en  
moerasvogels, dat ik ken; het wemelt er van kieviten, kluten, 
grutto’s, tureluurs, kemphanen, visdiefjes, zwartkop meeuwen, 

zwarte sterntjes en er heeft in 1907 een ralreiger gebroed” 
(Thijsse, 1909, Levende Natuur). Door de jaren heen volg-
den verschillende uitbreidingen en inmiddels heeft Natuur-
monumenten met 300 hectare het grootste gedeelte van 
de polder in haar eigendom en beheer (figuur 4B.1)

Beheer
Natuurmonumenten richt zich op zowel flora als weidevogels. 
De polder herbergt een groeiplaats van de harlekijnorchis. 
Op een groot aantal weidevogelrijke percelen zijn er bota-
nische doelstellingen en richt zich op het in stand houden 
van brakgrasland, dotterbloemgrasland en heischraalgras-
land. De weidevogeldoelstelling is een nevendoelstelling. 
Weidevogels profiteren van het botanische beheer waarvan 
de hoge weidevogeldichtheid een weerspiegeling is. De 
vegetatie is bloemrijk en daardoor rijk aan insecten in de 
weidevogel kuikentijd. De meeste graslanden worden na 
15 juli gemaaid, nadat de kuikens het nest hebben verlaten 
en orchideeën zijn uitgebloeid. Daarna wordt het gebied 
beweid met schapen. Het wandelpad door de polder is tijdens 
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het broedseizoen gesloten (van 1 april tot 1 juli). Authentie-
ke weidemolentjes reguleren de waterstand in Waal en 
Burg. Een gedeelte gaat plasdras de winter in en is dan het 
domein van watervogels.

Er is veel veranderd sinds Thijsse de vogelrijkdom in Waal en 
Burg beschreef. In de loop van de eeuw verloor het vogel-
rijke, natte grasland een deel van haar natuurlijke glorie. 
Door verlaging van de waterstand, ten behoeve van de 
landbouw in het omringende land, kan het kwelwater niet 
meer aan de oppervlakte komen en verdroogt de polder. 
Zeldzame soorten verdwijnen daardoor in snel tempo. Maar 
door aankoop en beheer probeert Natuurmonumenten de 
achteruitgang te stoppen.

Weidevogels 
In Waal en Burg broeden hoge aantallen kieviten, schol-
eksters en tureluurs en grutto’s. Vooral de schrale gras-
landen rond ‘het Blok’ zijn bijvoorbeeld rijk aan weidevo-
gels. Sommige broedvogels, zoals kemphaan en watersnip, 
zijn verdwenen uit de polder door verdroging. Opvallend in 
2013 was het natte en koude voorjaar. Desondanks was het 
broedseizoen in Waal en Burg succesvol. Mede dankzij het 
maaibeheer vonden broedvogels een veilig heenkomen in 
de polder; er werd later gemaaid omdat een aantal soorten 
later begonnen met broeden. In tabel 4B.1 is een overzicht 
van een aantal weidevogelterritoria in 2013 te vinden. 

Toekomst
Waal en Burg is door Provincie Noord-Holland grotendeels 
begrensd als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Delen van Waal en Burg zijn aangewezen als  
Natura 2000 gebied. De Provincie werkt samen met Natuur-
monumenten, andere natuurorganisaties en de landbouw 
om landbouwgrond om te vormen tot natuur waardoor 
een aaneengesloten gebied van 450 hectare ontstaat.  
Het gebied krijgt dan een nieuw waterhuishoudkundig 
 systeem dat afgestemd is op de natuurdoelen. Landschap-
pelijke en cultuurhistorische waarden in de polder blijven 
behouden en worden waar mogelijk verbeterd. De polder 
behoudt haar open karakter en er komen mogelijkheden 
voor natuurgerichte recreatie. In 2013 is een uitvoerings-
overeenkomst ondertekend en in 2014 wordt gestart met 
de herinrichtingsplannen.

Goed nieuws dus voor weidevogels! In Waal en Burg 
 kunnen zij ook in de toekomst een veilig onderkomen 
 vinden in de natte bloemrijke graslanden. Wellicht ziet  
de situatie er in de toekomst weer uit zoals Thijsse deze 
meer dan 100 jaar geleden beschreef.

Aantallen in territoria

Weidevogels in Waal en Burg 2013

Grutto 56

Tureluur 62

Kievit 96

Scholekster 126

Kluut 9

Veldleeuwerik 48

Graspieper 13

Gele Kwikstaart 38

Slobeend 8

4. Verschillende onderwerpen onder de loep

4C. Hoe kom je tot weidevogelkern gebieden 
in Noord-Holland?

