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1. Inleiding
Ondanks de vele inspanningen van de afgelopen jaren voor het behoud van weidevogels, lopen de
aantallen van de meeste soorten in veel gebieden terug. Om meer inzicht te verkrijgen in de
processen die hiervan de aanleiding vormen, en de terugloop te stuiten, heeft de provincie NoordHolland op 9 april 2009 de Weidevogelvisie Noord-Holland ondertekend (Provincie Noord-Holland
2009). Laag Holland en de provincie Noord-Holland hebben de Agrarische Natuurvereniging Water,
Land en Dijken (ANV WLD) en Landschap Noord-Holland (LNH) de opdracht gegeven om voor de
gebieden Krommenieër Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, Polder de Zeevang-West en
Waterland-Oost met gebiedsgericht weidevogelbeheer aan de slag te gaan. Zij hebben daarvoor
gezamenlijk per gebied een weidevogelkring opgericht. Een onderdeel van die aanpak is de
weidevogels in kaart te brengen en alarmtellingen uit te voeren. Er is gekozen in genoemde gebieden
de Grutto als gidssoort te inventariseren. De tellingen dragen bij aan kennis om het
weidevogelbeheer in deze gebieden te optimaliseren.
Om het succes van weidevogels beter in te kunnen schatten is het project ‘Alarm’ ontwikkeld, dat in
combinatie met BMP (Broedvogel Monitoring Project; van Dijk, 2004) werd uitgevoerd. Het uitvoeren
van alarmtellingen heeft als doel om het aantal aanwezige (alarmerende) gruttoparen, waarvan
zeker is dat één of meerdere jonge grutto's aanwezig zijn, te tellen. Het is een praktische telmethode
voor het schatten van bruto territoriaal (broed)succes (BTS). Daarnaast wordt informatie verzameld
over de perceelskeuze in relatie tot beheertypen van alarmerende gruttoparen met jongen. De
nadruk ligt op de onderzoeksvraag of gruttoparen met jongen een voorkeur hebben voor lang -, of
juist kort gras; en of zij bij de keuze van broedterritoria een voorkeur hebben voor kruidenrijke in
plaats van kruidenarme percelen.
De afdeling duurzaam beheer van LNH en de ANV WLD heeft de onderzoekafdeling van LNH de
opdracht gegeven de gegevens van de alarmtellingen te verwerken en te digitaliseren, te analyseren
en een rapportage op te stellen.

1.1 Ligging van de onderzochte gebieden
De alarmtellingen zijn uitgevoerd in de Krommenieër Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, Polder
de Zeevang-West, en Waterland-Oost. De ligging van de geïnventariseerde gebieden is te vinden in
figuur 1. In de Krommenieër Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, en een deel van
Waterland-Oost zijn in 2008 ook inventarisaties opgenomen.
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Figuur 1. Overzichtskaart van de vier gebieden in Laag Holland waar in 2009 alarmtellingen zijn uitgevoerd.
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2. Methode
Het veldwerk is uitgevoerd door van der Goes en Groot die in opdracht van LNH en ANV WLD een
broedvogeltelling (BMP) heeft uitgevoerd. De alarmtellingen zijn uitgevoerd door vrijwillige
weidevogel beschermers en medewerkers van LNH met uitzondering van de terreinen van
Staatsbosbeheer welke door medewerkers van ‘Van der Goes en Groot’ of LNH zijn geteld. Tijdens de
alarmtelling zijn door dezelfde mensen ook de beheertypen van de onderzochte percelen
opgenomen. De onderzoeksafdeling van LNH heeft de kruidenrijkdom voor alle gebieden (behalve
Polder de Zeevang) in kaart gebracht.

2.1 Beheertypen, kruidenrijkdom en verruiging
Tijdens de alarmtellingen is van elk perceel het beheertype bepaald. Het beheertype geeft samen
met gegevens over kruidenrijkdom en verruiging een indicatie over de mate van geschiktheid van
een perceel als leefgebied voor grutto’s met jongen. Voor de afbakening van de perceelsgrenzen is
zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de Top10NL GIS gegevens, welke waar nodig zijn aangepast op
basis van veldgegevens.
Beheertypen
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gemaakte indeling van beheertypen. Per perceel is
steeds één codering toegekend.
Tabel 1. Beheertypen

Code Omschrijving
NG1 Niet gemaaid grasland, gras < 15 cm
NG2 Niet gemaaid grasland, gras > 15 cm
NG3 Niet gemaaid grasland met platgeslagen lang gras
G

Gemaaid grasland (evt. nog met maaisel) gras < 15 cm.

GV

Gemaaid met vluchtstroken; gras buiten vluchtstroken < 15 cm

B1

Intensief beweid, (> 5 koeien of > 15 schapen per ha)

B2

Extensief beweid (< 5 koeien of < 15 schapen per ha)

BG

Beweid geweest

HG

Hergroei, gras > 15 cm.

PD

Plas-dras

MA

Maïsland, plantjes > 25cm

ZG

Zwarte grond

OV

Overig gewas

Kruidenrijkdom & verruiging
Wat betreft kruidenrijkdom en verruiging zijn de categorieën gecombineerd, waarbij eerst de
kruidenrijkdom is vermeldt gevolgd door een eventuele aanwezige verruigingsklasse.
De kruidenrijkdom en verruiging van de percelen is genoteerd aan de hand van onderstaande
indelingen en coderingen.
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Kruidenrijkdom
1
Kruidenarm - groen (geen bloemen of alleen hier en daar een paardenbloem).
1+
Kruidenarm met paardenbloem – aanblik met veel geel (paardenbloemen domineren,
andere soorten komen weinig voor).
2
Matig kruidenrijk - aanblik met hier en daar geel en wit (pinksterbloem, kruipende
boterbloem, veldzuring en/ of scherpe boterbloem in greppels of langs de kant).
3
Kruidenrijk - aanblik met veel geel-roestrood-wit (pinksterbloem, scherpe boterbloem,
kruipende boterbloem en veldzuring regelmatig verspreid in maaiveld, vaak ook veel reliëf en
ondiep water op maaiveld).
4
Kruidenrijk met kritische soorten - aanblik met veel geel-roze-wit (kritische roze en geel
bloeiende plantensoorten aanwezig: echte koekoeksbloem, rode klaver, roze orchideeën,
dotterbloem en/of grote ratelaar. Voorts regelmatig pinksterbloem, scherpe boterbloem,
kruipende boterbloem en veldzuring).
Verruiging
VR
Verruigd (veel distels, brandnetels, oeverzegge, overig jarig riet of rietgras, tandzaden).
P1
Pitrus opvallend aanwezig langs slootkanten en greppels, totale bedekking < 5%.
P2
Pitrus sterk opvallend, zowel langs sloot- en greppelkanten als op het perceel, bedekking 525%.
P3
Pitrus zeer sterk opvallend aanwezig, zeer regelmatig over het perceel voorkomend, met
bedekking 25-50%.
P4
Pitrus dominant over het hele perceel, meer dan 50% bedekkend.
PD
Plasdras

