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Deze rapportage is grotendeels gebaseerd op het format van de jaarlijkse basisrapportage zoals die voor elk 

agrarisch collectief automatisch is te genereren in de Boerenlandvogelmonitor. Het is een Word-bestand met 

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

na afsluiten van het jaar in de Boerenlandvogelmonitor. Het bestand 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 

voor andere plant- en diersoorten in het gebied Noord-Holland Zuid door deze beheerders: 

- (leden van) Collectief Noord Holland Zuid 

- Landschap Noord-Holland 

- Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude 

- Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer 

 

Voor de rapportage zijn weidevogel(tel)gegevens gebruikt van deze vrijwilligersgroepen:  

- Werkgroep Weidevogels IVN Amstelveen 

- Weidevogelbeschermingsgroep Spaarnwoude 

- Weidevogelbeschermingsgroep Vechtstreek 

 

Als gegevensbronnen zijn gebruikt: 

- Boerenlandvogelmonitor van LandschappenNL 

- Rapportage insectenonderzoek Gooise Engen door de Vlinderstichting 

- Weerarchief KNMI; weerstation Schiphol 

- SCAN-GIS database van BoerenNatuur 

 

Samenstelling40: Aad van Paassen (IVN Amstelveen/Bureau Van Paassen) m.m.v. Mark Kui-

per, Jelle Vink en Dave Dirks (Collectief Noord-Holland Zuid), Dic van Hummel (argusvlinder), 

Andries Kamstra (gegevens Spaarnwoude), Ron Korrel (gegevens wildcamera’s Ronde Hoep) 

en Frank van Groen (Bureau van der Goes en Groot; BMP-gegevens weidevogelreservaat 

Middelpolder van Landschap Noord-Holland) e.a. 

 

Foto’s: Aad van Paassen, Ron Korrel, Dave Dirks, e.a. 

 

Amstelveen, 18 december 2021 
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Samenvatting/nawoord 
 

Het jaar 2021 was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid weer een goed jaar in de meeste 

polders (zie ook bijlage 2, blz.60). Boeren, jagers, terreinbeheerders droegen daar dit jaar 

weer in belangrijke mate aan bij. Maar de belangrijkste oorzaak voor het goede broedsucces 

van weidevogels dit jaar was het weer. Dankzij voldoende regen in maart en begin april was 

er – zoals in 2020 - geen gebrek aan voedsel voor weidevogels in de vestigingsfase. Daar-

naast zorgde de vele regen in mei voor een late start van het massale maaien van de eerste 

snede. Bovendien werden de percelen met kuikens ook nu weer pas gemaaid na vliegvlug 

worden van de kuikens, vaak pas ver in juni. Dat bezorgde weidevogelkuikens een langere 

periode en ook veel meer oppervlakte om veilig (voor predatoren) naar voedsel te zoeken en 

leverde daardoor een beduidend hoger broedsucces op dan in 2020.     
  2020: 40,6%           2021: 76,6% 

   
Figuur 1. Broedsucces van de grutto Noord-Holland Zuid in 2020 en 2021: wat een verschil! 

 

Uitrasteren van enkele weidevogelrijke delen hield de predatie binnen die rasters (met name 

door vossen) laag. Het werken met wildcamera’s verschafte goed inzicht in de aanwezigheid 

van vossen in diverse polders en is een welkome hulp van het tijdig beperken van de aantal-

len vossen. De trend in predatiedruk is dan ook nog niet omgebogen (blz. 19). Voor een situ-

atie met minder ingrijpen zouden weidevogels zich weer moeten kunnen verspreiden over 

hele polders, dan is het voor predatoren ook weer echt zoeken naar prooi. Het realiseren 

van zo’n situatie vraagt een (ook uit andere overwegingen zoals duurzaamheid van voedsel-

productie gewenste) extensivering van de landbouw/voedselproductie, gekoppeld aan hoge-

re opbrengstprijzen voor boeren. Dat gaat nog wel even duren, daarom is de huidige aanpak 

met weidevogelkerngebieden en daar alles op alles zetten als tussenfase onontkoombaar.  

 

In toenemende mate worden ook beheercontracten afgesloten op bouwlandpercelen in de 

Haarlemmermeer en in de Gooise Engen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de verbete-

ring van de biodiversiteit in die gebieden, met name van insecten. De monitoring daarvan is 

volop gaande en deels ook nog in ontwikkeling. Het onderzoek van de Vlinderstichting laat 

duidelijk zien dat het nemen van maatregelen op bouwlandpercelen wel degelijk een positief 

effect heeft op diverse insectensoorten (blz. 27).  

 

Speciale aandacht gaat in de Bovenkerkerpolder uit naar het beheer van de argusvlinder. De 

Vlinderstichting was bij een veldbezoek in augustus 2021 aangenaam verrast door de hoge 

aantallen. De argusvlinder profiteert in Amstelland van extensief beheer van bermen langs 

enkele fiets- en wandelpaden, bloemrijke randen langs maispercelen en niet in de laatste 

nog steeds aanwezige overhoekjes en extensievere randen op meer plekken in deze polder. 

 

Al met al dus een positief resultaat in 2021 en daarom kijken we in spanning uit naar 2022.  
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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 (deels voormalige) agrarische natuurverenigingen: ANV De Vechtstreek, ANV De Amstel, Ons 
Spaarnwoude en ANV Haarlemmermeer i.o. Binnen het werkgebied van het collectief zijn drie vrijwil-
ligersgroepen 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 Spaarn-
woude.  

 
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 Weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid  
 

2.1 Beheer (ANLB en SN/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 circa 5.200 ha, inclusief 

oppervlakten met akkerrandenbeheer in de Haarlemmermeer en in het Gooi.  Op ongeveer 41% 

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

contract. Van de overige 3.045 ha bestond 1.822 ha (59,8%) uit Legselbeheer, 524 ha (17,2%) uit 

ANLB-contracten kuikenland (uitstel van maaien, kruidenrijk grasland, plasdras, voorweiden en ex-

tensief weiden) en 699 ha (23,0%) uit reservaatafspraken voor weidevogelbeheer. In totaal bedroeg 

de oppervlakte verlate maaidatum/kuikenland 1.223 ha. Dat is 40,2% gerekend over de oppervlakte 

met beheer. Gerekend over de totale oppervlakte van alle weidevogeltelgebieden komt dat uit op 

23,2%.  Landelijk wordt een globale norm aangehouden van 20%, dus daar zit het percentage verlate 

maaidatum/kuikenland in Noord-Holland Zuid een stukje boven. Meer is natuurlijk altijd beter, maar 

niet zo gemakkelijk realiseerbaar.  

  
Figuur 2. Beheer in 2021   Figuur 3. Beheersituatie per BTS-telgebied in 2021 

 
Figuur 4. Percentage kuikenland per deelgebied in Noord-Holland Zuid in 2021  
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Weersverloop in voorjaar 2021 

 

Maart 

Maart begon warm, maar vanaf de 4e werd het kouder. Van 8 tot 16 maart was de tempera-
tuur rond normaal met vrij veel regen. Daarna werd het droger en liep de temperatuur 
overdag op tot een graad of acht. Vanaf de 23e steeg de temperatuur tot boven normaal en 
vanaf de 29e werd het echt warm met veel zon. De meeste weidevogels waren inmiddels 
terug in hun broedgebied en werkzaamheden zoals bemesten waren grotendeels klaar.  

April 

Begin april was het met ongeveer 5 °C weer echt koud en waren er ook talrijke sneeuw- en 
hagelbuien. Vanaf 12 april kwam de temperatuur geleidelijk boven 10 °C, in de nachten 
vroor het nog licht. Met veel zon liep de temperatuur overdag nog wel op tot 17 °C. Vanaf 22 
tot eind april lagen de temperaturen met 12-15 °C echter weer beneden normaal. De wisse-
ling in temperatuur leidde tot een gespreid legbegin van weidevogels.   

Mei 

Mei kende met ongeveer 10 °C ook een koud begin maar wel met zonnig en droog weer. Op 
9 mei werd het even 24°C, maar daarna kwamen we langere tijd in polaire lucht terecht 
waarin langzaam langstrekkende buien flink wat neerslag achterlieten. Vanaf de 24e was het 
opnieuw erg nat. Daarna werd het elke dag iets warmer; op de 30e meer dan 20 °C. Mei was 
een zeer natte maand, met gemiddeld 90 mm tegen 55 mm normaal. Daardoor begon het 
maaien in de meeste polders pas vanaf 28 mei wat voor weidevogels gunstig uitpakte.  
 

Juni  

De maand begon zonnig en warm en af en toe flinke onweersbuien met veel neerslag. Vanaf 
5 juni deed de temperatuur tijdelijk een stapje terug, maar daarna werd het weer rustig en 
droog zomerweer. Van eind mei tot half juni werden veel percelen gemaaid, maar waar kui-
kens liepen werd het maaien nog wat verder uitgesteld. Het warme weer tot half juni werd 
gevolgd door kouder weer met flink onweer met hagel en zeer zware windstoten. Op 21 juni 
regende het langdurig en daarna bleef het koel en bewolkt. Vanaf de 26e liepen de tempera-
turen op en waren er opnieuw veel onweersbuien. 

 
Figuur 5. Weersverloop. Kenmerkend voor 2021 is de lange periode met regen in mei. 



8/62 

2.2 Gevonden nesten en nestbescherming 

Gevonden nesten 

De boeren en vrijwilligers in Noord-Holland Zuid hebben in 2021 in totaal 488 nesten gevon-
den (2020: 514; 2019: 407). Dat waren vooral nesten van kievit (226), scholekster (85), grut-
to (64), tureluur (39) en slobeend (8). Het uitkomstresultaat (figuur 5) is bekend van 385 nes-
ten en is afnemend in de laatste drie jaar: 63,4% (2020: 69,8%; 2019: 74,7%), predatie van 
nesten is toenemend en lag op 26,0 % (2020: 19,3%; 2019: 16,5%), voortijdig verlaten van 
nesten op 3,4% (2020: 2,2%; 2019: 0,7%), verlies door werkzaamheden en beweiding geza-
menlijk op 2,1% (2020: 4,7%; 2019: 1,4%) en overig en onbekend verlies gezamenlijk op 5,2% 
(2020: 4,1%). 
 

 
Figuur 6. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2021 
 

Beschermde nesten 

In 2021 was het vanwege de late start van maaien (en weiden) slechts in 125 gevallen nodig 
om nesten te beschermen tegen landbouwkundige activiteiten (2020: 243; 2019: 143). Het 
merendeel betrof kievitsnesten (64) en daarnaast grutto (27), scholekster (18) en tureluur 
(14). De nesten werden vooral beschermd bij bemesten (27), bij beweiden (29), bij maaien 
(17), bij zaaien/poten (8) en bij ploegen/eggen (11). Het uitkomstpercentage van daadwer-
kelijk beschermde nesten lag in 2021 op 72,2% (2020: 70,3%; 2019: 80,3%).  
 

