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Deze jaarrapportage beschrijft de beheeractiviteiten voor met name weidevogels in het gebied Noord-Holland Zuid. Daarbij gaat het om beheerinspanningen gericht op weidevogels
van 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

-

weersite http://www.weerstationcuijk.nl/weer-history/overzicht-seizoenen/voorjaar/

-

SCAN-GIS database van BoerenNatuur

Samenstelling:
Aad van Paassen (IVN Amstelveen), m.m.v. Mark Kuiper (Collectief Noord-Holland Zuid) en
Ron Korrel (WBE- Amstelland)

Foto’s: Aad van Paassen, Mark Kuiper, Ron Korrel e.a.

Amstelveen, 23 december 2019
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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 Spaarnwoude en ANV Haarlemmermeer i.o. Binnen het werkgebied van het collectief zijn drie vrijwilligersgroepen 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 andere soortgroepen zoals akkervogels, erfvogels en dag- en nachtvlinders.

Werkgebied Collectief Noord-Holland Zuid met Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Amstelland en Vechtstreek

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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Weersverloop in voorjaar 2019
Maart begon onstuimig met veel wind en neerslag, maar met temperaturen boven normaal. In de
tweede helft van maart werd het rustiger weer en over het algemeen nog steeds temperaturen boven normaal. In de nacht koelde het een enkele keer af tot onder het vriespunt. Op 10 maart was er
sprake van een echte storm waarbij ook in Amstelland meerdere grote bomen sneuvelden, onder andere langs de Amstel. Maart was een natte maand met gemiddelde over het land 94 mm tegen normaal 68 mm. Het grootste deel van de neerslag, ca. 90 mm, viel echter in de eerste helft van maart.
April kende een sterk wisselend weerbeeld, waarbij enkele koude dagen met (winterse) buien werden afgewisseld door zonnige perioden met zomers warme dagen. Op 7 april steeg het kwik tot boven de 20°C. Daarna volgde een korte koude periode. Van 18 tot 24 april lagen de maximumtemperaturen weer boven de 20 °C. April was met 27 mm neerslag vrij droog tegen 44 normaal. Met name
door de droogte hadden jonge kieviten een moeilijke start en begon een del van de grutto’s vrij laat.
Mei verliep koel en kende weinig uitschieters. In de eerste helft van de maand kwam het bijna tot
nachtvorst, maar tot een officiële vorstdag kwam het niet. Ook mei was met 33 mm neerslag vrij
droog tegen 61 mm normaal.

Maart

April

Figuur 2. Temperatuurverloop maart t/m mei 2019

Figuur 3. Neerslagverloop maart t/m mei 2019
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2

Resultaten Noord-Holland Zuid

2.1

Beheer (ANLB en SNL-reservaat)
Het gebied Noord-Holland Zuid beslaat circa 50.000 ha. De totale oppervlakte met een vorm van weidevogelbeheer (ANLB en SNL-reservaat) bedroeg in het afgelopen jaar 5.407 ha; oppervlakten met
akkerrandenbeheer in de Haarlemmermeer en in het Gooi niet meegerekend. Op iets minder dan
50% van oppervlakte binnen de (BTS-tel)gebieden met beheercontracten ligt geen beheerafspraak of
-contract. Van de overige 2.753 ha bestond 1.681 ha uit Legselbeheer (61,1%), 466 ha (16,9%) uit
ANLB-contracten voor kuikenland (uitstel van maaien, kruidenrijk grasland, plasdras, voorweiden en
extensief weiden) en 605 ha (22,0%) uit reservaatafspraken voor weidvogelbeheer. In totaal bedroeg
de oppervlakte kuikenland 1.071 ha. Dat is 38,9% gerekend over de oppervlakte met beheer. Gerekend over de totale oppervlakte van alle weidevogeltelgebieden komt dat uit op 19,8%. Landelijk
wordt een globale norm aangehouden van 20%, dus daar komt het percentage kuikenland in Amstelland heel dicht bij in de buurt. Meer is natuurlijk altijd beter, maar niet zo gemakkelijk realiseerbaar.

Figuur 4. Oppervlakte beheer in 2019

Figuur 5. Beheersituatie per BTS-telgebied in 2019

Figuur 6. Percentage kuikenland per deelgebied in Noord-Holland Zuid in 2019
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2.2

Gevonden nesten en beschermde nesten
Gevonden nesten
De drie vrijwilligersgroepen in het werkgebied van het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid hebben in 2019 in totaal 407 nesten van weidevogels gevonden. Het ging daarbij om vooral kievit (202
nesten), scholekster (57 nesten), grutto (39 nesten), tureluur (65 nesten) en slobeend (4 nesten). Het
uitkomstresultaat (figuur 7) is bekend van 297 nesten: 74,7% kwam met succes uit (2018: 77,4%),
predatie van nesten lag op 16,5 % (2018: 11,1%), voortijdig verlaten van nesten op 0,7% (2018: 5,1%)
en verlies door werkzaamheden en beweiding gezamenlijk op 1,4% (2018: 4,3%).

Figuur 7. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2019

Beschermde nesten
Van de 407 nesten hebben boeren en vrijwilligers gezamenlijk (minimaal) 143 nesten daadwerkelijk
beschermd tegen landbouwkundige activiteiten. Het merendeel van de nesten betrof kievitsnesten
(72) en daarnaast vooral scholekster (31 nesten), tureluur (21 nesten) en grutto (14 nesten). De nesten werden vooral beschermd bij beweiden (47 nesten), bij bemesten (44 nesten), bij maaien (20
nesten), bij spuiten (14 nesten) en door last minute beheer (11 nesten). Het uitkomstpercentage van
daadwerkelijk beschermde nesten lag in 2019 op 80,3% (2018: 80,5%).

Figuur 8. Beschermde legsels per vogelsoort in 2019

Figuur 9. Beschermde legsels per landbouwwerkzaamheid in 2019
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2.3

Broedparen en broedsucces grutto
In het werkgebied van het collectief Noord-Holland Zuid zijn in 2019 in 10 van 16 deelgebieden tellingen van het broedsucces van de grutto uitgevoerd conform de BTS-methodiek (Bruto Territoriaal
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. Er sneuvelen zeer waarschijnlijk nog meerdere jongen voordat ze vliegvlug en
vliegvaardig waren. Het BTS is dan ook geen hard wetenschappelijk cijfer over het broedsucces, maar
het geeft wel een redelijk betrouwbare indicatie van het broedsucces van de grutto.