2.2 BMP-tellingen
Om te kunnen bepalen welk percentage van de grutto’s succesvol broeden is het allereerst
noodzakelijk een telling van het aantal broedterritoria uit te voeren; een zgn. BMP-telling. De BMPtelling is uitgevoerd conform de landelijk gebruikelijke methodiek zoals uitgebreid beschreven is in
de ‘Handleiding Broedvogel Monitoring Project’ (Van Dijk, 2004). Bij deze methode worden tijdens
vijf veldbezoeken, lettend op het gedrag van de vogels, de broedterritoria in kaart gebracht. In het
voorjaar van 2009 zijn vijf telrondes uitgevoerd. De BMP gegevens zijn gedigitaliseerd en vervolgens
bewerkt met de Spatial Analist extensie van ArcGIS v9.1 (ESRI Inc.) tot kaarten met daarop de
relatieve ‘gebiedsdichtheid’. Voor de gebiedsdichtheid kaarten is gebruik gemaakt van alle gegevens.
Deze rekenmethode voor de gebiedsdichtheid kaarten gaat uit van een aantal ecologische aannames
op basis van de aangetroffen territoria. Allereerst wordt aangenomen dat de territoria staan voor
een gemiddelde broedlocatie, en niet voor de exacte locaties. Deze gemiddelde locatie is te
beschouwen als het meest geschikte biotoop voor de betreffende weidevogel. De biotoop wordt
enerzijds bepaald door de inrichting en het voedselaanbod van het gebied. Bepalende factoren zijn
openheid van het gebied (Oosterveld & Altenburg, 2005), voedselaanbod in de omgeving, en
afwezigheid van predatoren. Anderzijds wordt de broedbiotoop bepaald door condities ter plekke,
welke bepaald wordt door factoren als graslandstructuur, beheer, en voedselaanbod rondom het
nest. Hoe meer territoria dicht bij elkaar zijn gelegen, des te geschikter is de broedlocatie en de
directe omgeving voor grutto’s. De dichtheidswaarden worden via een zgn. kernel-dichtheid
geïnterpoleerd. Een gedetailleerde beschrijving van de methode is te vinden in - van ‘t Veer &
Scharringa, 2008.

2.3 Alarmtellingen
De alarmtellingen zijn uitgevoerd volgens de methode Nijland en Van Paassen (2007). Deze methode
komt er in het kort op neer dat in de periode eind mei / begin juni het gebied wordt doorkruist om
alarmerende gruttoparen met (niet vliegvlugge) jongen te tellen. Gruttogezinnen worden genoteerd
in het perceel waar de oudervogels opvliegen. Bij meerdere vogels wordt het aantal gezinnen
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gelijkgesteld aan het aantal alarmerende oudervogels gedeeld door twee, waarbij naar boven wordt
afgerond. Bij meer dan tien vogels wordt het maximum aantal geschat, gedeeld door anderhalf en
naar boven afgerond. Uiteraard wordt gelet op het voorkomen van dubbeltellingen. Alle
alarmtellingen vonden plaats op 27 mei, met uitzondering van Waterland Oost, waar twee dagen
eerder werd geteld. De gegevens zijn gedigitaliseerd in ArcGIS v9.1 (ESRI Inc.). Op dezelfde wijze
zoals beschreven onder 2.2 zijn relatieve gebiedsdichtheid kaarten van alarmerende broedparen
gemaakt.

2.4 Bruto Territoriaal Succes (BTS)
De uiteindelijke inschatting van het territoriaal succes wordt gedaan op basis van het getelde aantal
territoria en het aantal gezinnen in de fladderweken (de periode dat de kuikens bijna vliegvlug zijn).
Dit gebeurd aan de hand van de zogenaamde BTS-waarde (Bruto Territoriaal Succes). Het BTS wordt
berekend door het aantal gruttogezinnen met kuikens (alarmtellingen) te delen door het aantal
territoria (BMP); vermenigvuldiging met 100 resulteert in bruto territoriaal succes in procenten. Bij
een percentage van < 50% is de BTS onvoldoende; tussen 50% en 65% mogelijk voldoende; en bij
>65% wordt aangenomen dat voldoende jongen vliegvlug zijn geworden om de populatie in stand te
houden (Nijland et al. in prep.; Kenniskring weidevogellandschap 2010). Deze waarden liggen hoger
dan de eerder gerapporteerde BTS-waarde van 50% die als voldoende werd beschouwd (Nijland &
van Paassen 2007).
Om verschillende redenen moet voorzichtig worden omgesprongen met de berekende BTS waarden.
Dat geldt voornamelijk voor kleine telgebieden waar verplaatsingen van gezinnen het beeld kunnen
vertroebelen. Gezinnen met kuikens kunnen de polder in- of uitlopen (of zwemmen). Om die reden is
voor dit onderzoek de BTS uitsluitend op het nivo van de vier polders uitgerekend, en niet op
perceelniveau.

