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figuur 1.1 Het onderzoeksgebied Waterland Oost met de zes deelgebieden.

1. Inleiding
Achtergrond
In opdracht van het stadsdeel Amsterdam-Noord en de
gemeente Waterland is in 2009 een gebiedsproces Waterland
Oost opgestart. Bij dit gebiedsproces zijn verder de volgende
partijen betrokken: Nationaal Landschap Landschap Laag
Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK), Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken
(ANV WLD) en Staatsbosbeheer. Daarbij is afgesproken om
zich te richten op zes thema’s
- Natuur
- Landschap
- Landbouw
- Water
- Recreatie
- Cultuurhistorie
In de eerste fase van het gebiedsproces is een analyse
gemaakt van de knelpunten waarvan alle partijen het over
eens zijn dat die essentieel zijn voor behoud van de unieke
waarden van Waterland Oost. Voor die knelpunten is een
programma opgesteld. De knelpuntenanalyse en het
programma zijn aangeboden aan de stuurgroep van het
Nationaal Landschap Laag Holland. Een van de knelpunten
die de partijen hebben benoemd is de sterke achteruitgang
van de weidevogels in Waterland Oost. De zorg is uitge
sproken dat als de neergaande trend doorzet, de rijke weidevogelpopulatie in Waterland Oost op termijn zal verdwijnen
en daarmee één van de karakteristieken van het gebied (en
kernkwaliteit van het Nationaal Landschap Laag Holland) zal
verdwijnen. Daarmee valt een belangrijke doelstelling weg.
In het programma is opgenomen een opkrikplan voor Waterland Oost te maken waarin op basis van een analyse van
de gegevens aangegeven wordt welke extra maatregelen
nodig zijn om de weidevogelpopulatie in Waterland Oost
te behouden en te ontwikkelen.

Kennis over weidevogels
Uit de landelijke cijfers van het NEM-weidevogelmeetnet,
zoals gepubliceerd door SOVON Vogelonderzoek Nederland
en het Centraal Bureau voor de Statistiek (SOVON/CBS 2005),
bleek dat het niet goed gaat met de weidevogels in Nederland. Er werd toen gesignaleerd dat in Noord-Holland de
achteruitgang de laatste vijf jaar zeer snel gaat, met name in
Waterland. Die trend heeft zich de afgelopen jaar doorgezet
(Scharringa 2010) http://www.kenniscentrumweidevogels.nl/
uploads/Jaarboek_Weidevogels%20p1-25.pdf ).
Deze ontwikkelingen stemmen uiteraard tot zorg, omdat
weidevogels tot de kernkwaliteiten van het Nationaal
Landschap Laag Holland behoren.
In 2006 heeft in vrijwel geheel Laag Holland een gebieds
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dekkende weidevogelinventarisatie plaatsgevonden. Uit dat
onderzoek is duidelijk geworden welke gebiedsdelen tot de
belangrijkste kerngebieden kunnen worden gerekend (Van
`t Veer & Scharringa 2008). In 2009 heeft een gebiedsdekkend
weidevogelonderzoek in alle belangrijke weidevogelgebieden
van Noord-Holland plaatsgevonden, waaronder Laag Holland.
Hieruit is een zeer gedetailleerd beeld overzicht van de actuele
weidevogelstand ontstaan (Van `t Veer et al. 2010). In beide
onderzoeken is niet alleen gekeken naar weidevogeldicht
heden, maar ook naar de beheersituatie, waterpeil en omgevingsfactoren. Hierdoor was het mogelijk om op gebieds
niveau gebieden aan te wijzen die al jarenlang stabiel zijn,
achteruitgaan of toenemende weidevogeldichtheden bezitten.
Verder bleek dat de kenmerken van een gebied – de mate van
openheid, bodem- en watereigenschappen en het beheer- de
belangrijkste verklarende variabelen waren voor de aangetroffen
weidevogeldichtheden. Met andere woorden: als de juiste
combinatie van deze kenmerken in een gebied voorhanden is,
dan bestaat er een goede kans om de bestaande weidevogeldichtheden 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 b
 eheer- en inrichtingsmaatregelen. Hierbij
blijkt elk gebied zijn eigen set van beheer- en inrichtings
combinaties te bezitten om de weidevogelstand te verbeteren.
Landschap Noord-Holland heeft in 2009 voor een zevental
gebieden in Laag Holland opkrikplannen opgesteld en aan
bevelingen gedaan voor optimalisering van het weidevogelbeheer en inrichting van het leefgebied (Visbeen et al. 2009).

Doelstelling opkrikplan
Het Nationaal Landschap Laag Holland heeft de afdeling
Onderzoek en Advies van Landschap Noord-Holland (LNH)
gevraagd om een opkrikplan op te stellen voor het weide
vogelgebied Waterland Oost. Het doel hiervan is om met de
beschikbare informatie zeer doelgericht herstelprogramma’s
in te zetten ter verbetering van het biotoop voor weidevogels
en behoud of herstel van de weidevogelaantallen. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij is te streven dat de toe
komstige weidevogeldichtheden in de gebieden aansluiten
bij het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer
(SNL) en de ambities zoals die zijn neergelegd in het lande
lijke actieprogramma Nederland Weidevogelrijk en de
provinciale Weidevogelvisie (Provincie Noord-Holland 2009).
In de provinciale weidevogelvisie van Noord-Holland zijn
gruttokerngebieden en weidevogelkerngebieden onderscheiden. Gruttokerngebieden zijn gebieden met een minimale dichtheid van 10 bp grutto per 100 ha en in de weidevogelkerngebieden komen minimaal 20 bp weidevogels
(exclusief kievit, krakeend en graspieper ) per 100 ha voor.

8

Daarnaast zijn w
 eidevogelleefgebieden onderscheiden.
Dit zijn de weidevogelkerngebieden aangevuld met de
Gruttogeschiktheidskaart van Alterra (Alterra 2008)
Het zal duidelijk zijn dat als op gebiedsniveau de kans op
herstel kan worden ingeschat, dat herstelbeheer in deze
gebieden onverkort gecontinueerd moet worden. Het plan
is opgesteld in overleg met de begeleidingsgroep en is onder
meer bestemd voor de weidevogelkringen1 in oprichting,
de ANV WLD en de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten) die in de gebieden actief zijn met
weidevogelbeheer.

Projectresultaten
Het project resulteert voor Waterland Oost in een rapportage
met daarin voorstellen voor verbetering van het weidevogelgebied. In overleg met de begeleidingsgroep is Waterland
Oost onderverdeeld in een zes deelgebieden te weten Polder
Katwoude, Varkensland-Rietbroek, Buitengouw-Rijperweeren,
Bloemendalerweeren, Broekermeer-Blauwe Polder en Marken
(zie ook figuur 1.1). De volgende analyses en kaartbeelden
zullen worden geleverd:
• 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 de drooglegging;
• 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.

Op dit moment zijn in Waterland Oost een drietal weidevogel
kringen in oprichting te weten in De Polder Katwoude, Varkensland
Rietbroek (inclusief De Broekermeer) en Waterland Oost (het deel ten
oosten van Broekermeerdijk en de N 247 tussen Broek in Waterland
en Monnickendam (mond. mededeling Wim Tijsen).
1

Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 beschrijven we aanpak, methode en de gegevens
die zijn gebruikt voor de analyses. Hier wordt verder een toelichting gegeven over het gebruik en de totstandkoming van
de verschillende analyses zoals weidevogel- en predatie
gegevens, alarmtellingen, openheid en drooglegging. In
hoofdstuk 3 beschrijven we aantal algemene karakteristieken
van de onderzochte gebieden in Waterland Oost, de provinciale
weidevogelambitie, de ligging van de weidevogelleefgebieden
en trend en soortenrijkdom van weidevogels in Waterland
Oost. In de hoofdstukken 4 t/m 9 worden de deelgebieden
afzonderlijk onder loep genomen wat betreft de weidevogels
(soorten, aantallen, dichtheid, ontwikkeling , predatie en relatie
met ganzen), het beheer, openheid, drooglegging, samenwerking gevolgd door conclusies en aanbevelingen. Deze
hoofdstukken zijn zodanig opgesteld dat ze onafhankelijk van
elkaar gelezen kunnen worden. De bijlagen 1 t/m 6 geven
per gebied kaarten van de afgesloten beheerpakketten,
openheid, berekende drooglegging en in bijlage 7 is een
overzicht van de afzonderlijke agrarische beheerpakketten
opgenomen.

Uitvoering en begeleiding project
Het project is uitgevoerd door Kees Scharringa en Dorien
Hoogeboom (databewerking, analyse en rapportage), en
Frank Visbeen (coördinatie en rapportage) werkzaam bij het
team Onderzoek & Databeheer van de afdeling Onderzoek en
Advies van LNH. Het ecologisch onderzoek en adviesbureau
van `t Veer en de Boer heeft geadviseerd over de aanpak en
uitvoering van het project. Informatie is verstrekt door Jelle
Abma en Ton Pieters (Staatsbosbeheer), Klaas de Jong
(Natuurmonumenten), Wim Tijsen (LNH), Martine Bijman en
Ab Blees (ANV WLD). HHNK wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de waterpeil gegevens en ANV WLD voor de
gegevens over beheer en predatie.
Het Nationaal Landschap Laag Holland is de opdrachtgever
voor het project. Een begeleidingsgroep bestaande uit
Stadsdeel Noord, Gemeente Waterland, ANV WLD en het
Programmabureau Laag Holland heeft de totstandkoming
van het opkrikplan begeleid.

2. Methode
2.1 Aanpak
De gebieden zijn doorgelicht op de kwaliteit van de inrichting
en weidevogelbeheer. Per gebied is een analyse gemaakt aan
de hand van de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door het
bureau 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.

9

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
• ganzen
• 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 een
analyse van gegevens en een literatuurstudie. Daarnaast zijn
verschillende mensen geraadpleegd en heeft een veldcheck
plaatsgevonden waarbij data over waterbeheer en omgevingsfactoren zijn gecontroleerd. Verder zijn de gegevens in
eerder stadium gepresenteerd aan de begeleidingsgroep.
Voor de analyse is gebruik gemaakt van
• beschikbare weidevogelgegevens 1999-2009
• beheergegevens
• alarmtellingen
• gegevens HHNK over waterpeilen
• hoogtekaarten
• monitor Kleine Landschapselementen
• topografische kaart (Top10NL)
• nestgegevens
• beschikbare rapportages.

Weidevogelgegevens

Blokbemaling aan de Gouw met op de achtergrond de Buitengouw

In 1999-2000, 2006 en 2008-2009 zijn in Waterland Oost
gebiedsdekkende weidevogelinventarisaties uitgevoerd.
Deze inventarisaties werden uitgevoerd door de Provinciale
Natuurinventarisatie (1999-2000) en door samenwerkings
verbanden van de Provincie Noord-Holland, ANV WLD,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LNH.
De tellingen en interpretatie van de telgegevens zijn uitgevoerd volgens de BMP-methode van SOVON (Van Dijk 2004).
De gegevens zijn gedigitaliseerd en bewerkt per gebied:
soorten, aantallen en dichtheid. De gegevens zijn vervolgens
met het programma Spatial Analist (ESRI) bewerkt tot kaarten
met relatieve dichtheden. De rekenmethode (Kernel density)
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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;
Van `t Veer et al. 2010). Tijdens alle inventarisaties is in het veld
het actuele grondgebruik (grasland-bouwland) per perceel
genoteerd.

Beheer, openheid, drooglegging, alarm
tellingen, predatie en ganzen
Verschillende soorten weidevogels stellen andere eisen aan
hun omgeving of habitat. Om deze verschillen en voorkeuren
te analyseren en inzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van
verschillende gegevens van Waterland Oost.
In het onderzoek Weidevogels in Noord-Holland; ecologie,
beleid en ontwikkelingen is een modelanalyse uitgevoerd
welke factoren bepalend zijn (van `t Veer et al. 2010).
De vraagstelling bij deze modelanalyse is gericht om te
onderzoeken welke factoren bepalend zijn voor het voor

komen van weidevogels (zie tabel 2.1). Voor die analyse zijn
zes abiotische variabelen geselecteerd waarvan bekend is dat
ze bepalend zijn voor het voorkomen van weidevogels in
Noord-Holland (Beintema et al. 1996, Oosterveld et al. 2007,
2008, Kleijn et al. 2009a,b,c).
Het is in één oogopslag duidelijk dat het beheer voor elf
soorten voor meer dan 10% bijdraagt aan het distributie
model. De afstand tot bebouwing speelt voor negen soorten
een belangrijke rol in hun niche dimensies. Met name de
verspreiding van de graspieper, veldleeuwerik en zomertaling
worden in belangrijke mate bepaald door de afwezigheid van
bebouwing, m.a.w. door de mate van openheid en de afmeting van het gebied. Daarbij dient opgemerkt te worden dat
de zomertaling slechts met een klein aantal waarnemingen
(34) in de dataset vertegenwoordigd is. ‘Waterpeil onder
maaiveld’ speelt eveneens een belangrijke rol. Voor acht van
de twaalf soorten draagt deze variabele voor meer dan 10%
bij aan de soortmodellen.
Opmerkelijk is dat de afstand tot boomgroepen slechts voor
vijf soorten van belang is, waaronder enkele van de meest
talrijke weidevogels, kievit, grutto en tureluur. De afstand tot
wegen en spoorwegen is uitsluitend voor de graspieper en
kuifeend van belang. Deze uitkomst is opmerkelijk omdat er
bij andere onderzoeken juist wel een duidelijk verstorende
invloed van met name autosnelwegen werd gevonden bij

Tabel 2.1. Het aantal unieke waarnemingen (#) per soort en de procentuele bijdrage van de verschillende variabelen aan de distributie
modellen van de verschillende soorten. Waarden die meer dan 10% bijdragen aan het model zijn vet gedrukt (uit Van `t Veer et al. 2010).

Soort

#

Beheer

Drooglegging

Gebouw

Bomen

Infrastructuur

1.524

69,4

7,5

4,6

4,0

0,7

726

17,6

7,7

48,7

1,7

23,2

Grutto

5.327

31,9

21,1

17,6

18,9

0,9

Kievit

8.637

42,8

16,4

15,5

15,1

1,0

Krakeend

1.491

8,7

60,0

3,4

2,1

0,5

Kuifeend

508

20,2

16,8

19,8

6,0

20,3

4.546

53,7

11,1

11,4

9,6

3,3

546

16,6

52,5

11,3

8,6

7,4

2.752

18,9

39,3

13,8

21,2

0,9

666

13,6

4,9

36,4

13,6

1,2

Watersnip

37

16,2

24,9

4,6

12,4

2,9

Zomertaling

34

15,0

4,3

54,4

1,5

6,6

Gele kwikstaart
Graspieper

Scholekster
Slobeend
Tureluur
Veldleeuwerik

11

Kruiden- en structuurrijk grasland is optimaal voor kuikens van de grutto

soorten als grutto (De Molenaar et al. 2000, Krijgsveld et al.
2008, Reijnen et al. 1996, Tulp et al. 2002).
Voor Waterland Oost hebben we de volgende variabelen
nader onderzocht en waar mogelijk in kaart gebracht:
- beheer
- verstoringsafstanden
- drooglegging
- predatie
- reproductie

Beheer en kruidenrijkdom
Tijdens de weidevogeltelling van 2009 zijn gegevens per
perceel verzameld over het gebruik: grasland dan wel bouwland. Verder zijn beheergegevens van de ANV WLD gebruikt
waar het gaat om de verschillende beheerpakketten A01.01
Weidevogelgebied (zie bijlage 7). De gegevens over het lastminute beheer waren echter niet digitaal beschikbaar en zijn
niet voor de analyse gebruikt. Voor een aantal deelgebieden is
aan de hand van literatuur aanvullend gebruik gemaakt van
beheergegevens van de alarmtellingen (Raes et al. 2010) en

het beheer in het Varkensland (Groen 2010). De gegevens van
de kruidenrijkdom van percelen waren te gedateerd en/of niet
gebiedsdekkend aanwezig en zijn niet in deze rapportage
meegenomen.

Openheid en rust
Voor het bepalen van openheid en rust is gebruik gemaakt
van de tabel met verstoringsafstanden die het bureau
Altenburg en Wymenga hanteert (Oosterveld & Altenburg
2005). 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 (maart-april) het riet nog niet is
uitgelopen. De verstoringsafstand is de maximale afstand
waarbij bij gelijkblijvend habitat sprake is van lagere dicht
heden 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.
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De verstoringsafstand geeft de maximale afstand waarover
de storing invloed heeft (zie ook van `t Veer en Scharringa
2008; van `t Veer et al. 2010).
Type verstoringverstoringsafstanden (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

Berekening drooglegging
In Waterland Oost is de waterhuishouding voor een groot
deel afgestemd op de aanwezige functies. In het algemeen
is in de natuurgebieden een hoog waterpeil aanwezig en in
de landbouwgebieden zijn vanaf de halverwege de jaren
negentig blokbemalingen gesticht met een waterpeil van
Slobeenden

c irca 60 cm beneden maaiveld. Plaatselijk is de drooglegging
groter door hoogte verschillen of door de aanwezigheid van
individuele onderbemalingen.
Om de drooglegging in de winter ruimtelijk inzichtelijk te
maken is op basis van de peilbesluiten van het waterschap en
de hoogtekaart een kaart gemaakt. Deze drooglegging wordt
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 gridbestand met
cellen van 5x5 meter. Hierna is de maaiveldhoogte afgetrokken van het peilbesluit in centimeters t.o.v. NAP. Dat levert de
geschatte drooglegging op in centimeters beneden maaiveld
op in periode januari-maart. In de praktijk kan plaatselijk sprake zijn van afwijking van deze berekening door het voeren
van een (hoger) waterpeil of in een enkel geval een individuele onderbemaling. Vervolgens zijn de gruttoterritoria uit
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Marken

2009 geprojecteerd op de kaart om de relatie te laten zien
met de berekende drooglegging. Uit onderzoek blijkt dat de
grutto’s een sterke voorkeur heeft voor gebieden met een
drooglegging tot 40 cm (Van `t Veer et al. 2010).

Predatiegegevens
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 aantal
legselbezoeken door vrijwilligers en het uitkomstsucces.
De uitkomstkans wordt 10 % verlaagd door ieder bezoek
zeker in gebieden met een hoge predatie (Goedhart et al.
2010). Kanttekening hierbij is dat de manier van nesten zoeken
en wijze van controle een belangrijke rol kunnen spelen.
Afsluitend concluderen de onderzoekers dat predatie zeer
verschilt per regio en per jaar en dat er een veelheid aan
predatoren actief zijn. Daarnaast vormt predatie in combinatie
met andere verliesoorzaken een probleem voor de weide
vogelpopulatie. Verder is uit onderzoek gebleken dat er een
duidelijke relatie bestaat tussen verhoogde predatieverliezen
en de intensiteit van het landgebruik. Zo leidt vroeg maaien
niet alleen meer directe kuikensterfte door maaien en schudden
maar ook tot verhoogde predatie (Roodbergen et al. 2010).
Ten aanzien van de rol van de vos is duidelijk dat vooral in
gebieden met een hoge predatiekans (> 50 procent legsel-
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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 overlevings
kansen 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. Op grond
van onderzoek wordt aanbevolen om als maat voor onvoldoende reproductie (stabiele populatie) de volgende normen
aan te houden: <50% onvoldoende; 50-65% mogelijk voldoende: >=65% voldoende (Nijland et al. 2010).

Relatie ganzen en weidevogels

verliezen) zoogdieren de belangrijkste predatoren zijn en dan
vaak vooral de vos. In Waterland Oost heeft de ANV WLD de
beschikking over predatiegegevens van legsels in de gebieden
waar vrijwilligers de nesten beschermen.
De gegevens zijn niet op perceelsniveau maar op gebieds
niveau beschikbaar.

Alarmtellingen
Om een inschatting te maken van de reproductie is gebruik
gemaakt van de gegevens van het Brutto Territoriaal Succes
(BTS) die zijn bepaald aan de hand van de alarmtellingen voor
de grutto. In 2008 en 2009 heeft in de Bloemdalerweeren een
BTS telling plaatsgevonden. Van de andere deelgebieden zijn
geen BTS-gegevens beschikbaar.
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
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

De aantallen ganzen nemen sterk toe zowel als overwinteraars
als broedvogels. De vraag is of de toegenomen aantallen
ganzen ook bijdragen aan de achteruitgang van de
weidevogels. Op dit moment zijn daar nog geen afgeronde
studies voor handen die daar over rapporteren. Uit het veld
komen wel voorbeelden waar het gaat om ganzen die in
grote aantallen aanwezig zijn vlak voor en tijdens broedperiode
van de weidevogels. Dat gaat veelal om broedende grauwe
ganzen maar ook om brandganzen en rotganzen die tot in
april-mei in Nederland verblijven alvorens naar de broed
gebieden te vertrekken. Daarnaast gaat het om ganzen die
met hun jongen verblijven in graslandgebieden en daar de
vegetaties kort begrazen zodat het grasland ongeschikt is
als kuikenland voor de grutto.
Voor Waterland Oost zal op basis van tellingen en professional
judgement per gebied de ontwikkeling worden geschetst.

3. Waterland Oost
Waterland Oost maakt deel uit van het Nationaal Landschap
Laag Holland (LH). LH omvat het gehele veenweidegebied
van Noord-Hollands Midden ten noorden het Noordzee
kanaal. Daarnaast vallen ook de droogmakerijen de Schermer,
de Beemster en de Wijde Wormer binnen de grenzen van
Laag Holland. Buiten de veenweiden en de droogmakerijen
behoren in het westen de graslanden rond Castricum, Limmen
en Heiloo, in het noorden de P
 older Oterleek en een klein
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deel van de Polder Beschoot en in het oosten het voormalige
eiland Marken eveneens tot het Nationaal Landschap. Al deze
deelgebieden hebben verschillende gebiedskarakteristieken
zoals klei- en zandgronden, de grote droogmakerijen, de
veengraslanden, de petgaten en moerasgebieden, en de
grotere wateren (Wartena 1966; Van `t Veer et al. 2009). In de
volgende paragraaf beperken we ons voornamelijk tot de
algemene karakteristieken van Waterland Oost.

