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Voorwoord door de voorzitter
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de nieuwe periode agrarisch natuurbeheer in Eemland. Het
collectief is nu aan zet en we hebben met elkaar daar naar toe gewerkt. De afgelopen jaren is er
deelgenomen aan het SNL. Het bestuur heeft besloten om een versterking van het weidevogelbeheer
door te voeren. In 2013 hebben we onze beheervisie samen met de boeren besproken en verder
uitgewerkt. Natuurmonumenten en Vogelbescherming hebben ook hun bijdrage geleverd. Dick
Melman van WUR/Alterra is gevraagd om commentaar. Het resultaat is dus tot stand gekomen door
de vele praktische ervaringen in het Eemland te koppelen aan kennis van specialisten over effectief
weidevogelbeer. De resultaten zijn dit jaar bevredigend te noemen maar het is nog te vroeg voor
echte conclusies. Maar alle partijen geven aan dat we op de goede weg zitten. Dus gaan we door op
de ingeslagen weg.
Een zorg is wel dat de voordeur benadering vanuit de opdrachtgever te sterk de achterdeur van het
collectief bepaald. Het zal de komende jaren veel inzet vergen om een effectief betaalbaar beheer
tot stand te laten komen. Een echte voordeur met vertrouwen naar het collectief aan de achterdeur.
Wat bijzonder aan ons plan is, is de verbinding tussen moderne melkveehouderij en effectief
weidevogelbeheer wat past bij de inrichting van het Eemland. Eigenlijk is het plan een uitwerking
van het begrip duurzaamheid of natuur inclusieve landbouw. Moderne termen die veelal abstract
zijn, maar hier concreet zijn uitgewerkt. Het beloningssysteem in Eemland heeft daar op ingespeeld,
maar ervaart belemmeringen als gevolg van zeer verouderde benaderingen van belonen aan de
voordeur voor effectief, inpasbaar en uitvoerbaar beheer op moderne melkveebedrijven.
Voor droge dooradering en waterdoelen zijn we als collectief bezig de benadering van het
weidevogelbeheer daar toe te gaan passen. Dat zal nog veel inzet en tijd vragen. Maar met
gemotiveerde boeren gaat het lukken.
Als voorzitter van de agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap is het een voorrecht hier bij
betrokken te zijn. We gaan ons logo en naam wijzigen in Collectief Eemland. Maar onze
benadering en inzet zullen gelijk blijven. Met veel gemotiveerde bestuursleden, deelnemers en
vrijwilligers staan we samen sterk. Een bijzondere dank aan onze gebiedscoördinator die al die inzet
in goede banen leidt en administratief vastlegt.