2.5 Statistische analyses
Dit onderzoek concentreert zich op de alarmtellingen, en daarmee op de vraag of dat gruttoparen
met jongen een voorkeur hebben voor bepaalde beheertypen. Om te bepalen of dat gruttoparen een
significante voorkeur hebben voor een bepaald beheertype zijn voor iedere polder afzonderlijk de
bedekkingspercentages voor ieder beheertypen bepaald. Vervolgens is bepaald welk percentage van
de alarmerende gruttoparen op ieder van de beheertypen is aangetroffen.
Ten tweede is geanalyseerd of dat gruttoparen voor vestiging (BMP) een bepaalde voorkeur hebben
voor kruidenrijke percelen. Hiertoe is de bedekkingsgraad per kruidenrijkdomklasse voor ieder van
de vier polders bepaald. Vervolgens is gekeken welk percentage van de broedterritoria in ieder van
de kruidenklassen viel.
Zowel voor de alarmtellingen, als voor de BMP-tellingen, is uitsluitend gebruik gemaakt van de
gegevens waarvoor respectievelijk beheertype, dan wel kruidenrijkdomklasse bekend waren.
Hierdoor kunnen het aantal territoria en alarmtellingen wat gebruikt is voor de statistische
analyses afwijken van die gebruikt zijn voor de gebiedsdichtheid analyse.
Als gruttoparen met jongen geen specifieke voorkeur vertonen voor een bepaald beheertype zal de
verdeling van het aantal gruttoparen identiek zijn aan de verdeling van de percentages oppervlak van
de verschillende beheertypen. Analoog aan deze redenering is de analyse voor de BMP-tellingen en
kruidenrijkdom uitgevoerd. Beide verdelingen zijn getest op significante verschillen met behulp van
een Chi-kwadraat test.
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3. Resultaten
3.1 Krommenieër Woudpolder
De Krommenieër Woudpolder is gelegen aan de zuidoostkant van het Alkmaardermeer en heeft een
oppervlakte van 359 ha. Binnen de polder is een natuurgebied van ca 80 hectare grasland in
eigendom van Staatsbosbeheer. De polder behoort tot het karakteristieke veengrasland-type. De
veengraslanden bezitten gewoonlijk een open, tot zeer open, landschapsstructuur en behoren samen
met de droogmakerijen tot de meest karakteristieke landschappen van Laag Holland. Vanwege het
graslandgebruik is een zekere drooglegging noodzakelijk waardoor de bodem in de loop der eeuwen
is gezakt door oxidatie en klink van het veen. Langs de randen komen rietlanden voor.
3.1.1. BMP telling
In totaal werden 146 territoria van de Grutto vastgesteld in de Krommenieër Woudpolder. Berekend
over een oppervlakte van 359 ha. komt dit neer op 41 territoria per 100 ha. Binnen de landelijke
weidevogeldoelstellingen van “Een Rijk Weidevogellandschap” behoort de Krommenieër
Woudpolder daarom tot de gebieden met een goede gruttostand (20 - 100 broedparen per 100 ha;
Laporte & de Graaff 2006). In de provinciale weidevogelvisie valt de Krommenieër Woudpolder
binnen de gruttokerngebieden (minimaal 10 broedparen grutto per 100 ha). De dichtheid is het
hoogste in het centrale deel van de polder, naar de randen toe neemt de dichtheid af. In het
noordelijke en zuidelijk deel van de polder broeden weinig grutto’s (Fig. 2).

Figuur 2. Relatieve dichtheid van gruttoterritoria (n = 146) in de Krommenieër Woudpolder in 2009.

3.1.2 Alarmtelling
Tijdens de alarmtelling op 27 mei 2009 werden 115 gruttoparen met kuikens vastgesteld. De
gruttoparen met kuikens concentreerden zich in het westelijke en oostelijk deel van de polder (Fig.3).
De concentratie van vogels valt vrijwel samen met verspreiding van de relatieve dichtheid aan
territoria (Fig.2). In het noordelijke en zuidelijk deel zijn nauwelijks alarmerende grutto’s
waargenomen (Fig.3 & 4).
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Figuur 3. Relatieve dichtheid van alarmerende gruttoparen met jongen (n = 115) in de Krommenieër Woudpolder op 27
mei 2009.

3.1.3.BTS
Het aantal vastgestelde territoria is vergeleken met het aantal alarmerende paren met jongen tijdens
de alarmtelling op 27 mei. Vervolgens is het Bruto Territoriaal Succes berekend. Met een BTS waarde
van 79% (115/146 x 100%) zouden in de Krommenieër Woudpolder ruim voldoende jongen groot
moeten komen om de populatie in stand te houden. (NB: Bij een percentage van 65% of meer wordt
aangenomen dat voldoende jongen vliegvlug zijn geworden op de populatie in stand te houden
(Nijland et al. in prep; Kenniskring weidevogellandschap 2010).
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er na 27 mei ongetwijfeld nog verliezen zijn opgetreden
als gevolg van landbouwkundige werkzaamheden en predatie. Hierdoor kan het uiteindelijke
broedsucces wat lager liggen dan uit de hier weegegeven BTS-waarde.
3.1.4 Beheertypen
Figuur 4 en 5 laten duidelijk zien dat verreweg het grootste deel van de grutto’s met kuikens de
voorkeur geeft aan ongemaaide percelen met een graslengte langer dan 15 cm. Deze bevinden zich
voornamelijk in het centrale deel van de polder. Gemaaide percelen worden nagenoeg geheel
gemeden. Figuur 5 laat zien dat 85% van de gruttogezinnen zich eind mei op een kleine 40% van de
graslanden concentreert. Voor vier locaties was geen beheertype bekend (Fig. 4).
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Figuur 4. Verspreiding van grutto’s met kuikens (n=115) in de Krommenieër Woudpolder in relatie tot het beheertype op
27 mei 2009.
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Figuur 5. Het percentage oppervlakte per beheertype en het percentage alarmerende grutto’s (n=111) in de
2
Krommenieër Woudpolder (Goodness-of-fit test; χ =103.89; df=7; p<0.01). Voor codering zie tabel 1.