Figuur 3.1 Bodemtypen in Waterland Oost (Bron: Bodemkaart van Nederland 1991. Alterra Wageningen)
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3.1. Algemene karakteristieken
Veengraslanden
In Laag Holland bevindt zich ten oosten van de lijn HempolderVroonmeer-Polder Assendelft 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.
De ontginning gebeurde in smalle kavels. Steeds verder werden
de kavels opgestrekt. Er ontstond een zogenaamde slagenlandschap. Een slag is de benaming voor zo’n langgerekte
kavel, de oude Waterlandse naam voor dit type percelen is
`weere`. Dit woord zien we in veel toponiemen in Waterland
Oost terugkeren zoals Binnen- en Buitenweeren, Poppendammer- en Bloemendalerweeren.
Opvallend is dat ruim 1.000 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. Een deel van de veengraslanden (veelal in de begrensde
natuurgebieden) bezitten nog een hoog waterpeil (grond
watertrap I-II) en kunnen afhankelijk van de ontginnings
geschiedenis rijk aan water zijn. Vanwege deze hoge waterstanden (drooglegging in de winter 0- 40 cm onder
maaiveld), zijn die veengraslanden van groot belang voor
weidevogels als grutto, tureluur, kievit, scholekster en slobeend. Het oostelijk deel van Waterland Oost (De Munt)
behoort samen met de Hempolder en Westwouderpolder
tot de weinige veengraslanden in ons land waar jaarlijks nog
enkele kemphennen broeden. Deze kemphaangebieden
worden gekenmerkt door een extensief hooi- en weilandbeheer, een zeer trage grasgroei in mei en een hoog waterpeil.

Droogmakerijen
De droogmakerijen zijn van oorsprong kleine of grote veenmeren en vormen een aparte categorie binnen de klei- en
veengronden. De bodem bestaat voornamelijk uit klei, maar
langs dijkvoeten en in een aantal kleine droogmakerijen
komen ook venige gronden voor. Het grondgebruik in de
droogmakerijen is gevarieerd en wordt vooral bepaald door
de waterstand en de bodemopbouw. Graslanden worden
vooral aangetroffen op veengronden, moerige eerdgronden

en eerdgronden.In de droogmakerijen komen de diepst
liggende bodems voor, variërend van -3.5m tot -5.0m NAP.
Een aantal kleine droogmakerijen is echter minder diep.
In Waterland Oost liggen De Monnikenmeer, Broekermeer,
De Noordmeer, De Belmermeer, Burkmeer en Blijkmeer.

Petgaten, moeras en moerasbos
In de petgatgebieden is in het verleden een dikke laag veenmosveen afgezet. Dit veen is vanaf de 17de eeuw voor turfwinning ontgonnen waardoor een zeer waterrijk gebied van
honderden eilandjes is ontstaan. Plaatselijk kan het oppervlak
hier voor 40% uit water bestaan. In Waterland Oost komen
petgatgebieden alleen voor in het noordwestelijk deel van
Varkensland. In de petgatgebieden zijn de trekgaten vaak
dichtgegroeid met rietland. In deze rietlanden werd tot in
de jaren zestig van de vorige eeuw nog veel riet geoogst,
plaatselijk werd veenmos en zonnedauw geplukt. Het riet
werd vooral als stro gebruikt (bladriet), maar soms ook voor
de dakbedekking (dekriet). Veenmos was bestemd voor de
bloemisterij en zonnedauw werd gebruikt voor medicinale
doeleinden. Toen het rietmaaien vanaf 1970 minder lonend
werd is op een toenemend oppervlak het rietbeheer
gestaakt. Het landschap heeft hierdoor geleidelijk aan een
minder open karakter gekregen.

Open water
Met uitzondering van het Alkmaardermeer komen grote
open wateren in het Nationaal Landschap Laag Holland weinig
voor. De belangrijkste kleine meren bevinden zich tegenwoordig in Waterland Oost, het Wormer- en Jisperveld,
Weijenbus- en Vroonmeer, het Twiske en het Twiskerandgebied.
De oorsprong van de open wateren in Waterland Oost is heel
verschillend. Zo is het Kinselmeer (Waterland Oost) ontstaan
door dijkdoorbraken en afslag van het in de middeleeuwen
ontgonnen hoogveengebied. Kleine meren zoals de Aeën en
Dieën in Waterland Oost, zijn vooral door afslag van veen ontstaan. Mogelijk zijn enkele van deze kleine meren ontstaan als
veenstroom of een klein meer (‘meerstal’) in het oorspronkelijk
hoogveengebied. Verder liggen er langs de Waterlandse Zeedijk enkele kleinere braken. Al die meren en plassen stonden
vroeger met elkaar in verbinding en stonden bovendien via
zeearmen en geulen in verbinding met het buitenwater zoals
de Purmer Ee die in 1401 werd afgedamd bij Monnickendam.
De kleine en grotere plassen zorgen voor bijzondere waarden
voor moeras- en watervogels, zoals bijvoorbeeld rietzangers.
Aangrenzende graslanden zijn bij een extensief beheer en
een hoog waterpeil doorgaans zeer rijk aan weidevogels,
terwijl het water in trek is als rustgebied voor smient en
kuifeend. Van uitzonderlijke waarden zijn de graslanden langs
het Kinselmeer in Waterland Oost. In deze gebieden komen
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belangrijke gruttogebieden voor met dichtheden van meer
dan 50 broedparen per 100 ha. Ook broeden hier plaatselijk
nog enkele kemphennen.

3.2 Natuur- en landbouwgebied
De Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de
aanleg van een netwerk van natuurgebieden, de ecologische
hoofdstructuur (EHS). Zij doet dit samen met terreinbeherende

Figuur 3.2 Ecologische Hoofdstructuur met natuurgebieden in het onderzoeksgebied Waterland Oost. Zie verder de tekst.
Bron: Provincie Noord-Holland
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organisaties, boeren, gemeenten en waterschappen. De basis
van de EHS is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden,
bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden
nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Bijvoorbeeld op gronden die eerst voor de landbouw gebruikt werden. Uiteindelijk
ontstaat hierdoor een robuust netwerk van natuurgebieden.
De hele ecologische hoofdstructuur moet in 2018 klaar zijn.
Het totale netwerk in Noord-Holland beslaat dan ongeveer
56.000 hectare. Grote delen van de EHS zijn onderdeel van
het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Natura 2000 gebieden
zijn door Europa aangewezen als gebieden met bijzondere
dieren en planten. Naast de EHS zijn er ook veel landbouw
gebieden waar de bedrijfsvoering zodanig is aangepast dat
in die gebieden weidevogels kunnen broeden of bijzondere
planten kunnen groeien. Deze gebieden horen niet bij de
EHS, maar dragen wel bij aan het behoud van b
 ijzondere
planten en dieren in Noord-Holland en vormen daarmee
een belangrijke aanvulling op de EHS.
Waterland Oost bestaat uit een mix van landbouw en natuurgebieden. Grote aaneengesloten natuurgebieden treffen we
aan in Varkensland (Beschermd Natuurmonument en tevens
Natura 2000), rondom de Aeën en Dieën en Polder IJdoorn.
Die gronden zijn grotendeels in eigendom van Staatsbos
beheer en Natuurmonumenten. De laatste jaren is er steeds
meer areaal nieuwe natuur gerealiseerd door particulieren
(particulier natuurbeheer). Deels liggen die gronden grenzend
aan reeds bestaande natuur en deels versnipperd in het
gebied. Tevens is er nog een zoekgebied aangewezen voor
nieuwe natuur: bij het Barnegat, rondom de Binnenbreak
en ten zuiden van het Varkensland. Opvallend is dat Polder
Katwoude bijna volledig landbouwgebied is. Overigens is
het wel zo dat veel agrariërs in de landbouwgebieden overeenkomsten hebben voor weidevogel- of ganzenbeheer
(zie ook de beheertypenkaart).

3.3 Weidevogelvisie Noord-Holland
Noord-Holland is rijk aan weidevogels. Van een aantal soorten
broeden relatief grote aantallen in de provincie. Zo broedt
van de soorten grutto, tureluur, slobeend en kemphaan 25%
of meer van de landelijke populatie in Noord-Holland. Ten
aanzien van de grutto heeft de provincie zelfs een internationale verantwoordelijkheid: ongeveer 15% van de NoordwestEuropese populatie broedt in Noord-Holland. Ondanks de
opgetreden achteruitgang van weidevogels, zowel in NoordHolland als in geheel Nederland, komen nog steeds gebieden
met hoge dichtheden voor.
Vanwege de grote waarde van Noord-Holland voor de weidevogels, spant de provincie zich in om de weidevogelstand
peil te houden en deze op termijn weer te laten groeien.
Deze beleidsdoelstelling is vastgelegd in de Weidevogelvisie

Noord-Holland (Provincie Noord-Holland 2009). De Weide
vogelvisie steunt op de volgende uitgangspunten:
-	 Weidevogels zijn belangrijk: Noord-Holland is van substantiële betekenis voor weidevogels, zowel in nationaal
als internationaal opzicht. Daarnaast vormen weidevogels
een onderdeel van belangrijke, door de provincie te behouden cultuurlandschappen.
-	 Stoppen van de afname: in het kader van het landelijke
project ‘Nederland Weidevogelrijk’, streeft de provincie
naar het tot staan brengen van de opgetreden achteruitgang en op termijn naar groei van de populatie.
-	 Verbetering kwaliteit: er is een provinciale ambitie om de
geschiktheid van de broedgebieden en de reproductie
van weidevogelgezinnen te vergroten. Dit zal moeten
gebeuren via een kwaliteitsslag van bescherming van
legsels naar bescherming van leefgebieden en overleving
van weidevogelgezinnen (reproductie).
-	 Concentreren op kerngebieden: de inzet van de middelen
wordt geconcentreerd in weidevogelkernen: dit zijn
gebieden met substantiële dichtheden aan weidevogels.
Minimaal 90% van het budget zal in deze kernen worden
ingezet. Maatregelen en budgetten worden daarbij alleen
ingezet in gebieden die geschikt zijn of op korte termijn
geschikt te maken zijn voor weidevogels.
-	 Bescherming van leefgebieden: de provincie streeft
naar het beter beschermen van de leefgebieden van
weidevogels, inclusief de daarbij behorende ruimtelijke
ordeningsmaatregelen.

Provinciaal beleid kerngebieden
De Weidevogelvisie Noord-Holland richt zich op weide
vogelsoorten die primair broeden in grasland en deels ook in
bouwland. Het provinciale beleid richt zich daarbij in het
bijzonder op de volgende soortgroepen:
-	 steltlopers: kievit, scholekster, grutto, tureluur, kemphaan
en watersnip.
-	 eenden: slobeend, kuifeend, krakeend, wintertaling en
zomertaling.
-	 zangvogels: graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik.
Anders dan in het verleden richt de provincie zich ten aanzien
van het weidevogelbeheer vooral op gebieden waar bepaalde
minimum dichtheden aan weidevogels voorkomen, de
zogeheten kerngebieden. Hierbij worden twee typen kern
gebieden onderscheiden: gruttokerngebieden en weide
vogelkerngebieden. Tezamen vormen zij de weidevogelleefgebieden2 van Noord-Holland. Voor weidevogels buiten de
2

In de Weidevogelvisie bestaan de weidevogelleefgebieden ook nog
uit gebieden die zijn aangegeven op de Gruttogeschiktheidskaart
van Alterra (Schotman et al 2007). Deze gebieden zijn bij een herziening in 2011 niet meer opgenomen (Provincie Noord-Holland 2011)
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Figuur 3.3 Weidevogelleefgebied volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS), vastgesteld door GS op 18-01-2011,
in het onderzoeksgebied Waterland Oost. Weidevogelleefgebied bestaat uit gruttokerngebied en overig weidevogelkerngebied
Zie verder de tekst.

kerngebieden blijft echter aandacht bestaan, dit zal echter
gebeuren via andere vormen dan een beheer dat primair
gericht is op weidevogels.
De provincie zet vooral middelen in de gebieden die geschikt
zijn of op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt.
Hiertoe heeft de provincie een weidevogelleefgebiedenkaart

gemaakt Deze kaart is leidend voor de situering van weide
vogelbeheer en krijgt in de Structuurvisie ook een planologische
status. De inzet van middelen (maatregelen en budgetten)
wordt geconcentreerd in weidevogelkernen: gebieden met
substantiële dichtheden aan weidevogels. Minimaal 90% van
het budget zal in deze kernen worden ingezet.
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Soort
Krakeend
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Kuifeend
Scholekster
Kluut
Kievit
Kemphaan
Watersnip
Grutto
Tureluur
Visdief
Veldleeuwerik
Graspieper
Gele kwikstaart
totaal alle soorten
beleidsoorten NH
beleidsoorten SNL

dh 2009

trend b-a

699
5

2008-2009
(b)
611
7

11
0,1

+ 13

13

19

12

0,2

148
77
518
5
2.156
6

210
84
483
23
2.317
7

179
105
403
32
1.564
1

3,2
1,9
7

+2
+3
-3

28

-3

1999-2000
(a)
185
5

2006

7

26

18

0,3

2.040
630
33
242
100
75
6.240
3.761
3.566

1.726
690
171
119
36
6.615
3.457
3.815

1.256
681
96
104
48
5.117
2.806
3.150

23
12

-4
+1

1,7
1,9
0,9
92
51
57

-8
0
-4
-2
-3
-2

tabel 3.1 Aantallen weidevogels in Waterland Oost (5.543 ha) in 1999-2000, 2006 en 2008-2009, de dichtheid (aantal broedparen per 100 ha
grasland plus bouwland) in 2008-2009 en de trend tussen 1999-2000 en 2008-2009. De trend is weergegeven als gemiddelde jaarlijkse toe- of
afname in %. Beleidsoorten NH zijn alle soorten weidevogels zonder krakeend, kievit en graspieper. Beleidsoorten SNL (N13.01) zijn alle soorten zonder scholekster en kievit.

Omdat kerngebieden de spil van het provinciale beleid
vormen, is de afbakening van beide typen kerngebieden
belangrijk. Deze afbakening is als volgt:
Gruttokerngebieden: conform de beleidsadviezen van het
landelijk Weidevogelverbond worden de gruttokerngebieden
gedefinieerd als gebieden met minimaal 10 gruttobroed
paren per 100 ha.
Weidevogelkerngebieden: voor de afbakening hanteert
de provincie in haar visie de ondergrenzen van het Weide
vogelverbond. Weidevogelkerngebieden bezitten minimaal
20 broedparen per 100 ha van de volgende soorten: gele
kwikstaart, grutto, kemphaan, kuifeend, scholekster, slobeend,
tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wintertaling en/of zomertaling. Graspieper, kievit en krakeend worden bij de dichtheidsbepaling niet meegewogen, omdat deze soorten
volgens de Weidevogelvisie minder geschikt zijn voor
het definiëren van kerngebieden. De weidevogelkern- en
de gruttokerngebieden vormen tesamen de weidevogel
leefgebieden.

Kemphaan, watersnip en zomertaling: ten aanzien van
de groep van zeer kritische weidevogelsoorten, zoals kemphaan, watersnip en zomertaling, heeft de provincie een apart
beleid. Deze soorten komen volgens de weidevogelvisie
vooral in de weidevogelkerngebieden voor, met name in de
gruttokerngebieden. Het provinciale beleid richt zich ten aanzien van de zeer kritische soorten op behoud en verbetering
van het leefgebied. Als deze soorten in Natura 2000-gebieden
broeden, dan zullen passende maatregelen worden voorzien
in de Natura 2000-beheerplannen. Ook zijn er maatregelen
mogelijk vanuit het provinciale leefgebiedenbeleid (soort
beschermingbeleid).

3.4 Weidevogelleefgebied Waterland Oost
Een vraagstelling voor deze rapportage is welke gebieden in
Waterland Oost op dit moment (2008-2009) voldoen aan de
provinciale normen voor weidevogelkerngebied en gruttokerngebied en waar liggen deze gebieden? En wat is de
ontwikkeling van de weidevogels sinds de laatste 10 jaar?
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Figuur 3.4 Trend van weidevogels tussen 1999-2000 en 2008-2009
per 250x250 m gridcel (6,25 ha). Zie verder de tekst.

Figuur 3.5 Trend van de grutto tussen 1999-2000 en 2008-2009 per
250x250 m gridcel (6,25 ha). Zie verder de tekst.

Figuur 3.3 geeft de laatste stand van zaken weer wat betreft
de weidevogelleefgebieden, waarbij onderscheid is gemaakt
tussen gruttokerngebied en weidevogelkerngebied. Veel
gebieden in Waterland Oost voldoen aan de provinciale doelstelling voor gruttokerngebied. Enkele gebieden herbergen
minder grutto’s, maar voldoen wel aan de norm voor weidevogelkerngebied. Er zijn vier gebieden in Waterland Oost die
zich niet classificeren als weidevogelkerngebied. Dit zijn de
Rietbroek-Monnikenbroek, de Monnikenmeer, de Noordmeer
en het noordelijk deel van de Broekermeer.

deld met 3-4% per jaar af. Krakeend, slobeend, kuifeend en
tureluur daarentegen zijn iets toegenomen. Verheugend
is ook de toename van de watersnip die elders in Noord-
Holland nog maar weinig voorkomt.
Om de trend ruimtelijk weer te geven, is in de figuren 3.4 en
3.5 is per gridcel van 250x250 m (6,25 ha) de trend weerge
geven van de weidevogels en de grutto tussen de tellingen
van 1999-2000 en die van 2008-2009, in termen van afname,
stabiel en toename. Voor de weidevogels zijn alleen elf soorten
meegenomen die in belangrijke mate afhankelijk zijn van
grasland. Dit zijn scholekster, kievit, grutto, tureluur, kemphaan, watersnip, slobeend, zomertaling, veldleeuwerik,
graspieper en gele kwikstaart.
In de meeste gebieden zijn de weidevogels afgenomen.
De achteruitgang heeft vooral plaatsgevonden in de Polder
Katwoude, Binnen- en Buitenweeren, Monnikenmeer, Noordmeer, Opperwoud en Buitengouw, Belmermeer, zuidelijk deel
van de Broekermeer en de omgeving van Zunderdorp.
Concentraties van gridcellen met stabiele aantallen of groei
zien we in de Munt, Polder IJdoorn, Marken, Verdeek (tussen
Broek in Waterland en Monnickendam), en noordoostelijk
deel van Polder Katwoude. Verder valt op dat de gebieden
met lokale vooruitgang worden geflankeerd door gebieden
met een achteruitgang. Dat suggereert verplaatsing van
weidevogels naar betere gebieden.
De kaart met de trend van de grutto (figuur 3.5) geeft een
wat positiever beeld dan die van de weidevogels. Dit komt
deels door de lagere aantallen per gridcel, waardoor er een
relatief groter verschil moet zijn om te spreken van toe- of
afname. Toch is er een grote overeenkomst met de trendkaart

Waterland Oost als weidevogelgebied
Het onderzoeksgebied Waterland Oost is zowel op provinciale
schaal als landelijke schaal een bijzonder rijk weidevogelgebied. Niet alleen broeden hier hoge aantallen, maar komen
er ook veel soorten voor (tabel 3.1). Drie bedreigde soorten
weidevogels, die tot de zeer kritische soorten worden gerekend,
zomertaling, kemphaan en watersnip, komen hier nog voor.
De gemiddelde dichtheid van alle soorten bij elkaar bedraagt
92 broedparen per 100 ha, dat is uitzonderlijk hoog voor
een gebied van ruim 5.000 ha. Voor de beleidsoorten die
de Provincie Noord-Holland hanteert in de provinciale weidevogelvisie (zie § 3.3) is de dichtheid 51 paar per 100 ha.

Trend weidevogels
In tabel 3.1. is de gemiddelde jaarlijkse trend (in %) weer
gegeven over 1999-2000 en 2008-2009. Alle soorten tezamen
is er sprake van een lichte afname van circa 2% per jaar.
De sterkste daler is de veldleeuwerik die gemiddeld met 8%
per jaar afneemt. Grutto, kievit en scholekster nemen gemid-
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van de weidevogels (figuur 3.5). Merk op dat in een aantal
gebieden tijdens beide tellingen geen grutto’s werden
vastgesteld, zoals in de Broekermeer, bij de stadsrand van
Amsterdam en ten noorden van Broek in Waterland

Soortenrijkdom
Weidevogels komen in het landschap steeds in verschillende
verhoudingen van aantallen en soorten voor. Plaatselijk kunnen
er grote verschillen in aantallen en soortenrijkdom bestaan.
Deze verschillen zijn over het algemeen het gevolg van het
gebruik van het land, de inrichting van het landschap en
vaak ook van het gevoerde peilbeheer. Zo komen in een
gebied dat vooral als akkerland wordt gebruikt andere
soorten voor dan in grasland dat pas in juni wordt gemaaid.
Een kenmerkende weidevogelsoort die in Noord-Holland in
graslanden tegenwoordig zeldzaam is (behalve op Marken!),
de gele kwikstaart, komt op akkers en bollenland algemeen
voor. Ook kievit en scholekster broeden veel op akkers. Verder
hebben beweiding, het tijdstip van maaien of het opzetten
van het waterpeil gevolgen voor de samenstelling van de
broedvogelbevolking. Zo broedt de kluut vooral bij plasdras
percelen en komt de grutto vooral in de later gemaaide (juni)
graslanden voor. Kemphanen en watersnippen zijn zeer
kritisch en stellen hoge eisen aan beheer en waterhuis
houding. De soortenrijkdom en de ontwikkeling daarvan
geeft inzicht in de kwaliteit van het weidevogelleefgebied
In figuur 3.6 en 3.7 zijn per gridcel van 250x250 m (6,25 ha) de
aantallen soorten weidevogels weergegeven in 1999-2000 en
2008-2009. in Waterland Oost. Hierbij is uitgegaan van dezelfde
Grauwe gans

set van elf soorten als voor de trendkaarten. Als we beide
figuren vergelijken, is het duidelijk dat de soortenrijkdom aan
weidevogels de afgelopen tien jaar in grote delen van Waterland Oost is afgenomen. Het enige gebied met een duidelijk
positief verschil is de omgeving van de Munt. Dit gebied is
één van de soortenrijkste en daarmee belangrijkste weide
vogelgebied van Waterland Oost met onder meer het voorkomen van watersnip en kemphaan. Naast dit genoemde
gebied zijn anno 2008-2009 de soortenrijkste gebieden
Varkensland, Verdeek bij Monnickendam, Marken, langs
de Rijperweg en Polder IJdoorn.
Figuur 3.8 geeft de frequentieverdeling van het aantal
gridcellen met een bepaald aantal soorten tijdens beide
tellingen. Ook uit deze figuur komt duidelijk naar voren dat
de soortrijkdom van weidevogels sterk is afgenomen. Er is een
toename van gridcellen waar geen of slechts 1-2 soorten
voorkomen en het aantal gridcellen met 3-8 soorten neemt af.

