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AMSTELVEEN Na het slechte jaar 2020, was 2021 voor 

weidevogels in Noord-Holland Zuid weer een goed jaar in de 

meeste polders. Dat kwam mede dankzij de inzet van 

boeren, vrijwilligers en terreinbeheerders om vogels als de 

grutto en de kievit aan een goed broedsucces te helpen. Het 

goede resultaat was echter vooral te danken aan het voor de 
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weidevogels gunstige (minder droge) weer. Ook in 

Amstelland werden over het algemeen goede 

broedresultaten gemeld. Zo werden er in in mei in De Ronde 

Hoep maar liefst 190 gruttoparen met kuikens geteld. Het 

Bruto Territoriaal Succes (BTS) was daarmee het hoogste 

sinds 2005. 

Dankzij voldoende regen in maart en begin april was er in 

tegenstelling tot 2020 geen gebrek aan voedsel voor weidevogels in 

de vestigingsfase. Daarnaast zorgde de vele regen in mei voor een late 

start van het massale maaien op de weilanden. Bovendien werden de 

percelen met kuikens ook pas gemaaid na vliegvlug worden van de 
kuikens, vaak pas ver in juni. Dat bezorgde weidevogelkuikens een 

langere periode en ook veel meer oppervlakte om veilig naar voedsel 

te zoeken en leverde daardoor een beduidend hoger broedsucces op 

dan in 2020. Dat blijkt uit Jaarrapportage van het beheer van 

boerenlandnatuur in Noord-Holland Zuid.   

GRUTTO In de De Ronde Hoep kwamen met name de grutto en de 

kievit in hogere aantallen voor dan in het voorgaande jaar. Oorzaak is 

waarschijnlijk het overschot aan neerslag in 2021 ten opzichte van de 

droogte in 2020. In de Duivendrechtse polder was sprake van een 

toename van grutto’s en stabilisering bij de overige soorten.   

TELLINGEN Ook in de Bovenkerkerpolder hadden de grutto’s een zeer 

goed broedsucces. Bij de broedparentelling op 20 en 21 april werden 

144 gruttoparen geteld en bij de ‘gezinnentelling’ op 29 mei 149 
gruttoparen met kuikens. De toename van het aantal paren komt 

waarschijnlijk doordat er nog grutto’s de polder ingekomen zijn na 20 

april. Ook bij de kievit en de scholekster was er sprake van redelijke 

goede boersuccessen. Bij de tureluur mag met 73 gezinnen op 84 

broedparen mag worden gesproken van een goed broedsucces van de 

tureluur in 2021. 

ROOFDIEREN In de Duivendrechtse polder werden in 2021 in totaal 

147 nesten gevonden. Het merendeel betrof nesten van kievit (71), 

scholekster (18), tureluur (18) en grutto (16 nesten). Het aantal nesten 



lag daarmee hoger dan in 2020, maar het uitkomstresultaat was met 

54 procent aanmerkelijk lager. Dat veroorzaak door roofdieren zoals 

de vos, hermelijn, zwarte kraai en mogelijk ook andere soorten zoals 

bruine rat. 

LATER GEMAAID In polder De Ronde Hoep werden bij de 

broedparentelling op 27 en 28 april 200 gruttoparen geteld. Bij de 

gezinnentelling op 30 mei werden vervolgens bij maar liefst 190 

gruttoparen ook kuikens waargenomen. Maar liefst 75 procent van de 

broedparen (150 van de 200) bevond zich op grasland dat via de 

beheerafspraken in het reservaat van Landschap Noord-Holland én 
via ANLB (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) laat gemaaid zou 

worden gemaaid. Dat gold ook voor de tureluur: 61 (74%) van de 

minimaal 82 broedparen.  

KUIKENLAND Tijdens de telling op 30 mei werd bij de grutto 79 

procent en bij de tureluur 73 van de gezinnen aangetroffen op 

percelen in De Ronde Hoep die de eerste twee á drie weken nog niet 

zouden worden gemaaid. De meeste grutto’s en tureluurs maakten 

daarmee goed gebruik van dit ‘kuikenland’.Tijdens de 

broedpaartelling op 27 en 28 april werden bij de kievit 170 van de 224 

broedparen (76 procent) en bij de scholekster 32 van de 70 

broedparen (46 procent) waargenomen op deze percelen.  

VOS Een bedreiging voor de weidevogels vormt het groeiende aantal 

vossen in deze contreien. Dat de vos vanuit het oosten oprukt naar 
het stedelijk gebied in het westen was al langer bekend, maar in het 

voorjaar van 2020 werd duidelijk dat er volop vossen actief waren in 

deze regio. De vossenpopulatie in en om Amstelland was duidelijk 

met een ware opmars bezig, met alle gevolgen van dien voor de 

weidevogels. 

BEJAAGD De aanwezigheid van met name vossen met wildcamera’s 

werd in 2021 vanaf februari in diverse polders gemonitord. In De 

Duivendrechtsepolder werd in 36 procent van de nachten een vos 

waargenomen en in De Ronde Hoep in 16 procent van de nachten. 

Gezien de grote impact van een vos op weidevogels wordt de vos in 

Noord-Holland Zuid bejaagd.  In de Bovenkerkerpolder werden in 



2021 6 vossen afgeschoten, in de Duivendrechtse polder 2 en in De 

Ronde Hoep 7.  

VOSSENRASTER Ter bescherming van weidevogels is in In vier 

polders in Noord-Holland Zuid ook een speciaal vossenraster 

aangebracht. Dat gebeurde onder meer in de Bovenkerkerpolder en 

De Ronde Hoep. De plaatsing gebeurde vooraf aan het broedseizoen, 

veelal in februari of maart. In de meeste gevallen ging het om een 

tijdelijk raster, maar soms betrof het ook een vast raster. Bij  het 

plaatsen van rasters werd dit jaar ook de ervaring opgedaan dat het 

raster soms extra werk, of problemen met zich mee kan brengen voor 
landbouwactiviteiten. Zo moeten boeren bij het beweiden met 

melkvee binnen het raster dagelijks een paar keer de draden op 

dammen loskoppelen en weer terug aanbrengen. Ook bij het uitrijden 

van drijfmest brengt extra werkl met zich mee. De sleepslang kan dan 

niet door de sloot naar een volgend perceel worden getrokken, maar 

moet over een dam worden geleid. In verband hiermee moet volgens 

de betrokken organisaties vooraf goed doordacht worden hoe een 

raster geplaatst kan worden, zodat dat zo min mogelijk extra werk 

voor iedereen oplevert. Daarbij moet ook meegewogen worden dat 
ook andere dieren zoals hazen enigszins opgesloten kunnen raken 

door de rasters. 

 