Namens het bestuur,
Warmelt Swart.
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Geschiedenis 2013-2016
(proces van visie, naar voorintekening, naar plan)
Het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) wat in 2016 van start ging is
vooraf gegaan door een periode van 6 jaar die het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
genoemd werd.
Binnen SNL waren de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Zij traden op als
gebiedsregisseur in het landelijk gebied en brachten de partijen bij elkaar die zorgden voor het
beleid en de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer. De provincies bepaalden ook waar zij
welke doelen wilden realiseren en welke middelen zij hiervoor wilden inzetten.
Vanaf 1 januari 2016 is het vernieuwde stelstel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb2016) in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering
vanuit de streek zelf. Het collectief is dus nu aan zet! Daarnaast wordt het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer alleen daar toegepast waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat.
Het beleid van de afgelopen tientallen jaren heeft niet kunnen voorkomen dat de biodiversiteit op
het platteland afnam en dat het aantal weidevogels sinds 1990 met ruim 60% is gedaald. Om die
reden is de regeling voor agrarisch natuurbeheer per 1 januari 2016 aangepast. Alleen boeren in
kerngebieden, waar de kans op natuurherstel groot is, kunnen nog subsidie aanvragen. Verder gaat
het geld niet langer naar individuele boeren, maar naar collectieven van boeren die een gebiedsplan
hebben opgesteld.
In 2013 is de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Ark & Eemlandschap begonnen met het
ontwikkelen van een visie op het weidevogelbeheer in Eemland. Deze visie getiteld “Samen voor
weidevogelbeheer in Eemland” is te vinden op onze website www.arkeneemlandschap.nl onder de
tab “ANLb2016”.
In deze visie staat de volgende zinsnede centraal:
“In deze visie wil de ANV Ark & Eemlandschap laten zien hoe zij in Eemland het weidevogelbeheer
optimaal en doelgericht wil vormgeven. De ANV wil de weidevogelstand in Eemland behouden en
voldoende jonge weidevogels grootbrengen. Tegelijkertijd zijn de weidevogelmaatregelen
inpasbaar in de bedrijfsvoering en houden de agrarische bedrijven hun inkomen op peil. De opgave
voor Eemland is dan ook om een evenwicht te zoeken tussen moderne melkveehouderij en goede
broed‐ en opgroeimogelijkheden voor de weidevogels”.
De kern van de visie is dat deelnemers (boeren) op minimaal 10% van hun land een uitgestelde
maaidatum hanteren en daarnaast een mozaïek aanleggen van twee of drie pakketten. Deze
pakketten bestaan uit kruidenrijke percelen, percelen waar pas na 1 juni wordt gemaaid mag worden
en/of een greppel plas-dras.
Daarnaast kan men alleen mee doen als er uit het verleden (de SNL periode) is gebleken dat er al
jaren voldoende nesten aanwezig waren. Als aan deze voorwaarden is voldaan dan geldt dat hoe
hoger het percentage “zwaar beheer” (tot een maximum van 30%) hoe hoger de vergoeding voor
het beheer en voor de nesten.
Op basis van deze eisen is in 2015 een voorintekening gestart waarbij alle boeren uitgenodigd zijn
die aan bovenstaande eisen voldeden. Dit plan is aangeboden aan de provincie Utrecht.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een definitief plan waarbij 61 deelnemers zich hebben
ingeschreven en waarbij 1478 hectare is afgesloten met 23% zwaar beheer en 40 plas-dras situaties.
Met deze gemotiveerde deelnemers zijn we het eerste jaar aan de slag gegaan en daarvan kunt u de
resultaten terug vinden in dit verslag.
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Uitvoering van beheer met vrijwilligers en polderregisseurs
In het beheerjaar 2016 is er met 65 vrijwilligers gezocht naar de nesten van weidevogels op de circa
1500 hectare afgesloten beheer.
De vrijwilligers die de nesten zoeken zijn ondergebracht in werkgroepen die elk hun “eigen” gebied
hebben in de Eemlandpolders.
Het zijn de volgende vier weidevogelwerkgroepen:
 Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken uit Eemnes
 Weidevogelwerkgroep “de Marel” uit Bunschoten
 Weidevogelwerkgroep “de Wulp” uit Baarn
 Weidevogelwerkgroep Hoogland
De nesten werden door de vrijwilligers gemarkeerd in het veld en genoteerd op de stalkaarten en op
de plattegronden bij de boer. Deze gegevens werden minimaal twee keer in het seizoen
gecontroleerd door de zogenaamde “polderregisseurs”. Dit betreft een groep van 6 mensen die naast
de nestcontroles ook de boeren adviseren om last-minute beheer te doen als er vogels met jongen op
de percelen lopen die de boer wil gaan maaien. De polderregisseurs fungeren ook als mentor voor
nieuwe vrijwilligers die het “vak” willen leren.
Naast de polderregisseurs zijn er ook nog twee mensen (van buiten het gebied) die de controles
doen van de uitgestelde maaidata en die tevens de oppervlakte van de plas-dras situaties opmeten
met een GPS.
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Greppel plas-dras
Binnen het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) hebben we bij 40 van de 61 deelnemers
een plas-dras kunnen aanleggen. Door een mooie financiering van de Provincie Utrecht hebben we
pompen met zonnepanelen kunnen aanschaffen en kunnen inzetten voor de weidevogels. Deze
pompen werken bij daglicht geheel automatisch waardoor er geen verstoring optreedt omdat de boer
moet gaan pompen met een tractor.
Helaas was het effect in het voorjaar niet zo sterk te zien als wat we hadden gehoopt: de hele polder
was bijna plas-dras door de vele regenval! Later in het seizoen bleken de plas-dras situaties een
uitstekende plek voor de vogels om met hun jongen voedsel te zoeken en beschutting te hebben. Er
zijn heel wat vogels met jongen geteld bij de diverse plas-drassen wat aangeeft dat dit zeker een
goede maatregel is.
We hopen in 2017 ook in het voorjaar wat meer het effect te zien van de greppels met water, als de
vogels aankomen en de plas-dras gaan gebruiken als plek voor voedsel en beschutting. Vanaf die
plekken kunnen ze dan in de omringende percelen gaan nestelen.

