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1. Inleiding
Uit de landelijke cijfers van het weidevogelmeetnet, zoals
gepubliceerd door SOVON en CBS in 2005 bleek dat het niet
goed gaat met weidevogels. Er werd toen gesignaleerd dat in
Noord-Holland de achteruitgang de laatste vijf jaar zeer snel
gaat, met name in Waterland. Deze ontwikkelingen stemmen
uiteraard tot zorg, met name omdat weidevogels tot de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Laag Holland behoren.
In 2006 heeft in vrijwel geheel Laag Holland een gebiedsdekkende weidevogelinventarisatie plaatsgevonden. Hieruit is
een zeer gedetailleerd beeld overzicht van de actuele weidevogelstand ontstaan. In dat onderzoek is niet alleen gekeken
naar weidevogeldichtheden, maar ook naar de beheersituatie.
Hierdoor was het mogelijk om op gebiedsniveau gebieden
aan te wijzen die al jarenlang stabiel zijn, achteruitgaan of
toenemende weidevogeldichtheden bezitten. Ook is uit dat
onderzoek duidelijk geworden welke gebiedsdelen tot de
belangrijkste kerngebieden kunnen worden gerekend (Van
`t Veer & Scharringa 2008). In 2009 is dit gebiedsdekkende
weidevogelonderzoek in Laag Holland herhaald.
Uit het onderzoek van Laag Holland blijkt ook dat de
kenmerken van een gebied – de mate van openheid, bodemen watereigenschappen – , de predatie en het beheer de
belangrijkste verklarende variabelen zijn voor een goede
weidevogelstand. 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 inrichtings
combinaties te bezitten om de weidevogelstand te verbeteren.

Doelstelling opkrikplannen
Nationaal Landschap Laag Holland heeft de onderzoeks
afdeling van LNH gevraagd om opkrikplannen op te stellen
voor een aantal (natuur)gebieden in Laag Holland met een
weidevogeldoelstelling. Het doel hiervan is om met de
beschikbare informatie zeer doelgericht herstelprogramma’s
in te zetten ter verbetering van het biotoop voor de weide
vogels en herstel van de weidevogelaantallen. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is te streven dat de toekomstige
weidevogeldichtheden in de gebieden aansluiten bij het
nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de
ambities zoals die zijn neergelegd in het landelijke actie
programma Nederland Weidevogelrijk (2007) en de provinciale Weidevogelvisie (Provincie Noord-Holland 2009). In de
provinciale weidevogelvisie van Noord-Holland zijn gruttokerngebieden en weidevogelkerngebieden onderscheiden.
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Grruttokerngebieden zijn gebieden met een minimale
dichtheid van 10 bp grutto per 100 ha en in de weidevogelkerngebieden komen minimaal 20 bp weidevogels (exclusief
de kievit, krakeend en graspieper ) per 100 ha voor.
Het zal duidelijk zijn dat als op gebiedsniveau de kans op
herstel kan worden ingeschat, dat herstelbeheer in deze
gebieden onverkort gecontinueerd moet worden. De plannen
zijn opgesteld in overleg met en bestemd voor de weidevogelkringen en/of samenwerkingsverbanden, de ANV Waterland
en Dijken en de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en
Landschap Noord-Holland) die in de gebieden actief zijn
met weidevogelbeheer.

Projectresultaten
Het project resulteert voor de zeven gebieden te weten de
Groot Limmerpolder, Klaas Hoorn en Kijfpolder, Hempolder
& Dorregeest; Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder met
de deelgebieden Weijenbus en Vroonmeer; Krommenieër
Woudpolder; Eilandspolder West; Eilandspolder Oost; en
Polder Oostzaan in een rapportage met daarin voorstellen
voor verbetering van het weidevogelgebied. Daarbij zullen
de volgende analysen en kaartbeelden worden geleverd
(beoordeeld volgens de 4 categorieën en criteria):
• Analyse en kaartbeelden van de weidevogelaantallen
(trends & ontwikkeling)
• 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 weidevogelaantallen
• De samenwerking van weidevogelbeheerders in het gebied.

Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 beschrijven we gevolgde aanpak, methode
en de gegevens die zijn gebruikt voor de analyse van de
verschillende weidevogelgebieden. Hier wordt verder een
toelichting gegeven over het gebruik en de totstandkoming
van de verschillende analyses zoals weidevogel- en predatiegegevens, alarmtellingen, openheid en grondwaterstand. In
hoofdstuk 3 beschrijven we aantal algemene karakteristieken
van de onderzochte gebieden in Laag Holland. In de hoofdstukken 4 t/m 10 worden de gebieden afzonderlijk onder
loep genomen wat betreft de weidevogels (soorten, aantallen, dichtheid, ontwikkeling, alarmtellingen en predatie), het
beheer, bemesting en pH (zuurgraad), openheid, grond
waterstand, samenwerking gevolgd door conclusies en aan
bevelingen. In de verschillende bijlagen treft u per gebied
kaarten aan van de pH, openheid en grondwaterstand.
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2. Methode
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2.1 Aanpak
De gebieden zijn doorgelicht op de kwaliteit van de inrichting
en weidevogelbeheer. Daarvoor is een analyse per gebied
gemaakt aan de hand van de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door Altenburg en Wymenga (Oosterveld & Altenburg 2005).
Met behulp van deze criteria kan een specifiek terrein worden
doorgelicht en kan zo nodig een plan van aanpak voor
verbetering worden opgesteld: het zogenaamde ‘opkrikplan’.
De gehanteerde criteria gelden voor alle weidevogelgebieden
en houden rekening met de ecologische eisen van de verschillende weidevogelsoorten.
De criteria vallen in vier categorieën uiteen:
• populatie-eigenschappen
• terreinkenmerken
• beheer
• samenwerking
De criteria en de vier categorieën resulteren in onderstaande
lijst. Alle te beoordelen gebieden zijn langs deze meetlat
gelegd, voor Oostzaan is een beperktere analyse uitgevoerd.
Onder meer de volgende kwaliteitscriteria zijn per gebied
onder de loupe genomen worden:
• populatie ontwikkeling weidevogels
• ontwikkeling de laatste drie jaar
• trend
• populatieomvang weidevogels
• reproductie
• openheid en rust
• bodemgesteldheid
• predatie
• natuurdoelstellingen
• vogelrichtlijn /habitatrichtlijn
• (mozaïek)beheer
• vochttoestand en waterbeheer
• inrichting
• afspraken over het beheer

2.2 Gegevens
De basis voor het opstellen van de opkrikplannen is gelegen
in het veldbezoek waar de projectleider samen met de
vertegenwoordigers van de TBO, een ecoloog en een agrariër
het gebied heeft bezocht. Aan de hand van de toetslijst zijn
in het veld een deel van de actuele gegevens verzameld en
voorstellen voor verbetering geformuleerd. In alle gebieden
heeft in het voorjaar 2009 een veldbezoek plaatsgevonden
met de betrokken organisaties. In Oostzaan heeft het veld
bezoek door tijdsdruk en het late stadium van aanmelding,
pas na het broedseizoen plaatsgevonden met de beheerder
en de projectaanjager Oostzanerveld.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van
• De beschikbare provinciale en weidevogeldichtheden
periode 2006-2009
• Gegevens over beheer
• Alarmtellingen
• Gegevens HHNK over waterpeilen
• Hoogtekaarten
• Monitor Kleine Landschapselementen
• Toptien vectorkaarten
• Nestgegevens
• Verschillende rapportages van de verschillende natuur
gebieden zijn geraadpleegd zoals Polderplan Eillandspolder
en Weidevogels Laag Holland.

Weidevogelgegevens
In 2006 en 2009 is in het gebied een dekkende broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het kader van de Provinciale Natuur
Inventarisatie. De tellingen en interpretatie van de telgegevens
zijn uitgevoerd volgens de BMP-methode van SOVON. De
gegevens zijn gedigitaliseerd en bewerkt per gebied: soorten,
aantallen en dichtheid. De gegevens zijn vervolgens met
Spatial Analist bewerkt tot kaarten met daarop de relatieve
dichtheid weergegeven. Deze rekenmethode (Kernel density)
gaat uit van een aantal ecologische aannames op basis van
de aangetroffen territoria. Allereerst wordt aangenomen dat
de territoria niet staan voor de exacte broedlocatie maar voor
een gemiddelde locatie. Deze gemiddelde locatie is te omschrijven als het meest geschikte biotoop voor de betreffende weidevogel. Het biotoop wordt enerzijds bepaald door
inrichting en het voedselaanbod van het gebied met factoren
als openheid, voedsel in de omgeving en afwezigheid van
predatoren anderzijds door het broedbiotoop ter plekke, dat
wordt bepaald door factoren als graslandstructuur, beheer en
voedsel rond het nest (zie ook Van `t Veer & Scharringa 2008).

Alarmtellingen
Om een inschatting te maken van de reproductie wordt
gebruik gemaakt van de gegevens van het Brutto Territoriaal
Succes (BTS) die zijn bepaald aan de hand van de alarmtellingen
voor de grutto. Het BTS bereken je door het aantal territoria te
bepalen; vervolgens het aantal gruttogezinnen met kuikens
en dat getal deel je door het aantal territoria; vermenigvuldig
je de uitkomst met 100 en dan verkrijg je het bruto territoriaal
succes in procenten. Bij een percentage van 50% of meer
wordt aangenomen dat voldoende jongen vliegvlug zijn
geworden op de populatie in stand te houden (Nijland &
Van Paassen, 2007).
Om verschillende redenen moet voorzichtig worden omgesprongen met de berekende waarde. Dat geldt vooral voor
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kleine telgebieden waar verplaatsingen van gezinnen het
beeld kunnen vertroebelen. Gezinnen met kuikens kunnen
de polder in- of uitlopen (of zwemmen). Bij de keuze van
telgebieden is het daarom belangrijk te bepalen of het gebied open of gesloten is door natuurlijke barrières. Verder
blijkt uit vergelijking van verschillende methodes dat BTS een
zeer grove maat is. De alarmtellingen geven informatie over
de vliegvlugfase, en - indien er een vroege alarmtelling wordt
gehouden - over het begin van de kuikenfase. Alarmtellingen
waaruit het BTS wordt afgeleid geven een ruwe schatting van
de reproductie in een gebied. De BTS geeft vaak een overschatting, met zenderen worden lagere overlevingskansen
afgeleid. Een betrouwbare maat voor de BTS als schatting van
een stabiele populatie (genoeg reproductie voor stabiele
populatie) is er niet en lijkt gebiedsafhankelijk te zijn. In het
ene gebied zal een lagere BTS toch nog tot een stabiele
populatie leiden dan in het andere gebied. Als vuistregel
wordt nu een BTS van 50% gehanteerd om in te kunnen
schatten of een populatie stabiel is/blijft. Uit analyse blijkt
dat het waarschijnlijk lijkt dat de gemiddelde waarde groter
moet zijn dan de tot nu toe gehanteerde 50% voor een
stabiele populatie. De BTS blijft dus een grove maat
(informatie kenniskring weidevogels en Wolf Teunissen).

Predatiegegevens

1
1 onderbemaling; 2 Recreatiebosje van particulieren in de Eilandspolder Oost; 3 Alarmtelling Grutto

2

3

Predatie (het opeten van eieren en kuikens) kan een probleem
zijn voor de weidevogels. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat
in sommige delen van Laag Holland de predatie van weidevogellegsels sterk is toegenomen. Uit het SOVON/Alterra
onderzoek (Teunissen 2005) blijkt dat predatie landelijk is
toegenomen en dat predatie één van de grootste verlies
oorzaken is bij de legsels. Ook bij de overleving van weide
vogelkuikens speelt predatie een belangrijke rol. De kuikens
werden gevolgd door ze te zenderen. Circa 60-75 % van de
verdwenen kuikens is geëindigd als prooirest en 10-15 %
slachtoffer van agrarische werkzaamheden en de rest door
andere oorzaken. Veel dieren werden als predator van eieren
waargenomen. Tot circa 50 % predatie leveren zowel vogels
als zoogdieren een bijdrage, hogere predatieverliezen worden
overwegend door zoogdieren veroorzaakt. Bij predatie van
kuikens zien we vooral vogels een belangrijke rol spelen
zoals buizerd en blauwe reiger. In sommige gebieden is de
hermelijn ook een belangrijke predator. De onderzoekers
vonden geen eenduidige relatie tussen landschap en predatie.
Wel geeft het onderzoek een direct verband tussen het aantel
legselbezoeken door vrijwilligers en het uitkomstsucces. De
uitkomstkans wordt 10 % verlaagd door ieder bezoek zeker in
gebieden met een hoge predatie! Kanttekening hierbij is dat
de manier van nesten zoeken en wijze van controle een
belangrijke rol kunnen spelen. Afsluitend concluderen de

 nderzoekers dat predatie zeer verschilt per regio en per jaar
o
en dat er een veelheid aan predatoren actief zijn. Daarnaast
vormt predatie in combinatie met andere verliesoorzaken
een probleem voor de weidevogelpopulatie. Ten aanzien van
de rol van de vos is duidelijk dat vooral in gebieden met een
hoge predatiekans (> 50 procent legselverliezen) zoogdieren
de belangrijkste predatoren zijn en dan vaak vooral de vos.

Openheid en verstoringsafstanden
Voor het bepalen van openheid en rust is gebruik gemaakt
van de verstoringsafstanden tabel die Altenburg en Wymenga hanteren (Altenburg en Wymenga 2007). Openheid
verstorende elementen zijn bebouwing, wegen, fietspaden,
hoogspanningsleidingen en opgaande beplantingen (bosjes
rietlanden en rietkragen). Overigens zijn we bij de analyse
uitgegaan dat rietlanden en rietkragen die in de winter
worden gemaaid geen verstoring veroorzaken aangezien in
de vestigingsperiode (april) het riet nog niet is uitgelopen.
De verstoringsafstand is de maximale afstand waarbij bij
gelijkblijvend habitat sprake is van lagere dichtheden van
broedende weidevogels in vergelijking met een situatie
zonder storingsbron. De verstoringsafstanden moeten worden
opgevat als vuistregels. Het gaat om een effect dat geleidelijk
afneemt met de afstand van de storingsbron. De verstoringsafstand geeft de maximale afstand waarover de storing invloed heeft (zie ook figuur 2.1 (van `t Veer en Scharringa 2008)
Tabel verstoringsafstanden			
meter
Wegen						 100
Autosnelweg					 300
Fietspad					
100
Spoorlijn					
150
Opgaande begroeiing (bos < 0,5 ha)		
100
Bos						 200
Rietland/ rietkraag				
50
Hoogspanningsleiding	
100

(aan weerszijden)
Bebouwing					 250

3. Gebiedsbeschrijving
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Van de Groot Limmerpolder (1), Klaas Hoorn en Kijfpolder,
Hempolder & Dorregeest (2); De Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder met de deelgebiede Weijenbus en Vroonmeer
(3); Krommenieër Woudpolder (4); Eilandspolder West (5);
Eilandspolder Oost (6); en Oostzaan (7) is een opkrikplan opgesteld. De gebieden bestaan voor een deel uit natuurgebied
of uit een mix van natuur- en landbouwgebied. Bij de selectie
van de gebieden is in overleg met verschillende organisaties
zoals de ANV Waterland Land en Dijken, Staatsbosbeheer en
Landschap Noord-Holland besloten aan te sluiten bij de
initiatieven in Laag Holland waar een weidevogelkring actief
is of een kring in oprichting is.

Figuur 2.1 Locaties van het totaal aantal aangetroffen territoria steltlopers (binnen een afstandinterval van 25m) ten opzichte van gebouwen in Laag-Holland.

Berekening grondwaterstand
Op basis van de peilbesluiten en de hoogtekaart is een
kaart gemaakt van de grondwaterstand in de winter. Deze
grondwaterstanden worden via het peilbesluit gewoonlijk
gehanteerd tot aan 1 april wanneer het zomerpeil ingaat. In
de meeste gebieden is een zogenaamd omgekeerd peil
aanwezig waarbij het zomerpeil hoger is dan het winterpeil
of is het zomerpeil gelijk aan het winterpeil. De grondwaterstand betreft feitelijk de berekende drooglegging van een
gebied ten op zichte van het maaiveld. Vervolgens zijn de
bestanden met peilbesluiten en het maaiveldhoogtebestand
omgewerkt naar een gritbestand dat uit cellen van 5 meter
bestond. Hierna is de maaiveldhoogte afgetrokken van het
peilbesluit in cm ten zichte van NAP. Dat levert de geschatte
grondwaterstand (drooglegging in cm beneden maaiveld op
in periode januari-maart. Vervolgens zijn de gruttoterritoria
geprojecteerd op de kaart om een mogelijke correlatie te
kunnen vaststellen.

Algemene karakteristieken
Klei en zandgronden
In de droogmakerijen en langs de westrand van Laag Holland
komen vooral kleigronden voor. Deze kleigronden zijn op de
bodemkaart aangegeven als vaaggronden, poldervaaggronden
en eerdgronden (fig ). Bijzonder is de denkbeeldige lijn van
Akersloot via het Vroonmeer naar de westrand van de
Assendelver Veenpolder. Ten westen van deze lijn komen
vooral klei- en zandgronden voor, ten oosten vooral veengronden. Een uitzondering vormen de meerbodems van de
droogmakerijen, die vooral uit klei bestaan.
De klei- en zandgronden ten westen van Akersloot en Uitgeest
liggen qua hoogteligging rondom zeeniveau. Een belangrijk
deel van de kleigebieden in dit gebied was vroeger onderdeel van het Oer-IJ estuarium. Kenmerkende Oer-IJ gebieden
zijn het Oosterveld, de Uitgeester- en Heemskerker broek
polder en de Castricummerpolder.
Verder naar het westen gaan de kleigronden over in zandgrond; landschappelijk bestaat deze overgang uit zeer open
graslanden op zand- en kleigrond die overgaan in het veel
hoger gelegen duingebied van Heemskerk, Castricum en
Egmond. Zandgronden zijn op de kaart aangegeven als d
 uinen vlakvaaggronden. Het grondgebruik in de zand- en klei
gebieden bestaat voornamelijk uit grasland met verspreide
maïspercelen. Plaatselijk komt akkerbouw en bollenteelt voor,
o.a. in het westelijk zandgebied, in de Polder Beschoot en in
de droogmakerijen.

