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Deze jaarrapportage beschrijft de beheeractiviteiten voor met name weidevogels in het gebied 

Noord-Holland Zuid. Daarbij gaat het om beheerinspanningen gericht op weidevogels van de vol-

gende beheerders: 

- Collectief Noord Holland Zuid 

- Landschap Noord-Holland 

- Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude 

 

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

- Werkgroep Weidevogels IVN Amstelveen 

- Weidevogelbeschermingsgroep Spaarnwoude 

- Weidevogelbeschermingsgroep Vechtstreek 

 

Als gegevensbronnen zijn gebruikt: 

- Boerenlandvogelmonitor van LandschappenNL 

- Beheer op Maat van WUR/Wageningen 

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

- Inventarisatiegegevens van Ecologisch Onderzoek- en Adviesbureau Van Der Goes en Groot  

 

Samenstelling: 

Aad van Paassen (IVN Amstelveen)  

m.m.v. Mark Kuiper (Collectief Noord-Holland Zuid), Ron Korrel (WBE- Amstelland) en Frank van 

Groen (bureau van der Goes en Groot) 

 

Amstelveen, 10 maart 2019  
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Dit jaarverslag Weidevogelbeheer en –bescherming is anders vormgegeven dan voorheen. Er is gebruik gemaakt van 

een nieuwe functie in de Boerenlandvogelmonitor: de automatisch te genereren jaarrapportage, aangemaakt met 

tabellen, kaartbeelden en grafieken die in de rapportage modules van de database zitten. Deze functie zal in de ko-

mende jaren verder verbeterd worden. Het idee is ontstaan vanuit een suggestie van Andries Kamstra, vrijwilliger in 

Spaarnwoude. De realisatie van deze functie in de database Boerenlandvogelmonitor is mogelijk gemaakt door de 

provincie Zuid-Holland. De rapportage is ontwikkeld door LandschappenNL in samenwerking met WUR-Wageningen .  
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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 omvat daarmee de werkgebieden van vier (voorma-
lige) agrarische natuurverenigingen: ANV De Vechtstreek, ANV De Amstel, Ons Spaarnwoude en ANV Haar-
lemmermeer i.o. Binnen het werkgebied van het collectief zijn drie vrijwilligersgroepen actief (Weidevogel-
beschermingsgroep De Vechtstreek, Werkgroep Weidevogels van IVN Amstelveen en Weidevogelbescher-
mingsgroep Spaarnwoude. Dit verslag gaat uitsluitend in op het weidevogelbeheer maar uitbreiding naar 
andere beheeraspecten zoals akkervogels, erfvogels en vlinders volgt in de komende jaren.  
 

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

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

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

weidevogelreservaten van terreinbeheerders zoals Landschap Noord-Holland en van particuliere natuurbeheerders liggen.  
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Weersverloop in voorjaar 2018 

Maart begon met twee ijsdagen. Een oostenwind maakte dat de gevoelstemperatuur rond -15°C lag. Op 4 
maart viel de dooi in en werd het geleidelijk vrij zacht. Het eerste kievitsei landelijk werd gevonden op 14 
maart in Noordeloos. In het weekeinde van 17 maart keerde de winter nog even terug, toen kwam de tem-
peratuur overdag niet boven nul. Ook de rest van de maand bleef het koud. Dat leidde tot een late start 
van het broedseizoen, gemiddeld 10 dagen later dan normaal. Neerslag was gemiddeld.  
April begon met temperaturen rond normaal. Eerste paasdag, 1 april, was echter met een graad of 7 kou-
der dan de eerste kerstdag in 2017. Na de eerste week volgde een periode met zacht tot zeer zacht en nat 
weer. Weidevogels gingen nu volop aan de leg en rond 20 april liepen de eerste jonge kieviten rond.  
Mei was met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C de warmste meimaand in 3 eeuwen. Alleen aan het 
begin van de maand en in de tweede decade lag de gemiddelde temperatuur beneden normaal. De laatste 
tien dagen van mei waren uitzonderlijk warm. Door het groeizame weer in april begon het maaien toch 
vroeg, maar in Amstelland zijn veel boeren bereid om op een deel van het land het maaien uit te stellen.  
Juni begon vrij somber, maar vanaf de derde draaide de wind naar het oosten en werd het zonniger, war-
mer en droog. Halverwege de maand was er kort sprake van een westelijke stroming die vooral voor wat 
meer bewolking zorgde. Daarna kwam het land opnieuw onder invloed van hogedruk, maar met een 
noordwestenwind bleven de temperaturen van 21 tot en met 24 juni onder normaal. Vanaf de 25e draaide 
de wind naar het noordoosten en eindigde de maand met zonnig weer en zomerse temperaturen. 
                                Maart April Mei    

 
Figuur 2. Temperatuurverloop maart t/m mei 2018. 

                                Maart April Mei    

 
Figuur 3. Neerslag verloop maart t/m mei 2018. 
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2 Resultaten Noord-Holland Zuid 
 

 

2.1 Beheer (ANLB en reservaat)  

Het werkgebied van het collectief Noord-Holland zuid is circa 50.000 ha. De totale oppervlakte met een 

vorm van weidevogelbeheer (ANLB en reservaat) bedroeg in het afgelopen jaar 4.798 ha, excl. oppervlakten 

met akkerrandenbeheer in de Haarlemmermeer niet meegerekend.  Op circa 50% van oppervlakte binnen 

de (tel)gebieden met beheercontracten ligt geen beheerafspraak of –contract. Van de overige 2.483 ha 

bestond 1.670 ha uit Legselbeheer (67,3%), 448 ha uit contracten voor kuikenland (uitstel van maaien, 

kruidenrijk grasland, plasdras, voorweiden en extensief weiden) en 365 ha uit reservaatafspraken voor 

weidvogelbeheer. In totaal bedroeg de oppervlakte kuikenland 813 ha. Dat is 32,7%. Gekernd over de op-

pervlakte binnen de weidevogeltelgebieden bedroeg dat 17,3%.  Landelijk wordt een globale norm aange-

houden van 20%, dus daar komt het percentage kuikenland in Amstelland dicht bij in de buurt. Meer is 

natuurlijk altijd beter, maar niet zo gemakkelijk realiseerbaar.  

 

     
Figuur 4. Oppervlakte beheer in 2018   Figuur 5. Beheersituatie per polder/BTS-telgebied in 2018 

 

    

 
Figuur 6. Percentage kuikenland per polder/BTS-telgebied in 2018 
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2.2 Gevonden nesten en beschermde nesten 

Gevonden nesten 
De drie vrijwilligersgroepen In het werkgebied van het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid hebben in 
2018 in totaal 529 nesten van weidevogels gevonden. Het ging daarbij om vooral kievit (287 nesten), schol-
ekster (69 nesten), grutto (51 nesten), tureluur (48 nesten), slobeend (4 nesten) en zomertaling (2 nesten). 
Het uitkomstresultaat (figuur 12) is bekend van 350 nesten: 77,4% kwam met succes uit, predatie van nes-
ten lag op 11,1 %, voortijdig verlaten van nesten op 5,1% en verlies door werkzaamheden en beweiding 
gezamenlijk op 4,3%. 
 