Figuur 10. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in Noord-Holland Zuid in 2019

Figuur 11 laat zien dat het broedsucces van de grutto voor heel Noord-Holland Zuid met 67,1% voldoende was om de gruttopopulatie op peil te houden. Er zijn echter grote verschillen tussen gebieden. In een aantal polders met relatief lage aantallen gruttoparen zoals de Noordpolder, Aetsveldse
polder en Hekslootpolder was het broedsucces slecht, maar in de polders met relatief hoge aantallen
gruttoparen, zoals Bovenkerkerpolder, Spaarnwoude en polder de Ronde Hoep was het broedsucces
ruim tot mogelijk voldoende. Oorzaken liggen vooral in aanwezigheid van vossen en in onvoldoende
omvang en/of aaneengeslotenheid van het kuikenland.
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Figuur 11. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in Noord-Holland Zuid in 2019
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TOTAAL

3

Resultaten per deelgebied

3.1

Amstelland gebiedskenmerken
Ligging BTS-telgebieden/weidevogelkerngebieden in Amstelland

Middelpolder

Duivendrechterpolder

Holendrechterpolder

Figuur 12. Ligging BTS-telgebieden in deelgebied Amstelland

Kalslagerpolder

Uithoornsche polder

Bovenkerkerpolder

Ronde Hoep

Zuiderlegmeerpolder

In figuren 13, 14, 15 en 16 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, Bodemvochtigheid, Verstoring en Zwaarte van het gewas.
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Openheid (figuur 13), 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 Bullewijckerpolder worden beoordeeld als ‘Redelijk open’ tot
‘Besloten’ en de Uithoornsche polder en Kalslagerpolder als ‘Besloten’.
Drooglegging (figuur 14), 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 13. Openheid (Beheer op Maat/WUR)

Figuur 14. Drooglegging (Beheer op maat/WUR)
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Verstoring (figuur 15), beoordeeld als ‘Niet verstoord’ bij afwezigheid van bebouwing en opgaande
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. Duidelijk herkenbaar zijn de bosjes en
bomen in de Ronde Hoep en de oude bewoningsplaats met bomen in de Bovenkerkerpolder.
Productie (figuur 16), 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 gewas’ 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 Bovenkerkerpolder 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 15. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)

Figuur 16. Productie (Beheer op maat/WUR)
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Eerste eieren en hun vinders in Amstelland
De eerste eieren van de vier hoofdsoorten weidevogels in Amstelland werden dit jaar bijna allemaal
in telkens een andere polder gevonden. De eerste kievitseieren (2 nesten van 4 eieren) werden op 21
maart gevonden door Aad van Paassen op het land van Peter de Nooij in de Duivendrechterpolder.
Het eerste gruttonest werd gevonden met 2 eieren door de groep van Ton Feldman op 4 april op het
land van de Mts Wesselingh in de Bovenkerkerpolder. Het eerste scholeksternest werd op 6 april gevonden door Carin Nyst op het land van Gijs de Nooij in de Middelpolder. En de eerste tureluurnesten ( 2 x 1 ei) werden op 6 april gevonden door Aad van Paassen op het land van Peter de Nooij in de
Duivendrechterpolder. Alle eerste eieren werden wat eerder gevonden dan andere jaren. Landelijk
was er zelfs een record eerste kievitsei: op 28 februari in Vegelinsoord in Friesland. Verder was opvallend dat in de Ronde Hoep de eerste eieren van scholekster en tureluur dit keer eens niet door Ron
Korrel werden gevonden maar door de mts Meijer-Van Spengen.

Kievit

Grutto

Scholekster

Tureluur

Bovenkerkerpolder

26 maart: groep Ton
Feldman en Groep Paul
Wielenga

4 april:
groep Jeroen Ton Feldman

10 april:
groep Leon Quaden

23 april: groep Ton
Feldman en Groep Paul
Wielenga

Duivendrechterpolder

21 maart:
Aad van Paassen

9 april:
Aad van Paassen

22 april:
Aad van Paassen

9 april:
Aad van Paassen

Middelpolder

30 maart:
Carin Nyst

6 april:
Carin Nyst

6 april:
Carin Nyst

20 april:
Carin Nyst

Polder Ronde Hoep

27 maart:
Ron Korrel

10 april:
Ron Korrel

14 april:
Klaas Meijer

10 april:
Klaas Meijer

9 mei:
Groep Anton van Overveld

15 mei:
groep Anton van
Overveld

26 maart:
14 mei:
groep Anton van
groep Anton van OverOverveld
veld
Tabel 1. Vinddata en vinders van eerste eieren per polder in Amstelland in 2019

Zuiderlegmeerpolder

Het eerste kievitsei van Nederland werd gevonden op 28 februari in Vegelinsoord (FR) door Eduard van der Hoek (r)
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3.2

Bovenkerkerpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In de Bovenkerkerpolder werden in 2019 door vrijwilligers en boeren 63 nesten gevonden. Het uitkomstresultaat - over alle soorten berekend - was slechts 34,8%. Predatie lag ook op 34,8%. Verlies
door agrarische activiteiten was er niet. Het uitkomstresultaat lag daarmee veel lager dan andere jaren wat grotendeels werd veroorzaakt door aanwezigheid van vossen.

Figuur 17. Gevonden nesten per vogelsoort in 2019

Figuur 18. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werden 99 (79,8%) van de 124 van de gruttoparen geregistreerd op
grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Dat gold ook voor de tureluur: 24 (66,7%) van de
(minimaal!) 36 broedparen. Tijdens de gezinnentelling werd bij de grutto 85,5% en bij de tureluur
56,4% van de gezinnen aangetroffen op percelen die de eerste twee á drie 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 in april werden bij de kievit 42 van de 80 broedparen (52,5%) en bij de
scholekster 18 van de 39 broedparen (46,2%) geregistreerd op kuikenland. Bij de gezinnentelling
werd nog maar een klein deel van de broedparen geteld: kievit 30 van de 80 paar en scholekster 20
van de 39 paar. Van de 9 gezinnen van beide soorten liepen bij beide soorten 6 gezinnen op kuikenland. Voor een flink deel van kievit en scholekster lag het beheer niet op de goede plek in de Bovenkerkerpolder. Voor deze soorten zijn dus (deels) andere beheermaatregelen (en ook op andere percelen) nodig dan voor grutto en tureluur.

Figuur 19. Broedparen kievit 2019

Figuur 20. Broedparen scholekster 2019 Figuur 21. Broedparen tureluur 2019
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Bij de broedparentelling in april werden 124 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling in mei 110
gruttoparen met kuikens. Dat leverde een BTS-percentage op van 82,1%. Ondanks het feit dat er nog
zeker jongen zullen zijn gesneuveld is dit percentage hoog genoeg om de jaarlijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compenseren en daarmee deze deelpopulatie op peil te houden.
Bij de kievit* werden tijdens broedpaartelling in april (excl. de meeste maispercelen) 80 broedparen
geteld waarvan niet éen met kuikens. Bij de gezinnentelling in mei werden nog maar 30 kievitparen
geteld waarvan slechts 9 paar met kuikens. Bij de scholekster* werden in april 39 broedparen geteld
(nog geen paren met kuikens) en in mei nog maar 20 paren waarvan slechts 9 paar met kuikens. Bij
de tureluur werden - zoals te verwachten vanwege het onopvallend gedrag van deze soort tijdens de
broedfase - in mei meer broedparen (met kuikens) geteld dan broedparen in april. Gezien het hoge
aantal van 55 alarmerende paren met kuikens heeft de tureluur waarschijnlijk een goed broedsucces
gehad in 2019 in de Bovenkerkerpolder.