Veengraslanden

Figuur 3.1 Overzichtskaart van de zeven gebieden in Laag Holland:
Groot Limmerpolder (1), Klaas Hoorn en Kijfpolder, Hempolder &
Dorregeest (2); Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder met de
deegebieden Weijenbus en Vroonmeer (3); Krommenieër Woudpolder
(4); Eilandspolder West (5); Eilandspolder Oost (6); en Oostzaan (7)

Ten oosten van de lijn Hempolder-Vroonmeer-Assendelver
veenpolder bevindt zich het merendeel van de veengronden.
Deze veengronden zijn het overblijfsel van een zeer uitgestrekt
hoogveengebied dat vanaf 2200 voor Christus grote delen
van Laag Holland bedekte. Tussen 600 en 800 na Christus
werd dit hoogveen ontgonnen en daarna vrijwel direct in
gebruik genomen als grasland- en weidegebied. Opvallend is
dat ruim 1000 jaar na de ontginning de meeste veengronden
nog steeds als grasland in gebruik zijn.
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.
Tegenwoordig liggen alle veengraslanden onder zeeniveau,
waarbij de hoogteligging varieert tussen de -1.0m en -1.7m
NAP. Veel veengraslanden bezitten nog een hoog waterpeil
(grondwatertrap I-II) en kunnen afhankelijk van de ontginningsgeschiedenis rijk aan water zijn. Vanwege deze hoge
waterstanden (drooglegging in de winter 0- 50 cm onder
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4. Groot-Limmerpolder
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maaiveld), zijn de veengraslanden van groot belang voor
weidevogels als grutto, tureluur, kievit, scholekster en
slobeend. Tot de meest sprekende voorbeelden behoren
Polder de Zeevang, Waterland Oost, Wormer- en Jisperveld,
Polder Katwoude, Eilandspolder, Enge Wormer, Polder
Westzaan, Krommenieër Woudpolder, Hempolder en de
Westwouderpolder.

De Groot-Limmerpolder ligt ingeklemd tussen de dorpen
Heiloo, Limmen en Akersloot (zie figuur 4.1). Het gebied
wordt doorsneden door de snelweg A9 met aan de westkant
het Oosterveld en aan de oostkant de Limmerdie. De polders
bestaan vooral uit zand- en kleigronden en is in het verre
verleden beïnvloed door het Oer-IJ. Tussen de strandwallen
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.

Figuur 3.2 Bodemtypen in Midden Noord-Holland.
(Bron: Bodemkaart Nederland, Alterra Wageningen)

Figuur 4.2 De natuurtypen van Het Die, beige is weidevogelgrasland
grutto
Figuur 4.1 Onderzoeksgebied Groot-Limmerpolder, deelgebieden
Oosterveld (links) en Limmerdie (rechts).

Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuur
gebied 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 het grootste
deel in gebruik als grasland en een klein deel 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 een weidevogeldoelstelling na. Op die gronden
hebben zij veelal een overeenkomst (met de ANV WLD)
afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer. LNH
streeft op de grootste oppervlakte van haar eigendom
(ca 160 ha) een weidevogeldoelstelling na gericht op grutto’s.
Op een aantal percelen wordt een botanisch doel nagestreefd;
dotterbloemhooilanden. Langs de randen van de Dieën
bevinden zich veenmosrietlanden in verschillende stadia
(zie figuur 4.2 en 4.3)

Figuur 4.3 De natuurtypen van het Oosterveld, beige is weidevogelgrasland grutto, geel is dotterbloemgrasland en groen is weidevogelgrasland kemphaan.
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Weidevogels

Soort

De Groot-Limmerpolder is een weidegebied waar de kievit,
grutto, tureluur en scholekster algemene soorten zijn. Ook
soorten zoals 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.
Soort

Limmerdie

Oosterveld

totaal
gebied


2006 2009 2006 2009 2006 2009
krakeend

13

29

9

7

22

36

zomertaling

-

1

-

-

0

1

slobeend

5

11

8

3

13

14

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

veldleeuwerik

-

2

2

1

2

3

graspieper

3

18

5

1

8

19

13

37

14

3

27

40

388

632

431

146

819

778

scholekster

gele k wikstaart
Totaal

Tabel 4.1 Aantallen weidevogels in de Groot-Limmerpolder, in de
deelgebieden Oosterveld en Limmerdie, in 2006 en 2009. In de
laatste kolommen staan de aantallen voor het gehele gebied.

Limmerdie
545 ha

Oosterveld
347 ha

totaal
gebied
892 ha

2006 2009 2006 2009 2006 2009
krakeend

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

zomertaling

tureluur
visdief
veldleeuwerik

1
1 De A9 doorsnijdt de Groot Limmerpolder; 2 Een groot areaal vroeg gemaaid grasland is niet gunstig voor de overleving van gruttokuikens

Tabel 4.2 Dichtheden (aantal broedparen per 100 ha cultuurland)
van weidevogels in de Groot-Limmerpolder, in de deelgebieden
Oosterveld en Limmerdie, in 2006 en 2009. In de laatste kolommen
staan de dichtheden voor het gehele gebied.

Dichtheid
Opvallend is dat de dichtheid aan weidevogels in het
Oosterveld in drie jaar tijd nog maar een derde is. Wat is hier
aan de hand? Uit het veld krijgen we berichten dat mogelijk
predatie een rol speelt. Tegenover de afname in het Oosterveld zien een toename van de dichtheid aan weidevogels in
de Limmerdie. Ondanks de sterke afname in het Oosterveld
blijft de gezamenlijke dichtheid redelijk op peil en benadert
de gemiddelde dichtheid zoals die in Laag Holland is vast
gesteld (Scharringa en Van `t Veer 2008). Landelijk kwalificeert
de Groot-Limmerpolder zich tot één van de leefgebieden van
de kritische weidevogels. Kenmerk van deze leefgebieden zijn
relatieve hoge dichtheden aan weidevogels (≥ 50 broedparen
per 100 hectare), soortenrijkdom en het voorkomen van
grutto, tureluur, slobeend, kuifeend, veldleeuwerik en gras
pieper (De Graaf & Laporte 2006). In de provinciale weide
vogelvisie is het gebied aangewezen als gruttokerngebied.
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Relatieve dichtheid

Figuur 4.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in de Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en Limmerdie (L), in 2006

Figuur 4.5 Relatieve dichtheid van weidevogels in de Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en Limmerdie (L), in 2009

Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid berekend van
het totaal aantal weidevogels en specifiek de grutto (zie
figuur 4.4-4.7). 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 het veld. Aan de
noordkant en zuidkant is de dichtheid verdampt. Die concentratie zien we nog sterker terug als we inzoomen op de
grutto. Die soort heeft zich praktisch teruggetrokken tot het
natuurgebied.
In de Limmerdie is de relatieve dichtheid toegenomen.
Opvallend is dat het centrale deel als een zeer sterke kern
heeft ontwikkeld met uitlopers naar het noorden toe met
sterke concentraties rond het Limmer- en Heiloor Die. De pit
in noordoost hoek is deels te verklaren door een groot aantal
kieviten op bouwland. De relatieve dichtheid van de grutto is
in de Limmer Die toegenomen en ligt het hoogst in het
centrale deel van de polder. In het noorden lijkt er een kleine
verschuiving te hebben plaatsgevonden naar de percelen
rondom het Heiloor Die.

 redatie veroorzaakt door vossen en meeuwen. Melding
p
wordt gemaakt van de aanwezigheid van vos, hermelijn,
zwarte kraai, havik en buizerd. Van het Oosterveld zijn geen
precieze gegevens over predatie voor handen. Voor een
cijfermatige onderbouwing van predatie is het nodig dat de
gegevens (blijvend) systematisch worden verzameld. LNH laat
om predatie door de vos zoveel mogelijk te voorkomen de
bosjes bij de Limmer Die begrazen door geiten. Ook heeft
LNH afspraken gemaakt met een van de lokale jagers.
predatie Groot-Limmerpolder
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Predatie
Voor een deel van de Groot-Limmerpolder hebben we de
beschikking over de gegevens van de vrijwillige weidevogelbescherming. Tussen 2000 en 2009 varieert de predatie
tussen 4 en 58 procent van het aantal legsels (zie figuur 4.8).
Voor de meeste gevallen van predatie melden de vrijwilligers
dat de predator onbekend is. In 2005 werd relatief veel

Figuur 4.6 Relatieve dichtheid van grutto’s in de Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en Limmerdie (L), in 2006

Figuur 4.7 Relatieve dichtheid van grutto’s in de Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en Limmerdie (L), in 2009

Ontwikkeling

Opvallend is het grote verschil tussen de twee aangrenzende
gebieden. In het Oosterveld is sprake van sterke afname
terwijl in Limmerdie de aantallen weidevogels juist sterk zijn
toegenomen. Het lijkt erop dat een groot deel van de weidevogels zijn verhuist van de westkant van de A9 naar de
oostkant en het werkt als een soort communicerende vaten.
Als we de beide gebieden 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. De kuifeend en
krakeend zijn sterk toegenomen en de slobeend is nagenoeg
stabiel. Van de zangvogels zijn de graspieper en gele kwikstaart sterk toegenomen terwijl de veldleeuwerik zich op een
laag niveau handhaaft.

Om iets over de trend te kunnen zeggen zijn gegevens van
meer jaren nodig. We hebben slechts gegevens van twee jaar
beschikbaar (2006 en 2009). Op basis van de beschikbare
gegevens is voorzichtig iets te zeggen over de ontwikkeling
van weidevogels in de Groot-Limmerpolder. Het totaal aantal
weidevogels is licht afgenomen. Tussen de soortgroepen zien
we grote verschillen. In het algemeen nemen de steltlopers af
behalve de tureluur. De eenden nemen toe, vooral de krakeend
en kuifeend. De zangvogels, behalve de veldleeuwerik, zijn
ook toegenomen. De ontwikkeling van de veldleeuwerik blijft
zorgelijk.

Figuur 4.8 Predatie in de Groot-Limmerpolder in percentage van
het totaal aantal gevonden legsels (N) 2000-2009 (N: 67, 57, 92, 139,
82, 112, 73, 89, 96).

Beheer
Eind mei is het graslandgebruik in kaart gebracht (zie figuur
4.9) van zowel de Limmerdie als het Oosterveld. In die periode
is in de Limmerdie van het areaal grasland 190 gemaaid,
119 hectare beweid en 120 hectare ongemaaid grasland
aanwezig. Als we uitgaan dat ieder gruttopaar 1 hectare
kuikenland nodig heeft was er op dat moment voldoende
kuikenland aanwezig. De ruimtelijke verdeling is niet overal
even optimaal vooral in het noordelijk deel (behalve de percelen rondom het Heiloor Die), kan het beheermozaïek
verbeterd worden.
In het Oosterveld is eind mei van het areaal grasland 133
hectare gemaaid, 88 ha geweid en ligt er 105 ha ongemaaid
grasland. In het gebied zijn 31 grutto’s vastgesteld. Voor de
grutto’s is er voldoende kuikenland aanwezig en lijkt het ook
op de goede plek te liggen. De verspreiding van de grutto’s is
praktisch beperkt tot het natuurgebied en daar voldoende
geschikt kuikenland in die periode aanwezig.

Tureluur
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bebouwing, dijk en wegen. Opvallend wel 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 ook een rol bij de verspreiding.

Grondwaterstand
De grondwaterstand in de natuurgebieden bedraagt tussen
0-20 cm beneden maaiveld (zie bijlage 1.3). In het overige
gebied varieert de grondwaterstand sterk van 20 cm tot een
> 1 meter richting de strandwal en de voormalige oever van
het Oer-IJ. Opvallend is dat de grutto zich sterk concentreert
in de nattere 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. De hoeveelheid en beschikbaarheid aan voedsel kan daar sturend in zijn.

Samenwerking
Figuur 4.9 Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in de
Groot-Limmerpolder, deelgebieden Oosterveld (O) en Limmerdie (L),
in 2009

1
1 Groot Limmerpolder, begrazing door runderen; 2 Op maisland broeden veel kieviten; 3 Het schudden van het gras; 4 Landschap in Groot
Limmerpolder; 5 Weidevogels houden van een open landschap
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Bemesting en pH
Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen
verzuring van graslanden en de aanwezigheid en dichtheid
aan regenwormen, stapelvoedsel voor de weidevogels met
name de steltlopers. Landschap Noord-Holland heeft in 2008
in de Groot-Limmerpolder al haar percelen laten bemonsteren
en analyseren op pH (zie bijlage 1.1). De pH varieert per perceel van 3.9 tot 7, gemiddeld ligt de pH van de percelen in de
klasse van 5-6. Op basis van de gegevens is geen sprake van
verzuring van de graslanden. Mogelijk speelt de grondsoort
en/of kwel een bufferende rol. In het kader van de Kwaliteitsimpuls heeft LNH de afgelopen jaren op een aantal percelen
extra kalk, ruige mest uit laten rijden en pitrus bestreden.

Openheid

4
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De Groot-Limmerpolder is een open polder waarbij de
belangrijkste verstoringsbronnen zich centraal en aan de rand
van de polder bevinden (zie bijlage 1.2). Het gebied wordt in
de lengte doorsneden door de A9 en aan de randen vindt
verstoring plaats door de bebouwingslinten, erfbeplanting en
sportpark van Limmen, Heiloo. Binnen de polders zelf is
sprake behoorlijke openheid. Slechts plaatselijk is er sprake
van verstoring door rietkragen en bosjes zoals bijvoorbeeld
het Limmer Die en bij het viaduct. In het noorden staan twee
zendmasten en vindt er verstoring plaats door een vliegveldje
waar in het weekend met modelvliegtuigjes wordt gevlogen.
De Zwartendijkspolder wordt voor een deel verstoord door

In de Groot-Limmerpolder zijn LNH en de ANV WLD aan het
verkennen om een weidevogelkring op te richten. Al in 2008
hebben de partijen gezamenlijk een gebiedsplan opgesteld
om meer inzicht te krijgen in de weidevogelproblematiek.
De knelpunten die toen zijn gesignaleerd zijn predatie en
dat er lokaal de beheermozaïeken onvoldoende zijn. Een
medewerker van WLD heeft toen alle boeren in het gebied
bezocht. Uit het bezoek bleek dat niet bij alle boeren draagvlak aanwezig was voor het weidevogelbeheer en er zorg
was voor de toekomst van de PSAN. Positief was dat veelal de
boeren die gronden van LNH beheren, vaak een positieve
grondhouding hebben t.a.v weidevogelbeheer.
In het voorjaar van 2009 hebben de partijen gezamenlijk
een bijeenkomst georganiseerd in het gebied. Alhoewel de
samenwerking nog broos is, is er draagvlak voor het opstellen
van een opkrikplan.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
• De Groot-Limmerpolder is een belangrijk weidevogelgebied
in Laag Holland.
• Opvallend is de verschillende ontwikkeling van de weide
vogels in het Oosterveld en het Die. In het Oosterveld zijn
de aantallen flink afgenomen terwijl ze in het Die juist sterk
zijn toegenomen. Voor beide gebieden tesamen zijn de aantallen 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 hoog
(>25 procent). De predatie wordt soms toegeschreven aan
de vos maar precieze gegevens ontbreken. In het gebied
worden wel vossen regelmatig waargenomen. Mogelijk

5. Klaas Hoorn en Kijfpolder,
Hempolder en Dorregeest
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speelt in het Oosterveld een verhoogde predatie een
belangrijke rol in de verspreiding van de weidevogels
•H
 et beheer lijkt op orde in delen van de Groot-Limmerpolder
waar de meeste grutto’s zich concentreren. In principe is daar
voldoende kuikenland beschikbaar voor de grutto. Ten oosten
van het Heiloor Die is het beheermozaïek niet op orde.
•D
 e pH van de percelen in de natuurgebieden is op niveau.
•H
 et gebied wordt doorsneden door de A9. Verder zijn er
enkele bosjes rondom het Limmer Die en bij het viaduct
over de A9 die voor verstoring van de openheid zorgen.
Verder wordt de openheid vooral aan de randen van het
gebied bepaalt door bewoningslinten, erfaanplanting,
sportpark etc.
• E r is een duidelijke scheiding in de grondwaterstand tussen
de natuurgebieden en landbouwgebieden. De grutto’s
concentreren zich in de nattere delen van de polder.
•D
 e samenwerking tussen boeren, ANV’s en LNH is broos.
In 2009 heeft de weidevogelkring een voorzichtige start
gemaakt.

De polder Klaas Hoorn en Kijfpolder (KHK-polder), Hempolder
en Dorregeest liggen rondom het Alkmaardermeer (zie figuur
5.1). Tussen de polders bestaan aanzienlijke verschillen in
waterhuishouding, bodem, landgebruik en vegetatiestructuur. In de Dorregeestpolder ligt de grondwaterstand veelal
dieper dan 60 cm beneden maaiveld, de andere gebieden
zijn beduidend natter. De Hempolder en KHK-polder bezitten
een veenbodem, de Dorregeesterpolder bestaat uit klei
bodems en moerige gronden. De kleibodems en de lagere
grondwaterstanden verklaren ook deels het intensievere
landbouwkundige gebruik van Dorregeest.

Aanbevelingen
• Om meer zicht te krijgen op de predatie is het belangrijk de
legselgegevens zorgvuldig bij te houden en de predatoren
in kaart te brengen. Verder is het van belang dat de beheerders (ANV en LNH nauw samenwerken met de jagers/WBE)
• Het beheer lijkt op orde maar vooral ten aanzien van de
grutto kan het beheer worden geoptimaliseerd zodat de
daling omgebogen kan worden in een stijging. In het kader
van de SNL is het mogelijk jaarlijks het mozaïek te herzien en
tijdens het seizoen op maat extra beheercontracten af te
sluiten.
• De openheid in het centrale deel van het gebied dient te
worden aangepakt. De weidevogelkring kan verkennen hoe
de bosjes rondom het Die en het viaduct gerooid of terug
gezet kan worden. De begrazing door de geiten lijkt in ieder
geval effect te sorteren doordat de ondergroei verdwijnt. Dit
beheer dient te worden voortgezet en te worden gemonitord.
• 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 de grondwaterstand tegen een
redelijke vergoeding op te zetten ten behoeve van de
weidevogels. Overleg en afstemming met HHNK is daarvoor
noodzakelijk.
• De samenwerking in de weidevogelkring dient verder
gestalte te krijgen door meer agrariërs te betrekken bij de
inrichting van het gebied en het verbeteren van het beheermozaïek.