3.1.5 Kruidenrijkdom
Figuur 6 geeft een beeld van de verspreiding van grutto’s met kuikens in relatie tot de
kruidenrijkdom van de percelen. Verreweg de meeste gruttofamilies foerageren eind mei op
kruidenrijke en matig kruidenrijke percelen. Deze percelen zijn in de Krommenieër Woudpolder dan
ook ruim voorhanden. Toch lijkt kruidenrijkdom niet de dominante factor, wanneer we nog eens naar
de beheertypen kijken (Fig. 4) zien we dat het vooral de ongemaaide percelen zijn die de voorkeur
genieten. Ook in de kruidenarme percelen die niet gemaaid verblijven in verhouding veel grutto’s
met kuikens.
Figuur 7 en tabel 2 laten echter zien dat voor de territorium keuze een lichte, maar significante,
(p<0.05) voorkeur van grutto’s bestaat om te gaan broeden (BMP) in kruidenrijk grasland (klasse 3).
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Figuur 6. Verspreiding van grutto’s met kuikens(n=115) in de Krommenieër Woudpolder in relatie tot kruidenrijkdom op
27 mei 2009.
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Figuur 7. Het percentage oppervlakte per kruidenrijkdomklasse en het percentage grutto territoria (BMP; n=142) in de
2
Krommenieër Woudpolder (Goodness-of-fit test; χ =12,95; df=4; p<0.05).
Tabel 2. Oppervlakte per Kruidenrijkdomklasse en het aantal waargenomen gruttoterritoria voor de Krommenieër
Woudpolder.

Kruidenrijkdom
Kruidenarm
Kruidenarm +
Matig kruidenrijk
Kruidenrijk
Kruidenrijk, plas-dras
Totaal

Ha
39
20
76
149
3
287

#Terr.
15
1
28
96
2
142
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3.2 Weijenbus en Vroonmeer
Het gebied Weijenbus en Vroonmeer is gelegen in het noordelijk deel van de Polder de Heemskerkeren Uitgeesterbroek rond de meren Weijenbus en Vroonmeer. In het gebied vinden we de overgang
van de veengraslanden (in het oosten gelegen) naar de graslanden gelegen op eerdgronden (meer
zand en klei (westelijk).Het gebied bezit een open tot zeer open landschapsstructuur. Het gebied
bestaat vrijwel geheel uit grasland, plaatselijk komen enkele maïspercelen voor. Het noordelijk deel
is in eigendom van Landschap Noord-Holland (LNH).
3.2.1. BMP telling
In totaal werden 75 territoria van de grutto vastgesteld. Berekend over een oppervlakte van 391 ha.
komt dit neer op 19 territoria per 100 ha. Binnen de landelijke weidevogeldoelstellingen van “Een
Rijk Weidevogellandschap” behoort de Weijenbus en Vroonmeer daarom tot de gebieden met een
voldoende gruttostand (5-20 broedparen per 100 ha; Laporte & de Graaff 2006). De meeste territoria
bevinden zich in het noordelijk deel van de polder, direct boven Weijenbus en het Vroonmeer (Fig.8).
Dit gebied is voor een groot deel in eigendom van LNH.

Figuur 8. Relatieve dichtheid van gruttoterritoria (BMP; n = 75) in Polder de Heemskerker- en Uitgeesterbroek,
deelgebied Weijenbus en Vroonmeer, in 2009.

3.2.2 Alarmtelling
Tijdens de alarmtelling op 27 mei 2009 werden 63 paren met jongen vastgesteld. De vogels
bevonden zich vooral in het noordelijk deel van de polder en in een klein gebied direct ten zuiden van
het Vroonmeer (Fig.9 & 10).
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Figuur 9. Relatieve dichtheid van alarmerende gruttoparen met jongen (n = 63) in Polder de Heemskerker- en
Uitgeesterbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer, op 27 mei 2009.

3.2.3 BTS
Het aantal vastgestelde territoria is vergeleken met het aantal alarmerende paren met jongen tijdens
de alarmtelling op 27 mei. Met een BTS waarde van 84% zouden ruim voldoende jongen groot
moeten komen om de populatie in stand te houden. (NB: Bij een percentage van 65% of meer wordt
aangenomen dat voldoende jongen vliegvlug zijn geworden op de populatie in stand te houden
(Nijland et al. in prep; Kenniskring weidevogellandschap 2010).
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er na 27 mei ongetwijfeld nog verliezen zijn opgetreden
als gevolg van landbouwkundige werkzaamheden en predatie. Hierdoor kan het uiteindelijke
broedsucces wat lager liggen dan uit de hier weegegeven BTS-waarde.
3.2.4 Beheertypen
Figuur 10 en 11 laten duidelijk zien dat het grootste aandeel van de grutto’s met kuikens de voorkeur
geeft aan ongemaaide percelen met een graslengte langer dan 15 cm (NG2), en in iets mindere mate
ook aan extensief beweide percelen (B2). Gemaaide percelen (G) worden geheel vermeden.
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Figuur 10. Verspreiding van grutto’s met kuikens (n=63) in Polder de Heemskerker- en Uitgeesterbroek, deelgebied
Weijenbus en Vroonmeer, in relatie tot het beheertype op 27 mei 2009.
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Figuur 11. Het percentage oppervlakte per beheertype en het percentage alarmerende grutto’s (n=63) in Polder de
2
Heemskerker- en Uitgeesterbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer (Goodness-of-fit test; χ =154.62; df=7; p<0.01).
Voor codering zie tabel 1.

3.2.5 Kruidenrijkdom
Zowel figuur 12 als 13 geven een beeld van de territoriumkeuze in relatie tot de kruidenrijkdom. Er is
een duidelijke, en significante voorkeur voor de kruidenrijke percelen. De territorium aantallen en de
bijbehorende oppervlaktes (in ha) zijn weergegeven in tabel 3.
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Figuur 12. Verspreiding van grutto’s met kuikens (n=63) in Polder de Heemskerker- en Uitgeesterbroek, deelgebied
Weijenbus en Vroonmeer in relatie tot kruidenrijkdom op 27 mei 2009.
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Figuur 13. Het percentage oppervlakte per kruidenrijkdomklasse en het percentage grutto territoria (BMP; n=68) in de
2
Polder de Heemskerker- en Uitgeesterbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer (Goodness-of-fit test; χ =41.79; df=3;
p<0.01).
Tabel 3. Oppervlakte per Kruidenrijkdomklasse en het aantal waargenomen gruttoterritoria voor de Polder de
Heemskerker- en Uitgeesterbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer.