Figuur 22. Getelde gruttoparen in de Bovenkerkerpolder in 2019 Figuur 23. Getelde gruttogezinnen in de Bovenkerkerpolder in 2019

Figuur 24. Broedparen per soort in de Bovenkerkerpolder in 2019

Figuur 25. Broedsucces van de grutto 2015 – 2019

*De Bovenkerkerpolder is in 2019 niet volledig geïnventariseerd wat betreft kievit en scholekster. Een aantal maispercelen is niet bekeken waardoor de aantallen broedparen in werkelijkheid hoger hebben gelegen dan nu is vastgesteld en het beheer zal vaker dan nu vastgesteld
niet op de goede plek hebben gelegen voor kievit en scholekster.
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3.3

Middelpolder
De Middelpolder bestaat uit drie gedeelten: het reservaat in het midden (niet geteld in 2019), een noordelijk deel met ANLB-contracten tegen Amsterdam aan en een zuidelijk deel met ANLB-contracten tegen
Ouderkerk aan.
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In het noordelijk en zuidelijk deel van de Middelpolder werden in 2019
door vrijwilligers en boeren 26 nesten geregistreerd. De nesten in het
zuidelijk deel werden geregistreerd vanaf de weg zonder langs te lopen
omdat deze percelen veelal laat werden gemaaid. Het ging om 9 kievitsnesten, 2 gruttonesten, 5 scholeksternesten en 1 tureluurnest. Van 10
nesten is bekend dat ze met succes zijn uitgekomen.
Figuur 26. Gevonden legsels Middelpolder 2019

Figuur 27. Gevonden nesten per vogelsoort in 2019

Figuur 28. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
In 2019 is het reservaat van Landschap Noord-Holland (tevens een provinciaal meetnetplot) geïnventariseerd op weidevogels. Er liggen vooral afspraken voor laat in juni maaien. De dichtheden zijn
hoog, dus deze afspraken zijn effectief. Over het ANLB-gedeelte in deze polder is geen uitspraak te
doen omdat er geen broedpaar-, dan wel territoriumtelling heeft plaatsgevonden.

Figuur 29. Territoriatelling weidevogels LNH-reservaat in de Middelpolder op 2 mei 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Het broedsucces in het reservaat in het midden van de Middelpolder is waarschijnlijk goed geweest,
zekerheid is er echter niet. In het ANLB-deel heeft geen BTS-telling plaatsgevonden in 2019. Daarom
is er geen inzicht in het broedsucces van weidevogels in het noorden en het zuiden van de Middelpolder in 2019.
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3.4

Duivendrechterpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In de Duivendrechterpolder werden in 2019 in totaal 52 nesten gevonden. Het uitkomstresultaat over alle soorten berekend - was 84,4% , het verlies door predatie 6,2% en het verlies aan nesten
door agrarische activiteiten 6,2%. Het uitkomstresultaat was daarmee iets hoger dan in 2018. Kijken
we alleen naar de grutto, dan blijkt dat alle 5 gevonden nesten daadwerkelijk zijn uitgekomen.

Figuur 30. Gevonden nesten per vogelsoort in 2019

Figuur 31. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Tijdens de broedpaartelling in april werden 3 van de 9 gruttoparen geregistreerd op grasland dat laat
gemaaid zou worden. Bij de tureluur waren dat 13 van de 19 broedparen. Tijdens de gezinnentelling
werden alle 5 gruttogezinnen geregistreerd op percelen met uitstel van maaidatum. Bij de tureluur
waren dat 5 van de 7 gezinnen. Voor gruttobroedparen lag het beheer dus nog niet echt goed, maar
wel voor de gruttoparen die nog jongen hadden tijdens de gezinnentelling in mei. Voor de tureluur
lag het beheer wel op de goede plek in de Duivendrechterpolder.
Tijdens de broedpaartelling in april werden bij de kievit 12 van de 30 broedparen en bij de scholekster 4 van de 28 broedparen geregistreerd op kuikenland. Bij de gezinnentelling werden nog wel
bijna alle broedparen aangetroffen, maar bij de kievit slechts 3 gezinnen en bij de scholekster slechts
6 gezinnen. Alle gezinnen liepen op percelen die reeds gemaaid of beweid waren. Voor kievit en
scholekster zijn dus (deels) andere beheermaatregelen (en ook op andere percelen) nodig dan voor
grutto en tureluur.

Figuur 32. Broedparen kievit 2019

Figuur 33. Broedparen scholekster 2019 Figuur 34. Broedparen tureluur 2019
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Bij de broedparentelling in april werden 9 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling in mei nog 5
gruttoparen met kuikens. Dat leverde een BTS-percentage op van 55,6%. Het werkelijk broedsucces
is echter lager uitgekomen. Tijdens de gezinnentelling op 25 mei liepen 2 gruttogezinnen op één
voorbeweid perceel, maar werden voortdurend belaagd door kleine mantelmeeuwen. Op 31 mei
werden nog maar twee gruttogezinnen gezien terwijl er nog geen kuikens vliegvlug konden zijn geworden in de tussentijd. Conclusie is vooral dat de omvang van aaneengesloten geschikt kuikenland
voor de grutto nog te klein is in de Duivendrechterpolder.
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling in april 30 broedparen geteld waarvan 13 met kuikens
en bij de gezinnentelling in mei nog 21 kievitparen waarvan slechts 3 paar met kuikens. Bij de scholekster werden in april 28 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei nog 26 paren
waarvan slechts 6 paar met kuikens. Bij de tureluur werden in april 19 broedparen geteld (waarvan 1
paar met kuikens) en in mei ook nog 19 waarvan 8 paar met kuikens.

Figuur 35. Gruttoparen 2019

Figuur 36. Gruttogezinnen 25 mei 2019

Figuur 37. Gruttogezinnen 31 mei 2019

Figuur 38. Broedparen per soort in de Duivendrechterpolder in 2019 Figuur 39. Broedsucces grutto Duivendrechterpolder 2016 – 2019
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3.5

Holendrechterpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In de Holendrechterpolder zijn in 2019 in totaal 7 nesten geregistreerd: 2 x grutto, 3 x kievit en 2 x
tureluur. Het uitkomstresultaat is niet bekend.

Figuur 40. Gevonden nesten per vogelsoort in 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Op de percelen met ANLB-contracten voor uitgesteld maaien werden tijdens de BMP-territoriatellingen weinig weidevogels gesignaleerd. In het natuurdeel (percelen tegen de A2) waren de dichtheden
aan weidevogels hoog. Het beheer lag daar op de goede plek, maar over ANLB-deel bestaan twijfels.

Figuur 41. Weidevogelterritoria in het deel tegen de A2 op16 april 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Er hebben geen BTS- dan wel BMP-tellingen plaatsgevonden in 2019. Daarom is er geen inzicht in het
broedsucces van weidevogels in de Holendrechterpolder in 2019.
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3.6

Polder de Ronde Hoep
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In de Ronde Hoep werden in 2019 door vrijwilligers en boeren 94 nesten gevonden. Het uitkomstresultaat - over alle soorten berekend - was 71,6%. Predatie lag op 24,7% en was daarmee relatief
hoog. Oorzaak was vooral de aanwezigheid van enkele vossen. Verlies door agrarische activiteiten
bedroeg slechts 2,4%.