Figuur 5.1 Onderzoeksgebied Hempolder, Dorregeesterpolder en
Klaas Hoorn- en Kijfpolder

De verschillende polders bestaan uit een mix van landbouwen natuurgebied, behalve de Hempolder die bijna geheel in
eigendom is van LNH. De totale oppervlakte bedraagt 258 ha
waarvan 144 ha in de Dorregeest; 71,3 in de Hempolder en
42,6 In KHK-polder. LNH heeft in totaal 111 ha in eigendom
waarvan het grootste deel in de Hempolder.
De gronden in het gebied zijn in gebruik als grasland (er is
slechts een bouwlandperceel in de Dorregeest). De grond
gebonden melkveehouderij is de belangrijkste agrarische tak.
In grote delen van de polder combineren de boeren hun
agrarische tak met agrarisch natuurbeheer. Op die percelen
hebben zij veelal een overeenkomst (met de ANV WLD)
afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer. LNH
streeft op de grootste oppervlakte van haar eigendom
(ca 80 ha) een weidevogeldoelstelling na voornamelijk gericht op kemphanen (Hempolder) en grutto’s (zie figuur 5.2)

Figuur 5.2 De natuurtypen van LNH: groen is weidevogelgrasland
kemphaan; beige is weidevogelgrasland grutto

Weidevogels
In de polders treffen we de kievit, grutto, tureluur en
scholekster als algemene soorten aan. Ook soorten zoals
slobeend, krakeend en kuifeend zijn hier te vinden. De
Hempolder springt wat betreft soortenrijkdom uit. In deze
polder wordt nog jaarlijks de kemphaan als broedvogel
vastgesteld. Samen met de Westwouderpolder en WaterlandOost (De Munt) zijn dit de laatste polders waar deze kritische
en schaarse soort tot broeden komt. Bijzonder is het voor
komen van de zomertaling, de kluut en de visdief. De zang
vogels van de graslanden zijn zeer schaars vertegenwoordigd.
Alleen in de Hempolder broedt de veldleeuwerik. De overige
soorten zangvogels zijn niet vastgesteld. Wat betreft de aantallen weidevogels piekt de Hempolder. Hier vinden we op
een beperkte oppervlakte ongekende aantallen weidevogels.
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(Scharringa en Van `t Veer 2008). De Hempolder behoort tot
een van de topgebieden van weidevogels in Nederland
Landelijk kwalificeert de Hempolder zich tot één van de
leefgebieden van de zeer kritische weidevogels. Kenmerk van
deze leefgebieden zijn relatieve hoge dichtheden aan weidevogels (≥ 100 broedparen per 100 hectare), soortenrijkdom
en het voorkomen van Kemphaan, Zomertaling, Grutto,
Tureluur, Slobeend, Kuifeend, Veldleeuwerik en Graspieper
(De Graaf & Laporte 2006). Ook de KHK-polder is een rijk gebied
die zich landelijk kwalificeert tot een leefgebied van kritische
weidevogels met > 50 broedparen per 100 ha met grutto,
tureluur, slobeend, kuifeend. In de provinciale weidevogelvisie
zijn de polders aangewezen als gruttokerngebied (min 10 bp
grutto per 100 ha). Op dit moment kwalificeert de Dorregeest zich niet meer als grutto en weidevogelkerngebied
(20 bp per 100 ha, exclusief kievit, krakeend en graspieper).

Figuur 5.3 Relatieve dichtheid van weidevogels in de Hempolder (H),
Dorregeesterpolder (D) en Klaas Hoorn- en Kijfpolder (KHK) in 2006

Figuur 5.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in de Hempolder (H),
Dorregeesterpolder (D) en Klaas Hoorn- en Kijfpolder (KHK) in 2009

Figuur 5.5 Relatieve dichtheid van grutto’s in de Hempolder (H),
Dorregeesterpolder (D) en Klaas Hoorn- en Kijfpolder (KHK) in 2006

Figuur 5.6 Relatieve dichtheid van grutto’s in de Hempolder (H),
Dorregeesterpolder (D) en Klaas Hoorn- en Kijfpolder (KHK) in 2009

Relatieve dichtheid
Open landschap bij het Alkmaardermeer

Ontwikkeling
Om iets over de ontwikkeling van de weidevogels te zeggen
zijn gegevens van meer jaren nodig. Voor deze rapportage
hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van 2006 en
2009. Op basis van die gegevens is voorzichtig iets te zeggen
over de ontwikkeling van weidevogels. Opvallend zijn echter
de verschillen tussen de drie polders. In de Dorregeest is
sprake van sterke afname bij vooral de kievit, grutto, tureluur
en scholekster. Het totaal aantal weidevogels is hier met
ongeveer 60 procent afgenomen terwijl de aantallen weidevogels in de Hempolder en KHK-polder redelijk stabiel zijn.
De kievit neemt overigens in de laatst genoemde polders ook
sterk af terwijl de grutto en tureluur toenemen. Als we de
gebieden als een geheel beschouwen dan zijn de aantallen
weidevogels in de periode 2006-2009 licht afgenomen. Met
name de kievit heeft een veer moeten laten terwijl grutto,
tureluur en scholekster stabiel zijn. De kuifeend en krakeend
zijn sterk toegenomen en bij de slobeend is sprake van een
lichte afname. Opvallend is dat de polders van geen betekenis
zijn voor de zangvogels.

Dichtheid
De dichtheid aan weidevogels in de Dorregeest is in drie jaar
tijd afgenomen tot nog maar een derde! Mogelijk speelt de
predatie een rol maar de beheermozaïeken lijken ook niet
gunstig te zijn. Tegenover de lage dichtheid in de Dorregeest
staat een zeer hoge dichtheid aan weidevogels in de H
 emen KHK-polder. De gezamenlijke dichtheid ligt ruim boven de
gemiddelde dichtheid zoals die in Laag Holland is vastgesteld

Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid berekend van
het totaal aantal weidevogels en specifiek de grutto (zie
figuur 5.3-5.6). Hoe roder de kleur hoe hoger de dichtheid
aan weidevogels en grutto. De relatieve dichtheid van de
weidevogels in de Dorregeest is sterk afgenomen. Aan de
noordkant is de dichtheid verdampt. Alleen in de zuidelijke
helft komen nog wat weidevogels voor. Het verdwijnen en
inkrimpen van de relatieve dichtheid zien we nog sterker bij
de grutto. Die soort is praktisch verdwenen.
In de Hempolder en KHK-polder blijft de relatieve dichtheid
zeer hoog in het gehele gebied en is er tussen de twee jaren
nauwelijks verschil. De relatieve dichtheid van de grutto van
de Hempolder is zeer hoog en de grutto komt in het totale
gebied in hoge dichtheid voor. In de KHK-polder is duidelijk
pit in het noordelijk deel zichtbaar.

Predatie
Alleen van de Dorregeest hebben we beschikking over
legselgegevens en predatiecijfers. Van dit gebied hebben
we de gegevens van de vrijwillige weidevogelbescherming
2000-2009 op een rijtje gezet. Van 2001 zijn geen gegevens
verzameld ivm met de MKZ. Tussen 2000 en 2008 varieert de
predatie tussen 4 tot 50 procent van het aantal legsels (figuur
5.7). In 2004 werd veel predatie (50%) veroorzaakt door vossen. In 2007 en 2008 lag de predatie relatief hoog met 23%
en 37% maar melden de vrijwilligers dat de predator onbekend is. Met de toename van de predatie is het aantal territoria ook afgenomen. Melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van hermelijn, vos, zwarte kraai, havik en buizerd. In
de omgeving zijn ook vossenburchten aangetroffen. Voor een
cijfermatige onderbouwing van predatie is het nodig dat de
gegevens blijvend systematisch worden verzameld.
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Figuur 5.7 Predatie in de Dorregeest in percentage van het totaal
aantal gevonden legsels (N) 2000-2009 (N: 272, 149, 115, 97, 77, 77,
52, 35, 26).
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Eind mei is het graslandgebruik in kaart gebracht (zie figuur
5.8). In die periode is in de Dorregeest van het areaal grasland
12 hectare beweid en 59 hectare gemaaid grasland aanwezig.
Als we uitgaan dat ieder gruttopaar 1 hectare kuikenland
nodig heeft was er op dat moment onvoldoende kuikenland
aanwezig. In de Hempolder is eind mei nog niet gemaaid. Er
van uitgaande dat de percelen zeer kruidenrijk en structuurrijk zijn vinden de grutto’s hier over de gehele oppervlakte
voldoende kuikenland. In de KHK polder is eind mei van het
areaal grasland 7 hectare gemaaid, 12 ha geweid en ligt er
23 ha ongemaaid grasland. In het gebied zijn 9 grutto’s vastgesteld. Voor de grutto’s is er voldoende kuikenland aanwezig
en de percelen liggen ook op de goede plek.
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Tabel 5.1 Aantallen weidevogels in de
Dorregeesterpolder, de Hempolder en in de Klaas
Hoorn- en Kijfpolder (KHKpolder) in 2006 en 2009.
In de laatste kolommen staan de aantallen voor
het gehele gebied.
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De grondwaterstand varieert in het grootste deel van het
gebied tussen 0-60 cm beneden maaiveld (zie bijlage 2.3). In
een groot gedeelte van de Hempolder ligt de grondwaterstand tussen de 0-20 cm. In de KHK-polder en met name de
Dorregeest is de grondwaterstand in delen lager, variërend
van 40 tot 1 meter. Richting de strandwal van Akersloot en de
A9 is de grondwaterstand tot > 1 m beneden maaiveld. De
meeste weidevogels concentreren zich in de nattere delen
van de polders.
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Bemesting en pH

Samenwerking

Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen
verzuring van graslanden en de aanwezigheid en dichtheid
aan regenwormen, stapelvoedsel voor de weidevogels met
name de steltlopers. Landschap Noord-Holland heeft in 2008
in de Hempolder al haar percelen laten bemonsteren en analyseren op pH (zie bijlage 2.1). De pH varieert per perceel van
3,3 tot 6,3 met een zeer grote spreiding. Ongeveer de helft van
de percelen ligt de pH beneden de 4,5. Op basis van de gegevens is sprake van enige verzuring van een behoorlijk deel van
de graslanden. Dit is vooralsnog niet terug te zien in het
voorkomen en de ontwikkeling van de weidevogels. Mogelijk

LNH en de ANV WLD verkennen om een weidevogelkring
op te richten voor zowel de KHK-polder, Hempolder, de
Dorregeest als de Groot-Limmerpolder. In het voorjaar van
2009 hebben de partijen gezamenlijk een bijeenkomst
georganiseerd in het gebied. Alhoewel de samenwerking
nog broos is, is toen besloten een opkrikplan op te stellen.
Gezamenlijk is eind mei het gebied bezocht en kritisch
doorgelicht.
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De KHK polder, de Hempolder en Dorregeest zijn relatieve
kleine polders die hun openheid vooral te danken hebben
aan hun ruimtelijke ligging aan het Alkmaardermeer
(zie bijlage 2.2). Vooral de Hempolder en de Dorregeest steken
het Alkmaardermeer in. Hier wordt de openheid vooral aan
de westkant verstoord door de A9, bebouwingslinten en
boerderijen met erfbeplantingen. Binnen de polders zelf is
sprake behoorlijke openheid. Slechts plaatselijk is er sprake
van verstoring door rietkragen en wat bomen en bosjes
(vooral Dorregeest). De KHK-polder wordt aan alle kanten
verstoord door enerzijds Akersloot en rietkragen. Vanuit
ruimtelijk perspectief is het gebied niet optimaal voor weidevogels. Opvallend wel is dat de invloed van de A9 op de
weidevogels in sommige delen beperkter is dan verwacht. In
het zuidwestelijk deel van de Dorregeest broeden de kieviten
tegen de A9 en het recreatiegebied aan. Mogelijk spelen
lokale omstandigheden zoals kwel en of waterhuishouding
ook een rol bij de verspreiding. In het kader van de kwaliteitsimpuls zijn in de Hempolder bosjes gekapt (landje van Witte)
en zijn knotwilgen geknot op de recreatieterreinen langs het
Alkmaardermeer.
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35
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Grondwaterstand
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krakeend

speelt de grondsoort en/of kwel een bufferende rol. In het
kader van de Kwaliteitsimpuls heeft LNH de afgelopen jaren
op een aantal percelen extra ruige mest en kalk laten uitrijden.

Figuur 5.8 Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in de
Hempolder (H), Dorregeesterpolder (D) en Klaas Hoorn- en Kijfpolder
(KHK) in 2009

Tabel 5.2 Dichtheden (aantal broedparen per
100 ha cultuurland) van weidevogels in de
Dorregeesterpolder, de Hempolder en in de Klaas
Hoorn- en Kijfpolder (KHKpolder) in 2006 en 2009.
In de laatste kolommen staan de dichtheden voor
het gehele gebied.
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
• KHK-polder en Hempolder zijn zeer belangrijke weidevogelgebieden in Laag Holland. Vooral de Hempolder is een
toplocatie meer zeer hoge dichtheden aan weidevogels. In
de Hempolder broedt zelfs de kemhaan!. De ontwikkeling
van de weidevogels in beide polders is positief onder meer
is de grutto t.o.v 2006 toegenomen. Opvallend zijn de zeer
lage aantallen zangvogels.
• De ontwikkeling in de Dorregeest steekt schril af bij de
andere twee polders. Voorheen was de Dorregeesterpolder
ook een eldorado van weidevogels. De laatste jaren zijn de
aantallen sterk afgenomen en op grond van de gegevens
van 2009 kwalificeert de polder zich niet meer als weide
vogelkerngebied.
• De predatie in de Dorregeest schommelt sterk maar vooral
in 2004 en in de periode 2007-2009 ligt de predatie boven
gemiddelde van ca 15-20 procent. Mogelijk speelt de
predatie een negatieve rol in de vestiging van weidevogels.
• Het beheer in de KHK polder en Hempolder is geheel
gericht op de weidevogels. In de Dorregeest is het beheermozaïek ongunstig voor de grutto. Eind mei is in het centrale
deel al een groot deel gemaaid.
• De pH in de Hempolder ligt op een deel van de percelen
beneden de 4,5.
• De polders danken hun openheid aan de directe ligging
aan het Alkmaardermeer. Openheid wordt verstoord in het
westen door de A9 en de bebouwing en door enkele bosjes
en langs het Alkmaardermeer en het recreatiegebied in de
Dorregeest.
• De grondwaterstand is in de Hempolder en KHK-polder
hoog en gunstig voor de weidevogels. In de Dorregeest is
de grondwaterstand lager.
• De samenwerking tussen de agrariërs, ANV en LNH is in
2009 voorzichtig gestart.

laties zijn, kan worden gewerkt aan het herstel van de
weidevogels en in het bijzonder de grutto.
• In de Hempolder verdient de pH aandacht door extra
bekalking en bemesting door ruige mest op percelen met
een pH van < 4,5.
• De verdichting van het landschap werkt predatie in de hand.
Bosjes en bomen langs het Alkmaardermeer dienen teruggezet te worden.
• Het is van belang dat de weidevogelkring de handschoen
oppakt om de verbetering van de weidevogelbiotoop in de
Dorregeest te verbeteren.
• De samenwerking in de weidevogelkring dienen de
organisatie voortvarend ter hand te nemen.

6. 	De Polder de Uitgeester- en
Heemskerbroek met de deel
gebieden Vroonmeer en Weijenbus
De Polder Uitgeester- en Heemskerbroek met daarbij de
deelgebieden Weijenbus en Vroonmeer behoort tot de graslandgebieden rondom het Alkmaardermeergebied (zie voor
de begrenzing van het onderzoeksgebied figuur 6.1). Flinke
delen van de graslanden rondom het Weijenbus en Vroonmeer bestaan uit kleibodems en moerige gronden. In gebied
vindt de overgang plaats naar venige gronden in het oosten.
De kleibodems en de lagere grondwaterstanden verklaren
deels het intensievere landbouwkundige gebruik van de
graslanden ten zuiden van het Weijenbus en Vroonmeer.
Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuur
gebied met een totale oppervlakte van 412 ha, waarvan
160 ha natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland
(Vroonmeer en Weijenbus). De gronden in het gebied zijn
voor het grootste deel in gebruik als grasland en een klein
deel bouwland (grasland 394 ha en maïsland 18 ha). De
grondgebonden melkveehouderij is de belangrijkste agrarische tak. In grote delen van de polder combineren zij hun
agrarische tak met agrarisch natuurbeheer. Op die gronden
hebben zij veelal een overeenkomst (met de ANV WLD)
afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer.

Figuur 6.2 De natuurtypen Weijenbus en Vroonmeer: beige is weidevogelgrasland grutto en geel-rood gearceerd weidevogelgrasland
en inundatiegebied.

Weidevogels

Aanbevelingen
• Gezien de ontwikkeling van de predatiecijfers in de
Dorregeest is het zaak dat de weidevogelkring dit probleem
in kaart brengt door de predatoren en het landschap in
beeld te brengen en een plan van aanpak op te stellen in
overleg met het recreatieschap en de Wildbeheerseenheid.
• Nestbescherming dient gezien de predatie terughoudend
plaats te vinden aangezien nestbezoeken de predatie
kunnen verhogen (bron; SOVON).
• Gelijktijdig met die aanpak dient tot aanbeveling het
beheermozaïek in de Dorregeest te verbeteren door in het
centrale deel percelen later te maaien. Aangezien in directe
omgeving (Hempolder en Uitgeesterbroek) nog bronpopu-

 ericht op grutto’s en op enkele percelen gericht op het
g
voorkomen van kemphanen (zie figuur 6.2). Aansluitend op
Fort Krommeniedijk liggen graslanden die in het vroege
voorjaar geïnundeerd worden en waar feitelijk ook een
weidevogeldoelstelling wordt nagestreefd. In de inundatieperiode dienen de graslanden als foerageer- en rustgebied
voor veel vogels waaronder de grutto. Fort Krommeniedijk
maakt onderdeel uit van de Stelling Amsterdam en is in
beheer van LNH. Langs de Weijenbus en Vroonmeer treffen
we bloemrijke en veenmosrietlanden aan.

Figuur 6.1 Onderzoeksgebied Polder de Uitgeester- en Heemskerkerbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer.

LNH streeft op de grootste oppervlakte van haar eigendom
(ca 160 ha) een weidevogeldoelstelling na voornamelijk

De Polder Uitgeester- en Heemskerbroek is een weidegebied
waar de kievit, grutto, tureluur en scholekster zeer algemene
soorten zijn (zie tabel 6.1). Vooral de hoge aantallen aan
kieviten, grutto`s en tureluurs zijn opvallend. Ook soorten
zoals slobeend, krakeend, en kuifeend komen er voor. Zelfs
een schaarse soort als de zomertaling is in 2006 vastgesteld.
De zangvogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd
door veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.
Ten opzichte van 2006 hebben de kievit en scholekster een
veer moeten laten. De grutto en tureluur zijn nagenoeg
stabiel. Bij de eenden zien we een sterke toename bij de
krakeend en kuifeend. Opvallende is de grote rijkdom aan
zangvogels in 2009 waarbij alle soorten zeer sterk zijn toe
genomen. Vooral de toename van de veldleeuwerik is spectaculair omdat die vrijwel in alle gebieden sterk afneemt.
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Tabel 6.1 Aantallen weidevogels in de Polder de
 itgeester- en Heemskerkerbroek, in het deelgebied
U
Vroonmeer-Weijenbus, in 2006 en 2009.
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Tabel 6.2 Dichtheden (aantal broedparen per 100 ha
cultuurland) van weidevogels in de Polder de
Uitgeester- en Heemskerkerbroek, in het deelgebied
Vroonmeer-Weijenbus, in 2006 en 2009.

