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Deze rapportage is gebaseerd op het format van de jaarlijkse basisrapportage zoals die voor elk agrarisch col-

lectief automatisch is te genereren in de Boerenlandvogelmonitor. De vorm is een Word-document met kant 

en klare kaartbeelden en grafieken voor het hele werkgebied én per BTS-telgebied. Dit document staat klaar na 

afsluiten van het jaar in de Boerenlandvogelmonitor. Het document wordt aangemaakt op basis van de - veelal 

door vrijwilligers en tellers - ingevoerde weidevogelgegevens. Meer informatie bij LandschappenNL. 

 

Deze jaarrapportage beschrijft de beheeractiviteiten voor met name weidevogels, maar ook 

enkele andere soorten in het gebied Noord-Holland Zuid door de volgende beheerders: 

- Collectief Noord Holland Zuid 

- Landschap Noord-Holland 

- Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude 

 

Verder zijn weidevogel(tel)gegevens gebruikt van de volgende vrijwilligersgroepen:  

- Werkgroep Weidevogels IVN Amstelveen 

- Weidevogelbeschermingsgroep Spaarnwoude 

- Weidevogelbeschermingsgroep Vechtstreek 

 

Als gegevensbronnen zijn gebruikt: 

- Boerenlandvogelmonitor van LandschappenNL 

- Beheer op Maat van WUR/Wageningen 

- Weerarchief KNMI; weerstation Schiphol 

- SCAN-GIS database van BoerenNatuur 

 

Samenstelling: Aad van Paassen (IVN Amstelveen/Bureau Van Paassen) 

m.m.v. Mark Kuiper (Collectief Noord-Holland Zuid), Dic van Hummel (Argusvlinder), Ron Kor-

rel (predatiebeheer), Andries Kamstra (Spaarnwoude), Gerda Heijdra (Vechtstreek), Frank van 

Groen (Van der Goes en Groot, LNH-reservaat Middelpolder) en Erik Kleyheeg (Sovon Vogel-

onderzoek Nederland, Kuikenteller), Marion Scherphuis (Landschap Noord-Holland) 

 

Foto’s: Aad van Paassen, Anton van Overveld, Naomi Heidinga, Ron Korrel, Joost van de Kroon, 

Gerda Heijdra, Andries Kamstra 

 

Amstelveen, 11 november 2020 
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Samenvatting/nawoord 
 

2020 was een slecht jaar voor de weidevogels in Noord-Holland Zuid: het laagste broedsuc-

ces van de grutto ooit en waarschijnlijk ook voor andere soorten, met misschien een uitzon-

dering voor de tureluur. Toch leverden ook in 2020 alle betrokkenen weer veel inspanning:  

- Boeren: vaak ruige mest uitgereden om weidevogels aan te trekken, soms greppel gegra-

ven om vogels aan te trekken, nestbescherming uitgevoerd en waar nodig last minute be-

heer afgesloten om nesten ongestoord uit te laten komen, op diverse plekken (greppel) 

plasdras en hoog slootpeil gerealiseerd om bodemvochtigheid te bevorderen en daarmee 

bij te dragen aan voedsel voor oudervogels en kuikens, flinke oppervlaktes gerealiseerd 

met uitstel van maaien tot ver in juni en kruidenrijk grasland om kuikenland te creëren  

- Vrijwilligers: waar nodig nesten gezocht en beschermd, bijgedragen aan monitoring 

- Jagers: veel uren gestoken in bejaging van vos en zwarte kraai om predatie van eieren en 

kuikens te beperken 

- Collectief: ontwikkelingen gemonitord, adviezen gegeven, last minute beheer afgesloten, 

vossenrasters laten plaatsen in Amstelland en Spaarnwoude 

- Terreinbeheerder/waterschap: na verzoek slootpeil hoger gezet om droogte te bestrijden. 

 

Er waren twee factoren die ervoor zorgden dat 2020 voor weidevogels een slecht jaar werd: 

1. de lange droge periode vroeg in het seizoen, vanaf half maart tot begin juni waardoor  

o de bodem zo droog en hard was dat ouder-

vogels op veel plekken amper voedsel kon-

den vinden (grond was als beton). Daar-

door soms broedseizoen overgeslagen. 

o kuikens na het uitkomen van de eieren een 

bijzonder droge (en soms ook koude) om-

geving aantroffen waar te weinig insecten 

gevonden konden worden. Daardoor was 

de sterfte onder kuikens hoog.  

2. hoge predatordruk, met name door aanwezigheid van vossen mede waardoor bijvoor-

beeld in de Ronde Hoep een dip in de aantallen weidevogels optrad en ook een bijzon-

der hoge predatie van de gevonden legsels (90% o.b.v. dagelijkse overlevingskans).  

 

Een slecht jaar zoals 2020 is ontzettend vervelend en kan leiden tot demotivatie bij alle be-

trokkenen. Toch is het in de natuur niet vreemd dat er af en toe een slecht jaar tussen zit. 

Als er maar voldoende jaren zijn waarin de vogels wel een (echt) goed broedsucces heb-

ben. Dat is landelijk nu alweer even geleden, zo blijkt uit de Boerenlandvogelbalans 2020. 

Landelijk waren 2013 en 2014 de laatste echt goede jaren voor de grutto met een BTS van 

meer dan 70%. Dan hoop je dat elk van die paren minstens twee jongen grootbrengt de po-

pulaties weer kunnen doen groeien. Iedere vogelliefhebber kijkt uit naar weer zo’n jaar. Ze-

ker nu. In Noord-Holland Zuid was dat dankzij het succesvolle ANLB/SN beheer de afgelopen 

5 jaar meestal wel het geval (bijlage 1, blz. 73). Maar we zullen wel lessen moeten trekken 

uit de gebeurtenissen en ontwikkelingen dit jaar. Zie de aanbevelingen (blz. 16 e.a.) 
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1 Inleiding 
 

Werkgebied 
Het werkgebied van het collectief Noord-Holland Zuid omvat het agrarisch gebruikt gebied van de 
provincie Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal en bevat daarmee de werkgebieden van 
vier (voormalige) agrarische natuurverenigingen: ANV De Vechtstreek, ANV De Amstel, Ons Spaarn-
woude en ANV Haarlemmermeer i.o. Binnen het werkgebied van het collectief zijn drie vrijwilligers-
groepen actief (Weidevogelbeschermingsgroep De Vechtstreek, Werkgroep Weidevogels van IVN 
Amstelveen en Weidevogelbeschermingsgroep Spaarnwoude. Het collectief werkt daarbij samen met 
twee terreinbeheerders: Landschap Noord Holland en Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude. 
Dit verslag gaat vooral in op het weidevogelbeheer en waar mogelijk en relevant op beheer van an-
dere soortgroepen zoals akkervogels, erfvogels en dag- en nachtvlinders.  

 

 
Figuur 1. Begrenzing werkgebied Collectief Noord-Holland Zuid met de werkgebieden per anv.  

De (onder de polygoon slecht zichtbare diverse) kleurtjes geven de percelen aan waar contracten voor ANLB-beheer liggen en (in blauw) 

waar de weidevogelreservaten van terreinbeheerders zoals Landschap Noord-Holland en van particuliere natuurbeheerders liggen.  
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2 Resultaten op niveau werkgebied 

2.1 Beheer (ANLB en reservaat) 

Het gebied Noord-Holland Zuid beslaat ongeveer 50.000 ha. De totale oppervlakte met een vorm van 

weidevogelbeheer (ANLB en SNL-reservaat) bedroeg in het afgelopen jaar 5.467 ha; oppervlakten 

met akkerrandenbeheer in de Haarlemmermeer en in het Gooi niet meegerekend.  Op ongeveer 45% 

(2.511 ha) van de totale oppervlakte binnen de (BTS-tel)gebieden ligt geen beheerafspraak of -con-

tract. Van de overige 2.956 ha bestond 1.701 ha (57,6%) uit Legselbeheer, 484 ha (16,4%) uit ANLB-

contracten voor verlate maaidatum/percelen verlate maaidatum/kuikenland (uitstel van maaien, 

kruidenrijk grasland, plasdras, voorweiden en extensief weiden) en 770 ha (26,0%) uit reservaataf-

spraken voor weidevogelbeheer. In totaal bedroeg de oppervlakte verlate maaidatum/kuikenland 

1.254 ha. Dat is 42,4% gerekend over de oppervlakte met beheer. Gerekend over de totale opper-

vlakte van alle weidevogeltelgebieden komt dat uit op 22,9%.  Landelijk wordt een globale norm aan-

gehouden van 20%, dus daar zit het percentage verlate maaidatum/kuikenland in Amstelland een 

stukje boven. Meer is natuurlijk altijd beter, maar niet zo gemakkelijk realiseerbaar.  

  
Figuur 2. Oppervlakte beheer in 2020   Figuur 3. Beheersituatie per BTS-telgebied in 2020 

 

 
Figuur 4. Percentage kuikenland per deelgebied in Noord-Holland Zuid in 2020  
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2.2 Gevonden nesten en nestbescherming 

Gevonden nesten 

De drie vrijwilligersgroepen in het werkgebied van het agrarisch collectief Noord-Holland 
Zuid hebben in 2020 in totaal 514 nesten van weidevogels gevonden (2019: 407). Het ging 
daarbij om vooral kievit (298 nesten), scholekster (86 nesten), grutto (34 nesten), tureluur 
(40 nesten) en slobeend (7 nesten). Het uitkomstresultaat (figuur 7) is bekend van 410 nes-
ten: 69,8% kwam met succes uit (2019: 74,7%), predatie van nesten lag op 19,3 % (2019: 
16,5%), voortijdig verlaten van nesten op 2,2% (2019: 0,7%) en verlies door werkzaamheden 
en beweiding gezamenlijk op 4,7% (2018: 1,4%). 
 

 
Figuur 5. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 

Beschermde nesten 

Van de 514 nesten hebben boeren en vrijwilligers gezamenlijk (minimaal) 240 nesten daad-
werkelijk beschermd tegen landbouwkundige activiteiten. Het merendeel van de nesten be-
trof kievitsnesten (159) en daarnaast vooral scholekster (37 nesten), tureluur (18 nesten) en 
grutto (16 nesten). De nesten werden vooral beschermd bij bemesten (65 nesten), bij bewei-
den (42 nesten), bij maaien (28 nesten), bij zaaien/poten (29) en bij ploegen/eggen (15). Het 
uitkomstpercentage van daadwerkelijk beschermde nesten lag in 2020 op 70,3% (2018: 
80,3%).  
 

   
Figuur 6. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 7. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

Verliesoorzaken 
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Het uitkomstresultaat van de gevonden legsels van alle soorten (410 legsels) was dit jaar – 

berekend op de klassieke manier – 69,8% en daarmee vrij normaal (zie figuur 7 en onder-

staand). Predatie ligt op 19%. Kijken we alleen naar gevonden gruttolegsels (33 legsels), dan 

ligt de uitkomst op 60% en de predatie op 39%. Kijken we alleen naar gevonden gruttoleg-

sels in de Ronde Hoep (17 legsels), dan komt de uitkomst op 41% en de predatie op 58%. Be-

reken we predatie van gruttolegsels op de nauwkeuriger manier van berekenen via dage-

lijkse overlevingskans, dan komt predatie uit op maar liefst 90,0%!! 

    
Figuur 8. Uitkomst alle gevonden legsels: P =19%      Figuur 9. Uitkomst gruttolegsels in alle gebieden: P=39% 

      
Figuur 10. Uitkomst gruttolegsels (klassiek) Ronde Hoep: P=58%      Figuur 11. Predatie gruttolegsels RH obv dag. overlevingskans: P=90% 

 

Het is waarschijnlijk dat ook de legsels die vanuit oogpunt van beschermen tegen landbouw-

werkzaamheden niet hoefden te worden opgezocht, grote kans op predatie hebben gelo-

pen. Dat betekent dat waarschijnlijk slechts een klein deel van de gruttolegsels succesvol is 

uitgekomen in de Ronde Hoep in 2020. Dat zien we terug in de resultaten van de BTS-tellin-

gen in die polder (zie ook blz. 29). Ook in andere polders werden in 2020 meerdere keren 

sporen van vossen, predatiegevallen door vossen en ook vossen waargenomen, zoals op 13 

april 2020 in de Bovenkerkerpolder, zie onderstaande foto. 
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2.3 Broedparen en broedsucces grutto 

Aantallen broedparen  

Op basis van de BTS-tellingen is een globale uitspraak te doen over het aantal broedpaar. Globaal 

omdat niet met de officiële BMP-methodiek van Sovon is gewerkt, maar met de BTS-telmethodiek. 

Deze omvat minder telrondes dan de BMP-methodiek. Door echter op de piekmomenten van aanwe-

zigheid van aantallen broedparen per soort te tellen en dat elk jaar op dezelfde methode en in onge-

veer dezelfde week te doen, kan toch een globaal inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van 

het aantal broedparen per soort en per gebied.  