Weidevogels en ganzen
In Waterland Oost komen veel ganzen voor. In de winter
periode gaat het om voornamelijk om kolgans (max. 10.00015.000), brandgans (max. 15.000-20.000), grauwe gans (max.
4.000-6.000) en rietgans (200-300). Vooral het aantal brandganzen is de laatste jaren sterk toegenomen. Brandganzen
verblijven steeds meer tot ver in april in Waterland. Dat kan
plaatselijk een negatief effect geven op weidevogels vanwege
de intensieve begrazing. Delen van Waterland Oost waaronder
Polder Katwoude, Marken, Binnen- en Buitengouw, gronden
langs de Waterlandse Zeedijk, Bloemendaler en Poppen
dammerweeren en Polder IJdoorn zijn begrensd als ganzen
foerageergebied. De ganzen vinden hier rust en voedsel
en een deel van de agrariërs heeft hier een beheerpakket
(Subsidieregeling Agrarische Natuurbeheer: SAN) afgesloten.
Deze SAN-overeenkomsten lopen tot en met september
2013 Daarbuiten kunnen grauwe gans, kolgans worden verjaagd met ondersteunend afschot. Dit beleid (Beleidskader
Faunabeheer) zal waarschijnlijk na 2013 worden beëindigd
vanwege de hoge kosten en geringe effectiviteit.
Buiten de winterperiode is er een toename van het aantal
broedende grauwe ganzen en de laatste jaren brandganzen
vastgesteld. De precieze aantallen broedvogels zijn niet
bekend. De geschatte populatiegrootte van de grauwe gans
voor heel Waterland Oost bedraagt circa 4.000-5.000 vogels.
De ganzen veroorzaken een toename in de landbouwschade.
Naast die schade kan er ook schade ontstaan aan flora en
fauna. Het gaat hierbij onder meer om effecten op weide
vogels, vegetatie en waterkwaliteit. De indruk is dat brandganzen en rotganzen in de periode maart-mei de vegetatie
zeer kort begrazen en weidevogels kunnen verdringen.
Alterra heeft een pilotonderzoek uitgevoerd naar de interactie
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Figuur 3.6 Soortenrijkdom van weidevogels in 2008-2009 als aantal
soorten per 250x250 m gridcel (6,25 ha). Zie verder de tekst

Figuur 3.7 Soortenrijkdom van weidevogels in 1999-2000 als aantal
soorten per 250x250 m gridcel (6,25 ha). Zie verder de tekst

landen niet meer geschikt zijn voor soorten als grutto (met
hun kuikens) en slobeend die juist voorkeur hebben voor
percelen met langer gras en pollige structuur. In Waterland
Oost wordt dit plaatselijk geconstateerd in gebieden waar
veel grauwe ganzen met jongen verblijven zoals de Peereboom, Binnenbraek, Polder IJdoorn, Barnegat en de Munt.

Figuur 3.8 Frequentieverdeling van het aantal soorten weidevogels
per 250x250 m gridcel in 1999-2000 en in 2008-2009.

tussen brandganzen en broedende weidevogels in het Wormer
& Jisperveld. De gevolgen van de aanwezigheid van de ganzen
op het broeden en reproductieproces leken beperkt te zijn.
Een negatief effect is echter niet uit sluiten vanwege beperkte
reikwijdte van dit onderzoek (Kleijn & Bos 2010). Verder zien
we ook een tendens dat niet-broedende ganzen in mei in
het lange gras gaan foerageren. Zij eten daar onder meer de
zaden van het gras. In hoeverre dit een negatief effect heeft
op weidevogels is niet bekend. Daarnaast wordt geconstateerd dat door constante begrazing door ganzen in het voorjaar de structuur van de weidevogelgraslanden en de lengte
van het gras negatief wordt beïnvloedt waardoor de gras

Een nieuwe ontwikkeling is het ruien van grote groepen
ganzen zoals bijvoorbeeld in de Peereboom waar in juni 2010
tussen de 1.500-2.000 ruiende grauwe ganzen verbleven. De
graslanden worden daar zo kort en intensief begraasd zodat
de weidevogels worden verdrongen. Per deelgebied zullen we
in hoofdstuk 4-9 kort de ontwikkeling en knelpunten schetsen.
Een neveneffect van deze ontwikkeling dat het draagvlak van
agrariërs voor weidevogelbeheer in delen van Waterland Oost
afneemt en zij om de schade te voorkomen soms genoodzaakt zijn de ganzen (en dus weidevogels) te verstoren.
Het precieze effect daarvan is niet bekend en verdient nader
onderzoek. Op dit moment voert Alterra een langjarig onderzoek uit naar de relatie tussen weidevogels en ganzen dat
naar verwachting in 2011 wordt afgerond.
Er is een heel scala aan maatregelen voor handen om de
schade veroorzaakt door jaarrond verblijvende ganzen te
verminderen (zie Uitvoeringskader Ganzen in Noord-Holland,
2009). Het gaat daarbij om het afschermen van broed- en
opgroeigebieden, verjagen en populatiebeheer door
behandeling van nesten en eieren, vangen en doden van
ganzen en afschot. Waarschijnlijk is alleen een combinatie van
verschillende maatregelen actief. Alterra onderzoekt op dit
moment de effectiviteit van de verschillende beheermaat
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Door ganzen intensief begraasd grasland eind mei, ongeschikt voor weidevogels

regelen mede naar aanleiding van de vangactie die in 2008
op Texel heeft plaatsgevonden. Op dit moment is onzeker of
dit o
 nderzoek wordt afgerond vanwege het ontbreken van
financiën. De mogelijke resultaten kunnen bijdragen aan het
opstellen van een effectieve en planmatige gebiedsgerichte
aanpak. De weidevogelkringen kunnen hiervoor een actieve
rol op zich nemen.

3.5 Stelsel Natuur- & Landschapsbeheer
Weidevogels nemen een aparte plaats in binnen het
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Hiervoor
is in nauwe samenwerking met het IPO en het Ministerie van
LNV een stelsel van natuur- en beheertypen ontwikkeld om
de bestaande planning en evaluatiesystemen op het gebied
van natuurbeheer te verbeteren. Natuurtypen zijn daarbij
bedoeld als sturingsinstrument op landelijk en regionaal
niveau. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de natuurtypen
bruikbaar zijn om natuurbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en
milieu op elkaar af te stemmen zodat de nagestreefde
natuurkwaliteit gerealiseerd kan worden.
Binnen SNL is onderscheid gemaakt tussen de natuurtypen
voor de natuurgebieden (de N-typen) en die voor de agrari-

sche gebieden (A-typen). Binnen de natuurtypen kunnen
verschillende beheertypen worden onderscheiden, bedoeld
voor de aansturing van het beheer. Weidevogels worden
binnen het SNL-systeem ingedeeld in het Natuurtype N13:
Vogelgraslanden en in het Agrarisch Natuurtype A01:
Agrarische faunagebieden.
Binnen het Natuurtype N13 worden twee beheertypen
onderscheiden:
- N13.01 Vochtig weidevogelgrasland en
- N13.02 Wintergastenweide.
Daarnaast is in Noord-Holland het beheertype N10.02
Vochtig hooiland van belang voor weidevogels.
Binnen het Agrarisch Natuurtype A01.01 worden drie
beheertypen onderscheiden:
- A01.01 Weidevogelgebied
- A01.02 Akkerfaunagebied en
- A01.03 Ganzenfoerageergebied.
Ten aanzien van het provinciale weidevogelbeleid zijn de
beheertypen N13.01 en A01.01 relevant. Beide typen komen
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Figuur 3.9 Natuurbeheertypen (N) en Agrarisch Natuurbeheertypen (A) in het onderzoeksgebied Waterland Oost.
Bron: Provincie Noord-Holland
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qua ecologie en afbakening overeen met het provinciale
beleid van weidevogel- en gruttokerngebieden. Omdat van
het beheertype A01.01 de landelijke kwaliteitseisen op dit
moment (februari 2011) nog niet zijn vastgesteld, wordt hier
alleen het beheertype N13.01 besproken. Dit beheertype is
landelijk als volgt afgebakend:

 eheerplan maatregelen bevatten die voor deze groep zinvol
b
zijn (bijvoorbeeld vormen van randenbeheer). In de bijlagen 1
tot en met 6 is de situering van de verschillende agrarische
beheertypen per deelgebied weergegeven. Hierbij is het `last
minute` beheer niet opgenomen omdat deze data niet
digitaal per perceel beschikbaar zijn.

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland: grasland met
minimaal 35 broedparen per 100 ha van gele kwikstaart,
graspieper, grutto, kemphaan, kluut, kuifeend, krakeend, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wintertaling, wulp
en/of zomertaling.

In Varkensland, Verdeek en de Munt ligt een aanzienlijke
oppervlakte beheertype Vochtig hooiland (N10.02). Gebieden
met dit natuurbeheertype zijn vooral gelegen in de soortenrijke weidevogelgebieden met een hoog waterpeil. Het
betreft hier vooral graslanden die een extensieve beheervorm
kennen. Op percelen met het beheertype Vochtig hooiland
werden in 2008-2009 de hoogste dichtheden aan weidevogels
vastgesteld (van ‘t Veer et al. 2010). Vreemd genoeg vormen
weidevogels geen onderdeel van de kwaliteitseisen van dit
natuurbeheertype. Het natuurbeheertype Vochtig hooiland
suggereert de aanwezigheid van schrale graslanden, maar
het overgrote deel van dit beheertype betreft vooral matig
voedselrijke tot voedselrijke graslanden. Dit soort graslanden
kunnen vegetatiekundig worden toegerekend aan het Zilverschoonverbond en de Weegbree-Klasse. Over het algemeen
zijn dit kruidenrijke graslanden met witbol, fioringras, reukgras,
kruipende boterbloem en pinksterbloem. Ook schraallanden
behoren tot het natuurbeheertype Vochtig hooiland, maar
het oppervlak van deze botanisch waardevolle hooilanden is
doorgaans zeer gering (van `t Veer et al. 2010). Verder ligt in
het oostelijk deel, Marken en Polder Katwoude het ganzenfoerageergebied met beheertype A01.03.

Ten opzichte van de provinciale weidevogelvisie is het
beheertype Vochtig weidevogelgrasland voor natuurgebieden kritischer. Er dient een hogere dichtheid aan weidevogels
behaald te worden, waarbij de scholekster als ‘meetsoort’ niet
wordt meegenomen. Daarentegen tellen landelijk de soorten
kluut, krakeend en graspieper3 wel mee om de dichtheidsnorm te berekenen.
In figuur 3.9 zijn de beheertypen aangegeven voor Waterland
Oost. Het grootste deel van de oppervlakte in Waterland Oost
bestaat uit de beheertypen en A01.01 Weidevogelgebied en
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland. Het betreft hier graslanden
met veelal een extensieve vorm van beheer (hooilanden of
extensieve beweiding).
Het beheertype A01.01 Weidevogelgebied is verder uitgewerkt in allerlei beheerpakketten (zie bijlage 7). Voor de
aanvraag van deze beheerpakketten is een collectief beheerplan is vereist. In dit plan is de inzet en de situering van de
beheerpakketten aangegeven. Ten aanzien van de gruttokerngebieden moeten maatregelen aangegeven zijn die
moeten zorgen voor voldoende kuikenland. De bandbreedte
hierbij is 1,0 tot 1,4 ha kuikenland per gruttobroedpaar,
waarvan 30 procent moet bestaan uit kruidenrijk grasland.
Als kuikenland tellen verschillende gebruiksvormen mee: uitgesteld maaibeheer, extensief weiden en bollengrond (mits
goed onderbouwd). Tijdens het weidevogelseizoen bestaat
de mogelijkheid om extra kuikenbeheer af te sluiten, het
zogenaamde `last minute’ beheer. Binnen en buiten de weidevogelkerngebieden bestaan er voor de kievit en scholekster
geen vastomlijnde eisen voor het beheer, behalve dat het
beheer moeten bestaan uit een mix van legselbeheer en
kuikenland. Voor de zangvogelgroep moet het collectieve
3
Er zijn nog een aantal soorten die meetellen bij deze norm, maar die
komen niet in de Noord-Hollandse gras- en bouwlanden voor.

4. Polder Katwoude
De Polder Katwoude ligt tussen Volendam en Monnickendam,
omgrenst door de Hooge Dijk in het zuiden en oosten, de
Lage Dijk in het westen en de Zeddeweg in het noorden.
Het gebied wordt doorsneden door de provinciale weg N247
van Amsterdam richting Hoorn en de trekvaart. De polder
bestaat vooral uit veengronden en klei-op-veengronden Het
gehele gebied kent over het algemeen een grote drooglegging. (zie bijlage 1.3).
Het gebied bestaat grotendeels uit landbouwgebied met een
totale oppervlakte van 607ha. Aan de randen bevinden zich
kleine natuurgebieden zoals enkele braken, het Heitje van
Katham in het noorden, Zeddegat en enkele moerasterreinen
aan het Purmer Ee. In het kader van SNL is de volgende relevante beheertype in het natuurgebiedsplan vastgelegd voor

Figuur 4.1 Deelgebied Katwoude. Bron: Topografische Dienst Kadaster.
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weidevogels: A01.01 Weidevogelgebied (zie ook figuur 3.8 en
bijlage 1.1). Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het afsluiten
van contracten voor botanisch randenbeheer en ganzen
beheer. In het Heitje van Katham wordt een botanisch doel
nagestreefd: veenmosrietland en moerasheide.
De gronden zijn voor het grootste deel in gebruik als grasland
(575 ha) en een klein deel bouwland (maïsland 32 ha). Het
agrarisch gebruik bestaat grotendeels uit grondgebonden
(melk)veehouderij. De meeste agrariërs zijn lid van de ANV
WLD en streven naast hun agrarische tak een weidevogeldoelstelling na. Op die gronden hebben zij veelal beheer
pakketten in het kader van SNL (met de ANV WLD) afgesloten
voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot
percelen met uitgesteld maaibeheer (zie bijlage 1.1).
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tabel 4.1 Aantallen weidevogels in het deelgebied Katwoude (607 ha) in 1999, 2006 en 2009, de dichtheid (aantal broedparen per 100 ha
grasland plus bouwland) in 2009 en de trend tussen 1999 en 2009. De trend is weergegeven als gemiddelde jaarlijkse toe- of afname in %.
Beleidsoorten NH zijn alle soorten weidevogels zonder krakeend, kievit en graspieper. Beleidsoorten SNL (N13.01) zijn alle soorten zonder
scholekster en kievit.

Soort
krakeend
wintertaling
zomertaling
slobeend
kuifeend
scholekster
kievit
kemphaan
watersnip
grutto
tureluur
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
totaal alle soorten
beleidsoorten NH
beleidsoorten SNL

1999
(a)
32
1
18
13
92
278
291
69
62
4
15
875
561
505

Weidevogels
Polder Katwoude 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. De zang
vogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd door
veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.

Dichtheid
De dichtheid aan weidevogels in Polder Katwoude is de
afgelopen tien jaar afgenomen tot 81 broedparen per 100 ha.
Landelijk kwalificeert Polder Katwoude tot één van de leef
gebieden 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, veld
leeuwerik en graspieper (De Graaf & Laporte 2006). In de
provinciale weidevogelvisie is het gebied aangewezen als
gruttokerngebied met een dichtheid aan grutto’s van 20 bp
per 100 ha. Recente gegevens laten zien dat het westelijk

2006
48
5
9
46
288
201
66
12
4
679
343
345

2009
(b)
44
1
3
10
67
169
118
52
13
2
5
484
269
248

dh 2009

trend b-a

7

+3

0,2
0,5
1,7
11
28

-3
-5

20
9
2,2
0,3
0,8
81
45
41

-8
-3
- 14

-6
-7
-7

deel vanwege de sterke afname van de grutto alleen nog
kwalificeert als weidevogelleefgebied (zie figuur 3.3).

Ontwikkeling
Tabel 4.1 geeft de ontwikkeling van de weidevogels weer in
termen van aantallen en de gemiddelde jaarlijkse afname in
% tussen 1999 en 2009. Het totaal aantal weidevogels is in
deze periode is bijna gehalveerd. Dat geldt zeker als we kijken
naar de beleidsoorten NH en SNL. Beide groepen soorten
nemen gemiddeld jaarlijks met zeven procent af. Alle stelt
lopers nemen af, net zoals de slobeend en de zangvogels.
Met name de trend van de veldleeuwerik is zeer negatief
(gemiddeld -14% per jaar).
De kuifeend is min of meer stabiel en alleen de krakeend
neemt toe, net als in de meeste gebieden in Laag Holland.
Relatieve dichtheid
Voor 1999, 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid berekend
van het totaal aantal broedparen van elf soorten weidevogels
(zie § 3.4) en van de grutto (zie figuur 4.2- 4.7).
De dichtheid van de weidevogels is in Polder Katwoude sterk
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4.2 weidevogels 2009

4.5 grutto 2009

4.3 weidevogels 2006

4.6 grutto 2006

4.4 weidevogels 1999

4.7 grutto 1999

Figuur 4.2-4.7 Relatieve dichtheid van elf soorten weidevogels (4.2-4.4) en van de grutto (4.5-4.7) in de Polder Katwoude in 2009, 2006 en 1999.
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figuur 4.8 Legselverliezen door predatie in de Polder Katwoude in % in 1997-2010. Bron: ANV WLD en Landschap Noord-Holland.

afgenomen en concentreert zich voornamelijk in het oostelijk
deel van de polder. Met name in het westelijk deel is zijn de
concentraties van weidevogels versnippert en verdampt.
Dit proces zien we nog sterker terug als we inzoomen op de
grutto. In 1999 komt de soort nog in hoge dichtheden verspreid over een groot deel van de polder voor. In 2009 heeft
de soort zich teruggetrokken in drie kleinere kernen, waarvan
die in de zuidoosthoek het belangrijkst is.

Predatie
Voor Polder Katwoude hebben we de beschikking over de
gegevens van de vrijwillige weidevogelbescherming. Tussen
1997 en 2010 varieert de predatie tussen 12% en 41% van het
aantal legsels (zie figuur 4.8). Na 1998 stijgt de predatie snel
tot 41% in 2001 om vervolgens weet te dalen naar 19% in
2006. Na 2006 neemt de predatie weer toe en schommelt de
laatste jaren tussen de 27% en 36%. Melding wordt gemaakt
van de aanwezigheid van vos, hermelijn, zwarte kraai, havik
en buizerd. Vooral de waterzuivering en ruigere rietlanden
zijn potentiële verblijfplaatsen van de vos. Voor een cijfer
matige onderbouwing van predatie is het nodig dat de
gegevens (blijvend) systematisch worden verzameld.
Het verzamelen van die gegevens dient echter met enige
voorzichtigheid plaats te vinden. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat het controleren en onderzoeken van een weidevogelnest
de predatiekans doet toenemen (Goedhart et al. 2010). Nestbezoeken dienen dan ook tot minimum beperkt te worden.

Beheer
In bijlage 1.1 zien we de verschillende beheerpakketten zoals
die in het collectief weidevogelplan zijn opgenomen. Vooral
in het westelijk deel van de polder beperkt zich het beheer
tot legselbeheer. Maar ook in het oostelijk is er onvoldoende
zwaar beheer afgesloten in de gruttorijke delen. Het zware
beheer wat er ligt, is wel op de juiste plek afgesloten. Uit
eerder onderzoek uit 2003 en 2006 blijkt dat het beheer
mozaïek niet optimaal is en dat er een grote oppervlakte
vroeg maailand aanwezig is.

Ganzen
In de winterperiode overwinteren in Polder Katwoude
kolganzen,brandganzen en grauwe ganzen. Bijzonder is het
jaarlijks overwinteren van rietganzen. Het oostelijk deel van
de polder is begrenst als foerageergebied. Steeds meer
grauwe ganzen broeden langs de Zedde. Hier ligt ook een
belangrijk opgroeigebied waar overigens geen weidevogels
broeden. Andere broedplaatsen liggen buitendijks en langs
de Purmer Ee. Een deel van de ganzen met jongen trekken
naar de zuidoosthoek waar ook veel weidevogels broeden.

Openheid
De Polder Katwoude is een open polder waarbij de belangrijkste verstoringsbronnen zich centraal en aan de rand van
de polder bevinden (zie bijlage 1.1). Het gebied wordt in de
lengte doorsneden door de N 247 en de trekvaart en aan de
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•

•

Veldleeuwerik

•
randen vindt verstoring plaats door de bebouwingslinten,
de waterzuivering en bosjes bij het Zeddegat, boerderijen en
erfbeplanting. Mogelijke verstoring vindt plaats vanuit het
vliegveldje van de modelvliegtuigclub Katwoude. Binnen
de polders is er sprake van behoorlijke openheid en rust.

•

Drooglegging
De berekende drooglegging bedraagt voor het grootste deel
tussen 60-100 cm beneden maaiveld (zie bijlage 1.2). Uit
onderzoek is bekend dat grutto’s maar ook andere soorten
zoals slobeend voorkeur hebben voor natte graslanden met
een geringe drooglegging (van `t Veer et al. 2010). De achteruitgang van deze soorten is waarschijnlijk, in samenhang met
beheer en predatie, hieruit te verklaren. Op basis van de
drooglegging is echter geen verklaring te geven voor de
huidige verspreiding van de grutto. Mogelijk spelen beheer
en kwel die optreedt langs de Waterlandse Zeedijk hierin verder een positieve rol. Kwel zorgt voor een vochtige bodem
dat aantrekkelijk is voor weidevogels.