Figuur 42. Gevonden nesten per vogelsoort in 2019

Figuur 43. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werden 190 (80,5%) van de 236 van de gruttoparen geregistreerd op
grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Dat gold ook voor de tureluur: 119 (76,3%) van de
(minimaal!) 156 broedparen. Tijdens de gezinnentelling werd bij de grutto 87,1% en bij de tureluur
75,3% van de gezinnen aangetroffen op percelen die de eerste twee á drie weken nog niet zouden
worden gemaaid. Voor grutto en tureluur lag het beheer lag dus meestal op de goede plek in de
Ronde Hoep.
Tijdens de broedpaartelling in april werden bij de kievit ook 174 van de 225 broedparen (77,3%) en
bij de scholekster 22 van de 48 broedparen (45,8%) geregistreerd op kuikenland. Bij de gezinnentelling werd nog maar een klein deel van de broedparen geteld: kievit 78 van de 225 paar en scholekster 22 van de 48 paar. Van de kievit liep 71,8% en bij de scholekster 59,1% van de gezinnen op kuikenland. In deze polder lag het beheer voor een flink deel van kievit en scholekster wel op de goede
plek. Hieraan werd vermoedelijk vooral bijgedragen door de lage vegetatie en aanwezigheid van kale
plekken op sommige percelen in het reservaat.

Figuur 44. Broedparen kievit 2019

Figuur 45. Broedparen scholekster 2019
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Figuur 46. Broedparen tureluur 20195

Figuur 47. Broedparen per soort in de Ronde Hoep in 2019

Figuur 48. Broedsucces grutto Ronde Hoep 2015 – 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Bij de broedparentelling in april werden 236 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling in mei 147
gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 62,3%. Ondanks het feit dat er nog zeker jongen
zullen zijn gesneuveld is dit percentage waarschijnlijk 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 in april 225 broedparen geteld waarvan 9 met kuikens.
Bij de gezinnentelling in mei werden nog maar 112 kievitparen geteld waarvan nog 78 paar met kuikens. Bij de scholekster werden in april 48 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in
mei nog 41 paren waarvan slechts 22 paar met kuikens. Bij de tureluur werden – verrassend! - in mei
(98) niet meer paren geteld dan in april (156; zonder paren met kuikens). Het aantal tureluurgezinnen in mei bedroeg 97 gezinnen. Dat is bijna tweederde van het aantal broedparen in april.

Figuur 49. Getelde gruttoparen Ronde Hoep 2019

Figuur 50. Getelde gruttogezinnen Ronde Hoep 2019
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Slobeend en zomertaling

Figuur 51. Slobeend – en zomertalingparen in april 2019

Veldleeuwerik

Figuur 52. Veldleeuweriken in april 2019
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3.7

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 geregistreerd. Een van de agrariërs heeft op eigen initiatief en in overleg met ANV De Amstel een stuk
plasdras gerealiseerd (licht blauw gekleurd perceel).
Waarnemingen van weidevogels
In de Uithoornsche polder zijn op 30 april 2019 enkele waarnemingen gedaan van grutto’s en scholeksters die duiden op aanwezigheid van een nest (code 04).

Figuur 53. Waarnemingen weidevogels in de Uithoornsche polder op 26 maart en 30 april 2019

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In de Uithoornsche polder is in 2019 slechts 1 futennest gevonden in één van de grote weteringen.
Het uitkomstresultaat is niet bekend.

Figuur 54. Gevonden nesten Uithoornsche polder 2019
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3.8

Kalslagerpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In de Kalslagerpolder zijn vier nesten gevonden: 1 x fuut, 1 x meerkoet en 2 x wilde eend. Het uitkomstresultaat is helaas niet bekend.

Figuur 55. Gevonden nesten Kalslagerpolder 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Er hebben geen BTS-, dan wel BMP-tellingen plaatsgevonden in 2019. Op basis van nestvondsten en
waarnemingen mag worden verondersteld dat de beheercontracten waarschijnlijk grotendeels op de
goede plek hebben gelegen. De plasdras bleek grote aantrekkingskracht te hebben op weidevogels.

Figuur 56. Waarnemingen van weidevogels in de Kalslagerpolder in 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Er hebben geen BTS-, dan wel BMP-tellingen plaatsgevonden in 2019. Daarom is er geen inzicht in
het broedsucces van weidevogels in de Kalslagerpolder in 2019.
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3.9

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 30 nesten gevonden: 1 x grutto, 24 x kievit, 2 x scholekster, 1 x tureluur , 1 kleine plevier en 1 eend onbekend. Het uitkomstresultaat was 96.7%.

Figuur 57. Gevonden nesten Zuiderlegmeerpolder 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Er hebben geen BTS-, dan wel BMP-tellingen plaatsgevonden in 2019. Daarom is er geen inzicht in
het broedsucces van weidevogels in de Zuiderlegmeerpolder in 2019.
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3.10 Vechtstreek gebiedskenmerken
Ligging BTS-telgebieden/weidevogelkerngebieden

Aetsveldsche polder Oost

Zuidpolder

Noordpolder

Figuur 58. Liggend BTS-telgebieden in het deelgebied Vechtstreek

Horn- en Kuierpolder

Huizen
(via Eemland)

In figuren 59, 60, 61 en 62 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, Verstoring en Zwaarte gewas.
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Openheid (figuur 59), 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 Aetsveldse
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 eisen
als de grutto, maar scholekster en kievit kunnen met minder openheid ook uit de voeten.
Bodemvochtigheid (figuur 60), 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 beoordeeld als ‘Vochtig grasland' en de overige polders vooral als ‘Matig vochtig grasland’.

Figuur 59. Openheid (Beheer op Maat/WUR)

Figuur 60. Drooglegging (Beheer op maat/WUR)
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Verstoring (figuur 61), 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 62), 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 zoeken. 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 beoordeeld als ‘Zeer licht gewas'.

Figuur 61. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)

Figuur 62. Productie (Beheer op maat/WUR)
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3.11 Aetsveldschepolder Oost
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In 2019 zijn geen legsels geregistreerd in de Aetsveldschepolder Oost.
Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werden 19 (36,5%) van de 52 van de gruttoparen geregistreerd op
grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de tureluur waren dat er 6 van de 20 broedparen
(30,0%). Tijdens de gezinnentelling in mei werd bij de grutto 62,9% en bij de tureluur 20,0% van de
gezinnen 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 in april werden bij de kievit 3 van de 75 broedparen (4,0%) en bij de
scholekster 3 van de 19 broedparen (15,8%) geregistreerd op kuikenland. Bij de gezinnentelling werd
van kievit en scholekster slechts 1 alarmerend gezin gezien waarvan de kuikens niet op kuikenland
liepen. In deze polder hebben kievit en scholekster in 2019 duidelijk niet gekozen voor percelen met
kuikenland contracten. Dat kan aan de locatie van die percelen liggen maar waarschijnlijker is dat de
vegetatie op die percelen niet voldeed aan eisen die kieviten en scholeksters (en tureluurs?) stellen
aan de percelen waar ze met hun kuikens heen gaan.