  
Figuur 7. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021 Figuur 8. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2021 
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Uitkomst en predatie bij de grutto 

Kijken we alleen naar de 53 gevonden gruttonesten in Noord-Holland Zuid, dan ligt de uit-

komst op 71% en de predatie op 18%. Van de 18 gevonden gruttonesten in de Ronde Hoep  

ligt de uitkomst op 88% en de predatie op 5%. Ook als we predatie van gruttonesten in de 

Ronde Hoep op basis van dagelijkse overlevingskans berekenen, dan ligt predatie op 9,3%. 

Dat is veel lager dan in 2020. Toen was er 90,0% predatie van gevonden gruttonesten in de 

Ronde Hoep. De lagere predatie in 2021 is niet alleen te verklaren door plaatsen van een 

vossenraster rond 60 van de 1.000 ha in de Ronde Hoep. Ook het afschieten van vossen zal 

hebben bijgedragen. Maar waarschijnlijk heeft vooral de langere rust in het land door de late 

start van het maaien een doorslaggevende rol gespeeld. Overigens was predatie van grutto-

nesten in de Duivendrechtse polder in 2021 ruim 53% (o.b.v. dagelijkse overlevingskans). En 

daar was het maaien net zo laat begonnen als in de Ronde Hoep. Er speelt dus meer.  

 

    
Figuur 9. Uitkomst alle legsels: P =25%    Figuur 10. Uitkomst gruttolegsels in alle gebieden: P=18% 

      
Figuur 11. Uitkomst gruttolegsels Ronde Hoep: P=5%      Figuur 12. Predatie gruttolegsels RH obv DOK: P=9,3% 

 
Hermelijnen zijn vaste bewoners van de polders in Noord-Holland Zuid  
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2.3 Broedparen en broedsucces weidevogels 

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. De BTS-telmethode omvat minder 

telrondes dan de BMP-methodiek. Door op de piekmomenten van aanwezigheid van aantal broedpa-

ren per soort te tellen en dat elk jaar op dezelfde manier en in ongeveer dezelfde week te doen, kan 

een globaal inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van het aantal broedparen per soort.  

 

Die ontwikkeling van de aantallen weidevogels in Noord-Holland Zuid lijkt positief (figuur 13): een 

toename in de laatste jaren voor de meeste soorten. Dat beeld is echter vertekend. Dat komt door-

dat de meeste BTS-telgebieden pas sinds 2016 worden meegeteld. Kijken we alleen naar de grutto en 

dan naar de gebieden met de langste telreeksen (Ronde Hoep en Bovenkerkerpolder vanaf 2005), 

dan zien we (figuur 14) dat het aantal gruttoparen vrij constant is en dat het broedsucces is gestegen, 

maar ook dat beide waarden fluctueren. Langjarig is het broedsucces voldoende om de gruttopopu-

latie in deze gebieden op peil te houden. Vestiging van groot geworden gruttojongen in naastliggen-

de gebieden is mogelijk, maar daar zijn geen bevestigingen van. Van andere weidevogels zoals kievit 

zijn niet dergelijke langjarige gegevens beschikbaar, maar er bestaan zorgen, zeker rond de kievit.  

 

Er is dus reden om goed na te gaan wat er nog verder verbeterd kan worden voor de andere soorten, 

zoals kievit. Bijvoorbeeld met grasstroken en greppelplasdras op maisland en meer extensief weiden 

op grasland. Misschien te realiseren met het nieuwe ANLB vanaf 2023. Het goede broedsucces in 

2021 draagt hopelijk al eerder bij aan een verder herstel in de aantallen broedparen van grutto, kie-

vit en scholekster. Zie verder de bespreking per deelgebied en per BTS-telgebied in de bijlage.     

 

 
Het eerste gemelde gruttokuiken van Nederland in de Middelpolder in Amstelveen op 22 april 2021  
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Figuur 13. Aantallen broedparen in Noord-Holland Zuid 2013-2021 
 

 

 

 
Figuur 14. Aantal gruttoparen eind april en gruttogezinnen eind mei in Bovenkerkerpolder en Ronde Hoep  
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Maken weidevogels gebruik van het ANLB/SN-beheer? 
Het is belangrijk om te weten of het beheergeld verantwoord wordt ingezet. Belangrijke maat voor 

effectief beheer van weidevogels is hoeveel kuikens van weidevogels elk jaar groot worden. Daartoe 

worden jaarlijks BTS-tellingen uitgevoerd. Zie blz. 13. Die tellingen geven vooral inzicht in het broed-

succes van de grutto. Toch willen we breder inzicht hebben in de effectiviteit van het beheer. Eén 

manier is om te kijken in welke mate weidevogels gebruik maken van percelen kuikenland als broed-

gebied en/of foerageerplek met hun kuikens. Onder kuikenland verstaan we dan alle percelen met 

een rustperiode (verlaat maaien, (greppel) plasdras, kruidenrijk grasland, voorbeweiden), maar ook 

percelen met extensief weiden.  
 

Om daar inzicht in te krijgen is van elk van de vier hoofdsoorten weidevogels in Noord-Holland Zuid 

(grutto, kievit, scholekster en tureluur) per gebied op basis van de twee BTS-tellingen bepaald welk 

percentage van de broedparen en van de gezinnen aanwezig was op percelen met een beheercon-

tract/afspraak voor kuikenland ten tijde van die tellingen. In onderstaande tabel is met een stop-

lichtmodel aangegeven welk deel van het aantal broedparen gebruik maakte van de percelen kuiken-

land. De een na onderste regel geeft het gemiddelde aan op basis van het totaal aantal broedparen, 

dan wel gezinnen en de onderste regel geeft het gemiddelde aan berekend over het resultaat per 

gebied.   

 

Opvallend is dat op die onderste twee regels duidelijk te zien is dat – gemiddeld - het merendeel van 

de grutto’s en tureluurs inderdaad gebruik maakte van percelen kuikenland. Bij scholekster en kievit 

valt op dat dat minder vaak het geval. Dat de Ronde Hoep daarop een uitzondering is voor kievit en 

(deels) scholekster, geeft ook aan waar de oorzaak gezocht moet worden. Een deel van de percelen 

kuikenland in de Ronde Hoep, met name die in het reservaat, wordt gekenmerkt door een zeer trage 

grasgroei. Het gewas is tot in juni laag en dun en soms gewoon nog niet aanwezig wat voor de kui-

kens van kievit en scholekster goeder omstandigheden biedt om voedsel te kunnen zoeken. Maar 

ook voor broedparen later in het seizoen (mei) om nog een tweede poging te doen op die percelen 

die ook nog eens voldoende lang rust hebben om de eieren uit te broeden. Daarnaast worden in de 

Ronde Hoep meerdere percelen (in totaal 21,5 ha) voorbeweid, dan wel extensief beweid. Ook in de 

Duivendrechtse polder en Horn- en Kuierpolder is relatief veel voorweiden en extensief weiden aan-

wezig, maar daar werd in 2021 een hoge predatiedruk vastgesteld. Dat heeft er vermoedelijk voor 

gezorgd dat een eventueel positief effect van voor- en extensief weiden niet zichtbaar werd.    

 

 
Tabel 1. Beoordeling ligging beheercontracten Noord-Holland Zuid voor grutto, tureluur, kievit, scholekster 
Rood geeft aan dat de minderheid van de broedparen en/of gezinnen (minder dan 50%) tijdens de BTS-

tellingen werd waargenomen op percelen met beheercontracten voor kuikenland. Bij geel was dat tussen de 

50% en 65%. Bij groen werd minimaal 65% van de broedparen en gezinnen tijdens de BTS-tellingen waargeno-

men op de percelen met beheercontracten voor kuikenland. Zwart betekent geen gegevens beschikbaar of 

geen broedparen en/of gezinnen geteld.   
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Heeft de grutto voldoende broedsucces gehad? 
In het werkgebied van het collectief Noord-Holland Zuid zijn in 2021 in 12 van de 16 deelgebieden 

tellingen van het broedsucces van de grutto uitgevoerd conform de BTS-methodiek (Bruto Territo-

riaal 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 nog weken nodig om 

vliegvlug te worden. Het BTS is dan ook geen hard wetenschappelijk cijfer, maar een redelijk be-

trouwbare indicatie van het broedsucces van de grutto. 

 
Figuur 15. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in Noord-Holland Zuid in 2021 

Het broedsucces van de grutto in Noord-Holland Zuid komt uit op 76,6%. Dat is ruim voldoende om 

de gruttopopulatie op peil te houden. De telresultaten van de Bovenkerkerpolder en de Noordpolder 

konden niet worden meegeteld omdat de broedpaartelling daar te vroeg was uitgevoerd. Er bleken 

tijdens de gezinnentelling meer gezinnen dan broedparen te zijn (149 om 144 in de BKP en 14 om 11 

in de NP). Het broedsucces van de grutto is in die twee gebieden echter wel degelijk voldoende ge-

weest. De grutto’s in de Duivendrechterpolder en Spaarnwoude hadden onvoldoende broedsucces 

omdat er veel nest- en (mogelijk ook) kuikenpredatie was in beide gebieden.  

 
Figuur 16. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in Noord-Holland Zuid in 2021 
Let op de regel gezinnen/broedparen in bovenstaande grafiek. Een groene kolom in de Ronde Hoep betreft 190 gezinnen van de 200 
broedparen. In de Kalslager polder gaat het om 4 gezinnen van de 5 broedparen.  Lees de grafiek dus inclusief deze regel.   
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Hebben de andere soorten weidevogels voldoende broedsucces? 

Het exact bepalen van het broedsucces van weidevogels is lastig. Dan zouden jongen gezen-

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

kost heel veel tijd en geld. Met behulp van de beschikbare telgegevens is er wel echter een 

grove benadering mogelijk. Eén randvoorwaarde is dat broedparen bij nadering van de teller 

in voldoende mate en voldoende verschillend reageren als ze eieren of kuikens hebben. 

Daarover is nog discussie want dat kan per soort én in de loop van het broedseizoen veran-

deren. Daarom is het hiernavolgende slechts een grove benadering van de werkelijkheid.  

 
Figuur 17. Broedparen eind april en gezinnen eind mei (Bovenkerkerpolder en Noordpolder wel meegeteld) 

Het broedsucces van de grutto is voldoende geweest, zeker als we de broedparen en gezinnen in de 

Bovenkerkerpolder en Noordpolder meetellen. Eind april werden 515 broedparen geteld en eind mei 

441 gezinnen. Dat is dus een groot (85,6%) deel van de broedparen met kuikens eind mei. 

