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Veel vrijwilligers waren bovendien actief in de 6 weide
vogelkringen in Noord-Holland. Deze kringen proberen op
gebiedsniveau tot een voor weidevogels zo geschikt mogelijke omgeving te komen. Weidevogelbeschermers anno
2009 houden zich dus bezig met een breed pakket aan
zaken. Dit gebeurt in eendrachtige samenwerking met
agrariërs, agrarische natuurverenigingen, terreinbeherende
organisaties en wildbeheereenheden.

Overzicht 1e kievitsei in Nederland
(1998-2010)
Jaar

Datum

Plaats

1998

2 maart

Ermelo

1999

1 maart

Brabant

2000

Onbekend

Onbekend

2001

MKZ, 13 maart (NH)

Wormer- en Jisperveld

2002

7 maart

Brabant

2003

11 maart

Brabant

2004

13 maart

Eemnes / Schipluiden

2005

15 maart

Eemnes

2006

18 maart

Brabant

2007

7 maart

Utrecht

2008

3 maart

Eemnes (Utr.)

4.1 Weidevogelbescherming in cijfers

2009

8 maart

Eemnes (Utr.)

974 Vrijwilligers

2010

16 maart

Bunschoten (Utr.)

Vrijwillige weidevogelbeschermers in Laag
Holland onder één dak
Voor het behoud van de weidevogels is veel aandacht, geld
en kennis nodig en er mag zeker geen versnippering zijn.
Daarom tekenden de Vereniging Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer Water, Land en Dijken en Landschap
Noord-Holland in 2008 een samenwerkingsovereenkomst,
die in 2009 verder is uitgewerkt. Doel is de weidevogels in
Nationaal Landschap Laag Holland nog beter te beschermen door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.

Verdeeld over 29 regionale weidevogelbeschermingsgroepen waren er 974 vrijwilligers actief. De coördinatoren van
de vrijwilligersgroepen zijn voor Landschap Noord-Holland
de eerste aanspreekpunten. Met hen worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld opstart- en evaluatieavonden, het
bezorgen van het benodigde beschermingsmateriaal en
het verzorgen van cursussen.

796 Meewerkende bedrijven
Op 796 bedrijven in Noord-Holland werd aan weidevogelbescherming gedaan. De legsels werden opgespoord door
vrijwilligers of door de boeren zelf en soms in nauwe samenwerking met elkaar.

19.245 Beschermde hectaren
De weidevogelbescherming vond plaats op 19.245
hectare; hiervan is 15.739 hectare grasland, 3.282 hectaren
bouwland, 224 hectaren bollenland en bouwland met
uiteenlopende gewassen (granen, aardappelen, bollen,
groenten, etc.).

16.032 Legsels
In totaal zijn 16.032 legsels beschermd van 35 soorten
(weide)vogels. Waarvan 8.387 van de kievit, 2.765 van de
grutto, 2330 van de scholekster en 1.402 van de tureluur.
Van de kemphaan, kwartel, wulp en zwarte stern zijn geen
nesten gevonden. Een ‘nieuwe weidevogel’ voor NH was
de zwartkopmeeuw in het Wormer- en Jisperveld.
Het percentage legsels dat niet is uitgekomen bedraagt
25%, waarvan tenminste 15 % door predatie. Daarmee is
de predatiedruk nog altijd hoog.

Het eerste kievitsei en eerste grutto-ei
Een ervaren weidevogelbeschermer gaat niet zomaar naar
nesten zoeken, maar komt pas in actie als met de boer is
besproken welke werkzaamheden gaan plaatsvinden waardoor actieve bescherming noodzakelijk is. Toch blijft het
vinden van het eerste kievitsnest een bijzonder moment,
het weidevogelseizoen begint traditioneel gezien met de
zoektocht naar het eerste kievitsei. Het eerste van Nederland
werd in 2009 op 8 maart gevonden in de Maatpolder bij
Eemnes in de provincie Utrecht. In Noord-Holland moesten
we iets langer wachten, maar op 11 maart was het raak.
Op een maïsakker ten oosten van Heiloo was Peter Scholten
van de Weidevogelbeschermingsgroep Oosterzijpolder er
het eerst bij.
Stephan Bouwman uit Warder was degene die het eerste
gruttonest van Noord-Holland vond, al op 28 maart. Al
eerder werd daar een vroege grutto gevonden in 2006.
Opvallend was dat het op een maïsperceel lag. Dat zijn de
laatste jaren geen uitzonderingen meer, het neemt zelfs
wat toe. Zoals ook het aandeel maïsland de laatste jaren
licht aan het toenemen is. Maïsland trekt veel kieviten aan
en klaarblijkelijk voelen de grutto’s zich er ook thuis. Maar
bovenal is het ook veiliger om met veel vogels op een
kluitje te zitten, zodat het lastiger is voor predatoren om
het gebied te benaderen.
Maïslanden zijn een prima broedgebied voor kieviten.
Voor de opgroei van de kuikens moeten er in de directe
omgeving wel goede mogelijkheden zijn in de vorm van
percelen met weidend vee en/of met een korte vegetatie.
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4.2 Het weer in voorjaar 2009
Omdat kieviten na de broedperiode voor de vorst uittrekken, blijven ze bij zachte winters in grote groepen het hele
jaar door in Nederland. Uit ringonderzoek blijkt dat dit
vooral Noord- en Oost-Europese vogels zijn. Vanwege de
strenge winter van 2009 was daar echter weinig sprake van.
‘Onze’ kieviten trekken door tot in Afrika.
Wanneer we de weersomstandigheden op een rijtje zetten
kijken we terug op een droog, zonnig en warm seizoen. Na
2007 kende 2009 het zachtste voorjaar sinds 1901. Het was
veel zonniger, droger en warmer dan we gewend zijn.
Heerlijk voor wandelaars en fietsers, maar lang niet altijd
voor weidevogels. Soms werd de bodem te hard en te
droog, het aanbod van bodemdiertjes voor weidevogels in
het agrarisch gebied was daardoor slecht. Alle weidevogels
kwamen door deze weersomstandigheden vroeg tot
broeden. Anderzijds kon er vanwege het warme weer al
vroeg in het seizoen gemaaid worden. Dat vergt aanpassingen in het weidevogelbeheer.
Kortom zowel in de vestigings-, nest- en pullenfase was het
voor de weidevogels en de weidevogelbeschermers een
warm en hectisch voorjaar.

4.3 Houdt in het veld rekening met het weer,
de vogels en de predatoren!

onze sporen tot aan de weidevogelnesten. Dit klinkt erg
dreigend, maar in de praktijk kunnen we hier veelal goed
rekening mee houden. Hoe? Door bijv. niet het veld in te
lopen als we om ons heen een zwarte kraai of roofvogel
zien, die over onze schouder meekijkt. Ook is het goed om
niet elke week een eerder gevonden nest na te lopen.
Zien we de vogel op het nest zitten of weg vliegen van
het nest, dan zit het wel goed. Even een plusje in het veldboekje n
 oteren, en klaar is Kees. Dit geeft minder sporen
naar het nest.
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Het liefst met wat nattigheid (greppelland of plasdras-
percelen). Kieviten zijn vooral oogjagers en moeten hun
prooidieren kunnen zien. Daardoor hebben ze een
duidelijke voorkeur voor dit soort biotoop.

4.4 Weidevogels op het Internet
www.weidevogelbescherming.nl is een website die bij de
meeste vrijwilligers wel bekend is. De site staat boordevol
informatie over de weidevogelbescherming in Nederland.
U vindt er naast - vele foto’s en ervaringen uit het veld leuke nieuwtjes en allerlei overige bijzonderheden van
vrijwilligers uit heel Nederland. Een site voor Noord-Hollandse vrijwilligers die ook eens over de grens willen kijken.
www.weidevogels.nu is een nieuwe overkoepelende
website. Een digitale portaal die verwijst naar alle relevante
websites van overheden, natuurbeschermingsorganisaties,
koepels van agrarische natuurverenigingen, vrijwilligersorganisaties en onderzoeksinstellingen. De portal is bedoeld
voor belangstellende burgers, boeren, beleidsmakers en
natuurbeschermers.
www.kenniscentrumweidevogels.nl Hier vindt u alle kennis
en ervaring rondom weidevogels en weidevogelbeheer in
Noord-Holland op één punt samengebracht: het Kenniscentrum Weidevogels, voor weidevogelonderzoek, kennisuitwisseling en advies.

Het is sowieso belangrijk de weidevogels zo weinig mogelijk te verstoren! Bedenk hierbij dat uw aanwezigheid in het
veld de kans op predatie verhoogt. Vliegende predatoren
als de zwarte kraai reageren op activiteiten in het veld. Een
meekijkende kraai zal door onze acties in het veld kunnen
zien waar vogels van het nest vliegen of kuikens wegvluchten. Grondpredatoren als vos en hermelijn volgen soms

eerste kievitsei heiloo • foto: rené faber

In het begin van het seizoen, maar ook later – tijdens pittige
buien of ’s ochtends vroeg - kan het in het veld flink koud
zijn. Weidevogels hebben hun energie dan des te meer nodig om te broeden, voedsel te zoeken en hun territorium te
verdedigen. Voor kuikens is de noodzaak om onder koude
omstandigheden niet gestoord te worden, wellicht nog
groter. Elke seconde die een pul onder de vleugels van
moeder door moet brengen, is een seconde minder die
besteedt kan worden aan het zoeken van eten. Dit verslechtert de conditie en belemmert de groei…
Houdt het weer dus goed in de gaten en ga met temperaturen onder de 8 graden niet het veld in, tenzij er dringende beschermingswerkzaamheden moeten worden
uitgevoerd. Observeer de vogels van afstand en ga het
land pas in bij beter weer.
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Weidevogelbeschermingsgroepen Noord-Holland
1. Alkmaar
Floris Parlevliet
Middelhof 47
1851 BW Heiloo
2. Heiloo
Harry Elzinga
De Ronge 52
1852 XD Heiloo
072-533 1264
3. Assendelft
Piet Grotenhuis
Hornlaan 4
1566 VM Assendelft
075-687 5925
4. Behoud
Hekslootpolder
Tom van den Boomen
Leidsevaartweg 79
1206 NB Heemstede
06-557 15 290
5. Castricum
J. Kuys
Oosterbuurt 5
1902 RS Castricum
6. Den Helder
Fokke Terpstra
Praamstraat 103
1784 NL Den Helder
0223-635 363
7. Westelijk Eemgebied
Frits During
Klaproos 23
3755 HW Eemnes
035-531 0902
Gert Bieshaar
Zevenerdrift 16
1251 RC Laren
035-531 1002
8. Heemskerk
Robert Stoker
Weverskwartier 92
1967 JB Heemskerk
0251 823915