Figuur 63. Broedparen kievit 2019

Figuur 64. Broedparen scholekster 2019

Figuur 66. Broedparen per soort in Aetsveldschepolder in 2019

Figuur 65. Broedparen tureluur 2019

Figuur 67. Broedsucces grutto Aetsveldschepolder 2016 – 2019
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Bij de broedparentelling in april werden 52 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling in mei 35
gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 67,3%. Ondanks het feit dat er nog zeker jongen
zullen zijn gesneuveld is dit percentage waarschijnlijk 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 in april 75 broedparen geteld waarvan slechts 3 paren
met kuikens. Bij de gezinnentelling in mei werden nog 38 kievitparen geteld waarvan slechts 1 paar
met kuikens. Bij de scholekster werden in april 19 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens)
en in mei nog 9 paren waarvan slechts 3 paar met kuikens. Bij de tureluur werden in april 20 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei 11 broedparen waarvan 10 paar met kuikens.

Figuur 68. Getelde gruttoparen Aetsveldschepolder 2019

Figuur 69. Getelde gruttogezinnen Aetsveldschepolder 2019
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3.12 Noordpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In de Noordpolder werden in 2019 door vrijwilligers en boeren 118 nesten gevonden waarvan 83 van
de kievit, 2 van de grutto, 2 van de scholekster, 29 van de tureluur en 2 van de gele kwikstaart. Het
uitkomstresultaat - over alle soorten berekend - was zeer hoog: 97,5%. Predatie lag op 2,5% en was
daarmee heel laag. Er waren geen verliezen door agrarische activiteiten.

Figuur 70. Gevonden nesten per vogelsoort in 2019

Figuur 71. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werden 13 (56,5%) van de 23 van de gruttoparen geregistreerd op
grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de tureluur waren dat er 12 van de 38 broedparen (31,6%). Tijdens de gezinnentelling in mei werd bij de grutto 28,6% en bij de tureluur 50,0% van
de gezinnen 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 wel enigszins op de goede
plek, maar wat de kuikens betreft niet. Voor de tureluur in beide gevallen niet.
Tijdens de broedpaartelling in april werden bij de kievit 19 van de 55 broedparen (34,5%) en bij de
scholekster 2 van de 3 broedparen (66,7%) geregistreerd op kuikenland. Bij de gezinnentelling in mei
werden van kievit slechts 3 gezinnen en van de scholekster geen gezinnen gezien op percelen kuikenland. In deze polder hebben kievit en scholekster in 2019 duidelijk niet gekozen voor percelen met
kuikenland contracten. Dat kan aan de locatie van die percelen liggen maar waarschijnlijker is dat de
vegetatie op die percelen niet voldeed aan eisen die kieviten en scholeksters (en tureluurs?) stellen
aan de percelen waar ze met hun kuikens heen gaan.

Figuur 72. Broedparen kievit 2019

Figuur 73. Broedparen scholekster 2019
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Figuur 74. Broedparen tureluur 2019

Figuur 75. Broedparen per soort in de Noordpolder in 2019

Figuur 76. Broedsucces grutto in Noordpolder 2016 – 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Bij de broedparentelling in april werden 23 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling in mei 7 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 30,4%. Dat is niet voldoende om de jaarlijkse sterfte
onder volwassen grutto’s te compenseren.
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling in april 55 broedparen geteld waarvan 17 paar met kuikens. Bij de gezinnentelling in mei werd nog 47 kievitparen geteld waarvan slechts 11 paar met kuikens. Bij de scholekster werden in april slechts 3 broedparen geteld en in mei slechts 1 paar. Bij de
tureluur werden in april 38 broedparen geteld (waarvan 1 paar met kuikens) en in mei 17 broedparen waarvan 10 paren met kuikens.

Figuur 77. Getelde gruttoparen Noordpolder2019

Figuur 78. Getelde gruttogezinnen Noordpolder 2019
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3.13 Horn- en Kuierpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In 2019 zijn geen legsels geregistreerd in de Horn en Kuierpolder.
Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werd het enige gruttopaar in deze polder geregistreerd op grasland
dat laat gemaaid zou worden gemaaid. De drie tureluurparen werden echter gesignaleerd op percelen zonder kuikenland beheer. Er is geen gezinnentelling uitgevoerd, daarom ontbreekt de informatie
over de locaties van gezinnen. Het is dus niet echt duidelijk of het beheer op de goede plek heeft gelegen, maar het lijkt in ieder geval voor de tureluur wel voor verbetering vatbaar. Tijdens de broedpaartelling in april werden bij de kievit 3 van de 7 broedparen (42,9%) en bij de scholekster 3 van de
4 broedparen (75,0%) geregistreerd op kuikenland. Er is geen gezinnentelling uitgevoerd, daarom
ontbreekt de informatie over de locaties van gezinnen. Het is dus niet echt duidelijk of het beheer op
de goede plek heeft gelegen. Aangezien kievit en scholekster deels andere kuikenlandeisen hebben
dan grutto en tureluur, is niet alleen de locatie maar ook het type beheer waarschijnlijk aan verandering toe. In 2020 zal het beheer worden versterkt, dat is een laatste kans om te voorkomen dat
weidevogels verdwijnen uit deze polder.

Figuur 79. Bp grutto 2109

Figuur 80. Bp kievit 2019

Figuur 81. Bp scholekster 2019

Figuur 82. Bp tureluur 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Er is geen gezinnentelling in mei uitgevoerd. Daarom is er geen inzicht in de aantallen paren met kuikens en dus ook geen inzicht in het broedsucces van weidevogels.
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3.14 Zuidpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In 2019 zijn 4 legsels geregistreerd (3 x kievit en 1 scholekster). Van de kievitlegsels is het uitkomstresultaat niet bekend en het scholeksternest werd gepredeerd. in de Horn en Kuierpolder.

Figuur 83. Gevonden nesten Zuidpolder 2019

Figuur 84. Uitkomstresultaten nesten Zuidpolder 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werden 3 van de 4 gruttoparen geregistreerd op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid, net als 2 van de drie tureluurparen. Er is geen gezinnentelling uitgevoerd, daarom ontbreekt de informatie over de locaties van gezinnen. Het is dus niet echt duidelijk
of het beheer op de goede plek heeft gelegen, maar het is een kleine polder met naar verhouding
veel kuikenland. Een gezinnentelling had waardevol geweest.

Figuur 85. Getelde gruttoparen Zuidpolder2019

Figuur 86. Getelde tureluurparen Zuidpolder 2019

Tijdens de broedpaartelling in april werden bij de kievit 2 van de 3 broedparen (66,7%) en bij de
scholekster geen broedparen geregistreerd op kuikenland. Er is geen gezinnentelling uitgevoerd,
daarom ontbreekt informatie over locaties van gezinnen. Het is dus niet duidelijk of het beheer op de
goede plek heeft gelegen. Aangezien kievit en scholekster deels andere kuikenlandeisen hebben dan
grutto en tureluur, is niet alleen de locatie maar ook het beheer waarschijnlijk aan verandering toe.