Kruidenrijkdom
Kruidenarm
Kruidenarm +
Matig kruidenrijk
Kruidenrijk
Totaal

Ha
116
18
61
107
302

#Terr.
13
3
7
45
68
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3.3 Polder de Zeevang-West
De Polder de Zeevang-West is een tamelijk waterrijk, open tot zeer open veenweidegebied met een
regelmatige strokenverkaveling. Kenmerkend zijn de met riet omrande braken langs de
IJsselmeerdijk en de veenstromen. Het studiegebied beperkt zich tot de zuidwest hoek van de polder,
globaal gelegen tussen Kwadijk, de Purmerringvaart, Hobrede en de spoorlijn in het oosten.
3.3.1. BMP telling
In totaal werden 182 territoria van de Grutto vastgesteld in het westelijk deel van polder de Zeevang.
Berekend over een oppervlakte van 581 ha komt dit neer op 31 paar per 100 ha. Binnen de landelijke
weidevogeldoelstellingen van “Een Rijk Weidevogellandschap” behoort dit deel van de Polder
Zeevang tot de gebieden met een goede gruttostand (20 - 100 broedparen per 100 ha; Laporte & de
Graaff 2006). In de provinciale weidevogelvisie valt de Polder Zeevang binnen de gruttokerngebieden
(minimaal 10 broedparen grutto per 100 ha). Vooral de zuidwesthoek herbergt hoge concentraties
broedparen (Fig.14).

Figuur 14. Relatieve dichtheid van gruttoterritoria (n = 182) in het westelijk deel van Polder de Zeevang in 2009.

3.3.2 Alarmtelling
Tijdens de alarmtelling op 27 mei 2009 werden 137 gruttoparen met kuikens vastgesteld (Fig.15).
Voor 132 paren daarvan was ook een beheertype bekend (Fig.16). De kernen komen grotendeels
overeen met de territoria (Fig. 14), alleen aan de oostelijke zijde verschuiven ze een beetje.
3.3.3.BTS
Het aantal vastgestelde territoria is vergeleken met het aantal alarmerende paren met jongen tijdens
de alarmtelling op 27 mei 2009. Vervolgens is het Bruto Territoriaal Succes berekend. Bij een
percentage van 65% of meer wordt aangenomen dat voldoende jongen vliegvlug zijn geworden op
de populatie in stand te houden (Nijland et al. in prep; Kenniskring weidevogellandschap 2010). Met
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een BTS waarde van 75% zouden in Polder de Zeevang-West ruim voldoende jongen groot moeten
komen om de populatie in stand te houden.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er na 27 mei ongetwijfeld nog verliezen zullen optreden
als gevolg van landbouwkundige werkzaamheden en predatie. Hierdoor kan het uiteindelijke
broedsucces wat lager liggen dan uit de BTS-waarde naar voren komt.

Figuur 15. Relatieve dichtheid van alarmerende gruttoparen met jongen (n = 137) in het westelijk deel van Polder de
Zeevang op 27 mei 2009.

3.3.4 Beheertypen
Wanneer we naar de beheertypen kijken (Fig.16) zien we dat grutto’s met kuikens zich vooral
concentreren op ongemaaide percelen met een graslengte langer dan 15 cm (NG2). Een deel van de
vogels verblijft in de directe omgeving daarvan.
Gecorrigeerd voor relatieve oppervlakte concentreert ruim 65% van de grutto’s met jongen zich op
iets minder dan 20% van het oppervlak (Fig. 17). Ook op de gemaaide percelen met vluchtstroken
komen relatief veel grutto’s met jongen voor (GV). Op gemaaide percelen zonder vluchtstroken (G) is
het percentage grutto’s naar verhouding zeer laag.
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Figuur 16. Verspreiding van grutto’s met kuikens (n=137) in het westelijk deel van Polder de Zeevang in relatie tot het
beheertype op 27 mei.
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Figuur 17. Het percentage oppervlakte per beheertype en het percentage alarmerende grutto’s (n=132) in het westelijk
2
deel van Polder de Zeevang (Goodness-of-fit test; χ =116.76; df=10; p<0.01). ).Voor codering zie tabel 1.

3.2.5 Kruidenrijkdom
Figuur 18 geeft een beeld van de territoriakeuze in relatie tot de kruidenrijkdom in het westelijk deel
van Polder de Zeevang. Voor slechts 78 territoria zijn gegevens van kruidenrijkdom beschikbaar. Dit
kan een reden zijn waarom er geen significante voorkeur voor een bepaalde kruidenrijkdomklasse
aangetoond kan worden (Fig. 19 & Tabel 4). Veel alarmtellingen zijn waargenomen op gras langer
dan 15cm (Fig.16). Juist op deze percelen wordt veelvuldig een rijke kruidenflora aangetroffen (zie
andere polders).
Tabel 4. Oppervlakte per graslandtype en het aantal gruttoterritoria per type in het westelijk deel van Polder de
Zeevang.

Kruidenrijkdom
Kruidenarm
Kruidenarm +
Matig kruidenrijk
Kruidenrijk
Totaal

Ha
24
6
63
30
123

#Terr.
11
2
47
18
78
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Figuur 18. Verspreiding van grutto’s met kuikens in het westelijk deel van Polder de Zeevang in relatie tot kruidenrijkdom
op 27 mei (n=137).
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Figuur 19. Het percentage oppervlakte per kruidenrijkdomklasse en het percentage grutto territoria (n=78) in het
2
westelijk deel van Polder de Zeevang (Goodness-of-fit test; χ =4.24; df=3; ns).
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3.4 Waterland-Oost
Waterland Oost maakt deel uit van het waterrijke veenweidegebied. Het betreft een zeer open
landschap met oude veenstromen en meren (Aeën en Dieën). Het onderzochte gebied omvat de
Bloemendalerweeren tussen Ransdorp en Holysloot en een deel van de Popperdammerweeren ten
oosten van de Poppendammergouw. Het totale gebied beslaat 390 ha, inclusief 80 ha natuurgebied
in eigendom van Staatsbosbeer.
3.4.1. BMP telling
In totaal werden 86 territoria van de grutto vastgesteld in het onderzochte gebied. Berekend over en
oppervlakte van 390 ha. komt dit neer op 22 paar per 100 ha. Binnen de landelijke
weidevogeldoelstellingen van “Een Rijk Weidevogellandschap” behoort dit deel van de Polder nog
net tot de gebieden met een goede gruttostand (20 - 100 broedparen per 100 ha; Laporte & de
Graaff 2006). De meeste territoria werden vastgesteld in de Bloemendalerweeren en in de westhoek
van de Popperdammerweeren (Fig.20).