Bij de kievit werden eind april 696 broedparen geteld (deels al met kuikens) en eind mei 243 gezin-

nen (met kuikens die deels net vliegvlug waren). Dat is een laag (34,9%) aandeel broedparen met 

kuikens. Een laag broedsucces is ook in tegenspraak met de vele waarnemingen en meldingen van 

vliegvlugge kievitkuikens. Om het broedsucces van de kievit goed te monitoren zou er rond half mei 

een extra ronde gelopen moeten worden en mogelijk nog een ronde rond eind juni.  

Bij de scholekster werden 212 broedparen geteld en slechts 84 gezinnen. Dat is een laag (39,6%) 

aandeel broedparen met kuikens. Dat is niet vreemd want een deel van de scholeksters begint soms 

(voor het eerst of op nieuw) na mei. Om het broedsucces van de scholekster goed te monitoren zou 

er dus ook een extra ronde rond eind juni gelopen moeten worden.  

Bij de tureluur werden 283 broedparen geteld en 271 gezinnen. Dat is een hoog (96,1%) aandeel 

broedparen met kuikens eind mei. Het aantal broedparen is een ondertelling, maar desondanks lijkt 

het erop dat de tureluur in 2021 een goed broedsucces heeft gehad in Noord-Holland Zuid.   

Voor de eendensoorten zijn wel de aantallen broedparen geteld, maar is het niet mogelijk iets te 

zeggen over het broedsucces omdat vrouwtjes met kuikens zich bij het naderen van de teller verber-

gen in de slootkantvegetatie en daardoor vaak over het hoofd worden gezien bij de BTS-tellingen. 

Van de kleine soorten weidevogels zijn wel de broedpaaraantallen geteld, maar vereist het tellen 

van de (met voer aanvliegende) paartjes met kuikens veel meer tijd en ook extra rondes. Daardoor 

zijn er hooguit sporadische waarnemingen van vogels met voer en geen goede telgegevens.    
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2.4 Predatiebeheer 

 

Weidevogelbeheer is door diverse ontwikkelingen steeds complexer geworden (i.t.t. jaren 

60-70’er jaren van de vorige eeuw) en vraagt tegenwoordig integraal beheer van alle facto-

ren die op weidevogels van invloed zijn. Daarbij hoort ook steeds vaker het beheer van pre-

datoren. Predatie is onderdeel van elk ecosysteem, dus het hoort er gewoon bij. Het is in ons 

landbouwecosysteem op dit moment echter belangrijk om de vinger aan de pols te houden 

wat betreft de predatiedruk en in te grijpen op momenten wanneer dat nodig is en met me-

thoden die effectief zijn.  

 

Hoe hoog de predatiedruk is blijkt onder andere uit de registratie van uitkomstresultaten en 

verliesoorzaken van gevonden legsels door vrijwilligers. Zie blz.  8 en de bespreking per pol-

der in de bijlage. In kader van predatiebeheer vonden in Noord-Holland Zuid in 2021 de vol-

gende activiteiten plaats: 

- Monitoren van de aanwezigheid van met name vossen met wildcamera’s gedurende 

het hele jaar (in 2021 vanaf februari) door jagers en een vrijwilliger 

- Plaatsen (in februari), onderhouden (voorjaar) en verwijderen (in juli) van vossenras-

ters rond weidevogelrijke delen in polders in Noord-Holland Zuid door professionals 

- Plaatsen en regelmatig controleren van vallen en vangpijpen gedurende het hele jaar 

en afschot van vossen door jagers wanneer nodig en mogelijk. 

 

Wildcamera’s 

Jagers werken al enkele jaren met wildcamera’s. Vogelbescherming Nederland stelde in 

2021 het collectief Noord-Holland Zuid 10 wildcamera’s ter beschikking om inzicht te krijgen 

in de aanwezigheid van vossen. Dankzij de emailfunctie op deze camera’s was het mogelijk 

om op afstand vanachter de eigen pc te controleren. De camera’s werden na enkele weken 

telkens weer op een andere plek geplaatst om de routines van vossen te achterhalen. Door 

storingen en weersomstandigheden kwam het voor dat een camera soms enkele nachten 

niet werkzaam was.  

 

Deelgebied 
CNHZ 

Polder Oppervlakte  Aantal wild-
camera’s 

Percentage nachten met 
vos; periode 1/3 tot 1/7 

Amstelland 
Bovenkerker-
polder 

761 4 Niet bekend 

 
Duivendrechtse 
polder 

264 4 36% (44/122) 

 
 

Ronde Hoep 1.065 6 16% (20/122) 

Spaarnwoude 
 
 

1.371 3 Niet bekend 

Vechtstreek 
 
 

1.347 5 Niet bekend 

  Tabel 2. Inzet en resultaten wildcamera’s in Noord-Holland Zuid in 2021 
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Bij beoordelen van het ‘percentage nachten met vos in beeld’ moet worden bedacht dat met 

de wildcamera’s slechts een incompleet wordt verkregen van de aanwezigheid van vossen in 

een polder. Het kan best zijn dat er (nog) een vos was, maar dat die niet langs een camera 

kwam. Ook verschillen polders soms erg in grootte, dus ook de ‘cameradichtheid’ is verschil-

lend. Verder speelt toeval ook een rol. Daarom moet de nu verkregen bezoekfrequentie van 

vossen worden gezien als een steekproef en een minimale maat voor de mate van aanwe-

zigheid van vossen in een polder. Een vergelijking tussen bezoekfrequentie vos en predatie 

van legsels is wel mogelijk, maar specifiek een relatie leggen met de predatie door vossen is 

dat bijzonder lastig. Bij predatie van legsels is – wanneer er geen sporen meer zijn - het niet 

duidelijk welke predator dan de oorzaak is. Al is er vaak wel een stevig vermoeden. En bij het 

bepalen van het verdwijnen van kuikens is er zonder zenderen van kuikens bijna nooit een 

aanwijzing te vinden voor de oorzaak van het verdwijnen, dan wel de dader.  

Toch geven de resultaten enig inzicht. Het percentage nachten met een vos in beeld blijkt in 

de Duivendrechtse polder ruim 2 maal zo hoog te liggen dan in de Ronde Hoep (tabel 2). Het 

percentage gepredeerde legsels in de Duivendrechtse polder (42,9%) is beduidend hoger 

dan dat in de Ronde Hoep (18,2%). Voor de boeren in de Duivendrechtse polder is het dan 

wel frustrerend dat hun inspanningen voor realiseren van kuikenland veel minder hebben 

opgeleverd dan voor de boeren in de Ronde Hoep en dan vooral door predatie.  

 

Tot slot is het de moeite waard om te vermelden dat het werken met wildcamera’s ook fraai 

en soms ook verrassend in beeld heeft gebracht welke diersoorten nog meer ’s nachts actief 

zijn in de polders van Noord-Holland Zuid. Niet alleen te verwachten diersoorten zoals her-

melijn, bruine rat, kerkuilen en vleermuizen, maar ook houtsnip. 

        
Wildcamera aan een hek           Vos in maanlicht 

        
Kerkuil met prooi          Houtsnip  
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Rasters 

In vier polders in Noord-Holland Zuid is gewerkt met een vossenraster. Plaatsen gebeurde 

vooraf aan het seizoen, veelal in februari/maart. Meestal een tijdelijk raster en soms een 

vast raster. In Spaarnwoude werd positieve ervaring opgedaan met bewaken van de stroom-

spanning op de draden via een app op de telefoon. De resultaten met het uitrasteren waren 

positief: geen predatie door vossen binnen het raster. Wel beperkte predatie door vogels.  

 

Bij het plaatsen van rasters werd dit jaar ook de ervaring opgedaan dat het raster soms extra 

werk, c.q. problemen met zich kan brengen voor landbouwactiviteiten. Bijvoorbeeld bij het 

uitrijden van drijfmest met de sleepslang kon de slang niet door de sloot naar een volgend 

perceel worden getrokken, maar moest het over een dam worden geleid. Bij het beweiden 

met melkvee binnen het raster moet een boer dagelijks een paar keer de draden op dammen 

loskoppelen en weer terug aanbrengen. Dat is extra werk en vereist vooraf goed doordenken 

hoe een raster te plaatsen met zo min mogelijk extra werk voor iedereen. Dan moet ook ge-

dacht worden aan het feit dat ook andere dieren zoals hazen enigszins opgesloten raken.  

 

Deelgebied 
CNHZ 

Polder Totale op-
pervlakte  

Oppervlakte 
raster(s) 

Aantal nesten binnen raster en 
waarvan gepredeerd; BTS grutto 

Amstelland 
Bovenkerker-
polder 

685 35 
8 nesten waarvan 2 gepredeerd. 
BTS grutto in BKP: (>) 100% 

 
 

Ronde Hoep 1.000 60 
22 nesten waarvan 2 gepre-
deerd. BTS grutto in RH: 95% 

Spaarnwoude Hekslootpolder 157 51 
Geen nesten hoeven zoeken. 
Broedsucces grutto in HSP: 100% 

 
Spaarnwoude-
West 

606 n.v.t. 
Gedeeltelijk afgerasterd. Geen 
nesten gezocht. BTS SW: 40,7% 

  Tabel 3. Vossenrasters in Noord-Holland Zuid in 2021 

 
Vossenraster op een dam in de Ronde Hoep 



18/62 

Afschot 

Gezien de grote impact van een vos op weidevogels (qua omvang van het jachtgebied van 

een vos en de hoge efficiëntie als predator van met name eieren en kuikens) wordt de vos in 

Noord-Holland Zuid bejaagd. Jagers gebruiken al enige jaren - met wisselend succes - vang-

pijpen en doorloopvallen om vossen te vangen, daarnaast vindt afschot van vossen plaats. In 

2021 zijn enkele tientallen vossen gevangen en geschoten. Toch zijn er in elke polder het 

hele jaar door nog vossen gezien, dan wel sporen van vossen gevonden of foto’s gemaakt. 

Voor jagers was het in 2021 frustrerend dat de vergunning voor het nachtelijk afschieten van 

vossen met behulp van een lichtbak en nachtzichtkijker pas per 1 februari 2021 inging. De 

meeste jagers hebben een baan overdag. En vossen hebben vanaf maart al jongen. Daardoor 

is er niet veel tijd om vóór er jongen zijn vossen te schieten. Daarom zou de vergunning voor 

lichtbak en nachtzichtkijkers eerder in moeten gaan, bijvoorbeeld per 1 december. Dan wordt 

voorkomen dat vossen tot reproductie komen en hoeven er in het voorjaar ook minder jonge 

vossen geschoten te worden. Verder gold er dit jaar vanwege corona van 23 januari tot 28 

april een avondklok waardoor het sowieso niet mogelijk was om ’s nachts de vos te bejagen.  

 

Deelgebied 
CNHZ 

Polder Aantal vossen 
geschoten 

Aanwezigheid van vos-
senburchten 

Amstelland 
 

Bovenkerkerpolder 6 1 burcht? 