8. IVN Amstelveen
Aad van Paassen
R. de Beerenbroucklaan 44
1181 XT Amstelveen
020-641 2548
9. IVN Westfriesland
Gé Bentvelsen
Nuwendoorn 97
1613 LH Grootebroek
0228-514 568
10. Krommeniërwoudpolder
Henny Furstenberg
Marienstraat 168
1852 SM Heiloo
11. Eilandspolder
Th. de Wit
Kromme Horn 35
1484 EG Graft
0299-673261
tjjdewit@planet.nl
12. Noorderkoggen
Harry Vrieze
Molenstraat 3
1655 KC Sijberkarspel
0229-591 618
13. Obdam/Hensbroek e.o.
Simon Dingerdis
Akkerstraat 3
1713 BL Obdam
0226 45 26 63
Jan Lugtig
Brederodelaan 31
1713 BL Obdam
14. Ouderkerk
E. van de Berg
Sluisvaart 150
1191 HH
Ouderkerk a/d Amstel
020-496 4696
www.sso-ouderkerk.nl

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
17. Spaarnwoude
Martin Ikelaar
Rosenholm 42
2133 EL Hoofddorp
023-563 1239
18. Water, Land en Dijken
Koemarkt 53-1
1441 DB Purmerend
0299-437 463
19. Texel
Giel Witte
Noordwester 39
1791 HE Den Burg
0222- 313 895
20. VWG-Uitgeest
Cees den Nijs
Graskamplaan 41
1911 LH Uitgeest
21. Weilanden Henk Al
Bob van Duin
Uranuslaan 40
1562 XR 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
Klaas van ’t Veer
Westzanerdijk 246
1507 AN Zaandam
075-615 6116
24. Westzaan
G. Groot
J.J. Allanstraat 170
1551 RP Westzaan
075-614 3992
Tijs Klerk
Hendrik
Andriessenstraat 41
1544 MT Zaandijk
25. Nauerna
M. Roos
Burg. Verstegenstraat 26
1551 TD Westzaan
075- 628 7214
26. Wieringen
Anne Schouten
1778 KK Westerland
0227- 54 26 18
27. Zwanenburg
(Haarlemmermeer)
Bart Vink
Wethouder
Rijkeboerweg 89
1165 NK Halfweg
020-497 2200
28. Hempolder
Onno Steendam
Hemweg 1
1921 AM Akersloot
0251-321 134

Winnaar Gouden Grutto
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Tabel 4.1 Legsels per soort 2009
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Bergeend
Bontbekplevier
Brandgans
Canadese gans
Eend onbekend
Fazant
Geelgors
Gele kwikstaart
Graspieper
Grauwe gans
Grutto
Kievit
Kleine plevier
Kluut
Knobbelzwaan
Krakeend
Kuifeend
Kwartel
Meerkoet
Nijlgans
Rotgans
Scholekster
Slobeend
Stormmeeuw
Tafeleend
Tureluur
Veldleeuwerik
Visdief
Waterhoen
Watersnip
Wilde eend
Wintertaling
Witte kwikstaart
Zomertaling
Zwartkopmeeuw
Totaal
Percentage van
bekend resultaat

en

en

verlies

markeerstokjes plaatsen • foto: idde lammers
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Tabel 4.2 Beschermingsactiviteiten 2009
AA
Bontbekplevier
Eend onbekend
Gele kwikstaart
Graspieper
Grutto
Kievit
Kluut
Knobbelzwaan
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Scholekster
Slobeend
Tureluur
Veldleeuwerik
Visdief
Waterhoen
Wilde eend
Zomertaling
Totaal
% van totaal

BM

GB
2

NB

OM

OV

PE

RS

ZP

1

2

4
514
1

124
265

6
2
242
149

7
120

27
170
1

15
122

17
96
1

1

4
1
1
44

1

5

1
87
335

6

2
1

5

10
0.31

2
55
20
53

11
1
572
17.51

114
1
1

1
103
8
70
1
25
2

639
19.57

603
18.46

1
8
6
3
74
38
158

17
3
707
21.65

1
34
1
1

4

31

4

3
1
4

1
2

9

2

8

168
5.14

261
7.99

147
4.50

159
4.87

2

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

Totaal
2
1
9
3
523
1776
3
1
25
8
8
463
69
293
1
25
1
51
4
3266

Stijn van Belleghem en Wim Tijsen

Om weidevogels te beschermen zijn samenwerkings
verbanden op polderniveau tussen boeren, vrijwilligers,
wildbeheerders, natuurorganisaties en gemeenten
opgericht. Om de negatieve ontwikkeling van de laatste
jaren om te buigen naar stabiele aantallen weidevogels, is
een beheer gericht op zowel de bescherming van nesten
als de kuikens nodig. Kort gezegd is dit ook de essentie
van het werk dat op dit moment in de regionale weide
vogelkringen plaatsvindt.
Bij deze aanpak worden terreinen van boeren, particulieren
en natuurorganisaties in samenhang met elkaar bekeken
en geanalyseerd op knelpunten. Landschap Noord-
Holland heeft als natuurbeheerder en aanspreekpunt
voor boeren en vrijwilligers, samen met een aantal
agrarische natuurverenigingen veel kennis en ervaring
opgedaan over weidevogelbeheer. In de verschillende
weidevogelkringen in Noord-Holland kan deze kennis
met alle betrokkenen worden getoetst en gedeeld. Dat
moet leiden tot een beter weidevogelbeheer in zowel
reservaten als in het gewone boerenland. Uit onderzoek
in Laag Holland blijkt namelijk dat de meest duurzame
weidevogelpopulaties in gebieden voorkomen met een
combinatie van reservaat- en agrarisch natuurbeheer.

Samen met de betrokkenen uit het gebied wordt gekeken
naar de omgevingsfactoren in een weidevogelgebied en
het beheer dat de weidevogelkuikens nodig hebben voor
voldoende voedsel en schuilmogelijkheden. Gerichte
tellingen in de loop van het weidevogelseizoen, uitgevoerd
door getrainde vrijwilligers, geven inzicht in de voorkeuren
van de vogels en of er genoeg ‘kuikenland’ aanwezig is.
Door dit op kaart te zetten kunnen boeren en beheerders
daar rekening mee houden in de bedrijfsvoering. Indien
nodig kan het beheer tijdig worden gewijzigd in overleg
tussen agrarische natuurvereniging, agrariër, veldmedewerker en vrijwilliger. Dit kan voor de weidevogels direct
resultaat opleveren. Nestbescherming, het opsporen,
markeren en beschermen van weidevogelnesten door
vrijwilligers en boeren blijft onverminderd belangrijk,
maar staat niet meer op zich zelf. We zijn pas tevreden
als het ons samen lukt om voldoende kuikens vliegvlug
te krijgen!

Werkzaamheden
In de weidevogelkringen Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder
en Texel zijn plannen voor gebiedsgericht weidevogel
beheer uitgewerkt en uitgevoerd. Samen met de ANV

Water, Land en Dijken is er met steun van Nationaal

groep vogelaars • foto: archief lnh

Inleiding
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5. Weidevogelkringen
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scholekster met pul • foto: Danny Ellinger / Foto Natura

tussen boeren en vrijwilligers, als aan andere partijen zoals
de terreinbeherende natuurorganisaties en wildbeheereenheden.

L andschap Laag Holland in vier weidevogelkringen
gewerkt: Zeevang, Waterland-Oost en AlkmaardermeerZuid en de Eilandspolder.
In het kader van het project ‘’Nieuwe Werkwijze Weide
vogelbescherming’’ zijn er in 2009 zogenaamde gruttoalarmtellingen uitgevoerd in de Kommenieër Woudpolder,
Weijenbus en Vroonmeer in een paar deelgebieden van
Waterland en de Zeevang-West (581 ha). Ook zijn alarm
tellingen uitgevoerd in West-Friesland: Polder de Lage
Hoek, de Berkmeer, Vereweg/ Polder het Lichtewater en
Schellinkhout. Het doel van deze tellingen is om de
reproductie van gruttoparen in het gebied te meten, dit
in relatie tot het gevoerde beheer en de kruidenrijkdom
van de percelen. Daarvoor is uiteraard ook nodig dat er
een broedvogelinventarisatie wordt u
 itgevoerd. Dit is o.a.
gedaan door ecologisch adviesbureau ‘Van der Goes en
Groot’ volgens de BMP-methode. De alarmtellingen zijn
gedaan door vrijwilligers en enkele a grariërs, onder be
geleiding van medewerkers van Landschap Noord-Holland.
Meer informatie over de Alarmtellingen in Noord-Holland
vindt u in Hoofdstuk 6C van deze uitgave.
In de Weidevogelkringen Eilandspolder, Kommenieër
Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer is in 2009 ook een
Opkrikplan opgesteld voor de daar aanwezige (natuur)
gebieden met een weidevogeldoelstelling. Het doel hiervan is om met de beschikbare informatie zeer doelgericht
herstelprogramma’s in te zetten ter verbetering van het
weidevogelbiotoop en het herstel van de weidevogelaantallen. De komende tijd kan dit in de Weidevogelkringen
worden aangepakt. Meer informatie over de Opkrikplannen
vindt u in deze uitgave, Hoofdstuk 6B.