 
Figuur 7. Uitkomstresultaat van gevonden nesten in 2018 

 

Bescherming 

Van de 529 nesten hebben boeren en vrijwilligers gezamenlijk (minimaal) 227 nesten daadwerkelijk be-

schermd tegen landbouwkundige activiteiten. Het merendeel van de nesten betrof kievitsnesten (146) en 

daarnaast vooral scholekster (27 nesten), tureluur (24 nesten) en grutto (20 nesten). De nesten werden 

vooral beschermd bij rollen en slepen (110 nesten), bij bemesten (36 nesten), bij maaien (35 nesten) en bij 

beweiden (22 nesten). Het ten opzichte van andere jaren grote aandeel nesten dat in 2018 werd be-

schermd tegen rollen en slepen werd mogelijk mede veroorzaakt door de late vorst waardoor die werk-

zaamheden ook pas laat in het voorjaar werden uitgevoerd. Het uitkomstpercentage van daadwerkelijk 

beschermde nesten lag in 2018 op 80,5%.  
 

  
Figuur 8. Beschermde nesten per vogelsoort   Figuur 9. Beschermde nesten per landbouwactiviteit 
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2.3 Broedsucces grutto 

In het werkgebied van het collectief Noord-Holland Zuid zijn tellingen van het broedsucces van de grutto 

gedaan in twee polders (Duivendrechterpolder en Ronde Hoep) via de BTS-methodiek (Bruto Territoriaal 

Succes). Daarbij wordt eind april/begin mei een telling gedaan van het aantal broedpaar en eind mei/begin 

juni een telling van het aantal gruttoparen dat dan nog (deels bijna vliegvlugge) jongen heeft. Het resultaat 

geeft een indicatie van het broedsucces want na de laatste telling hebben meerdere gruttojongen nog da-

gen en soms weken nodig om vliegvlug te worden. Vanwege het gesynchroniseerde broeden van de grutto 

geeft het BTS toch een redelijk betrouwbare indicatie van het daadwerkelijk broedsucces van de grutto.  

In Bovenkerkerpolder, Middelpolder, Holendrechter polder, Spaarnwoude en Vechtstreek zijn BMP-

tellingen uitgevoerd door het bureau Van der Goes en Groot. De gegevens van de Bovenkerkerpolder zijn 

verwerkt tot een BTS-resultaat. Door omstandigheden is dat niet gebeurd voor de overige gebieden.  

 
Figuur 10. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in 2018 van het collectief Noord-Holland Zuid (zie legenda naast kaartbeeld) 

Figuur 11 laat zien dat het broedsucces van de grutto voor heel Noord-Holland Zuid met 65,4% voldoende 

was om de gruttopopulatie op peil te houden. Er zijn echter grote verschillen tussen gebieden en soms gaat 

het om slechts kleine aantallen gruttoparen. In de Ronde Hoep was het BTS met 78,4% ruim voldoende 

maar onvoldoende in de Duivendrechterpolder (23,1%), Middelpolder (47,6%) en Holendrechterpolder 

(11,1%). De verklaringen lopen uiteen van predatie van nesten door een bunzing of hermelijn, aanwezig-

heid van vossen tot onvoldoende omvang en/of aaneengeslotenheid van het kuikenland. 

  
Figuur 11. Broedsucces grutto in BTS-telgebieden in 2018 van het collectief Noord-Holland Zuid 
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3 Resultaten per deelgebied 

3.1 Amstelland  gebiedskenmerken 

Ligging BTS-telgebieden/weidevogelkerngebieden in Amstelland 
 
 

  Middelpolder  Duivendrechter polder  Holendrechterpolder 
 

 
Figuur 12. Ligging BTS-telgebieden in deelgebied Amstelland 

Kalslagerpolder Uithoornse polder  Bovenkerkerpolder  Ronde Hoep 

 

In figuren 13, 14, 15 en 16 is weergegeven hoe op basis van satellietbeelden en geanalyseerd door WUR 
(Beheer op Maat) de actuele situatie is in de polders in Amstelland ten aanzien van de voor weidevogels 
(met name grutto) belangrijkste gebiedskenmerken Openheid, Bodemvochtigheid, Verstoring en Zwaarte 
van het gewas. 
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Openheid (figuur 13), beoordeeld als ‘Zeer open’ indien er minimaal 300 - 400 meter vrij zicht is naar 
weerskanten, is voor de grutto in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. Dat geldt voor het midden 
van de Ronde Hoep en Bovenkerkerpolder. Daaromheen ligt in beide polders een zone die als ‘Open’ wordt 
beoordeeld. Opvallend is dat in Duivendrechtse polder slechts een enkel stukje als ‘Zeer open’ wordt be-
oordeeld. De polder is inderdaad ook meer besloten dan de Ronde Hoep. De Middelpolder en de Ho-
lendrechter- en Bullewijckerpolder worden beoordeeld als ‘Redelijk open’ tot ‘Besloten’ en de Uithoornse 
polder en Kalslagerpolder als ‘Besloten’.  
 
Drooglegging (figuur 14), beoordeeld als ‘nat grasland’ bij een drooglegging in het voorjaar van 0-20 cm 
onder het maaiveld, op is optimaal voor de grutto als de kleur donkergroen is. Dan gaat het om Nat gras-
land. Dan blijkt het reservaat in de Ronde Hoep echt nat grasland te zijn, maar scoort de Bovenkerkerpolder 
een stuk droger. Toch zitten daar vergelijkbare dichtheden aan grutto’s. Ook de Middelpolder valt in de 
categorie Nat grasland en ook de andere polders scoren relatief nat.  
 

   

    

            
Figuur 13. Openheid (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 14. Drooglegging (Beheer op maat/WUR) 
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Verstoring (figuur 15), beoordeeld als ‘Niet verstoord’ bij afwezigheid van bebouwing en opgaande beplan-
ting) is in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. Dat geldt niet alleen voor het midden van de Ron-
de Hoep en de Bovenkerkerpolder, maar ook voor grote delen van de Duivendrechterpolder, de Middelpol-
der (reservaat) en de Holendrechterpolder. Duidelijk herkenbaar zijn de bosjes en bomen in de Ronde Hoep 
en de oude bewoningsplaats met bomen in de Bovenkerkerpolder. 
 