 Duivendrechtse polder 2 
1 burcht in aangren-
zende recreatiegebied 

 
 

Ronde Hoep 7 1 burcht 

Spaarnwoude 
 

Spaarnwoude West en Oost 9 2 burchten 

Vechtstreek 
 

Horn en Kuierpolder 11 1 burcht 

 
 

Noordpolder 6 3 burchten 

 
 

Aetsveldsche polder Oost 6 1 burcht 

  Tabel 4. Vossenafschot en vossenburchten in Noord-Holland Zuid in 2021 

 

  
Combinatie wildcamera met doorloopval              Krefelder vangpijp voor vos 
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Conclusie 

Ondanks het afschieten van vossen loopt predatie van legsels (door vos en andere dieren) de 

laatste jaren gestaag op (zie figuren 18 en 19). Zonder verdere vergroting van de inspanning 

en vooral ook meer gezamenlijk optreden van alle gebiedspartijen, zal de predatiedruk op 

weidevogels vermoedelijk nog groter worden en daarmee het draagvlak bij boeren om hun 

beheer aan te passen alleen maar kleiner. Predatie hoort erbij, maar voor het op peil bren-

gen en houden van weidevogelpopulaties moeten – gemiddeld over jaren - wel voldoende 

kuikens groot kunnen worden. Tot nu toe was dat meestal het geval in Noord-Holland Zuid.    
 

 
Figuur 18. Predatie in Noord-Holland Zuid van legsels van kievit 2012-2021 

 

 
Figuur 19. Predatie in Noord-Holland Zuid van legsels van grutto 2012-2021 
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3 Resultaten beheer akkernatuur in Noord-Holland Zuid 
 

 

3.1 Haarlemmermeer 

Haarlemmermeer is een akkerbouwgebied en binnen de mogelijkheden van het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer worden voornamelijk beheer- en inrichtingsmaatregelen uit-
gevoerd op bouwlandpercelen. In 2021 zijn verschillende soorten beheermaatregelen uitge-
voerd, zoals de aanleg van bloemrijke akkerranden (14 hectare verdeeld over 103 beheer-
eenheden), bufferstroken langs watergangen (45 hectare verdeeld over 298 beheereenhe-
den) en wintervoedselveldjes voor de akkervogels (45 hectare, verdeeld over 25 beheereen-
heden). De inrichtingsmaatregelen liggen verspreid in de Haarlemmermeer, waarbij een 
goed ruimtelijke samenhang van de maatregelen wordt nagestreefd. Dit ten behoeve van 
een robuuste groenblauwe dooradering in de Haarlemmermeer.  
 

 
ANLB-beheercontracten Haarlemmermeer (roze: akkerranden; lichtgroen wintervoedselvelden: 

 
Een groot deel van de bloemrijke akkerranden ligt langs watervoerende sloten en hebben de 
functie bufferstrook. Een bufferstrook zorgt ervoor dat minder nutriënten in het oppervlak-
tewater terecht komen. Dit bevordert de waterkwaliteit en levert een bijdrage aan de Kader-
richtlijn Water (KRW). Het Hoogheemraadschap van Rijnland stimuleert de aanleg van buf-
ferstroken in de Haarlemmermeer.  
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Monitoring 
De bloemrijke akkerranden worden gemonitord op verschillende soortgroepen insecten, 
zoals bestuivende insecten (bijen en hommels), zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen, 
lieveheersbeestjes en nog een aantal soortgroepen. Deze soorten worden gemonitord in het 
kader van de Functionele Agro Biodiversiteit, kortweg FAB genoemd.  
 

Bloemenstrook in een gewas aardappelen (Piet Boekelpad in Lisserbroek, 19 juli 2021). 
 

Experimenteren 
Dit jaar heeft een akkerbouwer geëxperimenteerd met het aanleggen van bloemenranden in 
de verplegingspaden. Om de 27 meter is een bloemenrand aangelegd in het gewas.  Door 
het aantal plaaginsecten en nuttige insecten te monitoring wordt duidelijk of de plaagdruk 
onder de schadedrempel blijft. Door onder de schadedrempel te blijven hoeft een teler in 
principe niet in te grijpen met insecticiden. Door te vertrouwen op de natuur en de resulta-
ten uit de monitoring kan belangrijke milieuwinst worden geboekt. Een bloemrijke akker-
rand trekt over het algemeen veel en diverse soorten insecten aan. Insecten vormen ook 
belangrijk stapelvoedsel voor de akkervogels gedurende het broedseizoen. De bloemrijke 
akkerranden leveren daarmee een positieve bijdrage aan de biodiversiteit.  
 
In 2021 is wederom invulling gegeven aan GreenBASE Haarlemmermeer, waarbij BASE staat 
voor Bermen, Akkers, Sloten en Erven. Binnen GreenBASE worden slimme combinaties ge-
maakt met de bloemrijke akkerranden uit het ANLB. In afbeelding 3a is een phacelia/kom-
kommerkruidmengsel (GreenBASE) ingezaaid naast een meerjarige kruidenrand (ANLB). De 
phacelia/komkommerkruid rand is specifiek aangelegd voor de bestrijding van thrips in het 
gewas zaaiuien. Gaasvliegen, waarvan de larven actief jagen op thrips, komen af op phacelia 
en komkommerkruid. De bloemenranden zijn niet alleen fraai voor de omgeving, maar trek-
ken bovenal veel nuttige insecten aan. Om te monitoren wat het effect is van het thrips-
mengsel zijn dit jaar twee plakvallen geplaatst op een perceel met zaaiuien. Het plaatsen en 
monitoren van de plakvallen is uitbesteed aan organisatie ‘De Groene Vlieg’. Op basis van de 
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eerste resultaten kunnen we nog geen zichtbaar effect zien tussen plaagdruk door thrips en 
het thripsmengsel. Aanbevolen wordt om de komende jaren op meer percelen met uien 
plakvallen te plaatsen.  
 

Een meerjarige akkerrand en een phacelia/komkommerkruidrand naast elkaar. De phacelia/komkommer-
kruid rand (thripsmengsel) is aangelegd voor de bestrijding van thrips in het gewas zaaiuien (naast de rand). 

 

Plakval in het gewas uien om de plaagdruk door thrips te monitoren (juli-augustus 2021). 
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Akkervogels 
Omdat Haarlemmermeer voornamelijk een akkerbouwgebied is komen er van nature ook 
veel boerenlandvogels voor welke broeden op bouwlandpercelen. Dit jaar zijn volop kievi-
ten, scholekster, veldleeuweriken en gele kwikstaarten, fazanten en patrijzen waargenomen, 
maar er zijn tot heden geen beheerpakketten afgesloten voor het beschermen van deze 
soorten. Op zich een gemiste kans, want door contracten. Legselbeheer af te sluiten, zal de 
bescherming van nesten en het aantal uit het ei gekomen kuikens toenemen.  
 
Keverbank 
Vorig jaar en ook dit jaar is er een keverbank aangelegd aan het Turfspoor in Lisserbroek. 
Met een keverbank, wintervoedselakker en meerjarige graskruidenstroken wordt getracht 
een geschikt habitat te bieden voor o.a. de patrijs en overwinterende en doortrekkende ak-
kervogels. Afbeelding 6 is een overzichtskaart van de groenblauwe dooradering aan het 
Turfspoor, met in het midden van het perceel met wintervoedselakker de keverbank. 
 

Inrichting van een akkerbouwgebied met groenblauwe dooradering in Lisserbroek (2020 en 2021). 

 
In de Haarlemmermeer worden tellingen uitgevoerd op percelen met het beheerpakket win-
tervoedselakker. Recent (oktober ’21) is een telling uitgevoerd, waarbij o.a. soorten zijn 
waargenomen als torenvalk, putters, watersnip, grote gele kwikstaat, grote zilverreiger, 
velduil, rietgors, koperwiek, veldleeuweriken, ringmus, groenlingen en kepen. Dit geeft aan 
dat er volop gebruik wordt gemaakt van de voedselakkers. Het verdient aanbeveling om 
structureel dergelijke tellingen uit te voeren met behulp van professionals en vrijwilligers 
van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.  
 
Strokenteelt 
Een vrij nieuwe vorm van bedrijfsvoering in de akkerbouw is strokenteelt. Dit jaar is voor het 
eerst een akkerbouwer in Weteringbrug hiermee van start gegaan. Door op smalle stroken 
gewassen te telen ontstaat er meer ruimte voor biodiversiteit en maakt gewassen meer 
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weerbaar tegen ziekten en plagen. Dat bedrijf neemt ook volop deel aan agrarisch natuur-
beheer in de vorm van verschillende soorten bloemenranden (eenjarig en meerjarig) en win-
tervoedselakker. Kennisuitwisseling is een belangrijk onderdeel binnen het agrarisch natuur-
beheer. Door van elkaar te leren en duurzame initiatieven voor het voetlicht te brengen 
wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit op boerenland.  
 

Akkerbouwer Izak Bos (Weteringbrug) geeft tijdens een veldexcursie uitleg over strokenteelt op zijn bedrijf.  
 
 

Demoveld Bloemrijke Akkerranden Haarlemmermeer 
Dit jaar is op het akkerbedrijf van Richard Enthoven in Weteringbrug een demoveldje aange-
legd met verschillende soorten bloemenmengsels. 
Door alle kruidenmengsels welke worden toegepast in de Haarlemmermeer naast elkaar te 
tonen aan een breed publiek, kan het gesprek met elkaar worden aangegaan over het nut en 
noodzaak van de bloemrijke akkerranden. Zo’n 60 deelnemers (burgers, boeren, ambtena-
ren) hebben het demoveldje bezocht.  
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Demoveld bloemrijke akkerranden op het bedrijf van Richard Enthoven in Weteringbrug (april tot september 
2021).  
 

Bezoekers demoveld met elkaar in gesprek over de verschillende soorten bloemenranden (13 augustus 
2021).  

 
Dave Dirks 
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3.2 Gooise Engen 

In het Gooi realiseerden 13 leden van het 

collectief Noord-Holland Zuid in 2021 in to-

taal 85 bloemrijke akkerranden (en in enkele 

gevallen hele akkers) met een oppervlak van 

20 ha. De inwoners van het Gooi lieten veel-

vuldig blijken de bloemenpracht in hun wan-

delgebieden enorm te waarderen. Een deel 

van de randen en enkele dienen komende 

winter als voedsel voor vogels en dekking 

voor insecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANLB-beheer in de Gooise Engen 
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De Vlinderstichting bracht in 2021 het eindrapport uit van de monitoring van insecten. Zoals 

verwacht mocht worden zorgden de randen voor aanzienlijk meer bijen, zweefvliegen en 

vlinders -zowel het aantal individuen als het aantal soorten is significant hoger.  

 

 
 

 

 

We zijn dus op de goede weg. Verbeteren kunnen we ook nog. We vragen nadrukkelijk om 

meer budget om uit te breiden. Meerjarige randen hebben een groter effect dan de nog 

veelvuldig gekozen éénjarige randen -maar dan ligt er wel de vraag hoe om te gaan met on-

kruiddruk. Met vroeger inzaaien -of zelfs voor de winter inzaaien- valt ook meer te bereiken. 

