
1

NIEUWSbrief
 November 2016 | Jaargang 19 | Nummer 2
 Collectief Ark & Eemlandschap

Van de voorzitter
Het jaar 2016 schiet al weer 
op. Voor jullie ligt de najaar-
snieuwsbrief. Veel activiteiten 
worden afgerond, andere juist 
opgestart. Ark & Eemlandschap 
(A & E) heeft de status van col-
lectief gekregen in het kader 
van het Agrarisch Natuur en 
Landschapsbeheer (ANLb). Dit 
betekent dat we alle taken voor 
het agrarisch natuurbeheer zelf 
kunnen doen. Op basis van het 
kwaliteitshandboek voeren we 
het werk uit. Het Natuurbeheer-
plan van de provincie Utrecht 
is bepalend voor de grenzen 
en doelen van het uit te voeren 
beheer. A & E heeft in 2013 een 
beheervisie gemaakt en die met 
de leden besproken. Dit geheel 
was de basis voor het plan 
2016. In oktober is de uitvoering 
met alle deelnemers geëvalu-
eerd. Elders vinden jullie daar-
van de resultaten. Bij die ge-
sprekken is gebleken dat er veel 
waardering is voor onze aanpak. 
Het bestuur heeft de resultaten 
toegelicht tijdens een gesprek 
met de provincie Utrecht. 
Vanuit mijn rol als voorzitter wil 
ik alle waardering uitspreken 
voor iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen aan de uitvoe-
ring van het agrarisch natuurbe-
heer. Mijn waarneming is dat we 
samen gemotiveerd aan de slag 
zijn gegaan om weidevogelbe-
heer tot een succes te maken. 
Het mozaïekbeheer en het in-
zetten van greppelplas-dras is 
de kern van succesvol beheer. 
Dat staat nu en dat is door ie-

dereen positief ontvan-
gen en uitgevoerd. De 
resultaten geven aan dat 
we op de goede weg zit-
ten. Daarom zal het plan 
voor 2017 vergelijkbaar 
zijn met dat van 2016.
Heel bijzonder is dat in 
Eemland veel beheer 
ligt op huiskavels van 
melkveebedrijven. Voor 
de meeste boeren hier is 
dat geen bijzonderheid. 
Het is hier goed uitvoer-
baar en inpasbaar in de 
bedrijfsvoering. Toch krijg 
ik van elders veel vragen daar-
over. Men vraagt zich af hoe wij 
beheer op huiskavels kunnen 
doen. Voor Eemland is het niet 
anders mogelijk en wij hebben 
gezocht naar een verbinding 
tussen melkveehouderij en ef-
fectief weidevogelbeheer. Ik stel 
vast dat dit ons goed lukt. Ja, 
er zijn verbeteringen mogelijk, 
maar de benadering blijft het-
zelfde. Daarbij zijn marktconfor-
me vergoedingen noodzakelijk 
om de inspanning van de boer 
en verlies aan grasproductie te 
belonen.
Ook bijzonder is dat de gesprek-
ken met de deelnemers gevoerd 
worden door onze boeren be-
stuursleden. Samen, bestuur 
en deelnemers, gaan ze voor 
eff ectief beheer voor weidevo-
gels. We hebben er bewust voor 
gekozen om niet met (externe) 
deskundigen te werken die geen 
relatie hebben met het melkvee-
bedrijf. Daar zijn we als collectief 
de enige in. Ook dat gaat uitste-

kend en effi  ciënt. Boeren leren 
van boeren en spreken elkaar 
daar op aan. Samen resultaten 
boeken is daarbij noodzakelijk.
Onze coördinator Wilhelm Bos 
moet veel inspanning verrichten 
om alles foutloos in de syste-
men in te voeren en ook de 
deelnemers te laten zien wat 
de resultaten zijn. Jullie hebben 
allemaal een map gekregen met 
die gegevens. Het kost Wilhelm 
veel tijd en daarom is een goede 
samenwerking nodig en moe-
ten vragen van zijn kant snel 
en goed worden afgewerkt. Dat 
scheelt tijd en inspanning. In de 
meeste gevallen gaat dit uitste-
kend en de coördinator heeft de 
zaken goed voor elkaar
Voor de komende jaren is dat 
met het verkrijgen van de be-
schikking voor zes jaar veilig 
gesteld. Nogmaals hulde aan ie-
dereen. Laten we zo door gaan!