•

•

Aanbevelingen
•

Samenwerking
In het kader van het project weidevogelkringen verkennen
ANV WLD en LNH samen om in Polder Katwoude samen met
agrariërs en de WBE een weidevogelkring op te richten.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
•

•

Polder Katwoude is een belangrijk weidevogelgebied in
Waterland Oost. Het oostelijk deel kwalificeert zich als
gruttokerngebied en het westelijk deel als weidevogelkerngebied.
De ontwikkeling van de weidevogels in de polder is echter
zeer negatief. De afgelopen 10 jaar is de gemiddelde afname

6-7% per jaar. Vooral in het westelijk deel staan de weidevogels sterk onder druk. De beleidsoorten zijn in tien jaar
meer dan gehalveerd. Alle steltlopers zijn afgenomen, net
zoals de slobeend en de drie zangvogels. Vooral de veldleeuwerik is sterk afgenomen. Als deze trends doorzetten,
zal de polder zich binnen een aantal jaren niet meer
kwalificeren als weidevogelleefgebied.
De predatie wisselt sterk maar is in sommige jaren hoog
(>25 procent). De predatie wordt deels toegeschreven
aan de vos maar precieze gegevens ontbreken. In het
gebied worden wel vossen regelmatig waargenomen.
Op basis van de gegevens van 2009 lijkt het beheer op
orde. Uit nadere analyse van gegevens uit andere jaren
blijkt toch dat grote delen van het gebied vóór 1 juni
worden gemaaid.
Bij nadere analyse van de beheerpakketten SNL blijkt dat
verreweg het grootste oppervlak met agrarisch natuur
beheer bestaat uit percelen met nestbescherming.
Polder Katwoude is een open polder gebied. Het gebied
wordt doorsneden door de N247 en de trekvaart.
De openheid wordt vooral aan de randen van het gebied
bepaald door de waterzuivering, bewoningslinten en
erfaanplanting.
Er is sprake van een grote drooglegging in het land
bouwgebied en deze is ongunstig voor soorten van natte
en vochtige graslanden zoals slobeend en grutto.
De verspreiding van grutto’s is deels te verklaren door
het gevoerde beheer en/of kwel. Of de vogels voldoende
reproductie hebben is niet bekend.
De ANV WLD en LNH zijn bezig een weidevogelkring op
te zetten waarin de boeren en WBE gaan samenwerken.
om het weidevogelbeheer en biotoop te verbeteren.

•

Om de negatieve trend van de weidevogels te doorbreken
is een geïntegreerde aanpak nodig gericht op kwaliteitsverbetering. Het gaat hierbij vooral om verbeteringen ten
aanzien van het weidevogelbeheer en de inrichting van
het gebied. Belangrijke aanknopingspunten zijn het optimaliseren van de waterhuishouding voor de weidevogels
en realisatie van meer kuikenland.
De aandacht dient vooral gericht te zijn op de verbetering
van opgroeimogelijkheden voor kuikens voor met name
de grutto. De beste resultaten zijn te bereiken in gebieden
met een voldoende groot oppervlak aan geschikt kuikenland (kruiden- en structuurrijk halflang gras), al of niet in
combinatie met extensief beweid land. 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.
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•

•

•

•

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) nauw samenwerken met de jagers/WBE.
In de gruttokerngebieden is naast aandacht voor opgroeiende kuikens vooral het behoud of de realisatie van een
hoog waterpeil belangrijk. Polder Katwoude kent over de
gehele oppervlakte een drooglegging tussen > 60 cm.
De weidevogelkring kan samen met de boeren verkennen in hoeverre er draagvlak is en mogelijkheden zijn om
de waterstand in delen van de polder tegen een redelijke
vergoeding op te zetten ten behoeve van de weide
vogels. Overleg en afstemming met HHNK is daarvoor
noodzakelijk.
De openheid in het centrale deel van het gebied is in orde.
De weidevogelkring kan verkennen hoe de bosjes rondom
de waterzuivering en langs de moerasbosjes langs de
Purmer EE teruggezet en/of verwijderd kan worden.
De samenwerking dient in de weidevogelkring voort
varend gestalte te krijgen. De weidevogelkring zal daarbij
samen met ondermeer de agrariërs en WBE de mogelijkheden dienen te verkennen voor de optimalisering van
de inrichting van het gebied,het verbeteren van het
beheermozaïek, het inzichtelijk maken van de predatie en
het terugbrengen daarvan; voorstellen doen voor een
planmatige aanpak van de ganzenproblematiek en de
monitoring daarvan.

Polder Katwoude vanaf de Achterdichting

5 Varkensland-Rietbroek
Het deelgebied Varkensland-Rietbroek wordt in het westen
begrensd door het Noord-Hollands Kanaal en de N235, in het
oosten en noorden door de Purmerdijk, het Oudelandsdijkje
en in het oosten door de N247 tussen Monnickendam en
Broek in Waterland en de Broekermeerdijk. Het gebied
bestaat vooral uit veen- en klei-op-veengronden, petgaten in

het Varkensland en twee droogmakerijen te weten de Noordmeer en Monnikenmeer. Naast bovengenoemde gebieden
vinden we hier de Oude Vennen, Polder de Vurige Staart,
Monnikenbroek, Keerngouw, Binnen- en Buitenweeren en
de Woudweeren. De Polder de Vurige Staart steekt bij Ilpendam als een scheg naar het noorden uit.

Figuur 5.1 Deelgebied Varkensland-Rietbroek. Bron: Topografische Dienst Kadaster.
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Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuur
gebied met een totale oppervlakte van 1.609 ha. Achter
Watergang ligt het natuurgebied Varkensland waarvan 600 ha
begrensd is als natuurgebied. Hiervan is 530 ha in eigendom
van Staatsbosbeheer (SBB). Het natuurgebied bestaat voor
ongeveer tweederde uit rijland en een derde (ca 220 ha) uit
vaarland. 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. Varkensland is zowel aangewezen
onder de Vogel- als de Habitatrichtlijn.
Verder liggen in de Rietbroek, Monnikenbroek, Noordmeer en
de Keerngouw verspreid kleine natuurgebieden veelal met
een weidevogeldoelstelling (particulier natuurbeheer).
In het kader van het SNL zijn de volgende relevante beheertype in het natuurgebiedsplan vastgelegd voor weidevogels:
A01.01 Weidevogelgebied (ca 75% van de opp.), N10.02 Vochtig
hooiland (11% van de opp.) en N13.01 Vochtig weidevogelgrasland (9% van de opp.; zie figuur 3.8 en bijlage 2.1).
Daarnaast zijn er voor de agrariërs mogelijkheden voor het
afsluiten van contracten voor botanisch randenbeheer.
De gronden zijn voor het grootste deel in gebruik als grasland
(1.554 ha) en een bouwland (maïsland 55 ha). Bouwland treffen
we vooral aan in de Riet- en Monnikenbroek, de Buitenweeren
en de Noordmeer. Het agrarisch gebruik bestaat grotendeels
uit grondgebonden (melk)veehouderij. De meeste agrariërs
zijn lid van de ANV WLD en streven naast hun agrarische
bedrijfsvoering een weidevogeldoelstelling na. Op die gronden
hebben zij veelal een overeenkomst in het kader van SNL
(met de ANV WLD) afgesloten voor weidevogelbeheer variërend
van nestbescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer.

Varkensland Beschermd Natuurmonument en
N2000 gebied
Het Beschermd Natuurmonument Varkensland is onderdeel
van het Natura 2000-gebied
Ilperveld, Oostzanerveld, Varkensland en Twiske.
De doelen voor het beschermde Natuurmonument
Varkensland bestaan uit het behoud van:
- landschap: vochtige veenweide gebied, brede
waterlopen met enige rietlanden en –kragen
- landschap: rietlanden en verlandingsvegetaties
- koningsvaren
- veenmosorchis (malaxis)
- welriekende nachtorchis
- bijzondere mossen, levermossen en veenmossen
- rijke broedvogelpopulatie aan weidevogels: grutto, kievit,
scholekster, tureluur, watersnip en kemphaan,

Doelen N2000
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
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 concept gebiedendocument zijn voor de gehele
N2000 gebied 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 van de jaren 70 nog geregeld meer dan
100 hennen (1975 164), in de jaren 80 en het begin van de
jaren 90 nog 10-tallen paren en in 1993-99 gemiddeld 7
paren. In deze eeuw zijn geen broedgevallen meer vast
gesteld. 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 Waterland en
Zaanstreek ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

Watersnip
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 broed-
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Tabel 5.1 Aantallen weidevogels in het deelgebied Varkensland-Rietbroek (1.609 ha) in 1999-2000, 2006 en 2008-2009, de dichtheid (aantal
broedparen per 100 ha grasland plus bouwland) in 2009 en de trend tussen 1999-2000 en 2008-2009. De trend is weergegeven als gemiddelde jaarlijkse toe- of afname in %. Beleidsoorten NH zijn alle soorten weidevogels zonder krakeend, kievit en graspieper. Beleidsoorten SNL
(N13.01) zijn alle soorten zonder scholekster en kievit.

Soort
krakeend
wintertaling
zomertaling
slobeend
kuifeend
scholekster
kievit
kemphaan
watersnip
grutto
tureluur
visdief
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
totaal alle soorten
beleidsoorten NH
beleidsoorten SNL

1999-2000
(a)

2006

2008-2009
(b)

dh 2009

trend b-a

42

155

2
3

1
5

143

9

+ 12

1
2

< 0,1
0,1

24

31

28

1,7

0

12

16

20

1,2

126
588
3
443
122
19
61
43
15
1.503
811
789

137
340
220
85
73
62

101
364
161
85
56
63

6
23

-2
-4

10
5

-9
-4

3,5
3,9

0
+4

2

4

0,2

1.127
570
650

1.028
458
563

64
28
35

vogel van het Nederlandse veenweidegebied. De soort gaat
al vanaf de jaren 70 sterk achteruit. Deze achteruitgang lijkt
nog niet te zijn gestopt. In dit deelgebied broedden in begin
van de jaren 70 nog ten minste 100 paren en aan het eind
van de jaren 90 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 Waterland en 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 Waterland en de Zaanstreek. Veel
paren broeden op tijdelijk geschikte locaties als opspuitterreinen
ten behoeve van stadsuitbreiding, maar in het graslandgebied ook veelvuldig in kleine kolonies, op stukjes kale oever.

-4
-6
-3

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 trend (2003 nog
136 paren). Het gebied levert voldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie.

Weidevogels
Het deelgebied Varkensland-Rietbroek 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 zomer- en wintertaling
(Varkensland). De zangvogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd door veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.

Dichtheid
De totale dichtheid aan weidevogels is de afgelopen tien jaar
sterk afgenomen tot 64 broedparen per 100 ha. Vooral de
grutto is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen met een
gemiddelde jaarlijkse achteruitgang van 9%. De zeer kritische
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Tabel 5.2 Vergelijking aantal territoria van weidevogels in Varkensland: begin jaren negentig (PNI), 1999 (PNI), 2005 (SOVON), 2006
( Weidevogelmonitor Laag Holland), 2008 (van Groen 2008) en 2010 (van Groen 2010).

Soort
zomertaling

wintertaling
slobeend
krakeend
kuifeend
scholekster
kievit
kemphaan
watersnip
grutto
tureluur
kokmeeuw
visdief
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
Totaal

90-92

1999

2005

2006

2008

2010

4
9
26
16
6
95
181
8
4
200
49
70
244
67
31
4

1
2
14
29
6
33
234
0
3
171
51
73
19
25
25
5

1
0
19
36
9
50
111
0
4
93
43
0
0
70
41
1

3
1
25
63
6
44
148
0
0
109
36
0
0
46
40
1

2
0
21
73
12
39
172
0
0
95
43
0
0
42
53
1

0
0
14
79
10
44
126
0
0
99
51
0
2
39
46
2

989

660

442

458

480

431

soorten als watersnip en kemphaan zijn definitief verdwenen.
Landelijk kwalificeert het deelgebied zich tot een leefgebied
van de kritische weidevogels. Kenmerk van deze leefgebieden zijn relatieve hoge dichtheden aan weidevogels (≥ 50
broedparen per 100 hectare), soortenrijkdom en het voor
komen van grutto, tureluur, slobeend, kuifeend, veldleeuwerik
en graspieper (De Graaf & Laporte 2006). Van de verschillende
delen van dit deelgebied classificeert Varkensland zich als
gruttokerngebied en het gebied van de Keerngouw, Buitenen Binnenweeren zich als weidevogelkerngebied. De overige
delen, Polder de Vurige Staart, Rietbroek-Monnikenbroek, de
Monnikenmeer en de Noordmeer classificeren zich niet meer
als weidevogelleefgebied (zie § 3.3 en 3.4).

Ontwikkeling
Tabel 5.1 geeft de ontwikkeling van de weidevogels weer in
termen van aantallen en gemiddelde jaarlijkse toe- of afname
in % tussen 1999-2000 en 2008-2009. Het totaal aantal weidevogels is in deze periode met ruim 30% afgenomen. Tussen
de soortgroepen zien we grote verschillen. Alle steltlopers
nemen af, met de grutto als koploper die ongeveer met 60%
is afgenomen! De meeste eenden nemen toe (krakeend en
kuifeend) of zijn stabiel (slobeend). Bij de zangvogels is het

opmerkelijk dat de aantallen van de veldleeuwerik stabiel
zijn in tegenstelling tot provinciale en landelijke trend.
De veldleeuwerik doet het vooral goed in het Varkensland.
Van het Varkensland zijn veel gegevens bekend (zie tabel 5.2).
Tot begin jaren ’90 stond dit gebied bekend als een zeer goed
weidevogelgebied, waarin zowel de meer algemene als de
meer kritische soorten in relatief hoge dichtheden voor
kwamen. De laatste tien jaar is een achteruitgang van de
vogelstand merkbaar, met name in het noordelijk vaargebied
en de Oude Vennen. De kemphaan en watersnip zijn ver
dwenen. Grutto, kievit, scholekster en slobeend zijn sterk
afgenomen. De tureluur is stabiel en de krakeend is sterk
toegenomen. Opmerkelijk is dat de veldleeuwerik zich redelijk handhaaft. Vanaf 2005 is de achteruitgang gestopt en
stabiliseren de aantallen zich waaronder die van de grutto.

Relatieve dichtheid
Voor 1999-2000, 2006 en 2008-2009 is de relatieve dichtheid
berekend van het totaal aantal broedparen van elf soorten
weidevogels (zie § 3.4) en specifiek de grutto (zie figuur 5.2.-5.7).
De relatieve dichtheid van de weidevogels is op veel plaatsen
sterk afgenomen en concentraties met hoge dichtheden
bevinden zich nu voornamelijk in Varkensland. Met name in
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5.2 weidevogels 2008-2009

5.3 weidevogels 2006

5.4 weidevogels 1999-2000

5.5 grutto 2008-2009

5.6 grutto 2006

5.7 grutto 1999-2000

Figuur 5.2-5.7 Relatieve dichtheid van elf soorten weidevogels (5.2-5.4) en van de grutto (5.5-5.7) in het
deelgebied Varkensland-Rietbroek in 2008-2009, 2006 en 1999-2000.
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gebied voor (de verspreiding in het gebied kan wel van jaar
tot jaar enigszins verschillen, zie figuur 5.8). In 2008-2009
heeft de soort zich praktisch teruggetrokken tot delen van
Varkensland en een klein buitendijks gebied langs de Purmer
Ee. Dit laatstgenoemde gebied heeft SBB sinds een aantal
jaren in eigendom, waarbij het waterpeil is opgezet en het
beheer is veranderd van beweiden naar hooilandbeheer.

Predatie

Figuur 5.8 Verspreiding van territoria van grutto’s in
het Varkensland in 2008 en 2010. Bron: Staatsbosbeheer

het centrale en oostelijk deel zijn concentraties versnipperd
en verdampt. Dit zien we nog sterker terug bij de grutto. In
1999-2000 komen concentraties grutto’s verspreid in het hele

Voor dit deelgebied hebben we de beschikking over de
predatiegegevens van de vrijwillige weidevogelbescherming
(uitgezonderd Varkensland) en specifiek van het Varkensland
vanaf 2007. Tussen 1997 en 2010 varieert de predatie tussen
15% en bijna 70% van het aantal legsels (zie figuur 5.9). Vanaf
2007 neemt de predatie voor gehele gebied af naar circa
35%. Van het Varkensland zijn de laatste jaren de volgende
gegevens bekend over de predatie van legsels: 2007: 55%;
2008: 43%; 2009: 43%; en 2010: 44% (info Ab Blees).
Vooral in de Rietbroek, Monnikenbroek en de Noordmeer
heeft de afgelopen tien jaar veel predatie plaatsgevonden.
Uit onderzoek bleek dat daar veel nachtelijke predatie plaatsvond (Teunissen et al. 2005). Vooral zoogdieren als vos prederen
s`nachts. Vossenburchten zijn aangetroffen bij boerderijen in
Overleek en de Noordmeer, het bosje aan de Drievaart en in
het Varkensland. Aanwas van vossen vindt onder meer plaats
vanuit de Purmer waar in het Purmerbos jarenlang geen
regulering heeft plaatsgevonden. Verder wordt melding
gemaakt van de aanwezigheid van hermelijn, zwarte kraai,

figuur 5.9 Legselverliezen door predatie in Varkensland-Rietbroek in % van de gevonden legsels in 1997-2010. Bron: ANV WLD en Landschap
Noord-Holland.
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Bos aan de Drievaart in het Varkensland met links de hoogspanning

havik en buizerd. Zo zijn in het Varkensland in 2006 en 2010 7
en 5 territoria van de buizerd vastgesteld (Visbeen 2006; en
Groen 2010).
Voor een cijfermatige onderbouwing van predatie is het nodig
dat de gegevens (blijvend) systematisch worden verzameld.
Het verzamelen van die gegevens dient echter enige voorzichtigheid plaats te vinden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
het controleren en onderzoeken van een weidevogelnest de
predatiekans doet toenemen (Goedhart et al. 2010). Nest
bezoeken dienen dan ook tot minimum beperkt te worden.

Ganzen
In dit deelgebied komen in de winter in verhouding tot de
andere gebieden geringere aantallen ganzen voor. Het
gebied is niet begrenst als foerageergebied. Toch nemen hier
de aantallen toe met maxima van 2.000-3.000 kolganzen en
1.000 en 2.000 brandganzen. Het aantal broedparen grauwe
gans is nog beperkt maar de ganzen beginnen hier ook vaste
voet aan de grond te krijgen. In Varkensland broeden ganzen

vanaf de jaren negentig. In 2010 werden 131 paar grauwe
ganzen (inclusief soepganzen) en 13 paar brand- en Canadese
ganzen vastgesteld. De laatste twee jaar zijn hier nesten van
de ganzen opgezocht en eieren geschud/gedompeld om de
broedpopulatie te beperken.

Beheer
In bijlage 2.1 zien we de verschillende beheerpakketten zoals
die in het collectief weidevogelplan zijn opgenomen. In grote
delen beperkt het beheer zich tot legselbeheer. Uit onderzoek uit 2003 en 2006 blijkt dat in een aantal gebieden zoals
bij Overleek en ten noorden van Broek in Waterland veel
percelen veelal in de eerste helft van mei worden gemaaid.
Dat maakt de beheermozaïek niet geschikt voor soorten als
de grutto. In de natuurgebieden vindt veelal aangepast
beheer plaats in de vorm van maaien na 15 juni of extensief
weiden. In het Varkensland is eind mei en begin juni in 2008
en 2010 een behoorlijk aandeel (intensief ) beweid grasland
vastgesteld, op respectievelijk 115 ha en 131 ha (van Groen
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2008, 2010). Het areaal hooiland is beperkt. In het kader van
de overeenkomst tussen de ANV WLD en SBB wordt het
beheer in het Varkensland door agrariërs uitgevoerd. De verruiging van de graslanden is de laatste jaren teruggedrongen.
Via de Kwaliteitsimpuls zijn de percelen bemest, bekalkt en is
plaatselijk pitrus bestreden.

Openheid
Varkensland-Rietbroek is een redelijk open gebied waarbij de
belangrijkste verstoringsbronnen zich bevinden rondom en
langs de bebouwing en de wegen (zie bijlage 2.2). Binnen de
polders is er sprake van behoorlijke openheid. In Varkensland
zijn er meer verstoringsbronnen aanwezig. Zo loopt er dwars
door het gebied een hoogspanningsleiding en ligt langs de
Drievaart een perceel met opgaand bos en het aangeplante
Marsbosje. Verder liggen er langs de Gouwsloot en ten zuiden
van Overleek enkele percelen met berkenbroekbos. De meeste
rietpercelen/veenmosrietlanden met een botanische doelstelling worden jaarlijks gemaaid. In het centrale deel van het
veld liggen enkele percelen met overjarig rietland waar rietvogels broeden zoals roerdomp, snor en rietzanger. Het riet
wordt hier cyclisch gemaaid. Hier en daar bevinden zich ook
rietkragen tussen de percelen. Langs het wandelpad van
Watergang naar Broek in Waterland was in 2010 opslag van
struiken en overjarig riet verwijderd. Verder zijn enkele percelen
in het Varkensland behoorlijk bedekt door pitrus (>25% van
de opp.) waardoor ze minder geschikt zijn voor de meeste
soorten weidevogels.

jaar SBB het beheer van het gebied overdraagt aan de ANV
WLD. Die besteedt het beheer op haar beurt weer uit aan
zeven veehouders uit het gebied. De beheerdoelstelling is
weidevogelgebied. De boeren ontvangen voor hun werk een
vergoeding die bestaat uit een bijdrage van SBB en een vaartoeslag. In de overeenkomst is afgesproken welke werkzaamheden de veehouders minimaal uitvoeren. De minimale variant is een beweidingplan. Daarnaast wordt gezocht naar
extra middelen om het beheer nog meer te verbeteren. In
het gebied is verder een ‘beheerregisseur’ actief. Deze heeft
de bevoegdheid om ad hoc aanpassingen te doen in het
beheerplan afhankelijk van waar vogels broeden of kuikens
rondlopen. Het beheerplan is door de ANV WLD samen met
SBB opgesteld.
In het kader van het project weidevogelkringen verkennen
ANV WLD en LNH samen de mogelijkheden om in Varkensland-Rietbroek samen met agrariërs, SBB en de WBE een
weidevogelkring op te richten.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
-

Drooglegging
Binnen het gebied bestaan er grote verschillen in de berekende
drooglegging (zie bijlage 2.3). Vooral het Varkensland, een
deel van de Achtervennen en de gronden grenzend aan de
Leek en Purmer Ee hebben een geringe drooglegging (<2040cm). Aan de Leek bevinden zich echter ook enkele percelen
met een individuele onderbemaling die niet op de kaart
zichtbaar zijn. Het grootste deel van het gebied heeft een
drooglegging tussen de 40-100 cm. Opvallend is dat de
percelen met particulier natuurbeheer hier ook deel van
uitmaken. Op een deel van die gronden wordt het waterpeil
opgezet (info Sjaak Hoogendoorn) of zijn plannen voor optimalisering van het waterpeil voor weidevogels. De meeste
grutto’s zijn vastgesteld op de gronden met een geringe
drooglegging.