Voorbeeld van de toegepaste plas-dras
pomp met zonnepaneel in Eemland

Deze borden werden geplaatst bij
diverse plas-dras plekken om informatie
te bieden aan de voorbijgangers.
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Samenvatting van het seizoen
Het weer in 2016
Maart:
Na de op één na zachtste winter uit de geschiedenis bleef een vroege start van de lente deze
maartmaand uit. Het vroor maar liefst dertien keer. Dat is meer dan het normale aantal van acht
vorstdagen. Het was van 10 t/m 17 maart zeer zonnig en droog. Uit de wind en in de zon was het
prima voorjaarsweer. Vanaf 18 maart raakten we het zonnige weerbeeld kwijt. In plaats daarvan
bepaalden uitgestrekte wolkenvelden het weerbeeld.
April:
Sinds 2001 is april niet meer zo nat verlopen als in 2016. Er viel gemiddeld over het land 71 mm
regen tegen 44 mm normaal. Het weer was deze maand sterk wisselvallig. Felle buien en zon
wisselden elkaar af. Ook waren er dagen met hardnekkige wolkenvelden, die afgewisseld werden
met aangename en zonovergoten lentedagen.
Het was ook koud in april, het dieptepunt van de kou bereikten we op dinsdag 26 april. Met een
maximumtemperatuur van 7,7 graden in De Bilt beleefden we de koudste 26 april ooit gemeten.
Sinds 1989 was het eind april niet meer zo koud geweest als op 24 t/m 26 april.
Mei:
We startten op 1 mei in De Bilt met de eerste officiële mei vorst sinds 1997, maar de kou raakten
we snel kwijt. De eerste tien dagen waren de op een na zonnigste ooit.
Met een gemiddelde temperatuur van 14,5 tegen 13,1 normaal in De Bilt staat mei 2016 op de
zevende plaats in de lijst met warmste meimaanden sinds 1901
Tot en met 21 mei verliep de maand nog kurkdroog. Daarna volgden een kletsnatte 22 en 23 mei,
Juni:
Juni 2016 werd gekenmerkt door zware regen- en onweersbuien en vooral in het zuidoosten viel een
recordhoeveelheid aan regen. Plaatselijk werd 250 tot bijna 280 mm gemeten. Dat is meer dan in
een gemiddelde zomer en uniek voor juni! Ook landelijk is bijna anderhalf keer zoveel regen
gevallen als normaal.
In De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur uit op 16,8 graden. Dat is goed voor een negende plek
in de top-10 warmste junimaanden. Normaal is het in juni 15,6 graden
Bron: weeronline.nl

Het weer bepaalde dit jaar veel voor de weidevogels. Door het vele water en de kou zijn veel jongen
omgekomen. Dieptepunt was 13 april toen er in de Eemlandpolders 42 mm regen viel en alle nesten
(142) in het reservaat van natuurmonumenten onder water kwamen te staan! 
Door het vele water konden de melkveehouders pas laat maaien wat juist weer ten goede kwam aan
de weidevogels.
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Aantal hectares
Het aantal hectares wat we dit jaar onder beheer hadden was met 1499 ha een stuk minder dan vorig
jaar (toen was dat binnen SNL 3277 ha).
Van de 1499 ha viel 1158 ha onder legselbeloning (de rest 342 ha was opgegeven voor verlaat
maaien). 42 ha van het legselbeheer betrof maïsland.
Hieronder een overzicht van de percelen die in 2016 in gebruik waren bij de agrariërs die zich
hadden aangesloten bij het collectief. De roze en rode (rood=maïs) percelen betreft legselbeheer, de
andere kleuren zijn de diverse pakketten met uitgesteld maaibeheer.
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In vergelijking met de SNL periode (2010-2016) is het aantal hectares drastisch afgenomen.
De oorzaak ligt in het vaststellen van een zogenaamd kerngebied door de provincie. Dit kerngebied
is bepaald door een telling (monitoring) van het aantal grutto’s wat minimaal moet voorkomen in
dat gebied. Zodoende is onder andere het hele zoekgebied aan de oostkant van Bunschoten
weggevallen. Hier bevinden zich weinig grutto’s maar wel nogal wat maísakkers en dus ook flink
wat kieviten en scholeksters.
Alleen in het kerngebied kunnen contracten worden afgesloten, wat tot gevolg had dat we minder
dan de helft van vorig jaar hadden aan hectares.

Kaart van het kerngebied Eemland (in geel)
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Gevonden nesten
In 2016 zijn er 1087 nesten gevonden op bijna 1500 hectare. Daarbij moet in het achterhoofd
gehouden worden dat er 342 hectare was afgesloten als zwaar beheer. Hier mogen geen nesten
worden gezocht door de vrijwilliger. Dus effectief was er 1158 hectare over om nesten te
beschermen.