Productie (figuur 16), beoordeeld als de zwaarte van het gewas in het voorjaar, is optimaal voor de grutto 
als de kleur lichtgroen is. Dan gaat het om een ‘Licht gewas’ tot ‘Zeer licht gewas’ waar gruttokuikens ge-
makkelijk doorheen kunnen lopen om voedsel te zoeken. Ook dan blijkt het reservaat in de Ronde Hoep 
voor de grutto optimaal en wordt de Bovenkerkerpolder een stuk minder positief beoordeeld voor de grut-
to. Toch zitten er vergelijkbare dichtheden aan grutto’s. De Middelpolder valt in de categorie ‘zeer licht 
gewas’. De andere polders vallen vooral in de categorie ‘licht gewas’.  
 

   

    

          
Figuur 15. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 16. Productie (Beheer op maat/WUR) 
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Eerste eieren en hun vinders in Amstelland 

De eerste eieren van weidevogels in Amstelland werden dit jaar allemaal gevonden in de Bovenkerkerpol-

der. Het eerste kievitsei werd op 29 maart om 12.40 uur gemeld door Kees Lambalk. Het betrof een nest 

met 3 eieren. Het eerste gruttonest (ook met 3 eieren!) werd op 4 april gevonden door de groep van Jeroen 

van Schooten op het land van Jan Cees van Wees. Het eerste scholeksternest werd op 6 april gevonden 

door de groep van Ton Feldman op het land van Dick Andriessen. En het eerste tureluurnest werd gevon-

den op 10 april door de groep van Peter Deugd. Alle eerste nesten werden soms beduidend later gevonden 

dan andere jaren. Het koude weer in maart zat met name de vroege starters (kievit en grutto) dwars. En 

dan kwam het gegeven dat de Bovenkerkerpolder een net wat drogere en daardoor eerder opwarmende 

polder is dit jaar tot uiting in een vroegere start van weidevogels dan in de andere polders. 

  Kievit Grutto Scholekster Tureluur 

Bovenkerkerpolder 
29 maart om 12.40 uur: 

Cees Lambalk 

4 april:  

groep Jeroen van 

Schooten 

6 april: 

groep Ton Feldman  

10 april: 

groep Peter Deugd 

Polder Ronde Hoep 
31 maart:  

Ron Korrel 

16 april: 

Ron Korrel 

11 april: 

Groep Frank van Delden 

16 april: 

Ron Korrel 

Duivendrechtse polder 
31 maart: 

Aad van Paassen 

18 april: 

Aad van Paassen 

18 april: 

Aad van Paassen 

18 april: 

Aad van Paassen 

Uithoornse en Kalslager-

polder 
- 

17 april:  

groep Anton van 

Overveld 

17 april:  

groep Anton van 

Overveld 

- 

Middelpolder 
2 april:  

Carin Nyst 

7 april: 

Carin Nyst 

14 april: 

Carin Nyst 

14 april: 

Carin Nyst 

Zuider Legmeer polder 
 3 april 

groep Anton van 

Overveld 

- - 

23 april 

groep Anton van 

Overveld 

Tabel 1. Vinddata en vinders van eerste eieren per polder in Amstelland in 2018 

 

 
Het landelijke eerste kievitsei werd gevonden op 15 maart in Noordeloos (ZH) door André Hornstra  
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3.2 Bovenkerkerpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Bovenkerkerpolder werden in 2018 door vrijwilligers en boeren 109 nesten gevonden. Het uitkomst-

resultaat - over alle soorten berekend - was 69,9% en de predatie lag op 18,1%. Verlies door agrarische 

activiteiten lag op 4,8%. Het uitkomstresultaat lag daarmee iets lager dan andere jaren wat deels werd ver-

oorzaakt door aanwezigheid van een vos.  
 

  
Figuur 17. Gevonden nesten per vogelsoort in 2018   Figuur 18. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2018 

 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

De noodzaak van zoeken en beschermen van gruttonesten was relatief laag omdat de meeste gruttoparen 

broedden op grasland dat laat gemaaid werd: 75 van de 88 broedparen (figuur 22). Dat gold ook voor de 

tureluur: 51 nesten van de 56 broedparen (figuur 21). Voor grutto en tureluur lag het beheer lag dus vaak 

op de goede plek. Bij de kievit was de noodzaak van zoeken en beschermen hoger omdat relatief veel kie-

vitparen broedden op vroeg gemaaid grasland, dan wel op maisland en op beweid land: 47 van de 84 

broedparen (figuur 19). Voor de kievit geldt echter dat uitstel van maaien minder zinvol is omdat veel kie-

vitsnesten al uit zijn ten tijde van het maaien. Ook de scholekster liet zich niet concentreren op specifieke 

percelen maar broedde verspreid over de hele polder (zie figuur 20). Voor kievit en scholekster zijn dus 

andere beheermaatregelen nodig dan voor grutto en tureluur. De slobeend liftte grotendeels mee met het 

tijdelijk hoog slootpeil dat is ingesteld voor met name de grutto in delen van de Bovenkerkerpolder.  

 

                 
Figuur 19. Broedpaartelling kievit 2018  Figuur 20. Broedpaartelling scholekster 2018          Figuur 21. Broedpaartelling tureluur 2018 
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Broedsucces Grutto 

De grutto concentreert zich sterk in delen van de polder waar het slootpeil tijdelijk hoog staat en waar con-
tracten liggen voor kruidenrijk grasland, dan wel uitstel van maaien tot 1, 8, 15 of 22 juni. Bij de broedpa-
rentelling* van 20 april werden 88 broedparen geteld. Bij de BMP-telling van 24 mei* werden 50 gruttoge-
zinnen geteld. Dat levert een BTS-percentage op van 56,8%. Dat percentage staat voor mogelijk voldoende 
reproductie om sterfte onder volwassen vogels te compenseren. Dat het broedsucces lager lag dan andere 
jaren vindt zijn oorzaak vooral in de aanwezigheid van een vos in de polder in het broedseizoen. 
 

               
Figuur 22. Getelde gruttoparen in de Bovenkerkerpolder in 2018*    Figuur 23. Getelde gruttogezinnen in de Bovenkerkerpolder in 2018* 

 

   
Figuur 24. Broedparen per soort in de Bovenkerkerpolder in 2018*      Figuur 25. Broedsucces van de grutto 2014 – 2018* 

 

*De telling in de Bovenkerkerpolder is uitgevoerd conform de BMP-telmethodiek voor weidevogels met een iets afwijkende werkwij-
ze (andere looproute) en andere codering van gedrag dan gebruikelijk in BTS-tellingen. Dat heeft met name geleid tot een ondertel-
ling van het aantal broedparen en het aantal gezinnen. Indien die fout in beide tellingen even groot is geweest, ligt het BTS toch in 
dezelfde orde van grootte als nu berekend.  
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3.3 Middelpolder Amstelveen 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Middelpolder werden in 2018 door vrijwilligers en boeren 30 nesten geregistreerd. De nesten in het 

zuidelijk gedeelte zijn geregistreerd vanaf de weg zonder langs te lopen omdat deze percelen veelal laat 

werden gemaaid. Het ging om 10 kievitsnesten, 3 gruttonesten, 4 scholeksternesten en 1 tureluurnest. Van 

1 nest (in het noordelijk deel) is bekend dat het is uitgekomen.  