Uitgelicht: Waterland-Oost en Zeevang West
In april 2009 zijn er een tweetal opstart- en tegelijkertijd
cursusavonden gegeven in het gebied. In dorpshuis “De
Zwaan” te Hobrede kwamen zeventig boeren en vrijwilligers
uit de Zeevang bij elkaar en op de zorgboerderij van de familie Breedijk in Holysloot een twintigtal. De goed bezochte
instructieavonden dragen zowel bij aan de kennisuitwisseling

Het gebied Waterland-Oost (390 ha) bestaat uit een mix
van agrarisch natuurbeheer en een reservaat van Staatsbos
beheer tussen Ransdorp en Holysloot. Dit gebied is ten
opzichte van 2008 uitgebreid met een groot deel agrarisch
natuurbeheer aan de Poppendammer- en Nieuwe Gouw.
Het gebied Zeevang-West (581 ha) bestaat grotendeels uit
agrarisch natuurbeheer met enkele percelen van particulieren of niet aangesloten agrariërs tussen Hobrede en Kwadijk. In vergelijking met 2007 en 2008, waarbij telkens een
groot gebied werd geteld rond het weidevogelreservaat
van Staatsbosbeheer bij Warder, is nu een ander deel van
de Zeevang geteld met alleen agrarisch natuurbeheer.

Resultaten
Het gebied Waterland-Oost kwam er ten opzichte van 2008
beter uit met de grutto-alarmtellingen. In 2009 werd een
Bruto Territoriaal Succes (BTS) behaald van 53 procent. Dit
betekent dat 53% van de gruttogezinnen met succes jongen
hebben grootgebracht. In vergelijking met 2008 een ver
betering, maar nog steeds onvoldoende om de populatie in
stand te houden. Volgens de nieuwste richtlijnen van de
landelijke Kenniskring Weidevogellandschap, is hiervoor
een BTS vanaf 65% pas voldoende. In dit gebied hebben de
weidevogels zich teruggetrokken in het deel met een mix
van agrarisch natuurbeheer en reservaat. In het deelgebied
met alleen agrarisch natuurbeheer, aan de Poppendammergouw, zijn de weidevogels praktisch verdwenen.
In de Zeevang zijn naast de grutto-alarmtellingen ook de
tureluur- en scholeksterfamilies met kuikens geïnventariseerd. Voor de scholekster zijn er een tweetal extra telrondes
in juni en juli gehouden in het kader van de verlenging
van het ‘Jaar van de Scholekster’. De resultaten van deze
scholekster-alarmtellingen zijn verwerkt door SOVON Vogelonderzoek Nederland voor het reproductiemeetnet van de
scholekster. De grutto’s deden het in de Zeevang goed met
een BTS van 75%, wat ruim voldoende moet zijn om de
populatie in stand te houden. Uit de gegevens van de
tureluurtelling bleek dat er zelfs meer tureluurgezinnen
waren dan territoria! Dit duidt op een ondertelling van de
uitgevoerde broedvogelinventarisaties. Een vaker voorkomend verschijnsel bij tureluurs vanwege de wat verborgene
leefwijze van deze vogelsoort. Er kan gesproken worden
van een zeer goed resultaat, met 63 alarmerende tureluurpaartjes op 55 territoria. Opvallend was dat zowel tureluurs
als grutto’s in dit gebied flink gebruik maakten van percelen
met vluchtstroken.
De scholeksters hebben het qua reproductie eveneens
goed gedaan in dit gebied. Van de 53 territoria bleken 31
broedpaar met één of meer jongen rond te lopen. Dat is
voor een langlevende soort een zeer goed resultaat.

6. Onder de loep

33

“Lage Landen” beheert PWN nu een weidevogelreservaat
met een apart hoog waterpeil van 19 ha.

Rienk Slings, Robert Stoker, Ruben Stoker, Paul van der Linden
en Dirk Tanger

Het gebied wordt als weidevogelreservaat beheerd. De
noodzakelijke graslandbewerkingen en bemesting met
ruige stalmest vinden plaats kort voordat de weidevogels
in het vroege voorjaar aankomen. Tijdens de gehele
broedcyclus vindt geen machinaal beheer meer plaats.
Wel wordt er beweid met koeien in zeer lage dichtheid
(1 dier op 2 – 2,5 ha). Het toezicht door PWN-boswachters
is in de broedperiode intensief. Het beheer bestaat verder
uit het fijnregelen van de waterstand en het een of tweemaal met de hand vrij maaien van het vossenraster, om
weglekken van de stroom te voorkomen. Nadat de laatste
alarmerende vogels zijn verdwenen, wordt het vossen
raster verwijderd en wordt er gemaaid, tenzij er bij nachtelijke bezoeken een kwartelkoning (in 2002) of een porseleinhoen (2009) wordt vastgesteld. Dan wordt maaien
tot na half augustus uitgesteld. In de nazomer wordt
met nabeweiding de hergroei van het gras in toom gehouden en worden de sloten geschoond. Rietgroei wordt
verwijderd om de openheid van het weidevogelgebied
in stand te houden.

Aan de rand van het landgoedbos Marquette ligt een
succesvol weidevogelreservaat. Het succes is vooral te
danken aan de intensieve zorg van één man: de helaas
overleden boswachter Ger Stoker.

Inleiding
Rondom het kasteel Marquette in Heemkerk ligt een oud
landgoedbos dat is omgeven door weilanden (zie kaartje).
Het landgoed is 108 ha groot en wordt sinds 1980 beheerd
door PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. De weilanden zijn grotendeels gelegen in een oude stroomgeul
van het Oer-IJ, aan de zuidelijke rand van dit estuarium.
Ze worden doorsneden door een Middeleeuws dijkje, de
Noordermaatweg, dat de strandwal van Heemskerk verbond met de jonge duinen en werd aangelegd tegen de
dreiging van het water van de Zuiderzee..
Uit de naam “maat” kan worden afgeleid dat deze weilanden vroeger in gemeenschappelijk gebruik waren, dat wil
zeggen dat de gemeenschap onderling het gebruik ervan
regelde. Deze van oorsprong natte gronden, vooral de
zogenoemde “dellen” en “vennen”, werden als hooi- en
weiland gebruikt.
Van oudsher stonden de weilanden bekend om hun
weidevogelrijkdom, maar in de loop van de jaren negentig ging het hiermee steeds verder bergafwaarts. Behalve
het steeds intensievere boerenbedrijf, waren vermoedelijk
ook de vos en andere predatoren hier debet aan, die zich
inmiddels op het landgoed gevestigd hadden. In 2000
heeft PWN een groot deel van de weilanden door middel
van stuwen en een “artesische bron” weer het vroegere
natte karakter gegeven. Via deze kunstmatige bron
ontvangen de omringende sloten kalkrijk grondwater,
dat vanwege een natuurlijke bron die vanaf 227 meter
opwelt. Tevens werd de sloot langs de Noordermaatweg
verbreed. In het broedseizoen wordt een laag, onopvallend
elektrisch raster van kunststof op de slootkanten geplaatst
om de vossen en de honden uit de aanpalende woonwijk
buiten te houden. In 2008 werd met subsidie een weidemolentje verplaatst en geschikt gemaakt om water van
buiten op te malen.
Het weidegebied is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. De jongste uitbreiding betrof enkele percelen, 12
ha in eigendom van Landschap Noord-Holland, grenzend
aan de Noordermaatweg: “de Kampen”. Samen met de

Weidevogelbeheer

Maer- of Korendijk

Heemskerker Noordbroek

Noordemaatweg

de Kampen

opgaand bos

vossenraster
Heemskerk
de Lagelanden

landgoed Marquette

Ligging van het weidevogelreservaat op het landgoed Marquette bij
Heemskerk

PWN boswachter Ger Stoker
Sinds de aankoop van het landgoed Marquette werd de
weidevogelstand door de Friese immigrant en weide
vogelkenner Wietze Stoker bijgehouden. Zijn zoon Ger
ging vaak met hem mee de polder in. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat Ger, toen hij als boswachter bij
PWN kwam werken, Marquette in zijn “portefeuille” kreeg.
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6.1 Weidevogelgebied Marquette:
intensieve zorg als sleutelfactor voor
beheersucces
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daarbij alle percelen bezocht en bekeken en werden
territoriumindicerende waarnemingen op dagkaarten
genoteerd. Met behulp van alarmtellingen tijdens de
laatste twee bezoeken, (eind mei, begin juni) werd een
indruk verkregen van het broedsucces. Behalve het
weidevogelreservaat (19 ha) werden ook de omliggende graslanden gekarteerd, zowel op het landgoed (34
ha) als in een groot deel van de Heemskerker Noordbroekpolder (175 ha). Na het overlijden van Ger is de
inventarisatie op dezelfde manier voortgezet. Doordat
zijn broer en zoon vroeger ook meededen aan de inventarisatie, is de vergelijkbaarheid van de resultaten gewaarborgd.

Jaar
Kievit
Grutto
Tureluur
Figuur 6.1. Verloop van een aantal primaire weidevogels voor en
na de herinrichting van het weidevogelgebied (19 ha) in 2000
(verticale zwarte streep).

De resultaten
Hier worden de resultaten van 18 jaar weidevogels
tellen door Ger Stoker en medetellers gepresenteerd:
9 jaar voorafgaand aan de herinrichting: 1991 t/m 1999
en 10 jaar erna: 2000 t/m 2009.
￼

In de weidevogeltijd was Ger dagelijks op het landgoed
te vinden, zowel in werktijd als in zijn vrije tijd. Behalve
het regelen van de waterstand, de voorbeweiding, het
overleg met de grondgebruikers, het plaatsen van nestbeschermers en het bijhouden van het vossenraster,
maakte hij ook vaak vol enthousiasme een praatje met
de “vaste” bezoekers van de Noordermaatweg. Het is
dan ook helemaal aan zijn niet aflatende zorgen te danken dat de weidevogelstand na de inrichtingsmaatregelen in 2000 is toegenomen. Behalve het regelen van het
beheer deed Ger ook de broedvogelmonitoring, dikwijls
samen met zijn broer Robert en later ook met zijn zoon
Ruben. De gegevens in dit artikel zijn het resultaat van
die noeste arbeid.
Helaas overleed Ger totaal onverwacht op jonge leeftijd
tijdens een vakantie met zijn gezin op Kreta in 2008. Zijn
broer en zijn zoon zetten de monitoring voort.