Hectares
Nesten Kievit
Nesten Grutto
Nesten Tureluur
Nesten Scholekster
Nesten Totaal
Nesten per 100 ha

2010
2462
1173
243
117
100
1633
66

2011
2447
1019
170
68
91
1348
55

SNL
2012
2534
992
354
201
111
1658
65

2013
2716
924
349
218
126
1617
60

2014
3307
923
343
192
101
1559
47

2015
3277
919
326
175
150
1570
48

ANLb
2016
1498
397
292
165
91
945
63

Als we naar bovenstaande aantallen kijken dan moeten we goed in de gaten houden dat
vergelijken met de vorige jaren (SNL periode) niet helemaal eerlijk is omdat we toen een veel
breder en groter gebied in beheer hadden.
Gaan we toch vergelijken dan valt het op dat de aantallen nesten van de grutto en tureluur vrijwel
gelijk zijn gebleven. Een duidelijk teken dat het kerngebied inderdaad vrijwel alle grutto paren
bevat. We zien een grote afname van de scholekster en de kievit. Dit is dus deels te verklaren door
het wegvallen van de gebieden ten oosten van Bunschoten. Er is daar wel bij drie boeren met
maïsakkers gezocht en daar zijn 152 nesten gevonden waarvan 122 van de kievit. Deze aantallen
zitten dus niet in bovenstaande tabel, die betreft alleen het kerngebied.
In het kerngebied zien we dus veel (522) minder kieviten dan in voorgaande jaren. Dit is ook een
trend die landelijk wordt waargenomen en dat baart ons zorgen. Er zijn dus al veel minder kieviten
en degene die er wel zijn kunnen we niet allemaal beschermen 
Ook aan de enorme toename in aantal nesten per 100 hectare is te zien dat we met het kerngebied
goed zitten. We zijn behoorlijk “ingedikt” dat wil zeggen dat we veel deelnemers kwijt zijn die
binnen SNL mee deden maar die geen tot weinig vogels hadden.

Werkgroep Grutto Kievit
Eemnes
159 233
de Marel
111 149
Hoogland
15
19
de Wulp
9
27
Totaal
294 428

Nesten
Scholekster Tureluur
44
95
27
56
11
14
3
5
85
170

Totaal Boeren vrijwilligers Hectares ha/vrijwilliger
546
24
27
506
18,7
355
23
25
722
28,9
59
7
2
151
75,3
37
5
11
119
10,8
997
59
65
1498

Tabel: Dit jaar gevonden nesten per werkgroep
NB: Bij het totaal zitten ook de nesten van andere weidevogels zoals de graspieper, gele kwikstaart,
bontbekplevier, veldleeuwerik, etc.
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In onderstaande grafiek is nog eens duidelijk te zien dat de kievit al jaren een afname laat zien maar
dat die afname dit jaar veel groter is. Dit is ook de landelijke trend.

Legsels 2010 ‐ 2016
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We zien een duidelijke afname bij de Kievit in 2016.
Naast dat de vrijwilligers de deelnemers in het kerngebied bezocht hebben zijn zij ook gaan zoeken
en beschermen bij 9 boeren die buiten het kerngebied liggen. Deze boeren hebben al jaren veel
vogels maar zijn nu door de kerngebied benadering buitengesloten van deelname maar wilden toch
graag dat de vogels op hun land bescherm werden. Deze boeren worden binnen Ark &
Eemlandschap “pareltjes” genoemd.
In onderstaande tabel zijn deze legsels ook meegenomen waardoor de totalen wat hoger uitvallen
dan die in de vorige tabellen.

Predatie

Beweiden

Verlaten

Onbekend

Verliesoorzaken

% uit

180
413
60
95
748

126
54 70%
296 117 72%
44
16 73%
73
22 77%
539 209
72% 28%

36
70
9
13
128
17%

1
0
0
0
1
0%

5
15
1
8
29
4%

12
32
6
1
51
7%

Niet uit

Bekend

Grutto
302
Kievit
519
Scholekster
91
Tureluur
175
TOTAAL
1087
Percentage

Uit

Totaal

Gevonden legsels

Aantallen nesten per soort (inclusief de pareltjes)
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Locaties van gevonden nesten
Het onderstaande plaatje geeft een overzicht van de gevonden nesten per vogelsoort in het
kerngebied Eemland:

De locaties van alle nesten van de vier belangrijkste weidevogels (zwart=kievit, rood= grutto,
blauw=scholekster en groen=tureluur).
(Dit plaatje is ook op de website te vinden onder ANLb2016 zodat er ingezoomd kan worden).
Jaarverslag collectief Eemland 2016
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Uitkomstpercentages
We zien dat dat jaar 72% van de legsel met een bekende uitkomst uit komt. Daar staat (uiteraard)
tegenover dat 28% niet uit komt.
Kijken we naar de vier primaire weidevogels apart dan zijn er kleine verschillen te zien. De
Tureluur doet het iets beter dan de rest met 77% uitkomst wat verklaard zou kunnen worden doordat
het nest beter verstopt zit.