 

De ontwikkeling van de aantallen weidevogels in Noord-Holland Zuid als geheel lijkt positief: een toe-

name in de laatste jaren voor de meeste soorten (figuur 12). Dat beeld klopt echter niet. Dat komt 

vooral doordat de BTS-telgebieden in de Vechtstreek en in Spaarnwoude pas sinds 2016 worden 

meegeteld (figuur 13). Het is daarom beter om per deelgebied te kijken en binnen elk deelgebied 

naar de ontwikkeling in elk BTS-telgebied. Alleen als alle (BTS-)telgebieden in Noord-Holland Zuid elk 

jaar worden geteld, ontstaat er na verloop van jaren een voldoende betrouwbaar beeld voor het hele 

gebied als totaal.  De hiernavolgende grafieken laten in ieder geval wel zien dat het zeker in Amstel-

land gaat om behoorlijke aantallen weidevogels die tot nu toe vrij stabiel zijn. Voor de bespreking per 

deelgebied en BTS-telgebied, zie de betreffende paragrafen.  
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Figuur 12. Aantallen broedparen in Noord-Holland Zuid 2013-2020 
 
 

 
Figuur 13. Aantallen broedparen per deelgebied in Noord-Holland Zuid in 2013-2020 
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Ligt het beheer goed/maken de vogels gebruik van het beheer? 
Natuurlijk wil de overheid weten of het collectief het geld goed inzet. Dat wil ook het collectief we-

ten. Belangrijke maat daarvoor is hoeveel kuikens elk jaar groot worden. Daartoe worden jaarlijks 

BTS-tellingen uitgevoerd. Zie daarvoor blz.10. Dat richt zich echter alleen op de grutto. Toch willen 

we inzicht krijgen in de effectiviteit van het beheer met betrekking tot de andere soorten weidevo-

gels. Eén manier daartoe is om te kijken het gecontracteerde beheer op de goede plek ligt ofwel on 

welke mate de vogels de percelen met verlaat maaien/kuikenland ook gebruikten.  

 

Om daar inzicht in te krijgen is van elke van de vier hoofdsoorten weidevogels in Amstelland per ge-

bied (grutto, kievit, scholekster en tureluur) op basis van de BTS-tellingen (meestal twee rondes, 

maar in enkele gebieden vijf rondes en in 1 gebied wekelijkse tellingen) bepaald welk percentage van 

de broedparen of van de gezinnen aanwezig was op percelen met een beheercontract/afspraak voor 

verlaat maaien/kuikenland. Deze percentages zijn beschouwd als indicatie voor de effectiviteit. In on-

derstaande tabel staat met een stoplichtmodel per BTS-telgebied aangegeven in welke mate (goed, 

mogelijk goed, niet goed) het beheer voor de vier hoofdsoorten “op de goede plek lag of niet”.  

 

Voor grutto en tureluur heeft het beheer in 2020 in veel BTS-gebieden voor een belangrijk deel van 

de broedparen en voor de meeste gezinnen op de goede plek gelegen. In de Duivendrechterpolder is 

dast voor gruttoparen nog goed gekomen omdat de betreffende boeren op percelen met grutto-

nesten nog een last minute contract voor uitstel van maaien afsloten. Dat dat voor gezinnen iets be-

ter uitpakt dan voor broedparen komt omdat vogels zoals grutto’s met net uit het ei gekomen kui-

kens vaak wel naar de percelen kuikenland proberen te verhuizen. Duidelijk is echter ook dat in an-

dere BTS-telgebieden met name voor gruttoparen het beheer nog niet op de goede plek ligt voor 

grutto en tureluur, misschien ook omdat er nog onvoldoende kuikenland ligt.  

 

Voor kievit en scholekster is het beeld heel anders. In de meeste gebieden maken de vogels tijdens 

het broeden wel maar daarna geen gebruik van percelen met verlate maaidatum/kuikenland. Daar 

waar wel een goede score wordt gehaald, gaat het om slechts kleine aantallen broedparen. Overall 

conclusie is dat – met uitzondering van de Ronde Hoep – de ligging (en aard?) van de beheercontrac-

ten (anders gezegd: de gerealiseerde vegetatie op de percelen) niet voldoende aansluit op de eisen 

van kievit en scholekster (wisselende vegetatiestructuur met naaste elkaar hoge én vooral óók la-

gere, kale vegetatie). In de Bovenkerkerpolder is in 2019 een begin gemaakt met grote lengtes ver-

laagde slootkanten in een deel van het gebied om daarmee ook de kievit toe voorzien van opgroei-

biotoop voor kuikens.  

 

 
Tabel 1. Beoordeling ligging beheercontracten in Noord0Holalnd Zuid voor grutto, tureluur, kievit en scholekster 
Rood geeft aan dat het merendeel van de beheercontracten niet op de goede plek ligt, bij oranje is dat deels wel en bij groen ligt het me-

rendeel van de beheercontracten wel goed. Geel is goed dankzij last minute beheer. Zwart betekent geen gegevens.   
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Heeft de grutto voldoende broedsucces? 
In het werkgebied van het collectief Noord-Holland Zuid zijn in 2020 in 12 van de 16 deelgebieden 
tellingen van het broedsucces van de grutto uitgevoerd conform de BTS-methodiek (Bruto Territori-
aal Succes). Daarbij wordt eind april/begin mei een telling gedaan van het aantal broedpaar en eind 
mei/begin juni een telling van het aantal gruttoparen dat dan nog (deels bijna vliegvlugge) jongen 
heeft. Na de laatste telling hebben meerdere gruttojongen nog dagen en soms weken nodig om 
vliegvlug te worden. Het BTS is dan ook geen hard wetenschappelijk cijfer over het broedsucces, 
maar geeft wel een redelijk betrouwbare indicatie van het broedsucces van de grutto. 

 
Figuur 14. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in Noord-Holland Zuid in 2020 

 
Figuur 11 laat zien dat in 2020 het BTS van de grutto in Noord-Holland Zuid uitkomt op 40,6%. Dat is 
onvoldoende broedsucces om de gruttopopulatie op peil te houden. In drie polders is het broedsuc-
ces mogelijk wel voldoende geweest: Bovenkerkerpolder, Holendrechterpolder en Aetsveldsche pol-
der. Met name het lage broedsucces in polder De Ronde Hoep valt op. Het beheer is in deze polder al 
jaren op orde. Hoewel droogte een zeer belangrijke factor was dit jaar, heeft ook de hogere predatie-
druk eraan bijgedragen (aanwezigheid van vossen) dat het broedsucces zo laag was. Ook in andere 
gebieden was predatiedruk hoog, maar dankzij uitrasteren en succesvolle bejaging (en de betere ho-
gere vochtigheid dankzij de vele sloten met hoger slootpeil) was bijvoorbeeld in de Bovenkerkerpol-
der het broedsucces toch mogelijk voldoende. Van de tureluurparen liep eind mei ook nog met een 
flink deel met kuikens rond (ruim 40%). Bij kievit en scholekster was dat nog geen 20%. 
 

 
Figuur 15. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in Noord-Holland Zuid in 2020 
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Hebben de andere soorten weidevogels voldoende broedsucces? 

Het bepalen van het broedsucces bij de andere drie hoofdsoorten weidevogels kievit, schol-

ekster en tureluur is lastig. Willen we dat exact weten, dan zouden ook daar jongen gezen-

derd moeten worden en gevolgd om te zien of ze vliegvlug worden of dagelijks geteld. Dat 

kost echter veel geld. Met behulp van de beschikbare telgegevens is er wel echter een grove 

benadering mogelijk. Eén randvoorwaarde bij deze werkwijze is wel dat de telgegevens be-

trouwbaar zijn. Dat wil zeggen dat de tellers op dezelfde manier werken ten aanzien van het 

interpreteren van het gedrag van weidevogels en daar telkens de correcte gedragscode aan 

toekennen. Een tweede randvoorwaarde is dat de feitelijke situatie van het hebben van eie-

ren of kuikens telkens goed te herkennen is bij deze soorten. Dat is niet altijd het geval en 

daarom is het hiernavolgende een grove benadering van de werkelijkheid.  

 

In figuur 16 is het aantal broedparen van de 

vier hoofdsoorten (per soort verschillend 

maar voor de kievit half april en voor de 

grutto eind april) tijdens BTS-tellingen uitge-

zet tegen het aantal gezinnen (bij alle soor-

ten eind mei). Bij de grutto is het percentage 

gezinnen dan ruim 40% wat overeenkomt 

met het BTS. Bij de kievit heeft slechts 14% 

van de broedparen nog kuikens eind mei en 

dus weinig broedsucces. Vervolglegsels kun-

nen dat nog iets verhogen maar niet veel.       Figuur 16. Broedparen half/eind april en aantal gezinnen eind mei 

Bij de scholekster heeft 19% dan kuikens, maar daar kunnen nog wel wat late scholeksters 

bij komen. Bij de tureluur heeft 45% eind mei kuikens. Daar valt van af te dingen dat het aan-

tal broedpaar bij de tureluur in april meestal een ondertelling is, maar er staat tegenover dat 

ook tureluurs in juni nog aan een legsel kunnen beginnen.  
 

Ook voor de andere soorten lijkt 2020 dus 

een zeer slecht jaar te zijn geweest.  Meestal 

denken we direct aan een geringe kuiken-

overleving door te weinig insecten en een 

hoge predatie. Figuur 17 laat zien dat het 

aantal kievitgezinnen in de Duivendrechter-

polder in 2020 ver achterbleef bij wat er ver-

wacht mocht worden op basis van het aantal 

broedparen (zie ook blz. 24). Mogelijk waren 

in 2020 de weersomstandigheden                      Figuur 17. Kievitparen en -gezinnen in de Duivendrechterpolder 

(en predatie?) vroeg in het seizoen al dermate slecht dat: 

- een deel van de vogels er niet aan toe is gekomen om eieren te leggen of 

- dat de eieren al gepredeerd waren voordat ze gevonden werden of  

- dat kuikens direct na het uitkomen van de eieren het loodje legden.   

Het bovenstaande is een vingeroefening om een idee te krijgen waar te zoeken, onderzoek 

naar bijvoorbeeld niet deelnemen aan een broedseizoen is gewenst. Toch ging het soms wel 

goed, zie daartoe de separate rapportage van de kievittellingen in de Duivendrechterpolder. 
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2.4 Conclusie, toelichting en aanbevelingen 

Conclusie 

- Aantallen broedparen redelijk op peil gebleven, maar een dip in Ronde Hoep 

- Uitkomstresultaten nesten redelijk goed, wel sterk wisselend per gebied. In Ronde Hoep een 

laag uitkomstresultaat. 

- In de meeste gebieden een slecht broedsucces, zeker voor de grutto maar ook kievit. In en-

kele gebieden nog net een redelijk broedsucces voor de grutto. Tureluur deed het relatief 

goed.  

Toelichting 

- Vestiging van weidevogels werd negatief beïnvloed door droogte. Op maisland broedde in 

2020 maar de helft van de kieviten van andere jaren. De grond was in april als beton.  

- Weersfactoren waren dit jaar van grote invloed, vooral de langdurige droogte vanaf half 

maart tot begin juni (zie figuur 16) was desastreus voor veel kuikens. Ook de harde koude 

wind eind april en begin mei verlaagde met name de overleving van kievitkuikens.  

- Ook predatie was dit jaar een probleem in veel gebieden. De nestpredatie met name in de 

Ronde Hoep was - met bijna 50% berekend op de klassieke methode en 90% o.b.v. dagelijkse 

overlevingskans - bijzonder hoog. Er is een groot scala aan predatoren, maar vossen werden 

opvallend veel waargenomen. Nu is predatie is niet altijd of zelfs vaak niet te herleiden tot de 

precieze dader. Maar de lagere aantallen broedparen van met name grutto en kievit in de 

Ronde Hoep, de hoge nestpredatie bij deze soorten en het lage broedsucces van de grutto 

zal naast de droogte mede zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van meerdere vossen.  
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Weersverloop in voorjaar 2020 

Maart: de eerste veertien dagen waren een voortzetting van het zachte en wisselvallige weer van 
afgelopen winter. Vanaf 15 maart volgde een zonovergoten en droge tweede maandhelft 
waarin vooral de nachten soms koud waren en het ook tot vriezen kwam. De eerste kieviten 
begonnen vroeg, maar bij het merendeel werd de eileg door de kou vertraagd tot in april.   
 
April begon koud en vrij somber met vorst in de nacht. Vanaf 4 april werd met een zuidelijke 
stroming duidelijk zachtere lucht aangevoerd. In deze periode begonnen veel grutto’s en tu-
reluurs met de eileg. Tweede Paasdag (13 april) kregen we te maken met een koude noorde-
lijke stroming met meer bewolking met enkele zeer koude nachten. Vanaf 16 april was het 
droog en uitermate zonnig met een vaak koude harde noordenwind. Kievitkuikens hadden 
het nu door combinatie van droogte en koude wind bijzonder moeilijk.   
 
Mei begon koel met hier en een enkele regen- en onweersbui. Vanaf Bevrijdingsdag (5 mei) 
werd het weer zonnig en droog. Op 9 mei werd het zomers warm (bijna 25 °C). Op 10/11 mei 
passeerde een koufront met bewolking en buien waarachter een stevige en koude noorden-
wind op stak, met zware windstoten aan de kust. Opnieuw was dit - en nu met name voor 
jonge grutto’s - een heel moeilijke periode om te overleven. In de tweede helft van de 
maand bleef het nog steeds zonnig en droog. Alleen op 24 mei viel er een bui.  
 
Juni begon met twee warme dagen. Daarna volgde een wisselvallige, koele periode met ein-
delijk regelmatig (soms veel!) regen en tot en met de tiende temperaturen beneden nor-
maal. Daarna bleef het wisselvallig onder invloed van een lagedrukgebied bij het westen van 
Frankrijk, maar omdat de stroming oostelijk was, werd het best warm. De laatste drie dagen 
van de maand verliepen wisselvallig met temperaturen rond 20 °C.  
 