 

Mark Kuiper  

Figuur 20. Het aantal bloembezoekende insecten per telling op een insectentraject van 25 

meter lang en 1 meter breed, weergegeven per locatietype. De verschillen zijn significant.  

Figuur 20. Het aantal bloembezoekende insecten per telling op een insectentraject van 25 

meter lang en 1 meter breed, weergegeven per locatietype. De verschillen zijn significant.  

Figuur 20. Het aantal bloembezoekende insecten per telling op een insectentraject van 25 

meter lang en 1 meter breed, weergegeven per locatietype. De verschillen zijn significant.  

Figuur 21. Het aantal soorten dagvlinders per telling op een vlinderroute van 200 meter 

lang en 5 meter breed, weergegeven per locatietype. De verschillen zijn significant.  
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4 Monitoring argusvlinder in de Bovenkerkerpolder 
 

Inleiding 

De argusvlinder is een boerenland dagvlinder die de laatste tientallen jaren in Nederland een 

sterke achteruitgang laat zien in het aantal waarnemingen. De hooggelegen zandgronden 

van oost en zuid Nederland worden steeds meer gemeden. Daar tegenover staan vrij veel 

meldingen in de duinen. Daarnaast zijn de zeeklei- en veengebieden van west Nederland nu 

belangrijk voor de argusvlinder (Bron: waarneming.nl). Sinds een aantal jaren wordt de ar-

gusvlinder gemonitord in de Bovenkerkerpolder.  

 

 
Argusvlinders op knoopkruid 

 

Het weer in 2021 

Een korte maar hevige vorstperiode en een sneeuwdek in februari 2021 gaven twijfels over, 

van, voor de overleving van de toen aanwezige rupsen van de argusvlinder. De argusvlinder 

overwintert niet als imago, maar als half volgroeide rups. De rupsen komen uit het ei in de 

nazomer, vreten diverse soorten gras de hele winter door en verpoppen in de late win-

ter/het vroege voorjaar (Bron: Vlinderstichting). Het regenrijke vroege voorjaar in 20211 

veroorzaakte een snelle groei van het gras en wat later ook een mooie bloei van composie-

ten etc. Dat droeg waarschijnlijk bij aan een goede reproductie, met name van de eerste 

generatie in mei en juni.  

 

Resultaten 

Was het zuidelijk deel van de BKP (1) in 2019 nog belangrijk voor de argusvlinder, in 2020 

telden we slechts 1 exemplaar en in 2021 0 exemplaren. De oorzaak is dat er in 2020 en in 

2021 niet op de juiste manier en het juiste moment werd gemaaid. Het erf van de muziek-

schuur in het zuiden werd in beide jaren heel kort afgemaaid, waarbij alle paardenbloemen 

verdwenen. In het voorjaar is deze plant belangrijke nectarbron voor de argusvlinder. De 

bermen van de recreatiepaadjes in dit gebied werden over de hele breedte kort afgemaaid, 

ook de slootkantvegetatie met bloemen werd meegenomen. Op 13 april werd er met de 

beheerder van de betreffende boerderij gesproken over het behoud van een bloemrijke 
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bermvegetatie. Het recreatiepad om de boerderij werd afgesloten voor wandelaars, maar in 

de zomermaanden werden hier geen bloeiende planten aangetroffen. Zonder bloemen geen 

vlinders. In 2022 nieuwe kansen?  Omdat de argusvlinder een standvlinder is, zal het duren 

voor we hier weer waarnemingen kunnen verwachten. Belangrijkste noodzakelijke verbete-

ring is het laten staan van bloemen!  

De bermen van de Middenweg (2) werden op de juiste manier gemaaid. Niet alles tegelijk, 

maar in delen zodat er steeds niet gemaaide delen met bloemen bleven staan. Toch viel het 

aantal waarnemingen hiertegen. Opvallend was de snelle en overvloedige groei van gras en 

het sterk achterblijven van een bloeiende planten.  

Op het waterbergingsterrein (3) bij de Nesserlaan viel het aantal waarnemingen t.o.v. 2020 

wat terug. Ook hier is het overwoekeren met riet en de snelle groei van het gras mogelijk 

een oorzaak. Te weinig bloeiende planten! 

De bloemstroken (4) tegenover het Weidevogelpad en de bermen van het Weidevogelpad 

lieten in augustus weer exemplaren van de argusvlinder zien. De bloemstroken zijn in okto-

ber 2021 gemaaid. Is het mogelijk om deze in 2022 wat minder diep af te maaien? Dat spaart 

eieren en jonge rupsjes.  

 

 
Figuur 22.  Monitoringsplekken argusvlinder in de Bovenkerkerpolder in 2021 

 

Ook de bietenkaai/het Hans Schipperpad (5) liet mooie aantallen argusvlinders zien. Ook het 

maaien van deze bermen werd prima afgestemd.  
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De maisvelden van de familie van Blaaderen (6) herbergden ook dit jaar zeer hoge aantallen 

argusvlinders. De Vlinderstichting liep in augustus met ons mee en men was geïmponeerd 

door deze aantallen: “Uniek voor ons land “, werd er gezegd. Opmerkelijk deze waarnemin-

gen bij een “vreemd “element als een maisakker in het veenweide/droogmakerijlandschap.  

Nesserlaan (7): enkele waarnemingen. Vooral ook bij sommige bruggetjes met landopgang-

functie.  

Recreatiepad achter de Enecohal, bij de wijngaard (8): 1 ex.  

In augustus 2021 is ook een deel van de maisakkers van de firma Wesseling (9) bezocht. Daar 

waren de aantallen lager. Verklaring zou kunnen zijn dat er wel kleurrijke bloemen stonden, 

maar geen inheemse bloemen (knoopkruid, rode klaver, beemdkroon) die als nectarbron 

voor de argusvlinder zouden kunnen dienen en ook weinig gras om de eitjes af te zetten. 

Misschien een idee voor 2022. 

 

Gedachten rond argusvlinder en mais 

Enkele gedachten: na het inzaaien is het perceel met mais maandenlang in rust. Opvallend is 

dat we tijdens het tellen vrijwel uitsluitend mannetjes argusvlinders zien: gebruiken zij de 

hoge maisplanten als uitkijkpost, opzoek naar gewillige, maagdelijke argusvrouwtjes? Exposi-

tie lijkt geen rol te spelen: in de noordkant van de maisakker vonden we minstens zoveel 

exemplaren als in de zuidkant. Zijn de hoge maisplanten een perfecte plaats om te zonnen of 

het territorium te bewaken?   

 

 
De kruiden/grasrand langs het maisperceel met de vele argusvlinders in augustus 2021 

 

Conclusie 

Deze landelijk bedreigde dagvlindersoort is in 2021 in iets grotere aantallen (t.o.v. 2020) ge-

vonden in de BKP. Dat is vreugdevol. Het streven is er nog steeds op gericht om de argus-

vlinder in de toekomst ook weer te zien in het zuidelijk deel. 

 

Dic van Hummel 
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Bijlage 1 Weidevogelbeheer per deelgebied en polder 
 

1. Amstelland 

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 2021 

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

voorgaande jaar. Oorzaak is waarschijnlijk het overschot aan neerslag in 2021 ten opzichte 

van de droogte in 2020. In de Bovenkerkerpolder is de ontwikkeling minder duidelijk en lijkt 

het eerder te fluctueren zonder duidelijke toe- of afname. In De Duivendrechterpolder was 

sprake van een toename van grutto’s en stabilisering bij de overige soorten. De Middelpol-

der is niet opgenomen in de grafieken omdat daar anders geteld is. De Holendrechterpolder 

is slechts deels geteld en de Uithoornsche polder is niet geteld in 2021.  

 

Figuur 23. Aantallen broedparen in Amstelland 2013-2021 

   

    

Figuur 24. Aantallen broedparen per soort per BTS-telgebied in Amstelland 2013-2021 

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 gevonden door Aad van Paassen op 15 

maart op een perceel van Gerard Stam in de Duivendrechtse polder. Het eerste scholekster-

nest werd dit jaar gevonden 30 maart door de groep van Paul Wielinga op een perceel van 

Kees Lambalk in de Bovenkerkerpolder. Het eerste gruttonest van Amstelland werd op 31 

maart gevonden door Wim Koster in de Bovenkerkerpolder. Het eerste tureluurnest werd op 

8 april gevonden door Dirk Cornelissen op het land van Kees Nieuwendijk in de Ronde Hoep.  

Landelijk werd het eerste kievitsnest met 1 ei gevonden op 5 maart door Otwin Nonnekes in 

Mijdrecht (UT). Het eerste gruttonest op 29 maart door Peter Akerboom in Rijpwetering 

(ZH), het eerste scholeksternest op 24 maart door Willem Overweg in polder Oterleek (NH), 

het eerste tureluurnest op 30 maart door Sjirk de Boer in de Wijdewormer (NH) en het eer-

ste wulpennest op 21 maart door Ben van den Brandhof in het Staphorsterveld (Ov).  

 

  Kievit Grutto Scholekster Tureluur 

Bovenkerkerpolder 

17 maart: 

Groep  

Ton Feldmann 

31 maart:  

Wim Koster 

30 maart: 

Groep  

Paul Wielinga 

27 april:  

Groep  

Peter Deugd 

Duivendrechterpolder 
15 maart: 

Aad van Paassen 

13 april: 

Aad van Paassen 

20 april: 

Aad van Paassen 

13 april: 

Aad van Paassen 

Middelpolder 

20 maart:  

Carin Nyst/Paul 

Wielinga 

10 april: 

Carin Nyst/Paul 

Wielinga 

2 april: 

Carin Nyst/Paul 

Wielinga 

5 juni: 

Carin Nyst/Paul 

Wielinga 

Polder Ronde Hoep 
18 maart:  

Dirk Cornelissen 

3 april: 

Gijs Klundert 

17 april: 

Arjen Veltman 

8 april: 

Dirk Cornelissen 

Kalslagerpolder 

20 april:  

groep Anton van 

Overveld 

20 april:  

groep Anton van 

Overveld 

6 mei: 

Groep Anton van 

Overveld 

14 juni: 20 april:  

groep Anton van 

Overveld 

Zuiderlegmeerpolder 

 30 maart: 

groep Anton  

Overveld 

13 april:  

groep Anton  

Overveld 

12 mei: 

Groep Anton van 

Overveld 

- 

Tabel 5. Vinddata en vinders van eerste eieren per polder in Amstelland in 2021 
 

 
Vinder Otwin Nonnekes bij het eerste kievitsei van Nederland in 2021 in Mijdrecht 
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1.1  Bovenkerkerpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Bovenkerkerpolder werden in 2021 door vrijwilligers en boeren 135 nesten gevonden, waarvan 

bijna de helft van kievit. Verlies door agrarische activiteiten was laag (4,4%). Predatie lag ondanks 

uitrasteren en afschot van een aantal vossen toch op 27,4%. Het uitkomstresultaat lag daardoor lager 

dan in andere jaren: 59,3%. 
 