-

-

-

Samenwerking
De ANV WLD en SBB hebben een overeenkomst afgesloten
over het beheer van het vaarland in het natuurgebied
Varkensland. Hierbij gaat het om ongeveer 150 hectare. In de
overeenkomst is afgesproken dat voor de komende twaalf

-

Varkensland-Rietbroek is een belangrijk weidevogel
gebied in Waterland Oost.
Er zijn echter grote verschillen in aantallen en ontwikkeling de verschillende delen van het gebied. Het natuur
gebied Varkensland is nog steeds een belangrijk weide
vogelgebied met een hoge soortenrijkdom, waaronder
de zeer kritische zomertaling en ruim de helft van alle
grutto’s die in het deelgebied als geheel broeden.
De kemphaan en watersnip zijn helaas verdwenen. Vanaf
1999 zijn de aantallen sterk afgenomen in Varkensland,
na 2005 s tabiliseren de aantallen zich min of meer.
Opmerkelijk is het grote aantal veldleeuweriken.
Polder Vurige Staart, de Monniken- en Rietbroek, de
Monnikenmeer en de Noordmeer herbergen nog maar zo
weinig weidevogels, dat deze zich niet meer kwalificeren
als weidevogelleefgebied.
Het beheer in de delen Rietbroek, Binnen- en Buiten
weeren is niet op orde; er wordt veelal te vroeg (half mei
of eerder) gemaaid. In het Varkensland bestaat het beheer
vooral uit weiden.
De beschikbare gegevens wijzen op een hoge predatie
(>50 procent), maar de predatie is de laatste jaren wat afgenomen. De predatie wordt grotendeels toegeschreven
aan vossen maar precieze gegevens ontbreken veelal. In
het gebied worden vossen wel regelmatig waargenomen.
Het aantal broedende ganzen neemt ondanks de genomen
maatregelen in Varkensland toe.
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Zomertaling

-

-

De openheid wordt vooral aan de randen van het gebied
bepaald door bewoningslinten, erfbeplanting. In het
Varkensland zelf is de hoogspanningsleiding, enkele bosjes
en enkele percelen overjarig rietland beeldbepalend. Verder
liggen er nog enkele percelen met behoorlijk aandeel pitrus.
Er is een duidelijke scheiding in de drooglegging tussen
het natuurgebied Varkensland en de aangrenzende
(landbouw)gebieden. Opvallend is dat de gronden met
particulier natuurbeheer (nog) geen vast aangepast peil
hebben voor weidevogels. De grutto’s concentreren zich
in de delen met een geringe drooglegging zoals Varkensland en langs de Purmer Ee. Het laatste gebied is succesvol voor grutto’s sinds het waterpeil is opgezet en er laat
wordt gemaaid.

-

Voor het beheer van het Varkensland is er een langjarige
overeenkomst tussen de ANV WLD en SBB. In het kader
van het project weidevogelkringen verkennen ANV WLD
en LNH de mogelijkheden om in Varkensland-Rietbroek
samen met agrariërs, SBB en de WBE een weidevogelkring
op te richten.

Aanbevelingen
-

Een geïntegreerde aanpak gericht op kwaliteitsverbetering
van verschillende factoren wordt hierbij sterk aanbevolen.
Om de negatieve trend te doorbreken zal de kwaliteit van
het weidevogelbeheer en de inrichting van het gebied
sterk dienen te verbeteren. Aanknopingspunten zijn het
optimaliseren van de waterhuishouding voor de weidevogels, realisatie van meer kuikenland en verbeteren van
de openheid.
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-

-

-

Voor de kwaliteitsverbetering dient de aandacht vooral
gericht te zijn op de verbetering van opgroeimogelijk
heden voor kuikens voor met name grutto. De beste
resultaten zijn te bereiken in gebieden met een voldoende groot oppervlak aan geschikt kuikenland (kruiden- en
structuurrijk halflang gras), al of niet in combinatie met
extensief beweid land. 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.
Varkensland is een belangrijk kerngebied voor de grutto.
De opgroeimogelijkheden van de grutto kan hier worden
verbeterd door het areaal hooiland te vergroten.
Om meer zicht te krijgen op de predatie is het belangrijk
de legselgegevens zorgvuldig bij te houden en de predatoren in kaart te brengen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de ganzenpopulatie. Het is van belang dat de
beheerders (ANV en Staatsbosbeheer) nauw samenwerken met de jagers/WBE.
Alhoewel een aantal delen zich niet meer kwalificeren
als weidevogelleefgebied is het wel zaak in de kansrijke
delen aandacht te besteden voor opgroeiende kuikens en
vooral het behoud of de realisatie van een hoog waterpeil
is belangrijk. In de gebieden met een substantiële opper-

-

-

vlakte particulier natuurbeheer (Achtervennen, Riet- en
Monnikenbroek, Keerngouw en Noordmeer is aan te
bevelen een kwaliteitslag te maken in waterhuishouding
en beheer. Het buitendijkse land aan de Purmer Ee kan
hier als positief voorbeeld dienen. Overleg en afstemming
met HHNK en de agrariërs is daarvoor noodzakelijk. HHNK
stelt in 2011 een nieuw watergebiedsplan op waarin de
wensen opgenomen kunnen worden.
De openheid in het overgrote deel van het gebied is in
orde. De ANV WLD en SBB kunnen verkennen hoe zij in
het Varkensland verruiging verder kunnen tegengaan en
enkele centrale bospercelen kunnen verwijderen. Verder
is het wenselijk de pitruspercelen (blijvend) gericht aan te
pakken om de pitrus terug te dringen.
De samenwerking in de vorm van een weidevogelkring
dient op korte termijn gestalte te krijgen. Een weidevogelkring zal de mogelijkheden dienen te verkennen voor
de optimalisering van de inrichting van het gebied en het
verbeteren van het beheermozaïek.

6. Buitengouw-Rijperweeren
Het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren wordt in het westen
begrensd door de N247 tussen Broek in Waterland en
Monnickendam, ten noorden en oosten door respectievelijk
Monnickendam en de Waterlandse Zeedijk, ten zuiden
door de Uitdammer- en Holysloter Die en de ringdijk van
de Belmermeer/Volgermeerpolder. Het gebied bestaat vooral
uit veen- en klei-op-veengronden. Naast bovengenoemde
gebieden vinden we hier Verdeek, Binnen- en Buitengouw,
Mijsenhemmen, Peereboom, De Nes, Opperwoud en
Rijperweeren.
Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuur
gebied met een totale oppervlakte van 1.210 ha waarvan
34% natuurgebied en 66% landbouwgebied. Staatsbos
beheer (SBB) heeft verspreid gronden in eigendom in
Verdeek, Peereboom, De Nes, Oppperwoud, langs de ver
schillende Aeën, Dieën en de Kleine en Grote Poel. Verder liggen
in delen van de Buiten- en Binnengouw, langs de Rijperweg en
De Belmermeer verspreid kleinere natuurgebieden met een

weidevogeldoelstelling (particulier natuurbeheer).
Her en der komen bijzondere verlandingsvegetaties voor,
waaronder overgangsvenen (veenmosrietland).
In het kader van het SNL zijn de volgende relevante beheertype in het natuurgebiedsplan vastgelegd voor weidevogels:
A01.01 Weidevogelgebied (circa 60% van de opp.), N10.02
Vochtig hooiland (38% van de opp.) en het restant aan andere
natuurbeheertypen (zie ook figuur 3.8 en bijlage 3.1). Daarnaast zijn er voor de agrariërs binnen het SNL mogelijkheden
voor het afsluiten van beheerpakketten voor botanisch randenbeheer en ganzenopvang.
De gronden zijn voor het grootste deel in gebruik als grasland
(1.175 ha) en klein deel bouwland (maïsland 55 ha). Bouwland
treffen we vooral aan in de Belmermeer, langs de Aandammergouw en in Mijsenhemmen. Het agrarisch gebruik
bestaat grotendeels uit grondgebonden (melk)veehouderij.
De meeste agrariërs zijn lid van de ANV WLD en streven naast
hun agrarische tak een weidevogeldoelstelling na. Op die
gronden hebben zij veelal een overeenkomst in het kader

Figuur 6.1 Deelgebied Buitengouw-Rijperweeren. Bron: Topografische Dienst Kadaster.
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van SNL (met de ANV WLD) afgesloten voor weidevogelbeheer
variërend van nestbescherming tot percelen met uitgesteld
maaibeheer.

Weidevogels
Het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren 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 twee
zeer kritische soorten: zomertaling en watersnip. De zang
vogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd door veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. Grote delen b
 ehoren
tot de meest soortenrijke weidevogelgebieden, niet alleen
van Laag Holland, maar ook van Noord-Holland.

Dichtheid
De totale dichtheid aan weidevogels bedraagt 97 broedparen
per 100 ha. Het gebied behoort tot één van de betere weidevogelgebieden in Laag Holland. Vooral grutto en tureluur
bereiken hoge dichtheden. Landelijk kwalificeert het gebied

zich tot één van de leefgebieden van de zeer kritische weidevogels, waar twee van de drie soorten nog aanwezig zijn. Kenmerk van deze leefgebieden zijn relatieve hoge dichtheden
aan weidevogels (≥ 50 broedparen per 100 hectare), soortenrijkdom en het voorkomen van watersnip, kemphaan, zomer
taling, grutto, tureluur, slobeend, kuifeend, veldleeuwerik en
graspieper (De Graaf & Laporte 2006). Het gehele deelgebied
is aangewezen als weidevogelleefgebied en vrijwel ook als
gruttokerngebied. Alleen de Belmermeer kwalificeert zich niet
als gruttokerngebied maar als weidevogelkerngebied.

Ontwikkeling
Tabel 6.1 geeft de ontwikkeling van de weidevogels weer in
termen van aantallen en de gemiddelde jaarlijkse toe- of
afname in % tussen 1999-2000 en 2009. Het totaal aantal weidevogels is in die periode met ruim 25% afgenomen. Opmerkelijk is dat de aantallen weidevogels tussen 1999-2000 en
2006 zijn toegenomen. Dat verschil komt voor het overgrote
deel voor rekening van twee soorten: krakeend en kievit. Een
mogelijke verklaring voor dit verschil is dat er in 2006 veel

tabel 6.1 Aantallen weidevogels in het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren (1.210 ha) in 1999-2000, 2006 en 2009, de dichtheid (aantal
broedparen per 100 ha grasland plus bouwland) in 2009 en de trend tussen 1999-2000 en 2009. De trend is weergegeven als gemiddelde jaarlijkse toe- of afname in %. Beleidsoorten NH zijn alle soorten weidevogels zonder krakeend, kievit en graspieper. Beleidsoorten SNL (N13.01)
zijn alle soorten zonder scholekster en kievit.

1999-2000
(a)

2006

2009
(b)

dh 2009

trend b-a

krakeend
wintertaling

60
-

207
-

131
-

11

+9

zomertaling
slobeend

2

3

5

0,4

50
15
117
519
1

69
21
126
641
4

49
27
93
296
-

4,1
2,3
8
25

1

5

1

< 0,1

537
182
14
64
12

581
188
49
10

355
171
15

30
14

-4
- 0,5

1,3

- 15

1,4
0,8
97
60
65

soort

kuifeend
scholekster
kievit
kemphaan
watersnip
grutto

tureluur
visdief
veldleeuwerik

graspieper
gele kwikstaart
totaal alle soorten

beleidsoorten NH
beleidsoorten SNL

15

6

17
9

1.589
984
953

1.910
1.052
1.143

1.169
725
780

0
+7
-2
-6

-3
-3

-2

45

6.2 weidevogels 2009

6.5 grutto 2009

6.3 weidevogels 2006

6.6 grutto 2006

6.4 weidevogels 1999-2000

6.7 grutto 1999-2000

figuur 6.2-6.7 Relatieve dichtheid van elf soorten weidevogels (6.2-6.4) en van de grutto (6.5-6.7) in het deelgebied BuitengouwRijperweeren in 2009, 2006 en 1999-2000.
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meer tijd is besteed tijdens het veldwerk dan bij de beide
andere tellingen.
Behalve de tureluur nemen alle steltlopers af, met als kop
loper de kievit die gemiddeld met 6% per jaar afneemt. De
eenden nemen toe (krakeend en kuifeend) of zijn stabiel
(slobeend). Bij de zangvogels valt de sterke terugval van de
veldleeuwerik op (gemiddeld 15% per jaar). De watersnip en
zomertaling zijn nog aangetroffen, kemphaan en visdief lijken
nu verdwenen uit het gebied.

Relatieve dichtheid
Voor 1999-2000, 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid
berekend van het totaal aantal broedparen van elf soorten
weidevogels (zie § 3.4) en van de grutto (zie figuur 6.2.-6.7).
Concentraties met hoge dichtheden vinden we verspreid
door het gebied, waarvan de belangrijkste voorkomen bij
Verdeek, bij Mijsenhemmen, bij het Bozenmeer-Kerken Ae en
langs de Rijperdwarsweg. Vergeleken met de beide voorgaande tellingen zijn de grotere concentraties met hoge
dichtheden versnipperd en deels verdampt.
De versnippering zien we sterker terug als we inzoomen op
de grutto. In 1999-2000 komt de soort nog in grote delen van
het deelgebied voor, in 2009 zijn de concentraties veel kleiner
en erg verspreid. Vooral in het gebied langs de Rijperweg-
Rijperdwarsweg zijn veel grutto’s verdwenen. Opvallend is de
hot spot bij Verdeek, die in alle drie tellingen aanwezig is.

Predatie
Voor het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren hebben we
de beschikking over de predatiegegevens van de vrijwillige
weidevogelbescherming. Tussen 1997 en 2010 varieert de
predatie tussen 18 en 45% van het aantal legsels (zie figuur
6.8). Jaarlijks wisselt de predatie sterk. Vooral in Belmermeer
en langs de Rijperweg maar ook andere delen heeft de
afgelopen jaren veel predatie plaatsgevonden. Vooral voor
de sanering van de Volgermeerpolder werd veel predatie uit
de Belmermeer gemeld.
In sommige jaren wordt vooral predatie door vossen gemeld.
Verder wordt melding 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. Het verzamelen
van die gegevens dient echter met enige voorzichtigheid
plaats te vinden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het
controleren en onderzoeken van een weidevogelnest de
predatiekans doet toenemen (Goedhart et al. 2010). Nest
bezoeken dienen dan ook tot minimum beperkt te worden.

Ganzen
In de Buitengouw-Rijperweeren komen veel ganzen voor.
Het gebied is voor een belangrijk deel begrenst als foerageergebied. In de winter verblijven circa 5.000- 7.000 brandganzen
en 3.000-4.000 kolganzen. Daarnaast verblijven er jaarrond
veel grauwe ganzen. Belangrijke opgroeigebieden van ganzen

figuur 6.8 Legselverliezen door predatie in het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren in % van de gevonden legsels in 1997-2010.
Bron: ANV WLD en Landschap Noord-Holland.
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Kemphaan

met kuikens liggen bij de Peereboom, Binnenbraak en Polder
de Nes. Hier liggen van oudsher zeer goede weide
vogelgebieden c.q. kruidenrijke graslanden met aangepast
beheer (maaien na 15 juni). De laatste jaren zijn deze gebieden
eind mei begin juni nauwelijks meer van belang voor weidevogels met jongen door intensieve begrazing door ganzen.
In 2010 hebben tussen half mei en half juni circa 1.500-2.000
ganzen in de Peereboom geruid. De weidevogeldoelstelling
staat hier zwaar onder druk.

Beheer
In bijlage 3.1 zien we de verschillende beheerpakketten zoals
die in het collectief weidevogelplan zijn opgenomen. In
enkele gruttorijke delen van het gebied beperkt zich het
beheer tot legselbeheer (ten noordoosten van Broek in
Waterland) of maakt geen deel uit van het collectieve beheerplan (het oostelijk deel ten zuiden van de Rijperweg). In 2009
was op een aantal locaties met veel grutto’s eind mei onvoldoende ongemaaid grasland aanwezig is zoals in de Binnengouw, ten zuiden van de Rijperweg en ten noordoosten van
Broek in Waterland. In belangrijke kerngebieden van grutto’s
zoals Verdeek, langs de Aandammergouw en delen van de
Rijperweg en Opperwoud zien we een behoorlijk areaal
ongemaaid grasland gemixed met beweiding.

Openheid
De Buitengouw-Rijperweeren is een redelijk open gebied
waarbij de belangrijkste verstoringsbronnen zich bevinden
rondom en langs de bebouwing, de Waterlandse Zeedijk
(met onder meer Camping Uitdam) en de wegen (zie bijlage
3.2). Binnen de polders is er sprake van openheid. Langs de
verschillende wateren zijn rietkragen aanwezig en in sommige
gevallen is er sprake van verruiging door bramen of bosjes
(bijvoorbeeld langs de Boomsloot en Uitdammer Die). In de
Buitengouw is een perceel met een bos. De laatste jaren
heeft Staatsbosbeheer een flinke inspanning geleverd door
bosjes op te ruimen langs de 2e Katsloot, bij het Eiland, en in
de omgeving van de Aandammerbrug. Op een aantal locaties
vindt verrommeling plaats door paardenhouderij (linten en
verruiging van grasland) zoals langs de Peereboomweg/
Atjehgouw en de Belmermeer. Landschap Noord-Holland
heeft aanbevelingen opgesteld om hekken en afrasteringen
landschappelijk in te passen (Schuurman 2010). Door de
sanering van de Volgermeerpolder heeft de Belmermeer
aan openheid gewonnen. Van belang is gebieden met
belangrijke weidevogelconcentraties te vrijwaren van
ruimtelijke ingrepen.
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Rijperweg

Drooglegging
Binnen het gebied bestaan er grote verschillen in de berekende
drooglegging (zie bijlage 3.3). De groene delen op kaart geeft
de ligging van de percelen met een geringe drooglegging
weer (0-40 cm). Dit zijn voor een groot deel de natuurgebieden
van SBB. In de rest van het gebied zijn verschillende blok
bemalingen gesticht met een berekende drooglegging tussen
de 40-100 cm. Opvallend is dat veel percelen met particulier
natuurbeheer hier ook deel van uitmaken. Enkele percelen
in de Belmermeer kennen een nog grotere drooglegging.
De meeste grutto’s zijn vastgesteld op de gronden met een
geringe drooglegging.

Samenwerking
In het kader van het project weidevogelkringen verkennen
ANV WLD en LNH de mogelijkheden om in Buitengouw-Rietbroek samen met agrariërs, SBB en de WBE een weidevogelkring op te richten.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
•

•

•
•
•

De Buitengouw-Rijperweg is een zeer belangrijk weide
vogelgebied in Laag Holland gemeten naar dichtheden
en soortenrijkdom.
Er zijn tussen de verschillende delen grote verschillen in
aantallen en ontwikkelingen. Belangrijke concentraties
weidevogels zien we in de natuurgebieden van SBB zoals
Verdeek. Plaatselijk vinden we een hoge soortenrijkdom aan
weidevogels met zeer kritische soorten als zomertaling en
watersnip. De kemphaan is in 2009 niet meer aangetroffen.
Vanaf 1999 zijn de weidevogels licht afgenomen. Kievit en
veldleeuwerik vertonen sterkste afname.
Het gehele deelgebied kwalificeert zich als gruttokern
gebied behalve De Belmermeer (weidevogelkerngebied).
In delen van het agrarische gebied is het beheer niet
gunstig voor grutto’s (teveel vroeg gemaaid grasland)
zoals in delen van de Binnengouw, delen van de Rijperweg, Mijsenhemmen en ten noordoosten Broek in Waterland. De verwachting is dat als het beheer niet wijzigt,
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•

•

•

•

de aantallen grutto’s hier de komende jaren verder zullen
afnemen.
De predatie wisselt sterk van jaar op jaar (18-45%) en
wordt grotendeels toegeschreven aan de vos. Precieze
gegevens ontbreken, maar in het gebied worden regelmatig vossen waargenomen.
In het gebied komen veel ganzen voor. Vooral in de
broedtijd worden belangrijke weidevogelgebieden
-verstoord door intensieve begrazing door ganzen met
jongen of een ruigroep. De weidevogeldoelstelling staat
hier zwaar onder druk.
De openheid wordt vooral aan de randen van het gebied
bepaald door bewoning en erfaanplanting. Op een aantal
plaatsen is langs wateren sprake van verruiging met
bramen en bomen.
Er is een duidelijke scheiding in de drooglegging tussen
de natuurgebieden van SBB en de aangrenzende (landbouw)gebieden. Opvallend is dat de gronden met
particulier natuurbeheer geen aangepast peilbeheer
hebben voor de weidevogels. De grutto’s concentreren
zich voor een belangrijk deel in de gebieden met een

Hoogwatersloot in Opperwoud

•

geringe drooglegging zoals Verdeek en Opperwoud.
In het kader van het project weidevogelkringen ver
kennen ANV WLD en LNH de mogelijkheden om in
Buitengouw-Rietbroek samen met agrariërs, SBB en de
WBE een weidevogelkring op te richten.