Verliesoorzaken
Kijken we naar de verliesoorzaken dan zijn er naast “onbekend” drie oorzaken aan te wijzen:
1) Verlaten – 29 nesten werden om de één of andere reden door de vogels verlaten wat
neerkomt op 4%
2) Beweiden – Slecht 1 nest sneuvelde doordat het vee het nest vertrapte
3) Predatie – Deze oorzaak is al jaren de hoogste van de drie, al blijft het altijd moeilijk om in
het veld te bepalen wie de eieren geroofd heeft. Toch zijn er twee “hoofdverdachten”:

De kraai:
Kraaien foerageren meestal in paren, vooral op weide- en
akkerbouwland, niet in dichtbegroeid landschap. Kraaien
hebben een reputatie als nestenuithalers en jagers van kleine
vogeltjes. Die zijn er genoeg in Eemland en dit jaar zijn door de
vrijwilliger bij 95 nesten de aantekening “PK” gemaakt wat
voor predatie door de kraai staat.

De Vos:
Hoewel er maar 6 nesten zijn genoteerd als gepredeerd door de vos
kunnen we ervan uit gaan dat dit aantal veel hoger ligt. Er zijn
namelijk ook nog 71 nesten waarbij de vrijwilliger “onbekend”
heeft aangegeven. Er zijn in 2016 circa 40 vossen geschoten dus het
kan niet anders of de vos heeft een behoorlijk aandeel gehad in het
verlies van nesten en jongen. Bij één deelnemer aan de Fokjesweg
was de predatie erg hoog. Nadat een vos in de onmiddellijke
nabijheid was gesignaleerd en geschoten kwam de predatie terug op
een normaal niveau.
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De verdeling van de predatie in de polder:
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Aantal broedparen
Om vast te kunnen stellen hoeveel broedparen er van een soort aanwezig zijn in het krngebied
wordt het aantal uitgekomen nesten per 100 hectare als uitgangspunt genomen. De dichtheid wordt
berekend aan de hand van uitgekomen nesten en niet van gevonden nesten om eventuele
vervolglegsels uit te sluiten. Het door het collectief beschermde gebied in Eemland was 1498
hectare groot. Dit is 45% van het totale kerngebied (3298 ha).
Grutto’s
De dichtheid op basis van het aantal uitgekomen grutto nesten per 100 hectare bedraagt 8,4.
Extrapoleren we deze dichtheid dan betekent dit dat er 277 broedparen van de grutto in het
kerngebied aanwezig waren.
Kieviten
De dichtheid van het aantal uitgekomen kievitsnesten per 100 hectare bedraagt 19.8. Berekenen we
deze aantallen door dan betekent dit dat er 652 broedparen van de Kievit in het kerngebied
aanwezig waren.
Scholekster
Bij de scholekster komen we uit op 97 broedparen in het kerngebied
Tureluur
Van de tureluur hebben er 161 paartjes in het kerngebied gezeten volgens deze rekenmethode
Opmerking: Bij de berekening van deze getallen moet sterk in het achterhoofd gehouden worden
dat veel nesten van vooral de grutto en tureluur geregistreerd worden door de vrijwilliger met
uitkomst “onbekend” omdat het nest niet meer terug gevonden kan worden door het hoge gras.
In werkelijkheid zullen er dus veel meer broedparen in het kerngebied aanwezig geweest zijn omdat
alleen de nesten met bekende uitkomst worden meegenomen in deze berekening!

Broedparen per 100 ha
Broedparen in het kerngebied
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Beschermingsmaatregelen
Dit seizoen zijn er bij 594 van de 1132 gevonden nesten (52%) beschermingsmaatregelen toegepast.
Bij 101 nesten werd er omheen gemaaid en 30 nesten moesten worden omgelegd tijdens het
ploegen. 42 nesten werden gespaard tijdens bemestingswerkzaamheden
Grutto
Bij de grutto was het van de 302 nesten 136 keer nodig om het nest te beschermen.
Het was 101 keer nodig om het nest tegen maaien te beschermen
45% van de grutto nesten moest worden beschermd
Tureluur
Ook bij de tureluur moest er 31 keer om het nest heen gemaaid worden.

