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1. Weersverloop voorjaar 2016 

Met een gemiddelde temperatuur van 9,5 °C was de lente van 2016 normaal te noemen. Maart was koud 

en de temperatuur lag meestal onder het gemiddelde en het was relatief droog. April verliep iets warmer, 

maar vooral de tweede helft van de maand was koud en nat tegelijk. Stevige hagelbuien gedurende een 

paar dagen waren allesbehalve een pretje voor weidevogels én vrijwilligers. Mei verliep een stuk warmer 

met zelfs enkele zomerse dagen rond 10 mei en in de tweede helft een paar zeer natte dagen.  

    
 Figuur 1. Temperatuurverloop maart 2016    Figuur 2. Neerslag in maart 2016 

    
 Figuur 3. Temperatuurverloop april 2016    Figuur 4. Neerslag in april 2016 

 

       
 Figuur 5. Temperatuurverloop mei 2016    Figuur 6. Neerslag in mei 2016



4 

 

2. Vinddata van eerste eieren van weidevogels in Amstelland in 2016  

 

Het eerste kievitsei van Amstelland werd dit jaar gevonden én gemeld op 23 maart door Ron Korrel op 

een van de percelen van Wes Korrel in de Ronde Hoep. De groep vrijwilligers van het Jaar van de Kievit 

vond op 4 april het eerste gruttonest op het maisland van Loonbedrijf van Vliet in de Bovenkerkerpolder. 

De groep van Ton Feldmann vond op 5 april het eerste scholeksternest op het perceel grasland van Dick 

Andriessen tussen de Nesserlaan en de bebouwing van Amstelveen. De groep van Peter Deugd vond op 8 

april het eerste tureluurnest op een perceel van de maatschap Koster in de Bovenkerkerpolder.  

 

  Kievit Grutto Scholekster Tureluur 

Bovenkerkerpolder 
23 maart: 

Wim Koster 

4 april:  

groep Jaar van de kievit 

5 april: 

groep Ton Feldmann 

8 april: 

groep Peter Deugd 

Polder Ronde Hoep 
23 maart:  

Ron Korrel 

8 april: 

Ron Korrel 

20 april: 

Evert Schrama 

10 april: 

Ron Korrel 

Duivendrechtse 

polder 

26 maart: 

Aad van Paassen 

11 april: 

Gerard Stam 

30 april: 

Aad van Paassen 

11 april: 

Gerard Stam 

Uithoornse en Kal-

slagerpolder 

31`maart:  

groep Anton van  

Overveld 

10 mei:  

groep Anton van 

Overveld 

19 april:  

groep Anton van 

Overveld 

nvt 

Middelpolder 
17 maart:  

Bert Versteegh 

7 april: 

Bert Versteegh 

7 april: 

Bert Versteegh 

5 mei: 

Bert Versteegh 

Tabel 1. Vinddata en vinders van eerste eieren per polder in 2016 
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3. Omvang weidevogelbescherming en -beheer in 2016 

 

De oppervlakte met weidevogelbeheer in alle polders in Amstelland bedraagt 2.632 ha. In 2016 lagen op 

1.473,3 ha (56,0%) afspraken door middel van SNL-beheercontracten én i.k.v. beheer van weidevogel-

reservaatgebieden van Landschap Noord-Holland. Op 421,6 ha daarvan lag een vorm van kuikenlandbe-

heer, waarvan 212 ha reservaat en 209,6 ha contracten, zoals kruidenrijk grasland en uitgesteld maaien. 

Op 1026,9 ha lag een contract voor legselbeheer. Voor 1.158,5 ha (44,0%) van het totale gebied gold 

geen beheercontract of –afspraak, maar vond indien nodig wel nestbescherming plaats. De ligging van de 

contracten sluit goed aan op het voorkomen van weidevogels.  

 

   
Figuur 7. Verdeling beheercontracten per polder in 2016  Figuur 8. Broedpaartelling weidevogels en ligging contracten 

 

Last minute beheer in 2016 

In 2016 is in Amstelland op 179ha last minute beheer afgesloten. Dat bestond uit circa 87 ha waar leg-

selbeheer is omgezet naar uitgesteld maaien en 92 ha waar uitstel van maaien met 1 of 2 weken is ver-

lengd. De oppervlakte last minute was hoger dan in 2015 mede omdat de einddatum van contracten in 

principe eerst op 1 juni wordt gesteld. Daarna wordt bekeken of en zo ja, hoe lang extra uitstel nodig is in 

verband met nog aanwezige nesten en/of kuikens. 