Aanbevelingen
•

•

De afname van de weidevogels in het deelgebied Buitengouw-Rijperweg is gering. Toch is aandacht op zijn plaats
gezien de negatieve trend en de afname van soorten
rijkdom. Zo is de kemphaan waarschijnlijk verdwenen en
neemt de veldleeuwerik sterk af. Een geïntegreerde aanpak gericht op kwaliteitsverbetering van verschillende
factoren wordt hierbij sterk aanbevolen. Om de negatieve
trend te doorbreken zal de kwaliteit van het weidevogelbeheer en de inrichting van het gebied sterk dienen te
verbeteren. Aanknopingspunten zijn het optimaliseren van
de waterhuishouding voor de weidevogels, realisatie van
meer kuikenland en lokaal verbeteren van de openheid.
Voor de kwaliteitsverbetering dient de aandacht vooral
gericht te zijn op de verbetering van opgroeimogelijk
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•
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heden voor met name gruttokuikens. Vooral langs de Rijperweg, Binnengouw en ten noordoosten van Broek in
Waterland ligt een extra beheeropgave. De beste resul
taten zijn te bereiken in gebieden met een voldoende
groot oppervlak aan geschikt kuikenland (kruiden- en
structuurrijk halflang gras), al of niet in combinatie met
extensief beweid land. 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.
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) nauw samenwerken met de jagers/WBE.
In overleg met Staatsbosbeheer en andere grondgebruikers (o.a. ANV WLD) kan een verkenning plaatsvinden hoe
om te gaan met de ganzenproblematiek. De weidevogelkring kan hierin ook een initiërende rol spelen.
Behoud en/of de realisatie van een hoog waterpeil is belangrijk. Vooral de gebieden met substantiële oppervlakte
particulier natuurbeheer (Buitengouw en Belmermeer)
kunnen een kwaliteitslag maken in waterhuishouding.
Overige gebieden zijn misschien ook kansrijk zoals delen
van de Rijperweg en ten noordoosten van Broek in Waterland. Overleg en afstemming met HHNK is daarvoor noodzakelijk. HHNK stelt in 2011 een nieuw watergebiedsplan

•

•

op waarin de wensen opgenomen kunnen worden.
De openheid in het centrale deel van het gebied is over
het algemeen in orde. De nog aanwezige knelpunten
kunnen gericht door de weidevogelkring aangepakt
worden. Er zijn verder oplossingen voor handen voor de
landschappelijke inpassing van de paarden/ponyhouderij.
Locaties met belangrijke weidevogelconcentraties dienen
in de toekomst gevrijwaard te zijn van ruimtelijke ingrepen.
De samenwerking tussen de grondeigenaren en beheerders kan in de weidevogelkring gestalte krijgen. De weidevogelkring kan daarbij de mogelijkheden verkennen voor
de optimalisering van de inrichting van het gebied, het
verbeteren van het beheermozaïek, monitoring en verminderen van predatie, en voorstellen doen voor de
aanpak van de ganzenproblematiek.

7. Bloemendalerweeren
Het deelgebied Bloemdalerweeren wordt in het noorden
begrensd door de Uitdammer Die en Holysloter Die, in het
noordwesten door de Poppendammergouw, in het zuid
westen door de Gouw en de Durgerdammergouw, Polder
IJdoorn en in het oosten door de Waterlandse Zeedijk. Het
gebied bestaat vooral uit veen- en klei op veengronden.
Naast bovengenoemde gebieden vinden we hier Kinsel,
Smeerketel, de Munt, Kinselmeer, Barnegat en de droog
makerij Blijkmeerpolder.
Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuurgebied
met een totale oppervlakte van 758 ha waarvan 49% natuur
gebied en 51% landbouwgebied. Staatsbosbeheer heeft

gronden in eigendom in De Munt, bij het Goudriaankanaal en
langs het Holysloter en Ransdorper Die, Smeerketel, Bloemendalerweeren en Barnegat. Verder ligt in de omgeving van het
Barnegat een kleiner natuurgebied met een weide
vogeldoelstelling (particulier natuurbeheer). De gemeente
Amsterdam heeft aan het begin van de Poppendammergouw
enkele percelen met een hoog waterpeil in eigendom. Verder
liggen verspreid door het gebied allerlei bijzondere verlandingsvegetaties, waaronder overgangsvenen (veenmosrietland).
In het kader van het SNL zijn de volgende relevante beheertype in het natuurgebiedsplan vastgelegd voor weidevogels:
A01.01 Weidevogelgebied (circa 88% van het oppervlak),
N10.02 Vochtig hooiland (10%) en het restant aan andere

Figuur 7.1 Deelgebied Bloemendalerweeren Bron: Topografische Dienst Kadaster.
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soort
krakeend

wintertaling
zomertaling
slobeend

kuifeend
scholekster
kluut
kievit

kemphaan
watersnip
grutto

tureluur
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
totaal alle soorten

beleidsoorten NH
beleidsoorten SNL

2000
(a)
24

2006

2009

dh 2009

trend b-a

132

1
4

2
5

115

15

+ 15

4
2

0,5
0,3

27
12
63
5
348

76
18
75
23
514

57
36
55

8
4,7
7

32

4,0

328

43

5
2

3
18

1
15

0,1
2,0

434
114
32
20

474
160
24
28

367
174
6
18

48
23
0,8
2,4

(b)

8

10

12

1,6

1.099
702
688

1.562
865
973

1.222
729
839

161
96
111

+9
+ 13
- 1,5
- 0,5

- 1,5
+5
- 15
0
+1
+ 0,5

+2

tabel 7.1 Aantallen weidevogels in het deelgebied Bloemendalerweeren (758 ha) in 2000, 2006 en 2009, de dichtheid (aantal broedparen per
100 ha grasland plus bouwland) in 2009 en de trend tussen 2000 en 2009. De trend is weergegeven als gemiddelde jaarlijkse toe- of afname in
%. Beleidsoorten NH zijn alle soorten weidevogels zonder krakeend, kievit en graspieper. Beleidsoorten SNL (N13.01) zijn alle soorten zonder
scholekster en kievit.

 atuurtypen (zie ook figuur 7.8 en bijlage 4.1). Daarnaast zijn
n
er voor de agrariërs binnen het SNL mogelijkheden voor het
afsluiten van beheerpakketten voor botanisch randenbeheer
en ganzenopvang.
De gronden zijn voor het grootste deel in gebruik als grasland
(755 ha) en een zeer klein deel bouwland (maïsland 3 ha).
Bouwland treffen we alleen aan langs de Poppendammergouw. Het agrarische gebruik bestaat grotendeels uit grondgebonden (melk)veehouderij. De meeste agrariërs zijn lid van
de ANV WLD en streven binnen hun agrarische bedrijfsvoering
een weidevogeldoelstelling na. Zij hebben veelal een overeenkomst in het kader van SNL (met de ANV WLD) afgesloten
voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot
percelen met uitgesteld maaibeheer.

Weidevogels
De Bloemendalerweeren is een weidegebied waar de kievit,
grutto, tureluur en scholekster algemene soorten zijn. Ook
slobeend, krakeend en kuifeend komen hier in relatief hoge
dichtheden voor. Van bijzonder belang is het voorkomen
van zeer kritische soorten als zomertaling, kemphaan en

 atersnip. Vooral de grote aantallen watersnippen in de
w
Munt zijn bijzonder. De kluut komt voor bij permanente
plas-drasterreinen bij de Kinsel en in de Polder IJdoorn. De
zangvogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd door
veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. Grote delen,
waaronder de Munt, behoren tot de meest soortenrijke
weidevogelgebieden, niet alleen van Laag Holland, maar
ook van Nederland.

Dichtheid
De totale dichtheid aan weidevogels bedraagt maar liefst 161
broedparen per 100 ha. Het gebied behoort tot één van de
beste weidevogelgebieden in Laag Holland. Vooral de kievit,
grutto en tureluur bereiken hier zeer hoge dichtheden. Bijzonder zijn hier de hoge aantallen van de watersnip. Landelijk
kwalificeert het gebied 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, kemphaan, zomertaling, grutto, tureluur,
slobeend, kuifeend, veldleeuwerik en graspieper (De Graaf &
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7.2 weidevogels 2009

7.5 grutto 2009

7.3 weidevogels 2006

7.6 grutto 2006

7.4 weidevogels 2000

7.7 grutto 2000

Figuur 7.2-7.7 Relatieve dichtheid van elf soorten weidevogels (7.2-7.4) en van de grutto (7.5-7.7) in het deelgebied Bloemendalerweeren in 2009, 2006 en 2000.
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Laporte 2006). Het gebied voldoet ruimschoots aan de criteria
voor gruttokerngebied.

Ontwikkeling
Tabel 7.1 geeft de ontwikkeling van de weidevogels weer in
termen van aantallen en de gemiddelde jaarlijkse afname in
% tussen 2000 en 2009. Het totaal aantal weidevogels is tussen
1999 en 2009 jaarlijks gemiddeld met 1% toegenomen.Tussen
de soortgroepen zien we grote verschillen. Steltlopers nemen
licht af, behalve de tureluur die sterk is toegenomen. Krakeend, kuifeend en slobeend nemen toe. De zangvogels zijn
redelijk stabiel, behalve de veldleeuwerik die sterk is
afgenomen. Uitzonderlijk is de toename van de watersnip te
noemen. Van de meeste soorten waren de aantallen in 2006
hoger dan in 2009. Vooral bij de kievit is dit verschil extreem.

Relatieve dichtheid
Voor 1999, 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid berekend
van het totaal aantal broedparen van elf soorten weidevogels
(zie § 3.4) en van de grutto (zie figuren 7.2-7.7).
De hoogste dichtheiden van weidevogels vinden we vooral
ten oosten van het Goudriaankanaal. In het overige deel
komen hoge dichtheden voor bij de Smeerketel (hier wel
lichte afname), langs de Durgerdammergouw en aan het
begin van de Poppendammergouw. Vergeleken met 2000 is
de dichtheid alleen sterk afgenomen in delen van de Bloemendalerweeren ten noorden(westen) van Ransdorp en
langs de P
 oppendammergouw. Merk op dat ten oosten van
het Goudriaankanaal gebieden met een hoge dichtheid

 uidelijk zijn toegenomen. De hoge aantallen weidevogels in
d
2006 komen ook duidelijk naar voren in figuur 7.3
De beelden van de grutto laten in grote lijnen eenzelfde
beeld zien. In de delen van de Bloemendalerweeren en langs
de Poppendammergouw werd de grutto in 2009 niet meer
vastgesteld. Een kleine hot spot van grutto’s komt voor op de
kop van de Poppendammergouw. Hier zijn een aantal percelen met een hoog waterpeil en aangepast weidevogelbeheer.

Predatie
Voor Bloemendalerweeren hebben we de beschikking over
de predatiegegevens van de vrijwillige weidevogel
bescherming. Helaas zijn alleen de gegevens beschikbaar
over dit deelgebied samen met de Broekermeer-Blauwe
Polder. Figuur 7.8 geeft daarom de cijfers voor deze beide
deelgebieden weer. Tussen 1997 en 2010 varieert de predatie
hier tussen 17 en 52% van het aantal legsels. Op detailniveau
zijn nog de volgende gegevens bekend. Vooral langs de
Bloemendalergouw en langs de Poppendammergouw heeft
de afgelopen jaren veel predatie plaatsgevonden. Ook uit
IJdoorn wordt predatie gemeld (geringe jongen productie)
maar cijfers ontbreken. Melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van vos, hermelijn, zwarte kraai, havik en buizerd.
De laatste jaren schommelt het cijfer gemiddeld genomen
rond de 20%. Voor een cijfermatige onderbouwing van
predatie is het nodig dat de gegevens (blijvend) systematisch
worden verzameld. Het verzamelen van die gegevens dient
echter met enige voorzichtigheid plaats te vinden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het controleren en onderzoeken van

Figuur 7.8 Legselverliezen door predatie in de deelgebieden Broekermeer-Blauwe polder en Bloemendalerweeren in 1997-2010. Bron: ANV
WLD en Landschap Noord-Holland.
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Watersnip

een weidevogelnest de predatiekans doet toenemen (Goedhart et al. 2010). Nestbezoeken dienen dan ook tot minimum
beperkt te worden.

Ganzen
In de Bloemdalerweeren komen veel ganzen voor. Het
gebied is voor een belangrijk deel begrenst als foerageer
gebied. In de winter verblijven hier circa 5.000- 10.000 brandganzen en 2.000-4.000 kolganzen. Daarnaast verblijven er
jaarrond veel grauwe ganzen en de laatste jaren steeds meer
brandganzen (Polder IJdoorn en Hoecklingsdam). Belangrijke
opgroeigebieden voor grauwe ganzen met kuikens liggen in
de Munt, Barnegat en Polder IJdoorn. Hier liggen van oudsher
zeer goede weidevogelgebieden met kruidenrijke graslanden
en aangepast beheer (maaien na 15 juni). De laatste jaren zijn
in deze gebieden een deel van de percelen eind mei/begin
juni nauwelijks meer van belang voor weidevogels met jongen
door intensieve begrazing door ganzen.

Beheer
In bijlage 4.1 zien we de verschillende beheerpakketten
zoals die in het collectief weidevogelplan zijn opgenomen.
In enkele delen van het gebied zoals langs de Nieuwe Gouw,
Poppendammergouw, en rondom Ransdorp beperkt het
beheer zich tot legselbeheer. Hier wordt jaarlijks een groot
areaal grasland vroeg gemaaid (vanaf eind april/half mei) en
heeft sterk aan betekenis ingeboet als leefgebied voor grutto’s.
In de belangrijke concentraties van grutto’s zoals de Munt, bij
het Barnegat, Smeerketel langs de Aandammergouw en
Polder IJdoorn zien we grote arealen ongemaaid grasland.
Hier is veelal aangepast beheer voor weidevogels. In de
Smeerketel is het beheer van de SBB gronden soms te extensief (geen bemesting) en was sprake van achterstallig onderhoud. SBB heeft hierover nieuwe afspraken gemaakt met de

beheerder (info Jelle Abma). In de Munt, Kinsel, langs het
Goudriaankanaal en Polder IJdoorn is plaatselijk ook sprake
van verruiging door te extensief beheer en treedt lokaal
pitrusvorming op.

Alarmtellingen: BTS
In 2008 en 2009 heeft in het gebied onderzoek plaatsgevonden
naar het Brutto Territoriaal Succes (BTS) van grutto’s in de
Bloemdalerweeren met o.a. de Smeerketel en ten oosten
van de Poppendammergouw. Met een BTS waarde van 16%
(2008) en 53% (2009) zouden hier onvoldoende jongen groot
komen om de populatie in stand te houden (Raes et al. 2010).
De huidige richtlijn hanteert een BTS van 65% als voldoende
(Nijman et al. 2010). Bijna alle grutto’s met kuikens concentreerde zich eind mei op percelen die ongemaaid waren met
lang gras (graslengte boven de 15 cm). In het gebied ten
noorden van Ransdorp en langs de Poppendammergouw
waren nauwelijks ongemaaide percelen en grutto’s aanwezig
behalve op de hoogwaterpercelen aan het begin van de
Poppendammergouw (Raes et al. 2010). In de rest van het
gebied waaronder de Smeerketel speelde mogelijk predatie
een rol maar precieze gegevens ontbreken.

Openheid
De Bloemendalerweeren bestaat uit redelijke open weide
gebieden waarbij de belangrijkste verstoringsbronnen zich
bevinden rondom en langs de bebouwing, langs de Waterlandse Zeedijk met onder meer de verschillende campings,
het moerasbos in de Polder IJdoorn en de wegen (zie bijlage
4.2). Binnen de polders is er sprake van openheid. Langs de
verschillende wateren zijn rietkragen aanwezig en in sommige
gevallen is er sprake van verstoring door bosjes, bramen en
vakantiehuisjes (zoals bijvoorbeeld ten noorden van het
Ransdorper Die, langs de Uitdammer Die en langs de Nieuwe
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Sloot). In de Polder IJdoorn is er enige verstoring door een
moerasbos en wat bomen in het rietland en langs de dijk. Van
belang is gebieden met weidevogelconcentraties te vrijwaren
van ruimtelijk ingrepen.

Drooglegging
Binnen het gebied bestaan er grote verschillen in de berekende
drooglegging (zie bijlage 4.3). De verschillende peilvakken en
individuele onderbemalingen zijn duidelijk te onderscheiden.
De verschillende blokbemalingen zijn vanaf 1996 van kracht.
De meeste natuurgebieden zijn duidelijk te onderscheiden
met de groene kleuren. Vooral de Munt, Smeerketel, delen bij
het Barnegat, de Kinsel en begin van de Poppendammergouw hebben een geringe drooglegging (<20-40cm). Polder
IJdoorn heeft een drooglegging tussen 20-60 cm. Natuur
monumenten wil daar het waterpeil gaan optimaliseren voor
de weidevogels. De rest van het gebied heeft een droog
legging tussen de 40-100 cm. Langs de Poppendammergouw zijn een tweetal diepere onderbemalingen. Opvallend
is dat een groot deel van de grutto’s zich concentreren in de
hoogwatergebieden. Dit bevestigt de gevonden resultaten

na wetenschappelijke analyse dat grutto’s een sterke voorkeur hebben voor vochtige graslanden met een drooglegging tot 40 cm (Van `t Veer et al. 2010).

Samenwerking
In het kader van het project weidevogelkringen verkennen
ANV WLD en LNH samen om in Bloemendalerweeren samen
met agrariërs, Staatsbosbeheer en de WBE een weidevogelkring op te richten. Vanaf 2008 hebben een aantal gebieds
bijeenkomsten plaatsgevonden voor agrariërs, SBB en vrijwilligers, waarbij aandacht is besteed aan predatie en
reproductie. In 2008 en 2009 heeft ANV WLD in samen
werking met SBB alarmtellingen uitgevoerd. Belangrijk aandachtpunt is SBB met agrariërs duurzame en langjarige
afspraken maakt over het beheer van de natuurgebieden
waar het gaat om hooilandbeheer, extensieve beweiding en
(geringe) bemesting met ruige mest.
In Polder IJdoorn heeft Natuurmonumenten de meeste gronden
in eigendom. In 2010 heeft Natuurmonumenten samen met
de betrokken agrariërs, andere belanghebbende en experts
een gebiedsproces doorlopen. Natuurmonumenten heeft
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uitgesproken voor een weidevogeldoelstelling te gaan en
gebied daarvoor optimaal in te richten. De komende jaren zal
hier verder invulling aan worden gegeven.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
De Bloemendalerweeren is een zeer belangrijk weidevogel
gebied in Laag Holland gemeten naar dichtheden en
soortenrijkdom.
• Er zijn lokaal grote verschillen in aantallen en ontwikkelingen.
Belangrijke hot spots met hoge dichtheden aan
weidevogels zien we in de natuurgebieden zoals de Munt,
Polder IJdoorn en de Smeerketel. Verder zijn aan het begin
van de Poppendammergouw, de Blijkmeer en bij het Barnegat belangrijke concentraties te vinden. Plaatselijk vinden
we hier ook een hoge soortenrijkdom aan weidevogels
met soorten als zomertaling, kemphaan, watersnip en alle
drie soorten zangvogels. Vooral de grote aantallen watersnippen in de Munt is van belang. In sommige delen, zoals
ten noordwesten van Ransdorp en langs de Poppendammergouw komen nauwelijks nog weidevogels voor.
• De Bloemendalerweeren is één van de weinige gebieden

•

•

•

in Waterland Oost waar de weidevogels tussen 2000-2009
min of meer stabiel zijn. Toename is vastgesteld bij slobeend, kuifeend, krakeend en tureluur. Kievit, grutto en
scholekster vertonen een lichte afname. De veldleeuwerik
vertoont een sterke afname. Ondanks de grote lokale
verschillen kwalificeert het gehele gebied zich als gruttokerngebied.
Het beheer is in delen van het agrarische gebied niet
gunstig voor grutto’s zoals langs de Poppendammergouw
en ten noordwesten van Ransdorp, vanwege intensief
beheer (te vroeg maaien). De meeste weidevogels zijn
hier inmiddels verdwenen. De verwachting is dat de
resterende weidevogels hier zonder wijziging in het
beheer verder zullen afnemen.
Predatiegegevens zijn voor handen van het landbouw
gebied. De predatie is hoog (>50%) en neemt de laatste
jaren af. De predatie wordt grotendeels toegeschreven
aan de vos maar precieze gegevens ontbreken veelal.
In het gebied worden vossen regelmatig waargenomen.
In het gebied komen veel ganzen voor. Vooral in de
broedtijd worden belangrijke weidevogelgebieden
(lokaal) verstoord door intensieve begrazing door ganzen
met jongen. De weidevogeldoelstelling staat hier onder druk.
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De openheid wordt vooral bepaald door bewoningslinten,
erfaanplanting rondom boerderijen, campings langs de
Waterlandse Zeedijk en het moerasbos in Polder IJdoorn.
Op een aantal plaatsen langs wateren is sprake van verstoring door ruige rietkragen, bramen en bomen.
Er is een duidelijke scheiding in de grondwaterstand tussen
de natuurgebieden en de aangrenzende (landbouw)
gebieden. De grutto’s concentreren zich voor een belangrijk deel in de gebieden met een geringe drooglegging
zoals bijvoorbeeld de Munt. Echter ook enkele delen met
een lager peil zijn van belang voor grutto’s zoals Barnegat,
langs de Bloemendaler- en Durgerdammergouw. Blijkbaar
is daar het beheer gunstig voor grutto’s.
In het kader van het project weidevogelkringen verkennen ANV WLD en LNH samen om in Bloemendalerweeren
samen met agrariërs, Staatsbosbeheer en de WBE een
weidevogelkring op te richten.