  
Figuur 25. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021 Figuur 26. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2021 
 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 20 april werden 112 (78%) van de 144 gruttoparen geregistreerd op gras-

land dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Voor de tureluur waren dat 44 (65%) van de (minimaal!) 

66 broedparen. Tijdens de gezinnentelling op 29 mei werd bij de grutto 77% en bij de tureluur 49% 

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

 

Tijdens de broedpaartelling op 20 en 21 april werden bij de kievit 57 van de 102 broedparen (56%) 

en bij de scholekster 32 (49%) van de 65 broedparen geregistreerd op percelen verlate maaida-

tum/percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 29 mei werden bij de kievit 

32 gezinnen geteld waarvan 18 (56%) op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de scholekster 

werden 21 gezinnen geteld waarvan 15 (71%) op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Kievit en 

scholeksters maakten in 2021 meer dan in 2020 gebruik van percelen met beheercontracten voor 

kuikenland. Zij het minder dan een soort als de grutto. Voor kievit en scholekster zijn dan ook (deels) 

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

 

   
Figuur 27. Broedparen kievit      Figuur 28. Broedparen scholekster   Figuur 29. Broedparen tureluur 

 

 

  



34/62 

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 20/21 april werden 144 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 
29 mei 149 gruttoparen met kuikens. Dat leverde een BTS-percentage op meer dan 100%.  Dat komt 
waarschijnlijk doordat er nog grutto’s de polder ingekomen zijn na 20 april Die telling was te vroeg, 
want die viel ook buiten de landelijke adviestelperiode. Feit blijft natuurlijk wel dat de grutto’s in de 
Bovenkerkerpolder in 2021 een zeer goed broedsucces hadden. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 20/21 april 102 broedparen geteld. Op 29 mei wer-
den nog maar 56 paar geteld waarvan 32 paren met kuikens. Dat lijkt te duiden op een laag broed-
succes. Er zijn echter waarnemingen en meldingen in de loop van én na het seizoen van relatief veel 
vliegvlugge kievitkuikens. Op basis daarvan lijkt het broedsucces van de kievit toch wel redelijk goed 
te zijn geweest in 2021. 
Bij de scholekster werden op 20/21 april 65 broedparen geteld en op 29 mei 59 broedparen waarvan 
21 paar met kuikens. Dat is 32,3% van het aantal paren in april. Een deel van de scholeksters brengt 
pas na mei kuikens groot. Het broedsucces van de scholekster lijkt dus redelijk goed te zijn geweest.  
Bij de tureluur werden - zoals te verwachten vanwege het onopvallend gedrag van deze soort in de 
broedfase - op 29 mei meer broedparen (84 paren waarvan 73 paren met kuikens) geteld dan op 
20/21 april: 62 broedparen. Maar met 73 gezinnen op 84 broedparen op 29 mei mag worden gespro-
ken van een goed broedsucces van de tureluur in 2021.    
 

  
Figuur 30. Getelde gruttoparen op 20/21 april 2021 Figuur 31. Getelde gruttogezinnen op 29 mei 2021 
Wit omlijnd de blokken percelen met verhoogd slootpeil van begin maart tot begin juni. Twee blokken zijn ook uitgerasterd (blz. 65). 

 

  
Figuur 32. Aantal getelde broedparen per soort in 2021  Figuur 33. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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1.2 Middelpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Middelpolder werden in 2021 – buiten het reservaatdeel van Landschap Noord-Holland - door 

vrijwilligers 54 nesten gevonden. Van 33 nesten is het uitkomstresultaat bekend: 66,7% uit, 3% pre-

datie en 30,3% onbekend.  

 

CNHZ NH362AB Resultaat gevonden legsels in 2021 

 
Figuur 34. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021  Figuur 35. Gevonden legsels en uitkomstresultaat in 2021 

 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

In de ANLB-delen van de polder is geen uitspraak te doen over het gebruik maken van perce-

len verlaat maaien/kuikenland omdat er geen BTS-telling is uitgevoerd. Uit de BMP-telling 

van het reservaat van Landschap Noord-Holland blijkt daar in 2021 veel weidevogels hebben 

gebroed: Grutto 26 paar, Kievit 67 paar, Scholekster 18 paar en Tureluur 10 paar. Bij de ture-

luur is – gezien de eigen waarnemingen - waarschijnlijk sprake van een ondertelling. Alle 

percelen worden pas laat in juni gemaaid, dus weidevogels maakten daar volop gebruik van.  

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 het late maaien, de hoge waterstand in het reser-

vaat en de deels open vegetatie een goed broedseizoen hebben gehad.   
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1.3 Duivendrechterpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Duivendrechterpolder werden in 2021 in totaal 147 nesten gevonden. Het merendeel betrof 

nesten van kievit (71), scholekster (18), tureluur (18) en grutto (16 nesten). Het uitkomstresultaat - 

over alle soorten berekend - was 54,0%, het verlies door predatie 42,9% en het verlies aan nesten 

door agrarische activiteiten 0%. Het aantal nesten lag daarmee hoger dan in 2020, maar het uit-

komstresultaat aanmerkelijk lager. Oorzaak was hoge predatie door vos, hermelijn, zwarte kraai en 

mogelijk ook andere soorten zoals bruine rat.  

   
Figuur 36. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021 Figuur 37. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2021 
 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedparentelling op 30 april werden 10 van de 14 gruttoparen (71%) geregistreerd op perce-
len verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 28 mei liepen 3 (60%) van de 5 nog 
aanwezige gruttogezinnen op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Veel grutto’s maakten dus 
gebruik van de percelen kuikenland. Bij de tureluur werden op 30 april 16 van de 24 broedparen 
(67%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 28 mei 
liepen 3 van de 9 tureluurgezinnen (33%) op percelen verlate maaidatum/kuikenland. 
Bij de kievit werden tijdens de broedpaartelling 30 april 20 van de 46 broedparen (43%) geregi-
streerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 28 mei liepen 2 van de 
slechts 11 (18%) nog aanwezige kievitgezinnen op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Kieviten 
maakten dus weinig gebruik van percelen met verlate maaidatum/kuikenland. Bij de scholekster 
werden op 30 april 7 van de 32 broedparen (22%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kui-
kenland. Bij de gezinnentelling op 28 mei liepen geen van de 11 aanwezige scholekstergezinnen (0%) 
op percelen verlate maaidatum/kuikenland. De scholekster maakte dus amper gebruik van percelen 
met verlate maaidatum/kuikenland.  

              
Figuur 38. Broedparen kievit         Figuur 39. Broedparen scholekster       Figuur 40. Broedparen tureluur 
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 30 april werden 14 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 28 
mei 5 gruttoparen met kuikens. Dat leverde een BTS-percentage op van 35,7%. Uiteindelijk heeft 
waarschijnlijk slechts 1 gruttopaar daadwerkelijk jongen grootgebracht. Het beheer was - door de 
late start van het maaien en lang nog aanwezig ongemaaid en geschikt kuikenland – niet de oorzaak. 
Belangrijkste verliesoorzaak is predatie geweest in ei- én kuikenfase.  
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 30 april 46 broedparen geteld. Op 28 mei werden 
slechts 11 paren met kuikens geteld. Ook hier is mogelijk predatie de oorzaak, maar voor een kievit-
kuiken kan veel regen in de eerste dagen ook tot sterfte leiden. Een aantal kieviten is in mei opnieuw 
begonnen met een legsel. Begin juli werden nog 4 paren met kuikens geteld. Dat maakt maximaal 15 
kievitparen met 1 of meer vliegvlugge kuikens wat te weinig is om normale sterfte onder oudervogels 
te compenseren. Bij de scholekster werden op 30 april 32 broedparen geteld. Op 28 mei werden 33 
paren geteld waarvan 11 paren met kuikens. In juli werden nog weer 4 paren met kuikens geteld. Dat 
maakt dat het broedsucces van de scholekster niet goed, maar minder slecht als van de grutto. Bij de 
tureluur werden op 30 april 24 broedparen geteld en op 28 mei 17 paren waarvan 9 met kuikens. In 
juli werd nog 1 nieuw paar met kuikens geteld. Ook voor de tureluur dus een laag broedsucces.  
 

    
Figuur 41. Getelde gruttoparen Figuur 42. Getelde gruttogezinnen  

 

  
Figuur 43. Aantal getelde broedparen per soort in 2021 Figuur 44. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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1.4 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 (beheerd door Natuurbeleven).  

 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In het deel gangbaar landbouwgebied zijn in 2021 alleen nesten gezocht op het enige nog in de pol-

der liggende en actieve bedrijf. Er werden 6 nesten gevonden: 3 kievit, 1 grutto en 2 tureluur. Een 

kievits- en een tureluurnest zijn beschermd tegen vertrapping door vee. Het is echter niet bekend of 

de nesten zijn uitgekomen of niet.  

 
Figuur 45. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021 

 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

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 de wei-
devogels daar volop gebruik van maakten. De hele polder tellen zou echter beter zijn. 

 
Figuur 46. Broedparen kievit 

 
Figuur 47. Broedparen scholekster  

 
Figuur 48. 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 op 26 april werden 12 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling 
op 2 juni nog 8 gruttoparen waarvan 7 paar met kuikens. Dat geeft een BTS-percentage van 
58,3% wat de grutto mogelijk net voldoende reproductie heeft opgeleverd voor dit gebied.  
Bij de kievit werden op 26 april 23 broedparen geteld. Bij de gezinnentelling op 2 juni wer-
den er nog slechts 12 kievitparen geteld, maar wel alle 12 met kuikens.  
Bij de scholekster werden op 26 april 3 broedparen geteld. Bij de gezinnentelling op 2 juni 
werden 5 scholeksterparen geteld waarvan 4 met kuikens.  
Bij de tureluur werden op 26 april 9 broedparen geteld. Bij de gezinnentelling op 2 juni lie-
pen er 124 tureluurgezinnen met kuikens rond.  

 
Figuur 49. Getelde gruttoparen in 2021  

 

 
Figuur 50. Getelde gruttogezinnen in 2021 

 
 

  
Figuur 51. Aantal getelde broedparen per soort in 2021  Figuur 52. Broedsucces van de grutto 2017-2021 

 

 



40/62 

1.5 Polder De Ronde Hoep 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Ronde Hoep werden in 2021 door vrijwilligers en boeren 88 nesten gevonden. Dat is niet veel 

gezien het aantal broedparen van G, K, S en T (576 broedpaar). Het uitkomstresultaat - over alle 

soorten berekend - was 68,8%. Predatie lag op 18,2% en daarmee weer op een normaal niveau na de 

hoge predatie in 2020 (49,3%). Oorzaken van de lagere predatie waren waarschijnlijk voor een klein 

deel het uitrasteren van 60 ha (daarbinnen lagen slechts 22 van de 88 gevonden nesten), maar ook 

afschot van een aantal vossen en daarnaast ook het later maaien waardoor er meer rust in de polder 

was in de periode dat er legsels aanwezig waren. Verlies door agrarische activiteiten bedroeg 2,6%.  