Dick melman, alex scHotman en Henk sierDsema

De essentie van goed weidevogelbeheer is dat aan alle 
voor weidevogels belangrijke factoren aandacht wordt 
 besteed. Dat zijn om te beginnen: de kenmerken van het 
gebied zelf zoals openheid van het landschap, de grond-
waterstand en voldoende rust. Maar ook het beheer zoals 
de maaidatum, de structuur van de vegetatie en de be-
schikbaarheid voedsel. Uit een landelijke analyse, blijkt  
dat de volgende factoren van belang zijn voor de ont-
wikkeling van grutto broedpopulaties (zie tabel 4C.1)

Als de genoemde factoren met succes verwezenlijkt 
 kunnen worden in een gebied, dan zou het moeten lukken 
om daar een duurzame (stabiele of groeiende) weidevogel-
populatie te realiseren. Echter het blijkt uit onderzoek dat 
het weidevogelbeheer in Nederland voor een groot deel  
op plekken ligt die maar beperkt geschikt zijn. Zo’n 40% van 
het beheerde gebied voldoet bijvoorbeeld niet de vereiste 
openheid of grondwaterstand (Melman et al 2008). Hieruit 
is de gedachte ontstaan dat het beheer en de financiën die 
daarmee gepaard gaan meer geconcentreerd zou moeten 
worden op plekken die wél geschikt zijn of geschikt ge-
maakt kunnen worden (door bijvoorbeeld bosjes te kappen 
of grondwaterstanden te verhogen). Dit is het principe  
van kerngebieden voor weidevogels. Ook de provincie 

Noord Holland (PNH) wil naar een efficiënter weidevogel-
beheer. Wat voor de provincie Noord-Holland belangrijk is, 
is dat met zo min mogelijk kosten een zo groot mogelijke 
duurzame weidevogelpopulatie kan worden bereikt. 
 Daarvoor wil de provincie gebruik maken van kern gebieden 
voor weidevogels zoals die landelijk is uitgewerkt (Teunissen 
et al 2012). 
 
Het ligt voor de hand de goede gebieden te zoeken daar 
waar nu nog de grootste aantallen en de hoogste dicht-
heden weidevogels voorkomen. Daarvoor is een landelijke 
zoekgebiedenkaart opgesteld (zie figuur 4C.1). 

Vervolgens heeft Alterra de zoekgebiedenkaart verder 
 uitgewerkt. Daarvoor is eerst de verspreiding van de 
 belangrijke weidevogelsoorten van vochtige graslanden  
in beeld gebracht: grutto, tureluur en slobeend. De 
 belangrijkste gebieden, voor deze drie soorten gezamenlijk, 
zijn weergegeven in figuur 4C.2a. Vervolgens zijn, voor deze 
soorten in de belangrijkste gebieden, de bepalende 
 factoren voor de  populatie ontwikkeling in kaart gebracht: 
de openheid, de drooglegging en de gebruiksintensiteit 
(extensief of  intensief beheerd gebied) (zie figuur 4C.2b). Kievit 
en  scholekster zijn in en na deze fase buiten beschouwing 
 gebleven, omdat deze soorten ook veel op akkers broeden.

Tabel 4C.1: factoren die van belang zijn voor  
de ontwikkeling van grutto broedpopulaties

Figuur 4C.1: Landelijke zoekgebiedenkaart voor de hoog-
ste dichtheden van weidevogels

Factor Vereist

Openheid
> 600 meter  
vrij zicht

Maaidatum (gemiddeld) > 22 mei

Drooglegging (grondwaterstand) > -25cm / -50 cm

Kruidenrijkdom Structuur/voedsel

Beheerstatus (reservaat, SNL-be-
heer, legselbeheer, etc)

1-1.4ha kuiken-
land per g-gezin

Verstoring (door verkeer)
>200 m van 
hoofd/snelwegen
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Tabel 4B.1: Het in 2013 aanwezige aantal  
weidevogel territoria in Waal en Burg.
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Figuur 4C.2a en 4C.2b: In figuur 4C.2a zijn de belangrijkste gebieden voor de grutto, tureluur en slobeend te zien op  
basis van dichtheden. In figuur 4C.2b is te zien welke gebieden het belangrijkst zijn voor deze soorten als het gaat om 
 biotoop (openheid, grondwaterstand en gebruiksintensiteit). Des te belangrijker een gebied is des te blauwer is het 
 gekleurd in deze figuren. 