    
Figuur 9. Last minute beheer in Amstelland 2012-2016   Figuur 10. Broedpaartelling grutto en ligging contracten 
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4. Uitkomstresultaten van gevonden nesten in 2015 

 

In 2016 hebben de 52 vrijwilligers van de werkgroep Weidevogels van IVN afdeling Amstelveen samen 

met 45 boeren van de agrarische natuurvereniging De Amstel in Amstelland op een oppervlakte van 

1.060 ha aan bescherming van weidevogellegsels gedaan. In totaal zijn 526 nesten gevonden. Van 398 

gevonden nesten is het uitkomstresultaat bekend: 69.9% is met succes uitgekomen. De grutto en de ture-

luur deden het goed met 80,4% en 80,8% uit. De kievit en de scholekster hadden een minder goed uit-

komstresultaat met 65,5% en 67,9% uit. Het verlies aan nesten door predatie was 14,8% en daarmee weer 

iets toegenomen, maar nog niet extreem hoog. Het verlies door agrarische activiteiten (werkzaamheden en 

beweiden) was mede door beschermingshandelingen slechts 2,3%.  

 

 
Tabel 2. Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaken in Amstelland in 2016 
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Het uitkomstresultaat van gevonden nesten per polder loopt uiteen van slecht tot zeer goed: 38,9% - 

100%. Het gaat bij de uiterste waarden echter om kleine aantallen nesten per polder. In de grotere polders 

met veel legsels is het uitkomstresultaat circa 67% en dat is – bij normale kuikenoverleving in de periode 

na het broeden - voldoende om de populatie op peil te houden. Maar dat gold in 2016 echter niet voor 

elke soort zoals bleek uit het onderzoek in het kader van het Jaar van de kievit. 

 

 
Figuur 11. Uitkomstresultaat gevonden legsels per polder 
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 5. Noodzaak en nut van nestbescherming in 2016 

 

Van de 526 gevonden nesten is van 147 nesten bekend dat ze daadwerkelijk zijn beschermd tegen land-

bouwkundige activiteiten zoals maaien en weiden. Dat is circa 28% van het totaal aantal gevonden nesten 

en ongeveer even hoog als in 2015. Het gaat daarbij vooral om nesten van kievit (50,3%), scholekster 

(21,1%), grutto (9,5%) en tureluur (12,2%).  

 
Figuur 12. Bescherming per soort 

 

Van de 147 daadwerkelijk beschermde nesten met bekend uitkomstresultaat kwam 62,7% met succes uit. 

Zonder nestbescherming was dat aanmerkelijk lager geweest. 

 
Figuur 13. Uitkomstresultaat daadwerkelijk beschermde nesten 
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6. Trends in uitkomstresultaat en predatie van nesten 2008-2016 

 

Het uitkomstresultaat op basis van dagelijkse overlevingskans vertoonde de afgelopen jaren een stijgende 

lijn in Amstelland. In 2015 en 2016 ligt het echter lager dan in 2014. Oorzaak is waarschijnlijk een na-

ijleffect van het muizenjaar 2014. Maar de terugval in 2016 is opvallend, zeker bij de kievit (rechts).  

 

  
Figuur 14. Uitkomstresultaat grutto o.b.v. dagelijkse overlevingskans· Figuur 15. Uitkomstresultaat kievit o.b.v. dagelijkse overlevingskans 

 

Bij nadere beschouwing blijkt het lagere uitkomstresultaat bij de kievit vooral tot stand gekomen door 

meer predatie in Bovenkerkerpolder en Ronde Hoep (onderstaande grafieken rechts). Dat meer predatie 

ook in de Ronde Hoep heeft plaatsgevonden, wijst erop dat het kievitonderzoek in de Bovenkerkerpolder 

geen rol heeft gespeeld. Bij de grutto is echter geen toename van de predatie te zien in beide polders en 

dat is toch wel vreemd. De oorzaak is niet duidelijk. Het geringere aantal legsels bij de grutto kan mees-

pelen maar kan niet doorslaggevend rol zijn geweest in béide polders. 

