
soort aantal dichtheid totale populatie aandeel
per 100ha Laag Holland NH (%)

steltlopers
scholekster 2.833 10 3.000 27
kievit 9.574 35 10.000 45
grutto 6.254 23 6.350 60
tureluur 2.823 10 2.900 50
watersnip 51 0,2 55 - 60 >80
kemphaan 15 <0,1 20 - 30 >90
eenden
krakeend 2.395 9 2.450 70
wintertaling 22 0,1
zomertaling 55 0,2 60 - 70 50
slobeend 943 3,4 1.000 60
kuifeend 696 2,5 750 27
zangvogels
veldleeuwerik 513 1,9 550 20
graspieper 386 1,4 400 10
gele kwikstaart 240 0,9 400 - 550 10
overige soorten
kluut 65 0,2
visdief 124 0,4
zwarte stern 4 < 0,1
alle soorten 26.993 98 ± 28.000
kritische soorten 14.586 53 ± 15.000
oppervlakte (ha) 27.455 36.000

extr a ● 54 ● extr a

Degrootschalige inventarisatie
kwam voort uit debehoefteinzicht
te verkrijgenin deaantallenweide-
vogels in Laag Holland,omdat dit
gebieddebelangrijksteweidevo-
gelregiovan Noord-Holland is. In
2005verschenen alarmerende
berichtenover eensnelle teruggang
vanweidevogels in Noord-Holland,
in hetbijzonder inWaterland ende
Zaanstreek (Teunissen & Soldaat,
2005).Deze informatiewas voor
eenbelangrijk deel afkomstiguit
het provinciale weidevogelmeetnet.
Door samenwerking van verschil-
lendepartijen,zoals provincie, ter-
reinbeheerders en deagrarische
natuurverenigingen,is hetgelukt
eenvrijwel gebiedsdekkendonder-
zoekte realiseren. Dit wasmoge-
lijk doordeprovincialenatuurin-
ventarisatie endeinventarisatievan
degraslandenmet collectievewei-
devogelpakketten vandesubsidie-
regeling Agrarisch Natuurbeheer
(SAN) gezamenlijk uit te voeren.
In dit unieke samenwerkingsproject

namennaast deprovincieNoord
Holland,devolgendeorganisaties
deel: deagrarischenatuurverenigin-
gen ’TussenY enDijken’,
terreinbeheerdersStaatsbosbeheer,
Natuurmonumenten enLandschap
NoordHolland endeparticuliere
natuurbeheerorganisatie ’De Hooge
Weide’. De inventarisatieszijn ver-
richt doorhet ecologisch onder-
zoeks-enadviesbureauVander
Goes& Groot uit Alkmaar,onder
regie vanLandschap NoordHolland.
Dit artikel geeft eensamenvatting
vandeconceptrapportagedie in
2007is verschenen(Van ’t Veer&
Scharringa, 2007).Dedefinitieve
rapportageverschijnt in 2008en is
dan te downloaden opwww.land-
schapnoordholland.nl.

Onderzocht gebied en
werkwijze
Met uitzondering vandeBeemster,
hetnoordelijk deel vandeSchermer
endeWestwouderpolder is het

gehele weidevogelgebiedvanLaag
Hollandin 2006geïnventariseerd.
DeBeemster enhetnoordelijk
deel vandeSchermer zijn niet
geïnventariseerd vanwegedezeer
lagedichthedenaanweidevogels.
Van deWestwouderpolderzijn
gegevensvan Staatsbosbeheer uit
2005gebruikt. Buiten debegren-
zing vanhet NationaalLandschap
Laag Holland zijn onderanderede
Purmer engraslandenlangsde
duinzoombij Castricumen
Heemskerk meegenomen bij het
onderzoek(figuur 3).
De inventarisatie is verricht vol-
gensdemethodevoor het
Broedvogel Monitoring Project
Weidevogels (Teunissen & van
Kleunen, 2001).Hierbij worden
tijdensvijf bezoekendeterritoria
of broedparengekarteerd.De
gevondenaantallen kunnenwor-
denomgerekendin aantallen
(dichtheden)per100ha.
De inventarisatie heeft zich gericht
op devolgendesoorten:kievit,

scholekster,grutto,tureluur,water-
snip,kemphaan,slobeend,
krakeend,kuifeend,wintertaling,
zomertaling,veldleeuwerik,gras-
pieper,gelekwikstaart,kluut, vis-
dief enzwartestern.