  
Figuur 26. Gevonden nesten per vogelsoort in 2018   Figuur 27. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2018 

 

Broedsucces Grutto 

Binnen het telgebied werd elk perceel laat gemaaid, het beheer lag dus op de goede plek. Bij de broedpa-
rentelling* van eind april werden 21 gruttoparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen* van eind mei 
werden nog 10 gezinnen geteld. Dat levert een BTS-percentage op van 47,6%. Dat percentage staat voor 
onvoldoende reproductie om sterfte onder volwassen vogels te compenseren.  

       
Figuur 28. Getelde gruttoparen in de Middelpolder in 2018*     Figuur 29. Getelde gruttogezinnen in de Middelpolder in 2018* 

 

  
Figuur 30. Broedparen per soort in de Middelpolder in 2018*       Figuur 31. Broedsucces van de grutto 2014 – 2018*  
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3.4 Duivendrechterpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Duivendrechterpolder werden in 2018 in totaal 64 nesten gevonden. Het uitkomstresultaat - over alle 

soorten berekend - was 69,6% , het verlies door predatie 17,4% en het verlies aan nesten door agrarische 

activiteiten 6,5%. Het uitkomstresultaat was daarmee iets hoger dan in 2017. Kijken we alleen naar de grut-

to, dan blijkt dat 3 van de 7 gevonden nesten werden gepredeerd, waarschijnlijk door een bunzing of her-

melijn. 

  
Figuur 32. Gevonden nesten per vogelsoort in 2018   Figuur 33. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2018 

 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

De noodzaak van zoeken en beschermen van gruttonesten was in de Duivendrechterpolder relatief hoog 

omdat de 8 van de 13 gruttoparen broedden op grasland dat vroeg gemaaid, dan wel beweid werd. Dat 

gold ook voor de tureluur: 14 van de 21 broedparen broedden op vroeg gemaaid/beweid land. Voor grutto 

en tureluur lag het beheer dus vaak nog niet op de goede plek. Bij de kievit was de noodzaak van zoeken en 

beschermen ook groot omdat relatief 26 van de 37 kievitparen op vroeg gemaaid, dan wel beweid grasland 

broedden. Voor de kievit geldt echter dat uitstel van maaien minder zinvol is omdat veel kievitsnesten al uit 

zijn ten tijde van het maaien. Dit gold in mindere mate ook voor de scholekster: 20 van minimaal 73 broed-

paren op vroeg gemaaid grasland, dan wel op maisland en op beweid land. Voor kievit en scholekster zijn 

dus andere beheermaatregelen nodig dan voor grutto en tureluur. De slobeend (figuur 34) broedde vooral 

centraal in het gebied, maar vaak op percelen zonder uitstel van maaien. Nesten werden - waar gevonden 

en waar nodig - beschermd, maar gingen deels toch verloren door predatie en door onbekende oorzaak.  

 

    
Figuur 34. Broedparen kievit        Figuur 35. Broedparen scholekster  Figuur 36. Broedparen tureluur    Figuur 37. Broedparen slobeend 
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Broedsucces Grutto 

De grutto broedt wel centraal in de polder, maar slechts deels op percelen waar contracten liggen voor 
kruidenrijk grasland, dan wel uitstel van maaien tot 1 of 8 juni. Bij de broedparentelling van 4 mei werden 
13 broedparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen van 25 mei werden nog 3 gezinnen geteld. Dat le-
vert een BTS-percentage op van 23,1%. Dat is te laag om de normale jaarlijkse sterfte onder volwassen vo-
gels te compenseren. Het broedsucces van de grutto in de Duivendrechtse polder was in 2018 dus te laag. 
Zeker als we daarbij mee nemen dat bij de telronde op 6 juni nog maar 1 grutto werd waargenomen in de 
hele polder. 
 

    
Figuur 38. Getelde gruttoparen Duivendrechterpolder in 2018*     Figuur 39. Getelde gruttogezinnen Duivendrechterpolder in 2018* 

 

  
Figuur 40. Broedparen per soort in de Duivendrechterpolder in 2018     Figuur 41. Broedsucces van de grutto 2014 - 2018 
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3.5 Holendrechterpolder 

In de Holendrechterpolder zijn in 2018 geen nesten gezocht waarvan de lotgevallen zijn geregistreerd. Er is 

wel een BMP-telling gehouden*. 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

De grutto’s broedden vooral binnen het reservaatgedeelte waar elk perceel laat werd gemaaid. Vanuit dat 

oogpunt lag het beheer op de goede plek, hoewel er niet op elk perceel grutto’s hebben gebroed. Op de 

ANLB-percelen met uitstel van maaien en Legselbeheer hebben in totaal 3 paar grutto’s gebroed. Op de 

plasdras van het Landje van Geijsel slechts 1 paar, maar dit gedeelte ontleent zijn waarde vooral als verza-

mel-, rust- en opvetplek voor de honderden in februari en maart uit het overwinteringsgebied terugkeren-

de grutto’s die nog naar elders doortrekken.  

 

Broedsucces Grutto 

Bij de broedparentelling* van eind april werden 18 gruttoparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen* 
van eind mei werden nog slechts 2 gruttogezinnen geteld. Dat levert een BTS-percentage op van 11,1%. Dat 
percentage staat voor onvoldoende reproductie om sterfte onder volwassen vogels te compenseren.   
 

       
Figuur 42. Getelde gruttoparen in de Holendrechterpolder in 2018*    Figuur 43. Getelde gruttogezinnen in Holendrechterpolder in 2018* 

   

  
Figuur 44. Broedparen per soort in de Holendrechterpolder in 2018*      Figuur 45. Broedsucces van de grutto 2014 – 2018* 

 

*De telling in de Holendrechterpolder is uitgevoerd conform de BMP-telmethodiek voor weidevogels met een iets afwijkende werkwij-
ze (andere looproute) en andere codering van gedrag dan gebruikelijk in BTS-tellingen. Dat heeft met name geleid tot een ondertel-
ling van het aantal broedparen en het aantal gezinnen. Indien die fout in beide tellingen even groot is geweest, ligt het BTS toch in 
dezelfde orde van grootte als nu berekend.  
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3.6 Polder De Ronde Hoep 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In Polder De Ronde Hoep werden in 2018 door vrijwilligers en boeren 117 nesten gevonden. Het uitkomst-

resultaat - over alle soorten berekend - was 74,2% en de predatie lag op 7,5% en het verlies door agrarische 

activiteiten op 8,6%. Het uitkomstresultaat was daarmee het hoogste in de afgelopen 4 jaar en de predatie 

het laagste sinds 2009.  