Figuur 87. Getelde kievitparen Zuidpolder2019

Figuur 88. Getelde scholeksterparen Zuidpolder 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Er is geen gezinnentelling in mei uitgevoerd. Daarom is er geen inzicht in het broedsucces van weidevogels.
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3.15 Spaarnwoude gebiedskenmerken
Ligging BTS-telgebieden/weidevogelkerngebieden

Hekslootpolder

Figuur 89. Ligging BTS-telgebieden in het deelgebied Spaarnwoude

Spaarnwoude West

Verenigde Binnenpolder Oost+Inlaag

In figuren 90, 91, 92 en 93 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, Drooglegging, Verstoring en Productiviteit.
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Openheid (figuur 90), 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 ‘Half open’. 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 91). 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 grasland’ en ‘Vochtig grasland’.

Figuur 90. Openheid (Beheer op Maat/WUR)

Figuur 91. Drooglegging (Beheer op maat/WUR)
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Verstoring (figuur 92). Een gebied wordt beoordeeld als ‘Niet verstoord’ bij afwezigheid van bebouwing en opgaande beplanting. Dat is in orde voor de grutto als de kleur donkergroen is. De verschillende 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 93), 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 92. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)

Figuur 93. Productie (Beheer op maat/WUR)
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3.16 Spaarnewoude-West
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In het deelgebied Spaarnwoude-West werden in 2019 door vrijwilligers en boeren 12 nesten gevonden waarvan 8 van de kievit, 1 van de grutto en 3 van de tureluur. Het uitkomstresultaat was laag:
36,4%. Predatie was 63,6% en daarmee hoog, maar het gaat om een klein aantal nesten. Er waren
geen verliezen door agrarische activiteiten.

Figuur 94. Gevonden nesten per vogelsoort in 2019

Figuur 95. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2019

Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werden 48 van de 60 gruttoparen in deze polder geregistreerd op
grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid en 24 van de 30 tureluurparen. Bij de gezinnentelling
in mei werden 38 van de 43 gruttogezinnen geregistreerd op kuikenland en 18 van de 29 tureluurgezinnen. Voor grutto en tureluur lag het beheer dus redelijk op de goede plek. Dat is ook niet vreemd
gezien het hoge aandeel kuikenland in dit deelgebied.
Tijdens de broedpaartelling in april werden bij de kievit 50 van de 73 broedparen (68,5%) en bij de
scholekster 8 van de 15 broedparen (53,3%) geregistreerd op kuikenland. Bij de gezinnentelling in
mei werden bij de kievit 12 van de 27 gezinnen (44,4%) en bij de scholekster 3 van de 5 gezinnen gesignaleerd op kuikenland. Ook voor kievit en scholekster heeft het beheer in 2019 dus voor een redelijk deel van de populatie op de goede plek gelegen. Waarschijnlijk voldoet de vegetatie op de kuikenlandpercelen in Spaarnwoude ook aan de eisen van kievit- en scholekstergezinnen.

Figuur 96. Broedparen kievit 2019

Figuur 97. Broedparen scholekster 2019
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Figuur 98. Broedparen tureluur 2019

Figuur 97. Broedparen per soort in Spaarnwoude-West in 2019

Figuur 100. Broedsucces grutto in Spaarnwoude West 2016 – 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Bij de broedparentelling in april werden 60 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling in mei 43
gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 71,7%. Ondanks het feit dat er nog zeker jongen
zullen zijn gesneuveld is dit percentage waarschijnlijk 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 in april 73 broedparen geteld waarvan 8 paar met kuikens. Bij de gezinnentelling in mei werden 27 paren geteld en allemaal met kuikens. Bij de scholekster werden in april 15 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei nog 12 paren
waarvan 5 paar met kuikens. Bij de tureluur werden in april 36 broedparen geteld (nog geen paren
met kuikens) en in mei 31 paren waarvan 29 paren met kuikens.

Figuur 101. Getelde gruttoparen 2019

Figuur 102. Getelde gruttogezinnen 2019
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3.17 Hekslootpolder
Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak
In 2019 zijn geen legsels geregistreerd in de Hekslootpolder.
Lagen de beheercontracten op de goede plek?
Bij de broedpaartelling in april werden 3 gruttoparen in deze polder geregistreerd en alle 3 op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid, net als het ene tureluurpaar in deze polder. Er is geen
gezinnentelling uitgevoerd, daarom ontbreekt de informatie over de locaties van gezinnen. Het is dus
niet echt duidelijk of het beheer op de goede plek heeft gelegen. Gezien de lage aantallen broedparen is het de vraag of beheer gericht op gruttokuikenland wel zinvol is.
Tijdens de broedpaartelling in april werden bij de kievit 6 van de 7 broedparen (85,7%) geregistreerd
op kuikenland. Het ene scholeksterpaar broedde niet op kuikenland. Er is geen gezinnentelling uitgevoerd, daarom ontbreekt de informatie over de locaties van gezinnen. Het is dus niet echt duidelijk
of het beheer op de goede plek heeft gelegen. Aangezien kievit en scholekster deels andere kuikenlandeisen hebben dan grutto en tureluur, is ook het type beheer waarschijnlijk aan verandering toe.

Figuur 103. Broedparen kievit 2019

Figuur 104. Broedparen scholekster 2019

Figuur 105. Broedparen tureluur 2019

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Er is wel gezinnentelling uitgevoerd op 27 mei maar afgezien van een bergeend, krakeend en een
graspieper werden er geen weidevogels meer gezien. De vier hoofdsoorten weidevogels hebben in
dit deelgebied in 2019 dus waarschijnlijk geen broedsucces gehad.

Figuur 106. Getelde gruttoparen Hekslootpolder 2019

Figuur 107. Gezinnentelling Hekslootpolder 2019
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3.18 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 in april werden 8 gruttoparen in deze polder geregistreerd waarvan 1 paar op
grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. De 5 tureluurparen in dit deelgebied broedden in
2019 niet op kuikenland. Bij de gezinnentelling in mei werden 2 van de 5 gruttogezinnen geregistreerd op kuikenland net als 1 van de tureluurgezinnen. Het beheer ligt dus voor grutto en tureluur
nog niet op de goede plek.
Tijdens de broedpaartelling in april werd bij de kievit 1 van de 26 broedparen geregistreerd op kuikenland. De drie scholeksterparen broedden niet op kuikenland. Bij de gezinnentelling in mei liepen 2
van de 15 kievitgezinnen op percelen kuikenland. Ook vanuit kievit en scholekster gezien lag het beheer niet op de goede plek in 2019. Aangezien kievit en scholekster deels andere kuikenlandeisen
hebben dan grutto en tureluur, is ook het type beheer voor deze soorten aan verandering toe.

Figuur 108. Broedparen kievit 2019

Figuur 111. Broedparen per soort in 2019

Figuur 109. Broedparen scholekster 2019

Figuur 110. Broedparen tureluur 2019

Figuur 112. Broedsucces grutto 2019
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur
Bij de broedparentelling in april werden 8 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling in mei 5 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 62,5%. Ondanks het feit dat er na de gezinnentelling
nog zeker jongen zullen zijn gesneuveld, is dit percentage waarschijnlijk 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 in april 26 broedparen geteld en nog geen paren met
kuikens. Bij de gezinnentelling in mei werden nog 19 kievitparen geteld waarvan 15 kievitparen met
kuikens. Bij de scholekster werden in april 3 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in
mei ook nog 3 paren waarvan 1 paar met kuikens. Bij de tureluur werden in april 5 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei ook 5 paren waarvan 1 met kuikens.