Figuur 4C.3a en 4C.3b: In figuur 4C3.a is voor de belangrijkste gebieden voor de grutto, tureluur en slobeend aangege-
ven of het biotoop een A,B of C categorie is. In de A gebieden is het biotoop optimaal, in de C gebieden te slecht. Figuur 
4C3.b toont de uiteindelijke kerngebieden kaart voor de grutto, tureluur en de slobeend op basis van optimaal (A) biotoop.   

Op basis van deze twee kaarten is duidelijk  waar de 
 belangrijke weidevogelgebieden liggen en welke 
verbeteringsopgave(n) per weidevogelgebied nodig is (zijn) 
om een duurzame weidevogelstand te realiseren. Waar zou 
de openheid versterkt moeten worden, waar de ontwaterings-
toestand en waar is de intensiteit van het agrarisch gebruik 
te groot? Met deze uitgangspunten was het mogelijk om 
drie categorieën weidevogelgebieden te onderscheiden 
(zie figuur 4C.3a):
•  A-gebieden, gebieden met hoge tot zeer hoge weide-

vogelaantallen en waar goede mogelijkheden zijn om  
de benodigde verbeteropgaven uit te voeren.

•  B-gebieden, gebieden met hoge weidevogelaantallen, 
maar vanwege grote verbeteropgaven of vanwege 
 geringe omvang of ongunstige ligging de perspectieven 
voor een duurzame weidevogelpopulatie geringer zijn.

•  C-gebieden, gebieden met mindere weidevogelkwaliteit, 
geringe omvang en minder gunstige ligging.

Deze informatie vormt de basis voor een voorstel voor 
 kerngebieden voor weidevogels, die broeden op vochtig 
en open grasland. Als basis zijn de A-gebieden genomen, 
aangevuld met de beste B-gebieden, waaromheen een 
 buffer van 100 meter is aangehouden. Het doel is een 
 ruimtelijk samenhangend geheel, waarvan de onderdelen 
groot  genoeg zijn voor duurzame weidevogelpopulaties  
(zie figuur 4C.3b). Tevens heeft Alterra op basis van de A, B 
en C categorieën en de daarbij behorende aanpassingen 
op inrichting en het beheer globaal de kosten bepaald.

Uit figuur 4C.3b blijkt dat de kerngebieden voor weidevogels 
bestaan uit een samenstel van reservaten en agrarische 
 gebieden. Het ligt dus voor de hand voor terreinbeherende 
organisaties zoals Landschap Noord Holland en agrarische 
natuurverenigingen zoals Water Land en Dijken om 
 gezamenlijk plannen te maken voor het verbeteren van 
deze weidevogel kerngebieden. Dat geeft de beste kansen 
op een effectieve inzet van het weidevogelbeheer en 
 duurzame weidevogelpopulaties. 

4D Gezenderde grutto’s in Noord-Holland

jos Hooijmeijer en Wim tijsen

Februari 2013 startte er een mooi grutto-zenderproject 
 gecoördineerd door de Rijks Universiteit van Groningen 
(RUG). Vijftien grutto’s, die aanwezig waren in de Spaanse 
Extremadura tijdens de voorjaarsmigratie, kregen een licht-
gewicht zender (10 gram). Maar liefst vier van deze vogels 
belandden uitgerekend in onze provincie en ondernamen 
al dan niet een broedpoging. Noord-Hollandse boeren en 
vrijwilligers speelden een rol in de bescherming en het 
 volgen van deze zendervogels. 