De methode
Het gebied werd op broedvogels gekarteerd, gebruik
makend van de territoriumkarteringsmethode van
SOVON, aangepast voor weidevogels (Teunissen & van
Kleunen, 2000). Vanaf de randen van het gebied werden
broedende vogels met de telescoop gelokaliseerd en
op dagkaarten aangetekend. Bij twijfelgevallen werden
nesten in het veld gecontroleerd. Dit is soms noodzakelijk omdat er sprake is van zeer hoge dichtheden van
weidevogels. Daarnaast werden minimaal vijf veldbezoeken afgelegd. Tussen eind maart en half juni werden

Ger Stoker op Marquette • foto: idde lammers
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Kievit
Tot aan 2000 zien we een daling van 25 à 30 naar 15 à
20 territoria. Na de herinrichting is er een sterke stijging.
32 paar kieviten op 19 ha is een zeer hoge dichtheid,
die tegenwoordig nog maar op weinig plaatsen wordt
gehaald.
Grutto
We zien een zeer geleidelijke daling tot 5 paar in 1995;
daarna een herstel, gevolgd door fluctuaties tussen de
1 en 4 paar. Buiten het eigenlijke weidevogelreservaat,
in het aangrenzende boerenland, broeden vaak meer
paren. Zo broedde er in 2009 vijf paar grutto’s en met
succes (vliegvlugge jongen), waarvan er maar één het
reservaat als broedplek had uitgekozen. Naar de oorzaak
is het gissen. Mogelijk is het perceel op veel plekken
voor grutto’s tijdens de broedperiode te nat en is het
gras te kort, waardoor ze uitwijken naar de drogere
landbouwkundig beheerde percelen.
Tureluur
Tot aan 2000 fluctueert de stand tussen 3 en 5 paar.
Na de herinrichting zien we eerst een geleidelijke,
daarna een sterke stijging van het aantal territoria. Met
13 – 16 paar op 19 ha is er de laatste twee jaar sprake
van een zeer hoge dichtheid.
Scholekster
Deze soort lijkt helemaal niet te reageren op het weidevogelbeheer. De laatste jaren broeden er nog maar één
of twee paar in het reservaat.

Ganzen en Zwanen
De nijlgans heeft eenmaal gebroed. Deze soort broedt
echter regelmatig in het beboste deel van het landgoed. Dit gold tot 2007 ook voor de grauwe gans. In
2008 werden er twee broedgevallen in het weide
vogelreservaat vastgesteld. In 2009 was er een succesvol broedgeval van de grote Canadese gans. Andere
ganzensoorten ontbreken tot dusverre als broedvogel.
De knobbelzwaan heeft slechts in een jaar gebroed.
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De primaire weidevogels

Rallen
De meerkoet ontbreekt in sommige jaren geheel, maar
kent ook twee jaren met 10 broedparen. In de meeste
jaren is het aantal broedgevallen minder. Van het
waterhoen worden meestal maar een of twee paren
vastgesteld. In 2006 waren er twee territoria van de
kwartelkoning. Het maaien dat toen net begonnen was,
kon op tijd worden gestaakt. Er is niets bekend over het
broedsucces. In 2009 was er een territorium van een
porseleinhoen, waardoor het maaien opnieuw werd
uitgesteld.
Zangvogels
De graspieper was tot 2007 een incidentele broedvogel,
maar in 2008 werden er maar liefst 7 territoria vastgesteld.
Dit verdubbelde nog eens tot 13 territoria in 2009!
De veldleeuwerik broedde voor het laatst in 1993. In
2009 kon er weer een territorium worden genoteerd.
De gele kwikstaart heeft zich na de herinrichting gevestigd (niet in elk jaar). In 2008 en in 2009 waren er drie
territoria. De witte kwikstaart broedt incidenteel. In 2009
was er weer een territorium.

Watersnip
De Watersnip had in 2008 een territorium, na een zeer
lange afwezigheid. Ook in 2009 was er weer een blatende “hemelgeit” aanwezig.

Andere broedvogels
Behalve van de wilde eend werd van geen van de andere broedvogelsoorten jaarlijks een territorium vastgesteld. De krakeend was nog de meest regelmatige soort.
De zomertaling werd in 2001 en 2002 vastgesteld. De
bergeend is een incidentele territoriumhouder. Dit geldt
ook voor de kuifeend.

zomertaling • foto: ger tik

Kemphaan
In 2006 werd er een territorium vastgesteld. Gedurende
het broedseizoen werd telkens een broedverdacht hennetje gezien; er werden echter geen jongen gezien.
Kemphanen blijven in het voorjaar meestal wel lang
hangen, maar na 2006 is er in de officiële broedperiode
geen verdachte hen meer gesignaleerd.
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De ontwikkelingen buiten het
weidevogelreservaat
Ger Stoker karteerde ook de omringende graslanden
van de Heemskerker Noordbroek tot aan de Korendijk
(175 ha zie Fig. 6.2). De ontwikkelingen waren hier zoals
overal elders bijzonder negatief. Ger vond de polder
Heemskerker Noordbroek steeds leger worden. De
laatste jaren lijkt er een licht herstel op te treden. Dat
komt waarschijnlijk doordat het ingeklemde weidvogelreservaat inmiddels “vol” zit met kieviten, zodat het
overschot zich in de omgeving moet vestigen. ￼

Discussie
vos • foto: onno steendam

Het herstel van de weidevogelstand na de her
inrichting en het plaatsen van het vossenraster is
onmiskenbaar. Hoe groot de afzonderlijke bijdrage
van de vernatting of het weren van vossen is, is niet
aan te geven. Voor Ger Stoker was het overduidelijk
dat de legselpredatie sterk verminderde na de plaatsing van het vossenraster. Ger was ervan overtuigd
dat beide maatregelen van groot belang waren.
Volgens ons vergat hij echter de belangrijkste succesfactor: namelijk zijn niet aflatende zorg voor dit
gebied. Ook is opvallend dat bij een goed beheer
de vliegende predatoren de groei van de populatie
blijkbaar niet in de weg staan.

Ontwikkeling op gangbaar agrarisch gebied
(Heemskerker Noordbroek, 175 ha)
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Fig. 6.2. Verloop van de primaire weidevogels en de som daarvan
op gangbaar boerenland in de Heemskerker Noordbroek (exclusief
het weidevogelreservaat de Kampen).
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Dankzij een goede inrichting en het juiste beheer is
het mogelijk gebleken op een “onwaarschijnlijke plek”,
een zeer goede weidevogelstand tot ontwikkeling te
brengen. Het weidevogelreservaat bevindt zich
namelijk dicht tegen een woonwijk en een oud hoogopgaand bos aan, met veel roofvogels, kraaien en
vossen. Inmiddels broedt er een ware “kolonie” van
kieviten en tureluurs en regelmatig of incidenteel ook
zeer kritische soorten als watersnip, zomertaling,
kemphaan, kwartelkoning en porseleinhoen. Ook in
vergelijking met andere, veel gunstiger gelegen
weidevogelgebieden, steekt de weidevogelstand bij
Marquette gunstig af (Scharringa & van ‘t Veer, 2008).

Vooruitzichten
Dit voorjaar zijn werkzaamheden begonnen om het
natte gedeelte van het weidevogelreservaat met nog
eens 5 ha te vergroten. Dit is een compensatie voor
een stukje Ecologische Hoofdstructuur dat elders een
andere functie krijgt. Daarnaast wordt er aangrenzend
een waterberging gerealiseerd van circa 10 ha. PWN
krijgt ook over deze nieuwe gebieden het beheer en
zal er zich voor inspannen om ook hier een prima
natuurresultaat te boeken. Daarbij is zij er zich van
bewust dat, vooral in de broedtijd, de dagelijkse zorg
van een betrokken “bos”wachter de belangrijkste
succesfactor zal zijn.
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In 2009 heeft Team Onderzoek & Databeheer van LNH
in opdracht van Laag Holland en de provincie opkrik
plannen opgesteld voor een aantal polders. Het betrof de
Groot-Limmerpolder, de Klaas Hoorn en Kijfpolder, de
Hempolder & Dorregeest, de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder (deelgebieden Weijenbus en Vroonmeer), de
Krommenieër Woudpolder, de Eilandspolder en de Polder
Oostzaan (Visbeen et al 2009). Het doel hiervan is om met
de beschikbare informatie zeer doelgericht herstel
programma’s in te zetten ter verbetering van het biotoop
voor de weidevogels en het herstel van de weidevogelaantallen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is te
streven dat de toekomstige weidevogeldichtheden in de
gebieden minimaal aansluiten bij de criteria van het
nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de
provinciale Weidevogelvisie Noord-Holland (Provincie
Noord-Holland 2009), zie het kader. De opkrikplannen zijn
opgesteld in overleg met en bestemd voor de weidevogelkringen en/of samenwerkingsverbanden, de agrarische natuurvereniging Waterland en Dijken (ANV WLD)
en de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Landschap
Noord-Holland).

Criteria weidevogelgebieden
Subsidiestelsel Natuur en Landschap: binnen dit
landelijk stelsel wordt het natuurbeheertype Vochtig
Weidevogelgrasland onderscheiden, dat minimaal
35 broedparen per 100 hectare dient te bezitten van
de volgende kwalificerende soorten: gele kwikstaart,
graspieper, grutto, kemphaan, kluut, krakeend, kuifeend, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip,
wintertaling, wulp en zomertaling.
Provinciale Weidevogelvisie Noord-Holland: binnen
deze visie worden twee typen leefgebied voor weidevogels onderscheiden, gruttokerngebieden en
weidevogelkerngebieden. Gruttokerngebieden zijn
gebieden met een minimale dichtheid van 10
broedparen grutto per 100 hectare; in de weide
vogelkerngebieden komen minimaal 20 broedparen
per 100 hectare voor van de volgende kwalificerende soorten: gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kuifeend, scholekster, slobeend, tureluur, veldleeuwerik,
watersnip, wintertaling en zomertaling.