 

   

 Figuur 16. Predatie grutto in de Ronde Hoep···  Figuur 17. Predatie kievit in Ronde Hoep  

   

 Figuur 18. Predatie grutto in Bovenkerkerpolder    Figuur 19. Predatie kievit in de Bovenkerkerpolder 
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7. Broedsucces van de grutto  

 

De BTS-tellingen om het broedsucces van de grutto leverden als resultaat op dat in de Bovenkerkerpolder 

73,3% van de gruttoparen eind mei nog deels bijna vliegvlugge kuikens had en in de Ronde Hoep 80,8%. 

In de Duivendrechtse polder was dat lager (50,0%), maar wel iets hoger dan de twee voorgaande jaren. 

Over heel Amstelland bekeken was het broedsucces van de grutto in 2016 goed. 

   
Figuur 20. Bruto Territoriaal succes grutto in Bovenkerkerpolder  Figuur 21. Aantal broedparen grutto in Bovenkerkerpolder  

      
Figuur 22. Bruto Territoriaal succes grutto in Ronde Hoep  Figuur 23. Aantal broedparen grutto in Ronde Hoep  

       
Figuur 24. Aantal broedparen grutto in Duivendrechterpolder  Figuur 25. Aantal broedparen grutto in Duivendrechterpolder  

 

Zonder last minute beheer (onvoldoende detailgegevens bekend per polder), komen we in de Duivend-

rechtse polder uit op 1,5 ha per gruttopaar (50,0% BTS), Bovenkerkerpolder op 0,8 ha per gruttopaar 

(73,9% BTS) en in de Ronde Hoep op 1,0 hectare per gruttopaar (80,8% BTS). De variatie is vrij groot. 

Het broedsucces van de grutto wordt qua kuikenland echter niet alleen bepaald door het aantal hectares 

per gruttopaar, maar ook door de ligging, de aaneen geslotenheid en de kwaliteit van het kuikenland: hoe 

insectenrijker, hoe waardevoller en des te langer geschikt als kuikenland, des te beter voor broedsucces.
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8. Jaar van de kievit: onderzoek naar kuikenoverleving op maisland in de Bovenkerkerpolder 

 

In 2016 heeft de werkgroep Weidevogelbescherming van IVN Amstelveen meegedaan aan het onderzoek 

naar kuikenoverleving dat plaatsvond in het kader van de actie 2016, het Jaar van de kievit uitgeroepen 

door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het onderzoek werd mede on-

dersteund door LandschappenNL en het Vogeltrekstation. Het onderzoek vond plaats op de percelen 

maisland van loonbedrijf van Vliet en de percelen van Nico Immink in de Bovenkerkerpolder.  

 

Opzet monitoring 

Vanaf 4 april zijn alle nesten opgezocht en tegelijk is ook door middel van de watertest de uitkomstdatum 

bepaald. Vanaf 20 april zijn alle nesten rond de uitkomstdatum regelmatig gecontroleerd door de ringer 

en werden in totaal 20 kievitkuikens voorzien van een ring met een vlag met op afstand afleesbare code. 

Vanaf 25 april tot 18 juni hebben 12 vrijwilligers om de twee dagen gedurende twee uur de maispercelen 

geobserveerd en met telescoop en verrekijkers afgezocht op aanwezigheid van kievitgezinnen en van kui-

kens met ring en vlag.  

 

  
Observeren vanuit de mobiele vogelkijkhut     en vanachter het rietscherm 

 

Maatregelen te bevordering van de kuikenoverleving 

Op de maispercelen van loonbedrijf van Vliet werden speciale maatregelen getroffen om de kuikenover-

leving te bevorderen. Het bemesten, rotorkopeggen en inzaaien werd uitgesteld tot 15 mei. Tevens werd 

op beide percelen een 6 meter brede strook niet bewerkt zodat er een braakstrook ontstond. Op het perceel 

naast het maisland werd met de veehouder een contract voor extensief weiden afgesloten. Verder be-

schermden vrijwilligers en medewerkers van Loonbedrijf van Vliet bij werkzaamheden waar nodig nesten 

om verlies door landbouwactiviteiten te beperken. De beheermaatregelen werden gefinancierd vanuit 

ANLB-geld van het collectief Noord-Holland Zuid en door Vogelbescherming Nederland.  