Het om nesten maaien was dit jaar de meest toegepaste beschermingsmaatregel bij de grutto en de
tureluur.
Kievit
Bij de Kievit was de meest toegepaste maatregel het omleggen tijdens het bemesten en ploegen
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Monitoring
Wat is monitoring?
In het kort komt het erop neer dat Ark & Eemlandschap de broedresultaten en het vliegvlug worden
van de kuikens moet verantwoorden aan de provincie. Het doel van de monitoring is daarom dat we
willen vaststellen hoeveel broedvogels er nou eigenlijk in de polder zitten en (belangrijk!) hoe hun
aantal zich gedurende de jaren ontwikkeld. Natuurlijk hebben we de nestgegevens, maar op de
percelen met uitgestelde maaidatum (het zogenaamde “zwaar beheer”) geldt een rust periode en dus
mogen er in die periode geen nesten gezocht worden. De broedvogels die daar zitten zouden we dan
dus missen. Daarom gaan we vijf keer per seizoen in de polder kijken waar de vogels zich
bevinden. Dit wordt gedaan volgens de “BMP methode” van Sovon
Voor meer informatie over BMP methode zie https://www.sovon.nl/nl/bmp
De monitoring in Eemland is gedaan door vrijwilligers van de “Vogelwerkgroep het Gooi en
Omstreken” die door Ark & Eemlandschap zijn ingehuurd, deze monitoring zal jaarlijks
plaatsvinden.
Daarnaast heeft er dit jaar een monitoring plaatsgevonden van het hele kerngebied door mensen van
Sovon in opdracht van de provincie. Deze monitoring zal pas weer over 5 jaar plaatsvinden. Bij de
eerste drie ronden wordt er vanaf de weg en/of het kavelpad gekeken met verrekijkers. Bij de laatste
twee ronden gaan de mensen het perceel in om zo een “alarmtelling” te kunnen doen: de vogels
alarmeren als ze jongen hebben.
De gezamenlijke resultaten

Grutto
Kievit
Scholekster
Tureluur
Hectares

Territoria
Sovon
A&E
321
174
382
128
119
33
165
84
3298
342

Sovon heeft dus het hele kerngebied d.w.z. 3298 hectare bekeken, terwijl onze vrijwilligers alleen
het zwaar beheer bekeken hebben (dat was 342 hectare = 10,4% van de hele polder). Je kunt echter
niet verwachten dat Sovon 10 keer zoveel moet vinden omdat ze 10 keer zoveel hectares hebben
bekeken. Dit komt omdat ze ook veel percelen bekijken waar helemaal geen vogels zitten. Maar als
je bekijkt dat wij 1500 hectare onder contract hebben (waar in voorgaande jaren weidevogel nesten
zaten) dan zou het logisch zijn dat Sovon hier vier keer zoveel territoria zou moeten tellen als dat
wij doen. Tenminste als je ervan uit gaat dat de vogels random verdeeld zitten over de percelen. Uit
de tabel blijkt dit echter niet. Dat kan twee dingen betekenen:
1. De vogels zitten geconcentreerd op het zwaar beheer (dan ligt ons zwaar beheer dus op de
juiste plek).
2. Onze vrijwilligers hebben het erg goed gedaan (ze hebben ook veel meer tijd dan de Sovon
medewerkers).
Het meest waarschijnlijk is een combinatie van deze twee factoren.
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Hieronder de getallen nog een keer uitgezet in een plaatje:

Vergelijking SOVON ‐ A&E territoria
Tureluur

Scholekster

Kievit

Grutto
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450

Kijken we naar de gevonden nesten (dus territoria op de percelen met legselbeheer) t.o.v. de
gevonden territoria van Sovon dan zien we:

Sovon
ANLb
Territoria Nesten
Grutto
321
296
Kievit
382
421
Scholekster
119
84
Tureluur
165
168