♣ Warmelt Swart 
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Ontwikkelingen in de melkveehouderij en kringloopwijzer
In Eemland hebben veel boe-
ren ervoor gekozen om met 
hun bedrijf deel te nemen aan 
agrarisch natuurbeheer. Op 
dertig melkveebedrijven ligt een 
plas-dras met minimaal 10% 
uitgesteld maaibeheer. Voor 
melkveehouders zijn het lastige 
tijden. De melkprijs is te laag om 
een goed inkomen te kunnen 
halen. De overheid en de sector 
worstelen met de milieu-doelen. 
Het plan voor de fosfaatrechten 
zoals dat gepresenteerd is gaat 
voorlopig niet door. Koe in de 
wei, speciale melk uit weidevo-
gelgebieden, kringlooplandbouw 
met inzicht in de mineralen 
kringloop op het bedrijf en zo 
zijn er nog wel meer zaken die 
spelen. Het is zeer lastig om 
dan als ondernemer de koers te 

bepalen. Waar moet het bedrijf 
naartoe, kijkend over tien jaar 
of zelfs langer? Investeringen 
kennen een lange terugverdien-
tijd. Als collectief hebben we na-
drukkelijk afgesproken dat alle 
ontwikkelingen moeten passen 
in de afspraken rond het afge-
sloten beheer. Zo niet, dan is dit 
een argument om de overeen-
komst te beëindigen.

Het bestuur hecht er veel belang 
in om de kringloopwijzer te gaan 
gebruiken om inzicht te hebben 
in de mineralenstroom op het 
bedrijf. In Eemland zijn al veel 
studiegroepen actief. Maar er 
zijn ook nog bedrijven die niet 
meedoen. Wij vinden het van 
groot belang dat iedereen en 
speciaal de deelnemers aan 

het agrarisch natuurbeheer de 
kringloopwijzer gaan gebruiken. 
Wij willen inzicht krijgen in de 
eff ecten van uitgesteld maaibe-
heer of plas-dras op de kring-
loop. Maar ook in de eff ecten op 
de voeding voor de koeien en 
het jongvee.
Samen met Wim van de Geest 
pakken we dit op en roepen 
jullie op daaraan mee te gaan 
doen. Het is in jullie belang dat 
je de gevolgen van de kringloop 
op je bedrijf kent en daarmee je 
bedrijf voor de toekomst de goe-
de richting op kunt sturen.

♣ Warmelt Swart

De grondgebruiksbank
In de afgelopen jaren hebben 
we gebruik kunnen maken 
van zo’n 80 ha grasland in de 
Grondgebruiksbank (GGB). 
Dankzij dat project konden wij 
al een aantal jaren een aantal 
plas-draslocaties inrichten. Het 
plas-drasproject is vervolgens 
doorgestart en dat heeft ertoe 
geleid dat we dit jaar in het 
weidevogelplan 44 plas-dras-
locaties konden realiseren, Die 
werden gefi nancierd door de 
Provincie Utrecht en Vogelbe-
scherming. De pompen en zon-
necollectoren zijn eigendom van 

de vereniging en in bruikleen 
gegeven aan de deelnemers.
Voor de gronden in de GGB 
hebben we gebruikgemaakt van 
de BBL-gronden en van gronden 
van de gemeenten Bunschoten 
en Amersfoort. De BBL-gron-
den worden echter verkocht. Er 
loopt nu een project voor ruiling 
en verkoop. Of dat dit jaar af-
gerond gaat worden is nog niet 
duidelijk. Dit betekent dat we 
voor 1 januari geen duidelijkheid 
zullen hebben. Het kan ook be-
tekenen dat er vanaf 2017 geen 
BBL-gronden meer beschikbaar 

zullen zijn. De leden zullen pas 
in januari vernemen of en zo ja 
hoeveel percelen beschikbaar 
komen. Het bestuur gaat ervan 
uit dat dit zeer beperkt zal zijn. 
De GGB zal ingezet worden 
voor de te realiseren doelen in 
het agrarische natuurbeheer. Als 
er nog andere grondeigenaren 
zijn die hun gronden via de GGB 
bij boeren in gebruik willen ge-
ven,  dan kunnen zij zich bij ons 
melden.