Aantallen en dichtheden
Vandein totaal36.000hectare
cultuurlandin LaagHollandis in
2006bijna 27.500hectareonder-
zocht.Opdezeoppervlaktezijn in

totaalbijna 27.000paarweidevo-
gelsgeteld,verdeeldover 17 soor-
ten(tabel1). De steltloperszijn als
groephetbelangrijkstemetonge-
veer80% vanhet totaal,gevolgd
doordeeendenmet15% .De
zangvogelsvormenmet4% slechts
eenklein deelvanhet totaalende
drie ’buitenbeentjes’,kluut, visdief
enzwartesternspelenmeteenaan-
deelvanminderdan1% nauwe-
lijks eenrol.

Weidevogels in Laag Holland

In het voorjaar van 2006 heeft in Noord-Holland Midden een grote
gebiedsdekkende weidevogel-inventarisatie plaatsgevonden.
In totaal is ruim 30.000 ha weidevogelgebied geïnventariseerd, waarvan
27.500 ha was gelegen binnen het Nationaal Landschap Laag Holland.

Kees Scharringa & Ron van ’t Veer

● Kemphanen. Foto: Piet Munsterman.
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Voor demeestesoortengeldtdat
meerdan90% vandetotalebroed-
populatievanLaagHollandin het
onderzochtedeelbroedt.
Deenigeuitzonderingis degele
kwikstaart.Vandezesoortbroedt
eengrootaandeel(± 50% ) juist
buitenhetonderzochtegebied.
Met behulpvangegevensuit 2002
(Beemster)engegevensover
gemiddeldedichtheden(Schermer)
is voor elke soorthetaantalbroed-

in 2006

● Tabel. Aantal broedparen en dichtheid per 100 hec-
tare cultuurland van weidevogels in het onderzoch-
te deel (ruim 27.000 hectare cultuurland) van Laag

Holland in 2006. Van de belangrijkste soorten is
ook een schatting gegeven van het totale aantal

broedparen in het gehele gebied van Laag Holland
(circa 36.000 ha cultuurland) en het aandeel dat dit

vormt van de totale Noord-Hollandse populatie.

● Figuur 1. Dichtheid
van de grutto in Laag
Holland in 2006

● Figuur 2. Dichtheden van weidevogels per
100 ha van kritische en niet kritische
soorten, verdeeld over natuurgebied,
agrarisch gebied (totaal), agrarisch gebied
met agrarisch natuurbeheer (SAN) en
agrarisch gebied met gangbaar beheer.
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paren in deniet onderzochtedelen
vanLaagHolland geschat. Samen
metdegeteldeaantallenlevert dat
eenschatting op van detotaleaan-
tallen weidevogels in LaagHolland
in 2006(tabel).

In het gehele gebied vanLaag
Hollandbroeden ongeveer 28.000
paarweidevogels,waarvanonge-
veer 15.000paar van dekritische
soorten(alle soorten weidevogels
metuitzondering vankievit en
scholekster). Dezegetallenbeteke-
nendat 41% (alle soorten) respec-
tievelijk 43% (kritischesoorten)
vandeNoord-Hollandsebroedpo-
pulaties in deze regio broedt.
Van zevensoortenis dit aandeel de
helft of meer. Deze soortenzijn (in
volgordevan aandeel): kemphaan,
watersnip,krakeend, grutto,
slobeend, tureluur en zomertaling.
Opnationale schaalis Laag Holland
ook erg belangrijk, want opde
watersnipendezomertalingna,
broedt vandezesoorten ruim 10%
(grutto) tot meer dan30% (kemp-
haan) van detotaleNederlandse
broedpopulatie in dit gebied.
De resultaten vandeafzonderlijke
soortenzijn ook ruimtelijk uitge-
werkt in devorm vanversprei-
dingskaarten met de’gebiedsdicht-
heid’ per100haen eenecologi-
schebeschrijving per soort.Als
voorbeeldvanzo’n verspreidings-
kaart besprekenwehier dekaart
vandegrutto (figuur1).