Aanpak
Uit onderzoek blijkt dat de kenmerken van een gebied –
de mate van openheid, bodem- en watereigenschappen – ,
de predatie en het beheer de belangrijkste verklarende

variabelen zijn voor een goede weidevogelstand (Oosterveld 2005, van `t Veer et al 2008). Met andere woorden: als
de juiste combinatie van deze kenmerken in een gebied
voorhanden is, dan bestaat er een goede kans om de
bestaande weidevogelstand te behouden, minder te
laten dalen, of zelfs te laten toenemen. Herstelplannen
zullen zich daarom moeten richten op de signalering en
oplossing van knelpunten en effectgerichte beheer- en
inrichtingsmaatregelen. Hierbij blijkt elk gebied zijn eigen
set van beheer- en inrichtingscombinaties te bezitten om
de weidevogelstand te verbeteren.
Per gebied zijn de volgende analyses en kaartbeelden
geleverd:
	Analyse en kaartbeelden van de weidevogelaantallen
	Analyse en kaartbeelden van de terreinkarakteristieken
en omgevingsfactoren (zoals de openheid)
	Analyse en kaartbeelden van de weidevogels in relatie
tot waterpeil
	Analyse – en waar relevant ook kaartbeelden - van het
beheer en de invloed van het beheer op de weide
vogelaantallen
	De samenwerking van weidevogelbeheerders in het
gebied.

••
•
•
•

De plannen zijn te downloaden via de website
www.kenniscentrumweidevogels.nl

Uitgelicht: de Groot-Limmerpolder
Hieronder belichten we aantal aspecten van de GrootLimmerpolder zoals beschreven in het rapport Opkrikplannen in Laag Holland (Visbeen et al 2009). Dit weidevogelgebied ligt ingeklemd tussen de dorpen Heiloo,
Limmen en Akersloot en wordt doorsneden door de
snelweg A9 met aan de westkant het Oosterveld en aan
de oostkant de Limmerdie (zie figuur 6.3). De polder
bestaat vooral uit zand- en kleigronden en is in het verre
verleden beïnvloed door het Oer-IJ. Tussen de strand
wallen van Heiloo, Limmen en Akersloot bevindt zich
rondom het Limmerdie nog een dun veenpakket, wat
mogelijk het restant is van een fossiele duinvallei waar
veenvorming heeft plaatsgevonden. Het gehele gebied
kent over het algemeen lage waterpeilen, met uitzondering van de natuurgebieden.
Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuurgebied met een totale oppervlakte van 892 ha, waarvan
177 ha natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-
Holland (Het Die en Oosterveld). De gronden zijn voor
namelijk in gebruik als grasland, slechts een klein deel is
bouwland (maïsland: 50 ha; bloembollen 12 ha). Het
agrarisch gebruik bestaat grotendeels uit grondgebonden
(melk)veehouderij. In enkele delen van de polder streven
de agrariërs naast hun agrarische tak ook een weidevogeldoelstelling na. Op die gronden hebben zij veelal een
overeenkomst (via de ANV WLD) afgesloten voor weide-
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6.2 Opkrikplannen voor weidevogels
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Figuur 6.3. Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (links) en Limmerdie (rechts).

vogelbeheer, variërend van nestbescherming
tot percelen met uitgesteld maaibeheer. Landschap Noord-Holland streeft op de grootste
oppervlakte van haar eigendom (ca 160 ha)
een weidevogeldoelstelling na, gericht op
grutto’s.

Soort

Limmerdie

Oosterveld

totaal gebied

2006

2009

2006

2009

2006

2009

13

29

9

7

22

36

Zomertaling

-

1

-

-

0

1

Weidevogels

Slobeend

5

11

8

3

13

14

In de Groot-Limmerpolder zijn de kievit, grutto,
tureluur en scholekster algemene soorten. Ook
de slobeend, krakeend en kuifeend zijn hier
aan te treffen. Bijzonder is het voorkomen van
de zomertaling. In het Oosterveld en het Die
broeden jaarlijks enkele paren visdief. De
zangvogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd door veldleeuwerik, graspieper en
gele kwikstaart.

Kuifeend

8

23

5

5

13

28

62

76

76

20

138

96

Kluut

-

-

3

1

3

1

Kievit

162

200

121

51

283

251

Grutto

72

120

105

31

177

151

Tureluur

49

112

80

20

129

132

Visdief

1

3

3

3

4

6

Dichtheid

Veldleeuwerik

-

2

2

1

2

3

Opvallend is dat van de dichtheid aan weidevogels in het deelgebied Oosterveld na drie
jaar tijd nog maar een derde over is. Tegenover
de afname in het Oosterveld zien we een toename van de weidevogeldichtheid in het deelgebied Limmerdie. Ondanks de sterke afname

Graspieper

3

18

5

1

8

19

13

37

14

3

27

40

388

632

431

146

819

778

Krakeend

Scholekster

gele kwikstaart
Totaal

Tabel 6.1. Weidevogelaantallen Groot Limmerpolder
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Soort

totaal gebied
892 ha

2006

2009

2006

2009

2006

2009

2,4

5

2,6

2,0

2,5

4,0

-

0,2

-

-

-

0,1

Slobeend

0,9

2,0

2,3

0,9

1,5

1,6

Kuifeend

1,5

4,2

1,4

1,4

1,5

3,1

Scholekster

11

14

22

6

15

11

Kluut

-

-

0,9

0,3

0,3

0,1

Kievit

30

37

35

15

32

28

Grutto

13

22

30

9

20

17

9

21

23

6

14

15

0,2

0,6

0,9

0,9

0,4

0,7

-

0,4

0,6

0,3

0,2

0,3

Graspieper

0,6

3,3

1,4

0,3

0,9

2,1

gele kwikstaart

2,4

7

4,0

0,9

3,0

4,5

Totaal

71

116

124

42

92

87

Krakeend
Zomertaling

Tureluur
Visdief
Veldleeuwerik
Oosterveld • foto: idde lammers

Oosterveld
347 ha

Tabel 6.2. Weidevogeldichtheden (broedparen per 100 ha) Groot Limmerpolder

in het Oosterveld, blijft de totale dichtheid in de Groot-Limmerpolder redelijk op peil en benadert deze de dichtheid
zoals vastgesteld in 2006 (Scharringa en Van ‘t Veer 2008).
De Groot-Limmerpolder haalt ruimschoots de SNL norm
van het beheertype Vochtig Weidevogelgrasland. Ook voldoet de polder aan de normen voor gruttokerngebied,
waarvoor de polder is aangewezen. Als we naar de afzonderlijke gebieden kijken dan haalt het deelgebied Oosterveld in 2009 alleen nog de provinciale norm voor weidevogelkerngebied; de overige normen worden niet meer
behaald. Bedacht moet worden dat de weidevogels in het
Oosterveld zich steeds meer concentreren in het natuurgebied en dat hier op een beperkte oppervlakte nog hoge
dichtheden worden gehaald.

Ontwikkeling
Op basis van de beschikbare gegevens (2006 en 2009) is
voorzichtig iets te zeggen over de ontwikkeling van weidevogels in de Groot-Limmerpolder (zie tabel 6.1.). Als we de
beide deelgebieden als een geheel beschouwen, dan zijn
de aantallen weidevogels in de periode 2006-2009 licht
afgenomen. Met name de scholekster, grutto en kievit zijn
afgenomen, terwijl de tureluur stabiel is. Bij de eenden zijn
de kuifeend en krakeend sterk toegenomen, de slobeend is
nagenoeg stabiel. Van de zangvogels handhaaft de veld-

leeuwerik zich op een laag niveau handhaaft, terwijl graspieper en gele kwikstaart sterk zijn toegenomen.
Opvallend is het grote verschil tussen de twee aangrenzende deelgebieden. In het Oosterveld is sprake van sterke
afname, terwijl in de Limmerdie de aantallen weidevogels
juist sterk zijn toegenomen. Het lijkt erop dat een groot deel
van de weidevogels is verhuisd van de westkant naar de
oostkant van de A9. De polder lijkt dus te werken als een
soort communicerend vat.

Relatieve dichtheid
Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid berekend van
het totaal aantal weidevogels en specifiek de grutto (zie
figuur 6.4. en 6.5.). Hoe roder de kleur, hoe hoger de dichtheid aan weidevogels en grutto. De relatieve dichtheid van
de weidevogels is in het Oosterveld sterk afgenomen en
concentreert zich in het centrale deel van dit deelgebied.
Aan de noordkant en zuidkant lijkt de dichtheid te zijn
verdampt. Hetzelfde beeld zien we nog sterker terug als
we inzoomen op de grutto. In 2009 heeft deze soort zich
praktisch teruggetrokken tot het natuurgebied.
In het deelgebied Limmerdie is de relatieve dichtheid
toegenomen. Opvallend is dat het centrale deel zich als een
zeer sterke kern heeft ontwikkeld, met uitlopers naar het
noorden en met sterke concentraties rond het Limmer- en
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Limmerdie
545 ha
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 eilooër Die (deel van de Oosterzijpolder ten oosten van de
H
A9). De kleine geïsoleerde kern in de noordoost hoek is te
verklaren door een groot aantal kieviten op bouwland. De
relatieve dichtheid
van de grutto is in de Limmer Die toegelegenda
dichtheid laag
nomen en is het hoogst in het centrale deel van de polder.
In het noorden lijkt er een kleine verschuiving te hebben
plaatsgevondendichtheid
naarhoog
de percelen rondom het Heilooër Die.

Predatie

legenda
dichtheid laag

dichtheid hoog

Figuur 6.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in de
Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en
Limmerdie (L), in 2006 en 2009.

Voor een deel van de Groot-Limmerpolder hebben we de
beschikking over de gegevens van de vrijwillige weide
vogelbescherming. Tussen 2000 en 2009 varieert de predatie tussen 4 en 58 procent van het aantal legsels. Van het
Oosterveld zijn geen precieze gegevens over predatie
voorhanden. Melding wordt gemaakt van de aanwezigheid
van vos, hermelijn, zwarte kraai, havik en buizerd. Voor de
meeste gevallen van predatie melden de vrijwilligers dat de
predator onbekend is. Uit 2005 is wel bekend dat relatief
veel predatie werd veroorzaakt door vossen en meeuwen.
Voor een cijfermatige onderbouwing van de predatie is het
nodig dat de gegevens (blijvend) systematisch worden verzameld. Belangrijk hierbij is wel dat het aantal nestbezoeken
tot een minimum blijft beperkt, omdat uit onderzoek blijkt
dat bij ieder nestbezoek de predatiekans hoger wordt
( Teunissen in prep). Landschap Noord-Holland laat om
predatie door de vos te voorkomen, de bosjes bij de Limmer Die begrazen door geiten. Ook zijn er afspraken gemaakt met een van de lokale jagers.