Waarom worden grutto’s gezenderd?
Sinds 2006 staat de grutto op de Wereldlijst van Bedreigde 
Soorten van de IUCN. Er is veel bekend over grutto’s in het 
broedseizoen. Maar er zijn nog veel vragen over de trek  
en overwintering. Voor goede bescherming is deze kennis 
essentieel. Het belangrijkste doel van dit zenderproject is 
om alle pleisterplaatsen langs de trekroute te leren kennen, 
en om deze in toekomst veilig te stellen:
- Waar verblijven grutto’s voor we ze in Nederland zien? 
Frankrijk, Italië en Marokko waren lange tijd in de voorjaars-
trek belangrijke pleisterplaatsen voor onze broedvogels. Die 
betekenis lijkt afgenomen, terwijl Spanje en Portugal steeds 
belangrijker zijn geworden. Hoewel ze daarvandaan in één 
dag naar Nederland kunnen vliegen, zijn veel grutto’s circa 4 
weken onvindbaar.
- Het is belangrijk deze voorjaarspleisterplaatsen te kennen, 
omdat deze een belangrijke rol spelen om in conditie te 
 komen om naar het broedkleed te ruien en om eieren te 
leggen. Nieuwe informatie kan ons helpen te begrijpen 
waarom grutto’s niet vroeger gaan broeden, terwijl veel 
 andere graslandbroeders dat wel doen.
- De jacht op de grutto in Frankrijk is tijdelijk gesloten in  
de periode van 2008-2012. Het is belangrijk dat we te  weten 
komen wat de huidige betekenis van Frankrijk is voor trek-
kende grutto’s uit Nederland en ons omringende landen. 
Zenderonderzoek kan belangrijke gegevens leveren om te 
pleiten voor verlenging van dit jachtmoratorium. Inmiddels 
is dit moratorium met vijf jaar verlengd, mede door aan-
geleverde gegevens vanuit de wetenschap.

De Noordhollanders; Badajoz, Bissau, Lisboa en 
 Nouakchott…
Om gezenderde vogels ‘publieksvriendelijk’ te maken zijn 
alle grutto’s vernoemd naar hoofdsteden van landen langs 
de trekroute. Via de website (www.keningfanegreide.nl), 
 oftewel koning van het weiland in het Fries, komen de 
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 signalen van de gezenderde vogels dagelijks binnen. Zo 
kan iedereen zien waar de vogels verblijven. Nouakchott 
deed in het zeer extreem koude voorjaar als één van de 
 eersten Noord-Holland aan. Ze vette op in de Heemskerker-
broekpolder rondom fort Krommeniedijk (Figuur 4D.1). 
Landschap Noord-Holland zette daar vanaf eind februari 
zo’n 50 hectare reservaat, tijdelijk deels onder water 
 (inundatie). Hier kunnen weidevogels heerlijk ‘opvetten’ .  
De inundatie laat ook het historische verhaal zien rond de 
forten van de stelling van Amsterdam. Het omliggende land 
werd vroeger onder water gezet om het de vijand te voet 
en te paard lastig te maken. De nattigheid trekt allerlei 
 soorten vogels aan. Vooral de grutto’s die terugkomen  
uit hun wintergebieden, ontdekken het plas-dras gebied 
steeds meer, er verbleven dit jaar zo’n 4.000 vogels! Een 
 fantastisch aantal.
Ook Lisboa gebruikte dergelijke plas-dras gebieden in  
het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder.

Vestiging- en broedfase
Badajoz en Bissau kwamen later binnen door het extreme 
koude voorjaar in heel NW-Europa. Badajoz toog direct 
door naar de Eilandspolder. Ondanks verwoede pogingen 
van diverse mensen om haar en eventueel een nest te 
 traceren, lukte het pas in juni de vogel te zien. Uit de 
 peilingen van de zender en het gedrag van de vogel bleek 
dat ze een nest had, maar dat dit verloren ging. Via een 
 oproep in de nieuwsbrief “Weilandberichten” wist vrijwilliger 
Leo Acqoy uit Jisp zendergrutto Lisboa in het Wormer- en 
Jisperveld te vinden. En dat niet alleen, ook haar nest vond 
hij op een eilandje in dit vaargebied! Van het legsel zijn 
twee eieren uitgekomen en de kuikens zijn geringd. Leo 

heeft de alarmerende ouders lang in het gebied kunnen vol-
gen en ze hebben minimaal één kuiken vliegvlug gekregen.