 

  
Figuur 46. Gevonden nesten per vogelsoort in 2018   Figuur 47. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2018 

 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

De noodzaak van zoeken en beschermen van gruttonesten was relatief laag omdat het de meeste territoria 

van gruttoparen lagen op grasland dat laat gemaaid werd: 147 van in totaal 194 broedparen. Dat gold ook 

voor de kievit (168 van in totaal 236 broedparen) en de tureluur (92 van in totaal 133 broedparen. Het be-

heer lag dus vaak op de goede plek voor grutto, kievit en tureluur. Dat gold in mindere mate voor de schol-

ekster: 35 van in totaal 67 broedparen broedden op vroeg gemaaid/beweid grasland. Voor kievit en schol-

ekster zijn deels andere beheermaatregelen nodig dan voor grutto en tureluur. De slobeend liftte groten-

deels weer wel mee met het hoog slootpeil, met name in het reservaat in de Ronde Hoep. De veldleeuwerik 

echter broedde (net als andere jaren trouwens) ook voor een belangrijk deel buiten percelen met uitstel 

van maaien.  

 

   
Figuur 48. Broedparen kievit    Figuur 49. Broedparen scholekster   Figuur 50. Broedparen tureluur  
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Figuur 51. Broedparen slobeend  Figuur 52. Broedparen veldleeuwerik 
 

Broedsucces Grutto 

De grutto concentreert zich al meerdere jaren sterk in delen van de polder waar het slootpeil – al of niet 
tijdelijk - hoog staat en waar afspraken in het kader van het reservaatbeheer liggen, dan wel contracten 
voor kruidenrijk grasland, dan wel uitstel van maaien tot 1, 8, 15 of 22 juni. Bij de broedparentelling van 
eind april werden 194 broedparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen van 28 mei werden 152 gezin-
nen geteld. Dat levert een BTS-percentage op van 78,4%. Dat percentage staat voor voldoende reproductie 
om normale natuurlijke sterfte onder volwassen vogels te compenseren.  
 

    
Figuur 53. Getelde gruttoparen eind april 2018   Figuur 54. Getelde gruttogezinnen op 28 mei 2018 

 

  
Figuur 55. Aantal getelde broedparen per soort in 2018  Figuur 56. Broedsucces van de grutto 2014-2018 
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3.7 Uithoornse Polder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Uithoornse polder werden in 2018 slechts 2 nesten gevonden: een meerkoet en een scholekster. Bei-

de nesten kwamen uit, dus het uitkomstresultaat was 100%.  

 

  
Figuur 57. Gevonden nesten per vogelsoort in 2018    Figuur 58. Uitkomstresultaat gevonden nesten in 2018 

 

 
Figuur 59. Waarnemingen van (weide)vogels in 2018 

    

Beheercontracten en broedsucces 

Er lagen geen beheercontracten in de Uithoornse polder in 2018. Op eigen initiatief van een boer is wel een 

plasdras gerealiseerd waar vogels hebben gebroed waaronder 2 paar grutto, 4 paar kievit, 3 paar scholek-

ster en 3 paar tureluur (figuur 59). De visdief werd alleen foeragerend waargenomen. Het reservaat van 

Landschap Noord-Holland heeft een botanische doelstelling.   
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3.8 Kalslagerpolder 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Kalslagerpolder werden in 2018 in totaal 6 nesten gevonden. Het uitkomstresultaat was 83,3%. Het 

niet uitgekomen nest werd voortijdig verlaten door onbekende oorzaak. 

 

  
Figuur 60. Gevonden nesten per vogelsoort in 2018   Figuur 61. Uitkomstresultaat gevonden in 2018 

 

 
Figuur 62. Gevonden nesten in 2018    

 

Beheercontracten en broedsucces 

Er lagen wel beheercontracten in de Kalslagerpolder polder in 2018, en dan vooral op de percelen kruiden-

rijk grasland Er is geen broedparentelling gehouden, dus het is niet bekend of het beheer op de goede plek 

lag en of het effectief was..   



23/40 

3.9 Vechtstreek  gebiedskenmerken 

Ligging BTS-telgebieden/weidevogelkerngebieden 
 
 

Aetsveldsche polder Oost Zuidpolder  Noordpolder 
 

  
Figuur 63. Liggend BTS-telgebieden in het deelgebied Vechtstreek 

 

Horn- en Kuierpolder       Huizen 
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In figuren 64, 65, 66 en 67 is weergegeven hoe op basis van satellietbeelden en geanalyseerd door WUR 
(Beheer op Maat) de actuele situatie is in de polders in de Vechtstreek ten aanzien van de voor weidevogels 
(met name grutto) belangrijkste gebiedskenmerken Openheid, Bodemvochtigheid, Verstoring en Zwaarte 
gewas. 
 
Openheid (figuur 64), beoordeeld als zeer open indien er minimaal 300 - 400 meter vrij zicht is naar weers-
kanten, is voor de grutto in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. Alleen de Aetsveldse polder Oost 
wordt in het midden beoordeeld als ‘Zeer open’. De andere polders worden vooral beoordeeld als ‘Redelijk 
open' en aan de rand als ‘Besloten’. De tureluur stelt ongeveer dezelfde eisen als de grutto, maar scholek-
ster en kievit kunnen met minder openheid ook uit de voeten.  
 
Bodemvochtigheid (figuur 65), beoordeeld als ‘nat grasland’ bij een drooglegging in het voorjaar van 0-20 
cm onder het maaiveld, op is optimaal voor de grutto als de kleur donkergroen is. Dat komt slechts op en-
kele plekken voor in de polders in de Vechtstreek. De Noordpolder wordt vooral beoordeeld als ‘Vochtig 
grasland' en de overige polders vooral als ‘Matig vochtig grasland’.   
 
 

     

        
Figuur 62. Openheid (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 63. Drooglegging (Beheer op maat/WUR) 
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Verstoring (figuur 66), beoordeeld als ‘niet verstoord’ bij afwezigheid van bebouwing en opgaande beplan-
ting) is in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. De polders in de Vechtstreek worden grotendeels 
beoordeeld als ‘Zeer licht verstoord’. De bebouwing en opgaande beplanting is vooral aanwezigheid aan de 
rand van de polders.   
 
Productie (figuur 67), is optimaal voor de grutto als de kleur lichtgroen is. Dan gaat het om een licht tot zeer 
licht grasland waar gruttokuikens gemakkelijk doorheen kunnen lopen om voedsel te zoeken. De productie 
in de polders in de Vechtstreek wordt op de meeste percelen beoordeeld als “Licht gewas’ tot ‘Zwaar ge-
was’. Slechts enkele delen (.o.a. in de Noordpolder) wordt de productie beoordeeld als ‘Zeer licht gewas'.   
 