In Laag Holland komt degrutto in
vrijwel alle graslandenals broed-
vogelvoor. Rijke gruttogebieden
zijn gedefinieerd als gebiedenmet
minimaal 20 paar per 100hectare.
Dezenormdichtheid wordt nog
steedsopbijnadehelft van de
graslandenin LaagHollandgehaald.
Hetbeeld isechter erg versnipperd
(eilandjesmet grutto’s). Hoge
dichtheden (minimaal 50 paarper
100hectare) komen voor in het
Oosterveld bij Limmen,het
Wormer- enJisperveld, Polder
Mi jzen,Polder Katwoudeen het
Ilperveld. In deHempolder,de
Westwouderpolder, PolderWestzaan,
Polder deZeevang,Waterland Oost
enopMarkenkomen echte ’hot-
spots’ voormet 100of meer paar
grutto’s per 100hectare. Eengroot
deel vandegebieden met een hoge
dichtheid zijn natuurgebiedenof
een mix van natuur- enagrarisch
gebied.

Verschillen in beheer-
categorieën
Interessantis het verschil tussen
natuurgebieden agrarischgebied in
Laag Holland (figuur2). In de
natuurgebiedenbroedenruim twee
maalzoveelweidevogels als in het
agrarischgebied.Voor dekritische
soortenis het verschil zelfs nog
groter. Binnen het agrarische
gebied is er een duidelijk verschil
tussengebieden met agrarisch

natuurbeheer (SAN) engebieden
met een gangbaar beheer. Dehoog-
ste dichtheden komenvoor in
gebiedenmet agrarischnatuurbe-
heer.
Bij de verschill en in dichtheden tus-
sen natuurgebieden enagrarische
gebiedenmoetwel wordenbedacht
dat in hetonderzochte deel van
LaagHollanddeoppervlakte van
hetagrarischgebiedviermaalzo
groot is als deoppervlakte vande
natuurgebieden.Van detotalewei-
devogelpopulatie broedthet meren-
deel(65% ) in agrarischgebied.
Degeconstateerdeverschillen in
dichtheid zijn niet direct aan het
beheer te relateren.Zo zijn veel
natuurgebiedenontstaanopplek-
kenwaar hogedichthedenaan wei-
devogels voorkwamen.Voor het
agrarischnatuurbeheergeldt een
vergelijkbareredenering:ook hier
zijn percelenmet vooralhoge
dichthedengekozen.Beter is daar-
omomnaar detrendsbinnen de
gebiedente kijken.

Weidevogelgebieden
Vanwegedezorgwekkendeachter-
uitgangvanweidevogels is het
nationale actieplan ’Een rijk weide-
vogellandschap’(DeGraaf &
Laporte,2006)opgesteld. In dit
planstaat het inrichtenvanleefge-
biedenvoor kritischeweidevogels
centraal. Er worden drie categorieën
leefgebied onderscheiden:
• ’weidevogelgebiedenmet zeer
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kritischeweidevogels’(ambitie:
hetrealiserenvanminimaal100
paarweidevogelsper100hectare
waaronder kemphaan,watersnipof
zomertaling),
• ’weidevogelgebiedenmetkriti -
scheweidevogels’(ambitie:het
realiserenvanminimaal50 paar
weidevogelsper 100hectare, waar-
onder minimaal20 paargrutto’s) en
• ’leefgebied voor overigeweide-
enakkervogels’.
Binnen hetleefgebied ’Weidevogel-
gebiedenmetkritischeweidevo-
gels’ kaneenonderscheidworden
gemaaktin rijke gruttogebieden
(minimaal 20 broedparenper100
hectare)enoverigegruttogebieden
(5-20broedparenper100hectare).
Uitgaandevandetellingenin 2006
kaneenkaartwordengeconstru-
eerd- op basisvantelgebiedenin
poldersof delenvanpolders- die
aangeeftwaardeverschillende
weidevogelleefgebiedenvoorko-
men(figuur 3).