 

Resultaten  

Het uitkomstresultaat van de 52 kievitsnesten op de percelen van loonbedrijf van Vliet was 60,8%. Toen 

beide percelen vanaf 18 mei werden bewerkt en ingezaaid bleken nog 9 kievitsnesten aanwezig, maar de 

gezinnen werden niet meer op het maisland aangetroffen. Het uitkomstresultaat van de 42 kievitsnesten 

op de percelen van Nico Immink was 42,5%. Bij het bemesten en inzaaien vanaf 20 april bleken nog 19 

nesten aanwezig.  
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Van de 20 geringde kuikens werden er 6 teruggevonden waarvan 2 dood als gevolg van slechte weersom-

standigheden. Van de overige 4 werd de eerste waarneming gedaan op 30 april op het meest noordelijke 

maisperceel. De andere waarnemingen werden gedaan op de graslandpercelen ten noorden van de mais-

percelen en steeds verder weg van die maispercelen. Uiteindelijk is vermoedelijk slechts 1 kievitkuiken 

vliegvlug geworden. Dat betekent maximaal een overleving van 5%, maar vermoedelijk was dat dit jaar 

nog veel lager. 

 

  
Door regen en slaghagel kwamen veel jonge kieviten al om bij verlaten van het nest , maar sommige troffen het iets beter…… 

 

Discussie 

Het aantal vlieg geworden jonge kieviten in 2016 was zeer laag en absoluut onvoldoende om de populatie 

op peil te houden. Bij de interpretatie van dit resultaat en de vraag hoe nu verder zijn de volgende punten 

in overweging genomen: 

- Het was de bedoeling om 50 kuikens te ringen, maar er zijn slechts 20 kuikens geringd. De steek-

proef was dus klein en daardoor is er het risico dat het resultaat mogelijk niet representatief is voor 

de daadwerkelijke overleving van de kievitkuikens; 

- Voorjaar 2016 was voor jonge kieviten in Amstelland een bijzonder slecht voorjaar. Opeenvol-

gende dagen van koud en vooral ook nat weer rond 26 april, 22 mei en 14 juni vielen precies in de 

periode dat er vrij jonge kieviten rondliepen die nog niet goed bestand waren tegen slechte weers-

omstandigheden. In het veld werden in de droge periode van eind april – begin mei dode jongen 

kieviten in en naast nesten gevonden. De weersomstandigheden hebben in Amstelland vermoede-

lijk een groot negatief effect gehad op de geringe overleving van kuikens in 2016; 

- De predatiedruk door zwarte kraai was ook dit voorjaar weer vrij groot. Hoe groot precies is zon-

der exacte cijfers niet goed te zeggen. Waarnemingen tijdens aanwezigheid in het veld doen ver-

moeden dat de predatiedruk vooral hoog is geweest in juni. Dan zijn jonge zwarte kraaien vaak net 

uitgevlogen en worden ze nog 4 weken gevoerd door de ouders. Er is dan veel voedsel nodig. Er 

was minimaal één paar zwarte kraaien met nest en later jongen aanwezig aan de rand van het on-

derzoeksgebied, maar vermoedelijk ging het om 2-3 broedparen. Meerdere malen is waargenomen 

dat kieviten er niet in slaagden om de zwarte kraaien te verjagen. Lopend tussen de maisplanten 

gingen ze dan op zoek naar jonge kieviten en vlogen er mee weg (naar hun jongen).  

- Beide aspecten frustreerden de wens om de kievitgezinnen zo nauw mogelijk te volgen. Door het 

koude weer werd besloten niet de percelen af te zoeken, maar te blijven observeren vanuit de 

schuilhut en vanachter het rietscherm. De hoge predatiedruk versterkte dat besluit om zodoende 

geen extra verstoring en daardoor extra predatie te veroorzaken. Maar feitelijk hadden de percelen 
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wel voortdurend lopend afgezocht moeten worden. De percelen waren namelijk 700 meter lang en 

de maisstoppels van het voorgaande jaar stonden er nog op. Dat bemoeilijkte een goede observatie 

van het hele perceel. Nu kon maar een gedeelte (circa 50%) goed worden bekeken en de rest zeer 

beperkt. Er is dus waarschijnlijk veel gemist; 

- Doordat de gezinnen niet goed konden worden gevolgd is ook niet echt goed in beeld gekomen of 

er nu een grote sterfte is opgetreden onder de kievitkuikens (weer in april/mei/juni en predatie in 

juni) óf dat vooral de vroege kievitkuikens toch tijdig waren gemigreerd naar de graslandpercelen 

ten oosten van de maispercelen. Het vermoeden bestaat dat dat niet in substantiële mate is opge-

treden want die percelen zijn wel regelmatig geobserveerd, ook vanaf de Middenweg. Regelmatig 

werden er wel eén of twee gezinnen gesignaleerd maar niet de ruim 20 gezinnen die nu zoek wa-

ren.  