Figuur 20. Relatieve dichtheid van gruttoterritoria (n = 86) in Waterland Oost, deelgebied Bloemendalerweeren, in 2009.

3.4.2 Alarmtelling
Tijdens de alarmtelling op 25 mei 2009 werden 46 gruttoparen met kuikens vastgesteld (Fig.21). Voor
45 broedparen was ook een beheertype bekend (Fig.22). Een deel van de paren met jongen is
verplaatst naar de zuidwest kant van het Ransdorper Die (Fig.21).
3.4.3 BTS
Het aantal vastgestelde territoria is vergeleken met het aantal alarmerende paren met jongen tijdens
de alarmtelling op 25 mei 2009. Met een BTS waarde van 53 procent zouden in Waterland-Oost
mogelijk voldoende jongen groot komen om de populatie in stand te houden (Nijland et al. in prep;
Kenniskring weidevogellandschap 2010). De huidige richtlijn hanteert een BTS van 65% als
voldoende. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er na 25 mei ongetwijfeld nog verliezen zullen
optreden als gevolg van landbouwkundige werkzaamheden en predatie. Hierdoor kan het
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uiteindelijke broedsucces wat lager liggen dan de berekende BTS-waarde. In vergelijking met de
andere gebieden in Laag Holland is de BTS waarde vrij laag en schommelt deze rond de kritische
grens van 50%.

Figuur 21. Relatieve dichtheid van alarmerende gruttoparen met jongen (n = 46) in Waterland Oost, deelgebied
Bloemendalerweeren op 25mei 2009.

3.4.4 Beheertypen
Wanneer we naar de beheertypen kijken zien we dat de grutto’s met kuikens zich vrijwel geheel
concentreren op de ongemaaide percelen met een graslengte boven de 15 cm (Fig.22 & 23). De
Poppendammergouw is op een paar percelen in de westhoek na, geheel leeg. Het is opvallend dat de
grutto’ zich niet evenredig over alle ongemaaide percelen verspreiden maar zich op bepaalde
percelen concentreren. Figuur 23 laat zien dat 75% van de grutto’s zich op 25 mei concentreerden op
nog geen 30% van de oppervlakte wat was gekarakteriseerd door ongemaaid, lang gras (NG2).
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Figuur 22. Verspreiding van grutto’s met kuikens (n=46) in Waterland Oost, deelgebied Bloemendalerweeren in relatie
tot het beheertype op 25 mei.
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Figuur 23. Het percentage oppervlakte per beheertype en het percentage alarmerende grutto’s (n=45) in Waterland
2
Oost, deelgebied Bloemendalerweeren (Goodness-of-fit test; χ =145.88; df=7; p<0.01). Voor codering zie tabel 1.

3.4.5 Kruidenrijkdom
Figuur 24 geeft een beeld van de territoriumkeuze in relatie tot de kruidenrijkdom. Uit figuur 25 blijkt
een duidelijke en significante voorkeur voor de kruidenrijke percelen. De absolute oppervlaktes en
aantallen territoria zijn weergegeven in tabel 5. Figuur 25 en tabel 5 zijn gebaseerd op territoria,
hierdoor lijken de waarden voor de categorie ‘Matig kruidenrijk, plasdras’ niet te kloppen met figuur
24 waarop alarmtellingen zijn weergegeven.
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Figuur 24. Verspreiding van grutto’s met kuikens in Waterland Oost, deelgebied Bloemendalerweeren in relatie tot
kruidenrijkdom op 25 mei (n=46).

32

Grutto’s in Laag-Holland 2009

60
Relatieve oppervlakte

Waterland-Oost

Relatieve aantal grutto territoria
50
p <0.01

Percentage

40

30

20

10

0
1

1+

2

2PD

3

3P1

3P2

4P1

Kruidenrijkdom

Figuur 25. Het percentage oppervlakte per kruidenrijkdomklasse en het percentage grutto territoria (n=82) in Waterland
2
Oost, deelgebied Bloemendalerweeren (Goodness-of-fit test; χ =38.09; df=7; p<0.01).
Tabel 5. Oppervlakte per graslandtype en het aantal gruttoterritoria per type in Waterland Oost, deelgebied
Bloemendalerweeren.

Kruidenrijkdom
Kruidenarm
Kruidenarm +
Matig kruidenrijk
Matig kruidenrijk, plas-dras
Kruidenrijk
Kruidenrijk met Pitrus <5%
Kruidenrijk met Pitrus 5 - 15%
Kruidenrijk met kritische soorten met Pitrus <5%
Totaal

Ha
137
6
53
4
101
9
4
3
316

#Terr.
15
2
13
0
47
2
1
2
82
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3.5 De vier onderzoeksgebieden in Laag Holland
3.5.1 BTS Laag Holland 2009
In Laag Holland varieert de BTS in de vier onderzoeksgebieden tussen 53 en 84 procent (Tabel 6). In
2009 was het gemiddelde BTS 74 procent wat voor een stabiele populatie voldoende is (Nijland et al.
in prep; Kenniskring weidevogellandschap 2010). Zoals al eerder gezegd geeft de gevonden waarde
slechts een indicatie van het broedsucces en is een grove maat. Door predatie zullen er nog verliezen
optreden.
Tabel 6. Aantal territoria (BMP), alarmtellingen en Brutto Territoriaal Succes (BTS) voor de vier polders van Laag Holland.