Figuur 113. Getelde gruttoparen in 2019

Figuur 114. Getelde gruttogezinnen in 2019
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3.19 Gooise Engen
In het Gooi is 15 ha. bloemrijke akkerrand gerealiseerd. Je kon deze zomer eigenlijk geen wandeling
in het Gooi maken zonder te genieten van de bloemen en de vlinders. Veel van de randen en zelfs de
gewassen blijven de komende winter staan om te dienen als voedsel voor vogels en dekking voor insecten. De Vlinderstichting heeft onderzoek uitgevoerd naar het effect van de randen op de vlinders.
Dat verslag komt eerdaags uit -in ieder geval waren de onderzoekers bij verrast met een gezonde populatie kleine parelmoervlinders op de Gooise akkers.

Figuur 115. Bloemrijke akkerranden in het gooi.

Kleine parelmoervlinder in het Gooi

3.20 Haarlemmermeer
In de Haarlemmermeer realiseerden de leden van het
collectief niet alleen bijna 40 kilometer bloemrijke akkerrand,
maar ook nog eens enkele tientallen hectaren wintervoedselakker. Onderzoekers monitorden op insecten. Komende
winter worden deze randen en akkers gemonitord op vogels
door de vogelwerkgroep Kennemerland. In 2020 komt er een
vogelakker bij, speciaal gericht op de populatie patrijzen die
deze polder nog rijk is.
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4

Conclusies en voornemens

4.1

Per gebied
ANLB
VWB

= beheer via agrarisch natuurbeheer;
= nestbescherming door vrijwilligers;

SNL
PSNL

= beheer via reservaat LNH
= 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
➢ Predatie is een continue aandachtspunt maar (nog) geen onoverkomelijk probleem
➢ Instructie aan de tellers verdient aandacht zodat elke teller op dezelfde manier werkt
Amstelland
Bovenkerkerpolder (ANLB+PSNL+VWB)
• Beheer op de goede plek en voldoende grote aaneengesloten blokken
• Broedsucces grutto voldoende, over de andere soorten zijn grote zorgen rond broedsucces
➢ Creëren van meer en verspreid binnen de polder liggende opgroeiplekken voor kievitkuikens
(natuurvriendelijke oevers, weidevogelpoelen, extensief weiden, voorweiden)
Duivendrechterpolder (ANLB+VWB)
• Beheer deels wel op de goede plek, maar nog onvoldoende omvang aaneengesloten blokken
kuikenland
• Broedsucces grutto niet 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 weidevogels, met name in het noordelijk deel en zuidoostelijk deel (Polder De Toekomst)
➢ Creëren van meer, grotere en aaneengesloten blokken kruidenrijk en structuurrijk grasland
en verspreid binnen de polder liggende opgroeiplekken voor kievitkuikens (greppel plasdras,
extensief weiden, voorweiden)
Holendrechterpolder (ANLB+SNL)
• Beheer nog niet overal op de goede plek, in ANLB-deel is meer kruidenrijk grasland nodig
• Broedsucces grutto mogelijk voldoende dankzij reservaat, andere soorten onbekend
➢ Creëren van meer en verspreid binnen de polder liggende opgroeiplekken voor kievitkuikens
(greppel plasdras, extensief weiden, voorweiden)
Kalslagerpolder (ANLB+VWB)
• Beheer wel op de goede plek, maar weinig weidevogels
• Broedsucces van weidevogels is niet bekend
➢ Creëren van meer en verspreid binnen de polder liggende opgroeiplekken voor kievitkuikens
(greppel plasdras, extensief weiden, voorweiden)
Middelpolder (ANLB+SNL+VWB)
• Beheer wel op de goede plek, maar twee (te?) kleine deelgebieden naast het reservaat
• Broedsucces van weidevogels is niet bekend
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Ronde Hoep (ANLB+SNL+VWB)
• Beheer op de goede plek, maar in oostelijk deel doen enkele boeren niet mee
• Broedsucces grutto is (mogelijk) voldoende, broedsucces van kievit en tureluur waarschijnlijk
beter dan in de meeste andere polders maar daar is geen hard bewijs voor
➢ Meer en verspreid binnen de polder creëren van opgroeiplekken voor kievitkuikens (greppel
plasdras, extensief weiden, voorweiden)
•
•
•
•

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 broedsucces 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, concentratie weidevogels in noordwestelijk deel
• Broedsucces grutto wel voldoende, over andere soorten grote zorgen rond broedsucces
Noordpolder (ANLB+VWB)
• Beheer slechts deels op de goede plek, onvoldoende aaneengesloten oppervlakten
• Broedsucces grutto niet voldoende, over andere soorten grote zorgen rond broedsucces
➢ Creëren van grote aaneengesloten blokken structuurrijk grasland en verspreid binnen de polder ook opgroeiplekken voor kievitkuikens (greppel plasdras, extensief weiden, voorweiden)
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 2020, anders te weinig kansen voor weidevogels
Zuidpolder (ANLB+VWB)
• Lage aantallen weidevogels, mede doordat het een kleine polder is
• Beheer op de goede plek, maar is de oppervlakte wel groot genoeg?
• Broedsucces van weidevogels niet bekend
Spaarnwoude
Spaarnwoude (ANLB+PSNL+VWB)
• Beheer grotendeels op de goede plek want een groot deel van de oppervlakte is particulier
natuurbeheer
• Broedsucces grutto voldoende, andere soorten niet bekend
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Hekslootpolder (ANLB+VWB)
• Lage aantallen weidevogels, mede doordat het een kleine polder is
• Beheer op de goede plek, maar is de oppervlakte wel groot genoeg
• Broedsucces grutto onvoldoende, over andere soorten grote zorgen rond broedsucces
Vereenigde Binnenpolder-Oost+Inlaag (PSNL+VWB)
• Beheer niet op de goede plek, meeste weidevogels buiten het particulier natuurbeheer
• Broedsucces grutto mogelijk voldoende, andere soorten niet bekend
Gooise Engen (ANLB)
• Bloemrijke akkerranden (15 km) gerealiseerd voor vogels en insecten
• Veel vlinders gezien, maar nog geen monitoring gepland
Haarlemmermeer (ANLB)
• Bloemrijke akkerranden (40 km) en wintervoedselakkers (x10 ha) gerealiseerd
➢ In winter 2019-2020 monitoring door Vogelwerkgroep Kennemerland
➢ In 2020 ook een vogelakker voor de patrijs
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4.2

Per (doel)soort
In het werkgebied van het collectief Noord-Holland Zuid zijn jaarlijks wisselend in meerdere van de
16 deelgebieden broedpaartellingen uitgevoerd conform de BTS-methodiek (Bruto Territoriaal Succes). Het zijn dus geen BMP-tellingen, maar ze geven wel een redelijke indicatie van de ontwikkelingen. Dat levert onderstaande conclusies per soort en per polder op met tevens enkele voornemens.
Weidevogels
Grutto
• Aantallen broedparen zijn in de meeste polders redelijk stabiel of nemen iets toe
• Broedsucces bekend, in meer polders (vooral de grotere polders) voldoende reproductie
➢ Aandacht geven aan verduurzaming van het nu succesvolle gruttobeheer
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 116. Broedparen grutto per polder