 
Figuur 18. Weersverloop in 2010. Opvallend is de lange periode met weinig regen van half maart tot begin juni.  
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Aanbevelingen op niveau gebied Noord-Holland Zuid 

- Kuikenland zo inrichten en beheren dat niet alleen grutto, maar ook andere soorten zo-
als kievit daar met succes kunnen broeden én hun jongen grootbrengen 
 

- Meer vochtige plekken realiseren via greppel plasdras, flauwe oevers aanleggen en zor-
gen voor hoog slootpeil van begin maart tot minimaal half mei; maar greppel plasdras tot 
in juni is nog steeds waardevol met name voor (late) kievitkuikens 

 
- In een aantal polders nog beter concentreren van het beheercontracten door realiseren 

van vaste kernen met laat gemaaid, kruidenrijk en structuurrijk grasland dat alleen 
wordt bemest met ruige mest 

 
- Tevens decentraal in alle gebieden optimale biotoopomstandigheden creëren voor soor-

ten als kievit en scholekster middels realiseren vochtige plekken bijvoorbeeld via grep-
pel plasdras of flauwe slootkanten met hoog peil, extensieve (stand)beweiding en voor-
beweiding met ruige mest direct aan het begin van de rustperiode (1 mei) 

 
- Slootkanten niet bemesten en pas maaien in de zomer. Dit vooral voor soorten als slob-

eend en krakeend die met hun pullen beschutting nodig hebben en voedsel dankzij oe-
vervegetatie. Werkt ook positief uit voor insecten zoals vlinders en libellen 

 
- Planmatige aanpak van predatie zoals in het ‘Voorstel voor aanpak van predatie door 

vossen in Amstelland’. Predatoren mogen en moeten er zijn, maar de biodiversiteit mag 
door aanwezigheid van predatoren niet te zeer veranderen. Gezien het feit dat met 
name vossen omnivoren zijn en zich qua voedselvoorziening richten op dat wat in grote 
mate aanwezig is, verdient het aanbeveling om goede weidevogelgebieden zoals in 
Noord-Holland Zuid maximale bescherming te bieden tegen te hoge predatiedruk door 
verlenen van adequate ontheffingen en goede monitoring van de effecten.  

 
- Mogelijkheden voor beperking van de predatie bestaan uit: 

o Inrichten van het gebied: op strategische locaties (toegangsroutes) cameravallen bij 
voerplekken om tijdig op de aanwezigheid van vossen geattendeerd te worden 

o Op strategische plekken vangpijpen of kunstburchten om met zo min mogelijk over-
last en zo effectief mogelijk voor faunabeheerders vossen in de daartoe openge-
stelde periode te kunnen bejagen 

o Adequate bejaging van vossen mogelijk maken door samenwerkingsverbanden van 
jagers en natuurbeheerders te stimuleren die jaarrond met de middelen die nodig 
zijn predatoren zoals vos en zwarte kraai kunnen bejagen 

. 
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3 Resultaten per deelgebied 

 

3.1 Amstelland gebiedskenmerken 

 
  Middelpolder  Duivendrechterpolder Holendrechterpolder 

 

 

Figuur 19. Ligging BTS-telgebieden in deelgebied Amstelland 

Kalslagerpolder Uithoornsche polder  Bovenkerkerpolder  Ronde Hoep 

Zuiderlegmeerpolder 
 
In figuren 20, 21, 22 en 23 is weergegeven hoe op basis van satellietbeelden en geanalyseerd 
door WUR (Beheer op Maat) de actuele situatie is in de polders in Amstelland ten aanzien 
van de voor weidevogels (met name grutto) belangrijkste gebiedskenmerken Openheid, Bo-
demvochtigheid, Verstoring en Zwaarte van het gewas. 
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Openheid (figuur 20), beoordeeld als ‘Zeer open’ indien er minimaal 300 - 400 meter vrij 
zicht is naar weerskanten, is voor de grutto in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. 
Dat geldt voor het midden van de Ronde Hoep en Bovenkerkerpolder. Daaromheen ligt in 
beide polders een zone die als ‘Open’ wordt beoordeeld. Opvallend is dat in Duivendrechtse 
polder slechts een enkel stukje als ‘Zeer open’ wordt beoordeeld. De polder is inderdaad ook 
meer besloten dan de Ronde Hoep. De Middelpolder en de Holendrechter- en Bullewijcker-
polder worden beoordeeld als ‘Redelijk open’ tot ‘Besloten’ en de Uithoornsche polder en 
Kalslagerpolder als ‘Besloten’.  
 
Drooglegging (figuur 21), beoordeeld als ‘nat grasland’ bij een drooglegging in het voorjaar 
van 0-20 cm onder het maaiveld, op is optimaal voor de grutto als de kleur donkergroen is. 
Dan gaat het om Nat grasland. Dan blijkt het reservaat in de Ronde Hoep echt nat grasland 
te zijn, maar scoort de Bovenkerkerpolder een stuk droger. Toch zitten daar vergelijkbare 
dichtheden aan grutto’s. Ook de Middelpolder valt in de categorie Nat grasland en ook de 
andere polders scoren relatief nat.  

   

    

         
   
Figuur 20. Openheid (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 21. Drooglegging (Beheer op maat/WUR) 
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Verstoring (figuur 22), beoordeeld als ‘Niet verstoord’ bij afwezigheid van bebouwing en op-
gaande beplanting) is in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. Dat geldt niet alleen 
voor het midden van de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder, maar ook voor grote delen 
van de Duivendrechterpolder, de Middelpolder (reservaat) en de Holendrechterpolder. Dui-
delijk herkenbaar zijn de bosjes en bomen in de Ronde Hoep en de oude bewoningsplaats 
met bomen in de Bovenkerkerpolder. 
 
Productie (figuur 23), beoordeeld als de zwaarte van het gewas in het voorjaar, is optimaal 
voor de grutto als de kleur lichtgroen is. Dan gaat het om een ‘Licht gewas’ tot ‘Zeer licht ge-
was’ waar gruttokuikens gemakkelijk doorheen kunnen lopen om voedsel te zoeken. Ook 
dan blijkt het reservaat in de Ronde Hoep voor de grutto optimaal en wordt de Bovenkerker-
polder een stuk minder positief beoordeeld voor de grutto. Toch zitten er vergelijkbare 
dichtheden aan grutto’s. De Middelpolder valt in de categorie ‘zeer licht gewas’. De andere 
polders vallen vooral in de categorie ‘licht gewas’.  
 

        

    

          
Figuur 22. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 23. Productie (Beheer op maat/WUR) 
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3.2 Ontwikkeling weidevogels 

De aantallen broedparen weidevogels in Amstelland ogen vrij stabiel (figuur 24), maar om-

dat enkele (weliswaar kleinere) gebieden pas sinds enkele jaren meegeteld worden, is het 

wenselijk om naar de ontwikkeling per soort en per gebied te kijken. Dan valt op dat in 2020 

in de Ronde Hoep (RH) met name grutto en kievit in lagere aantallen voorkwamen dan in 

voorgaande jaar. Oorzaak kan tweeledig zijn: droogte (ook in het reservaat) en hogere pre-

datiedruk en waarschijnlijk voor door vossen, gezien het feit dat er zoveel meer vossen ge-

schoten zijn in 2020. In de Bovenkerkerpolder nemen aantallenweidevogels de laatste jaren 

(ook in 2020) juist toe. Waarschijnlijk is het al meerdere jaren realiseren van hoog slootpeil, 

gecombineerd met realiseren van kuikenland op de aangrenzende percelen hieraan debet.  

 

 
Figuur 24. Aantallen broedparen in Amstelland 2013-2020 

 

 
Figuur 25. Aantallen broedparen per soort per BTS-telgebied in Amstelland 2013-2020 

BP = Bovenkerkerpolder; RH= Ronde Hoep; DP= Duivendrechterpolder; MP= Middelpolder (reservaat LNH); 

HP= Holendrechterpolder; KP=Kalslagerpolder  
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Eerste eieren en hun vinders in Amstelland en landelijk 

Het eerste kievitsei van Amstelland werd dit jaar weer eens gevonden door Kees Lambalk en 

wel op 14 maart. Het eerste scholeksternest van Amstelland werd dit jaar eerder dan ooit 

gevonden en wel op 24 maart door de groep Maislandtellers op het bouwland dat wordt ge-

bruikt door het loonbedrijf van Vliet. Het was net niet het eerste van Nederland! Het eerste 

gruttonest van Amstelland werd op 9 april gevonden door Dirk Cornelissen op het land van 

Kees Nieuwendijk. En de eerste tureluurnesten (2 x 1 ei) werden op 16 april gevonden door 

Aad van Paassen op het land van Peter de Nooij in de Duivendrechterpolder.  

Landelijk werd het eerste kievitsnest met 1 ei gevonden op 2 maart door Jack van Dongen in 

Bruchem (Gld). Het eerste gruttonest op 17 maart door Peter Akerboom in Rijpwetering 

(ZH), het eerste scholeksternest op 24 maart om 13.42 uur door Theo Bakker in Hoog Blok-

land (ZH), het eerste tureluurnest door Jack van Dongen op 6 april in Hedel (Gld) en het eer-

ste wulpennest op 20 maart door Henk Dunnink in het Staphorsterveld.  

  Kievit Grutto Scholekster Tureluur 

Bovenkerkerpolder 
14 maart:  

Kees Lambalk 

27 april:  

groep Peter 

Deugd 

24 maart: 

groep Maislandtel-

lers  

17 april:  

Joost van Blaaderen 

Duivendrechterpolder 
26 maart: 

Aad van Paassen 

16 april: 

Aad van Paassen 

20 april: 

Aad van Paassen 

16 april: 

Aad van Paassen 

Middelpolder 
21 maart:  

Carin Nyst 

11 april: 

Carin Nyst 

5 april: 

Carin Nyst 

22 april: 

Aad van Paassen 

Polder Ronde Hoep 
17 maart:  

Dirk Cornelissen 

9 april: 

Dirk Cornelissen 

21 april: 

Groep Frank van 

Delden 

27 april: 

Ron Korrel 

Kalslagerpolder - 

18 april:  

groep Anton van 

Overveld 

28 april: 

Groep Anton van 

Overveld 

- 

Uithoornsche polder 

 27 april: 

groep Anton  

Overveld 

- - - 

Zuiderlegmeerpolder 

 21 april: 

groep Anton  

Overveld 

- 

19 mei: 

Groep Anton van 

Overveld 

19 mei: 

groep Anton van 

Overveld 
Tabel 2. Vinddata en vinders van eerste eieren per polder in Amstelland in 2020 
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3.3 Bovenkerkerpolder  

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Bovenkerkerpolder werden in 2020 door vrijwilligers en boeren 132 nesten gevonden. Verlies 

door agrarische activiteiten was hoog (16,1%) wat vooral kwam door verlies van legsels bij werk-

zaamheden op maisland. Predatie lag dankzij uitrasteren en afschot van een aantal vossen op slechts 

10,1%. Het uitkomstresultaat lag daardoor weer op het niveau van voorgaande jaren: 65,7%. 

  
Figuur 26. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 27. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 2 mei werden 118 (82%) van de 144 gruttoparen geregistreerd op grasland 

dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Dat gold ook voor de tureluur: 49 (60%) van de (minimaal!) 

81 broedparen. Tijdens de gezinnentelling op 28 mei werd bij de grutto 81% en bij de tureluur 75% 

van de gezinnen aangetroffen op percelen die de eerste weken nog niet zouden worden gemaaid. 

Voor grutto en tureluur lag het beheer lag dus meestal op de goede plek in de Bovenkerkerpolder.  

 

Tijdens de broedpaartelling op 14 april werden bij de kievit 81 van de 131 broedparen (62%) en bij 

de scholekster 33 (40%) van de 83 broedparen geregistreerd op percelen verlate maaidatum/perce-

len verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 28 mei werden bij de kievit slechts 14 

(!!) gezinnen geteld waarvan 4 op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de scholekster werden 

70 paren geteld waarvan 19 gezinnen en waarvan 14 gezinnen op percelen verlate maaidatum/kui-

kenland. De kievit broedde in 2020 meer dan in 2019 op gecontracteerde percelen verlate maaida-

tum/kuikenland. Het merendeel van de scholeksters maakte geen gebruik van gecontracteerde per-

celen verlate maaidatum/kuikenland. Voor deze soorten zijn (deels) andere beheermaatregelen (en 

deels ook op andere percelen) nodig dan voor grutto en tureluur.  

   
Figuur 28. Broedparen kievit  Figuur 29. Broedparen scholekster  Figuur 30. Broedparen tureluur  

Wit omlijnd de blokken percelen met verhoogd slootpeil van begin maart tot begin juni. Twee blokken zijn ook uitgerasterd (blz. 65). 
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 2 mei werden 144 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 28 mei 
nog 91 gruttoparen met kuikens. Dat leverde een BTS-percentage op van 62,8%. Hiermee is de repro-
ductie mogelijk voldoende geweest om de jaarlijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compense-
ren. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling half april 131 broedparen geteld. Rond half mei werden 
nog maar 103 paar geteld waarvan slechts 17 (!!) paren met kuikens geteld. Bij de gezinnentelling op 
28 mei werden nog maar 53 kievitparen geteld in de hele polder waarvan 14 paar met kuikens. Eind 
juni werden nog 5 kievitparen met kuikens geteld.   
Bij de scholekster werden op 2 mei 83 broedparen geteld (waarvan 2 paren met kuikens) en op 28 
mei nog 72 paren waarvan 19 paar met kuikens. Eind juni werden nog 56 paren met kuikens geteld.  
Bij de tureluur werden - zoals te verwachten vanwege het onopvallend gedrag van deze soort in de 
broedfase - half mei meer broedparen (81 waarvan 23 met kuikens) geteld dan begin mei. Op 28 mei 
werden maar liefst 55 alarmerende paren met kuikens geteld.   

 

   
Figuur 31. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 32. Getelde gruttogezinnen in 2020 

Wit omlijnd de blokken percelen met verhoogd slootpeil van begin maart tot begin juni. Twee blokken zijn ook uitgerasterd (blz. 65). 

 

   
Figuur 33. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 34. Broedsucces van de grutto 2016-2020 
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3.4 Middelpolder  

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Middelpolder werden in 2020 – buiten het reservaatdeel van Landschap Noord-Holland - door 

vrijwilligers 34 nesten gevonden. Een deel van de nesten (in het zuidelijk van de polder) werd vastge-

legd door observatie vanaf de weg. Daarom kon het uitkomstresultaat vaak niet worden vastgesteld. 