Gebied
BMP
Krommenieër Woudpolder 146
Weijenbus en Vroonmeer
75
Zeevang-West
182
Waterland-Oost
86
Totaal
489

Alarm BTS (in %)
115
79
63
84
137
75
46
53
361
74

3.5.2 Beheertypen in relatie tot alarmtellingen
Gruttoparen met kuikens hebben een sterke en significante voorkeur voor percelen met lang gras
van een lengte langer dan 15 cm (NG2). Daarnaast is een lichte voorkeur voor extensief beweide
percelen (B2), gemaaide percelen met vluchtstroken (GV), en niet gemaaid grasland met
platgeslagen gras (NG3) (Fig.26). Wat ook duidelijk naar voren komt is dat gebieden die intensief
worden beweid (B1), en gebieden die vroeg worden gemaaid (G), sterk gemeden worden door
grutto’s met jongen.
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Figuur 26. Het percentage oppervlakte per beheertype en het percentage alarmerende grutto’s (n=351) in Laag Holland
2
(Goodness-of-fit test; χ =115.72; df=11; p<0.01).

Als de oppervlaktes per beheertype naar 100% geschaald worden kan berekend worden hoeveel
procent meer of minder grutto’s met jongen voorkomen op de verschillende percelen met een
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bepaald beheertype (Fig. 27). Hieruit komt naar voren dat op niet gemaaid gras (NG2) ruim 150%
meer grutto’s voorkomen dan op basis van het areaal verwacht mag worden. Daarnaast scoren
gemaaid met vluchtstroken en lang gras ook goed. Voor deze laatste twee categorieën dient
opgemerkt te worden dat het hier kleine arealen betreft, waardoor de aantallen makkelijker door
toeval hoger uitvallen.
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Figuur 27. Percentage gruttoparen met jongen t.o.v. de oppervlakte per beheertype voor Laag Holland 2009.

3.5.3 Kruidenrijkdom in relatie tot territoria
Wanneer we analyseren of dat grutto’s voor de vestiging van hun territoria een voorkeur hebben
voor een bepaalde kruidenrijkdom blijkt een zwakke significante voorkeur voor kruidenrijke percelen
(Fig.28). Het percentage wat kruidenarme percelen mijdt is terug te vinden in de kruidenrijke
percelen.
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Figuur 28. Figuur. Het percentage oppervlakte per kruidenrijkdomklasse en het percentage grutto territoria (BMP; n=370)
2
in Laag Holland (Goodness-of-fit test; χ =19.49; df=8; p<0.05).
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4 Discussie & Samenvatting
NB: Waar mogelijk maken we een vergelijking met resultaten van voorgaande jaren. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat in 2009 de Zeevang-West is geïnventariseerd, waar dit in 2008 de ZeevangOost (van Groen et al. 2008) betrof (Fig.29). Verder is in 2009, in vergelijking tot 2008, een groter
areaal van Waterland-Oost geïnventariseerd (Fig.29). Van de 86 BMP- en 46 alarmtellingen vielen er
respectievelijk 59 en 36 binnen het gebied van Waterland-Oost waar in 2008 geteld was. Daardoor
zijn de gegevens voor deze twee gebieden niet volledig vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Zeevang-West & Zeevang-Oost

Waterland-Oost

Figuur 29. Ligging van de telgebieden in 2009 ten opzichte van 2008 voor de Zeevang en Waterland-Oost.

4.1 BMP tellingen
In totaal zijn er in de vier gebieden van Laag-Holland 489 territoria geteld. In 2008 waren dat er 535
(Van Groen et al. 2008). Als we corrigeren voor de overeenkomstige gebieden zien we 280 territoria
in 2009 tegen 374 in 2008. Dat betekent een achteruitgang per 100 ha van 25,1 % in de
overeenkomstige gebieden (Tabel 7).
De grutto stand is gedaald van 40 broedparen per 100 ha in 2008 naar 30 in 2009 (overeenkomstige
gebieden). De gemiddelde gerapporteerde waarde van 28 broedparen is gebaseerd op de alle
getelde gebieden in 2009 (Tabel 7). Desondanks kan er voor het merendeel van de polders nog
gesproken worden van een goede gruttostand als de richtlijnen van “Een Rijk Weidevogellandschap”
van Laporte & de Graaff (2006) wordt gehanteerd. Zij kwalificeren weidevogellandschap als goed
wanneer >20 broedparen per 100 ha gevonden worden.
Tabel 7. Aantal territoria (BMP) in 2009 vergeleken met overeenkomstige gebieden in 2008. ‘Waterland-Oost 2008’geeft
het overeenkomstige gebied van 2009 met 2008 weer (zie fig.29). Het totaal ‘BMP 2009’ en ‘BMP 2009 per 100 ha’ zijn
gebaseerd op de telling van 2009; het ‘ % verschil 2009-2008 per 100 ha’ is gebaseerd op aantallen in overeenkomstige
gebieden.

Gebied

Opp.
BMP BMP
BMP BMP
% verschil
(in ha.) 2009 2009
2008 2008
2009-2008
100 ha-1
100 ha-1 (100 ha-1)
Krommenieër Woudpolder
359 146
41 174
48
-16,1
Weijenbus en Vroonmeer
391
75
19
79
20
-5,1
Zeevang-West
581 182
31
Waterland-Oost
390
86
22
Waterland-Oost 2008

Totaal

190

59

31

121

64

-51,2

1722

489

28

374

40

-25,1
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Om inzichtelijk te maken waar de kernen met grutto broedterritoria zich bevinden hebben we een
kernel dichtheid analyse gemaakt van de territoria (Fig. 3, 8, 14, en 20). Als we de kernen vergelijken
met de territorium stippen uit 2008 (van Groen et al. 2008) zien we dat er voor de kernen geen grote
verschillen aan te tonen zijn.