   

Figuur 66. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 67. Productie (Beheer op maat/WUR) 
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3.10 Aetsveldse polder 

In de Aetsveldse polder zijn in 2018 geen nesten gezocht waarvan de lotgevallen zijn geregistreerd. Er is wel 

een BMP-telling gehouden*. 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de BMP-telling in april bleken 14 van de 22 broedparen te broeden op percelen die geen uitstel van 

maaien hadden en dus vroeg beweid, dan wel gemaaid zouden worden. Het beheer lag dus niet goed. Bij 

de gezinnentellingbleken 11 van de 15 gruttogezinnen aanwezig op percelen met uitstel van maaien. De 

grutto’s zijn dus na het uitkomen van de eieren grotendeels verhuisd naar percelen met kuikenland. Verder 

valt op dat op sommige percelen met een beheercontract voor uitstel van maaien of kruidenrijk grasland 

ten tijde van de twee tellingen geen gruttoparen of -gezinnen aanwezig waren. Conclusie is dat de omvang 

van de beheercontracten op orde is, maar dat de ligging en aaneengeslotenheid beter kunnen.  

 

Broedsucces Grutto 

De grutto  broedde vooral in het midden en westelijk deel van de polder. Bij de broedparentelling* van eind 

april werden 22 gruttoparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen* van eind mei werden 15 gruttoge-

zinnen geteld. Dat levert een BTS-percentage op van 68,2%. Dat percentage staat voor voldoende repro-

ductie om sterfte onder volwassen vogels te compenseren. 

    
Figuur 68. Getelde gruttoparen eind april 2018*   Figuur 69. Getelde gruttogezinnen op 28 mei 2018* 

 

   
Figuur 70. Aantal getelde broedparen per soort in 2018*  Figuur 71. Broedsucces van de grutto 2014-2018* 

 

*De telling in de Aetsveldse polder is uitgevoerd conform de BMP-telmethodiek voor weidevogels met een iets afwijkende werkwijze 
(andere looproute) en andere codering van gedrag dan gebruikelijk in BTS-tellingen. Dat heeft met name geleid tot een ondertelling 
van het aantal broedparen en het aantal gezinnen. Indien die fout in beide tellingen even groot is geweest, ligt het BTS toch in de-
zelfde orde van grootte als nu berekend.  
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3.11 Horn en Kuierpolder 

In de Horn- en Kuierpolder zijn in 2018 geen nesten gezocht waarvan de lotgevallen zijn geregistreerd. Er is 

wel een BMP-telling gehouden*. 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de BMP-telling bleken 4 van de 6 broedparen te broeden op percelen die geen uitstel van maaien had-

den en dus vroeg beweid, dan wel gemaaid zouden worden. Het beheer lag dus niet goed. Bij de gezinnen-

telling bleken 1 van de 4 gruttogezinnen aanwezig op percelen met uitstel van maaien. Verder valt op dat 

op sommige percelen met een beheercontract voor uitstel van maaien ten tijde van de twee tellingen geen 

gruttoparen of -gezinnen aanwezig waren. Conclusie is dat de omvang van de beheercontracten op orde is, 

maar dat de ligging en aaneengeslotenheid beter kunnen.  

 

Broedsucces Grutto 

De grutto broedde vooral nog in het noordelijk deel van het gebied. Bij de broedparentelling* van eind april 

werden 6 gruttoparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen* van eind mei werden nog 4 gruttogezinnen 

geteld. Dat levert een BTS-percentage op van 66,7%. Dat percentage staat voor voldoende reproductie om 

sterfte onder volwassen vogels te compenseren. 

    
Figuur 72. Getelde gruttoparen eind april 2018*   Figuur 73. Getelde gruttogezinnen op 28 mei 2018* 

 

   
Figuur 74. Aantal getelde broedparen per soort in 2018*  Figuur 75. Broedsucces van de grutto 2014-2018* 

 

*De telling in de Horn- en Kuierpolder is uitgevoerd conform de BMP-telmethodiek voor weidevogels met een iets afwijkende werk-
wijze (andere looproute) en andere codering van gedrag dan gebruikelijk in BTS-tellingen. Dat heeft met name geleid tot een onder-
telling van het aantal broedparen en het aantal gezinnen. Indien die fout in beide tellingen even groot is geweest, ligt het BTS toch 
in dezelfde orde van grootte als nu berekend.  
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3.12 Noordpolder (beoosten Muiden) 

Gevonden nesten, uitkomstresultaat en verliesoorzaak 

In de Noordpolder beoosten Muiden werden in 2018 door vrijwilligers en boeren 65 nesten gevonden. Het 

waren 59 kievitsnesten, 4 nesten van de tureluur en 2 nesten van de scholekster. Van 31 nesten is het uit-

komstresultaat bekend: 100% uit.  

  
Figuur 76. Gevonden nesten per vogelsoort in 2018              Figuur 77. Uitkomstresultaat gevonden in 2018 

 

 
Figuur 78. Gevonden nesten in Noordpolder beoosten Muiden 
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3.13 Spaarnwoude  gebiedskenmerken 

Ligging BTS-telgebieden/weidevogelkerngebieden 
 

Hekslootpolder 
 
 

 
Figuur 79. Ligging BTS-telgebieden in het deelgebied Spaarnwoude 

   Spaarnwoude West  Verenigde Binnenpolder Oost 
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In figuren 80, 81, 82 en 83 is weergegeven hoe op basis van satellietbeelden en geanalyseerd door WUR 
(Beheer op Maat) de actuele situatie is in de grootste polders in Amstelland ten aanzien van de voor weide-
vogels (met name grutto) belangrijkste gebiedskenmerken Openheid, Drooglegging, Verstoring en Produc-
tiviteit. 
 
Openheid (figuur 80), beoordeeld als zeer open indien er minimaal 300 - 400 meter vrij zicht is naar weers-
kanten, is voor de grutto in orde als de kleur donkergroen (zie legenda) is. Dat komt slechts voor in enkele 
kleine delen van het deelgebied Spaarnwoude. Het grootste deel van dit deelgebied wordt beoordeeld als 
‘Redelijk open’. Toch zijn hier hoge dichtheden aan grutto’s aanwezig. De Verenigde Binnenpolder Oost 
wordt vooral beoordeeld als ‘Open’ en ‘Half open’. De Hekslootpolder wordt vooral beoordeeld als ‘Rede-
lijk open’. De tureluur stelt ongeveer dezelfde eisen als een grutto, maar scholekster en kievit kunnen met 
minder openheid ook uit de voeten.  
 
Drooglegging (figuur 81). Percelen worden beoordeeld als ‘Nat grasland’ bij een drooglegging in het voor-
jaar van 0-20 cm onder het maaiveld. De drooglegging is optimaal voor de grutto als de kleur donkergroen 
is. Het overgrote deel van de polders in Spaarnwoude wordt beoordeeld als ‘Nat grasland’ en ‘Vochtig gras-
land’.  
 