Territoria SOVON versus nesten Eemland
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Dit laat zien dat Sovon zeker niet alle territoria waarneemt. We vinden immers meer nesten van de
kievit en de tureluur op onze beheerde 1158 hectare dan dat Sovon territoria waarneemt op 1500
hectare! Dit geeft aan dat je nooit alle vogels kunt waarnemen in de polder… Er zitten er meer!
Toch kun je niet zonder monitoring, want dan zou je alle territoria op zwaar beheer niet kunnen
meenemen in de cijfers naar de provincie toe. En dan zou het erop lijken dat er veel minder vogels
op de beheerde percelen zitten dan dat werkelijk het geval is. Dus ook volgend jaar zullen onze
mensen de belangrijke taak van monitoren weer op zich nemen. We hopen zo over 5 jaar een
duidelijke trend te kunnen waarnemen en te rapporteren aan de provincie. En uiteraard hopen we op
een stijgende trend!
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Sovon monitoring 2016*
Dit jaar zijn door Sovon Vogelonderzoek Nederland – in opdracht van de provincie Utrecht – de
weidevogels in Eemland gemonitord. In het kader van dat project is dit jaar het door de provincie
aangewezen kerngebied volledig onderzocht. Er is dus niet alleen gekeken op percelen met ANLbbeheer maar ook op de overige agrarische percelen in het onderzoeksgebied. Enkele percelen in de
Noord- en Zuidpolder te Veld en in Zeldert, grenzend aan de randen van het kerngebied zijn ook in
het onderzoek meegenomen.
Er werden dit jaar 58 soorten vogels waargenomen bij de tellingen. Van 26 soorten is het
waarschijnlijk dat zij in 2016 ook in het gebied gebroed hebben. Uiteraard zijn daar veel soorten bij
die niet onder de weidevogels gerekend worden. De uitkomst voor de vier belangrijkste
weidevogelsoorten is:
 Grutto:
321 territoria;
 Kievit:
382 territoria;
 Scholekster: 119 territoria;
 Tureluur:
165 territoria.
Ook in voorgaande jaren heeft Sovon in Eemland weidevogels geïnventariseerd. Vergelijking van
de voorgaande tellingen met die van dit jaar zijn lastig omdat de telgebieden – dus gebieden die op
vogels zijn onderzocht – niet steeds gelijk waren. Zowel de omvang als de ligging van de
telgebieden was soms verschillend. Ook zijn de onderzoeken niet elk jaar even intensief uitgevoerd.
In sommige jaren werden de telgebieden per seizoen vier maal bezocht, maar er waren ook jaren dat
zij slechts tweemaal bezocht werden. Directe vergelijking van de totale aantallen is daardoor niet
zinvol. Daarom is de vergelijking beperkt tot de jaren waarin dezelfde polders geheel of grotendeels
onderzocht zijn en is alleen gekeken naar de dichtheid van de territoria per honderd hectare. Het
resultaat is te zien in onderstaande tabel.

Grutto
Kievit
Scholekster
Tureluur

2006 2009 2014
10
10
10
30
22
12
4
4
1
6
4
4

2016
9
11
3
5

Overzicht van de gemiddelde dichtheid per 100 ha over de telgebieden van vier weidevogelsoorten in de periode 2006-2016.

Sovon heeft ook in 2013 en in 2015 onderzoek gedaan maar deze jaren zijn weggelaten omdat in
die jaren de omvang van de telgebieden slechts beperkt was. Uit de tabel blijkt dat grutto en tureluur
redelijk stabiel gebleven zijn. De scholekster toont – zoals meestal – jaarlijkse schommelingen,
maar de kievit is sterk in aantal gedaald. De trend is te zien in onderstaande figuur.
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De trend van de aantallen territoria over de periode 2006-'16 voor grutto, kievit, scholekster en tureluur in Eemland op
basis van de Sovon projecten (2006 = 1).

Indices

Op grond van de Sovon-uitkomsten is de afname zelfs tot bijna een derde, maar als we naar de
gegevens van onze eigen registratie kijken dan is die afname waarschijnlijk in werkelijkheid minder
dramatisch. De trend van de gegevens van A & E voor de SNL-periode tot en met 2015 is te zien in
onderstaande figuur. Ook daarin zien we dat de kievit afneemt in aantal, maar minder sterk.
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De trend over de periode 2010-'15 voor grutto, kievit, scholekster en tureluur in Eemland op basis van de registratie van
de beschermde legsels en de schattingen van territoria op zwaar beheer.

De territoria van grutto, kievit, scholekster en tureluur komen overal in het onderzochte gebied
voor, maar de spreiding is niet overal gelijkmatig. In sommige delen van de polders komen er meer
broedende paren voor dan op andere plaatsen. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn,
bijvoorbeeld het beheer. Dit jaar is op veel bedrijven een perceel of delen van een perceel plas-dras
gemaakt. Deze vochtige plekken trokken heel veel soorten vogels aan.
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Verspreiding van de territoria van grutto, kievit, scholekster en tureluur over het door Sovon in 2016 onderzochte
gebied.

De grutto broed in alle onderzochte telgebieden, maar de dichtheid van deze soort bereikt de
hoogste waarden in het noordwestelijk deel van het onderzochte gebied.

De territoria (stippen) en 'hot spots' (gekleurde vlakken) van de grutto in het onderzochte gebied in 2016. Rood is hoge
dichtheid. In de blauw en groen gekleurde zones kwamen minder broedende grutto’s voor.