Beheer
Eind mei is het graslandgebruik van de gehele GrootLimmerpolder in kaart gebracht (zie figuur 6.6). In deze
periode is in de Limmerdie van het areaal grasland 190
hectare gemaaid, 119 ha beweid en 120 ha ongemaaid. Als
legenda dat ieder gruttopaar 1 à 1,5 hectare kuikenland
we uitgaan
dichtheid laag
nodig heeft, was er op dat moment voldoende kuikenland
aanwezig. De ruimtelijke verdeling is echter niet overal even
hoogin het noordelijk deel (behalve de percelen
optimaal, dichtheid
vooral
rondom het Heilooër Die), kan het beheermozaïek verbeterd
worden. Hier zijn de oppervlakten ongemaaid grasland
namelijk vrij gering.

legenda
dichtheid laag

dichtheid hoog

Figuur 6.5. Relatieve dichtheid van grutto’s in de GrootLimmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en Limmerdie (L), in 2006 en 2009.

In het Oosterveld is eind mei 133 hectare van het areaal
aan grasland gemaaid, 88 ha is beweid en ligt er 105 ha
ongemaaid grasland. In het gebied zijn 31 grutto’s vast
gesteld. De verspreiding van de grutto’s is praktisch beperkt
tot de hoogwatergebieden in het natuurgebied. In deze
gebieden is voldoende geschikt kuikenland in de juiste
periode aanwezig.

Openheid
De Groot-Limmerpolder is een open polder waarbij de belangrijkste verstoringsbronnen zich centraal en aan de rand
van de polder bevinden (zie figuur 6.7.). Het gebied wordt
in de lengte doorsneden door de A9 en aan de randen
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grutto • foto: jan zijp
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Figuur 6.6. Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in de Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en Limmerdie (L), in 2009

vindt verstoring plaats door de bebouwingslinten, erfbeplanting en het sportpark van Limmen, Heiloo. Binnen de
polders zelf is sprake van behoorlijke openheid. Slechts
plaatselijk is er sprake van verstoring door rietkragen en
bosjes, zoals bij het LimmerDie en bij het viaduct. In het
noorden staan twee zendmasten en er vindt in het weekend op een perceel verstoring plaats waar met modelvliegtuigjes wordt gevlogen. De Zwartendijkspolder wordt voor
een deel verstoord door bebouwing, dijk en wegen. Opvallend is dat de invloed van de A9 op de weidevogels in sommige delen beperkter is dan verwacht. Blijkbaar spelen lokale omstandigheden zoals beheer en waterhuishouding
een grotere rol bij de verspreiding.

Grondwaterstand
De grondwaterstand in de natuurgebieden bedraagt tussen
0-20 cm beneden maaiveld (zie figuur 6.8.). In het overige
gebied varieert de grondwaterstand sterk, van 20 cm tot
meer dan 1 meter onder het maaiveld. De droogste delen
komen voor nabij de strandwallen en de voormalige oever
van het Oer-IJ, de natste delen komen in de natuurgebieden voor. Opvallend is dat de grutto zich sterk concentreert
in de n
 attere delen van de Groot-Limmerpolder rondom
het Die en het natuurgebied in het Oosterveld. Hier vinden
we de hoogste dichtheden. Blijkbaar vinden de vogels hier

de beste condities om zich te vestigen en de kuikens te laten opgroeien. De hoeveelheid en beschikbaarheid aan
voedsel kan daar sturend in zijn, ook speelt het uitgesteld
maaibeheer hier een grote rol.

Conclusies

•
•

	De Groot-Limmerpolder is een belangrijk weidevogel
gebied in Laag Holland.
	Opvallend is de verschillende ontwikkeling van de
weidevogels in de deelgebieden het Oosterveld en de
Limmerdie. In het Oosterveld zijn de aantallen sinds 2006
flink afgenomen, terwijl ze in de Limmerdie juist sterk zijn
toegenomen. De aantallen voor de gehele polder zijn
tussen 2006 en 2009 nagenoeg stabiel. De steltlopers zijn
afgenomen, behalve de tureluur. De grutto concentreert
zich sterk in en rond de natuurgebieden.
	De predatie wisselt sterk, maar is in sommige jaren aan
de hoge kant (>25 %). De predatie wordt soms toegeschreven aan de vos maar precieze gegevens ontbreken.
In het gebied worden wel regelmatig vossen waargenomen. Mogelijk speelt in het Oosterveld een verhoogde
predatie een belangrijke rol in de verspreiding van de
weidevogels.
	Het beheer lijkt in delen van de Groot-Limmerpolder
op orde, vooral daar waar de meeste grutto’s zich con-

•
•
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Figuur 6.7. Openheidskaart van de Groot-Limmerpolder
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Figuur 6.8. Kaart met grondwaterstand en de territoria van de grutto in de Groot-Limmerpolder
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centreren. In principe is hier voldoende kuikenland
beschikbaar voor de grutto. Ten oosten van het Heilooër
Die is het beheermozaïek niet op orde, hier ligt te weinig
laat gemaaid grasland.
	Er is een duidelijke scheiding in de grondwaterstand
tussen de nattere natuurgebieden en de drogere landbouwgebieden. De grutto’s concentreren zich in de
nattere delen van de polder.
	Het gebied is in de centrale delen nog vrij open, met
uitzondering van de doorsnijding van de A9 en enkele
lokale bosjes. Langs de randen is het gebied vrij gesloten
door de aanwezigheid van bebouwingslinten, erfaanplanting en sportparken.

omdat anders de predatiekans toeneemt. Verder is het
van belang dat de beheerders nauw samenwerken met
de jagers en de wildbeheereenheid (WBE).

•
•

Aanbevelingen

•

	Het beheer lijkt op orde maar vooral ten aanzien van de
grutto kan het beheer in het landbouwgebied worden
geoptimaliseerd. In het kader van de SNL is het mogelijk
om jaarlijks het mozaïek te herzien en tijdens het seizoen
extra beheercontracten op maat af te sluiten.
	De grondwaterstand lijkt voor een belangrijk deel
sturend te zijn in de verspreiding van de grutto. De
weidevogelkring kan samen met de boeren verkennen
in hoeverre er draagvlak en mogelijkheden zijn om de
grondwaterstand tegen een redelijke vergoeding op te
zetten ten behoeve van de weidevogels. Overleg en afstemming met het waterschap is daarvoor noodzakelijk.
	De openheid in het centrale deel van het gebied dient te
worden vergroot. Daarbij kan worden verkend of de
bosjes bij het Die en het viaduct gerooid of terug gezet
kunnen worden. De begrazing door geiten lijkt in ieder
geval effect te sorteren doordat de ondergroei verdwijnt.
Dit beheer dient te worden voortgezet en te worden
gemonitord.
	Om meer zicht te krijgen op de predatie is het belangrijk
om de legselgegevens zorgvuldig bij te houden en de
predatoren in kaart te brengen. Daarbij is het wel van
belang om de nestbezoeken zoveel mogelijk te beperken

•
•
•

groot limmerpolder: een groot areaal vroeg gemaaid grasland is negatief voor grutto’s • foto: frank visbeen
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Omschrijving

MA

Maïsland, plantjes > 25cm

B1

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

B2

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

BG

Beweid geweest

G

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

GV

Gemaaid met vluchtstroken; gras buiten
vluchtstroken < 15 cm

HG

Hergroei, gras > 15 cm.

NG1

Niet gemaaid grasland, gras < 15 cm

NG2

Niet gemaaid grasland, gras > 15 cm

NG3

Niet gemaaid grasland met platgeslagen
lang gras

OV

Overig gewas

PD

Plas-dras

ZG

Zwarte grond

Kruidenrijk grasland is van belang voor grutto’s en hun kuikens • foto: frank visbeen

6.3 Alarmtellingen 2009 in Noord-Holland
Niels Raes & Frank Visbeen

In 2009 zijn in opdracht van de Agrarische Natuurvereniging West-Friesland, de Agrarische Natuurvereniging
Water, Land en Dijken en de afdeling Duurzaam Beheer
van Landschap Noord-Holland in acht polders in NoordHolland alarmtellingen voor de grutto uitgevoerd. Te
weten: Polder de Lage Hoek, Polder de Berkmeer, Vereweg/
Polder het Lichtewater, Schellinkhout, Krommenieër
Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, Polder de ZeevangWest en Waterland Oost.
Alarmtellingen hebben als doel om het aantal aanwezige
(alarmerende) gruttoparen te tellen, waarvan zeker is dat er
één of meerdere jonge grutto’s aanwezig zijn. De alarmtellingen zijn vooraf gegaan door een broedvogel territorium
telling, ofwel BMP telling (Broedvogel Monitoring Project;
van Dijk, 2004). Door het aantal alarmerende gruttoparen
met vliegvlugge jongen te delen door het aantal vastgestelde broedterritoria is het mogelijk om het bruto territoriaal (broed)succes (BTS) te bepalen. Bij een percentage
kleiner dan 50% is de BTS onvoldoende, bij 50% tot 65% is
de BTS mogelijk voldoende en vanaf 65% wordt aange
nomen dat er 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, en reeds achterhaalde BTS-waarde van 50% die vroeger als voldoende
werd beschouwd (Nijland & van Paassen 2007). De BTSanalyse is voor alle acht polders uitgevoerd.
Om te bepalen of de gruttoparen met jongen een voorkeur
hebben voor een bepaald soort beheer, zijn gelijktijdig met
de alarmtelling ook de beheertypen van de verschillende
percelen vastgesteld. Er werden 13 verschillende categorieën onderscheiden, welke zijn weergegeven in tabel 6.3.

Tabel 6.3. Beheertypen.