♣ Warmelt Swart

In het vroege voorjaar trekken natte plekken in de reservaatgebieden erg veel steltlopers aan. In die tijd foerageren de vo-
gels er vaak in grote groepen.
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Onderzoek en fi nancie-
ring
Alterra
Er wordt veel onderzoek uit-
gevoerd naar het beheer van 
weidevogels. Alterra, één van 
de instituten van de Wagenin-
gen Universiteit, doet veel on-
derzoek. Zij hebben een model 
ontwikkeld voor Beheer op Maat 
(BOM). Er wordt nu gekeken 
naar verbeteringen. A & E is 
daar bij betrokken. Onze plas-
dras benadering speelt daar een 
belangrijke rol bij. Dit voorjaar is 
op zestien locaties gras gewon-
nen en wordt het onderzocht 
op botanische samenstelling en 
voederkwaliteit. Dit is nog in de 
uitwerkingsfase.  A & E wil graag 
ook inzicht hebben in de bemes-

tingstoestand van de percelen. 
Zo krijg je samen inzicht in de 
uitgangspunten en resultaten 
van de plas-draslocaties. In de 
aanvraag voor derogatie is op 
veel percelen grondonderzoek 
uitgevoerd. Deze informatie is 
voor ons mooi om in dit onder-
zoek mee te nemen. De vinger 
aan de pols houden is onze 
insteek. Wanneer gaat het goed 
en wanne er minder. Wat moeten 
we doen om de situatie voor 
boer en weidevogel te verbe-
teren. Dat kan als je de feiten 
kent. Daarom bemoeien wij ons 
met het onderzoek naar eff ec-
tiviteit van weidevogelbeheer. 
Ook voor andere doelsoorten 
staat onderzoek op de rol. Bij 
landschap en waterdoelen is 
ook de vraag welke doelen gaan 
we realiseren en wat zijn daarbij 

de criteria en randvoorwaarden. 
Samen met de deelnemers wil-
len we dit gaan oppakken. Want 
ons credo is erbij zijn en niet 
verrast worden.

Groenfi nanciering
Het deelnemen aan agrarisch 
natuurbeheer geeft de mogelijk-
heid tot groenfi nanciering. Dit 
betekent dat bij investeringen op 
het bedrijf een lagere rente kan 
worden bedongen. Alle collec-
tieven zijn daarvoor gemachtigd 
om hun deelnemers de groenfi -
nanciering af te laten sluiten. De 
bank kan jullie daar meer over 
zeggen en wij kunnen jullie de 
gewenste waarborgen geven. 
Voor informatie kun je je met mij 
in contact treden.

♣ Warmelt Swart

Plas-dras
In ANLb 2016 zijn we begonnen 
met de aanleg van plas-drassitu-
aties. In de voorgaande drie jaar 
hebben we in het kader van de 
grondgebruiksbank al kunnen 
ervaren wat de mogelijkheden 
waren van een greppel vol laten 
lopen of zelfs een sloot vol zet-
ten met water. Dit om een plek 
te creëren voor weidevogels om 
aan te sterken bij aankomst in 
maart en hierna in de buurt te 
nestelen en om vervolgens de 
jonge pullen van voedsel te kun-
nen voorzien.
In de voorbesprekingen met de 
provincie hebben we 1% plas-
dras afgesproken van de totale 
oppervlakte die in het beheer 
zit (1500 ha). In het verleden 
moesten de boeren zelf de grep-
pel vol zetten. Hier wilden we 
vanaf want het geeft veel versto-
ring als de pomp bij de wetering 
staat en je moet er iedere week 
met de trekker naartoe rijden. 
Ook rijd je dan over het land 
in een rustperiode. In maart 
en april lukt het nog wel om de 
greppel vol te houden, maar in 

mei verdampt er veel meer wa-
ter en hebben de boeren minder 
tijd om te pompen.
Kortom we hebben een plan bij 
de provincie neergelegd waarin 
we veertig pompen op zon-
ne-energie wilden hebben. In-

clusief de aanlegkosten was het 
project begroot op een totaalbe-
drag van €200.000,00. Hiermee 
is de provincie akkoord gegaan 
en konden we in februari aan 
de slag.