Van 15 nesten is het uitkomstresultaat wel bekend: drie gingen verloren door predatie en 1 door on-

bekende oorzaak. Het uitkomstresultaat was 73,3%.  

 

 
Figuur 35. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020       Figuur 36. Gevonden legsels en uitkomstresultaat in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

In de ANLB-delen van de polder is geen goede uitspraak te doen over de ligging van het be-

heer want er is geen broedpaartelling uitgevoerd. Uit de BMP-telling van het reservaat van 

Landschap Noord-Holland blijkt daar in 2020 veel weidevogels hebben gebroed: Grutto 27 

paar, Kievit 67 paar, Scholekster 25 paar en Tureluur 17 paar. Het reservaat wordt in zijn ge-

heel laat gemaaid, dus het beheer lag hier dus goed.  

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

De BMP-telling maakt geen onderscheid in gedrag dat wijst op een territorium of op kuikens. 

Daarom is het niet bekend wat het broedsucces is geweest. Op basis van eigen waarnemin-

gen gedurende het broedseizoen wordt aangenomen dat niet alleen de grutto, maar ook de 

andere soorten weidevogels mede dankzij de hoge waterstand in het reservaat en de deels 

open vegetatie een goed broedseizoen hebben gehad. Dat is echter niet zeker en dat is 

mede doordat de BMP-telling ook aangeeft dat er – ondanks de legselbeperking - veel 

(Grauwe) ganzen hebben gebroed in het reservaat.   
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3.5  Duivendrechterpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Duivendrechterpolder werden in 2020 in totaal 106 nesten gevonden. Het merendeel betrof 

nesten van kievit (49), scholekster (21), tureluur (10) en grutto (6 nesten). Het uitkomstresultaat - 

over alle soorten berekend - was 69,9%, het verlies door predatie 18,1% en het verlies aan nesten 

door agrarische activiteiten 2,4%. Het aantal nesten lag daarmee hoger dan in 2019, maar het uit-

komstresultaat iets lager.  

  
Figuur 37. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 38. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedparentelling op 2 mei werden 2 van de 8 gruttoparen (25%) geregistreerd op percelen 
verlate maaidatum/kuikenland en bij de gezinnentelling op 29 mei liepen alle 4 nog aanwezige grut-
togezinnen (100%) op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Voor de grutto lagen de beheercon-
tracten nog niet allemaal op de goede plek, maar op voldoende korte afstand voor de gruttokuikens 
om er heen te kunnen lopen. Bij de tureluur werden op 25 april 17 van de 29 broedparen (59%) gere-
gistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 29 mei liepen 3 van 
de 6 tureluurgezinnen (50%) op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Voor de tureluur lagen de 
beheercontracten dus deels op de goede plek. 
Bij de kievit werden tijdens de broedpaartelling half april 21 van de 46 broedparen (46%) geregi-
streerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 29 mei liepen 3 van de 
slechts 7 (43%) nog aanwezige kievitgezinnen op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Kieviten 
maakten dus slechts deels gebruik van percelen met verlate maaidatum/kuikenland. Bij de scholek-
ster werden half mei 3 van de 31 broedparen (10%) geregistreerd op percelen verlate maaida-
tum/kuikenland. Bij de gezinnentelling liepen 3 van de 9 aanwezige scholekstergezinnen (33%) op 
percelen verlate maaidatum/kuikenland. De scholekster maakte dus amper gebruik van percelen met 
verlate maaidatum/kuikenland.  

   
Figuur 39. Broedparen kievit  Figuur 40. Broedparen scholekster  Figuur 41. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 2 mei werden 8 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 29 mei 4 
gruttoparen met kuikens. Dat leverde een BTS-percentage op van 50,0%. Uiteindelijk hebben waar-
schijnlijk 3 gruttoparen daadwerkelijk jongen grootgebracht dankzij greppel plasdras en (voorbewei-
den met) uitstel van maaien. Het broedsucces is dus echter niet hoog genoeg geweest om de jaar-
lijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compenseren. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 18 april 46 broedparen geteld. Rond half mei werden 
slechts 7 (!!) paren met kuikens geteld. Een aantal kieviten was in mei opnieuw begonnen met een 
legsel. Begin juli werden 6 paren met kuikens geteld. Dat maakt maximaal 13 paren met 1 of meer 
vliegvlugge kuikens wat zeer waarschijnlijk te laag is om normale verliezen onder oudervogels te 
compenseren. Bij de scholekster werden half mei 31 broedparen geteld (waarvan 7 paren met kui-
kens). Half juli werden nog 6 paren met kuikens geteld. Dat maakt mogelijk maximaal 13 paren met 
groot geworden kuikens. Bij de tureluur werden eind april 29 broedparen geteld waarvan 11 met kui-
kens. Half juni werden nog slechts 6 paren met kuikens geteld.  
 

    
Figuur 42. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 43. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

    
Figuur 44. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 45. Broedsucces van de grutto 2016-2020 
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3.6 Holendrechter- en Bullewijckerpolder 

Deze polder bestaat uit een deel gangbaar landbouwgebied, een deel volvelds plasdras (het Landje 

van Geijssel, Landschap Noord-Holland) en een deel natuurgebied (Natuurbeleven).  

 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In het deel gangbaar landbouwgebied zijn in 2020 alleen nesten gezocht op het enige nog in de pol-

der liggende en actieve bedrijf. Er werden 5 nesten gevonden: 1 kievit, 2 grutto en 2 tureluur. Alle 

nesten werden met draad uitgerasterd tegen vertrapping door vee en kwamen met succes uit.   

   
Figuur 46. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 47. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Aangezien tellingen alleen plaatsvonden in het deel natuurgebied en alle percelen daar een beheer-
afspraak hadden gericht op realiseren van kuikenland, kan de conclusie alleen maar zijn dat het kui-
kenland op de goede plek lag. Voor een komend jaar zou echter de hele polder structureel moeten 
worden geteld. Uit waarnemingen is verder wel bekend dat er steltkluten hebben gebroed op het 
Landje van Geijssel die daar met succes drie jongen hebben grootgebracht.  

  
Figuur 48. Broedparen kievit 

 
Figuur 49. Broedparen scholekster  

  
Figuur 50. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

We bespreken hier alleen het broedsucces van de vogels die hebben gebroed binnen het natuurge-

bied, dus niet het broedsucces van de vogels in de hele polder.  

Bij de broedparentelling in het natuurgebied op 13 mei werden 17 gruttoparen geteld en bij 
de gezinnentelling op 27 mei nog 11 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS-percen-
tage op van 64,7% wat waarschijnlijk voldoende reproductie opleverde voor dit gebied.  
 
Bij de kievit werden op 18 april 33 broedparen geteld. Bij de gezinnentelling op 27 mei lie-
pen er nog slechts 9 kievitgezinnen met kuikens.  
Bij de scholekster werden op 13 mei 4 broedparen geteld. Bij de gezinnentelling op 27 mei 
liepen er 2 scholekstergezinnen met kuikens en was er verder nog 1 broedpaar aanwezig.  
Bij de tureluur werden op 13 mei 9 broedparen geteld. Bij de gezinnentelling op 27 mei lie-
pen er nog 4 tureluurgezinnen met kuikens en was er 1 paar met territoriaal gedrag.  

 
Figuur 51. Getelde gruttoparen in 2020  

 
Figuur 52. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

   
Figuur 53. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 54. Broedsucces van de grutto 2016-2020 
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3.7 Polder De Ronde Hoep 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Ronde Hoep werden in 2020 door vrijwilligers en boeren 85 nesten gevonden. Dat is niet veel 

gezien het aantal broedparen van G, K, S en T (515 broedpaar). Onbekend is hoeveel broedparen niet 

tot broeden zijn gekomen. Het uitkomstresultaat - over alle soorten berekend - was 42,5%. Predatie 

(op de gewone manier berekend) lag op 49,3% en dus relatief hoog. Via de nauwkeuriger methode 

van berekenen van predatie via dagelijkse overlevingskans kwam predatie uit op 90%. Daarmee was 

de predatie in 2020 uitzonderlijk hoog. Oorzaak was vooral de predatie door vossen, al trad er ook 

predatie op door vogels en marterachtigen. Verlies door agrarische activiteiten bedroeg slechts 1,4%.  

  
Figuur 55. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 56. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 25 april werden 163 (78%) van de 208 van de gruttoparen geregistreerd 

op grasland dat via de beheerafspraken in het reservaat van Landschap Noord-Holland én via ANLB 

laat gemaaid zou worden gemaaid. Dat gold ook voor de tureluur: 74 (67%) van de (minimaal!) 111 

broedparen. Tijdens de gezinnentelling op 30 mei werd bij de grutto 77% en bij de tureluur 73% van 

de gezinnen aangetroffen op percelen die de eerste twee á drie weken nog niet zouden worden ge-

maaid. Voor grutto en tureluur lag het beheer lag dus meestal op de goede plek in de Ronde Hoep. 

Tijdens de broedpaartelling op 25 april werden bij de kievit ook 100 van de 135 broedparen (74%) en 

bij de scholekster 31 van de 61 broedparen (51%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kui-

kenland. Bij de gezinnentelling op 30 mei werden bij de kievit 17 (63%) van de slechts 27(!) gezinnen 

en bij de scholekster 7 (54%) van de 13 gezinnen geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kui-

kenland. In de Ronde Hoep maakte dus een flink deel van kieviten en scholeksters gebruik van perce-

len met verlate maaidatum/kuikenland. Hieraan werd met name aan bijgedragen door de lage vege-

tatie en aanwezigheid van kale plekken op sommige percelen in het reservaat.   

   
Figuur 57. Broedparen kievit  Figuur 58. Broedparen scholekster  Figuur 59. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 25 april werden 208 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 30 
mei slechts 48 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 23,1%. Dat is het laagste broed-
succes ooit (vanaf 2005). Predatie (en dan met name door de vos) heeft een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan het lage broedsucces, maar mogelijk heeft de droogte in het vroege voorjaar (april/mei) 
ertoe geleid dat een deel van de grutto’s helemaal niet tot broeden is gekomen dit jaar.  
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 25 april slechts 135 broedparen geteld (2019: 225) 
waarvan nog maar 19 paar met kuikens. Bij de gezinnentelling op 30 mei werden nog 94 kievitparen 
geteld waarvan nog 27 paar met kuikens. Bij de scholekster werden op 25 april 61 broedparen geteld 
(2019: 48) en op 30 mei zelfs 71 paren waarvan 13 paar met kuikens. Bij de tureluur werden – verras-
send! - in mei (81) niet meer paren geteld dan in april (111; nog geen paren met kuikens). Het aantal 
tureluurgezinnen eind mei bedroeg 46 gezinnen.   

 

    
Figuur 60. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 61. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

 

  
Figuur 62. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 63. Broedsucces van de grutto 2016-2020 
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Figuur 64. Slobeendparen in 2020        Figuur 65. Veldleeuwerikparen in 2020 
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3.8 Uithoornsche Polder 

In het oostelijke deel van de Uithoornsche polder ligt een reservaat van Landschap Noord-Holland 

met botanische doelstelling. In deze polder liggen geen beheercontracten die in SCAN-GIS staan ge-

registreerd. Een van de agrariërs heeft op eigen initiatief en in overleg met ANV De Amstel een stuk 

plasdras gerealiseerd (donkerblauw gekleurd perceel). Er werden begin april meerdere grutto’s en 

tureluurs waargenomen.  

 
Figuur 66. Waarnemingen weidevogels van 5 april 2020 
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Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Uithoornsche polder is in 2020 slechts 1 kievitsnest gevonden dat met succes is uitgekomen. 

   
Figuur 67. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 68. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Behalve de plasdras lagen er verder geen beheerovereenkomsten. De plasdras bleek dit jaar beperkt 
aantrekkingskracht te hebben op weidevogels. Op het betreffende perceel heeft een kievit gebroed.  

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Begin mei heeft een broedpaartelling plaatsgevonden. Dat leverde 1 gruttopaar op, 3 kievitparen, 1 

scholeksterpaar en 2 tureluurparen. Er heeft geen gezinnentelling plaatsgevonden.   

 

      
Figuur 69. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 70. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

 

   
Figuur 71. Broedparen kievit  Figuur 72. Broedparen scholekster  Figuur 73. Broedparen tureluur  
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3.9 Kalslagerpolder 

 
 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Kalslagerpolder zijn in 2020 6 nesten gevonden waarvan 1 gruttonest en 2 scholeksternesten.  

Voor zover bekend zijn alle (2) nesten met succes uitgekomen: 1 gruttonest en 1 scholeksternest. 

   
Figuur 74. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 75. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 12 mei werden 6 van de 10 gruttoparen (60%) geregistreerd op percelen 
verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 26 mei werden 2 van de 5 paren met kui-
kens (40%) aangetroffen op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de tureluur werden op 12 
mei alle 5 broedparen en eind mei de beide gezinnen waargenomen op percelen verlate maaida-
tum/kuikenland. Voor de grutto lagen de percelen verlate maaidatum/kuikenland dus redelijk goed 
op de juiste plek en voor de tureluur goed.  
 
Van de kievit werden op 12 mei geen broedparen, maar op 26 mei wel 2 gezinnen geregistreerd op 
percelen met percelen verlate maaidatum/kuikenland. Van de scholekster werden op 12 mei 2 paar 
geregistreerd op percelen zonder contract voor percelen verlate maaidatum/kuikenland. Scholek-
stergezinnen werden niet waargenomen. Kievit en scholekster maakten waarschijnlijk maar beperkt, 
respectievelijk geen gebruik van percelen verlate maaidatum/kuikenland. Voor die soorten is ander 
kuikenland nodig. Het plasdras perceel zal mogelijk wel een positief effect gehad hebben op het 
broedsucces van de kievit.  