Agrariër Joep van der Velden en zijn grutto’s
Wie kan zeggen dat hij twee gezenderde grutto’s op zijn 
land heeft? Dan moet je wel iets met weidevogels hebben 
zou je zeggen! Joep van der Velde doet met zijn veeopfok-
bedrijf al jaren vrijwillig mee aan de weidevogelbescherming 
in de Egmondermeer. Tijdens het kunstmest strooien om-
zeilde hij half april meer dan vijftien gruttonesten. Het toe-
val wilde dat hij daarna de telefoon pakte om zich aan te 
melden bij de agrarische natuurvereniging Water, Land & 
Dijken. Dit om enkele ‘laatmaaidatumcontracten’ te kunnen 
afsluiten voor zijn weidevogels, en om aan nestbeloning te 
kunnen doen. Degene die de telefoon oppakte bij zijn aan-
melding, bedacht zich dat de stippen van de twee zender-
grutto’s Bissau en Nouakchott op de website wel eens op 
dit bedrijf zouden kunnen uitkomen… Dat bleek ook tijdens 
volgende bezoeken aan het bedrijf! We zagen hoe zender-
vrouw Nouakchott keurig naar haar nest sloop (figuur 4D.1). 
De andere grutto, Bissau, bleek in eerste instantie onvindbaar 
maar uiteindelijk konden we haar ook signaleren op het be-
drijf. Ze was wel gepaard, maar het leek erop dat ze vroeg in 
het seizoen haar nest was verloren, en gezien het late voor-
jaar geen 2e broedpoging wilde ondernemen. Nouakchott 
daarentegen heeft haar nest keurig netjes uitgebroed. 
 Omdat het in de kruidenrijke percelen eind mei nog wemelde 
van de kuikens heeft Joep, met financiële ondersteuning uit 
het ‘weidevogelfonds’ van Landschap Noord-Holland, zijn 
maaiwerk uitgesteld tot laat in juni. De kuikens van Nouak-
chott zijn op deze manier vliegvlug geworden,  dankzij Joep 
en een heel aantal gulle Beschermers van Landschap 

Figuur 4D.1: Het bewegings-
patroon van Nouakchott en  
Badajoz tijdens het broedseizoen  
in Noord Holland. 

5. Verschillende onderwerpen onder de loep

Noord-Holland. Per 2014 gaat dit boerenbedrijf, op de regu-
liere wijze via een contract agrarisch natuur beheer, verder 
met het weidevogelbeheer. 

Zomer en overwintering
Zowel Badajoz als Bissau vertrokken al half juni naar het zuiden, 
beide vogels hadden geen nestsucces, dus geen reden om 
langer in Nederland te blijven. Lisboa vette op in de Wijde-
wormer en het Wormer- en Jisperveld. Noaukchott ging, via 
de onder water gezette bollenlandjes (muggenlarven) in de 
Zijpe en het Balgzand, als laatste naar haar overwinteringsge-
bied. Dit zenderproject laat duidelijk zien dat vogels die kui-
kens groot brengen later wegtrekken, omdat ze na  
een lang broedseizoen eerst moeten ‘bijkomen’ van alle 
 inspanningen! 
Bissau doet haar naam echt eer aan, want ze overwinterde 
in Guinnee-Bissau. Nouakchott vloog op vijf kilometer langs 
de hoofdstad van Mauretanië en is zelfs de verste over-
winteraar van alle gezenderde vogels, ze zit helemaal in 
Sierra Leone (figuur 4D.2)!

Zenderonderzoek wordt voortgezet
De zenders gaan een aantal jaren mee, en het zenderonder-
zoek is onderdeel van een intensief onderzoeksprogramma 
aan de populatiebiologie van grutto’s van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Met dit onderzoek willen we ook de komende 
tien jaar, de vinger aan de pols houden. Daarbij gaat het 
niet alleen om veranderingen in aantallen, maar ook om 
mogelijke veranderingen in de trekwegen.
Boeren en vrijwilligers kunnen dus dit voorjaar weer 
 uitkijken naar deze ‘Noordhollandse’ zendergrutto’s!

Figuur 4D.2: De terugtocht van 
Nouakchott en Badajoz naar Afrika 

4E Weidevogels in de West-Friese  reservaten 
van Landschap Noord-Holland 

roelF HoVinga, lanDscHaP noorD-HollanD

Tussen de Wieringermeer, Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar en 
Schagen ligt de regio West-Friesland. Een grotendeels 
 landelijk gebied waar veeteelt, akkerbouw en boomgaarden 
elkaar afwisselen. In het centrale deel van West-Friesland 
beheert Landschap Noord-Holland een gestaag groeiend 
aantal hectares natuur. Na de recent afgeronde “Ruilver-
kaveling De Gouw” zijn extra hectares aan het Landschap 
toebedeeld als compensatie voor de landbouwintensive-
ring en daarmee gepaard gaande achteruitgang van 
 natuurwaarden in het omringende boerenland. Het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier richtte een aan-
tal droge en natte waterbergingen in en gaf ze in  beheer 
aan het Landschap. Inmiddels beheert Landschap Noord-
Holland circa 440 hectare grond in West-Friesland, verdeeld 
over een twintigtal percelen. Hiervan is circa 400 hectare in 
meer of mindere mate geschikt voor weidevogels (en heeft 
ook al een weidevogeldoelstelling), de overige 40 hectare 
zijn kleiputten, moerasterreintjes en archeologisch waarde-
vol grasland (zie figuur 4E.1). 