Eén van de pompinstallaties met zonnepaneel die werden ingezet voor plas-dras 
bij een deelnemer aan ANLb in Eemland.,
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Eerst hebben we gekeken 
waar de pompen moesten ko-
men en wat er nog te doen viel 
aan de dammen en aan de 
afvoer. De pompen hebben we 
geplaatst vóór 15 maart. Ook 
hebben we nog drie pompen bij 
de ‘pareltjes’ gezet en nog één 
pomp als proef van een ande-
re leverancier. In totaal dus 44 
pompen met zonnepanelen. We 
hebben het project uitgevoerd 
in samenwerking met Aart van 
Breejan van Aqua Delta.
De plas-drassen zijn in de loop 
van het seizoen opgemeten 
door Gert-Jan Elbers. Het doel 
was om na te gaan of de afge-
sproken omvang was gereali-

seerd. Als gevolg daarvan zijn 
nog enkele aanpassingen in het 
veld gedaan om uiteindelijk aan 
de 15 ha plas-dras te komen.
De pompen hebben het uitste-
kend gedaan, zelfs de ijsbaan 
bij Melis en Hijmen Hoolwerf 
is op peil gebleven. De pom-
pen konden op 1 juni uit en op 
15 juni kon het gras gemaaid 
worden. Sommige deelnemers 
hebben dit gedaan en andere 
hebben gewacht tot 20 juli op 
mooi weer. Door de natte peri-
ode was het soms moeilijk om 
tot de greppel te maaien en het 
gras weg te halen. Hopelijk is 
het volgend jaar droger en kan 
alles gelijk na 15 juni gemaaid 

Resultaten weidevogelbeheer 2016

worden. Het nut van een goed 
werkende plas-dras is bij een 
droog voorjaar nóg beter voor 
de weidevogels.

♣ Gert-Jan de Jong &
René Stalenhoef

Het seizoen 2016 ligt achter ons 
en wat koud en nat begon is 
toch nog mooi geëindigd.
Het voorjaar bracht niet veel 
goeds voor de weidevogels. Na 
de op één na zachtste winter 
uit de geschiedenis bleef een 
vroege start van de lente in 
maart uit. Het vroor maar liefst 
dertien keer in maart. Na deze 
koude maand kwam de natte 

april maand met als dieptepunt 
13 april waarop bij ons in de 
polder zelfs 42 mm regen viel. 
Hierdoor zijn er in het reservaat 
bij Eemnes (dat al een hogere 
waterstand had) heel veel wei-
devogelnesten onder water ko-
men te staan!
De maand mei was juist weer 
erg warm maar had een nat 
einde. Daarna volgde de warme 

maar kletsnatte maand juni.  

Greppelplas-dras
Binnen het ANLb hebben we bij 
41 van de 61 deelnemers een 
plas-draslocatie kunnen aan-
leggen, maar het eff ect was in 
het voorjaar niet zo sterk te zien 
als we hadden gehoopt: de hele 
polder was bijna plas-dras door 
de vele regenval! Later in het 

4

Een greppel in de Zuidpolder te Veld die behoorlijk nat gehouden werd met be-
hulp van één van de pompen die A & E ter beschikking had gesteld.

Enkele tips

• Frees in het najaar de 
greppel goed uit. Dit zorgt 
ervoor dat hij goed volloopt 
en wat nog belangrijker is zo 
loopt hij 1 juni ook weer snel 
leeg, zodat de grond weer 
opdroogt.