 

   
Figuur 76. Broedparen kievit  Figuur 77. Broedparen scholekster  Figuur 78. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedpaartelling plaats werden op 12 mei 11 gruttoparen geteld en bij de gezinnenteling op 26 

mei 5 gezinnen. Dat leverde een BTS op 45,5% en is (waarschijnlijk) niet voldoende reproductie.   

Bij de kievit werden op 12 mei geen broedparen, maar op 26 mei wel 2 gezinnen waargenomen. Bij 

de scholekster werden op 12 mei wel 2 broedparen maar op 26 mei (nog) geen gezinnen. En bij de 

tureluur op 12 mei 5 broedaren en op 26 mei 2 gezinnen.  

  
Figuur 79. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 80. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

 

   
Figuur 81. Aantallen broedparen in 2020 Figuur 82. Broedsucces van de grutto in Kalslagerpolder 2016-2020 
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3.10 Zuiderlegmeerpolder 

In de Zuiderlegmeerpolder liggen (nog) geen beheercontracten die in SCAN-GIS staan geregistreerd. 

Er worden al wel enkele jaren nesten gezocht en waar nodig beschermd.  

 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Zuiderlegmeerpolder zijn in 2020 slechts 10 nesten (2019: 30!) gevonden: 6 x kievit, 2 x scholek-

ster en 2 x tureluur. Het uitkomstresultaat was 90%.  

 

      
Figuur 83. Gevonden nesten Zuiderlegmeerpolder in 2020 

 

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Er hebben geen BTS-, dan wel BMP-tellingen plaatsgevonden in 2020. Daarom is er geen inzicht in 

het broedsucces van weidevogels in de Zuiderlegmeerpolder in 2020.   

  



 
 

37/74 

3.11 Vechtstreek gebiedskenmerken 

Aetsveldsche polder Oost Zuidpolder  Noordpolder 
 
 

  
Figuur 84. Liggend BTS-telgebieden in het deelgebied Vechtstreek 

 

Horn- en Kuierpolder       Huizen 
            (ANLB via Eemland) 
 
In figuren 85, 86, 87 en 88 is weergegeven hoe op basis van satellietbeelden en geanalyseerd door 
WUR (Beheer op Maat) de actuele situatie is in de polders in de Vechtstreek ten aanzien van de voor 
weidevogels (met name grutto) belangrijkste gebiedskenmerken Openheid, Bodemvochtigheid, Ver-
storing en Zwaarte gewas.  
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Openheid (figuur 85), beoordeeld als zeer open indien er minimaal 300 - 400 meter vrij zicht is naar 
weerskanten, is voor de grutto in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. Alleen de Aetsveld-
sche polder Oost wordt in het midden beoordeeld als ‘Zeer open’. De andere polders worden vooral 
beoordeeld als ‘Redelijk open' en aan de rand als ‘Besloten’. De tureluur stelt ongeveer dezelfde ei-
sen als de grutto, maar scholekster en kievit kunnen met minder openheid ook uit de voeten.  
 
Bodemvochtigheid (figuur 86), beoordeeld als ‘nat grasland’ bij een drooglegging in het voorjaar van 
0-20 cm onder het maaiveld, op is optimaal voor de grutto als de kleur donkergroen is. Dat komt 
slechts op enkele plekken voor in de polders in de Vechtstreek. De Noordpolder wordt vooral beoor-
deeld als ‘Vochtig grasland' en de overige polders vooral als ‘Matig vochtig grasland’.   
 

   

        

Figuur 85. Openheid (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 86. Drooglegging (Beheer op maat/WUR) 
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Verstoring (figuur 87), beoordeeld als ‘niet verstoord’ bij afwezigheid van bebouwing en opgaande 
beplanting) is in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. De polders in de Vechtstreek worden 
grotendeels beoordeeld als ‘Zeer licht verstoord’. De bebouwing en opgaande beplanting is vooral 
aanwezigheid aan de rand van de polders.   
 
Productie (figuur 88), is optimaal voor de grutto als de kleur lichtgroen is. Dan gaat het om een licht 
tot zeer licht grasland waar gruttokuikens gemakkelijk doorheen kunnen lopen om voedsel te zoe-
ken. De productie in de polders in de Vechtstreek wordt op de meeste percelen beoordeeld als “Licht 
gewas’ tot ‘Zwaar gewas’. Slechts enkele delen (o.a. in de Noordpolder) wordt de productie beoor-
deeld als ‘Zeer licht gewas'.   
 

    

         
 
Figuur 87. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 88. Productie (Beheer op maat/WUR) 
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3.12 Ontwikkeling weidevogels 

Over de aantallen broedparen weidevogels in de Vechtstreek is weinig te zeggen omdat de 

reeksen die beschikbaar zijn vanuit de BTS-tellingen nog te kort zijn en er bovendien soms 

een jaar ontbreekt. In enkele polders (Aetsveldsche polder Oost en Noordpolder) gaat het 

echter nog steeds om substantiële aantallen weidevogels.  De Zuidpolder lijkt niet gemoni-

tord te zijn in 2020.  
 

 
Figuur 89. Aantallen broedparen in Vechtstreek 2016-2020 

 

 
Figuur 90. Aantallen broedparen per soort per BTS-telgebied in Vechtstreek 2016-2020 

AP= Aetsveldsche polder; HKP= Horn- en Kuierpolder; NP= Noordpolder; ZP= Zuidpolder 
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3.13 Aetsveldsche polder Oost 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In 2020 zijn 8 legsels gevonden, (2G, 3K, 2T en 1S). Hiervan kwamen er 6 met succes uit en van 2 nes-

ten is het uitkomstresultaat niet bekend.  

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 22 april werden 9 (23%) van de 39 van de gruttoparen geregistreerd op 

grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de tureluur waren dat er 4 van de 29 broedparen 

(14%). Tijdens de gezinnentelling op 22 mei werd bij de grutto 75% en bij de tureluur 40% van de ge-

zinnen aangetroffen op percelen die de eerste twee á drie weken nog niet zouden worden gemaaid. 

Voor grutto lag het beheer lag voor zover het de vestiging betreft niet, maar wat de kuikens betreft 

wel enigszins op de goede plek, voor de tureluur in beide gevallen niet.  

Tijdens de broedpaartelling op 22 april werden bij de kievit 11 van de 105 broedparen (10%) en bij 

de scholekster 0 van de 13 broedparen (0%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuiken-

land. Bij de gezinnentelling op 22 mei werden van kievit slechts 2 alarmerende gezinnen gezien die 

niet op percelen verlate maaidatum/kuikenland liepen. Van de scholekster werden geen gezinnen 

waargenomen. Kievit en scholekster maakten duidelijk geen gebruik van percelen met verlate maai-

datum/kuikenland. Dat kan aan de locatie van die percelen liggen, maar waarschijnlijker is dat de ve-

getatie op die percelen niet voldeed aan eisen die kieviten en scholeksters stellen aan de percelen 

waar ze zich willen vestigen en waar ze met hun kuikens heen gaan.     

   
Figuur 91. Broedparen kievit  Figuur 92. Broedparen scholekster  Figuur 93. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 22 april werden 39 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 22 
mei 24 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 61,5%. Dit percentage mogelijk net niet 
voldoende om de jaarlijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compenseren en daarmee deze deel-
populatie op peil te houden. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 22 april 105 (2019: 75!) broedparen geteld waarvan 
slechts 1 paar met kuikens. Bij de gezinnentelling op 22 mei werden nog maar 65 kievitparen geteld 
waarvan slechts 2 paar met kuikens. Bij de scholekster werden in april 13 broedparen geteld (nog 
geen paren met kuikens) en in mei 16 paren maar allemaal nog zonder kuikens. Bij de tureluur wer-
den in april 30 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei nog maar 12 broedparen 
waarvan slechts 5 paar met kuikens.   

 

    
Figuur 94. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 95. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

  
Figuur 96. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 97. Broedsucces van de grutto 2016-2020 

 

  



 
 

43/74 

3.14 Noordpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Noordpolder werden in 2020 door vrijwilligers en boeren 105 nesten gevonden waarvan 86 van 

de kievit, 2 van de grutto, 3 van de scholekster, 13 van de tureluur en 1 van de gele kwikstaart. Het 

uitkomstresultaat - over alle soorten berekend - was hoog: 86,1%. Predatie lag op 13,9%. Er waren 

geen verliezen door agrarische activiteiten.  

  
Figuur 98. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 99. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 21 april werden 2 (12%) van de 17 van de gruttoparen geregistreerd op 

grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de tureluur waren dat er 12 (35%) van de 34 

broedparen. Tijdens de gezinnentelling op 25 mei werd bij de grutto 4 (80%) van de 5 gezinnen en bij 

de tureluur 5 (71%) van de 7 gezinnen aangetroffen op percelen die de eerste twee á drie weken nog 

niet zouden worden gemaaid. Voor grutto en tureluur lag het beheer lag voor zover het broedparen 

betreft niet op de goede plek, maar wel betreft wat (lage) aantallen gezinnen betreft.   

Tijdens de broedpaartelling op 21 april werden bij de kievit 17 (23%) van de 73 broedparen en bij de 

scholekster op 25 mei 2 (33%) van de 6 broedparen geregistreerd op percelen verlate maaida-

tum/kuikenland. Bij de gezinnentelling in mei werden van kievit slechts 3 gezinnen en van de scholek-

ster in het geheel (nog) geen gezinnen gezien. In deze polder maakte het merendeel van deze twee 

soorten gebruik van graslandpercelen zonder verlate maaidatum, maar ook van maisland.      

 

   
Figuur 100. Broedparen kievit  Figuur 101. Broedparen scholekster  Figuur 102. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 21 april werden 17 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 25 
mei slechts 5 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 27,8%. Dat is niet voldoende om de 
jaarlijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compenseren. 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 21 april 74 broedparen geteld en nog geen paren 
met kuikens. Bij de gezinnentelling op 25 mei werd nog maar 23 kievitparen geteld waarvan slechts 8 
paar met kuikens. Bij de scholekster werden in april 7 broedparen geteld en eind mei ook nog 6 paar, 
maar nog steeds zonder kuikens. Bij de tureluur werden in april 34 broedparen geteld en eind mei 
nog maar 16 broedparen waarvan 7 paren met kuikens.  

 

    
Figuur 103. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 104. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

  
Figuur 105. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 106. Broedsucces van de grutto 2016-2020 
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3.15 Horn- en Kuierpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In 2020 zijn geen legsels geregistreerd in de Horn en Kuierpolder.  

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 22 april werden 3 paar grutto’s geteld waarvan 1 paar (33%) op grasland 

dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Er werden vier tureluurparen waarvan 2 paar (50%) op gras-

land dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de gezinnentelling op 3 juni werden geen grutto’s 

meer waargenomen, maar wel vier paar tureluurgezinnen waarvan 2 paar (50%) op laat te maaien 

grasland. De beheercontracten lagen dus enigszins op de goede plek (niet echt goed dus, maar beter 

dan in 2019).  

Tijdens de broedpaartelling op 22 april werd bij de kievit 1 van de 9 broedparen (11%) en bij de 

scholekster 1 van de 4 broedparen (25%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. 

Bij de gezinnentelling op 3 juni werden nog steeds 9 paar kieviten geteld, waarvan 5 paar met kui-

kens en waarvan 2 paar (40%) op percelen verlate maaidatum/kuikenland (voorbeweid land). Er wer-

den nog steeds 4 paar scholeksters geteld waarvan 2 paar op percelen verlate maaidatum/kuiken-

land, maar nog zonder kuikens. Kievit en scholekster maakten dus amper gebruik van percelen ver-

late maaidatum/kuikenland.  

   
Figuur 107. Broedparen kievit  Figuur 108. Broedparen scholekster  Figuur 109. Broedparen tureluur  

  

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 22 april werden 3 gruttoparen geteld, maar bij de gezinnentelling op 3 
juni werden geen grutto’s meer gezien. Hoewel de tussenperiode tussen beide tellingen eigenlijk te 
lang was voor een verantwoorde broedsuccesbepaling, is het aannemelijk dat het BTS 0% was.  
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 22 april 9 broedparen geteld en nog geen paren met 
kuikens. Bij de gezinnentelling op 3 juni werden nog steeds 9 kievitparen geteld, waarvan maar liefst 
5 paar met kuikens. Bij de scholekster werden eind april 4 broedparen geteld en eind mei ook nog 6 
paar, maar nog steeds zonder kuikens. De scholeksters kunnen nog succes hebben gehad, want voor 
deze soort kan het seizoen tot in juli duren. Bij de tureluur werden eind april 4 broedparen geteld en 
op 3 juni ook nog 4 paren, allemaal met kuikens.  
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Figuur 110. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 111. Getelde gruttogezinnen in 2020 
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3.16 Spaarnwoude Gebiedskenmerken 

Hekslootpolder 
 
 

 
Figuur 112. Ligging BTS-telgebieden in het deelgebied Spaarnwoude 

   Spaarnwoude West  Verenigde Binnenpolder Oost+Inlaag 

 

In figuren 113, 114, 115 en 116 is weergegeven hoe op basis van satellietbeelden en geanalyseerd 
door WUR (Beheer op Maat) de actuele situatie is in de grootste polders in Amstelland ten aanzien 
van de voor weidevogels (met name grutto) belangrijkste gebiedskenmerken Openheid, Droogleg-
ging, Verstoring en Productiviteit. 
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Openheid (figuur 113), beoordeeld als zeer open indien er minimaal 300 - 400 meter vrij zicht is naar 
weerskanten, is voor de grutto in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. Dat komt slechts 
voor in enkele kleine delen van het deelgebied Spaarnwoude. Het grootste deel van dit deelgebied 
wordt beoordeeld als ‘Redelijk open’. Toch zijn hier hoge dichtheden aan grutto’s aanwezig. De 
Verenigde Binnenpolder Oost wordt vooral beoordeeld als ‘Open’ en ‘Halfopen’. De Hekslootpolder 
wordt vooral beoordeeld als ‘Redelijk open’. De tureluur stelt ongeveer dezelfde eisen als een grutto, 
maar scholekster en kievit kunnen met minder openheid ook uit de voeten.  
 