   

 

           
Figuur 80. Openheid (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 81. Drooglegging (Beheer op maat/WUR) 
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Verstoring (figuur 82). Een gebied wordt beoordeeld als ‘Niet verstoord’ bij afwezigheid van bebouwing en 
opgaande beplanting. Dat is in orde voor de grutto als de kleur donkergroen is. De verschillende wegen in 
het gebied met beplanting en gebouwen zijn goed herkenbaar. In het overige gebied wordt de verstoring 
meestal beoordeeld als ‘Licht verstoord’ tot ‘Zeer licht verstoord’. 
 
Productie (figuur 83), beoordeeld als ‘Zwaar gewas’ bij een hoge mestgift en daardoor een zwaar gewas in 
het voorjaar, is optimaal voor de grutto als de kleur lichtgroen is. Dan gaat het om percelen met een ‘Licht 
gewas’ tot ‘Zeer licht gewas’ waar gruttokuikens gemakkelijk doorheen kunnen lopen om voedsel te zoe-
ken. Met name het deelgebied Spaarnwoude en de Hekslootpolder’ blijken voor een belangrijk dele te 
worden beoordeeld als gebieden met percelen met een ‘Zeer licht gewas’. De percelen in de Verenigde 
Binnenpolder Oost wordt grotendeels beoordeeld als percelen met een ‘Licht gewas’.  
 

    

         
Figuur 82. Verstoring (Beheer op Maat/WUR)   Figuur 83. Productie (Beheer op maat/WUR) 
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3.14 Spaarnwoude West 

In Spaarnwoude West zijn in 2018 geen nesten gezocht waarvan de lotgevallen zijn geregistreerd. Er is wel 

een BMP-telling gehouden*. 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de BMP-telling in april bleken 32 van de 38 broedparen te broeden op percelen die een vorm van uitstel 

van maaien hadden. Het beheer lag dus op de goede plek. Bij de gezinnentellingbleken nog steeds 32 van 

de 38 gezinnen aanwezig op percelen met uitstel van maaien. Gezien het feit dat een groot deel van het 

gebied particulier natuurbeheer en zorgt voor grote oppervlakten aaneengesloten kuikenland is de conclu-

sie dat de omvang, ligging en aaneengeslotenheid van het kuikenland voldoende is. 

 

Broedsucces Grutto 

Bij de broedparentelling* van eind april werden 38 gruttoparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen* 

van eind mei werden naast 38 gruttogezinnen ook nog eens 11 gruttoparen met territoriaal gedrag geteld. 

Dat levert een BTS-percentage op van boven de 100%. Er zijn dus gruttoparen gemist tijdens in ieder geval 

de broedpaartelling. Er kan dus geen harde uitspraak worden gedaan in percentage BTS, maar duidelijk is 

wel dat het BTS in Spaarnwoude west in 2018 hoog was en waarschijnlijke ruim voldoende om sterfte on-

der volwassen vogels te compenseren. 

 

    
Figuur 84. Getelde gruttoparen eind april 2018   Figuur 85. Getelde gruttogezinnen op 28 mei 2018 

 

  
Figuur 86. Aantal getelde broedparen per soort in 2018  Figuur 87. Broedsucces van de grutto 2014-2018 

 

*De telling in Spaarnwoude West is uitgevoerd conform de BMP-telmethodiek voor weidevogels met een iets afwijkende werkwijze 

(andere looproute) en andere codering van gedrag dan gebruikelijk in BTS-tellingen. Dat heeft met name geleid tot een ondertelling 

van het aantal broedparen en het aantal gezinnen. Indien die fout in beide tellingen even groot is geweest, ligt het BTS toch in de-

zelfde orde van grootte als nu berekend. 
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3.15 Hekslootpolder 

In de Hekslootpolder polder zijn in 2018 geen nesten gezocht waarvan de lotgevallen zijn geregistreerd. Er 

is wel een BMP-telling gehouden*. 

Lagen de beheercontracten op de goede plek? 

Bij de BMP-telling in april bleken de 2 broedparen te broeden op percelen die gen uitstel van maaien had-

den. Het beheer lag dus goed. Ook bij de gezinnentelling liepen de 2 gruttogezinnen nog op percelen met 

uitstel van maaien. Verder valt op dat op een flink deel van fr percelen met een beheercontract voor uitstel 

van maaien of kruidenrijk grasland ten tijde van de twee tellingen geen gruttoparen of -gezinnen aanwezig 

waren. Conclusie is dat de omvang van de beheercontracten op orde is, dat de ligging en aaneengesloten-

heid in orde zijn, maar dat het aantal gruttoparen verder omhoog zou moeten kunnen.  

 

Broedsucces Grutto 

Bij de broedparentelling* van eind april werden 2 gruttoparen geteld. Bij de telling van gruttogezinnen* van 

eind mei werden 2 gruttogezinnen geteld. Dat levert een BTS-percentage op van 100%. Dat is ruim vol-

doende reproductie om sterfte onder volwassen vogels te compenseren. 

 

    
Figuur 88. Getelde gruttoparen eind april 2018   Figuur 89. Getelde gruttogezinnen op 28 mei 2018 

 

   
Figuur 90. Aantal getelde broedparen per soort in 2018  Figuur 91. Broedsucces van de grutto 2014-2018 

 

*De telling in de Hekslootpolder is uitgevoerd conform de BMP-telmethodiek voor weidevogels met een iets afwijkende werkwijze 

(andere looproute) en andere codering van gedrag dan gebruikelijk in BTS-tellingen. Dat heeft met name geleid tot een ondertelling 

van het aantal broedparen en het aantal gezinnen. Indien die fout in beide tellingen even groot is geweest, ligt het BTS toch in de-

zelfde orde van grootte als nu berekend. 
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4 Predatiebeheer activiteiten 
 

Predatoren aanwezigheid registreren 

In 2018 is begonnen met het registreren van predatorenaanwezigheid in de een van de polders in Amstel-

land: de Duivendrechterpolder. Het ging hierbij vooral om vliegende predatoren. Vanaf half maart eenmaal 

per twee weken een ronde gemaakt om de polder. Met een verrekkijker werden vogels waargenomen in 

ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor. Doel van deze registratie is inzicht krijgen in de mate van aanwe-

zigheid van (de meest voorkomende) vliegende predatoren en die informatie in combinatie met de verlie-

zen aan legslels en het broedsucces van de grutto inbrengen in de discussie over predatorenbeheer. De 

resultaten werden gepresenteerd op de barbecue van de ANV De Amstel op 29 juni 2018.  