Dichtheid
De Polder Uitgeester- en Heemskerbroek met de Weijenbus
en Vroonmeer is een belangrijk weidevogelgebied. In vergelijking met de gemiddelde dichtheid van Laag Holland (ca 90
bp per 100 ha) is de dichtheid hier iets lager (Scharringa en
Van `t Veer 2008). Landelijk kwalificeert de polder zich tot één
van de leefgebieden van de kritische weidevogels. Kenmerk
van deze leefgebieden zijn relatieve hoge dichtheden aan
weidevogels (≥ 50 broedparen per 100 hectare), soortenrijkdom en het voorkomen van grutto, tureluur, slobeend,
kuifeend, veldleeuwerik en graspieper (De Graaf & Laporte
2006). In de weidevogelvisie van de provincie Noord-Holland
behoort het gebied tot de gruttokerngebieden (provincie NH
2009).

Figuur 6.3 Relatieve dichtheid van weidevogels in Polder de Uitgeesteren Heemskerkerbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer, in 2006

Figuur 6.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in Polder de Uitgeesteren Heemskerkerbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer, in 2009

Figuur 6.5 Relatieve dichtheid van grutto’s in Polder de Uitgeesteren Heemskerkerbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer, in 2006

Figuur 6.6 Relatieve dichtheid van grutto’s in Polder de Uitgeesteren Heemskerkerbroek, deelgebied Weijenbus en Vroonmeer, in 2009

Reproductie

Predatie
In het onderzoeksgebied hebben we de gegevens van de
vrijwillige weidevogelbescherming op een rijtje gezet. In
2001 heeft vanwege de MKZ geen vrijwillige weidevogelbescherming plaatsgevonden. Tussen 2000 en 2009 varieert de
predatie tussen 3 en 38 procent van het aantal legsels. Voor
de meeste gevallen van predatie melden de vrijwilligers dat
de predator onbekend is. In 2005 werd relatief veel predatie
veroorzaakt door vossen terwijl de predatie in 2008 voor het
grootse deel werd veroorzaakt door hermelijn. Melding wordt
gemaakt van de aanwezigheid van hermelijn, zwarte kraai
havik en buizerd. Voor een cijfermatige onderbouwing van
predatie is het nodig dat de gegevens blijvend systematisch
worden verzameld.

Ontwikkeling
Om iets over de ontwikkeling te zeggen is gebruik gemaakt
van de gegevens van 2006 en 2009. Op basis van die gegevens
is voorzichtig iets te zeggen over de ontwikkeling van weidevogels. De aantallen weidevogels zijn sterk afgenomen tussen
2006 en 2009. De daling is vooral toe te schrijven aan een afname van het aantal steltlopers zoals Kievit en Scholekster en
in geringe mate de tureluur en grutto. Vooral de halvering
van het aantal kieviten is opmerkelijk. Sterke groei zien we bij
de krakeend, slobeend en kuifeend. Terwijl de zangvogels
zoals veldleeuwerik, graspieper en de gele kwikstaart in 2009
een sterke toename laten zien. Vooral de toename van het
aantal veldleeuweriken is opmerkelijk, elders neemt de soort
namelijk sterk af. De toename van de gele kwikstaarten is
spectaculair.

Relatieve dichtheid
Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid berekend van de
weidevogels en apart van de grutto (zie de figuren 6.3-6.6).
Hoe roder de kleur hoe hoger de dichtheid aan weidevogels.
De weidevogels concentreren zich sterk rondom de meertjes.
Vooral aan de west, noord en zuidkant vinden de hoogste relatieve dichtheid. De dichtheid in de inundatiegraslanden lijkt
toe te nemen. Die concentratie zien we sterk terug bij de
grutto.

Om iets over de reproductie te kunnen schatten wordt gebruik gemaakt van de gegevens van alarmtellingen en van
predatiegegevens. De gegevens van de alarmtelling beperkt
zich tot de grutto.
Alarmtelling
De afgelopen twee jaar is in de Polder Uitgeester- en Heemskerbroek een BTS vastgesteld van respectievelijk 63 en 88
procent. Voor een stabiele populatie lijkt het BTS van 2008 en
2009 voldoende.
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Figuur 6.7 Predatie in de Polder Uitgeester- en Heemskerbroek
Dorregeest in percentage van het totaal aantal gevonden legsels (N)
2000-2009 (N: 355, 380, 436, 457, 475, 497, 394, 426, 105).

Beheer
De Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek bestaat uit een
mix van landbouw en natuurgebied. In het natuurgebied
wordt het feitelijke beheer door de agrariërs uitgevoerd. LNH
heeft hiervoor (natuur)pacht met agrariërs afgesloten waarbij
beheervoorschriften zijn opgenomen ten aanzien maaien,
beweiden en bemesten.
Tijdens de weidevogelinventarisatie van 2009 is perceel
genoteerd of het grasland dan wel bouwland betreft. Verder
is eind mei per graslandperceel genoteerd wat het agrarisch
gebruik was nl beweid, gemaaid dan wel ongemaaid. Bij de
analyse is gekeken of er een correlatie is tussen het voorkomen
van de grutto en het gevoerde beheer. De percelen bestaan
voornamelijk uit grasland (394ha) met een gering aandeel
bouwland. Eind mei is van het areaal grasland 122 ha gemaaid,
54 hectare beweid en 218 hectare ongemaaid grasland aanwezig (zie figuur 6.8 en 3.4). Als we uitgaan dat ieder gruttopaar 1 hectare kuikenland nodig heeft was er op dat moment
ruim voldoende kuikenland aanwezig. De ruimtelijke verspreiding van de grutto laat zien dat het beheermozaïek ook op
de goede plek ligt en dat voor de meeste gruttoparen met
jongen het kuikenland bereikbaar is. Alhoewel de polder een
redelijk goed weidevogelgebied is en het beheer in orde is,
kunnen we vaststellen dat de grutto’s zich steeds meer
concentreren in het natuurgebied en dat zij het deel van de
polder waar een grotere aaneengesloten oppervlakte vroeger
is gemaaid mijden. Met name de zuidwest en oosthoek van
de polder lijkt wat betreft het beheer minder geschikt voor
grutto’s.

Figuur 6.8 Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in de
Polder de Uitgeester- en Heemskerkerbroek, deelgebied Weijenbus
en Vroonmeer, in 2009

Bemesting en pH
Landschap Noord-Holland heeft in 2008 al haar percelen
laten bemonsteren en analyseren op pHh (zie bijlage 3.1).
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een duidelijke correlatie is
tussen verzuring van graslanden en de aanwezigheid en
dichtheid aan regenwormen, het stapelvoedsel voor de
weidevogels met name de steltlopers. Uit het onderzoek blijkt
dat de pH per perceel varieert van 4,5 tot 6,4. Gemiddeld ligt
de pH van de percelen in de klasse van 4-6, waarvan een
groot deel tussen de 4,5 en 5. Op basis van de gegevens lijkt
de pH gemiddeld genoeg voldoende en is er slechts sprake
van enige verzuring van enkele graslandpercelen. In het kader
van de Kwaliteitsimpuls heeft LNH de afgelopen jaren op een
aantal percelen extra ruige mest en kalk laten uitrijden.

Openheid

Samenwerking

Op basis van de gegevens van het veldbezoek, monitor kleine
landschapselementen en analyse van de Toptien vector kaart
is een ruimtelijke analyse gemaakt van de elementen van
verstoring (zie bijlage 3.3). De Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek is een open gebied waarbij de belangrijkste
verstoringsbronnen zich aan de rand van de polder bevinden.
Het gaat daarbij om de wegen A9 en de N8 aan de west- en
zuidkant. In het noorden en oosten wordt het gebied
omsloten door het Alkmaardermeergebied en de Krommenije.
Hier liggen ook allerlei bosschages en (verruigde) rietlanden.
Rondom de meertjes liggen rietkragen die mogelijk voor
enige verstoring zorgen maar de meeste worden iedere
winter gemaaid. LNH heeft in het kader van de kwaliteitsimpuls
bosjes gekapt.
Verder vormt de liniedijk en het fort plus daarbij de hoogspanningleiding in het zuidoosten een bron van verstoring
van de openheid. De weidevogels mijden dan ook dit deel
van de polder. Dit is goed terug te vinden op de kaart van de
relatieve dichtheid aan weidevogels met de delen met een
lichtere of witte kleur. In dit gebied blijkt ook het waterpeil en
het beheer minder gunstig te zijn voor de weidevogels.
Mogelijk is hier dus sprake van een combinatie van factoren
die een sterk effect heeft op de verspreiding van de weide
vogels in de polder.

In de Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek en de
Krommenieër Woudpolder is vanaf 2008 een weidevogelkring
actief. Hier werken LNH, ANV WLD, de WBE en de vrijwilligers
samen voor het behoud van de bescherming van weidevogels.
Het doel van de kring is meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de weidevogels en welke maatregelen genomen
kunnen worden. Zo organiseert de kring al twee jaar alarm
tellingen en is zij in gesprek gegaan met het Recreatieschap
over het faunabeheer in haar gebieden. Mede op initiatief van
en met medewerking de kring is het opkrikplan opgesteld.

Grondwaterstand
Op basis van de gegevens blijkt dat in de Polder de Uitgeesteren Heemskerkerbroek de grondwaterstand varieert van
0-20 cm onder maaiveld tot 1 meter (zie bijlage 3.4). Rondom
de meertjes is de grondwaterstand het hoogst. In zuid, zuidoosthoek is de grondwaterstand het laagst. Op basis van deze
gegevens in combinatie met de grutto territoria lijkt er een
relatie te zijn tussen verspreiding van de grutto en grond
waterstand. Grootste aantallen grutto’s zijn vastgesteld op de
percelen met een grondwaterstand tussen 0-60 cm met een
voorkeur voor 0-20 cm. Uit landelijk onderzoek blijkt dat
stabiele goede weidevogelgebieden een significante hogere
grondwaterstand hebben in vergelijking met afnemende
goede weidevogelgebieden. In de stabiele goede weidevogelgebieden bezitten alle gebieden in de winter een droog
legging die niet verder reikt dan gemiddeld 30 cm onder
maaiveld. Een hoge grondwaterstand van 20-40cm onder
maaiveld is in LH een randvoorwaarde voor duurzame
weidevogelpopulaties. Dit is blijkbaar in de Uitgeester- en
Heemskerkerbroek ook het geval.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
• De Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek (met de deel
gebieden Weijenbus en Vroonmeer) is een belangrijk weidevogelgebied in Laag Holland.
• De aantallen weidevogels zijn licht afgenomen t.o.v 2006.
De afname heeft vooral plaats gevonden bij de kievit en
scholekster. Grutto en tureluur zijn nagenoeg stabiel. De
eenden en zangvogels zijn sterk toegenomen. Vooral de
toename van de veldleeuwerik is opmerkelijk terwijl die
soort elders sterk blijft afnemen.
• De weidevogels concentreren zich sterk op de percelen in
het natuurgebied en de aangrenzende percelen.
• De predatie schommelt sterk.
• De BTS is de afgelopen twee jaar hoog resp.; 63 en 88 procent.
• De grutto’s concentreren zich steeds meer in en direct rond
het natuurgebied. Daar is voldoende kuikenland aanwezig.
Daar buiten is het beheermozaïek minder gunstig omdat in
de eerste helft van mei al een behoorlijk oppervlakte is
gemaaid.
• LNH heeft haar percelen laten onderzoek op ondermeer pH.
De gevonden waarden geven aan dat de bemestingstoestand van de percelen (redelijk)gunstig is.
• Het centrale deel van de polder is redelijk open en de meeste rietlanden rondom de meertjes worden jaarlijks gemaaid.
Verstoring van de openheid vindt plaats door de A9 , de N8,
de bosschages en rietlanden aan het Alkmaardermeer en
Krommenije, het fort en de hoogspanningsleiding.
• De grondwaterstand in het natuurgebied is hoog en daarom
heen lager. De meeste grutto’s concentreren zich in de gebieden met hoog water. De grondwaterstand in combinatie
met het beheer is gunstig voor de grutto.
• Vanaf 2008 is in dit gebied een weidevogelkring actief. Zij
voeren alarmtellingen uit en nemen het initiatief tot een
gesprek met het recreatieschap.
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Aanbevelingen
• Om meer zicht te krijgen op de predatie is het belangrijk de
legselgegevens zorgvuldig bij te houden en de predatoren
in kaart te brengen. Verder is het van belang dat de beheerders (ANV en LNH) blijven nauw samenwerken met de jagers.
• Het beheer lijkt op orde maar vooral ten aanzien van de
grutto kan het beheer worden geoptimaliseerd vooral om
de natuurgebieden heen zodat het areaal geschikt broed –
opgroeihabitat wordt vergroot. In het kader van de SNL is
het mogelijk jaarlijks het mozaïek te herzien en tijdens het
seizoen op maat extra beheercontracten af te sluiten.
• In overleg met Staatsbosbeheer en het recreatieschap kan
worden verkend hoe de openheid van het gebied kan
worden vergroot in het noorden en oosten.
• 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 de grondwaterstand tegen een
redelijke vergoeding op te zetten ten behoeve van de
weidevogels. Draagvlak, overleg en afstemming met HHNK
is daarvoor noodzakelijk.
• De samenwerking in de weidevogelkring dient voortvarend
te worden voortgezet om zo het beheermozaïek te verbeteren en predatie in kaart te brengen.

De Krommenieër Woudpolder behoort tot de polders rondom
het Alkmaardermeergebied (voor de ligging onderzoeks
gebied zie figuur 7.1). De Krommenieër Woudpolder bezit
een veenbodem. Opvallend is voorts de kavelstructuur in de
Krommenieër Woudpolder, de percelen zijn hier kleiner en
langgerekter dan in meeste andere polders. Ook vinden we
hier een uitgebreider slotenpatroon, kenmerkend voor de
waterrijke veenweidegebieden.
Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuurgebied met een totale oppervlakte van 359 ha, waarvan ca 80
ha natuurgebied in beheer bij Staatsbosbeheer. De gronden
in het gebied zijn in gebruik als grasland. De grondgebonden
(melk)veehouderij is de belangrijkste agrarische tak. In grote
delen van de polder combineren zij hun agrarische tak met
agrarisch natuurbeheer. Op die gronden hebben zij veelal
een overeenkomst (met de ANV WLD) afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot percelen
met uitgesteld maaibeheer.
Figuur 7.2 Beheertypen Staatsbosbeheer in het noordelijk deel van
de Krommenieër Woudpolder

Weidevogels
De Krommenieër Woudpolder is een weidegebied waar de
kievit, grutto, tureluur en scholekster zeer algemene soorten
zijn. Vooral de hoge dichtheid aan grutto`s en tureluurs zijn
opvallend. Ook soorten zoals slobeend, krakeend, en kuifeend
komen er voor. Zelfs schaarse soorten als de zomer- en
wintertaling zijn in de afgelopen drie jaar vastgesteld. In de
polder broeden jaarlijks enkele paren visdief. Bijzonder is het
voorkomen van de kluut. Van de zeer kritische weidevogels is
de watersnip in 2006 vastgesteld. De zangvogels van de
graslanden zijn vertegenwoordigd door veldleeuwerik,
graspieper en gele kwikstaart.

Figuur 7.1 Onderzoeksgebied in het noordelijk deel van de
Krommenieër Woudpolder

De Krommenieër Woudpolder behoort tot een van rijkste
weidevogelgebieden van Laag Holland. In de weidevogelvisie
van de provincie Noord-Holland behoort het tot een van de
gruttokerngebieden van Noord-Holland. Op een groot deel
van de gronden hebben agrariërs in samenwerking met de
ANV WLD pakketten afgesloten voor weidevogelbeheer.
Staatsbosbeheer heeft op het overgrote deel van haar oppervlakte de doelstelling vochtig hooiland gericht op weide
vogels. Aan de randen liggen enkele beheereenheden met
een moerasdoelstelling en een perceel met kruiden- en
faunarijk grasland.

Kievit
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Soort

2006

2009

2006

2009

25

45

8

14

wintertaling

2

-

wintertaling

0,6

-

zomertaling

-

1

zomertaling

-

0,3

slobeend

14

22

slobeend

4,4

7

kuifeend

1

19

kuifeend

0,3

6

75

72

scholekster

24

23

kluut

2

6

kluut

0,6

1,9

kievit

209

209

kievit

66

66

1

-

watersnip

0,3

-

175

146

grutto

55

46

75

106

tureluur

24

33

2

6

visdief

0,6

1,9

12

8

veldleeuwerik

3,8

2,5

graspieper

4

6

graspieper

1,3

1,9

gele kwikstaart

-

3

gele kwikstaart

-

0,9

597

649

187

203

krakeend

scholekster

watersnip
grutto
tureluur
visdief
veldleeuwerik

Totaal

Tabel 7.1 Aantallen weidevogels in het
noordelijk deel van de Krommenieër
Woudpolder in 2006 en 2009.

Soort
krakeend

Totaal

Tabel 7.2 Dichtheden (aantal broed
paren per 100 ha cultuurland) van
weidevogels in het noordelijk deel van
de Krommenieër Woudpolder in 2006
en 2009.

Kruidenrijk en opengrasland is van belang voor grutto’s en hun kuikens

Dichtheid
De Krommenieër Woudpolder is dicht bevolkt
met weidevogels. In vergelijking met de gemiddelde dichtheid van Laag Holland (ca 90 bp/100
ha) is de dichtheid van de Krommenieër
Woudpolder hoog en kwalificeert het gebied
zich nog steeds als één van de betere gebieden
in Laag Holland (Scharringa en Van `t Veer 2008).
Landelijk kwalificeert de polder zich tot één van
de leefgebieden van de zeer kritische weidevogels. Kenmerk van deze leefgebieden zijn relatieve hoge dichtheden aan weidevogels (≥ 50
broedparen per 100 hectare), soortenrijkdom en
het voorkomen van watersnip zomertaling,
grutto, tureluur, slobeend, kuifeend, veldleeuwerik
en graspieper (De Graaf & Laporte 2006). In de
weidevogelvisie van de provincie Noord-Holland
behoort het gebied tot de gruttokerngebieden
(provincie NH 2009)

Figuur 7.3 Relatieve dichtheid van weidevogels in het noordelijk
deel van de Krommenieër Woudpolder in 2006

Figuur 7.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in het noordelijk
deel van de Krommenieër Woudpolder in 2009

Figuur 7.5 Relatieve dichtheid van grutto’s in het noordelijk deel
van de Krommenieër Woudpolder in 2006

Figuur 7.6 Relatieve dichtheid van grutto’s in het noordelijk deel
van de Krommenieër Woudpolder in 2009

Relatieve dichtheid

Reproductie

Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid
berekend van de weidevogels en apart van de
grutto (zie figuren 7.3-7.6). Hoe roder de kleur
hoe hoger de dichtheid aan weidevogels. De
relatieve dichtheid van de weidevogels is in
bijna het hele gebied hoog. In de noordwesthoek en het zuidelijk deel van de polder tegen
de bebouwingslint ligt de relatieve dichtheid
lager (zichtbaar als een scheg die het gebied
insteekt). Dit effect is sterker waar te nemen
bij de relatieve dichtheid van de Grutto. Hier
zie je dat de dichtheid in zuidoosthoek licht is
afgenomen.