Drooglegging (figuur 114). Percelen worden beoordeeld als ‘Nat grasland’ bij een drooglegging in het 
voorjaar van 0-20 cm onder het maaiveld. De drooglegging is optimaal voor de grutto als de kleur 
donkergroen is. Het overgrote deel van de polders in Spaarnwoude wordt beoordeeld als ‘Nat gras-
land’ en ‘Vochtig grasland’.  
 

   

        
   
Figuur 113. Openheid (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 114. Drooglegging (Beheer op maat/WUR) 
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Verstoring (figuur 115). Een gebied wordt beoordeeld als ‘Niet verstoord’ bij afwezigheid van bebou-
wing en opgaande beplanting. Dat is in orde voor de grutto als de kleur donkergroen is. De verschil-
lende wegen in het gebied met beplanting en gebouwen zijn goed herkenbaar. In het overige gebied 
wordt de verstoring meestal beoordeeld als ‘Licht verstoord’ tot ‘Zeer licht verstoord’. 
 
Productie (figuur 116), beoordeeld als ‘Zwaar gewas’ bij een hoge mestgift en daardoor een zwaar 
gewas in het voorjaar, is optimaal voor de grutto als de kleur lichtgroen is. Dan gaat het om percelen 
met een ‘Licht gewas’ tot ‘Zeer licht gewas’ waar gruttokuikens gemakkelijk doorheen kunnen lopen 
om voedsel te zoeken. Met name het deelgebied Spaarnwoude en de Hekslootpolder’ blijken voor 
een belangrijk dele te worden beoordeeld als gebieden met percelen met een ‘Zeer licht gewas’. De 
percelen in de Verenigde Binnenpolder Oost wordt grotendeels beoordeeld als percelen met een 
‘Licht gewas’.  
 

    

         
 
Figuur 115. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 116. Productie (Beheer op maat/WUR) 
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3.17 Ontwikkeling weidevogels 

Over de aantallen broedparen weidevogels in Spaarnwoude is weinig te zeggen omdat de 

reeksen die beschikbaar zijn vanuit de BTS-tellingen veelal nog te kort zijn. Alleen van de 

grutto is de reeks wat langer en is er sprake van een enigszins stabiele stand maar wel met 

soms stevige wisseling van jaar op jaar. Vooral Spaarnwoude-west is een gebied met relatief 

veel weidevogels.  

 

 
Figuur 117. Aantallen broedparen in Spaarnwoude 2016-2020 

 

 
Figuur 118. Aantallen broedparen per soort per BTS-telgebied in Spaarnwoude 2016-2020 

HSP= Hekslootpolder; SPW= Spaarnwoude west; VBP= Vereenigde Binnenpolder Oost+Inlaag 
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3.18 Spaarnwoude West 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In het deelgebied Spaarnwoude-West werden in 2020 door vrijwilligers en boeren 26 nesten gevon-

den, allemaal van de kievit. Het uitkomstresultaat was hoog: 82,4%. De verliesoorzaak van de 3 verlo-

ren gegane nesten was niet bekend.   

  
Figuur 119. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 120. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 19 april werden 49 (80%) van de 61 gruttoparen in deze polder geregi-

streerd op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid en 26 (74%) van de 35 tureluurparen. Bij 

de gezinnentelling op 30 mei werden 21 (95%) van de 22 gruttogezinnen geregistreerd op percelen 

verlate maaidatum/kuikenland en 21 (91%) van de 23 tureluurgezinnen. Voor grutto en tureluur lag 

het beheer dus zeker op de goede plek. Dat is ook niet vreemd gezien het hoge aandeel percelen ver-

late maaidatum/kuikenland (circa 65%) in dit deelgebied.  

Tijdens de broedpaartelling op 19 april werden bij de kievit 50 van de 75 broedparen (67%) en bij de 

scholekster 7 van de 12 broedparen (58%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. 

Bij de gezinnentelling op 30 mei werden bij de kievit alle 7 (!!) gezinnen en bij de scholekster 4 van de 

5 gezinnen gesignaleerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Kievit en scholekster maakten 

dus goed gebruik van percelen met verlate maaidatum/kuikenland.        

 

   
Figuur 121. Broedparen kievit  Figuur 122. Broedparen scholekster  Figuur 123. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 19 april werden 61 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 30 
mei nog 22 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 36,1%. Oorzaak was waarschijnlijk de 
aanhoudende droogte en het tekort aan vochtige plekken gras met voldoende insecten. Het broed-
succes is in 2020 dus niet voldoende geweest om de jaarlijkse sterfte onder volwassen grutto’s te 
compenseren en daarmee deze deelpopulatie op peil te houden.  
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 19 april 75 broedparen geteld, waarvan 10 paren 
met kuikens. Bij de gezinnentelling op 30 mei werden nog maar 10 kievitparen geteld waarvan 7 kie-
vitparen met kuikens. Bij de scholekster werden op 19 april 12 broedparen geteld (nog geen paren 
met kuikens) en op 30 mei nog 9 paren waarvan 5 paar met kuikens. Bij de tureluur werden op 19 
april 35 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei nog 25 paren waarvan 23 paren 
met kuikens.  

 

     
Figuur 124. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 125. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

  
Figuur 126. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 127. Broedsucces van de grutto 2016-2020 

  



 
 

53/74 

3.19 Hekslootpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Hekslootpolder werden in 2020 door vrijwilligers 4 nesten gevonden, allemaal van de kievit. Het 

uitkomstresultaat was 75%. Eén nest ging verloren door predatie.   

 

   
Figuur 128. Gevonden legsels per vogelsoort in 2020 Figuur 129. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2020 

 
Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 24 april werden 3 gruttoparen in deze polder geregistreerd, waarvan 2 

(67%) op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid, net als het ene tureluurpaar in deze pol-

der. Bij de gezinnentelling op 1 juni werd nog 1 gruttogezin aangetroffen, op een perceel percelen 

verlate maaidatum/kuikenland. Voor grutto en tureluur heeft het beheer dus op de goede plek gele-

gen. 

 

Tijdens de broedpaartelling op 24 april werden bij de kievit 4 (50%) van de 8 broedparen geregi-

streerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Het ene scholeksterpaar werd ook waargeno-

men op een perceel verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 1 juni werden nog 3 

paar waargenomen waarvan 1 paar (33%) op een perceel verlate maaidatum/kuikenland. Er werden 

geen scholeksters meer waargenomen. Kievit en scholekster maakten dus beperkt gebruik van perce-

len verlate maaidatum/kuikenland.      

 

   
Figuur 130. Broedparen kievit  Figuur 131. Broedparen scholekster  Figuur 132. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 24 april werden 3 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 1 juni 1 
gruttopaar met kuikens. Dat levert een BTS van 33,3%. Het broedsucces is in 2020 dus niet voldoende 
geweest om de jaarlijkse sterfte onder de volwassen grutto’s uit deze polder te compenseren. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 24 april 8 broedparen geteld, waarvan 5 paren met 
kuikens. Bij de gezinnentelling op 1 juni werden nog maar 3 kievitparen geteld, allen zonder kuikens. 
Bij de scholekster werd op 24 april 1 broedpaar waargenomen (zonder kuikens) en op 1 juni geen 
scholeksters meer. Bij de tureluur werd op 24 april 1 broedpaar geteld (nog geen paren met kuikens) 
en op 1 juni 4 paren waarvan 1 paar met kuikens.  

     
Figuur 133. Getelde gruttoparen in 2020  Figuur 134. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

  
Figuur 135. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 136. Broedsucces van de grutto 2016-2020 
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3.20 Vereenigde Binnenpolder-Oost+Inlaag 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In 2019 zijn geen legsels geregistreerd in de Vereenigde Binnenpolder-Oost+ Inlaag.  
 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de broedpaartelling op 18 april werden 9 gruttoparen in deze polder geregistreerd waarvan 3 

(33%) paar op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Er werden 12 tureluurparen geteld 

waarvan 1 (8%) paar op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 30 mei 

werden 2 (50%) van de 4 gruttogezinnen geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland 

net als 4 (57%) van de 7 van de tureluurgezinnen. Het beheer ligt dus voor grutto en tureluur maar 

zeer beperkt op de goede plek. Of anders gezegd: waar grutto en tureluur broeden, is te weinig be-

heer.  

Tijdens de broedpaartelling op 18 april werden 2 (9%) van de 22 kievitparen geregistreerd op perce-

len verlate maaidatum/kuikenland. De 5 scholeksterparen broedden allemaal buiten percelen verlate 

maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 30 mei liepen 2 (50%) van de 4 kievitgezinnen op 

percelen verlate maaidatum/kuikenland. Er waren twee scholeksterparen aanwezig, maar niet op 

percelen verlate maaidatum/kuikenland. Kievit en scholekster maakten in 2020 dus amper gebruik 

van percelen verlate maaidatum/kuikenland.       

 

   
Figuur 137. Broedparen kievit  Figuur 138. Broedparen scholekster  Figuur 139. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 18 april werden 9 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 30 mei 
4 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 44,4%. Dit percentage is niet voldoende om de 
jaarlijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compenseren en daarmee deze deelpopulatie op peil te 
houden. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 18 april 22 broedparen geteld, waarvan 1 paar met 
kuikens. Bij de gezinnentelling op 30 mei werden nog maar 10 kievitparen geteld waarvan 9 kievitpa-
ren met kuikens. Bij de scholekster werden op 18 april 5 broedparen geteld (nog geen paren met kui-
kens) en op 30 mei nog 2 paren en zonder kuikens. Bij de tureluur werden op 18 april 12 broedparen 
geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei 7 paren, allemaal met kuikens.  

 

      
Figuur 140. Getelde gruttoparen in 2020 Figuur 141. Getelde gruttogezinnen in 2020 

 

  
Figuur 142. Aantal getelde broedparen per soort in 2020  Figuur 143. Broedsucces van de grutto 2016-2020 
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3.21 Gooise Engen 

In het Gooi is 20 ha. bloemrijke akkerrand gerealiseerd. De ran-

den die van vorig jaar bleven overstaan, hadden weinig hinder 

van de droogte, maar de randen die begin mei werden inge-

zaaid bleven kaal tot in juni. Gelukkig kwamen de meeste ran-

den daarna nog goed in ontwikkeling. Veel van de randen en 

zelfs de gewassen blijven ook dit jaar de komende winter staan 

om te dienen als voedsel voor vogels en dekking voor insecten. 

De Vlinderstichting doet opnieuw onderzoek uitgevoerd naar 

het effect van de randen op de vlinders. Een opsteker is dat er 

een gezonde populatie kleine parelmoervlinders floreert 

rondom de akkers -dat was eigenlijk nog niet bekend -of is dat 

nieuw? 

 

             Figuur 144. Bloemrijke akkerranden in Het Gooi.  

 

3.22 Haarlemmermeer 

In de Haarlemmermeer realiseerden de leden van het collectief niet alleen zo’n 100 (!) kilometer 

bloemrijke akkerrand, maar ook nog eens 40 hectaren wintervoedselakker en 10 hectare vogelakker 

voor broedende akkervogels. Uit de monitoring door vrijwilligers werden goede lessen getrokken 

met betrekking tot het maken van de beste keuzen wat betreft locatie en zaadmengsels voor de ak-

kers. In 2021 zullen we op elke wintervoedselakker meerder soorten graan dooreen inzaaien in de 

verwachting dat zo meer voedsel in een langere periode beschikbaar komt voor zaadetende vogels 

zoals vinken, mussen en veldleeuweriken. Niet alleen vogels, maar vooral insecten zijn een doelstel-

ling voor het natuurbeheer op de akkers. Boeren en vrijwilligers zijn hard aan het leren om de ver-

schillende insecten families in het veld te herkennen en in kaart te brengen in welke aantallen ze ge-

bruik maken van de ingezaaide bloemen. Een bijkomend effect waar de boeren nu hard op studeren 

is het feit dat veel van de insecten in de randen de luizen in de geteelde gewassen eten -dat biedt de 

kans om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, wat weer leidt tot meer insecten etc. 

 
Figuur 145. Getelde insectengroepen in een aantal bloemrijke akkerranden.  

Meerjarige randen zijn rijker dan eenjarige -bovendien veel minder kwetsbaar voor droogte in mei. 
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4 Conclusies en voornemens per doelsoort en BTS-telgebied 
 

4.1 Per (doel)soort 

Weidevogels 

Grutto 

• Aantallen broedparen zijn in de meeste polders redelijk stabiel of nemen iets toe 

• Broedsucces in de meeste polders niet voldoende tot mogelijk voldoende  

➢ Aandacht geven aan verduurzaming van het nu succesvolle gruttobeheer via stimuleren ei-

gen toekomstplannen bij agrariërs en waar mogelijk Particulier natuurbeheer  

Tureluur 

• Aantallen broedparen zijn in de meeste polders redelijk stabiel of nemen iets toe 

• Broedsucces niet bekend, maar in meer polders relatief hoge aantallen gezinnen eind mei 

➢ Creëren van meer greppel plasdras van 100-200 meter, voorweiden en extensief weiden.  