4.2 Alarmtellingen
Voor de vergelijking van de resultaten van de alarmtelling van 2009 met die van 2008 hebben we de
telling van week 21 gebruikt (Van Groen et al. 2008). De resultaten van de alarmtellingen laten een
ander beeld zien dan de BMP-tellingen. Waar over de hele linie het aantal territoria is afgenomen
t.o.v. 2008 zien we in het aantal alarmtellingen voor Weijenbus en Vroonmeer, en het
overeenkomstige gebied in Waterland-Oost juist een toename (Tabel 8). Dit impliceert een veel
hogere BTS in 2009 dan in 2008. De reden die in 2008 aangedragen werd voor het lage aantal
alarmerende paren waren de mogelijke rol van begrazing door overzomerende ganzen wat kan
resulteren in ongeschikt kuikenland en/of predatie (van Groen et al. 2008). Hoewel de Krommenieër
Woudpolder een lichte afname laat zien is dit nog steeds de polder met het hoogste aantal
alarmerende paren per 100 ha.
Tabel 8. Aantal gruttoparen met jongen (Alarm) in 2009 vergeleken met overeenkomstige gebieden in 2008. Het totaal
-1
‘Alarm 2009’ en ‘Alarm 2009 per 100ha’ zijn gebaseerd op de telling van 2009; het ‘% verschil 2009-2008 (100 ha )’ is
gebaseerd op aantallen in overeenkomstige gebieden.

Gebied

Opp.
Alarm Alarm
Alarm Alarm
% verschil
(in ha.) 2009 2009
2008 2008
2009-2008
-1
-1
(100 ha ) wk 21 100 ha (100 ha-1)
Krommenieër Woudpolder 359
115
32
122
34
-5,7
Weijenbus en Vroonmeer
391
63
16
50
13
26,0
Zeevang-West
581
137
27
Waterland-Oost
390
46
12
Waterland-Oost 2008

Totaal

190

36

19

19

10

89,5

1722

361

23

191

20

12,0

4.3 BTS
2009 lijkt voor de onderzochte gebieden een goed jaar te zijn geweest. De gemiddelde BTS in 2009 is
twee keer zo hoog als voor de overeenkomstige gebieden in 2008. Daarbij dient wel vermeldt te
worden dat de gemiddelde BTS voor alle in 2008 opgenomen gebieden een waarde van 63 had (van
Groen et al. 2008). In 2008 werd voor de Krommenieër Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, en
Waterland-Oost een BTS vastgesteld van respectievelijk 70, 63, en 16 procent (Tabel 9). Vooral in het
overeenkomstige gebied van Waterland-Oost is de BTS van 2009 veel hoger. In 2008 was er mogelijk
sprake van predatie zodat in verhouding weinig legsels zijn uitgekomen waardoor de BTS voor dit
gebied slechts 16% was, wat het gemiddelde aardig naar beneden haalt.
Tabel 9. BTS in 2009 vergeleken met overeenkomstige gebieden in 2008.

Gebied
BTS 2009 BTS 2008
Krommenieër Woudpolder
79
70
Weijenbus en Vroonmeer
84
63
Zeevang-West
75
Waterland Oost
53
Waterland-Oost 2008

61

16

Totaal

74

36
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4.4 Beheertype en kruidenrijkdom
De alarmtellingen geven informatie over de voorkeur die de gruttofamilies hebben wat betreft
beheertypen. Uit figuur 24 blijkt een duidelijke en significante voorkeur voor ongemaaide percelen
met een graslengte langer dan 15cm (NG2). De meeste vogels met hun kuikens (bijna 70%) worden in
percelen met lang gras waargenomen. Die percelen liggen veelal in de natuurgebieden of op
kruispunten van beheer (een mix van laat gemaaid grasland en beweid en/of vroeg gemaaid
grasland).
Uit de analyses op polderniveau blijkt dat grutto’s met jongen zich significant in grotere aantallen
ophouden in dit beheertype dan op grond van het beschikbare areaal verwacht kon worden (Fig. 5,
11, 17, 23). De beschikbaarheid van dit beheertype lijkt een bepalende factor te zijn voor de BTS.
De vraag die dan rijst is of dat er voldoende grasland aanwezig is voor het aantal gruttoparen met
jongen. Het benodigde oppervlakte kuikenland per gruttopaar met kuikens is gesteld op 1,4 ha
ongemaaid, lang gras (NG2) (Melman et al. 2008). Uit tabel 10 blijkt dat niet alle gebieden aan deze
voorwaarde voldoen. Het verdient dus de aanbeveling om voor de Krommenieër Woudpolder en de
Zeevang-West dit areaal te vergroten en voor Waterland-Oost nader te onderzoeken waarom een
gedeelte van het geschikte kuikenland onbenut blijft.
Tabel 10. Aantal gruttoparen met jongen (Alarm) in 2009 in relatie tot de oppervlakte niet gemaaid gras langer dan 15cm
(NG2).

Gebied

Opp.
Alarm Alarm
(in ha.) 2009 2009/
ha NG2
NG2
Krommenieër Woudpolder
102
94
1,08
Weijenbus en Vroonmeer
61
39
1,57
Zeevang-West
98
76
1,29
Waterland-Oost
83
34
2,43
Daarnaast hebben we geanalyseerd of dat grutto’s een bepaalde voorkeur hebben voor
kruidenrijkdom bij vestiging in hun territoria, en dit statistisch getest met behulp van een Chikwadraat toets (Fig. 7, 13, 19, 25, en 28). Voor de Krommenieër Woudpolder (Fig.7), Vroonmeer
(Fig.13), en Waterland-Oost (Fig.25) konden we een significante voorkeur voor kruidenrijke percelen
aantonen. Als we alle telgebieden samen nemen wordt ook een significante voorkeur voor
kruidenrijke percelen aangetoond (Fig.28). In 2009 bevonden zich 48% van de grutto territoria op
kruidenrijke percelen. Dit patroon is vergelijkbaar met dat van 2008 toen 47% van de territoria op
kruidenrijke percelen werd gevonden (Van Groen et al. 2008). Deze territoria bevonden zich in 2008
op 32% van het getelde areaal, tegen 37% in 2009. Dat betekent dat de voorkeur voor vestiging op
kruidenrijke percelen in 2008 iets sterker was. Hierbij dient opgemerkt te worden dat gedeelten van
de onderzoeksgebieden niet overeenkomen (Tabel 7), en de getallen dus moeilijk vergelijkbaar zijn.
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