Om iets over de reproductie te kunnen zeggen, is gebruik
gemaakt van de gegevens van alarmtellingen en van
predatiegegevens. De gegevens van de alarmtelling beperkt
zich tot de grutto.

Predatie
In de Krommenieër Woudpolder hebben we de gegevens
van de vrijwillige weidevogelbescherming geanalyseerd.
Tussen 2000 en 2009 varieert de predatie tussen 6 en 20
procent van het aantal legsels (figuur 7.7). Voor de meeste
gevallen van predatie melden de vrijwilligers dat de predator
onbekend. In 2009 werd relatief veel predatie veroorzaakt
door vogels (kraai of meeuw). Predatie door de vos is niet
gemeld. Melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van
hermelijn, zwarte kraai havik en buizerd.

Ontwikkeling
Om iets over de ontwikkeling te zeggen is
gebruik gemaakt van de gegevens van 2006 en
2009. Op basis van die gegevens is voorzichtig
iets te zeggen over de ontwikkeling van
weidevogels in de Krommenieër Woudpolder.
De aantallen weidevogels zijn toegenomen
tussen 2006 en 2009. De toename is vooral toe
te schrijven aan een spectaculaire groei van het
aantal tureluur, krakeend, kuifeend en slobeend.
De kievit en scholekster zijn redelijk stabiel,
terwijl het aantal grutto’s is afgenomen. Van de
zangvogels is de veldleeuwerik afgenomen
terwijl de graspieper en de gele kwikstaart zijn
toegenomen.

Alarmtelling
De afgelopen twee jaar is in de Krommenieër Woudpolder
een BTS vastgesteld van respectievelijk 70 en 79 procent.
Voor een stabiele populatie lijkt dat voldoende. De vastgestelde afname van de grutto is tegen dit licht opmerkelijk. Gezien
de vele onzekerheden rondom de methode van alarmtellingen
is op basis hiervan geen harde uitspraak te doen.
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Uit onderzoek blijkt dat stabiele aantallen grutto’s vooral voorkomen in gebieden waar eind mei niet meer dan een derde
vroeg is gemaaid. Voor de totale oppervlakte voldoet de
Krommenieër Woudpolder daar wel aan. De verspreiding van
de grutto laat zien dat zij vroeg gemaaide percelen mijden.
Met name in de noordoost hoek lijkt het maaibeheer minder
geschikt voor grutto’s.
In het kader van de Kwaliteitsimpuls zijn op een aantal locaties oeververdedigingen aangelegd die behoorlijk steil zijn.
Ze vormen mogelijk beletsel voor broedparen met jongen
om van het ene naar het ander perceel te gaan.

Figuur 7.7 Predatie in de Krommenieër Woudpolder in percentage
van het totaal aantal gevonden legsels (N) 2000-2009 (N: 221, 45,137,
216, 190, 121, 139, 126, 176, 333).

Grondwaterstand
Op basis van de gegevens blijkt dat de Krommenieër Woudpolder een zeer hoge grondwaterstand heeft van gemiddeld
0-20 cm onder maaiveld (zie bijlage 4.3). Alleen in de zuidwesthoek lijkt de grondwaterstand iets dieper te liggen.
Op basis van deze gegevens in combinatie met de grutto
territoria is geen directe relatie te liggen tussen verspreiding
en grondwaterstand. Uit landelijk onderzoek blijkt dat stabiele
goede weidevogelgebieden een significante hogere grondwaterstand hebben in vergelijking met afnemende goede
weidevogelgebieden. In de stabiele goede weidevogelgebieden bezitten alle gebieden in de winter een drooglegging die
niet verder reikt dan gemiddeld 30 cm onder maaiveld. Een
hoge grondwaterstand van 20-40cm onder maaiveld is in LH
een randvoorwaarde voor duurzame weidevogelpopulaties.
Dit is blijkbaar in de Krommenieër Woudpolder het geval.

Beheer
De Krommenieër Woudpolder bestaat uit een mix van
landbouw en natuurgebied. In het natuurgebied wordt het
feitelijke beheer door de agrariërs wordt uitgevoerd. Staatsbosbeheer heeft hiervoor (natuur)pachtcontracten met
agrariërs afgesloten waarbij beheervoorschriften zijn
opgenomen ten aanzien maaien, beweiden en bemesten. In
het grootste deel van het landbouwgebied hebben agrariërs
contracten voor legselbeheer en/of pakketten met een
uitgestelde maaidatum. In de polder wordt op veel bedrijven
actief aan nestbescherming gedaan door enthousiaste
vrijwilligers.
Tijdens de weidevogelinventarisatie van 2009 is per ronde
genoteerd wat het agrarisch gebruik was nl beweid, gemaaid
dan wel ongemaaid en daarnaast of het grasland dan wel
bouwland betreft. Bij de analyse is gekeken of er een correlatie is tussen het voorkomen van de grutto en het gevoerde
beheer (zie figuur 7.8).
De percelen in de Krommenieër Woudpolder bestaan voor
het geheel uit grasland. Eind mei is een beperkt deel van de
polder gemaaid. Het vroeg maaien in maaien beperkt zich
voornamelijk in het noordelijk deel van de polder. Bij de verspreiding van de grutto’s zien we dat de vogels een sterke
voorkeur voor percelen hebben die eind mei ongemaaid zijn.
Voor een deel zijn dit percelen die onder regiem van Staatsbosbeheer vallen en voor een deel percelen in eigendom en
beheer van boeren met een pakket met een maaidatum van
8 juni of later.
Alhoewel de Krommenieër Woudpolder tot een van de
topgebieden behoort en het totale aantal weidevogels is
toegenomen is een kanttekening op zijn plaats. Voor een
soort als de grutto is een optimale mix van laat gemaaid

v ector kaart is een ruimtelijke analyse gemaakt van de
elementen van verstoring (zie bijlage 4.2). De Krommenieër
Woudpolder is een open polder waarbij de belangrijkste
verstoringsbronnen (bebouwingslint en rietkragen) zich aan
de rand van de polder bevinden. In de polder liggen twee
boerderijen met beplanting die een verstoringsbron vormen.
Verder is de hoogspanningleiding en de ontsluitingsweg een
element van verstoring. Met name de boerderij en de hoogspanning is op de kaart van de relatieve dichtheid aan weidevogels terug te zien aan de lichtere of witte kleur. Uit de gegevens blijken geen aanwijzingen dat de openheid en rust
een sterke invloed hebben op de ontwikkeling van de weidevogelstand wel zie je effect op de verspreiding van de vogels.

Figuur 7.8 Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in het
noordelijk deel van de Krommenieër Woudpolder in 2009

Bemesting en pH
Staatsbosbeheer heeft in 2008 een deel van haar percelen
(10) laten bemonsteren en analyseren op Ph (zie bijlage 4.1).
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een duidelijke correlatie is
tussen verzuring van graslanden en de aanwezigheid en
dichtheid aan regenwormen, het stapelvoedsel voor de
weidevogels met name de steltlopers. Uit het onderzoek
blijkt dat de pH per perceel varieert van 4,4 tot 4,7. Bij negen
van de tien percelen ligt de pH tussen de 4,5 en 4,7. Op basis
van de gegevens lijkt de bemestingstoestand gemiddeld
genoeg voldoende.

Openheid
Op basis van de gegevens van het veldbezoek, monitor
kleine landschapselementen en analyse van de Toptien

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
• De Krommenieër Woudpolder is een zeer rijk weidevogel
gebied met een zeer hoge dichtheid aan weidevogels.
De aantallen en dichtheid zijn t.o.v. 2006 toegenomen
ondermeer door toename van de tureluur en de eenden.
De grutto is in die periode afgenomen.
• De predatie varieert per jaar en blijft op een acceptabel
niveau.
• De BTS van de grutto ligt de laatste jaren hoog. De afname
van de grutto is daarom opmerkelijk.
• Het beheer is extensief te noemen in deze polder. Eind mei
is nog maar een relatief klein deel gemaaid en er is voldoende kuikenland aanwezig. In het noorden zien we wel een
concentratie van percelen die vroeg zijn gemaaid.
• Op grond van een gering aantal bemonsteringen en de
pH-waarden lijkt de bemestingstoestand van het natuur
gebied redelijk.
• Enkele oeververdedigingen vormen mogelijk een barrière
voor weidevogels met jongen.
• De polder is open, alleen aan de randen is enige verstoring
van de openheid. Verder vormt de hoogspanning een bron
van verstoring.
• De polder kent een zeer hoge grondwaterstand.
• In de polder is er een goede samenwerking tussen boeren
en vrijwilligers
• Sinds 2008 is een weidevogelkring actief waarin boeren,
ANV WLD en SBB samenwerken.

Samenwerking

Aanbevelingen

In de Krommenieër Woudpolder werken vrijwilligers en
boeren al jarenlangs samen aan de bescherming van weidevogels. Afgelopen november vierden de familie Al (agrariërs
in de zuidwesthoek van de polder) en Bob van Duin hun
25 jarig jubileum in het kader van de vrijwillige weidevogelbescherming. In de Krommenieër Woudpolder en de Heemskerker- en Uitgeesterbroekpolder is vanaf 2008 een weide
vogelkring actief. Hier werken LNH, ANV WLD, de WBE en de
vrijwilligers samen voor het behoud van de bescherming van
weidevogels. Het doel van de kring is meer inzicht te krijgen
in de ontwikkeling van de weidevogels en welke maatregelen
genomen kunnen worden. Zo organiseert de kring al twee
jaar alarmtellingen en is zij in gesprek gegaan met het
Recreatieschap over het faunabeheer in haar gebieden.
Mede op initiatief en met medewerking van de kring is het
opkrikplan opgesteld.

• Vooral in het noordelijk deel van de polder is het wenselijk
meer zwaardere beheercontacten af te sluiten zodat het
beheer geschikter wordt voor met name grutto. In het kader
van de SNL is het mogelijk dat de ANV flexibele contracten
afsluit met haar leden.
• Alhoewel de BTS gunstig lijkt, is de afname van de grutto
een reden om de alarmtellingen te continueren.
• Op dit moment is er geringe informatie over de bemestingstoestand van de percelen. Het is wenselijk hier meer inzicht
in te krijgen.
• De kring dient de oeververdedigingen kritisch te bekijken.
Als ze werkelijk een barrière vormen voor weidevogels met
hun kuikens, moet de oeververdediging iets onder de waterlijn worden geduwd.
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8. Eilandspolder West
Het westelijk deel van de Eilandspolder kent open waterrijk
graslandgebied maar ook halfopen gebieden met spontaan
opgekomen bosjes en rietkragen tussen de graslanden (zie
figuur 8.1). De Eilandspolder was vroeger een vaarpolder, dat
wil zeggen dat de percelen enkel met de boot bereikbaar
waren. Op veel percelen waren tuinders actief met grove
groententeelt. In de Eilandspolder vinden we voornamelijk
een veenbodem. Kenmerkend zijn de natuurlijk gevormde
meertjes als de Knie, de Lei, Arismeer en Kruissloo. De Eilandspolder bestaat uit een mix van landbouw- en natuurgebied.
De totale oppervlakte bedraagt 563 ha waarvan LNH ruim
350 ha in eigendom heeft. De gronden in het gebied zijn
voornamelijk in gebruik als grasland (slechts 9 ha is bouwland,
vnl. maïs).

De grondgebonden melkveehouderij is de belangrijkste
agrarische tak. In grote delen van de polder combineren de
boeren hun agrarische tak met agrarisch natuurbeheer. Op
die percelen hebben zij veelal een overeenkomst (met de
ANV WLD) afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van
nestbescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer.
LNH streeft op de grootste oppervlakte van haar eigendom
een weidevogeldoelstelling na voornamelijk gericht op
grutto’s en kemphanen (zie natuurtype kaart).

Figuur 8.2 De natuurtypen van LNH Eilandspolder West: beige is
weidevogelgrasland grutto

Figuur 8.1 Onderzoeksgebied in het westelijk deel van de Eilandspolder

Weidevogelkring vaart rond in de Eilandpolder

Het gebied is natuurwetenschappelijk van belang als (weide)
vogelgebied. Ook komen er bijzondere verlandingsvegetaties
voor, waaronder overgangsvenen (veenmosrietland) en
zoomvormende ruigten. De Eilandspolder is aangewezen als
Natura 2000 gebied waarvan het westelijk deel is aangewezen
onder de Vogelrichtlijn. In het aanwijzingsbesluit Vogelrichtlijngebied Eilandspolder is opgenomen dat het gebied zich
kwalificeert als speciale beschermingszone vanwege onder
meer het voorkomen van de grutto en kievit als trekvogel die
het gebied gebruikt om te rusten en te foerageren. In het
conceptgebieden document Eilandspolder zijn aanvullende
doelen vermeld voor zowel de grutto als noordse woelmuis.
In aanwijzingsbesluit is specifiek voor de grutto vermeld dat
zij verspreid foerageren in de graslanden van het gehele
gebied. In het concept gebiedsdocument Eilandspolder zijn
voor de grutto de volgende doelen voorgesteld:
behoud en kwaliteit van het gruttoleefgebied van ten minste
1200 fouragerende en/of rustende vogels (maandgemiddelde), dit als bijdrage aan het behoud van de populatie in de
regio ‘Meren en moerassen’. Als aanvullend doel is gesteld dat
het totale gebied een broedpopulatie van circa 250 paren
dient te bevatten, dit ter behoud van omvang en kwaliteit
van het leefgebied en het behoud van de huidige populatie
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In de Natura 2000 gebieden van Laag Holland komt de grutto vrij algemeen voor met in sommige gebieden dichtheden van meer dan 50
broedparen per 100 hectare. De Eilandspolder is op dit moment een beduidend minder goede broedgebied voor de grutto. In de polder is het
broedhabitat de laatste decennia verslechterd. Het gebied is teveel omsloten door bomen, zijn percelen verruigd en kent in het oosten verdroogde
verriette graslanden. Predatie speelt eveneens een rol (bron: Atlas Natura
2000 gebieden Laag Holland).
In Eilandspolder-west zijn een tweetal slaapplaatsen waar g
 emiddeld 300
grutto’s rusten en slapen.

Weidevogels
De Eilandpolder West is een weidegebied waar de kievit, grutto, tureluur
en scholekster zeer algemene soorten zijn. Ook soorten zoals slobeend,
krakeend, en kuifeend komen er voor. Bijzonder is het voorkomen van
kluut en visdief vastgesteld. De zangvogels van de graslanden zijn
vertegenwoordigd door veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.
Wat betreft de aantallen worden die grotendeels bepaald door de stelt
lopers: kieviten, grutto`s, scholeksters en tureluurs. Verder komen er
redelijke aantallen krakeenden en kuifeenden voor. De zangvogels zijn
schaarse klanten.

Soort

2006

2009

krakeend

16

32

Slobeend

9

10

Kuifeend

4

18

38

30

Kluut

2

11

Kievit

119

137

Grutto

77

73

scholekster

Tureluur

36

29

-

1

11

8

graspieper

2

1

gele kwikstaart

5

4

319

354

Visdief
veldleeuwerik

Totaal

Tabel 8.1 Aantallen weidevogels in het
westelijk deel van de Eilandspolder in
2006 en 2009.

soort

2009
563 ha

krakeend

2,8

6

slobeend

1,6

1,8

kuifeend

0,7

3,2

7

5

0,4

2,0

kluut
kievit

21

24

grutto

14

13

tureluur

6

5

visdief

-

0,2

veldleeuwerik

2,0

1,4

graspieper

0,4

0,2

gele kwikstaart

0,9

0,7

Totaal

57

63

Tabel 8.2 Dichtheden (aantal broed
paren per 100 ha cultuurland) van
weidevogels in het westelijk deel van
de Eilandspolder in 2006 en 2009.

De Eilandspolder West is een weidevogelgebied
waarvan de betekenis al jarenlang onder druk
staat. Positief is dat de dichtheid in 2009 is
toegenomen t.o.v. 2006. Vooral van de kievit,
krakeend en kuifeend is de dichtheid toegenomen. In vergelijking met de gemiddelde dichtheid van Laag Holland is de dichtheid in de
westelijke Eilandspolder lager (Scharringa en
Van `t Veer 2008). Landelijk kwalificeert de
polder zich tot één van de leefgebieden van
de kritische weidevogels. Kenmerk van deze
leefgebieden zijn relatieve hoge dichtheden aan
weidevogels (≥ 50 broedparen per 100 hectare),
soortenrijkdom en het voorkomen van grutto,
tureluur, slobeend, kuifeend, veldleeuwerik en
graspieper (De Graaf & Laporte 2006). In de
weidevogelvisie van de provincie Noord-Holland
behoort het gebied tot de gruttokerngebieden
(provincie NH 2009).

Figuur 8.3 Relatieve dichtheid van weidevogels in het westelijk deel
van de Eilandspolder in 2006

Figuur 8.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in het westelijk deel
van de Eilandspolder in 2009

Figuur 8.5 Relatieve dichtheid van grutto’s in het westelijk deel van
de Eilandspolder in 2006

Figuur 8.6 Relatieve dichtheid van grutto’s in het westelijk deel van
de Eilandspolder in 2009

op zichte van 2006 lijkt dat een deel van de grutto’s zuidoostelijk van de Lei zich hebben verplaatst naar het westen. In
2009 is de relatieve dichtheid van de grutto het hoogste
direct ten zuiden van het meertje.

informatie van de plaatselijke jager blijkt dat de vos al langer
in het gebied aanwezig is. In het gebied zijn meerdere burchten aangetroffen en heeft afschot plaatsgevonden van de
vos. Verder wordt onder meer melding gemaakt van de volgende predatoren: zwarte kraai, buizerd, havik, bruine kiekendief, hermelijn. Vooralsnog lijkt er geen aanwijzing te bestaan
dat predatie een sterk negatieve rol speelt in de ontwikkeling
van de weidevogelstand.