Leefgebiedenvoor zeerkritische
soortenvindenwemomenteelin
PolderdeZeevang,WaterlandOost,
Varkensland,het Ilperveld,het
Wormer-enJisperveld,dePolder
Oostzaan,dePolderWestzaanen
rondhetAlkmaardermeer.
Leefgebiedendie belangrijkzijn
voor kritischesoortenendie rijk
zijn aangrutto’s liggenvoor een
belangrijkdeelook in degenoem-
degebieden. Daarnaastbehoren ook

(delenvan) dePolder Beetskoog,
deKoogpolders,PolderKatwoude,
PolderPurmerland,Eilandspolder
enPolderMijzen, Starnmeer,
Uitgeesterbroekpolder,deGroot-
LimmerpolderenMarkentot deze
categorie.
Behalve derijke gruttogebieden
binnendecategorievanleefgebied
voor kritischesoorten,kannogeen
grootaantalgebiedenworden
onderscheiden,waarinminder
grutto’svoorkomen(5-20paarper
100hectare).
De leefgebieden voor zeerkritische
endie voor kritischesoortenher-
bergenop ruim 70% vande
onderzochteoppervlakte90% van
het totaleaantalaangetroffenwei-
devogels.Voor degrutto is dit zelf
meerdan95% .
Deoverigeonderzochtegebieden-
degroenegebiedenin figuur 3 -
vormenleefgebiedvoor deoverige
weide-enakkervogels.In deze
gebiedenbroedenminderdan50
paarweidevogelsper100hectare.

Trends van soorten
VanhetonderzochtedeelvanLaag
Hollandis ruim 18.000hectare
rond1991(1990-1992)enrond
2000(1999-2001)geïnventari-
seerd.Hierdooris hetmogelijk iets
te zeggenover deaantalontwikke-
ling gedurendedelaatste15 jaar.
Figuur4 geeftdegemiddeldejaar-
lijkse aantalveranderingvande
tien algemeensteweidevogelsoor-

tensinds2000.Het is directduide-
lijk datvrijwel alle soortenhet
slechtdoen.Alleendekrakeenden
tureluur doen hetwel goed. De
tureluur is nagenoegstabiel,de
krakeend laateentoenamezienvan
zo’n 12% per jaar.Als dezetrend
zodoorgaat,is hetaantalkrakeen-
denbinnenzesjaarverdubbeld in
LaagHolland!
Wat deoverigeachtsoortenbetreft
kunnenwekort zijn: dezegaan
allemaalin meerof minderemate
in aantalachteruit.De zangvogels
nemenhetsnelstaf.Veldleeuwerik
engelekwikstaartvertonen
momenteeleenafnamevanruim
8% respectievelijk 7,5% per jaar.
Ook gruttoengraspieperlateneen
snelleachteruitgangzien.Uit de
inventarisatieblijkt datdegrutto
metbijna 4% per jaarafneemt.
Zelfs eenalgemeneenweinig kri-
tischesoortalsdekievit neemtin
LaagHollandmetruim 1,5% per
jaaraf. Slobeendenkuifeend
nemenookduidelijk in aantalaf.
Dezeafnamewordt gecompen-
seerddoordespectaculairetoena-
mevandekrakeend,waardoorde
eendenalssoortgroepeentoename
vertonen.

Trends in weidevogel-
gebieden
Het grootsteoppervlakvande
natuurgebiedenin LaagHolland
wordt alsweidevogelreservaat

alle soorten

kritische soorten

steltlopers

eenden

zangvogels

-15          -10 -5              0              5 10             15

agrarisch gebied
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● Figuur 3. Categorieën leefgebieden voor weidevogels in Laag Holland.

● Figuur 4. Gemiddelde jaarlijkse aantalveran-
dering van tien soorten weidevogels in een
deel van Laag Holland tussen 19992001 en
2006. De balken naar links betekenen afna-
me, die naar rechts een toename.

● Figuur 5. Gemiddelde jaarlijkse aantalverandering
van weidevogels in natuurgebied en in agrarisch
gebied in een deel van Laag Holland tussen 1999-
2001 en 2006. De balken naar links betekenen
afname, die naar rechts een toename.

● Figuur 6. Locatie van 47 ’goede gruttogebie-
den’ in Laag Holland. In deze gebieden heeft
sinds 2000 geen daling van de aantallen
plaatsgevonden en bedraagt de dichtheid
minimaal 20 broedparen per 100 hectare.
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paarper 100hectare bedraagt. Op
basis vandezecriteria konden47
gebieden wordengeselecteerd, uit-
eenlopend van21 tot ruim 550hec-
tare (figuur6).