* Rob Kole
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Evaluaties
Na het seizoen hebben de evaluaties plaatsgevonden van het beheer. Iedere deelnemer kreeg
ongeveer een half uur om samen met de beheercommissie het afgelopen jaar te bespreken en
eventuele gewenste wijzigingen (lees versterkingen) in het beheer aan te geven. Dat werd gedaan
aan de hand van de perceelkaarten met daarop ingetekend het beheer, de gevonden nesten en de
territoria die tijdens de monitoring gevonden waren.
Tijdens de evaluaties werden veel lovende woorden gesproken over de plas-dras pompen op zonneenergie. Vier deelnemers die nog geen greppel plas-dras hadden willen vanaf 2017 ook een pomp
gaan inzetten om een natte situatie te creëren. Daarnaast zijn er diverse deelnemers die meer zwaar
beheer willen in de vorm van kruidenrijk grasland. De volgende veranderingen zijn voorgesteld
door de deelnemers:
 Twee percelen extra met uitgestelde maaidatum 1 juni
 Vier percelen extra met legselbeheer
 Eén perceel extra kruidenrijk grasland
 Vier extra plas-dras zonnepompen
 Zes percelen met uitgestelde maaidatum 1 juni omzetten naar kruidenrijk grasland
De beheercommissie gaat bekijken of alle wensen in 2017 te verwezenlijken zijn. Als dat lukt zal
ons beheerplan - wat toch al goed is - nog meer verbeterd kunnen worden!

Overig beheer
Naast weidevogelbeheer heeft Ark & Eemlandschap in 2016 ook een aantal zaken opgepakt op het
gebied van de zogenaamde “droge dooradering”.
Het natuurtype droge dooradering bestaat uit netwerken van lijnvormige landschapselementen. In
Eemland betreft dit voornamelijk knotbomen en wat hakhout. Het is voor het bevorderen van
soorten van het natuurtype droge dooradering belangrijk om bomen, struwelen en ruigte/randen in
stand te houden door periodiek onderhoud uit te voeren.
In 2016 hadden we 487 knotbomen in beheer en 0.21 hectare hakhoutbeheer. Voor 2017 wordt er
een uitbreiding van het aantal knotbomen verwacht naar 1818 stuks.

Conclusies
Alle nestgegevens zijn ingevoerd via Internet: http://weidevogelbescherming.nl/
Deze site van “Boerenlandvogels Nederland” bevat de gegevens van het hele land inclusief de
locaties van de nesten.
De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit het beheerjaar 2016:
 Een vergelijking met de SNL periode is moeilijk door het afwijkende gebied
 De aantallen kievitsnesten gaan hard achteruit
 Ook van de scholekster zijn veel minder nesten gevonden
 Grutto en tureluur blijven op vrijwel hetzelfde niveau als binnen SNL
 Monitoring is belangrijk maar niet alle territoria worden gevonden
 De evaluatie van het beheer heeft nog een flink aantal verbeteringen opgeleverd
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Toekomst
Voor de komende jaren zal het beheer zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden voortgezet zoals
in de visie omschreven. Ieder jaar zal er een evaluatie plaats vinden of het beheer nog op de juiste
plek ligt. Dat is voor 2016 al gedaan, en hoewel het plan al zeer goed was en heeft het toch nog een
aantal verbeteringen voor de weidevogels opgeleverd (zie het hoofdstuk evaluaties).
Ook op het gebied van de droge dooradering is er een uitbreiding gerealiseerd in het beheer voor
2017 (namelijk van 487 knotbomen naar 1818 bomen).
Daarnaast hebben we samen met het waterschap de waterdoelen opgepakt en hebben we voor 2017
naast de pakketten “botanisch waardevolle weideranden” en “kruidenrijke akkerranden” het pakket
“ecologisch slootschonen” afgesloten. Hiervoor kon 16,5 km sloten bij diverse boeren worden
gecontracteerd.

Dankwoord
Als bestuur willen we alle agrariërs en vrijwilligers die hebben meegedaan uiteraard weer hartelijk
bedanken voor hun inzet en medewerking aan de bescherming van de weidevogels in onze mooie
Eemlandpolders.
Tevens gaat onze dank uit naar de Provincie Utrecht voor het beschikbaar stellen van 40 plas-dras
pompen voor de deelnemers binnen het kerngebied! De greppel plas-drassituaties blijken zeer
waardevolle plekken op te leveren voor de weidevogels.
Daarnaast heeft Vogelbescherming Nederland nog eens 4 pompen beschikbaar gesteld voor
gebieden buiten het kerngebied waar wel veel vogels zitten. Wij zijn de Vogelbescherming dan ook
zeer erkentelijk dat we met hun hulp nog vele vogels hebben kunnen helpen die anders buiten de
boot waren gevallen.
We hopen de plezierige samenwerking de komende jaren voort te zetten!
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