Voor iedere polder hebben we zowel het aantal alar
merende grutto’s als het oppervlak per beheertype naar
100% geschaald. Als er geen verschil is tussen de alar
merende gruttoparen per beheertype, mag verwacht
worden dat er naar ratio een even hoog percentage
alarmerende grutto’s per percentage oppervlak aan beheertype gevonden wordt. Beiden verdelingen zijn naast
elkaar geplaatst en statistisch getest met behulp van een
Chi-kwadraat toets. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 6.9. De resultaten geven overduidelijk (en
significant) weer dat alarmerende grutto’s voornamelijk
voorkomen op percelen met niet gemaaid gras met een
lengte langer dan 15 cm (NG2). Opvallend is dat dit
beheertype (code NG2) nog geen 20% van het totale areaal beslaat, terwijl bijna 70% van de gruttoparen met jongen hier een voorkeur voor heeft. Gemaaide percelen
(code G) worden massaal gemeden. Dit beheertype was
vertegenwoordigd met het grootste oppervlak (27,4%),
terwijl er slechts 6% van de alarmerende grutto’s werd
aangetroffen.
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Figuur 6.9. Het percentage oppervlakte per beheertype en het percentage
alarmerende grutto’s (n=482) in de acht polders (Goodness-of-fit test;
χ2=199.26; df=12; p<0.01). Voor codering zie tabel 6.3.

47
a chtergelaten. En de oudervogels zelf meden de hogere
delen omdat de bodem er te hard was. Kortom: hoewel
de agrariërs zich netjes hielden aan de afspraken en in
hun beheer goed rekening hielden met de weidevogels,
waren er invloeden die hun werk weer teniet deden. De
belangrijkste leken te zijn: de ganzen die tot in juni de
grasmat over de hele polder kortgeschoren hielden, de
predatoren die eieren en pullen decimeerden en de
structuur van de grasmat die onvoldoende voedsel voor
de kuikens opleverde.

André Rijsdorp, Vereniging Natuurmonumenten

2009 was een goed jaar voor de weidevogels in Polder
IJdoorn, tenminste zo leek het op het eerste gezicht. Ten
opzichte van 2006 zijn er meer territoria vastgesteld (50%
toename) en met ruim 150 territoria op 60 hectare mag de
dichtheid gerust hoog worden genoemd. Toch viel er bij
Natuurmonumenten, de beheerder van Polder IJdoorn,
niets te vieren. Er werd namelijk slechts een enkel jong
groot. Alle ijver van de oudervogels ten spijt, hun moeite
was tevergeefs. Ondanks de prachtige weidevogelgeluiden
in het voorjaar is Polder IJdoorn al lange tijd geen ‘goed’
weidevogelgebied meer. Maar waarom eigenlijk niet? En
nog belangrijker: zullen we ons erbij moeten neerleggen?
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6.4 Schijn bedriegt in IJdoorn

grauwe gans • foto: natuurmonumenten

Jurren Koerts, de opzichter ter plaatse, bracht in 2009
menig uur in de Polder IJdoorn door om nauwgezet het
doen en laten van de weidevogels te volgen. Ook ’s
nachts. En dan gaan dingen opvallen. Minder dan de helft
van het aantal legsels kwam uit. Bij gevaar vluchtten de
pullen niet naar het volgende perceel omdat ze de hoge
slootkanten niet op konden klimmen en in de nachtelijke
uren waren ze zodoende een gemakkelijke prooi voor de
vos. De buizerd plukte de jonge vogels uit het kale veld
waar de ganzen een kaalgeschoren grasmat hadden

grutto • foto: natuurmonumenten

Uiteindelijk zal 2009 ook iets goeds voor de weidevogels
van Polder IJdoorn gaan opleveren. De noodzaak om
problemen bij de wortel aan te pakken is keihard zichtbaar gemaakt. Eenvoudige maatregelen volstaan niet.
Omwille van het voortbestaan van weidevogels in Nederland kunnen natuurbeheerders het zich niet permitteren
om natuurgebieden te laten versloffen. Dus ook Natuurmonumenten in Polder IJdoorn niet. Het komende jaar zal
worden aangewend om samen met anderen die er ook
kijk op hebben, de noodzakelijke maatregelen uit te
werken. Het gaat om maatregelen die er voor gaan zorgen dat predatoren minder kans krijgen, grauwe ganzen
geweerd worden en de inrichting en het beheer zodanig
wordt aangepast dat er weer voedsel voor de jonge weidevogels in overvloed is. De benodigde gelden hiervoor
zijn inmiddels veiliggesteld. Nu de weidevogels nog.
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6.5 De opmaat naar het nieuwe
subsidiestelsel SNL
Esther Graaskamp, Veelzijdig Boerenland

De afgelopen jaren vormde de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer (SAN, PSAN) het subsidiestelsel voor
agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2010 is er een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer: de Subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Vanaf
2011 gaan ook de natuurbeheerders van deze regeling
gebruik maken.
SNL moet onder andere voor een ommekeer in de
achteruitgang van de weidevogels gaan zorgen. Hiertoe
wordt het weidevogelbeheer in gebieden collectief
opgepakt en is het beheer meer gericht op kuikenover
leving. Daarnaast wordt het geld gerichter ingezet in
weidevogelgebieden.
Weidevogelbeheer via de SNL gebeurt onder aansturing
van gebiedscoördinatoren, wat op dit moment via de
agrarische natuurverenigingen (ANV’s) loopt. De provincie
heeft de gebiedscoördinatoren aangesteld. In Noord-
Holland zijn er zeven gebieden met elk een gebiedscoördinator: Texel, Kop van Noord-Holland, West-Friesland,
Laag Holland, Noord-Kennemerland, Zuidwest Rijnland
en Amstel-, Gooi en Vechtstreek.
Vooral de tweede helft van 2009 stond in het teken van
de voorbereiding op SNL voor agrarisch natuurbeheer.
Hoewel er nog veel onduidelijkheid was over bijvoorbeeld de uitvoering, taakverdeling en financiering, hebben de ANV’s dit met veel toewijding opgepakt. De
ANV’s hebben aan hun leden het nieuwe subsidiestelsel
uitgelegd en de leden geactiveerd om mee te doen.
Hiervoor zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd
en vaak zijn veldmedewerkers bij de individuele agrariërs
langs geweest.
Agrariërs kunnen onder SNL alleen aan het weidevogelbeheer meedoen als ze land in een gebied hebben
waarvoor weidevogelsubsidies zijn opengesteld. Dit zijn
de meest geschikte weidevogelgebieden, waar ook daadwerkelijk weidevogels voorkomen. Deze gebieden zijn
begrensd in de natuurbeheerplannen van de provincie.
In Noord-Holland is de begrenzing gerelateerd aan de
“Weidevogelvisie Noord-Holland” en aan een sessie waarin ANV’s konden aangeven waar binnen hun werkgebied
goede weidevogelgebieden liggen.
De gebiedscoördinatoren moeten zorgen voor een
mozaïek aan beheer met voldoende kuikenland. Dit
betekent, dat er binnen een mozaïek niet alleen legsel
beheer mag liggen, maar dat er ook percelen met bij
voorbeeld uitgesteld maaien aanwezig moeten zijn.

Het opstellen van de mozaïeken ging niet altijd even
makkelijk. Agrariërs wilden bijvoorbeeld alleen legsel
beheer of veel te veel percelen met uitgesteld maaien.
De gebiedscoördinatoren hebben alle beheer uiteindelijk
opgenomen in een collectief beheerplan voor hun gebied. In het collectief beheerplan staat zowel op schrift als
op kaart onderbouwd waar de verschillende mozaïeken
liggen. Ook wordt de hoeveelheid kuikenland onderbouwd. De eis hiervoor in Noord-Holland is 1,0-1,4 ha
kuikenland per gruttobroedpaar. Met rekenmodellen is de
hoeveelheid kuikenland te berekenen. Percelen met uitgesteld maaien tellen bijvoorbeeld mee als kuikenland.
Onderdeel van het collectief beheerplan was de “toolkit”,
waar de beheerpakketten digitaal werden ingevoerd.
Deze toolkit was een nieuw fenomeen, met bijbehorende
kinderziekten en onduidelijkheden. De invoering heeft
dan ook veel tijd gekost voor de gebiedscoördinatoren.
Alle gebieden hebben een weidevogelbudget gekregen,
waar de gebiedscoördinatoren binnen moesten blijven.
De verdeling van het geld vond plaats op basis van de
Weidevogelvisie, maar met veel minder budget dan in de
Weidevogelvisie als noodzakelijk werd beschreven. In veel
gebieden was het budget te laag voor het gewenste
beheer en hebben de gebiedscoördinatoren allerlei maatregelen moeten nemen om binnen het budget te blijven.
Maatregelen zijn bijvoorbeeld het laten afvallen van minder
geschikte gebieden en het niet toestaan van dure beheerpakketten. In de praktijk betekent dit een vermindering in beheerd oppervlak of in kwaliteit van het mozaïek.
Ten opzichte van het oude subsidiestelsel is nieuw, dat
nu ook ‘last minute’ beheer en flexibel beheer mogelijk is.
Last minute beheer wordt uitgevoerd gedurende het
weidevogelseizoen om kuikens te helpen met opgroeien,
door het creëren van kuikenland. Dit kan in de vorm van
kuikenstroken op percelen met legselbeheer, maar ook
door de rustperiode te verlengen. Op het “laatste moment”
wordt het beheer dus verzwaard voor opgroeiende
kuikens, zodat meer kuikens groot kunnen worden.
Flexibel beheer betekent, dat het beheer op de percelen
tussen verschillende jaren kan worden aangepast. Flexibel
beheer kan om ecologische redenen worden uitgevoerd,
maar ook om bedrijftechnische redenen. In het laatste
geval is ook een ecologische onderbouwing noodzakelijk.
Uiteindelijk is het alle gebiedscoördinatoren gelukt om
een collectief beheerplan voor 2010 bij de provincie neer
te leggen. De komende tijd gaan we zien, hoe het beheer
onder SNL zal gaan uitpakken en of het ook daadwerkelijk
voor de ommekeer in de weidevogelstand gaat zorgen.
Eén ding is zeker: aan de inzet en de toewijding van de
gebiedscoördinatoren en de ANV’s zal het niet liggen.
Zij hebben hard gewerkt om beheerders mee te krijgen
en een zo goed mogelijk beheerplan neer te leggen.