           
Figuur 53. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021        Figuur 54. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2021 

 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 27/28 april werden 150 (75%) van de 200 gruttoparen waargenomen 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: 61 (74%) van de (minimaal!) 82 broed-

paren. Tijdens de gezinnentelling op 30 mei werd bij de grutto 79% en bij de tureluur 73% van de 

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

maaid. De meeste grutto’s en tureluurs maakten goed gebruik van het kuikenland in de Ronde Hoep. 

Tijdens de broedpaartelling op 27/28 april werden bij de kievit 170 van de 224 broedparen (76%) en 

bij de scholekster 32 van de 70 broedparen (46%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/-

kuikenland. Bij de gezinnentelling op 30 mei werden bij de kievit 75 (63%) van de 91 gezinnen en bij 

de scholekster 22 (69%) van de 32 gezinnen geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuiken-

land. In de Ronde Hoep maakte dus een flink deel van kieviten en scholeksters gebruik van percelen 

met verlate maaidatum/kuikenland. Hieraan werd met name aan bijgedragen door de lage vegetatie 

en aanwezigheid van kale plekken gedurende een flink deel van het groeiseizoen op sommige perce-

len in het reservaat.   
 

   
Figuur 55. Broedparen kievit  Figuur 56. Broedparen scholekster  Figuur 57. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 27/28 april werden 200 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 
30 mei maar liefst 190 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 95%. Dat is het hoogste 
broedsucces ooit (vanaf 2005). Predatie (en dan met name door de vos) heeft in 2021 een zeer be-
perkte invloed bijdrage geleverd aan het lage broedsucces. Oorzaken waren afschot van een aantal 
vossen, uitrasteren van 60 ha en de lange periode zonder maaien in het deel van het seizoen dat er 
legsels aanwezig waren en kuikens rondliepen.   
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 27/28 april 224 broedparen geteld (2020: 135 en 
2019: 225) waarvan maar liefst 88 paar met kuikens. Dat is best veel in vergelijking met andere jaren. 
Bij de gezinnentelling op 30 mei werden nog 120 kievitparen geteld waarvan nog 91 paar met kui-
kens. Bij de scholekster werden op 27/28 april 70 broedparen geteld (2020: 61; 2019: 48) en op 30 
mei 59 paren waarvan 31 paar met kuikens. Ook dit best veel gezinnen in vergelijking met andere 
jaren. Bij de tureluur werden op 27/28 april 82 broedparen geteld en op 30 mei 119 paren waarvan 
maar liefst 104 paren met kuikens. Ook dat is een hoog aandeel gezinnen. Deze soorten weidevogels 
hadden dus alle vier een goed broedseizoen in de Ronde Hoep in 2021.  
 

 

 

 

  
Figuur 58. Getelde gruttoparen in 2021 Figuur 59. Getelde gruttogezinnen in 2021 

 

   
Figuur 60. Aantal getelde broedparen per soort in 2021  Figuur 61. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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Figuur 62. Veldleeuwerikparen (groen), graspieper-      Figuur 63. Krakeendparen roze) en slobeendparen  

paren (grijs) en   gele kwikstaartparen (geel) in 2021     (rood) in 2021 
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1.6 Kalslagerpolder, Uithoornsche polder en Zuiderlegmeerpolder 

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

met botanische doelstelling. Verder ligt er randenbeheer en wordt er aan vrijwillige weidevogelbe-

scherming gedaan, net als in de Zuiderlegmeerpolder. In Uithoornsche polder liggen contracten 

ANLB-beheer. 
 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In deze polders zijn in 2021 20 nesten gevonden: 1 x kievit, 4 x grutto, 3 x scholekster, 1 x tureluur, 1 

x krakeend, 4 x wilde eend en 6 x meerkoet. Van 17 nesten is bekend dat ze zijn uitgekomen. 

  
Figuur 64. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021     Figuur 65. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2021 
 

 
Figuur 66. Gevonden legsels de polders bij Uithoorn in 2021  

 

Maakten weidevogels in de Kalslagerpolder gebruik van de percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 11 mei werden geen gruttoparen (0%) geregistreerd op percelen verlate 
maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 2 juni werden 0 van de 3 paren met kuikens (0%) 
aangetroffen op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de tureluur werd op 11 mei het ene 
broedpaar waargenomen op percelen zonder verlate maaidatum/kuikenland. Grutto en tureluur 
hebben in 2021 waarschijnlijk – mogelijk mede beïnvloed door het late maaien op alle percelen - 
(weinig of) geen gebruik gemaakt van de percelen met contracten voor verlate maaidatum/kuiken-
land. Kievit en scholekster maakten in 2021 waarschijnlijk ook maar beperkt, respectievelijk geen 
gebruik van percelen verlate maaidatum/kuikenland.  
 



44/62 

 
Figuur 67. Broedpaartellingen de drie polders bij Uithoorn in 2021  
 

 
Figuur 68. Gezinnentelling in Kalslagerpolder begin juni 2021  

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedpaartelling werden op 11 mei 6 gruttoparen geteld en bij de gezinnenteling op 2 juni nog 

4 gruttogezinnen. Dat levert een BTS op 80%.  Bij de kievit werd op 11 mei 1 broedpaar waargeno-

men, maar op 2 juni niet meer. Bij de scholekster werd op 11 mei 1 broedpaar en op 2 juni 2 paren 

met nest. Bij de tureluur werd in mei 1 broedpaar met nest aangetroffen, maar in juni geen meer.  
 

  
Figuur 81. Broedparen in Kalslagerpolder in 2021       Figuur 82. Broedsucces grutto Kalslagerpolder 2017-2021 
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2 Vechtstreek 
 

Over de aantallen broedparen weidevogels in de Vechtstreek is nog niet veel te zeggen om-

dat de reeksen die beschikbaar zijn vanuit de BTS-tellingen nog vrij 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.   

 
Figuur 83. Aantallen broedparen in Vechtstreek 2013-2021 

 

 
Figuur 84. Aantallen broedparen per soort per BTS-telgebied in Vechtstreek 2013-2021 

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

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In 2021 zijn 11 legsels gevonden, (10K en 1S). Hiervan kwamen er 10 met succes uit en van 1 nest is 

het uitkomstresultaat niet bekend.  

  
Figuur 85. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021 Figuur 86. Uitkomstresultaat gevonden legsels in 2021 
 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 22 april werden 11 (37%) van de 48 van de gruttoparen geregistreerd op 

grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de tureluur waren dat er 6 van de 15 broedparen 

(29%). Tijdens de gezinnentelling op 26 mei werd bij de grutto 53% en bij de tureluur 52% van de 

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

maaid. Grutto én tureluur maakten bij de vestiging beperkt gebruik van percelen kuikenland, maar 

gezinnen met kuikens liepen er meer op die percelen. Die waren er dus veilig heengelopen.  

Tijdens de broedpaartelling op 22 april werden bij de kievit 6 van de 94 broedparen (6%) en bij de 

scholekster 0 van de 19 broedparen (0%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. 

Bij de gezinnentelling op 26 mei werd van de kievit slechts 1 van de slechts 7 (!) aanwezige kievitge-

zinnen gezien op een perceel met verlate maaidatum/kuikenland. Van de scholekster werden 0 van 

de slechts 2 (!) gezinnen waargenomen op verlate maaidatum/kuikenland. Kievit en scholekster 

maakten geen gebruik van percelen met verlate maaidatum/kuikenland. 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 stellen aan de percelen waar ze zich willen vestigen en waar ze met hun 

kuikens heen gaan.     

  
Figuur 87. Broedparen kievit  Figuur 88. Broedparen scholekster  Figuur 89. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 22 april werden 48 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 25 
mei 36 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 75,0%. Dat is ruim voldoende om de jaar-
lijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compenseren. 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 22 april 94 broedparen geteld en nog geen paren 
met kuikens. Bij de gezinnentelling op 26 mei werd nog wel 70 kievitparen geteld maar slechts 7 paar 
met kuikens. Bij de scholekster werden op 22 april 19 broedparen geteld en eind mei 20 paar, maar 
slechts 2 paar met kuikens. Bij de tureluur werden op 22 april 27 broedparen geteld en eind mei 25 
paren waarvan maar liefst 21 paren met kuikens.  
 

  
Figuur 90. Getelde gruttoparen in 2021 Figuur 91. Getelde gruttogezinnen in 2021 

 

  
Figuur 92. Aantal getelde broedparen per soort in 2021  Figuur 93. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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2.2 Noordpolder beoosten Muiden 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Noordpolder werden in 2021 door boeren 10 nesten gevonden waarvan 9 van de kievit en 1 

van de tureluur. Het is niet bekend (bijgehouden) of nesten zijn uitgekomen of verloren gegaan.   

 
Figuur 94. Gevonden nesten in 2021 

 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 23 april werden 5 (45%) van de 11 van de gruttoparen geregistreerd op 

grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de tureluur waren dat er 7 (20%) van de 35 

broedparen. Tijdens de gezinnentelling op 25 mei werd bij de grutto 9 (64%) van de 14 gezinnen en 

bij de tureluur 8 (31%) van de 26 gezinnen aangetroffen op percelen die de eerste twee á drie weken 

nog niet zouden worden gemaaid. Grutto’s en tureluurs maakten dus maar beperkt gebruik van per-

celen kuikenland.    

Tijdens de broedpaartelling op 23 april werden bij de kievit 17 (30%) van de 56 broedparen en bij de 

scholekster op 25 mei 1 (50%) van de 2 broedparen geregistreerd op percelen verlate maaida-

tum/kuikenland. Bij de gezinnentelling in mei werden bij de kievit 8 van de 21 gezinnen waargeno-

men op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Van de scholekster werden geen gezinnen gezien.    

   

  
Figuur 95. Broedparen kievit  Figuur 96. Broedparen scholekster  Figuur 97. Broedparen tureluur  
 

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 23 april werden 11 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 25 
mei 14 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van boven de 100%. Blijkbaar zijn enkele 
gruttoparen in 2021 gearriveerd na de broedpaartelling. Het broedsucces was in ieder geval goed.  
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 23 april 56 broedparen geteld en nog geen paren 
met kuikens. Bij de gezinnentelling op 25 mei werden nog 29 kievitparen geteld waarvan 21 paar met 
kuikens. Bij de scholekster werden in april 2 broedparen geteld en eind mei 3 paar, maar nog steeds 
zonder kuikens. Bij de tureluur werden in april 35 broedparen geteld en eind mei 39 broedparen 
waarvan maar liefst 26 paren met kuikens.  
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Figuur 98. Getelde gruttoparen in 2021 Figuur 99. Getelde gruttogezinnen in 2021 

 

  
Figuur 100. Aantal getelde broedparen per soort in 2021  Figuur 101. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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2.3 Horn- en Kuierpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In 2021 zijn 3 legsels gevonden: 1 x kievit, 1 x grutto en 1 x scholekster. Het uitkomstresultaat is niet 

bekend.   