De kleigronden van West-Friesland staan van oudsher niet 
bekend om z’n indrukwekkende aantallen weidevogels, 
 zoals dat bijvoorbeeld in de veenweidegebieden van 
 Waterland het geval is. Daarvoor zijn grote delen van het 
gebied te goed ontwaterd, in gebruik als akkerbouw en/of 
besloten van aard. Kritische soorten als kemphaan en 
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 watersnip zaten er bijvoorbeeld al in de jaren ’70 van de 
 vorige eeuw nauwelijks meer. Toch kwamen én komen  
met name in de open graslandgebieden plaatselijk redelijke 
aantallen van de minder kritische soorten weidevogels 
voor. 
De realisatie en recente uitbreiding van graslandreservaten 
in West-Friesland door het Landschap leidden er toe dat de 
aantallen weidevogels hier aanzienlijk zijn gestegen. Anno 
2013 broeden hier circa 100 paar scholeksters, 155 paar kievi-
ten, 200 paar grutto’s en 100 paar tureluurs. Noemenswaar-
dig zijn verder de aantallen van soorten als slobeend (35), 
zomertaling (4), krakeend (50), kuifeend (75), tafeleend (18) 
en gele kwikstaart (15). Door de waterbergingen komen er 
ook aanzienlijke aantallen paren van secundaire weidevogels 
als kluut (100) en visdief (85-160) voor (zie tabel 4E.1). 

Het aantal toegenomen weidevogelterritoria is te verklaren 
door verbeterde terreinomstandigheden (peilverhogingen, 
kap bosjes, aanleg plas-drasgebiedjes & sterke uitbreiding 
hectares hooiland). Het gros van de hectares is via kort-

lopende pachtcontracten verpacht aan lokale agrariërs, 
waarbij 70-80 % van de hectares een hooilandbeheer 
 hebben. Juist de soorten die gebaat zijn bij laat gemaaid, 
structuurrijk grasland (slobeend, grutto en tureluur) zijn 
sterk toegenomen. De liefhebbers van een kortere grasmat 
(scholekster en kievit) schommelen of zijn veel minder sterk 
stegen. Door minder bemesting worden deze hooi landen 
steeds structuurrijker en dus geschikter als kuikenland. Ver-
der blijken de schrale graslanden in de ingerichte waterber-
gingen in trek bij broedende weidevogels (hier  
wel een sterke toename van kievit), terwijl de hier aanwezige 
ondiepe, voedselrijke waterplassen voor en na het broed-
seizoen van belang zijn. 

De versnipperde eigendommen van het Landschap in 
West-Friesland zijn enerzijds jammer. Realisatie van een 
groot, robuust weidevogelterrein zou meer mogelijkheden 
hebben geboden om over grote oppervlaktes optimaal in 
te spelen op de wensen van weidevogels. De veelal kleine 
oppervlakte van de reservaten maakt het soms ook on-
mogelijk een hoger peil te realiseren, waardoor de aanwezige 
weidevogels sterk geconcentreerd in de meest laag gelegen, 
natte delen van het terrein zitten. Anderzijds hebben de 
verspreid door het Westfriese land gelegen blokken hooi-
land ongetwijfeld bijgedragen aan de nu nog stabiele stand 
van het aantal grutto’s in regulier boerenland. Bij alarmtel-
lingen worden in de meeste terreinen jaarlijks steevast fiks 
meer alarmerende paren grutto’s en tureluurs geteld dan er 
tot broeden komen. 

De komende jaren zullen we inzetten op verdere optimalisatie 
van de omstandigheden voor weidevogels. Met name 
plaatselijke peilverhoging, structuurverbetering van de 
grasmat en aanleg van plas-drasterreintjes behoren tot de 
mogelijkheden. Vooralsnog is de ontwikkeling in West- 
Friesland in ieder geval hoopgevend!

Figuur 4E.1: Ligging terreinen Landschap Noord-Holland 
in de regio West-Friesland.

Tabel 4E.1: Aantalsontwikkeling vanaf 1992 van een aantal soorten weidevogels in een viertal van de belangrijkste weide-
vogelreservaten (’t Laeg, Lage Hoek, Polder Berkmeer & Polder Westerveer; totaal 197 hectare) van LNH in West-Friesland.

1992 2003 2009 2012 / 2013

Slobeend 2 1 4 17

Scholekster 18 36 43 57

Kievit 32 68 36 59

Grutto 24 56 107 158

Tureluur 8 27 47 63
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