Goedegruttogebiedenblijken ver-
spreid over Laag Holland voor te
komenmet een concentratie in
WaterlandOost,Polder deZeevang
enPolder Westzaan.Als naarhet
beheer van degoedegruttogebie-
denwordt gekeken, dan valt steeds
opdat hier eenmengvormvan
beheertypenvoorkomt, namelijk
vanreservaatbeheer (natuurgebied),
regulier agrarischbeheer en agra-
rischnatuurbeheer. Er zijn maar
weinig goedegruttogebiedenwaar
hetbeheer uit vrijwel éénbeheer-
categorie bestaat. Demengvorm
aanbeheertypen binneneengeschikt
weidevogellandschapvormt waar-
schijnlijk één van debelangrijkste
sleutels voor hetgruttobeheer.
Uit deanalyses komt verder naar
vorendat75% van het areaal aan
goedgruttogebied afhankelijk is
vaneenbepaaldevormvangesub-
sidieerdweidevogelbeheer. Dit is
eenduidelijke aanwijzing dat
gebieden met kritischeweidevogels
zoals degrutto, grotendeels afhan-
kelijk zijn vangesubsidieerd
natuurbeheer (inclusief agrarisch
natuurbeheer).
Indiennaar hetmaaibeheer in de
goedegruttogebiedenwordt geke
enveldwaarnemingen(2006),dan
blijkt er een opvallendklein aan-
deelaan vroeggemaaid grasland
voor te komen(figuur7).
Afhankelijk vanhet jaarwordt
slechts 20-28% vóór 1 juni
gemaaid. Opmerkeli jk is daarbij
datvanhet gehele areaal goed
gruttograslandeengrootdeel van

beheerd,al danniet metbehulpvan
agrariërs.Uit figuur 5 blijkt duide-
lijk dater op het niveauvande
soortgroepen geen verschillenin de
richting vandetrend zijn.
Soortgroependie in hetagrarisch
gebiedachteruitgaan, doendatook
in denatuurgebieden.Wel zijn er
duidelijke verschillen in demate
van toe-en afname:het tempovan
achteruitgang is in denatuurgebie-
denlagerdan in deagrarische
gebieden.

De grutto in het kort
OmdatdeEuropesegruttopopulatie
voor een belangrijk deelafhanke-
lijk is vanNederland,neemtdeze
soortbinnen het natuurbeleideen
bijzondere plaats in. Binnen
Noord-Holland komendehoogste
gruttodichtheden voor in Laag
Holland.Circa 60% vandeNoord-
Hollandsegrutto’s broedtin deze
regio. Het is daarombelangrijkom
de regionale trendbinnendegrutto-
populatievanLaag Hollandte ken-
nen.
Deachteruitgang vandegrutto is
over een zeer groot oppervlak, ruim
60% vanhet beschikbaregrasland,
opgetreden. Daar staattegenover
dat op deresterende40% deaan-
talsontwikkeling positiefof stabiel
is. Helaasweten weniet of dit te
dankenis aan voldoendereproduc-
tie danwel overloopuit andere
gebieden.
Opbasisvan dichtheid(figuur 1)
en detrendsopgebiedsniveaukun-
nen ’goedegruttogebieden’worden
geselecteerd. Goedegruttogebieden
zijn dooronsgedefinieerdals
gebieden van tenminste20hectare
grootwaarin deaantallengrutto’s
sinds2000niet zijn afgenomenen
waar dedichtheid minimaal20

akker
gemaaid voor 1 juni
beweid of ongemaaid tot 1 juni

Beheer 2006 Beheer 2003

28%

71%

1% (akkers)

20%

80%

>1% (akkers)

● Scholekster. Foto: Bert Pijs.
● Figuur 7. Aandeel vroeg gemaaid grasland

(gemaaid voor 1 juni) in de goede gruttogebieden.

hetoppervlak (55% ) bestaatuit
graslandmetweinig of geenbeper-
kingenmet betrekking tot vroeg
maaien.Kennelijk bepalenook de
lokale omstandigheden– bijvoor-
beeld eenhoogwaterpeil - en
andere factoren – zoals hetvoorko-
menweidevogelsmet nestenof
jongen– of er al of niet vroeg
wordt gemaaid.
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