 
Figuur 102. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021 

 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

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

dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de gezinnentelling op 28 mei werden geen grutto’s meer 

waargenomen.  

Tijdens de broedpaartelling op 22 april werd bij de kievit 5 van de 11 broedparen (45%) en bij de 

scholekster 1 van 1 broedpaar (100%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij 

de gezinnentelling op 28 mei werden nog maar 3 paar kieviten geteld, waarvan 2 paar met kuikens, 

beide op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Er werden geen paren scholeksters meer geteld.  

     
Figuur 103. Broedparen kievit    Figuur 104. Broedparen scholekster op 28 mei  

 

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 22 april werden 3 gruttoparen geteld, maar bij de gezinnentelling op 28 
mei werden geen grutto’s meer gezien. Het BTS was dus 0%. Bij de kievit werden tijdens broedpaar-
telling op 22 april 11 broedparen geteld en nog geen paren met kuikens. Bij de gezinnentelling op 28 
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mei werden nog maar 3 kievitparen geteld, waarvan maar 2 paar met kuikens. Bij de scholekster 
werd eind april 1 broedpaar geteld en eind mei geen enkel paar meer.  
 

    
Figuur 105. Getelde gruttoparen in 2021 Figuur 106. Getelde gruttogezinnen in 2021 

 

  
Figuur 107. Aantal getelde broedparen per soort in 2021  Figuur 108. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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2.4 Zuidpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In 2021 zijn geen legsels geregistreerd in de Zuidpolder.  

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 23 april werden 1 (50%) van de 2 gruttoparen geregistreerd op grasland 

dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Bij de tureluur waren dat er 2 van de 2 (100%). Tijdens de 

broedpaartelling op 23 april werden bij het ene kievitpaar geregistreerd op een perceel met verlate 

maaidatum/kuikenland. Er is geen gezinnentelling uitgevoerd. 

 

 
Figuur 109, Broedparen kievit in 2021        Figuur 110. Broedparen tureluur in 2021 
 

        
Figuur 111. Broedparen grutto in 2021     Figuur 112. Aantal getelde broedparen per soort in 2021 

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Er is geen gezinnentelling uitgevoerd, dus er is geen informatie over broedsucces.  
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3 Spaarnwoude 
 

Over de aantallen broedparen weidevogels in Spaarnwoude is nog niet veel te zeggen omdat 

de reeksen die beschikbaar zijn vanuit de BTS-tellingen nog kort zijn. De eigen gegevens van 

de vrijwilligersgroep Spaarnwoude hebben een aanvang in 2006 en laten zien dat er bij de 

grutto sprake is van een afname tot 2012 en daarna enigszins een stabilisatie.  

 
Figuur 113. Aantallen broedparen in Spaarnwoude 2016-2021 

 

  
Figuur 114. Aantallen broedparen per soort per BTS-telgebied in Spaarnwoude 2016-2021 

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



54/62 

3.1 Spaarnwoude West 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In het deelgebied Spaarnwoude-West werden in 2021 door vrijwilligers en boeren 3 nesten gevon-

den, allemaal van de kievit. Het uitkomstresultaat is niet bekend.  Alle boeren bemesten met de 

sleepslang. Die kon dit voorjaar vroeg worden ingezet waardoor nestbescherming niet nodig was.  

 
Figuur 115. Gevonden legsels per vogelsoort in 2021  
 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 26 april werden 47 (80%) van de 59 gruttoparen in deze polder geregi-

streerd op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid en 16 (76%) van de 21 tureluurparen. Bij 

de gezinnentelling op 29/30 mei werden 23 (95%) van de 24 gruttogezinnen geregistreerd op perce-

len verlate maaidatum/kuikenland en 21 (96%) van de 23 tureluurgezinnen.   

Tijdens de broedpaartelling op 26 april werden bij de kievit 67 van de 80 broedparen (84%) en bij de 

scholekster 9 van de 12 broedparen (75%) geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. 

Bij de gezinnentelling op 30 mei werden bij de kievit 21 van de 24 gezinnen en bij de scholekster 7 

van de 10 gezinnen gesignaleerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland.  

 

Weidevogels maakten goed gebruik van percelen met rustperiode/kuikenland. Dat is ook niet 

vreemd gezien het hoge aandeel percelen rustperiode/kuikenland (ongeveer 65%) in dit deelgebied. 

         
Figuur 116. Broedparen kievit  Figuur 117. Broedparen scholekster  Figuur 118. Broedparen tureluur  
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Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 26 april werden 59 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 29/30 
mei nog 24 gruttoparen met kuikens. Dat levert een onvoldoende BTS op van 40,7%. Oorzaak was 
predatie door vos.  
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 26 april 80 broedparen geteld, waarvan 10 paren 
met kuikens. Bij de gezinnentelling op 29/30 mei werden nog maar 31 kievitparen geteld waarvan 
wel 24 kievitparen met kuikens. Bij de scholekster werden op 26 april 12 broedparen geteld (nog 
geen paren met kuikens) en op 29/30 mei 15 paren waarvan 10 paar met kuikens. Bij de tureluur 
werden op 26 april 21 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en in mei nog 17 paren 
waarvan 14 paren met kuikens.  
 

  
Figuur 119. Getelde gruttoparen in 2021 Figuur 120. Getelde gruttogezinnen in 2021 

 

  
Figuur 121. Aantal broedparen per soort in 2021       Figuur 122. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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3.2 Hekslootpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Hekslootpolder zijn in 2021 geen nesten gezocht.    

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 27/29 april werden 4 gruttoparen in deze polder geregistreerd, en alle 4 

(100%) op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Van de tureluur werd 1 van de 3 paar 

(33%) waargenomen op een perceel met verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 26 

mei werden 3 (75%) van de 4 gruttogezinnen aangetroffen op een percelen verlate maaida-

tum/kuikenland. Bij de tureluur waren dat 4 (57%) van de 7 gezinnen.  

Tijdens de broedpaartelling op 27/29 april werden bij de kievit 6 (55%) van de 11 broedparen geregi-

streerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Het ene scholeksterpaar werd waargenomen 

buiten percelen met verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 26 mei werden 4 (36%) 

van de 11 kievitgezinnen op percelen met verlate maaidatum/kuikenland. Het ene scholekstergezin 

werd waargenomen buiten de percelen met verlate maaidatum/kuikenland.      

 

   
Figuur 123. Broedparen kievit  Figuur 124. Broedparen scholekster  Figuur 125. Broedparen tureluur  
 

 

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 27/29 april werden 4 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 26 
mei 6 gruttoparen waarvan 4 paar met kuikens. Dat levert een BTS van 100% op, maar er waren dus 
ook broedparen gemist/laat binnengekomen. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 27/29 april11 broedparen geteld, waarvan 7 paren 
met kuikens. Bij de gezinnentelling op 26 mei werden maar liefst 11 geteld, allen met kuikens. Bij de 
scholekster werd op 29 april 1 broedpaar waargenomen (zonder kuikens) en op 26 mei 1 broedpaar 
met kuikens. Bij de tureluur werden op 27/29 april 3 broedpaar geteld (nog geen paren met kuikens) 
en op 26 mei 8 paren waarvan maar liefst 7 paar met kuikens. 
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 Figuur 126. Getelde gruttoparen in 2021   Figuur 127. Getelde gruttogezinnen in 2021 

 

  
Figuur 128. Aantal getelde broedparen per soort in 2021  Figuur 129. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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3.3 Vereenigde Binnenpolder-Oost+Inlaag 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In 2021 zijn geen legsels geregistreerd in de Vereenigde Binnenpolder-Oost+ Inlaag.  

 

Maakten weidevogels gebruik van percelen kuikenland? 

Bij de broedpaartelling op 27/28 april werden 15 gruttoparen in deze polder geregistreerd waarvan 

10 (67%) paar op grasland dat laat gemaaid zou worden gemaaid. Er werden 17 tureluurparen geteld 

waarvan 11 (65%) paar op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 25 mei 

werden alle 8 (100%) gruttogezinnen geregistreerd op percelen verlate maaidatum/kuikenland, net 

als alle 5 (100%) tureluurgezinnen.  

Tijdens de broedpaartelling op 27/28 april werden 27 (64%) van de 42 kievitparen geregistreerd op 

percelen verlate maaidatum/kuikenland. Van de 3 scholeksterparen broedde er 1 (33%) op een per-

ceel verlate maaidatum/kuikenland. Bij de gezinnentelling op 25 mei liepen 25 (81%) van de 31 kie-

vitgezinnen op percelen verlate maaidatum/kuikenland. Er was 1 scholekstergezin aanwezig, maar 

niet op een perceel verlate maaidatum/kuikenland. De kieviten maakten in 2021 dus goed gebruik 

van percelen verlate maaidatum/kuikenland, maar de scholekster in beperkte mate.     

 

  

   
Figuur 130. Broedparen kievit  Figuur 131. Broedparen scholekster Figuur 132. Broedparen tureluur  

 

Broedsucces grutto, kievit, scholekster en tureluur 

Bij de broedparentelling op 27/28 april werden 15 gruttoparen geteld en bij de gezinnentelling op 25 
mei 8 gruttoparen met kuikens. Dat levert een BTS op van 53,3%. Dit percentage is mogelijk net vol-
doende om de jaarlijkse sterfte onder volwassen grutto’s te compenseren en daarmee deze deelpo-
pulatie op peil te houden. 
 
Bij de kievit werden tijdens broedpaartelling op 27/28 april 42 broedparen geteld, waarvan 10 paar 
met kuikens. Bij de gezinnentelling op 25 mei werden nog 37 kievitparen geteld waarvan 31 kievitpa-
ren met kuikens. Bij de scholekster werden op 27/28 april 3 broedparen geteld (nog geen paren met 
kuikens) en op 25 mei ook 3 paren waarvan 1 paar met zonder kuikens. Bij de tureluur werden op 
27/28 april 17 broedparen geteld (nog geen paren met kuikens) en op 25 mei 7 paren waarvan 5 paar 
met kuikens.  
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Figuur 133. Getelde gruttoparen in 2021 Figuur 134. Getelde gruttogezinnen in 2021 
 

   
Figuur 135. Aantal getelde broedparen per soort in 2021   Figuur 136. Broedsucces van de grutto 2017-2021 
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Bijlage 2. Broedsucces grutto in Noord-Holland Zuid 2016-2021  
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