Dirk Tanger, Landschap Noord-Holland

Landelijk

brandgans • foto: henk van bruggen

Op diverse momenten en plaatsen heeft Landschap
Noord-Holland (LNH) haar kennis over weidevogels en
weidevogelbeheer ingezet. LNH was landelijk vertegenwoordigd in de Kenniskring Weidevogellandschap, in het
projectteam van het project Nederland Weidevogelrijk
van Natuurlijk Platteland Nederland (NPN) en een enkele
keer (als plaatsvervanger) in de regiegroep van het
Weidevogelverbond.
Door deze vertegenwoordiging waren medewerkers van
LNH goed op de hoogte van de ontwikkelingen rondom
kennis, beheer en financiering van het weidevogelbeheer,
evenals het zoeken naar draagvlak onder de boeren voor
deelname aan het weidevogelbeheer.
Bij het vormen van een oordeel over de besluitvorming
heeft LNH de kennis en ervaring die hierbij werd opgedaan
steeds betrokken. Centraal stond daarbij de doelstelling
dat vanaf 2010 de neerwaartse trend van de belangrijkste
weidevogelsoorten zou worden gestopt, en op termijn
om te buigen naar groei.
De hoofdconclusie voor 2010 is, dat er door meer samenwerking in een aantal weidevogelgebieden in Noord-
Holland de gezamenlijke kennis beter wordt benut. De
gekozen beheermaatregelen (veelal nestbescherming) en
het tekort aan middelen voor effectief weidevogelbeheer
(inclusief het beheer van het landschap en van vossen)
hebben in de meeste gebieden echter nog niet geleid tot
het stoppen van de achteruitgang.
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7. Weidevogelbeleid in 2009

Namens de 12 Landschappen was LNH vertegenwoordigd in de projectgroep van dit landelijke project. Het
doel hierbij was tweeledig; zorgen dat er meer contacten
komen tussen de partijen en organisaties die het weidevogelbeheer uitvoeren en zorgen dat de kennis over
effectief weidevogelbeheer naar deze groeperingen
doorstroomt. Het jaar 2009 was het tweede en laatste jaar
voor dit project. Uiteindelijk zijn via dit project 17 veld
bijeenkomsten voor beheerders en 5 bijeenkomsten voor
vrijwilligers georganiseerd. Er zijn 4 inhoudelijke brochures
en 5 infobladen uitgegeven, er is een digitaal portaal voor
weidevogelinformatie geopend (www.weidevogels.nu)
en er zijn een tiental artikelen in bladen en nieuwsbrieven
verschenen.
De kloof tussen onderzoek en de praktijk van het weidevogelbeheer is daarmee verkleind. De cruciale vraag of
het weidevogelbeheer, zowel in reservaten als op het
boerenland ook is verbeterd, is moeilijker te beantwoorden. Dat hangt van veel meer aspecten af.

kuifeend • foto: wgm doorn meyne

Communicatieproject
Een rijk weidevogellandschap

Provinciaal
Door de provincie Noord-Holland werd een weidevogelvisie opgesteld en vastgesteld, na overleg met de betrokken organisaties. Op verzoek van de provincie werden
bouwstenen voor deze visie geleverd door het team
onderzoek van LNH. De provinciale weidevogelvisie heeft
onder meer tot doel om aan te geven waar de provincie
de subsidiegelden kansrijk wil inzetten voor het weide
vogelbeheer. In gebieden waar de weidevogels zijn verdwenen of zeer sterk zijn teruggelopen, zal echter geen
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subsidie meer worden verstrekt. Een ander doel van de
weidevogelvisie was om in de provinciale structuurvisie
vast te kunnen leggen waar de provincie ook landschappelijk zorg zal dragen voor goede omstandigheden voor de
weidevogels. Dit houdt in dat als een gebied ten nadele
van weidevogels zal veranderen, er een compensatiebeginsel in werking zal treden. Voor weidevogels kan dat inhouden dat er extra financiële middelen worden ingezet om
een gebied beter voor weidevogels in te richten.

westwouderpolder • Wil Meinderts / Foto Natura

Na de zomer van 2009 is duidelijk geworden welke pakketten en beheermaatregelen er voor het agrarisch natuurbeheer konden worden aangevraagd en welke procedure
daar bij hoorde. Uiteindelijk moest alles duidelijk zijn per
1 januari 2010.
Vanuit het landelijk beleid werd veel waarde gehecht aan
een afstemming van de beheermaatregelen via de zgn.
weidevogelkringen. In deze kringen werken terreinbeherende instanties, agrarische natuurverenigingen, vrijwilligersgroepen, wildbeheereenheden, en/of de gemeente en het
waterschap samen. Ook de provincies (verenigd in het IPO)
spraken hun voorkeur voor deze weidevogelkringen uit.
In de praktijk ging het in Noord-Holland echter anders.
Allereerst bleek dat de beheermaatregelen en vergoedingen
die voor de eigendommen van de terreinbeherende instanties zouden gaan gelden pas in 2012 worden vastgesteld.
Daardoor verviel de noodzaak om al in 2009 beheerplannen
voor de weidevogelreservaten op te stellen en was er ook
geen contact met belanghebbenden daarover.
Vervolgens bleek dat de meeste agrarische natuurverenigingen voornamelijk het weidevogelbeheer met de eigen
leden hebben vastgesteld. Landschap Noord-Holland werd
door de agrarische natuurverenigingen West-Friesland en

Amstelland (voor de Ronde Hoep) betrokken bij hun
keuzes voor het aan te vragen beheer rondom de reser
vaten van LNH.
Nieuw was de zienswijze van de agrarische natuurverenigingen op het reservaatbeheer. Daarbij werd er vanuit
gegaan dat de reservaatgronden als kuikenland zouden
kunnen dienen, zodat voor de aangrenzende percelen met
agrarisch natuurbeheer geen uitgestelde maaidata behoefden te worden opgevoerd. In de plannen die werden
opgesteld is ook aangenomen dat rond begin mei de
kuikens van met name grutto en tureluur afstanden tot een
paar kilometer kunnen afleggen om van gemaaid land naar
geschikt kuikenland te kunnen komen. De vraag is of deze
aanname wel realistisch is. Afgezien van onneembare
belemmeringen (rietkragen, steile oeverkanten) zijn de
kuikens in die periode gewoonlijk te jong om een lange
reis af te leggen. Bovendien is de te overbruggen afstand
tevens afhankelijk van de temperatuur, waarbij grotere afstanden alleen bij hogere temperaturen worden afgelegd.
Uit diverse regio’s kwam het bericht dat vooral bedrijven
met een neventak of neveninkomsten aan het weidevogelbeheer meededen en nauwelijks gangbare bedrijven. Daarin tekent zich een tweedeling af die weinig goeds belooft
voor de toekomstige deelname aan weidevogelbeheer.
Gezien de gevolgde procedures en de inhoud van een aantal weidevogelplannen is het daarom nog maar de vraag of
aan de achteruitgang van de weidevogels binnenkort een
einde komt.

Herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De provincie heeft alle EHS-gebieden beoordeeld op hun
ecologische waarde en op de realisatiekansen voor 2018.
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Dit heeft geleid tot het ontgrenzen van een aantal
gebieden, met als gevolg dat hier geen subsidie meer
wordt opengesteld voor het weidevogelbeheer. In het
oog springende gebieden zijn de Osdorperbinnenpolder, de Berkmeer en de omgeving van de eendenkooi
bij Vijfhuizen. Daar tegenover staan echter weer nieuwe
begrenzingen van gebieden waar ook weidevogels
voorkomen, zoals de Harger- en Pettemerpolder.

Faunabeheer
Door de terreinbeherende organisaties (TBO’s) is in 2008
meegewerkt aan onder andere het Faunabeheerplan
Vos van de provinciale Faunabeheereenheid. Beleidskeuze daarbij was dat tot beheer van vossen (vooral
afschot) kan worden overgegaan, als aangetoond is dat
weidevogels sterk door predatie worden bedreigd door
vossen, of door hun aanwezigheid niet tot broeden
komen. Dit beleid geldt alleen voor gebieden waar in
belangrijke mate financiële middelen worden ingezet
voor het weidevogelbeheer. Deze plannen werden begin
2009 door GS goedgekeurd, behoudens de Natura
2000-gebieden. Daarvoor zal nog een aparte toetsing
plaatsvinden. Ondanks de duidelijke keuzes van de
TBO’s kon in de praktijk het vossenbeheer (bij voorkeur
vlak voor het broedseizoen, dus in februari) niet goed
worden uitgevoerd. De procedure om met lichtbakken
te beheren (verreweg het effectiefst, behalve in gebieden
met veel rietkragen) gaf zodanige problemen dat geen
beheer kon worden uitgevoerd. Ook de status van de
Natura 2000-gebieden gaf extra (inhoudelijke) procedures. Tevens bestaat de mogelijkheid dat vossen de sterk
toenemende ganzenpopulatie (met name grauwe gans
en brandgans) in weidevogelgebieden kan reguleren.
De rol van de vos is hier kwantitatief echter nog niet
duidelijk. Wel zijn in 2009 wederom door vossen
gepredeerde nesten en op het nest gedode ganzen
gevonden.
Inmiddels is een landelijk onderzoek naar de effecten
van ganzen op het broeden van weidevogels en het
succes daarvan opgestart, waaronder ook een aantal
gebieden in Noord-Holland.
Overwinterende ganzen blijken in Noord-Holland
weinig effect op weidevogels te hebben. Eind maart is
nog maar 15 % van de overwinterende ganzen aanwezig
en is de oppervlakte die deze ganzen gebruiken sterk
afgenomen. Wel is er een tendens tot later wegtrekken
van steeds grotere groepen brandganzen. Hierdoor kan
een te korte grasvegetatie ontstaan die begin april de
weidevogels ervan kan weerhouden om te gaan broeden.
Ganzen die wel gaan broeden hebben mogelijk een
nog grotere invloed op weidevogels, zowel door hun
baltsgedrag als het sterk begrazen van de broedlocatie
en het kuikenland. Ook deze mogelijk schadelijke
effecten worden in het landelijk onderzoek betrokken.
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