 
Figuur 145. Broedparen grutto per polder Figuur 146. Broedparen tureluur per polder 

 

Kievit en scholekster 

• Aantallen broedparen zijn stabiel of nemen (licht) af  

• Broedsucces niet bekend, maar in meer polders zeer lage aantallen gezinnen in april én mei 

➢ Herhalen wekelijkse telling via BTS-methodiek voor meer informatie over broedsucces 

➢ In stand houden van greppels en die in drogere tijden vol laten lopen met water vanuit sloot 

➢ Creëren van meer greppel plasdras van stukken van 100-200 meter, voorweiden en extensief 

weiden, vooral naast maisland 

  
Figuur 147. Broedparen kievit per polder Figuur 148. Broedparen scholekster per polder 

 

BP = Bovenkerkerpolder; RH= Ronde Hoep; DP= Duivendrechterpolder; MP= Middelpolder (reservaat LNH); 

HP= Holendrechterpolder; KP=Kalslagerpolder; AP= Aetsveldsche polder; HKP= Horn- en Kuierpolder;  

NP= Noordpolder; ZP= Zuidpolder; HSP= Hekslootpolder; SPW= Spaarnwoude west;  

VBP= Vereenigde Binnenpolder Oost+Inlaag  
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Slobeend/zomertaling 

• Aantallen broedparen zijn voor zover bekend bij de slobeend nogal variabel en stabiel laag bij 

de zomertaling 

• Broedsucces niet bekend, maar waarschijnlijk net voldoende voor slobeend, want er zijn di-

verse keren slobeendgezinnen gezien 

➢ Creëren van meer blokken met hoog slootpeil en laat gemaaid structuurrijk grasland  

➢ Creëren van meer oevers met laat (juli) te maaien, weelderige oevervegetatie (ook goed voor 

libellen) 

 

Veldleeuwerik/graspieper/gele kwikstaart 

• Aantallen broedparen in de meeste polders laag en vrij stabiel; veldleeuwerik met relatief 

hoge aantallen in Ronde Hoep  

• Broedsucces niet bekend, maar waarschijnlijk voldoende in Ronde Hoep, elders onduidelijk 

➢ Creëren van meer slootkanten die niet/laat worden gemaaid en van natte percelen die struc-

tuurrijk blijven en laat worden gemaaid 

 

Overige (doel)soorten 

patrijs 

• Alleen relevant in de Haarlemmermeer. Meerdere ‘kluchten’ ten zuiden van Nieuw-Vennep, 

de vele akkerranden en wintervoedselakkers gaan deze soort hopelijk helpen -ook hier is er 

een duidelijk probleem met vossen. 

 

uilen 

• Steenuil: het blijkt een erg slecht muizenjaar te zijn, althans in het voorjaar. De snelle opeen-

volging van zeer net en koud naar extreem droog lijkt niet goed te werken. De steenuilen 

werden in meerdere kasten aangetroffen zonder eieren of kuikens -ze zijn niet eens begon-

nen aan het broeden. Er werd slechts een enkel jong geringd, zo slecht was het nooit. 

• Kerkuil: 2 kasten met broedresultaat en 8 jongen geringd. Daarnaast nog enkele broedgeval-

len, maar ook deze uil deed het opvallend slecht. 

 

rugstreeppad 

• Komt voor in diverse polders; lijkt niet bedreigd 

 

ringslang 

• Grote populatie in nabij de Noordpolder. Voor deze soort zijn voor het eerst gericht maatre-

gelen genomen: er zijn broeihopen aangelegd, in een aantal sloten werd het water hoog ge-

zet en de randen niet gemaaid. In andere polders waarschijnlijk amper voorkomend, maar 

met grote populaties rondom de Poel en Botshol, is de soort zeker te verwachten als de slo-

ten en slootkanten voldoende vegetatie gaan ontwikkelen. 

 

groene glazenmaker 

• Verspreiding niet bekend 

 

zwarte stern 

• Niet voorkomend als broedvogel, wel foeragerend in Aetsveldsche en Ronde Hoep. 
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4.2 Per gebied 

ANLB = beheer via agrarisch natuurbeheer; SNL = beheer via reservaat LNH 

VWB = nestbescherming door vrijwilligers; PSNL = beheer via particulier natuurbeheer 

 

Algemeen 

➢ Duurzaamheid van bedrijven verdient aandacht want dat gaat samen met duurzaamheid van 

het beheer: boeren met opvolgers en jonge boeren zijn de beheerders van de toekomst 

➢ Creëren van meer en verspreid binnen de polder liggende opgroeiplekken voor kievitkuikens 

(flauwe oevers met hoge slootpeilen, plasdras greppels, extensief weiden, voorweiden, wei-

den met schapen) met variatie in vegetatiestructuur en modderige situaties  

➢ Predatie lijkt vanaf 2020 in het hele werkgebied van het collectief een probleem te zijn ge-

worden, met name toename van predatie door vos 

➢ Instructie aan de (BTS/BMP) tellers verdient aandacht zodat elke teller op dezelfde manier 

werkt en registreert 

➢ Waterbeheer meer afstemmen op droogte -zomerpeil maximaal hoog houden als het droog is. 

 

Amstelland 

Bovenkerkerpolder (ANLB+PSNL+VWB) 

• Beheer op de goede plek en goede, grote aaneengesloten blokken kuikenland 

• Broedsucces grutto in 2020 niet voldoende, over de andere soorten zijn grote zorgen  

 

Duivendrechterpolder (ANLB+VWB) 

• Beheer slechts beperkt op de goede plek, gelukkig werden met last minute beheer de grutto-

legsels beschermd, maar nog onvoldoende omvang en kwaliteit aaneengesloten kuikenland 

• Broedsucces grutto mogelijk net voldoende, over de andere soorten zijn grote zorgen rond 

broedsucces, tureluur mogelijk uitzondering 

• Aanwezigheid van veel predatoren zoals zwarte kraai leidt tot vermijdend gedrag van weide-

vogels, met name in het noordelijk deel en het zuidoostelijk deel (Polder De Toekomst) 

➢ Voortzetten wekelijkse tellingen in 2021 en verder uitbreiden naar libellen en dagvlinders 

 

Holendrechterpolder (ANLB+SNL) 

• Beheer wel grotendeels op de goede plek, in ANLB-deel is meer structuurrijk grasland nodig 

• Broedsucces grutto mogelijk voldoende dankzij reservaat, andere soorten onbekend 

➢ In 2021 BTS-tellingen uitvoeren inde hele polder en niet alleen het natuurgebied bij de A2 

 

Kalslagerpolder (ANLB+VWB) 

• Beheer wel op de goede plek, maar weinig weidevogels 

• Broedsucces van weidevogels is niet bekend 

 

Middelpolder (ANLB+SNL+VWB) 

• Beheer in het reservaatdeel wel op de goede plek, maar twee (te?) kleine deelgebieden 

naast het reservaat met wel het nodige aan kuikenland 

• Broedsucces van weidevogels is niet bekend 
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Ronde Hoep (ANLB+SNL+VWB) 

• Beheer op de goede plek, maar in oostelijk deel zijn veelal geen vogels meer.  

• Broedsucces grutto was in 290202 niet voldoende, broedsucces van kievit en tureluur in 

2020 waarschijnlijk ook slecht  

➢ Niet participerende boeren benaderen om weer te gaan deelnemen 

➢ Planmatige aanpak uitwerken voor omgaan/terugbrengen van predatiedruk door vos 

➢ Waterbeheer in het reservaat op orde krijgen (LNH). De droogte kan extreem hard toeslaan 

in het reservaat doordat het slootpeil niet goed kan worden aangevuld bij grote verdamping 

 

Uithoornsche polder (SNL+VWB) 

• Geen ANLB-beheer, wel eigen plasdras van een agrariër; lage aantallen weidevogels 

• Reservaat LNH heeft botanische doelstelling en geen rol in kader van voorkomen en broed-

succes van weidevogels 

• Broedsucces weidevogels niet bekend 

 

Zuiderlegmeerpolder (VWB) 

• Geen ANLB-beheer, wel vrijwillige weidevogelbescherming op gras- en maisland 

➢ Oriënteren op vergoeden van echt beschermde legsels 

• Broedsucces weidevogels onbekend 

 

Vechtstreek 

Aetsveldschepolder (ANLB) 

• Geen vrijwilligers actief, geen nestregistratie 

• Beheer niet op de goede plek 

• Broedsucces grutto mogelijk voldoende, over andere soorten grote zorgen rond broedsucces 

➢ Beheer nog meer concentreren en situeren bij concentraties weidevogels 

 

Noordpolder (ANLB+VWB) 

• Beheer slechts deels op de goede plek, onvoldoende aaneengesloten oppervlakten 

• Broedsucces grutto niet voldoende, over andere soorten grote zorgen rond broedsucces 

➢ Beheer meer concentreren en situeren bij concentraties weidevogels 

 

Horn- en Kuierpolder (ANLB) 

• Geen vrijwilligers actief, geen nestregistratie; zeer lage aantallen weidevogels;  

• Beheer niet op de goede plek, niet voldoende aaneengesloten oppervlakte 

• Broedsucces grutto niet voldoende, ook over andere soorten grote zorgen rond broedsucces 

➢ Beheer substantieel versterken in 2021, anders te weinig kansen voor weidevogels 

 

Spaarnwoude 

Spaarnwoude (ANLB+PSNL+VWB) 

• Beheer grotendeels op de goede plek want een groot deel van de oppervlakte is particulier 

natuurbeheer 

• Broedsucces grutto onvoldoende, van andere soorten niet bekend 

➢ Verbeteren openheid door onderhoud/knotten 
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Hekslootpolder (ANLB+VWB) 

• Lage aantallen weidevogels 

• Beheer op de goede plek 

• Broedsucces grutto onvoldoende, over andere soorten grote zorgen rond broedsucces 

➢ Vossenrasters voortzetten 

 

Vereenigde Binnenpolder-Oost+Inlaag (PSNL+VWB) 

• Beheer niet op de goede plek, meeste weidevogels buiten het particulier natuurbeheer 

• Broedsucces grutto onvoldoende, van andere soorten niet bekend 

➢ Pleiten voor opname binnen weidevogelkerngebied want Inlaagpolder is heel geschikt 

 

Gooise Engen (ANLB) 

• Bloemrijke akkerranden (20 km) gerealiseerd voor vogels en insecten 

• Veel vlinders gezien, professionele monitoring loopt voor 2 jaar 

➢ Meerjarige akkerranden te verkiezen boven eenjarige 

 

Haarlemmermeer (ANLB) 

• Bloemrijke akkerranden (100 km), vogelakker s (10 ha) en wintervoedselakkers (40 ha) gerea-

liseerd 

• In winter monitoring door Vogelwerkgroep Kennemerland 

• Monitoring insecten door akkerbouwers en vrijwilligers van start 

➢ Meerjarige akkerranden te verkiezen boven eenjarige 
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5 Overige beheer- en monitoringactiviteiten in Noord-Holland Zuid 
 

5.1 Predatorenbeheer 

Bij predatorenbeheer zou verondersteld kunnen worden dat het gaat om het beheer van 

vele diersoorten. Bij weidevogels hebben we v.w.b. predatie immers te maken met zwarte 

kraai, kauw, bunzing, hermelijn, vos, bruine rat, blauwe reiger, ooievaar, meeuw, roek, ha-

vik, torenvalk, buizerd en andere roofvogels. Echter, de soorten waar in aantal daadwerkelijk 

beheer op kan worden uitgevoerd, zijn slechts de vos, zwarte kraai en kauw. De overige 

soorten zijn beschermde diersoorten waarvoor hooguit de leefomgeving predatieluw ge-

maakt kan worden. Deze overige soorten spelen natuurlijk ook een rol bij de predatie van 

weidevogels, maar voor kans op grootschalige en rampzalige predatie moeten we in ons 

werkgebied toch echt vooral bij de vos zijn. En die is de laatste jaren talrijk, maar zoals ge-

zegd wel bejaagbaar.  

 

Alarmerend  

In het voorjaar van 2020 werd al snel duidelijk dat er volop vossen actief waren in ons ge-

bied. Boeren, jagers en weidevogelvrijwilligers meldden opvallend veel uitwerpselen en 

prooiresten van de vos en ook waren er meer nachtelijke waarnemingen dan in voorgaande 

jaren. De vossenpopulatie in en om Amstelland is met een ware opmars bezig, wat niet gun-

stig uitpakt voor de weidevogels. Ook landelijk is dit het beeld. De alarmerende berichten uit 

o.a. Friesland, Zuid-Holland en Utrecht zullen bekend zijn. De noodklok wordt dan ook geluid 

in heel Nederland.  
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Zo bleek met name in polder de Ronde Hoep dat dit jaar veel nesten werden gepredeerd 

door de vos, soms zelfs met de uitwerpselen naast het geplunderde nest. In de loop van april 

nam de predatie daar verder toe, en jagers slaagden erin om, helaas relatief laat in het sei-

zoen, een ongewoon hoog aantal exemplaren te vangen/schieten. Daarbij (helaas) ook zeer 

jonge vossen. In de Bovenkerkerpolder hadden jagers eerder in het seizoen al vat op de aan-

wezige vossen zodat het aantal daar binnen de perken bleef. Daar was er vanzelfsprekend 

ook predatie, maar verhoudingsgewijs minder door de vos. Ook de vossenrasters hebben in 

de Bovenkerkerpolder goed gefunctioneerd.   

 

Door de hoge predatiedruk van de vos in de Ronde Hoep, zijn jagers veelvuldig benaderd om 

in actie te komen en is er zelfs later in het seizoen overleg geweest om te komen tot een ge-

zamenlijke doordachte aanpak. Predatiebeheer op de vos vindt door jagers in Amstelland 

plaats door middel van vangkooien, vangpijpen en afschot in het veld. Hoewel de vos bij uit-

stek een nachtdier is en zich overdag schuilhoudt, mogen vossen conform de wet Natuur uit-

sluitend overdag worden bejaagd. Provincies kunnen nachtelijk afschot toestaan en d.m.v. 

ontheffingen via de FBE/WBE aan jagers daartoe toestemming geven. Provincie NH is op 

aandringen van natuurorganisaties en de jagersvereniging uiteindelijk gekomen met zo’n 

ontheffing, maar helaas te laat in het seizoen. Immers vanaf maart zijn er namelijk al vossen-

gezinnen en veel jagers hebben principiële bezwaren om juist in die periode te moeten op-

treden. Effectiever is het om in de periode van begin december tot eind februari nachtelijk 

op te treden, dus vóór de periode dat vossen gaan werpen. Immers wat niet geboren wordt, 

hoeft ook niet te worden geschoten.  