Ontwikkeling

2006

scholekster

Dichtheid

Ten opzichte van 2006 is het aantal steltlopers
stabiel. De kievit is toegenomen terwijl de grutto,
de tureluur en scholekster zijn afgenomen. Bij de
eenden zien we een sterke toename die vooral
door de krakeend en kuifeend wordt veroorzaakt. Het aantal zangvogels is relatief laag en is
redelijk stabiel. Opvallend is de toename van de
kluut. Zij broeden bij een van de plas-draspercelen die LNH heeft ingericht en omgevormd. Dit
perceel was voorheen een bosje.

Relatieve dichtheid
Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid
berekend van de weidevogels en apart van de
grutto (zie figuur 8.3-8.6). Hoe roder de kleur hoe
hoger de dichtheid aan weidevogels.
De weidevogels concentreren zich sterk rondom
het meertje De Lei. Aan de zuidkant vinden we
hier de hoogste relatieve dichtheid. De weide
vogels lijken zich daar ook in vergelijking tot
2006 meer te concentreren. Opvallend is een
kleine clustering ten noorden van de Graftermeer.
Verder zien we dat de graslanden ten noorden
van Driehuizen `leeg` zijn en dat in de Menningweer de relatieve dichtheid steeds verder afneemt. Voor de grutto is de Menningweer
nauwelijks van belang meer; de relatieve dichtheid is hier zeer laag en is bijna `verdampt`. Ten

Predatie
Van de verschillende bedrijven die meedoen aan de vrijwillige
weidevogelbescherming zijn legselgegevens verzameld. Uit
het natuurgebied zijn bijna geen legselgegevens beschikbaar.
In 2001 heeft i.v.m. de MKZ geen weidevogelbescherming
plaatsgevonden zijn derhalve geen gegevens beschikbaar.
De predatie schommelt tussen 6 en 15 procent. Het jaar 2008
schiet er letterlijk en figuurlijk uit met een predatiecijfer van
28 %. In dat jaar is veel predatie vastgesteld door de vos. Uit
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Figuur 8.7 Predatie in de Eilandspolder e.o. in percentage van het
totaal aantal gevonden legsels (N) 2000-2009 (N: 877, 725, 596, 632,
210, 794, 797, 716, 298)

Beheer
Tijdens de weidevogelinventarisatie van 2009 is per ronde genoteerd wat het agrarisch gebruik was nl beweid, gemaaid
dan wel ongemaaid en daarnaast of het grasland dan wel
bouwland betreft. Bij de analyse is gekeken of er een correlatie is tussen het voorkomen van de grutto en het gevoerde
beheer. De percelen in de Eilandspolder West bestaan bijna
voor het geheel uit grasland (554 ha). Eind mei is van het areaal grasland 34 ha gemaaid, 89 ha beweid en 431 ha ongemaaid grasland aanwezig. Als we uitgaan dat ieder gruttopaar
1 hectare kuikenland nodig heeft, is er op dat moment ruim
voldoende kuikenland aanwezig. De ruimtelijke verspreiding
van de grutto laat zien dat het beheermozaïek ook op de
goede plek ligt en dat voor de meeste gruttoparen met jongen het kuikenland bereikbaar is.

Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen
verzuring van graslanden en de aanwezigheid en dichtheid
aan regenwormen, stapelvoedsel voor de weidevogels met
name de steltlopers. Landschap Noord-Holland heeft in 2008
al haar percelen laten bemonsteren en analyseren op pH
(bijlage 5.1). De pH varieert per perceel van 4.3 tot 6,2.
Gemiddeld ligt de pH van de percelen in de klasse van 4-5,
waarvan het grootste deel tussen de 4,5 en 5. Op basis van
de gegevens is op een deel van de percelen (< 4.5) sprake
van enige verzuring van de graslanden. In het kader van de
Kwaliteitsimpuls heeft LNH de afgelopen jaren op de percelen met een PH < 4,5 extra kalk laten uitrijden.

Openheid
Op basis van de gegevens van het veldbezoek, monitor
kleine landschapselementen en analyse van de Toptien vector kaart is een ruimtelijke analyse gemaakt van de elementen
van verstoring (zie bijlage 5.2). Het zuidelijke deel de Eilandspolder West is een open polder waarbij de belangrijkste
verstoringsbronnen wat betreft openheid zich aan de randen
van de polder bevinden waaronder bebouwing en de dijk.
Binnen de polder zijn in het zuiden en oosten enkele bosjes
die het open karakter verstoren. Verder zijn ook overal riet
kragen die mogelijk verstorend werken alhoewel een deel
jaarlijks in de winter wordt gemaaid. Ten noorden van Driehuizen en in de Menningweer is het open karakter verstoord
door bebouwing, dijken en wegen en bosjes rondom de
Kruissloot, Arismeer en de Knie. Hier lijkt nauwelijks meer
optimaal open weidevogelgebied aanwezig. LNH is van plan
de bosjes bij de Knie te rooien en om te vormen naar rietland.

Grondwaterstand

Figuur 8.8 Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in het
westelijk deel van de Eilandspolder in 2009.

Op basis van de gegevens blijkt dat in de Eilandspolder West
de grondwaterstand varieert van 0-20 cm onder maaiveld tot
1 meter (zie bijlage 5.3). In het zuidelijk deel is de meeste
variatie aan grondwaterstanden aanwezig. Hier zijn blijkbaar
allerlei onderbemalingen aanwezig en opvallend is de Sapmeerpolder met een zeer lage grondwaterstand. Ten noorden
van Driehuizen en in de Menningweer is sprake van hoge
waterstand 0-20 cm. Op basis van deze gegevens in combinatie met de grutto territoria lijkt er geen correlatie te zijn
tussen verspreiding van de grutto en grondwaterstand. Bij
nadere analyse in het zuidelijke deel blijk wel dat de grootste
aantallen grutto’s zijn vastgesteld op de percelen met een
grondwaterstand tussen 0-20 cm.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat stabiele goede weidevogelgebieden een significante hogere grondwaterstand hebben
in vergelijking met afnemende goede weidevogelgebieden.
In de stabiele goede weidevogelgebieden bezitten alle

 ebieden in de winter een drooglegging die niet verder reikt
g
dan gemiddeld 30 cm onder maaiveld. Een hoge grondwaterstand van 20-40cm onder maaiveld is in LH een rand
voorwaarde voor duurzame weidevogelpopulaties. Dit is
blijkbaar in de Eilandspolder West het geval. Ten noorden van
Driehuizen en in de Menningweer speelt de openheid van
het gebied een grotere rol in de mate van geschiktheid van
het gebied voor weidevogels.

Samenwerking
De Eilandspolder kent een lange geschiedenis van samenwerken. De agrariërs (verenigd binnen de ANV en LTO), SBB
en LNH waren verenigd in de Stichting Eilandspolder met als
doel het beheer in de polder duurzaam te organiseren.
Ambitieuze plannen zijn destijds uitgewerkt waaronder een
graslandgebruiksplan en inrichtingsplan. De uitvoering is
onder andere door complicatie met de Natura 2000 doelstellingen en bezwaren van omwonenden niet van de grond
gekomen. Op dit m
 oment vindt er jaarlijks overleg plaats
tussen LNH en de agrariërs over het beheer en de ontwikkelingen in het gebied. Verder is gebleken dat er draagvlak is bij
boeren, Landschap Noord-Holland, ANV WLD en vrijwilligers
om samen te werken en bij te dragen aan het behoud van de
weidevogels. De partijen hebben uitgesproken een weidevogelkring op te richten. Het is hierbij belangrijk om heldere en
haalbare doelen te formuleren omdat het draagvlak broos is.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
• Eilandspolder West is nog steeds van belang voor weide
vogels. De dichtheid is t.o.v gemiddelde dichtheid in LH
lager maar gebied kwalificeert zich nog steeds tot gruttokerngebied. In 2009 is een toename van weidevogels vastgesteld t.o.v 2006.
• De Menningweer en het gebied ten noorden van Driehuizen
zijn van minder belang voor weidevogels en deze gebieden
kwalificeren zich niet meer als weidevogel- en gruttokern
gebied.
• De weidevogels concentreren zich in de open delen van de
polder. In delen van het gebied is geen geschikt weidevogelhabitat aanwezig door verstoring van de openheid door
bosjes.
• Op grond van de predatiecijfers is geen verhoogde predatie
vastgesteld. Het gebied herbergt wel allerlei predatoren
zoals zwarte kraai, buizerd, havik en vos. De verdichting van
het landschap draagt bij aan de toename van geschikt leefgebied voor die predatoren.
• Het beheer en grondwaterstand lijken vooralsnog niet

Open landschap in de Eilandspolder

bepalend te zijn voor het voorkomen van de weidevogels.
• In delen met een gunstig peil ontbreken de weidevogels
zoals in de Menningweer. De openheid en predatiedruk
hebben hier een negatief effect op de weidevogels.
• De Stichting Eilandspolder is niet meer functioneel en in
de Eilandspolder is de eerste stap genomen om tot een
weidevogelkring te komen.

Aanbevelingen
• In de Eilandspolder West is het van belang de weidevogeldoelstelling overeind te houden. Met name die delen waar
nu geconcentreerd nog vogels voorkomen. Het beheer in
deze delen kan volledig worden afgestemd en geoptimaliseerd op de weidevogeldoelstelling. Het algemene doel zou
kunnen zijn om de toenemende trend die tussen 2006 en
2009 is geconstateerd vast te houden.
• Waar door verruiging en verdichting van het landschap de
weidevogeldoelstelling in het nauw komt, kan dit eenvoudig met gericht onderhoud worden vermeden (riet maaien,
bosjes en bomen terugzetten).
• De verdichting van het landschap werkt predatie in de hand.
Houtige opstanden dienen als hakhout beheerd te worden.
Het is aan te bevelen om een project te starten waarbij
particulieren en beheerders samenwerken om de beplanting omlaag te brengen. Nationaal Landschap Laag Holland
heeft in haar doelstellingen de openheid van het landschap
opgenomen en hiervoor zijn middelen beschikbaar. Met
name de Menningweer verdient extra aandacht. Het opruimen van de bosjes dient hier voortvarend aangepakt te
worden.
• In het zuidelijk deel van de Eilandspolder West (de belangrijkste weidevogelkern) kunnen de organisaties verkennen
hoe de grondwaterstand verbeterd kan worden ten behoeve
voor de weidevogels. Overleg met agrariërs en HHNK is
daarvoor noodzakelijk.
• De weidevogelkring Eilandspolder dient krachtig te worden
voortgezet. Belangrijk is gezamenlijk de inzet voor de
komende jaren te bepalen en uitvoeringsgerichte plannen
te maken die haalbaar en betaalbaar zijn.
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9. Eilandspolder Oost
De Eilandspolder is landschappelijk gezien een open
weidegebied waar de randstedelijke ontwikkelingen ver weg
zijn gebleven. De cultuurhistorische waarden van de Eilandspolder met de daarin gelegen lintbebouwing van Graft en de
Rijp en de naastliggende droogmakerijen van de Beemster en
de Schermer is groot. Waardevolle Middeleeuwse kavelpatronen komen voor in de Eilandspolder. De Eilandspolder was
vroeger een vaarpolder, dat wil zeggen dat de percelen
slechts met de boot bereikbaar waren. Op veel percelen
waren tuinders actief met grove groententeelt. In de Eilandspolder vinden we een sterk veraarde veenbodem met op grote delen een kleidek (zie bodemkaart en praktijk gegevens). In
de oostelijke Eilandspolder vinden we overjarige rietzomen
en met riet verruigde percelen waar op enkele percelen
sprake is van boom opslag.
De gronden in het gebied zijn in gebruik als grasland. De
grondgebonden (melk)veehouderij is de belangrijkste
agrarische tak.

Staatsbosbeheer op een grote oppervlakte een weidevogeldoelstelling na en voor een deel in combinatie met een
botanische doelstelling (vochtig hooiland). Een zeer geringe
oppervlakte heeft als beheertype veenmosrietland en
moerasheide. De witte delen op de kaart betreffen particuliere eigendommen. Op een deel van deze witte gebieden
wordt weidevogelbeheer toegepast en op andere delen
recreatie. Op enkele voor recreatie in gebruik zijnde landjes
staat hoogopgaande beplanting!

Figuur 9.2 Beheertypen Staatsbosbeheer in het oostelijk deel van
de Eilandspolder

Figuur 9.1 Onderzoeksgebied in het oostelijk deel van de Eilandspolder.

De Eilandspolder Oost (zie figuur 9.1) is een open veen
weidegebied bestaande uit graslandpercelen omzoomd met
verlandingsvegetaties, rietkragen en veel water. Het gebied is
natuurwetenschappelijk van belang als (weide)vogelgebied
en als leefgebied voor de Noordse woelmuis. Ook komen er
bijzondere verlandingsvegetaties voor, waaronder overgangsvenen (veenmosrietland) en zoomvormende ruigten. Eilandspolder Oost is zowel aangewezen onder de Vogel- als de
Habitatrichtlijn. Het gebied is in haar geheel begrensd als natuurgebied en is voor een groot deel in eigendom van Staatsbosbeheer met een gering oppervlakte particulier eigendom.
Op grond van de beheertypen kaart (zie figuur 9.2) streeft

Eilandspolder Oost is aangewezen als Natura 2000 gebied. In
het aanwijzingsbesluit Vogelrichtlijngebied is opgenomen
dat de Eilandspolder zich kwalificeert als speciale beschermingszone vanwege onder meer het voorkomen van de
grutto als trekvogel die het gebied gebruikt om te rusten en
te foerageren. In het kader van de Habitatrichtlijn – dat alleen
het oostelijk deel van de polder omvat - is de Noordse woelmuis aangemeld. In het conceptgebieden document Eilandspolder zijn aanvullende doelen vermeld voor zowel de grutto
als noordse woelmuis.
In het aanwijzingsbesluit is specifiek voor de grutto vermeld
dat zij verspreid foerageren in de graslanden van het gehele
gebied. In het concept gebiedsdocument Eilandspolder zijn
voor de grutto de volgende doelen voorgesteld:
behoud en kwaliteit van het gruttoleefgebied van ten minste
1200 fouragerende en/of rustende vogels (maandgemiddelde), dit als bijdrage aan het behoud van de populatie in de
regio ‘Meren en moerassen’.
als aanvullend doel is gesteld dat het gebied een broed
populatie van circa 250 paren dient te bevatten, dit ter
behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied en het
behoud van de huidige populatie.
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Weidevogels

Dichtheid

De Eilandspolder Oost is een weidegebied waar de kievit, grutto, tureluur
en scholekster zeer algemene soorten zijn. Ook soorten zoals slobeend,
krakeend, en kuifeend komen er voor. Zelfs een zeer kritische soort als de
zomertaling is de afgelopen drie jaar vastgesteld met respectievelijk 2 en 3
broedparen. In de polder broeden jaarlijks enkele paren visdief. Bijzonder is
het voorkomen van de kluut. De zangvogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd door vooral veldleeuwerik, gele kwikstaart en in 2009 een
territorium van de graspieper.

De Eilandspolder Oost is nog steeds van belang
voor weidevogels maar de doelstelling staat
onder druk. In vergelijking met de gemiddelde
dichtheid van Laag Holland in 2006 is de dichtheid van de Eilandspolder Oost laag. (Scharringa
en Van `t Veer 2008). Positief is dat er sprake is
van een licht herstel: de dichtheid in 2009 is
toegenomen. Landelijk kwalificeert de polder
zich tot één van de leefgebieden van kritische
weidevogels. Kenmerk van deze leefgebieden
zijn nog steeds hoge dichtheden aan weidevogels
(≥ 50 broedparen per 100 hectare), soortenrijkdom en het voorkomen van grutto, tureluur,
slobeend, kuifeend, veldleeuwerik en graspieper
(De Graaf & Laporte 2006). In de weidevogelvisie
van de provincie Noord-Holland behoort het
gebied tot de gruttokerngebieden (provincie
NH 2009).

Soort
krakeend
zomertaling

2006

2009

31

64

2

3

slobeend

21

36

kuifeend

6

23

104

94

-

1

scholekster
kluut
kievit

128

121

grutto

71

115

tureluur

40

51

-

7

31

28

graspieper

-

1

gele kwikstaart

6

10

440

554

visdief
veldleeuwerik

Totaal

Tabel 9.1 Aantallen weidevogels in het
oostelijk deel van de Eilandspolder in
2006 en 2009.

Soort

2006

2009
669 ha

5

10

zomertaling

0,3

0,4

slobeend

3,1

5

kuifeend

0,9

3,4

scholekster

16

14

kluut

-

0,1

kievit

19

18

grutto

11

17

tureluur

6

8

visdief

-

1,0

veldleeuwerik

5

4,2

graspieper

-

0,1

gele kwikstaart

0,9

1,5

Relatieve dichtheid

Totaal

66

83

Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid
berekend van de weidevogels en apart van de
grutto (zie figuren 9.3-9.6). Hoe roder de kleur
hoe hoger de dichtheid aan weidevogels en
grutto’s.
We zien voor beide jaren binnen de Eilandspolder
Oost een behoorlijke versnippering in de verspreiding van en relatieve dichtheid aan weidevogels. In het noordoostelijk deel is de relatieve
dichtheid het hoogst. Hier we vinden een
duidelijke clustering aan weidevogels. In de
zuidwesthoek is een kleinere clustering te zien.
In grote delen van de polder komen nauwelijks
weidevogels voor. Tegen het bebouwingslint en
in de zuidoost hoek is de relatieve dichtheid
laag. Het broedareaal van de grutto in de Eilandspolder Oost is in 2006 zeer versnipperd en

krakeend

Tabel 9.2 Dichtheden (aantal broed
paren per 100 ha cultuurland) van
weidevogels in het oostelijk deel van
de Eilandspolder in 2006 en 2009.

Figuur 9.3 Relatieve dichtheid van weidevogels in het oostelijk deel
van de Eilandspolder in 2006

Figuur 9.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in het oostelijk deel
van de Eilandspolder in 2009

Figuur 9.5 Relatieve dichtheid van grutto’s in het oostelijk deel van
de Eilandspolder in 2006

Figuur 9.6 Relatieve dichtheid van grutto’s in het oostelijk deel van
de Eilandspolder in 2009

ingekrompen. Enkele oude kernen van de grutto zijn te vinden het noordoostelijke deel. In 2009 zien we de relatieve
dichtheid van de grutto in dit deel sterk toegenomen.

vastgesteld door vossen. Uit informatie van de plaatselijk jager blijkt dat de vos al langer in het gebied aanwezig is. Tijdens botanisch onderzoek in 2008 is er een `vossenburcht`
vastgesteld in een veenmosrietland. Verder wordt onder meer
melding gemaakt van de volgende predatoren: zwarte kraai,
buizerd, havik, bruine kiekendief, hermelijn. Vooralsnog lijkt er
geen aanwijzing te bestaan dat predatie een sterk negatieve
rol speelt in de ontwikkeling van de weidevogels. Voor specifieke informatie is gericht onderzoek nodig.