•

•

•

Aanbevelingen
•

•

De aantallen weidevogels in de Bloemendalerweeren zijn
min of meer stabiel. Toch is aandacht op zijn plaats gezien
de lichte afname die soorten als grutto en kievit laten zien
en de grote soortenrijkdom die het gebied kent. Een
geïntegreerde aanpak gericht op kwaliteitsverbetering
van verschillende factoren wordt hierbij sterk aanbevolen.
De kwaliteit van het weidevogelbeheer en de inrichting
dient in delen van het gebied te verbeteren. Aanknopingspunten zijn het optimaliseren van de waterhuishouding
voor de weidevogels, realisatie van meer kuikenland en
lokaal verbeteren van de openheid. Bijvoorkeur zijn de
gebieden die grenzen aan de natuurgebieden kansrijk en
achter het Barnegat waar particulier natuurbeheer voortvarend gerealiseerd zou kunnen worden. Een groot deel
van de gronden is in handen van een eigenaar die positief
ten aanzien van natuur en landschap staat.
Voor de kwaliteitsverbetering dient de aandacht vooral
gericht te zijn op de verbetering van opgroeimogelijk
heden voor kuikens voor met name grutto. Vooral langs
de Bloemendalergouw (percelen grenzend aan het
natuurgebied), percelen die grenzen aan het hoogwatergebied aan de kop van de Poppendammergouw en
achter het Barnegat ligt een extra beheeropgave.
De beste resultaten zijn te bereiken in gebieden met
een voldoende groot oppervlak aan geschikt kuikenland
(kruiden- en structuurrijk halflang gras), al of niet in
combinatie met extensief beweid land. 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.

•

•

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) nauw samenwerken met de jagers/WBE.
In overleg met Staatsbosbeheer en andere grondgebruikers
(o.a ANV WLD) kan een verkenning plaatsvinden hoe om
te gaan met de ganzenproblematiek. De weidevogelkring
kan hierin ook een initiërende rol spelen.
Behoud en/of de realisatie van een hoog waterpeil is
belangrijk. Het gaat daarbij om optimalisering van het
waterpeil in IJdoorn. En verder kunnen vooral de gebieden
met particulier natuurbeheer of mogelijkheden d
 aartoe
(Barnegat) een kwaliteitslag maken in waterhuishouding.
Langs de Bloemendalergouw en Durgerdammergouw
ontstaan misschien ook mogelijkheden. Overleg en afstemming met HHNK en agrariërs is daarvoor nood
zakelijk. HHNK stelt in 2011 een nieuw
watergebiedsplan op waarin de wensen kunnen worden
opgenomen.
De openheid in het centrale deel van het gebied is over
het algemeen in orde. Her en der zijn er wel ruige riet
kragen, bramen en enkele bomen die verwijderd kunnen
worden, zoals langs het Ransdorper Die en de perceelscheidingsdammen langs de Nieuwe Sloot. Natuur
monumenten is van plan Polder IJdoorn optimaal in
te richten voor weidevogels waarbij ze de aanwezige
bomen en bosschages en mogelijk het moerasbos
willen weghalen. Locaties met weidevogelconcentraties
dienen in de toekomst gevrijwaard te zijn van ruimtelijke
ingrepen.
De weidevogelkring zal verder gestalte moeten krijgen.
Zij zal daar samen met Staatsbosbeheer, Natuur
monumenten en de agrariërs de mogelijkheden kunnen
verkennen voor de optimalisering van de inrichting van
het gebied (waterpeil en openheid), het verbeteren van
het beheermozaïek, ganzenproblematiek en predatie, en
de duurzaamheid van het beheer in natuurgebieden.

8. Broekermeer-Blauwe Polder
Het deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder wordt begrenst
door de stadsrand van Amsterdam-Noord, in het noorden
door Broekermeerdijk, in het oosten door de Volgermeer
polder, de Nieuwe Gouw en de Durgerdammergouw en in
het zuiden door Durgerdam en de Waterlandse Zeedijk. Het

gebied bestaat vooral uit veen- en klei-op-veengronden.
In het gebied vinden we de droogmakerijen Broekermeer,
Burkmeer en de Durgerdammer Diepolder en de volgende
polders : Grote Blauwe Polder, Priesterpolder, Poppendammerweeren en de Weeren.

Figuur 8.1 Deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder. Bron: Topografische Dienst Kadaster.

59

60

soort

krakeend
wintertaling
zomertaling
slobeend

kuifeend
scholekster

kievit
kemphaan
watersnip
grutto

tureluur
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
totaal alle soorten

beleidsoorten NH
beleidsoorten SNL

1999-2000

2006

2009

dh 2009

trend b-a

16

130

2
2

2
6

135

11

+ 15

2
2

0,2
0,2

19

23

26

2,2

9

16

6

0,5

112
273
-

89
314
-

75
260
-

6
22

1

3

2

0,2

218
68
23
21

122
72
13
19

129
78
6
4

11
7
0,5
0,3

1

2

1

< 0,1

765
455
380

811
348
408

726
327
391

62
28
33

+4
-3
- 0,5

-6
+ 1,5
- 14
- 15
- 0,5
-3

0

tabel 8.1 Aantallen weidevogels in het deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder (1.175 ha) in 1999-2000, 2006 en 2009, de dichtheid (aantal
broedparen per 100 ha grasland plus bouwland) in 2009 en de trend tussen 1999-2000 en 2009. De trend is weergegeven als gemiddelde jaarlijkse toe- of afname in %. Beleidsoorten NH zijn alle soorten weidevogels zonder krakeend, kievit en graspieper. Beleidsoorten SNL (N13.01)
zijn alle soorten zonder scholekster en kievit.

Het gebied bestaat uit een mix van landbouw- en natuur
gebied met een totale oppervlakte van 1.175 ha (95% landbouwgebied en 5% natuurgebied). Het natuurgebied ligt
verspreid door het gebied: Durgerdam (Blauwe Hoofd in
eigendom van Staatsbosbeheer), de Zwarte Gouw (de
gemeente Amsterdam en een particulier) en gronden in de
Broekermeer en ten noorden van de Broekergouw bij Broek
in Waterland met een weidevogeldoelstelling (particulier
natuurbeheer).
In het kader van het SNL zijn de volgende beheertypen in
het natuurgebiedsplan vastgelegd voor weidevogels: A01.01
Weidevogelgebied (ca 98% van de opp.), N10.02 Vochtig
hooiland en N13.01 Vochtig weidevogelgrasland. Daarnaast
zijn er voor de agrariërs binnen het SNL mogelijkheden voor
het afsluiten van beheerpakketten voor botanisch randen
beheer en in de Poppendammerweeren voor ganzen
fourageergebied.
De gronden zijn voor het grootste deel in gebruik als grasland
(1.105 ha) en bouwland (maïsland 70 ha). Bouwland treffen
we vooral aan in de Broekermeer en langs de Liergouw.
Het agrarisch gebruik bestaat grotendeels uit grond

gebonden (melk)veehouderij. De meeste agrariërs zijn lid van
de ANV WLD en streven naast hun agrarische bedrijfsvoering
een weidevogeldoelstelling na. Op die gronden hebben zij
veelal een overeenkomst in het kader van SNL (met de ANV
WLD) afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van nestbescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer.

Weidevogels
De Broekermeer-Blauwe Polder 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 lokaal voorkomen van zeer
kritische soorten als zomertaling, wintertaling en watersnip.
De zangvogels van de graslanden zijn vertegenwoordigd
door veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.

Dichtheid
De totale dichtheid aan weidevogels bedraagt 62 broedparen
per 100 ha. Landelijk kwalificeren zich delen van het gebied
tot leefgebied van de zeer kritische weidevogels. Kenmerk
van deze leefgebieden zijn relatieve hoge dichtheden aan
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8.2 weidevogels 2009

8.5 grutto 2009

8.3 weidevogels 2006

8.6 grutto 2006

8.4 weidevogels 2000

8.7 grutto 2000

Figuur 8.2-8.7 Relatieve dichtheid van elf soorten weidevogels (8.2-8.4) en van de grutto (8.5-8.7)
in het deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder in 2009, 2006 en 1999-2000.
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figuur 8.8 Predatie in de deelgebieden Broekermeer-Blauwe Polder en Bloemendalerweeren in % van het totaal aantal gevonden legsels
waarvan de uitkomst bekend is, tussen 1997-2010.

weidevogels (≥ 50 broedparen per 100 ha), soortenrijkdom
en het voorkomen van watersnip, kemphaan, zomertaling,
grutto, tureluur, slobeend, kuifeend, veldleeuwerik en graspieper
(De Graaf & Laporte 2006). Het deelgebied kwalificeert zich
grotendeels als gruttokerngebied. Het gebied de Weeren
(gelegen tussen Zunderdorp, Ransdorp en de Liergouw)
kwalificeert zich als weidevogelkerngebied. Het noordelijk
deel van de Broekermeer kwalificeert zich zich niet meer als
weidevogelleefgebied.

Ontwikkeling
In tabel 8.1 is de ontwikkeling van de weidevogels aangegeven
in termen van aantallen en gemiddelde jaarlijkse toe- of afname
in % tussen 1999-2000 en 2009. Het totaal aantal weidevogels
is in die periode vrijwel stabiel. Er zijn duidelijke verschillen
tussen de soorten. De grutto en scholekster nemen af, de kievit
blijft stabiel en de tureluur neemt iets toe. De krakeend is de
sterkste stijger met een gemiddelde jaarlijkse toename van
15%. Veldleeuwerik en graspieper zijn de sterkste dalers.

Relatieve dichtheid
Voor 1999-2000, 2006 en 2009 is de relatieve dichtheid
berekend van het totaal aantal broedparen van elf soorten
weidevogels (zie § 3.4) en voor de grutto (zie figuren 8.2-8.7).
Concentraties met hoge dichtheden liggen erg versnipperd
over het gebied. De belangrijkste vinden we in de
Durgerdammerdiepolder, in het zuidwestelijk deel van de
Poppendammerweeren, in de Grote Blauwe Polder en in de
Broekermeer (vooral kievit op bouwland). Vergeleken met de

situatie in 1999-2000 zijn de meeste concentraties nog wel
aanwezig maar in omvang afgenomen. Opvallende afname
zien we langs de Liergouw en rondom Zunderdorp en in de
Priesterpolder.
De grutto komt in 2009 nog maar in zes kleinere concentraties
voor. Ook in 1999-2000 kwam de soort in het gebied al erg
versnippert voor. De concentratie rond de Durgerdammer
Diepolder is thans nagenoeg verdwenen.

Predatie
Voor het deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder hebben
we de beschikking over de predatiegegevens van de vrijwillige
weidevogelbescherming. Helaas zijn de gegevens alleen
beschikbaar over dit deelgebied samen met het deelgebied
Bloemendalerweeren. Figuur 8.8 geeft daarom de cijfers voor
deze beide deelgebieden weer en is identiek aan figuur 5.8.
Tussen 1997 en 2010 varieert de predatie tussen 17 en 52%
van het gevonden aantal legsels. Vooral in de Broekermeer,
De Weeren en langs de Poppendammergouw heeft de
afgelopen jaren veel predatie plaatsgevonden. Vooral voor
de sanering van de Volgermeerpolder werd veel predatie
vastgesteld. Melding wordt gemaakt van de aanwezigheid
van vos, hermelijn, zwarte kraai, havik en buizerd. De laatste
jaren schommelt het cijfer gemiddeld genomen rond de
20%. Voor een cijfermatige onderbouwing van predatie is het
nodig dat de gegevens (blijvend) systematisch worden ver
zameld. Het verzamelen van die gegevens dient echter met
voorzichtigheid plaats te vinden. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat het controleren en onderzoeken van weidevogelnesten
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De Blauwe Polder met op de achtergrond het Schouw

de predatiekans doet toenemen (Goedhart et al. 2010).
Nestbezoeken dienen dan ook tot minimum beperkt te
worden.

Ganzen
In de Broekermeer-Blauwe Polder komen plaatselijk veel ganzen voor. Vooral de Poppendammergouw en Priesterpolder
zijn van belang. Het gebied is voor een beperkt deel - langs
de Poppendammergouw- begrenst als foerageergebied. In
de winter verblijven circa 2.500- 5.000 brandganzen en 2.0003.000 kolganzen. Daarnaast verblijven er jaarrond veel grauwe
ganzen. Voorheen was de Volgermeer een belangrijke broedlocatie tegenwoordig treffen we broedende grauwe ganzen
meer verspreid door het gebied aan zoals in de Poppendammerweeren, de Golfbaan, het moerasje langs de Broekermeerdijk en Zwarte Gouw. Er is geen informatie over de
aanwezigheid van opgroeigebieden van ganzen met kuikens

Beheer
In bijlage 5.1 zien we de verschillende beheerpakketten
zoals die in het collectief weidevogelplan zijn opgenomen.
In enkele gruttorijke delen van het gebied beperkt zich het
beheer tot legselbeheer (zuidwestelijk deel van de Poppendammerweeren en ten zuidwesten van Ransdorp). In de Grote
Blauwe Polder liggen percelen met uitgesteld maaibeheer op
de goede plek met veel grutto’s. Delen van de Broekermeer
worden vaak al eind april gemaaid. Voor half mei is hier het
grootste areaal grasland al gemaaid. Dit zien we ook in delen
langs de Poppendammerweeren en de Liergouw.

Openheid
De Broekermeer-Blauwe Polder is wat betreft openheid voor
een groot deel verstoord door de hoogspanningsleidingen
door de Weeren, de Priesterpolder en de Broekermeer en de
stadsrand van Amsterdam-Noord. Andere verstoringsbronnen
bevinden zich rondom en langs de bebouwing, het Schouw,
moerasbosjes/struweel langs de Broekermeerdijk en de Broeker-
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gouw, de Zwarte Gouw en verrommeling door paarden/
ponyhouderij langs de Liergouw (zie bijlage 5.2). Landschap
Noord-Holland heeft aanbevelingen opgesteld om hekken en
afrasteringen landschappelijk in te passen (Schuurman 2010).
Binnen de Poppendammerweeren en de Durgerdammer
Diepolder is er sprake van openheid. Verder heeft gebied
door de sanering van de Volgermeerpolder aan openheid
gewonnen.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
•

•

Drooglegging
Het grootste deel van het grondgebied heeft een droog
legging van 60-100 cm. Enkele gebieden kennen een
geringere drooglegging zoals delen van de Durgerdammer
Diepolder en Burkmeer, delen van de Grote Blauwe Polder
en Poppendammerweeren (40-60 cm; zie bijlage 5.3).

Samenwerking
In het kader van het project weidevogelkringen verkennen
ANV WLD en LNH de mogelijkheden om in dit deelgebied
samen met agrariërs, SBB en de WBE een weidevogelkring
op te richten.

Kievit

•

•

De Broekermeer-Blauwe Polder is een belangrijk weide
vogelgebied in Laag Holland. Van belang is het lokaal
voorkomen van zeer kritische soorten als watersnip en
zomertaling.
Er zijn lokaal grote verschillen in aantallen en ontwikkelingen.
Belangrijke concentraties weidevogels zien we in een deel
van de Grote Blauwe Polder, het zuidwestelijk deel van de
Poppendammerweeren en rond de Durgerdammer
Diepolder. Plaatselijk vinden we een hoge soortenrijkdom
aan weidevogels zoals grutto’s, zomertaling, watersnip en
alle drie soorten zangvogels. Concentraties met hoge
dichtheden zijn de laatste tien jaar zijn deels verdwenen
en in omvang afgenomen.
Vanaf 1999-2000 is het totaal aantal weidevogels min of
meer stabiel. Grutto, scholekster zijn afgenomen, kievit is
stabiel en tureluur is toegenomen.
Het grootste deel van het gebied kwalificeert zich als
gruttokerngebied behalve de omgeving van De Weeren
en de Liergouw (weidevogelkerngebied). Het noordelijk
deel van de Broekermeer kwalificeert zich niet meer als
weidevogelleefgebied.
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•

•

•

•

Het beheer is in delen van het agrarische gebied niet
gunstig voor grutto’s zoals bijvoorbeeld de zuidwestkant
van de Poppendammerweeren. De verwachting is in deze
delen de aantallen grutto’s zonder wijziging in het beheer de komende jaren verder zullen afnemen. In enkele
gruttorijke delen lijken wel voldoende graslanden met
lang gras aanwezig te zijn voor grutto’s met hun kuikens.
De predatie is tot 2004 sterk toegenomen tot ca 50% van
de gevonden legsels. Na 2004 is er sprake van afname en
schommelt de predatie tussen de 15 en 25%. De predatie
wordt grotendeels toegeschreven aan de vos maar
precieze gegevens ontbreken veelal. In het gebied zijn
wel regelmatig vossen waargenomen.
De openheid wordt vooral bepaald door de ligging aan
de stadsrand, de hoogspanning, bewoning en boerderijen
met erfbeplanting. Her en der zijn bosschages, bomen
en ruige rietkragen die de openheid van het landschap
verstoren. Langs de Liergouw vindt verrommeling van
het landschap plaats door paarden/ponyhouderij.
Het gebied is grotendeels landbouwgebied met een
gemiddelde drooglegging tussen 60-100 cm. De grutto’s
lijken zich te concentreren in de delen met een droog

Verrrommeling aan de Liergouw door paardenhouderij

•

legging tot 60 cm. Concentraties zijn te vinden in gebieden
met een grotere drooglegging (Broekermeer en Grote
Blauwe polder) en hangen waarschijnlijk samen met een
gunstig beheermozaïek met hooilanden. Opvallend is dat
de gronden met particulier natuurbeheer geen aangepast
peilbeheer hebben voor de weidevogels.
In het kader van het project weidevogelkringen verkennen
ANV WLD en LNH de mogelijkheden om een weidevogelkring op te richten.

Aanbevelingen
•

Ondanks de geringe afname is aandacht op zijn plaats
gezien de negatieve trend van soorten als grutto en
veldleeuwerik en de afname van de soortenrijkdom. Een
geïntegreerde aanpak gericht op kwaliteitsverbetering
van verschillende factoren wordt hierbij sterk aanbevolen.
Om de negatieve trend te doorbreken zal de kwaliteit van
het weidevogelbeheer en de inrichting van het gebied
sterk dienen te verbeteren. Aanknopingspunten zijn het
optimaliseren van de waterhuishouding voor de weidevogels, realisatie van meer kuikenland en lokaal ver
beteren van de openheid.
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•

•

•

Voor de kwaliteitsverbetering dient de aandacht vooral
gericht te zijn op de verbetering van opgroeimogelijk
heden voor met name gruttokuikens. Vooral in het zuidwesten van de Poppendammergouw, langs de Liergouw
en de Durgerdammer Diepolder ligt een extra beheer
opgave. De beste resultaten zijn te bereiken in gebieden
met een voldoende groot oppervlak aan geschikt kuikenland (kruiden- en structuurrijk halflang gras), al of niet in
combinatie met extensief beweid land. 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.
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) nauw samenwerken met de
jagers/WBE).
Behoud en/of de realisatie van een hoog waterpeil is
belangrijk. Vooral de gebieden met oppervlakte particulier
natuurbeheer (bijvoorbeeld Broekermeer) kunnen een

Scholekster

•

•

kwaliteitslag maken in waterhuishouding. Overige gebieden
zijn misschien ook kansrijk zoals delen van de Poppendammerweeren, de Burkmeer en Durgerdammer Diepolder.
Overleg en afstemming met HHNK is daarvoor noodzakelijk.
HHNK stelt in 2011 een nieuw watergebiedsplan op waarin deze wensen opgenomen kunnen worden.
Langs de zuidelijke Broekermeerdijk ligt een rietland
met wat struweel en langs de Broekergouw gras- rietland
met boomopslag (eigendom en beheer van HHNK) wat
in beheer genomen kan worden om de openheid te vergroten. Ook in de Zwarte Gouw liggen hier mogelijk
heden. Er zijn oplossingen voor de landschappelijke
inpassing van de paarden/ponyhouderij. Een weide
vogelkring kan deze knelpunten gericht oppakken.
De oprichting van een weidevogelkring zal verder gestalte
moeten krijgen. De weidevogelkring zal daarbij samen
met de agrariërs de mogelijkheden dienen te verkennen
voor de optimalisering van de inrichting van het gebied
en het verbeteren van het beheermozaïek.

9. Marken
Het voormalige eiland Marken is een uniek weidevogelgebied gelegen in het Markermeer en de Gouwzee. Marken ligt
behoorlijk geïsoleerd en is met de vaste wal verbonden door
de verbindingsdam. De polder bestaat uit kleigrond en kent
een hoog waterpeil.
Het gebied bestaat geheel uit landbouwgebied met een
totale oppervlakte van 187 ha. In het oostelijk deel zijn een
aantal percelen begrenst als natuurgebied. De gronden zijn
in gebruik als grasland. De florerende weidevogelstand van
Marken is een product van de historische landbouw die van
oudsher heeft plaatsgevonden op het eiland. In de jaren vijftig
waren er 20 melkveebedrijven met in totaal 150 melkkoeien.
Deze landbouw bestond uit een mix van extensief beheer
waar zowel hooiland als weiland in mozaïek bij elkaar voor
komen. Op dit moment zijn er twee melkveehouders waarvan één nieuwkomer die zich recent heeft gevestigd en nog
wat vleesvee- en schapenhouders.
De meeste agrariërs die boeren op Marken zijn lid van de ANV
WLD en streven naast hun agrarische bedrijfsvoering een
weidevogeldoelstelling na. Op die gronden hebben zij veelal

Figuur 9.1 Deelgebied Marken. Bron: Topografische Dienst Kadaster.
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een overeenkomst in het kader van SNL (met de ANV WLD)
afgesloten voor weidevogelbeheer variërend van nest
bescherming tot percelen met uitgesteld maaibeheer
(zie ook bijlage 6.1).