 
Tabel 2. Waarnemingen predatoren in de Duivendrechtse polder in 2018 

         
Figuur 92. Telling Zwarte kraai 28 maart 2018 Figuur 93. Telling Zwarte kraai 21 april 2018     Figuur 94. Telling Zwarte kraai 6 juni 2018 
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Ruigtevegetatie opruimen 

In de Bovenkerkerpolder ligt een bosje dat in de winter van 2016 naar 2017 werd geknot. De geknotte tak-

ken konden echter niet worden afgevoerd omdat het toen vaak te nat was. Dat leidde in de loop van 2017 

tot een ruige vegetatie die zich bij uitstek leende voor een verblijfplek van een vos. Dat is ook enkele malen 

vastgesteld. Daarom werd in het vroege voorjaar van 2018 het bosje grondig opgeschoond. Alle losse tak-

ken en opgeschoten braamstruiken werden verwijderd door de agrariër verwijderd en afgevoerd met hulp 

van een kleine kraan en enkele vrijwilligers 

 
 

Vossenafschot 

Het aantal vossen dat in 2018 in Amstelland is gezien en geschoten, is aanmerkelijk hoger dan de jaren er-

voor: 13 vossen. Zie onderstaand overzicht. Hierin zitten nog niet de resultaten van alle jagers. Conclusie is 

dat de vossenstand in Amstelland toeneemt. 

De Agrarische Natuurvereniging en Landschap Noord-Holland hebben in verband met de weidevogeldoel-

stelling in Amstelland aan de Wildbeheereenheid Amstelland gevraagd om extra alert te zijn op de vos en 

deze zo intensief mogelijk te bestrijden.  

Daarom zijn er in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging in 2018 initiatieven ontstaan voor het 

maken van kunstbouwen. Er zijn vier kunstbouwen gemaakt en verspreid in het gebied geplaatst. Deze 

hebben nog geen resultaten opgeleverd.  

Gezien het feit dat er in 2018 vossen in Ronde Hoep en Bovenkerkerpolder een negatieve invloed hebben 

gehad op het broedsucces van weidevogels, ontstaat er meer overleg tussen de Agrarische natuurvereni-

ging, Landschap Noord-Holland en WBE – Amstelland over vossenbeheer. In 2019 hebben jagers het initia-

tief genomen voor het maken van vangpijpen voor de vos waarbij de kosten door de Agrarische natuurver-

eniging worden vergoed. Indien succesvol zullen deze vangpijpen op meerdere locaties in Amstelland wor-

den aangebracht. In februari 2019 is de eerste vos in een vangpijp gevangen. 

Vermeld dient te worden dat vossen zich graag ophouden in de taluds van snelwegen en in recreatiegebie-

den zoals rondom de Ouderkerkerplas. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt om langs de snelwegen 

actie te kunnen ondernemen. Met Groengebied Amstelland is ook het gesprek aangegaan, maar daar lijkt 

bejaging, gezien het beleid, vooralsnog niet. De gesprekken lopen nog. 
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Datum: Oorzaak: Polder: 

20-3-2018 Geschoten Bovenkerkerpolder 

23-5-2018 Geschoten Ronde Hoep 

23-5-2018 Geschoten Ronde Hoep 

23-5-2018 Geschoten Ronde Hoep 

23-5-2018 Geschoten Ronde Hoep 

16-6-2018 Geschoten Ronde Hoep 

X-X-2018 Doodgereden Bovenkerkerpolder 

X-X-2018 Gevangen in de kooi Bovenkerkerpolder 

X-X-2018 Gevangen in de kooi Bovenkerkerpolder 

X-X-2018 Gevangen in de kooi Bovenkerkerpolder 

21-6-2018 Uitgemaaid Holendrechterpolder 

21-6-2018 Door hond gepakt Holendrechterpolder 

28-12-2018 Gevangen in de kooi Bovenkerkerpolder 

Tabel 3. Aantal geschoten vossen in Amstelland in 2018 

 

 
Vos geregistreerd met een wildcamera in de Bovenkerkerpolder 
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5 CHIRP Scholeksteronderzoek 2018 
 

In het kader van het landelijke CHIRP-Scholeksteronderzoek van de Radboud Universiteit, het Nederlands 

Instituut voor Ecologie en Sovon Vogelonderzoek Nederland wordt onderzoek gedaan naar de factoren die 

verantwoordelijk zijn voor de zeer snelle achteruitgang van de scholekster in Nederland. Daarbij wordt niet 

alleen naar factoren in de broedgebieden gekeken, maar ook naar factoren in overwinteringsgebieden zo-

als het Waddengebied. 

 

In Amstelland is in bescheiden mate bijgedragen aan dit onderzoek door te kijken naar de kuikenoverleving 

van enkele individuele scholekstergezinnen. Dat is gebeurd bij Uithoorn en in de Middelpolder. In de Mid-

delpolder ging het om een scholeksterpaar (MP1) op het bovenland (MP1) met drie kuikens en om een 

scholeksterpaar (MP2) in het benedenland (MP2) met vier kuikens. De kuikens zijn gevolgd in de periode 

van 12 mei tot 15 juni. Ondanks de voortdurende aanwezigheid van meerdere zwarte kraaien slaagden 

beide scholeksterparen erin om alle kuikens vliegvlug te krijgen. Opvallend is ook het kleine gebied dat bei-

de scholeksterparen gebruikten om de kuikens groot te brengen. De percelen waar de kuikens MP1 rond-

liepen werden op 18 mei gemaaid, waarbij de kuikens tijdens het maaien in de slootkant schuilden. De per-

celen waar de kuikens van MP2 rondliepen werden extensief beweid met pony’s. Dat de kuikens na vlieg-

vlug worden  nog niet veilig zijn, bleek uit de melding dat een van die kuikens na het vliegvlug worden als-

nog sneuvelde als verkeersslachtoffer.  

 

Scholekstergezin MP2 (4 kuikens)    Scholekstergezin MP1  (3 kuikens) 

 

 

 
Figuur 95. Opgroeigebieden van kuikens van twee scholekstergezinnen in 2018 
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6 Vlindermonitoring Middenweg Bovenkerkerpolder 
 

In 2016 heeft de gemeente Amstelveen de Middenweg natuurvriendelijker gemaakt. Van de oostelijke 

berm werd de toplaag afgegraven en afgevoerd. Daarna werd zand opgebracht en een bloemrijk mengsel 

ingezaaid. Aan de westelijke kant werd in de sloot over de hele lengte een beschoeiing aangebracht waar-

achter planten zoals kattenstaart en koninginnekruid werden ingeplant. De gemeente heeft een overeen-

komst met Agrarische Natuurvereniging De Amstel over het beheer van de bermen. IVN Amstelveen zorgt 

twee maal per jaar voor een maaiadvies (welke delen wanneer wel of niet te maaien). De plantenwerk-

groep en de insectenwerkgroep van IVN Amstelveen hebben enkele malen een inventarisatie gedaan naar 

het voorkomen van planten- en insectensoorten. Sinds 2018 wordt de berm door een deskundige vrijwilli-

ger geïnventariseerd op vlinders. Onderstaand de resultaten van de vlinderstellingen en beelden.  

   
Figuur 96. Waarnemingen Argusvlinder       Figuur 97. Waarnemingen Klein koolwitje  Figuur 98. Waarnemingen Kleine vos 

 

  20 juni 2015       30 juli 2016 

  
  2 augustus 2017      27 mei 2018 
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