Ontwikkeling
Op basis van die gegevens is voorzichtig iets te
zeggen over de ontwikkeling van weidevogels
in de Eilandspolder Oost. De aantallen weidevogels zijn toegenomen tussen 2006 en 2009. De
toename is vooral toe te schrijven aan de groei
van het aantal broedparen van grutto, krakeend,
kuifeend en slobeend. Kievit en scholekster
nemen licht af. Van de zangvogels is de veldleeuwerik nagenoeg stabiel en laat de gele
kwikstaart een toename zien.

Predatie
De gegevens van predatie zijn verzameld in het kader van de
weidevogelbescherming op bedrijven in gehele Eilandspolder e.o. In de SBB gebieden wordt op een gering oppervlakte
door vrijwilligers aan nestbescherming gedaan. 2001 was het
jaar van de MKZ en toen kon er geen bescherming plaatsvinden en zijn dus geen gegevens verzameld. Op basis van de
beschikbare informatie schommelt de predatie tussen 6 en
15 procent. Het jaar 2008 schiet er letterlijk en figuurlijk uit
met een predatiecijfer van 28 %. In dat jaar is veel predatie
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dichtheidskaart hier naast leggen, zien we dat hier de belangrijkste weidevogelkernen van de Eilandspolder Oost liggen.
Hier heeft ook de toename van de weidevogels in 2009
plaatsgevonden. In de Eilandspolder Oost lijkt er dus een
relatie te liggen tussen de openheid van het gebied en het
voorkomen van weidevogels.

predatie Eilandspolder e.o.
30
27,5
25
22,5
20
17,5
P%

15
12,5

1

10
7,5
5
2,5

1 De weidevogelkring op stap in de Eilandspolder;
2 en 3 Bosjes en bomen verstoren de openheid van het landschap

0
2000

2001

2002

2003
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2005

2006

2007

2008

2009

jaar

Figuur 9.7 Predatie in de Eilandspolder e.o. in percentage van het
totaal aantal gevonden legsels (N) 2000-2009 (N: 877, 725, 596, 632,
210, 794, 797, 716, 298)

Beheer
De Eilandspolder Oost is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. Op deze percelen wordt het feitelijke beheer door
agrariërs uitgevoerd. Staatsbosbeheer heeft hiervoor (natuur)
pacht met agrariërs afgesloten waarbij beheervoorschriften
zijn opgenomen ten aanzien maaien, beweiden en bemesten.
Tijdens de weidevogelinventarisatie van 2009 is per ronde
genoteerd wat het agrarisch gebruik was nl beweid, gemaaid
dan wel ongemaaid en daarnaast of het grasland dan wel
bouwland betreft. Bij de analyse is gekeken of er een correlatie
is tussen het voorkomen van de grutto en het gevoerde
beheer (zie figuur 9.8).
De percelen in de Eilandspolder Oost bestaan voor het geheel
uit grasland. Eind mei is slechts een zeer beperkt deel in het
zuidwesten van de polder gemaaid. Bij de verspreiding van
de grutto’s zien we dat de vogels een sterke voorkeur voor
percelen hebben die eind mei ongemaaid zijn. Voor een deel
zijn dit percelen die onder regiem van Staatsbosbeheer vallen. Voor een soort als de grutto is een optimale mix van laat
gemaaid grasland en beweid/vroeg gemaaid grasland van
belang. Uit onderzoek blijkt dat stabiele aantallen grutto’s
vooral voorkomen in gebieden waar eind mei niet meer dan
een derde vroeg is gemaaid. Voor de totale oppervlakte
voldoet de Eilandspolder Oost daar ruim aan. Het grasland
beheer lijkt op orde.

Figuur 9.8 Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in het
oostelijk deel van de Eilandspolder in 2009.

Bemesting en pH
Voor weidevogels is de zuurgraad van de grond en de
bemesting van groot belang. Op dit moment is er geen
gebiedsdekkend beeld van het achterstallig onderhoud t.a.v.
graslandbeheer. In 2008 is een beperkt aantal percelen de
Ph bepaald. De Ph-waarden variëren van 4,4 tot en met 6,7.
Het merendeel van de gevonden Ph graad ligt rond de 5.
De bemestingstoestand ligt voor de aanwezigheid van
voldoende bodemleven voor de weidevogels op een goed
niveau. De afgelopen jaren hebben er in het kader van de
weidevogelimpulsen werkzaamheden plaatsgevonden ter
verbetering waaronder bemesting en bekalking.

2

Openheid
Op basis van de gegevens van het veldbezoek, monitor
kleine landschapselementen, gegevens van Staatsbosbeheer
en analyse van de Toptien vector kaart is een ruimtelijke
analyse gemaakt van de elementen van verstoring (zie bijlage
6.2). In de Eilandspolder Oost wordt de openheid verstoord
door aanwezigheid van bomen, bosjes en verruigde rietkragen
en rietlanden. Er is op vrije grote schaal sprake van achterstalligheid van rietkraag beheer, verwijderen van houtige opslag.
Daarnaast vormen de particuliere eigendommen, de recreatieeilandjes een probleem omdat hier geen vat is op het beheer
en de bosvorming .
Verder vormen de hoogspanningleiding en de lintbebouwing
van De Rijp en de Schermer elementen van verstoring. Alleen
in het noordoostelijke deel en in mindere mate het zuidwestelijk deel is deze openheid nog te vinden. Als we de relatieve

3

Grondwaterstand
De Eilandspolder Oost heeft een hoge grondwaterstand
heeft van gemiddeld 0-60 cm onder maaiveld (zie bijlage 6.3).
Op basis van deze gegevens in combinatie met de grutto
territoria is geen directe relatie te leggen tussen verspreiding
van de vogels en de grondwaterstand. Uit landelijk onderzoek
blijkt dat stabiele goede weidevogelgebieden een significante
hogere grondwaterstand hebben in vergelijking met afnemende goede weidevogelgebieden. In de stabiele goede
weidevogelgebieden bezitten alle gebieden in de winter een
drooglegging die niet verder reikt dan 30 cm onder maaiveld.
Een hoge grondwaterstand van 20-40 cm onder maaiveld is
in LH een randvoorwaarde voor duurzame weidevogelpopulaties. Het voorkomen van sterk veraarde toplagen en klei
dekken speelt in combinatie met onderbemalingen lokaal
een rol in de aanwezigheid van geschikt weidevogelhabitat.
Daarnaast vormt wegzijging mogelijk een probleem in de
Eilandspolder Oost.

10. Polder Oostzaan
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Samenwerking

Aanbevelingen

De Eilandspolder kent een lange geschiedenis van samenwerken. De agrariërs (verenigd binnen de ANV en LTO), SBB
en LNH waren verenigd in de Stichting Eilandspolder met als
doel het beheer in de polder duurzaam te organiseren.
Ambitieuze plannen zijn destijds uitgewerkt waaronder een
graslandgebruiksplan en inrichtingsplan. De uitvoering is
onder andere door complicatie met de Natura 2000 doel
stellingen en bezwaren van omwonenden niet van de grond
gekomen. Desalniettemin is er draagvlak bij boeren, Staatsbosbeheer, ANV WLD en v rijwilligers om samen te werken
en bij te dragen aan het behoud van de weidevogels. De
partijen hebben uitgesproken een weidevogelkring op te
richten. Het is hierbij belangrijk om heldere en haalbare
doelen te formuleren omdat het draagvlak broos is.

• De weidevogeldoelstelling voor delen van de Eilandspolder
oost is het waard om in toekomstige plannen voor de polder
overeind te blijven. Met name die delen waar nu geconcentreerd nog vogels voorkomen. Het beheer in deze delen kan
volledig worden afgestemd op de weidevogeldoelstelling.
• In de overige delen van de polder zou een combinatie van
de weidevogeldoelstelling en de N-2000 doelstellingen kunnen gelden. Waar door verruiging en verdichting de weidevogeldoelstelling in het nauw komt, kan dit eenvoudig met
gericht onderhoud worden vermeden. Het algemene doel
zou kunnen zijn om de toenemende trend die tussen 2006
en 2009 is geconstateerd vast te houden.
• Waar delen ongeschikt zijn geworden voor weidevogels
door verdichting met rietkragen en verruiging is onderhoud
dringend gewenst. Cyclisch beheer waar éénderde van het
riet jaarlijks wordt gemaaid zou een goede oplossing zijn. In
pachtcontracten dient het rietbeheer langs slootranden te
worden opgenomen. Controle en handhaving van deze
maatregelen is gezien de achterstalligheid, aan te bevelen.
• De verdichting van het landschap werkt predatie in de hand.
Houtige opstanden dienen als hakhout beheerd te worden.
Maximale hoogte zou beperkt moeten blijven tot 4 á 6m.
Het is aan te bevelen om een project te starten waarbij particulieren en beheerders samenwerken om de beplanting
omlaag te brengen. Nationaal Landschap Laag Holland
heeft in haar doelstellingen de openheid van het landschap
opgenomen en hiervoor zijn middelen beschikbaar.
• Ondanks dat er geen correlatie is tussen het aantal weide
vogels en de grondwaterstand wordt aanbevolen om de
onderbemalingen kritisch onder loupe te nemen. Een
geschikte mogelijkheid ter verbetering van de weidevogel
biotoop is de natte greppel. De afvoer van de greppel wordt
gedurende het seizoen dichtgezet. Zo wordt water gespaard.
• De samenwerking is nog broos. Versteviging van de samenwerking kan door organiseren van start en afsluitavonden
maar ook door gericht werven van vrijwilligers, publieksvoorlichting en excursies.
• Het zichtbaar maken van de resultaten bindt om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. De oprichting van een
weidevogelkring is daarbij een belangrijk stap. Zij kan een
gericht uitvoeringsplan opstellen voor het beheer van rietkragen en het terugzetten van de bosjes. Een specifiek plan
gericht op particulieren kan daarvan onderdeel uitmaken. De
samenwerking is het middel en de weidevogels zijn het doel!
Van belang is dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
• Eilandspolder oost is nog steeds van belang voor weide
vogels. Dichtheid is t.o.v gemiddelde dichtheid in LH lager
maar gebied kwalificeert zich nog steeds tot gruttokerngebied. In 2009 is een toename van weidevogels vastgesteld
t.o.v 2006.
• De weidevogels concentreren zich in de open delen van de
polder. In grote delen van het gebied is geen geschikt
weidevogelhabitat aanwezig door verstoring van de openheid met verruigde rietkragen, rietlanden en bosjes.
• Op grond van de predatiecijfers is geen verhoogde predatie
vastgesteld. Het gebied herbergt wel allerlei predatoren
zoals zwarte kraai, buizerd, havik en vos. De verdichting van
het landschap draagt bij aan de toename van geschikt leefgebied voor die predatoren.
• Het beheer en grondwaterstand lijken vooralsnog niet
bepalend te zijn voor het voorkomen van de weidevogels.
• Op grond van gering aantal bemonstering lijken de pH
waarden op niveau te zijn.
• De Stichting Eilandspolder is niet meer functioneel en in
de Eilandspolder is een eerste stap genomen om tot een
weidevogelkring te komen.

Polder Oostzaan behoort in Laag Holland tot de veenlandschappen die het langst geleden grootschalig zijn ontgonnen. In Oostzaan is in het verleden veel turf gestoken. De vele
petgaten zijn overal in het landschap terug te vinden als
kleine wateren of als dichtgegroeide rietvelden met veenmos.
De veengronden zijn bijzonder laag gelegen en daardoor
zeer nat.
Het gebied is voor grootste deel begrenst als natuurgebied
en heeft een oppervlakte van ca 700 ha, waarvan ca 300 ha
natuurgebied in eigendom bij Staatsbosbeheer. De polder is
voor een groot deel in gebruik als grasland (ruim 500 ha) en
bestaat verder uit rietlanden en water. De grondgebonden
(melk)veehouderij is daar de belangrijkste agrarische tak.
In grote delen van de polder combineren de boeren hun
agrarische tak met agrarisch natuurbeheer. Op die gronden
hebben zij veelal een overeenkomst (met de ANV WLD)
afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer (voor
het onderzoeksgebied zie figuur 10.1).
Grote delen van het gebied zijn nog steeds vaarland en dus
moeilijker te beheren. Vertrek van boeren, omdat economische
exploitatie nauwelijks lonend is, vormt in deze gebieden dan
ook een groot probleem. Om die reden heeft een deel van
de Polder Oostzaan zich ontwikkeld tot moeras. Door de
extensivering van het beheer en de ontwikkeling van moerassen heeft het gebied wel een deel van haar karakteristieke
openheid verloren. Staatsbosbeheer werkt samen met vrij
willigers van de Vogelwacht Zaanstreek om de ontwikkeling
naar moerasbos te voorkomen door bomen kort te houden
zodat het gebied zoveel mogelijk open blijft.
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Polder Oostzaan is een open veenweidegebied bestaande uit
graslandpercelen omzoomd met verlandingsvegetaties en
rietkragen, rietlanden en veel water. Het gebied is natuur
wetenschappelijk van belang als (weide)vogelgebied en als
leefgebied voor de Noordse woelmuis. Ook komen er bijzondere verlandingsvegetaties voor, waaronder overgangsvenen
(veenmosrietland) en zoomvormende ruigten. Oostzaan is
zowel aangewezen onder de Vogel- als de Habitatrichtlijn.
Polder Oostzaan is voor een deel in eigendom van Staatsbosbeheer en voor een deel particulier eigendom. Op grond van
beheertypen kaart (zie figuur 10.2) streeft Staatsbosbeheer op
een grote oppervlakte een weidevogeldoelstelling (vochtig
hooiland) na in het noordelijk deel van Oostzaan. Ten zuiden
van de spoorlijn wordt vooral moeras en moeraslandschap
nagestreefd met her en der veenmosrietland en moerasheide.
Meer zuidelijk wordt op enkele percelen vochtig weidevogelgrasland nagestreefd. De witte delen op de kaart betreffen
particuliere eigendommen. Op een groot deel van die
gronden hebben agrariërs in samenwerking met de ANV
WLD pakketten afgesloten voor weidevogelbeheer waaronder veel pakketten met uitgestelde maaidatum (8-15-22 juni)
en op andere delen recreatie. Op enkele voor recreatie in
gebruik zijnde landjes staat hoogopgaande beplanting!

Figuur 10.2 Beheertypen Staatsbosbeheer in het noordelijk deel
van de Polder Oostzaan

Figuur 10.1 Onderzoeksgebied in het noordelijk deel van de Polder
Oostzaan
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Natura 2000

Watersnip

Oostzaan is samen met het Varkensland, Ilperveld en Twiske
aangewezen als Natura 2000 gebied. In het kader van de
habitatrichtlijn is het gebied onder meer aangewezen voor
de volgende natuurlijke habitats:
• Kranswierwateren
• Vochtige heiden
• Ruigten en zomen
• Overgangs- en trilvenen
• Hoogveenbossen

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor een populatie van ten minste 60
paren. De watersnip is van oudsher een karakteristieke broedvogel van het Nederlandse veenweidegebied. De soort gaat
al vanaf de 70-er jaren sterk achteruit. Deze achteruitgang lijkt
nog niet te zijn gestopt. In dit deelgebied broedden in begin
70-er jaren nog ten minste 100 paren en eind 90-er jaren nog
circa 47. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is als doel uitbreiding omvang en/of verbetering
kwaliteit leefgebied geformuleerd. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, maar
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Zaanstreek ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten
• Bittervoorn
• Kleine modderkruiper
• Rivierdonderpad
• Meervleermuis
• Noordse woelmuis
Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten
opgenomen in bijlage I van de Vogelrichtlijn:
• Roerdomp
• Bruine kiekendief
• Kemphaan
• Visdief
In het conceptgebieden document voor het Oostzanerveld
zijn de volgende (aanvullende) doelen vermeld voor de
kemphaan, watersnip en visdief.

Kemphaan
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 5 paren. De kemphaan is van
oudsher een zeer karakteristieke broedvogel van de
Nederlandse laagveengraslanden. De soort gaat al vanaf de
50-er jaren sterk achteruit. Deze achteruitgang lijkt nog niet
te zijn gestopt. In dit deelgebied broedden in begin 70-er
jaren nog geregeld meer dan 100 paren (1975 164), in de
80-er en begin 90-er jaren nog
10-tallen paren en in 1993-99 gemiddeld 7 paren. In deze
eeuw zijn geen broedgevallen meer vastgesteld. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is als doel
uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied
geformuleerd. Het gebied kan onvoldoende draagkracht
leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan
de draagkracht in de regio Zaanstreek ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.

Visdief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 180 paren. De visdief is
van oudsher broedvogel in de Zaanstreek. Veel paren broeden
op tijdelijk geschikte locaties als opspuitterreinen ten behoeve
van stadsuitbreiding, maar in het graslandgebied ook veel
vuldig in kleine kolonies, op stukjes kale oever. Het aantal
paren in het gebied heeft maximaal 565 paren bedragen (1992),
maar beweegt zich doorgaans tussen de 150 en 400 met een
duidelijke neergaande teneur (2003 nog 136 paren). Het gebied levert voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

Weidevogels
Polder Oostzaan is een weidegebied met een hoge weide
vogelstand en waar de kievit, grutto, tureluur en scholekster
zeer algemene soorten zijn. Vooral kievit, grutto’s, tureluurs en
krakeend komen in hoge aantallen voor. Ook soorten zoals
slobeend en kuifeend treffen we hier aan, in weliswaar in
lagere dichtheden. Zelfs een schaarse soort als de zomertaling
is in de afgelopen drie jaar vastgesteld. In de polder broeden
jaarlijks een behoorlijk aantal paren visdief en het veld is voor
deze soort nog één van de laatste bolwerkjes in de graslandgebieden van Laag Holland. Van de zeer kritische weidevogels
is de watersnip in 2003 en 2006 vastgesteld. Oostzaan behoort
daarmee voor de watersnip nog steeds tot één van de
belangrijke gebieden voor deze soort. De zangvogels van de
graslanden zijn vertegenwoordigd door veldleeuwerik,
graspieper en gele kwikstaart.