Figuur 117. 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
➢ Uitvoering geven aan pilot met wekelijkse telling via BTS-methodiek voor meer informatie
over broedsucces
➢ Creëren van meer greppel plasdras van stukken van 100-200 meter, voorweiden en extensief
weiden, vooral naast maisland

Figuur 118. Broedparen kievit per polder

Figuur 119. 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 nogal variabel
• Broedsucces niet bekend, maar waarschijnlijk voldoende voor slobeend
➢ Creëren van meer blokken met hoog slootpeil en laat gemaaid structuurrijk grasland
➢ Creëren van meer natuurvriendelijke oevers met weelderige oevervegetatie
Veldleeuwerik/graspieper/gele kwikstaart
• Aantallen broedparen in de meeste polders vrij stabiel; veldleeuwerik vooral in Ronde Hoep
• Broedsucces niet bekend, maar zeer waarschijnlijk voldoende
➢ Creëren van meer slootkanten die niet/laat worden gemaaid en van natte percelen die structuurrijk blijven en laat worden gemaaid
Overige (doel)soorten
patrijs
• Alleen relevant in de Haarlemmermeer. Nestvondst bij Nieuw-Vennep en in die regio in de
winter enkele groepjes. Verder nog geen aantallen of resultaten bekend
uilen
•
•
•

Steenuil: 5 kasten met broedresultaat en 19 jongen geringd. Daarnaast nog 5 broedgevallen.
Kerkuil: 4 kasten met broedresultaat en 21 jongen geringd. Daarnaast nog 5 broedgevallen.
Velduil: 1 vogel gesignaleerd in Noordpolder op 25 april 2019; waarschijnlijk geen broedgeval

rugstreeppad
• Komt voor in diverse polders; lijkt niet bedreigd
ringslang
• Grote populatie in nabij de Noordpolder. Incidentele waarnemingen in Middelpolder en
Ronde Hoep. Verdere verspreiding in de polders niet bekend; waarschijnlijk amper voorkomend; wel binnen bebouwde kom
groene glazenmaker
• Verspreiding niet bekend
zwarte stern
• Niet voorkomend als broedvogel, wel foeragerend
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5

Overige beheer- en monitoringactiviteiten in Noord-Holland Zuid

5.1

Predatiepreventie en -beheer
Predatiepreventie
In 2019 zijn in Noord-Holland Zuid drie blokken uitgerasterd met schrikdraad om predatie door vos
tegen te gaan: één stuk van 17 ha grasland in de Bovenkerkerpolder en twee blokken in Spaarnwoude. In de Bovenkerkerpolder werd geen vos gesignaleerd binnen het raster en op 22 mei werden
er maar liefst 22 gruttogezinnen geteld op die 17 ha. Bij de afgerasterde plasdras in Spaarnewoude
ging het ook goed, maar bij die rond de 5 ha grasland niet. Op de onderste draad van het schapenraster stond geen stroom waardoor de vos de draad stuk beet en zich onder het gaas doorgroef.

Figuur 120. Uitgerasterd deel van de Bovenkerkerpolder met de telling van gruttogezinnen op 22 mei.

Predatiebeheer
Vossen worden vanwege de negatieve impact op weidevogels in heel Noord-Holland Zuid bejaagd. In
Amstelland is de vossenpopulatie toegenomen. In 2019 zijn meer vossen gezien en geschoten dan in
eerdere jaren. In alle polders zijn nu vossen aanwezig. Daarmee is de predatiedruk op de weidevogelpopulatie verder toegenomen. Jagers binnen de Wildbeheereenheid Amstelland zijn benaderd en actief betrokken geweest bij de aantalsvermindering van de vossen in het gebied. Actieve bejaging
heeft plaats gevonden in de Bovenkerkerpolder, de Holendrechterpolder, de Duivendrechterpolder,
Uithoornsche polder en de Ronde hoep. Naast de al aanwezige kunstbouwen en vangpijpen zijn op
een aantal plaatsen nieuwe vangkooien en vangpijpen geplaatst. Deze vangmiddelen hebben geleid
tot succes. Er heeft - voor zover geregistreerd en doorgegeven - afschot plaats gevonden van ca. 15
vossen. Ook voor 2020 staan initiatieven gepland voor extra vangmiddelen. Omdat vossen geen natuurlijke vijanden hebben en zij zich snel vermeerderen, is beheer van de populatie door jagers pure
noodzaak. Door beheer van de vossen kan een flink deel van de weidevogelpopulatie worden gespaard. Ook een teveel aan zwarte kraaien kan de weidevogelpopulatie negatief beïnvloeden. Daarom
wordt de populatie zwarte kraaien ook aangepakt en met name in het voorjaar bejaagd. Er zijn in
2019 - voor zover geregistreerd en doorgegeven – ruim 400 zwarte kraaien geschoten.
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5.2

Bermbeheer en vlinderinventarisatie Middenweg Bovenkerkerpolder
Ook in 2019 heeft ANV de Amstel de bermen van de Middenweg beheerd door die op basis van het
maaiadvies van IVN Amstelveen twee keer te maaien: in juli en in september. Tijdens beide maaibeurten zijn telkens (afwisselende) delen ten behoeve van insecten niet gemaaid.

Middenweg Bovenkerkerpolder op 29 april 2019

Een vlinderdeskundige heeft in de periode april t/m augustus 1 x per maand vlinders gemonitord. Er
werden 13 soorten dagvlinders geregistreerd. Uit de resultaten blijkt verder dat de argusvlinder nog
steeds voorkomt langs de Middenweg, zij het slechts op bepaalde delen.

Figuur 115. Resultaten vlindermonitoring 2019

Figuur 114. Waarnemingen Argusvlinder in 2019
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5.3

Nachtvlindermonitoring
In samenwerking met de Vlinderstichting en BoerenNatuur is op twee bedrijven gestart met onderzoek naar welke nachtvlinders er rond vliegen bij de kruiden -en welke op percelen met minder kruiden. Bij dit onderzoek staan er een nacht lang nachtvlindervallen (emmer met een lampje) in de wei
waarbij de nachtvlinders in kartonnen gevangen worden en in eierdozen kruipen. De boer maakt foto's en vervolgens identificeert de app of een deskundige welke soort het is.

Nachtvlinderval

Een lijstje van een nachtje vlinders vangen op één van de meetpunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grasmot spec
variabele grasmot
gewone grasuil
schietmot spec.
vlekstipspanner
gewone grasuil
buxusmot
maansikkeluil
zwart weeskind
maansikkeluil
maansikkeluil
huismoeder
variabele grasmot
huismoeder
stippelmot spec
oranje wortelboorder
variabele grasmot
zwarte-c-uil
variabele grasmot
schietmot spec.
variabele grasmot
gewone breedvleugeluil
zwarte-c-uil
moeraswalstrospanner
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