 

Verdubbelde het aantal weggenomen vossen voorheen ieder jaar weer, dit jaar is dat in Am-

stelland ruimschoots meer dan verdubbeld. Het gaat inmiddels om tientallen exemplaren. 

Voornamelijk door afschot in het veld, een deel na vangst in de vangpijp en daarbij nog en-

kele maaislachtoffers. Desondanks kon aanzienlijke schade aan de weidevogels en overige 

fauna niet worden voorkomen. Het ge-

vaar ligt op de loer dat, als deze trend in 

predatie zich voortzet, dat boeren en 

vrijwilligers gaan afhaken. Willen we de 

weidevogels behouden, dan moet er ze-

ker meer werk worden gemaakt van dit 

specifieke predatiebeheer. Gezamenlijk 

overleg met jagers en natuurbeheerders 

is inmiddels opgestart en ook de provin-

cie, die bepalend is voor het beleid (en 

daarmee het succes), wordt hiervoor op-

nieuw benaderd.  
        Figuur 149. Aantal gedode vossen in Amstelland 2015-2020 

 

Ron Korrel, jager en weidevogelvrijwilliger  
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Uitgerasterde gebiedsdelen 

 

In 202 zijn in Spaarnwoude (Hekslootpolder) en Amstelland (Bovenkerkerpolder) gebieden 

uitgerasterd om ze te beschermen tegen predatie door vos. In beide gebieden trad am-

per/geen predatie van legsels op door vossen dit jaar, terwijl er wel vossen in de gebieden 

aanwezig waren. Palen met draden stonden in de sloot om ze gemakkelijker vrij te houden 

van er tegenaan groeiende vegetatie. Daardoor zou stroomverlies kunnen optreden wat het 

effect van het uitrasteren teniet zou kunnen doen. In de Bovenkerkerpolder was het wel op-

vallend dat de grutto’s met hun kuikens tijdens de gezinnentelling in mei voor een deel uit 

het uitgerasterde gebied waren verhuisd naar beweide percelen ernaast waar op dat mo-

ment (eind mei) een polllige vegetatie aanwezig was.  

 

Spaarnwoude: Hekslootpolder (51 ha) Amstelland: Bovenkerkerpolder (35 ha) 

 

    
Figuur 150. Uitgerasterde gebieden in de Hekslootpolder (links) en de Bovenkerkerpolder (rechts) 
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5.2 Vlinder- en plantenmonitoring Middenweg Bovenkerkerpolder 

Sinds 2018 vinden vlindertellingen plaats 

langs enkele routes in de Bovenkerkerpolder. 

De tellingen werden wandelend gedaan 

hoofdzakelijk in de maanden mei en augus-

tus, bij fijn vlinderweer: hoge temperaturen, 

zonnig en weinig wind. Alle waarnemingen 

staan geregistreerd bij de website van de 

Boerenlandvogels, de Vlinderstichting en 

waarneming.nl. 

De argusvlinder handhaaft zich in de Boven-

kerkerpolder. De populatie is klein en het 

aantal plekken waar de vlinder gezien wordt, 

lijkt wat af te nemen. De Middenweg BP (2) 

toonde in mei en in augustus 2020 slechts en-

kele argusvlinders. In 2020 is de noordelijke 

berm tweemaal op een verkeerd moment 

deels gemaaid. Deze berm wordt ook jaar-

lijks door de plantenwerkgroep van IVN Am-

stelveen gemonitord. Er werden dit jaar 45 plantensoorten vastgesteld.  

De waarnemingen van de argus-

vlinder op de Bietenkaai (3) wa-

ren spectaculair. In mei enkele 

exemplaren, maar in augustus 

tientallen exemplaren. Dat gold 

ook voor de randen van de maïs-

percelen aan de andere kant van 

de Middenweg. Wat een verbe-

tering ten opzichte van 2019. De 

recreatietafel op de kop van de 

kaai verdween in de zomer van 

2020, maar komt hopelijk weer 

terug, want de argusvlinder vindt 

hier een fijne zonplek. Nog be-

langrijker is dat er in 2020 goed 

werd overlegd over het gefa-

seerd maaien van de kaai.  

De argusvlinder werd in 2020 in kleine aantallen waargenomen langs het Weidevogelpad (4). 

In 2019 werden hier geen argusvlinders gezien. De bloemrijke, noordelijke berm bij de Mid-

denweg en de bloemrijke bermen naast de boerderij van de fam. Lambalk zullen hier een 

grote rol gespeeld hebben en zeker ook het gefaseerd maaien van de berm nabij de Midden-

weg. Ook in de bloemstroken op het perceel tegenover het Weidevogelpad werden enkele 

exemplaren van de argusvlinder aangetroffen. 
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De argusvlinder is verder praktisch verdwenen uit het zuidelijk deel van de BKP (locaties 5 en 

6). In 2019 en 2018 werd de soort steeds gezien, in kleine aantallen, rond de muziekschuur 

en rond de boerderijruïne aan de oostkant van de Middenweg. Een veranderd maaibestek is 

vermoedelijk hier de oorzaak van het verdwijnen van de soort in het zuiden. Het erf van de 

muziekschuur werd in 2020 drie keer zeer kort afgemaaid. De bloemrijke bermen van het na-

bijgelegen recreatiepaadje werden heel breed afgemaaid,  

De oostelijke boerderijruïne (6) heeft een nieuwe bestemming gekregen. Daarbij is een deel 

van het erf nu bebouwd met een keet en enkele tenten. Deze staan precies op de locatie van 

waarnemingen uit 2018 en 2019 van de argusvlinder. Het recreatiepad dat om de boerderij-

ruïne heenloopt werd breed afgemaaid, waarbij bloemrijke vegetatie aan de slootkant sneu-

velde.  De distels die in 2018 en 2019 groeiden in het weitje aan de zuidkant van de ooste-

lijke boerderijruïne zijn inmiddels verdwenen. Distels worden graag bevlogen door de argus-

vlinder. 

De waterberging langs de Nesserlaan (7) gaf een stijging te zien van het aantal waarnemin-

gen van de argus in vergelijking met eerdere jaren. Gewoonlijk wordt het terrein gemaaid in 

juni/juli. Een deel van de waterberging aan de Nesserlaankant bleef ongemaaid en de vege-

tatie met bijvoorbeeld beemdkroon trok een mooi aantal vlinders. Het inzaaien met een 

bloemrijk mengsel, nabij de huiszwaluwentil in september 2019, gaf niet veel resultaten. 

 

 

 

Dic van Hummel, dic.bar@ziggo.nl   

mailto:dic.bar@ziggo.nl
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5.3 Nachtvlindermonitoring 

In samenwerking met de Vlinderstichting en BoerenNatuur is in 2019 op twee bedrijven in 
Amstelland gestart met onderzoek naar welke nachtvlinders er rondvliegen op het erf en in 
kruidenrijke én in kruidenarme percelen. In 2020 is dit onderzoek voortgezet.  
 
Werkwijze 
Bij dit onderzoek staan er een 
nacht lang nachtvlindervallen 
(emmer met een lampje) 
waarbij de nachtvlinders in 
kartonnen gevangen worden 
en in eierdozen kruipen. De 
boer al of niet met hulp van 
een vrijwilliger haalt de em-
mer zodra het licht wordt op, 
maakt foto's en laat de nacht-
vlinders weer vliegen. Vervol-
gens identificeert de app of 
een deskundige welke soorten 
het waren. Meestal werd 1 x 
per twee weken bemonsterd.  
 
Resultaten 

Opvallend is dat niet alleen in de tuin op het erf van een agrarisch bedrijf, maar ook in het 

reguliere grasland en in grasland met uitgestelde maaidatum best wel wat soorten nachtvlin-

ders voorkomen. Een snelle scan van de lijsten van 1 bedrijf leverde 25 soorten nachtvlin-

ders. Nu zijn er ontzettend veel soorten nachtvlinders, dus zie dit wel in dat perspectief.  

De namen zijn ook fraai. Wat 

te denken van de witte tijger, 

een gamma-uil, de kleine riet-

vink, het donker klaverbladje, 

het herculesje, de huismoeder 

en het groot avondrood (foto).  

Opvallend is dat het vaak gaat 

om maar enkele individuen 

van een soort, maar soms juist 

om veel individuen van één 

bepaalde soort. Blijkbaar was 

dat een nacht dat die nacht-

vlindersoort veel rondvloog. 

Waarom die soort op dat mo-

ment is niet altijd duidelijk. 

Hier valt nog veel te leren.   
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5.4 Bijdrage aan Sovon-onderzoek naar overleving van eendenkuikens  

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben 2020 uitgeroepen tot 

het Jaar van de wilde eend, want het gaat niet goed met de wilde 

eend. De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten heb-

ben dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder zijn ge-

worden. Sinds 1990 is landelijk al ongeveer 30 procent van de broed-

populatie verdwenen. Met de krakeend gaat het daarentegen wel 

goed. Dat ligt mogelijk vooral aan het verschil in voedsel (wilde eend: 

dierlijk en krakeend plantaardig voedsel). Maar misschien zijn er an-

dere factoren die ook een rol spelen. Er zijn dus vragen waarom het 

goed of slecht gaat met onze eendensoorten. Daarom is een app ont-

wikkeld (de Kuikenteller) waarmee vrijwilligers kunnen doorgeven 

waar ze wilde eenden en krakeenden zien, met hoeveel kuikens en 

van welke leeftijd.  In Noord-Holland Zuid hebben 29 waarnemers ge-

gevens van eendenkuikens doorgegeven aan Sovon. Daaronder waren 

ook diverse weidevogelvrijwilligers. Die gegevens zijn deels ook inge-

voerd in de Boerenlandvogelmonitor.  

 

 
Figuur 151. Kuikenwaarnemingen in 2020. Onderscheid is gemaakt tussen wilde eend (paars), soepeend (blauw) en krakeend (groen). 
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Van de 220 in Noord-Holland Zuid aan Sovon doorgegeven waarnemingen betreft het me-

rendeel waarnemingen van kuikens van minder dan 1 week oud. Hoe ouder de kuikens, hoe 

minder eendengezinnen (tomen= vrouwtjes eend met kuiken(s)) worden waargenomen (fi-

guur 152). Het gemiddeld aantal kuikens per eendengezin (toom) loopt uiteen van iets meer 

dan 6 bij een leeftijd van minder dan 1 week tot 2-4 bij een leeftijd van 6-7 weken en ouder.  

 

 
Figuur 152. Aantal waarnemingen van tomen van wilde eend, soepeend en krakeend per leeftijdsklasse). 

 

 
Figuur 153. Gemiddeld aantal kuikens per toom (± standaardfout) van wilde eend, soepeend en krakeend per leeftijdsklasse 

 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

A
an

ta
l w

aa
rn

em
in

ge
n

Aantal waarnemingen

Wilde Eend

Soepeend

Krakeend

0

2

4

6

8

10

A
an

ta
l k

u
ik

en
s

Toomgrootte

Wilde Eend

Soepeend

Krakeend



 
 

71/74 

In de Duivendrechterpolder blijken eenden met kuikens 

vooral voor te komen in het noordelijk deel van de polder (zie 

de hiernaast staande kaart, daarop alleen waarnemingen van 

eendengezinnen, dus eenden met pullen). In dat deel van de 

polder waren hoog en weelderig begroeide oevers aanwezig 

waardoor de eenden met hun kuikens minder opvallend aan-

wezig waren en daardoor waarschijnlijk veiliger voor predato-

ren dan elders in de polder. Krakeenden met pullen zijn niet 

gezien in het zuidelijk deel van de polder, wel wilde eenden 

met pullen. Belangrijk is natuurlijk wel om op te merken dat 

zeker niet alle eenden met pullen zullen zijn waargenomen.  

Ze proberen zich meestal te verbergen, zeker als er iemand 

langs de sloot loopt waar het eendengezin zich bevindt. 

 

 
 

Verder is vastgesteld dat wilde eenden met kuikens al aanwezig waren vanaf half april, maar 

dat krakeenden met kuikens pas voor het eerst werden gezien in juni. Krakeenden beginnen 

dus een stuk later dan wilde eenden. Blijkbaar levert dat geen nadeel (misschien juist voor-

deel?)  op in het boerenland. 

 
Figuur 154.  Timing broedseizoen bij krakeend en wilde eend in de Duivendrechterpolder in 2020 

Nestindicerend is waarneming van een wachtend mannetje in de sloot (vrouw op nest dan). Gezin is vrouwtje met pullen/kuikens.  
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5.5 Verkenning libellenmonitoring  

In 2020 is ervaring opgedaan met het monitoren van libellen en is een indruk gekregen van 

het aantal libellensoorten in twee polders in Amstelland: Duivendrechterpolder en de Bo-

venkerkerpolder. Het voorkomen van libellen zegt ook namelijk iets over de kwaliteit van 

sloten, mede als leefgebied voor libellen. In juni en juli 2020 zijn enkele routes gelopen langs 

een deel van de sloten en alle waarnemingen zo goed mogelijk op naam gebracht en geregi-

streerd in de Boerenlandvogelmonitor. Onderstaand de resultaten en enkele aangetroffen 

soorten: de gewone oeverlibel, de grote roodoogjuffer en de grote keizerlibel.    

      

    
Gewone oeverlibel man     Gewone oeverlibel vrouw 

   
Grote roodoogjuffer      Grote keizerlibel 
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Bijlage 1. Broedsucces grutto in Noord-Holland Zuid 2016-2020 

 

Broedsucces grutto in de Ronde Hoep 2005-2020 
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