Soort

2006

2009

45

93

zomertaling

1

4

sobeend

9

11

kuifeend

4

28

53

97

266

370

4

8

102

157

tureluur

53

97

visdief

14

40

4

5

19

34

1

-

Totaal

575

944

Soort

2006

2009
508 ha

9

18

zomertaling

0,2

0,8

slobeend

1,8

2,2

kuifeend

0,8

6

scholekster

10

19

kievit

52

73

watersnip

0,8

1,6

grutto

20

31

tureluur

10

19

visdief

2,8

8

veldleeuwerik

0,8

1,0

graspieper

3,7

7

gele kwikstaart

0,2

-

113

186

kakeend

scholekster
kievit
watersnip
grutto

veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart

krakeend

Totaal

Dichtheid
Polder Oostzaan is dicht bevolkt met weide
vogels. In vergelijking met de gemiddelde dichtheid van Laag Holland is de dichtheid hoog en
kwalificeert het gebied zich nog steeds als één
van de betere gebieden in Laag Holland
(Scharringa en Van `t Veer 2008). Landelijk
kwalificeert de polder zich tot één van de leefgebieden van de zeer kritische weidevogels.
Kenmerk van deze leefgebieden zijn relatieve
hoge dichtheden aan weidevogels (≥ 100
broedparen per 100 hectare), soortenrijkdom
en het voorkomen van Watersnip Zomertaling,
Grutto, Tureluur, Slobeend, Kuifeend, Veldleeuwerik en Graspieper (De Graaf & Laporte 2006).
In de weidevogelvisie van de provincie NoordHolland behoort het gebied tot de gruttokerngebieden (provincie NH 2009).
Tabel 10.1 Aantallen
weidevogels in een deel
van de Polder Oostzaan
in 2006 en 2009.
Tabel 10.2 Dichtheden
(aantal broedparen per
100 ha cultuurland) van
weidevogels in een deel
van de Polder Oostzaan
in 2006 en 2009.

Ontwikkeling
Om iets over de ontwikkeling te zeggen is
gebruik gemaakt van de gegevens van 2006 en
2009. Op basis van die gegevens is voorzichtig
iets te zeggen over de ontwikkeling van weidevogels in het Oostzanerveld. De aantallen
weidevogels zijn toegenomen tussen 2006 en
2009. De toename zien we bijna bij alle soorten.
Spectaculair is de groei van het aantal krakeenden,
kieviten, grutto en tureluur, krakeend, kuifeend
en slobeend. Van de zangvogels is de veldleeuwerik min of meer stabiel en laat de graspieper
een toename zien en is de gele kwikstaart een
onregelmatige broedvogel in het veld.

Relatieve dichtheid
Voor 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid
berekend van de weidevogels en apart van de
Grutto (zie figuren 10.3-10.6). Hoe roder de kleur
hoe hoger de dichtheid aan weidevogels.
Opvallend is dat de relatieve dichtheid voor het
gehele gebied in 2009 is toegenomen. De
relatieve dichtheid van de weidevogels is het
hoogst ten noorden van de spoorlijn. Direct ten
zuidwesten van de spoorlijn is de relatieve
dichtheid meer versnipperd. Dit effect is sterker
waar te nemen bij de relatieve dichtheid van de
Grutto die vooral hoog is ten noorden van de
spoorlijn.
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1

Figuur 10.3 Relatieve dichtheid van weidevogels in het noordelijk
deel van de Polder Oostzaan in 2006

Figuur 10.4 Relatieve dichtheid van weidevogels in het noordelijk
deel van de Polder Oostzaan in 2009

Figuur 10.5 Relatieve dichtheid van grutto’s in het noordelijk deel
van de Polder Oostzaan in 2006

Figuur 10.6 Relatieve dichtheid van grutto’s in het noordelijk deel
van de Polder Oostzaan in 2009

1 Verdichting van het landschap in de Polder Oostzaan; 2 Verruiging en pitrus zijn niet gunstig voor weidevogels

2

58

59

Predatie
De predatie schommelt sterk in de Polder Oostzaan. In 2003
en 2007 en 2008 (32% en 24%) is een verhoogde predatie
vastgesteld. In 2009 is de predatie gedaald tot 13 procent. In
het gebied zijn verschillende predatoren vastgesteld van
hermelijn tot vos en van bruine kiekendief tot buizerd.

grutto’s vooral voorkomen in gebieden waar eind mei niet
meer dan een derde vroeg is gemaaid. Voor de totale oppervlakte voldoet Oostzaan daar ruim aan.
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Figuur 10.7 Predatie in de Polder Oostzaan in percentage van het
totaal aantal gevonden legsels (N) 2000-2009 (N: 373, 308, 293, 283,
242, 164, 144, 148, 152)

Figuur 10.8 Graslandbeheer, grondgebruik en gruttoterritoria in het
noordelijk deel van de Polder Oostzaan in 2009

Beheer

Bemesting en PH

Oostzaan is voor een deel in eigendom van Staatsbosbeheer.
Op deze percelen wordt het feitelijke beheer door agrariërs
uitgevoerd. Staatsbosbeheer heeft hiervoor (natuur)pacht
met agrariërs afgesloten waarbij beheervoorschriften zijn
opgenomen ten aanzien maaien, beweiden en bemesten.
Daarnaast zijn er veel particuliere grondeigenaren in het
Oostzanerveld. Zij hebben voor een groot deel overeen
komsten afgesloten voor uitgesteld maaibeheer (8-15 en 22
juni). Het agrarisch gebruik is extensief te noemen. Tijdens de
weidevogelinventarisatie van 2009 is per ronde het agrarisch
gebruik per perceel genoteerd namelijk beweid, gemaaid dan
wel ongemaaid en daarnaast of het perceel grasland dan wel
bouwland betreft (zie figuur 10.8). Bij de analyse is gekeken
of er een correlatie is tussen het voorkomen van de grutto en
het gevoerde beheer. De percelen in Oostzaan bestaan
geheel uit grasland. Eind mei is slechts een zeer beperkt deel
in het noordwesten en enkele percelen in uiterste oosten van
de polder gemaaid.
Bij de verspreiding van de grutto’s zien we dat de vogels een
sterke voorkeur voor percelen hebben die eind mei ongemaaid zijn. Voor een soort als de grutto is een optimale mix
van laat gemaaid grasland en beweid/vroeg gemaaid grasland van belang. Uit onderzoek blijkt dat stabiele aantallen

Voor weidevogels is de zuurgraad van de grond en de
bemesting van groot belang. Op dit moment is er geen gebiedsdekkend beeld van het achterstallig onderhoud. In 2008
heeft er bemonstering plaatsgevonden van slechts 11 percelen. De gevonden waarden Ph variëren tussen de 4,0-4,6. Op
8 percelen is een Ph waarde < 4,5 vastgesteld (zie bijlage 7.1).
Achterstallige niveaus van zuurgraad zullen via bekalking en
bemesting dienen te worden hersteld. Alle weidevogel
gronden moeten bemest worden, bij voorkeur met 100 kg
stikstof per ha per jaar. Daarbij kunnen verschillende meststoffen toegepast worden. Staatsbosbeheer heeft hiervoor
de zogenaamde mestladder ontwikkeld. Een eerste idee van
deze ladder is als volgt:
1. Ruige mest (bij voorkeur 10 ton per ha)
2. Runderdrijfmest, langzaamwerkende kunstmest,
gecertificeerde compost en dergelijke
3. Varkensdrijfmest, kippenmest, paardenmest
Het toepassen van trede 1 heeft een sterke voorkeur.
Trede 2 mag in overleg tijdelijk
toegepast worden, bijvoorbeeld in roulatie met ruige mest.
Trede 3 mag sporadisch en
incidenteel toegepast worden, waarbij roulatie met trede 1
en 2 noodzakelijk is. In het kader van de weidevogelimpulsen

hebben er werkzaamheden plaatsgevonden ter verbetering
waaronder bemesting en bekalking.

Openheid
Op basis van de gegevens van het veldbezoek, monitor
kleine landschapselementen, gegevens van Staatsbosbeer en
analyse van de Toptien vector kaart is een ruimtelijke analyse
gemaakt van de elementen van verstoring (zie bijlage 7.2).
In de Polder Oostzaan wordt de openheid verstoord door de
aanwezigheid van bomen, bosjes en verruigde rietkragen en
rietlanden met name ten zuidoosten van de spoorlijn en
langs de randen van het gebied in het bijzonder in de zone
van Oostzaan. Ten zuidoosten van de spoorlijn heeft Staatsbosbeheer de doelstelling voor moerasvorming. Verder vormen de spoorlijn, hoogspanningsleiding, de lintbebouwing
Oostzaan en de snelwegen A7 en A8 verstoring aan de rand
van het gebied. Het geschikt broedhabitat van weidevogels
dat zich onder meer kenmerkt door openheid is daar sterk
ingekrompen. Alleen in het noordelijk deel en het oostelijk
deel is openheid te vinden. Het linker deel ten noorden van
de spoorlijn van het gebied staat ook als verstoord op de
kaart vanwege de rietkragen. Volgens informatie van de
beheerder wordt een groot deel van de rietkragen gemaaid
en ligt het veld er in het voorjaar open bij. Als we de relatieve
dichtheidskaart hier naast leggen, zien we dat hier de belangrijkste weidevogelkernen van Oostzaan liggen. Vooral het
gebied ten noorden van de spoorlijn springt er positief uit.
De grutto mijdt het zuidoostelijk deel van de polder en de
randen van het gebied. In Oostzaan lijkt er dus een belangrijke
relatie te liggen tussen de openheid van het gebied en het
voorkomen van weidevogels.

Grondwaterstand
Op basis van de gegevens blijkt dat Oostzaan een hoge
grondwaterstand heeft van 0-40 cm (zie bijlage 7.3). Met
name ten noorden van de spoorlijn is de grondwaterstand
hoog (< 20 cm) en direct ten zuiden van de spoorlijn ligt die
op sommige percelen tussen de 40-60 cm. Op basis van deze
gegevens in combinatie met de grutto territoria lijkt er relatie
te liggen tussen verspreiding van de vogels en grondwaterstand. Uit landelijk onderzoek blijkt dat stabiele goede
weidevogelgebieden een significante hogere grondwaterstand hebben in vergelijking met afnemende goede weidevogelgebieden. In de stabiele goede weidevogelgebieden
bezitten alle gebieden in de winter een drooglegging die niet
verder reikt dan gemiddeld 30 cm onder maaiveld. Een hoge
grondwaterstand van 20-40 cm onder maaiveld is in LH een
randvoorwaarde voor duurzame weidevogelpopulaties.

Samenwerking
De Polder Oostzaan kent een veelheid aan beheerders.
Daarnaast spelen allerlei problemen in het gebied die de
duurzaamheid van het weidevogelbeheer raken. Het gaat
daarbij om de hoge kosten van het beheer; het ontbreken
van duurzame contracten; en de ontwikkelingen in de
landbouw. Een aantal jaren terug hebben de verschillende
organisaties de handen in een geslagen om samen te werken
aan het beheer. Bij die samenwerking waren ANV WLD, SBB,
Vogelwacht Zaanstreek en gemeente Oostzaan direct betrokken. Ondanks de wil tot samenwerken heeft dat nog niet
geleid tot een gerichte aanpak in het Oostzanerveld. Ondertussen speelt dat op een deel van de gronden nog geen
sprake van duurzame overeenkomsten is tussen agrariërs en
Staatsbosbeheer. Gezien de ontwikkelingen in de landbouw
en de hoge beheerkosten bedrijfssituatie is het reëel dat de
komende jaren elders beheerproblemen ontstaan.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
• Het Oostzanerveld is een belangrijk weidevogelgebied met
een zeer grote verscheidenheid aan weidevogels. Het gebied is een van de belangrijke kerngebieden binnen Laag
Holland met zeer hoge dichtheden. In 2009 is een toename
van weidevogels vastgesteld t.o.v 2006.
• Speciaal voor de watersnip, kemphaan en visdief heeft het
gebied een speciale betekenis in het kader van Natura 2000.
• Het gebied kwalificeert zich als gruttokerngebied en gezien
het voorkomen van watersnip, zomertaling en hoge dichtheden aan steltlopers kwalificeert het gebied zich als leefgebied voor de zeer kritische weidevogels. De kemphaan is al
jarenland niet meer als broedvogel aanwezig.
• De hoogste dichtheden aan weidevogels concentreren zich
voor een deel ten noorden van de spoorbaan.
Naast weidevogels heeft het gebied bijzondere kwaliteiten
voor moerasvogels zoals rietzanger en roerdomp.
• Op grond van de predatiecijfers is in enkele jaren verhoogde
predatie vastgesteld. Het gebied herbergt allerlei predatoren
zoals zwarte kraai, buizerd, havik, bruine kiekendief en vos.
De verdichting van het landschap draagt bij aan de toename van geschikt leefgebied voor die predatoren.
• Het beheer is extensief en voldoet ruimschoots aan de
normen voor het aanwezige kuikenland.
• In sommige gevallen is er sprake van verruiging van percelen grasland onder meer met pitrus en door overextensivering. De precieze omvang hiervan is niet in beeld. Enkele
percelen zijn afgelopen jaren bemonsterd. Op basis van de
pH waarden is er sprake van verzuring van de percelen.
• De weidevogels concentreren zich in de open delen van het
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Oostzanerveld. In delen van het gebied is geen geschikt
weidevogelhabitat aanwezig door verstoring van de openheid door rietkragen, rietlanden en bosjes.
• In het noordelijk deel is er sprake van hoge grondwaterstand
en hier concentreren zich de vogels voor een deel. Hier is
echter het landschap ook nog redelijk op orde.

Aanbevelingen
• De weidevogeldoelstelling voor het Oostzanerveld is gezien
de ontwikkeling van de weidevogelstand meer dan waard
om in toekomstige plannen voor de polder overeind te
blijven. Vooral het noordelijk deel is van zeer groot belang
voor weidevogels. Het beheer in deze delen kan volledig
worden afgestemd op de weidevogeldoelstelling.
• Maar ook in het zuidelijk deel zou een combinatie van de
weidevogeldoelstelling en de N-2000 doelstellingen kunnen
gelden. Het algemene doel zou kunnen zijn om de toenemende trend die tussen 2006 en 2009 is geconstateerd en
de hoge dichtheden vast te houden
• Waar door verruiging en verdichting de weidevogeldoel
stelling in het nauw komt, kan dit eenvoudig met gericht
onderhoud worden vermeden. De samenwerking met de
vogelwacht is zeer positief en zou verder uitgebouwd kunnen worden. Ook met agrariërs kunnen gericht afspraken
gemaakt worden over rietbeheer..
• Waar delen ongeschikt zijn geworden voor weidevogels
door verdichting met rietkragen en verruiging is onderhoud
dringend gewenst. Cyclisch beheer waar éénderde van het
riet jaarlijks wordt gemaaid zou een goede oplossing zijn. In
pachtcontracten dient het rietbeheer langs slootranden te
worden opgenomen. Controle en handhaving van deze
maatregelen is gezien de achterstalligheid, aan te bevelen.
• De verdichting van het landschap werkt predatie in de hand.
Houtige opstanden dienen als hakhout beheerd te worden.
Maximale hoogte zou beperkt moeten blijven tot 4 á 6m.
Het is aan te bevelen om een project te starten waarbij
particulieren en beheerders samenwerken om de beplanting omlaag te brengen. Nationaal Landschap Laag Holland
heeft in haar doelstellingen de openheid van het landschap
opgenomen en hiervoor zijn middelen beschikbaar.
• Voor het behoud en ontwikkeling van de weidevogels is het
belangrijk zorg te dragen voor de openheid van het gebied.
Het verwijderen van bosjes en het maaien van riet en riet
kragen is daarbij van belang.
• Verruiging van graslandpercelen speelt lokaal een rol. Om de
omvang hiervan in beeld te brengen is een gerichte inventarisatie nodig. Daarnaast zijn meer perceelsbemonsteringen
op pH,en een precieze analyse gewenst. Een vervolgaanpak
op die percelen kan zijn het bestrijden van pitrus in combi-

natie met bemesting met ruige mest en bekalking.
• Samenwerking tussen beheerders dient verder handen en
voeten te krijgen. Het oprichten van een weidevogelkring is
daarbij een belangrijke stap. Naast verregaande samenwerking
tussen de boeren, ANV WLD, SBB dienen de Vogelwacht
Zaanstreek en de Wildbeheerseenheid hier ook bij betrokken
te worden. Een belangrijke uitdaging voor alle betrokken
organisaties is het beheer door agrariërs duurzaam te regelen.
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BIJLAGE 1
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Kaarten van de Groot-Limmerpolder

Bijlage 1.1 Kaart met de verschillende pH waarden per perceel en de gruttoterritoria in de Groot Limmerpolder (bron LNH)
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Bijlage 1.2 Openheidskaart van de Groot Limmerpolder

Bijlage 1.3 Kaart met grondwaterstand en de territoria van de grutto in de Groot Limmerpolder

BIJLAGE 2
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Kaarten Klaas, Hoorn en Kijfpolder, Hempolder en Dorregeest

Bijlage 2.1 Kaart met de verschillende pH waarden en de gruttoterritoria per perceel in de Hempolder (bron LNH)

Bijlage 2.2 Openheidskaart van de KHK polder, Hempolder en de Dorregeesterpolder

BIJLAGE 3
Kaarten Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek met de deelgebieden
Vroonmeer en Weijenbus
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Bijlage 2.3 Kaart met grondwaterstand en de gruttoterritoria van de KHK polder, Hempolder en de Dorregeesterpolder

Bijlage 3.1 Kaart met de verschillende pH waarden per perceel en de gruttoterritoria in de Weijenbus en Vroonmeer (bron LNH)
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Bijlage 3.2 Openheidskaart van de Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek met de deelgebieden Weijenbus en Vroonmeer.

Bijlage 3.3 Kaart met grondwaterstand en de territoria van de Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek met de deelgebieden Weijenbus en
Vroonmeer.
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Kaarten Krommenieër Woudpolder

Bijlage 4.1 Kaart met de verschillende pH waarden per perceel en de gruttoterritoria in de Krommenieer Woudpolder (bron SBB)

Bijlage 4.2 Openheidskaart in de Krommenieer Woudpolder
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Eilandspolder West

Bijlage 4.3 Kaart met grondwaterstand en gruttoterritoria in de Krommenieer Woudpolder

Bijlage 5.1 Kaart met de verschillende pH waarden per perceel en de gruttoterritoria in de Eilandspolder West (bron LNH)
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Bijlage 5.2 Openheidskaart van de Eilandspolder West

Bijlage 5.3 Kaart met grondwaterstand en gruttoterritoria van de Eilandspolder West
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Eilandspolder Oost

Bijlage 6.1 Kaart met de verschillende pH waarden per perceel en de gruttoterritoria in de Eilandspolder Oost (bron SBB)

Bijlage 6.2 Openheidskaart in de Eilandspolder Oost

BIJLAGE 7
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Polder Oostzaan

Bijlage 6.3 Kaart met grondwaterstand en gruttoterritoria in de Eilandspolder Oost

Bijlage 7.1 Kaart met de verschillende pH waarden per perceel en de gruttoterritoria in de Polder Oostzaan (bron SBB)
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Bijlage 7.2 Openheidskaart van de Polder Oostzaan

Bijlage 7.3 Kaart met de grondwaterstand en de gruttoterritoria in de Polder Oostzaan