 

Conclusie 

De observatiemogelijkheden voor het volgen en lokaliseren van kieviten met geringde kuikens bleken – 

ondanks aanvullende middelen zoals een schuilhut en een observatiescherm - onvoldoende om goed te 

krijgen op de migratie van gezinnen en de locaties van kuikens met ringen en vlaggen.  

De overleving van de kievitkuikens op de percelen maisland in de Bovenkerkerpolder was in 2016 waar-

schijnlijk zeer slecht en onvoldoende om de populatie in stand te houden. De oorzaken waren vooral 

weersomstandigheden en predatie.  

De combinatie van beide punten heeft ertoe geleid dat de werkgroep in 2017 niet meer deel zal nemen aan 

het vervolgonderzoek naar de overleving van kievitkuikens in het kader van het Jaar van de kievit. 

Van de genomen maatregelen is vooral het uitstel van werkzaamheden tot half mei bijzonder goed beval-

len. De meeste nesten op die percelen waren al uit, en de gezinnen weg. Daardoor hoefden vrijwilligers 

op die percelen minder tijd te steken in het beschermen van nesten dan voorheen. Bovendien bleken de 

medewerkers van Loonbedrijf van Vliet bereid en in staat om de toch nog aanwezige nesten ook zelf te 

ontzien zonder hulp van vrijwilligers.  

 

 
Kievit op het nest gefotografeerd met behulp van een telescoop 
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9. Inventarisatie Erfvogels in Amstelland in 2016 

 

In 2016 hebben 13 groepjes vrijwilligers op 25 bedrijven erfvogels geïnventariseerd door tijdens bedrijfs-

bezoeken voor weidevogels oren en ogen ook te richten op erfvogels. In totaal zijn 592 waarnemingen 

gedaan verdeeld over 35 soorten. Voor het eerst waargenomen en gemelde soorten zijn boomklever, bui-

zerd, groene specht, groenling, grote bonte specht, kneu, torenvalk, Vlaamse gaai en zwartkop. Wel ge-

meld in 2015 maar niet meer waargenomen en/of gemeld in 2016 zijn kerkuil en bosuil.  

Afgeleid van de waarnemingen zijn 286 broedparen vastgesteld. De boerenzwaluw heeft het hoogst aantal 

broedparen. Het aantal ligt exact gelijk aan 2015. In 2016 zijn voor het eerst alle broedparen geteld onder 

bruggen in de Bovenkerkerpolder. Dat waren in totaal 23 paartjes. Dan resteren er 70 broedparen in 2016 

tegen 93 broedparen in 2015. Het jaar 2016 was dus zeer waarschijnlijk een jaar met beduidend minder 

broedparen boerenzwaluw dan andere jaren.  

 

 
Tabel 3. Geteld aantal broedparen erfvogels in Amstelland in 2016 

 

Hoe verder in 2017? 

In 2017 zullen we trachten deze inventarisatie 

op nog meer erven te doen. Aan boeren wordt 

gevraagd vrijwilligers te helpen door ook zelf 

waarnemingen op het eigen bedrijf in te voeren 

in de database op internet; te bereiken via 

www.boerenlandvogelsnederland.nl en dan 

rechtsboven “Inloggen database”. Inloggege-

vens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn te 

verkrijgen via a.van.paassen@online.nl 

  

 

http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/
mailto:a.van.paassen@online.nl
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Kaartbeelden waarnemingen erfvogels 

 

      
  Fa. Bos-Verhaar       K. Langelaan 

  
     Sito Heemskerk        Aard de Haan 

   
  Gerard Timmer       Mart Kea 
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Mts. Koster       C.J. van Wees   

  

  Cees Lambalk      John Snelderwaard 

  
  Henk van Schaik     Cees Hogenhout   
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Boerenzwaluw onder bruggen en dammen in de Bovenkerkerpolder in 2016 

 

 
           Boerenzwaluw onder bruggen in de Duivendrechterpolder in 2016    
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Samenstelling: Aad van Paassen 