Weidevogels
Marken is ontzettend rijk aan weidevogels. De kievit, grutto,
tureluur en scholekster zijn algemeen voorkomende stelt
lopers en daarnaast treffen we krakeend, slobeend en kuifeend aan. Van de zangvogels komt alleen de gele kwikstaart
voor. De gele kwikstaart behoort tot één van de bedreigde
broedvogels van het grasland. De soort is afhankelijk van zeer
kruidenrijke structuurrijke hooilanden. De vogel broedt pas in
mei en is zeer kwetsbaar voor intensief grondgebruik als hoge
bemestingsgiften en vroeg maaien. Op Marken treft deze
soort nog steeds gunstige omstandigheden aan.
In tegenstelling tot de andere deelgebieden van Waterland
Oost floreert de weidevogelstand op Marken. Alle soorten
nemen toe, in het bijzonder krakeend en tureluur, of zijn stabiel.
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totaal alle soorten
beleidsoorten NH
beleidsoorten SNL

1999
(a)

2006

2009
(b)

dh 2009

trend b-a

11
1

27
-

43
-

23

+ 14

10
16
8

6
4
10

16
6
12

9
3,3
7

150
117
75
-

220
128
119
-

147
126
121
-

80

0

68
66

+ 0,5
+5

21

12

17

9

409
248
251

526
279
296

488
298
329

265
162
179

+2
+2
+3

Tabel 9.1 Aantallen weidevogels in het deelgebied Marken (184 ha) in 1999, 2006 en 2009, de dichtheid (aantal broedparen per 100 ha
grasland plus bouwland) in 2009 en de trend tussen 1999 en 2009. De trend is weergegeven als gemiddelde jaarlijkse toe- of afname in %.
Beleidsoorten NH zijn alle soorten weidevogels zonder krakeend, kievit en graspieper. Beleidsoorten SNL (N13.01) zijn alle soorten zonder
scholekster en kievit.

Dichtheid
Uit het overzicht blijkt dat in het gebied Marken zeer hoge
dichtheden voorkomen aan weidevogels. In 2010 bedraagt
de broeddichtheid van alle weidevogelsoorten samen 265
broedparen per 100 ha. Marken kwalificeert zich hiermee als
één van topweidevogelgebieden in Nederland (zie tabel 9.1).
De dichtheid op Marken is in vergelijking met de gemiddelde
dichtheid In Laag Holland (LH) een factor 3 hoger. Vooral de
dichtheden van kievit, grutto en in het bijzonder van tureluur
en gele kwikstaart springen er positief uit. In LH behoort
Marken naast Polder de Zeevang, Waterland Oost (IJsselmeerkust), Polder Westzaan en de graslanden rond het Alkmaardermeer tot de belangrijkste weidevogelgebieden. Voor
zowel de beleidsoorten NH als de meetsoorten SNL scoort
Marken zeer goed en is de ontwikkeling tussen 1999 en 2010
positief.

Relatieve dichtheid
Voor 2009 is de relatieve dichtheid berekend van het totaal
aantal broedparen van elf soorten weidevogels en van de
grutto (zie de figuren 9.2-9.7). De weidevogels concentreren

zich in Marken in drie `kamers` waar de dichtheid zeer hoog
is. De relatieve dichtheid is tussen de verschillende jaren
vergelijkbaar, behalve in het noorden waar in 2009 ten
opzichte van 2006 een toename heeft plaatsgevonden.

Predatie
Voor Marken hebben we de beschikking over de gegevens
van de vrijwillige weidevogelbescherming. Gegevens van
1998 en 2001 (MKZ) ontbreken. Tussen 1997 en 2010 varieert
de predatie tussen 12% (1999) en 53% (2008) van het aantal
gevonden legsels (zie figuur 9.8).. Melding wordt gemaakt
van de aanwezigheid van vos, hermelijn, zwarte kraai en buizerd.
De laatste jaren wordt de predatie vooral toegeschreven aan
de vos. Voor een cijfermatige onderbouwing van predatie is
het nodig dat de gegevens (blijvend) systematisch worden
verzameld. Het verzamelen van die gegevens dient echter
met enige voorzichtigheid plaats te vinden. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat het controleren en onderzoeken van een
weidevogelnest de predatiekans doet toenemen (Goedhart
et al. 2010). Nestbezoeken dienen dan ook tot minimum
beperkt te worden.
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9.2 weidevogels 2009

9.5 grutto 2009

9.3 weidevogels 2006

9.6 grutto 2006

9.4 weidevogels 1999

9.7 grutto 1999

Figuur 9.2-9.7 Relatieve dichtheid van elf soorten weidevogels (9.2-9.4) en van de grutto (9.5-9.7) op Marken in 2009,
2006 en 1999.

70

figuur 9.8 Legselverliezen door predatie op Marken in % van de gevonden legsels in 1997-2010. Bron: ANV WLD en Landschap Noord-Holland.

Ganzen
Marken is als verblijfplaats voor ganzen in betekenis toe
genomen. Het gebied is begrenst als foerageergebied. In de
winter verblijven max. 2.000- 3.000 brandganzen en 1.000
kolganzen. Vooral de aanwezigheid van brandganzen tot in
april en hun begrazingsdruk kan resulteren in een negatief
effect voor weidevogels. Nader onderzoek is gewenst.
Daarnaast verblijven er jaarrond grauwe ganzen. Belangrijke
opgroeigebieden van ganzen met kuikens liggen langs het
Goudriaankanaal. Hier liggen van oudsher goede weide
vogelgebieden met kruidenrijke graslanden. Het risico
bestaat dat die percelen van belang gaan inboeten voor
weidevogels met jongen (met name grutto) door intensieve
begrazing van ganzen.

Beheer
In bijlage 6.1 zien we de verschillende beheerpakketten
zoals die in het collectief weidevogelplan zijn opgenomen.
Het afgesloten beheer is een mix van extensief beweid land,
pakketten met een rustperiode en legselbeheer. Met de vuistregel dat een gruttopaar ongeveer 1 ha kuikenland nodig
heeft, lijkt vooral in het oostelijk deel van Marken een tekort
aan geschikt kuikenland te zijn. In de overige delen van Marken
is het beheer de laatste jaren ongeacht de afgesloten beheerpakketten extensief (zie onderstaande analyse) en zijn de
graslanden van Marken zeer kruidenrijk en minder productief
(trage grasgroei).

Om inzicht te krijgen wat de kenmerken zijn van gebieden
met hoge weidevogeldichtheden is een analyse gemaakt van
het agrarische beheer op Marken. Daarvoor is gebruik
gemaakt van de verzamelde beheergegevens en aanvullende
gegevens van de alarmtellingen uit 1995, 1997 en 2006 en
2009 (zie ook figuur 9.9). Per perceel is genoteerd of het
beweid dan wel gemaaid is. Kenmerkend voor het agrarische
beheer op Marken is dat in de laatste week van mei (week 22)
gemiddeld slechts 7% van areaal grasland is gemaaid. Circa
50% bestaat uit hooilanden en een groot deel van de resterende oppervlakte wordt beweid. Dit beeld wordt bevestigd
door de alarmtellingen waar pas vanaf de eerste week van
juni werd gemaaid.
Uit analyse van de gegevens van het weidevogelmeetnet
blijkt dat het aandeel gemaaid grasland rond 1 juni (de periode
die overeenkomt met de kuikentijd van o.a. de grutto) in
slechte weidevogelgebieden gemiddeld 50% is. In goede
weidevogelgebieden is het oppervlak vroeg gemaaid grasland veel kleiner en bedraagt het gemiddeld niet veel meer
dan 25% (Scharringa & van `t Veer 2006).
Uit het onderzoek in Laag Holland 2006 en 2009 en de
nadere analyse van het provinciale meetnet blijkt dat de
gebieden met hoge dichtheden en stijgende trends de
volgende gemeenschappelijk kenmerken hebben:
- Variatie in beheer met een aanzienlijk aandeel grasland
(≥75%) dat niet voor 1 juni wordt gemaaid of deels
extensief wordt beweid. Voor een deel betreft het gebieden
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-

-

met een verweving van natuur- en landbouwgronden
maar soms ook gebieden met alleen regulier agrarische
beheer. Op Marken zien we een typisch historisch beheer
met hooilanden en (extensief ) beweide percelen resulterend
in hoge weidevogeldichtheden;
Open graslandgebieden waar predatoren weinig kans
krijgen;
Kleurrijke graslanden met een kruidenrijke en niet te
dichte graslandstructuur. Kruidenrijke graslanden met o.a.
rode klaver en scherpe boterbloem en graslanden met
zilte rus en moeraszoutgras (typisch voor beweide percelen)
komen op Marken algemeen voor.
De aanwezigheid van zoet of brakke kwel (o.a. IJsselmeergebied, Alkmaardermeergebied). Ook op Marken is sprake
van kwel. Dit wordt gunstig geacht voor de voedsel
omstandigheden voor de weidevogels en de bufferende
werking van de bodem.

Tureluur

Openheid
Marken bestaat feitelijk uit drie ‘weidevogelkamers’ waar de
belangrijkste verstoringsbronnen de werven en het centrale
dorp zijn (bijlage 6.2). Verder zijn de Kruisbaakweg en de
rietkragen van het Goudriaankanaal op de kaart als verstoringsbron aangegeven. In het oostelijk deel liggen langs het
Oosterpad nog wat bosjes en langs het Goudriaankanaal
rietkragen die als verstoringsbron (kunnen) gelden. In het
noorden ligt bij het begin van de Bukdijk een moerasbos.

Drooglegging
Marken kent een zeer geringe drooglegging van <20-40 cm
met zeer natte delen. In Nederland zijn onder andere in
Waterland verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie
tussen waterpeil en weidevogels. Hieruit komt naar voren dat
hoge dichtheden en een stabiele weidevogelpopulatie vooral
voorkomen op gronden met een hoog waterpeil tussen de
15-35 cm beneden maaiveld (Van `t Veer et al. 2008). Het
grootste gedeelte van de weidevogelgraslanden van Marken
met hoge dichtheden en een stabiele populatie bezit deze
optimale drooglegging.
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Kruidenrijke hooilanden op Marken

Op dit moment is er voor het oostelijk deel van Marken een
nieuw peilbesluit genomen met een peilverlaging van ca 20
cm. De verwachting is dat een peilverlaging op Marken
negatieve gevolgen zal hebben voor de weidevogelstand
vanwege het verslechteren van voedselomstandigheden van
weidevogels en hun kuikens en intensivering van het agrarisch beheer. Dit intensievere beheer is ongunstig voor
weidevogels. Na aanvankelijk beroep te hebben aangetekend
heeft de Milieufederatie Noord-Holland dit beroepsschrift in
getrokken. De Milieufederatie heeft met de Stichting ‘Veehouder
op Marken’ een werkwijze afgesproken om de te v erwachten
negatieve gevolgen van de waterpeilverlaging zoveel mogelijk te beperken met beheermaatregelen. B
 ovendien wordt de
ontwikkeling van de weidevogelstand gemonitord.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
•

•

•

Samenwerking
De meeste agrariërs zijn lid van de ANV WLD en zij voeren
bijna gebiedsdekkend weidevogelbeheer uit. De ANV WLD heeft
nog geen intentie op Marken een weidevogelkring op te richten.

•

Marken is één van de belangrijkste weidevogelgebieden
in Laag Holland en bezit een zeer hoge weidevogeldichtheid van 265 broedparen per 100 ha. De hoge dichtheden
van kieviten, grutto’s, tureluurs en gele kwikstaart zijn zeer
bijzonder. Marken kwalificeert zich hiermee als een van
de topweidevogelgebieden in Nederland.
Marken is ook één van de gebieden waar de trend van
de weidevogels positief is. Alle beleidsoorten zijn stabiel
tot licht toenemend. Marken kwalificeert zich als gruttokerngebied
De predatie wisselt sterk maar is in sommige jaren hoog.
De predatie wordt soms toegeschreven aan de vos maar
precieze gegevens ontbreken. In het gebied zijn de
laatste jaren wel vossen vastgesteld.
Op basis van de gegevens van 2009 is het weidevogel
beheer op orde. Uit nadere analyse van gegevens blijkt
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•

•

•

het beheer op Marken karakteristiek is voor gebieden met
hoge dichtheden en een stabiele tot groeiende populatie.
Kenmerken van het beheer is een groot areaal aan laat
gemaaide graslanden in combinatie met weiland en een
zeer beperkt areaal vroeg gemaaid land (maximaal 25%).
De openheid wordt vooral verstoord door het dorp en de
werven. Verder zijn er langs het Goudriaankanaal rietkragen
die niet jaarlijks worden gemaaid. Aan de noordkant en
langs het Oosterpad zijn enkele bosjes die de openheid
verstoren.
Marken kent een zeer geringe drooglegging tussen de
<20-40 cm. Die drooglegging is kenmerkend voor gebieden
met hoge dichtheden en stabiele populaties. Er ligt een
nieuw peilbesluit voor het oostelijk deel van Marken.
De verwachting is dat hierdoor de aantallen weidevogels
daar zullen afnemen.
De meeste agrariërs zijn lid van de ANV WLD. Er is geen
intentie voor het oprichten van een weidevogelkring.

Aanbevelingen
•

•

•

•

Gele kwikstaart

Voor het behoud van de huidige dichtheden weidevogels
en de soorten is continuïteit in extensief agrarische
gebruik en het behoud van de abiotische omstandig
heden, zoals een hoog waterpeil, van belang.
Marken is een uniek weidevogelgebied in Laag Holland
en Nederland. Het is een voorbeeld van hoe zeer hoge
dichtheden samen gaan met een extensieve vorm van
agrarische beheer. Karakteristiek voor dit beheer en omstandigheden zijn de geringe mestgift, hoog waterpeil,
lage veebezetting en hooilanden die laat worden gemaaid. Van belang is deze kennis te behouden en uit te
dragen. Het agrarisch natuurbeheer kan hiermee de
effectiviteit verbeteren.
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 agrariërs
(ANV WLD) nauw samenwerken met de jagers/WBE.
Het beheer lijkt op orde maar ten aanzien van de grutto
kan het beheer in het oostelijk deel waarschijnlijk verder
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•

•

•

geoptimaliseerd worden. In het kader van het SNL is het
mogelijk jaarlijks het mozaïek te herzien en tijdens het
seizoen op maat extra beheercontracten af te sluiten.
Om ruimtelijke  verstoring te verminderen is het aan
te bevelen de rietkragen langs het Goudriaankanaal jaarlijks te maaien. Verder is het aan te bevelen het moerasbos in het noorden (Bukdijk) en de bosjes
langs het Oosterpad te verwijderen.
De drooglegging is op dit moment optimaal voor hoge
dichtheden aan weidevogels. Voor het behoud van weidevogels is het van belang dit waterpeil in
het overige deel van Marken te handhaven.
Voor een deel van het oostelijk gebied op Marken is een
nieuw peilbesluit vastgesteld. Van belang is de negatieve
gevolgen te beperken door middel van optimalisering
van het beheer en de effecten te monitoren.

•

•

•

Het is aan te bevelen dat de ANV WLD en LNH op Marken
een weidevogelkring oprichten die zich primair bezighoudt met de inrichting en beheer van het landschap
(verwijderen bosjes en maaien van rietkragen) en die werkt
aan de optimalisering van het agrarisch natuurbeheer.
Gezien het voorkomen van vossen op Marken en soms
hoge predatie op weidevogellegsels is het aan te bevelen
dat een weidevogelkring goede afspraken maakt met de
WBE. Daarbij is het verder van belang de nestbescherming
te beperken tot de percelen of legsels waar(voor) het echt
nodig is.
Op Marken komen steeds meer ganzen voor. Vooral de
toename van de brandgans in de winter is opmerkelijk.
De grauwe ganzen broeden voor een deel in de
rietkragen van het Goudriaankanaal en daar vinden ze
met hun kuikens voldoende voedsel en rust. De weide
vogelkring kan een initiërende rol om te verkennen hoe
om te gaan met de ganzenproblematiek.
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Bijlage 1 Polder Katwoude

Figuur B1.1 Beheerpakketten Agrarisch Natuurbeheer (beheertype A01.01 Weidevogelgrasland) en natuurgebied in de Polder Katwoude in
2010 met de territoria van grutto’s (stippen). Bron: ANV WLD (beheerpakketten). Zie voor uitleg over de codes van de beheerpakketten Bijlage 7.
Witte delen binnen het deelgebied zijn agrarisch gebied zonder beheerpakketten.
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Figuur B1.2 Kaart van de openheid van de Polder Katwoude. Bron: Topografische Dienst Kadaster en MKLE
Landschap Noord-Holland.
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Figuur B1.3 Drooglegging (in cm) in de Polder Katwoude met territoria van grutto’s (stippen). Bron: Topografische Dienst Kadaster en Actuele Hoogtekaart van Nederland. HHNK leverde gegevens van peilgebieden en
peilafwijkingen.
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Bijlage 2 Varkensland-Rietbroek

Figuur B2.1 Beheerpakketten Agrarisch Natuurbeheer (beheertype A01.01 Weidevogelgrasland) en natuurgebied in het deelgebied Varkensland-Rietbroek in 2010 met de territoria van grutto’s (stippen 2008-09). Bron: ANV WLD (beheerpakketten). Zie voor uitleg over de codes van de
beheerpakketten Bijlage 7. Witte delen binnen het gebied zijn agrarische gebieden zonder beheerpakketten.
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Figuur B2.2 Kaart van de openheid van het deelgebied Varkensland-Rietbroek. Bron: Topografische Dienst Kadaster en MKLE Landschap Noord-Holland.
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Figuur B2.3 Drooglegging (in cm) in het deelgebied Varkensland-Rietbroek met territoria van grutto’s (stippen).
Bron: Topografische Dienst Kadaster en Actuele Hoogtekaart van Nederland. HHNK leverde gegevens van peilgebieden en peilafwijkingen.

Bijlage 3 Buitengouw-Rijperweeren

Figuur B3.1 Beheerpakketten Agrarisch Natuurbeheer (beheertype A01.01 Weidevogelgrasland) en natuurgebied in het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren in 2010 met de territoria van grutto’s (stippen). Bron: ANV WLD (beheerpakketten). Zie voor uitleg over de codes van de
beheerpakketten Bijlage 7. Witte delen binnen het deelgebied zijn agrarisch gebied zonder beheerpakketten.
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Figuur B3.2 Kaart van de openheid van het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren. Bron: Topografische Dienst
Kadaster en MKLE Landschap Noord-Holland.
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Figuur B3.3 Drooglegging (in cm) in het deelgebied Buitengouw-Rijperweeren met territoria van grutto’s (stippen). Bron: Topografische Dienst Kadaster en Actuele Hoogtekaart van Nederland. HHNK leverde gegevens van
peilgebieden en peilafwijkingen.
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Bijlage 4 Bloemendalerweeren

Figuur B4.1 Beheerpakketten Agrarisch Natuurbeheer (beheertype A01.01 Weidevogelgrasland) in het deelgebied Bloemendalerweeren in
2010 met de territoria van grutto’s (stippen). Bron: ANV WLD (beheerpakketten). Zie voor uitleg over de codes van de beheerpakketten Bijlage 7.
Witte delen binnen het deelgebied zijn agrarisch gebied zonder beheerpakketten.
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Figuur B4.2 Kaart van de openheid van deelgebied Bloemendalerweeren. Bron: Topografische Dienst Kadaster en
MKLE Landschap Noord-Holland.

88

Figuur B4.3 Drooglegging (in cm) in het deelgebied Bloemendalerweeren met territoria van grutto’s (stippen).
Bron: Topografische Dienst Kadaster en Actuele Hoogtekaart van Nederland. HHNK leverde gegevens van peilgebieden en peilafwijkingen.

Bijlage 5 Broekermeer-Blauwe Polder

Figuur B5.1 Beheerpakketten Agrarisch Natuurbeheer (beheertype A01.01 Weidevogelgrasland) en natuurgebied in het deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder in 2010 met de territoria van grutto’s (stippen). Bron: ANV WLD (beheerpakketten). Zie voor uitleg over de codes van de
beheerpakketten Bijlage 7. Witte delen binnen het deelgebied zijn agrarisch gebied zonder beheerpakketten.
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Figuur B5.2 Kaart van de openheid van het deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder. Bron: Topografische Dienst
Kadaster en MKLE Landschap Noord-Holland.
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Figuur B5.3 Drooglegging (in cm) in het deelgebied Broekermeer-Blauwe Polder met territoria van grutto’s (stippen). Bron: Topografische Dienst Kadaster en Actuele Hoogtekaart van Nederland. HHNK leverde gegevens van
peilgebieden en peilafwijkingen.
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Bijlage 6 Marken

Figuur B6.1 Beheerpakketten Agrarisch Natuurbeheer (beheertype A01.01 Weidevogelgrasland) en natuurgebied op Marken in 2010 met de
territoria van grutto’s (stippen). Bron: ANV WLD (beheerpakketten). Zie voor uitleg over de codes van de beheerpakketten Bijlage 7. Witte delen
binnen het deelgebied zijn agrarisch gebied zonder beheerpakketten.

93

Figuur B6.2 Kaart van de openheid op Marken. Bron: Topografische Dienst Kadaster en MKLE Landschap NoordHolland.
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Figuur B6.3 Drooglegging (in cm) op Marken met territoria van grutto’s (stippen). Bron: Topografische Dienst
Kadaster en Actuele Hoogtekaart van Nederland. HHNK leverde gegevens van peilgebieden en peilafwijkingen.

Bijlage 7
Legenda codes en beheerpakketten A01.01 Weidevogelgebieden
(behorende bij beheerkaarten bijlagen 1-6)
A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode
A01.01.01a Rustperiode van 1 april tot 1 juni
A01.01.01b Rustperiode van 1 april tot 8 juni
A01.01.01c Rustperiode van 1 april tot 15 juni
A01.01.01d Rustperiode van 1 april tot 22 juni
A01.01.01e Rustperiode van 1 april tot 1 juli
A01.01.01f Rustperiode van 1 april tot 15 juli
A01.01.01g Rustperiode van 1 april tot 1 augustus
A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden
A01.01.02a Rustperiode van 1 mei tot 15 juni
A01.01.02b Rustperiode van 8 mei tot 22 juni
A01.01.03 Plas-dras
A01.01.03a Inundatieperiode van 15 februari tot 15 april
A01.01.03b Inundatieperiode van 15 februari tot 15 mei
A01.01.03c Inundatieperiode van 15 februari tot 15 juni
A01.01.03d Inundatieperiode van 15 februari tot 1 augustus
A01.01.04 Landbouwgrond met legselbeheer
A01.01.04a2 Legselbeheer op grasland 50 broedparen
A01.01.04b Legselbeheer op bouwland
A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland
A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland
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