• Zorg ervoor dat de uitloop-
slang niet in het water ligt, 
want als de pomp stopt 
loopt het water weer terug 
naar de sloot.

• Controleer af en toe de 
pomp op vervuiling.

• Zorg ervoor dat de pomp 
niet droogloopt. Bij twijfel 
stekker eruit halen en de 
oorzaak opzoeken. In de 
Zuidpolder te Veld zijn dit 
voorjaar acht pompen gered 
door Kees Groenestein, 
nadat het waterschap het 
peil had laten zakken voor 
onderhoudswerk aan een 
stuw.

• Ruim na 15 juni de pomp en 
het paneel zo snel mogelijk 
op om beschadigingen te 
voorkomen. Laat het water 
eruit lopen.

• Als het in het voorjaar nat is 
probeer dan het zonnepa-
neel er al te hebben staan 
als het een beetje vriest 
voor 1 maart.
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SNL ANLb

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oppervlak (ha) 2462 2447 2534 2716 3307 3277 1499
Nesten Kievit 1173 1019 992 924 923 919 519
Nesten Grutto 243 170 354 349 343 326 302
Nesten Tureluur 117 68 201 218 192 175 175
Nesten Scholekster 100 91 111 126 101 150 91
Nesten Totaal 1633 1348 1658 1617 1559 1570 1087

Tabel 1 - Overzicht van de beheerde oppervlakken en de nesten van 
vier soorten weidevogels over de jaren 2010-’15 (SNL) en 2016 (ANLb).
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Figuur 1 - Het aantal nesten over de periode 2010-’16 van vier primai-
re weidevogelsoorten.

seizoen bleken de plas-dras-
locaties een uitstekende plek 
voor de vogels met hun jongen 
om voedsel te zoeken en om er 
beschutting te vinden. Er zijn 
heel wat vogels met jongen ge-
teld 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 eff ect te zien van de 
greppels met water, als de vo-
gels aankomen en de plas-dras 
gaan gebruiken als plek voor 
voedsel en beschutting. Van 
daar uit kunnen ze dan in de 
omringende percelen gaan nes-
telen.

De legsels
Het oppervlak van het beheerde 
gebied en de gevonden legsels 
van de primaire weidevogels 
(de vier soorten waarop speci-
aal gelet wordt) over 2016 zijn 
weergegeven in Tabel 1. Het 
verloop van de nesten is te zien 
in Figuur 1.
Wat opvalt is dat we binnen de 
oude regeling ‘Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap’ (SNL) de 
laatste jaren 3200 ha beheer-
den, waarvan nu binnen de AN-
Lb-regeling nog maar 1500 ha 
over is. Je zou dan misschien op 
het eerste gezicht ook de helft 
van de nesten verwachten maar 
dat is duidelijk niet het geval.
Dat is ook logisch want we heb-
ben ervoor gekozen dat alleen 
agrariërs mee kunnen doen 
die afgelopen jaren voldoende 
nesten hadden, waardoor er 
nogal wat deelnemers afvielen. 
Blijkbaar hebben we wel een 
zodanig gebied gekozen dat 
evenveel nesten van de Ture-
luur gevonden zijn als vorig jaar 
en ook voor de Grutto geldt dat 
die blijkbaar vrijwel allemaal 
binnen ons kerngebied zitten. 
De Kievit laat ten opzicht van de 
voorgaande jaren wel een dui-
delijke terugval zien. Dat wordt 
gedeeltelijk veroorzaakt omdat 
de hele polder ten oosten van 

5

Sommige percelen met plas-dras waren ook in dit eerste jaar al behoorlijk krui-
denrijk. Dat was met name op percelen die ook de voorgaande jaren al niet inten-
sief bemest waren geweest.
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het dorp buiten het kernge-
bied valt. Daar zitten een aantal 
agrariërs met maïs die dit jaar 
122 nesten van de Kievit had-
den. Maar ook als we die had-
den kunnen tellen dan komen 
we nog niet aan de aantallen die 
we vorig jaar haalden. We horen 
dan ook van alle kanten dat er 
veel minder Kieviten in de polder 
(en in heel Nederland) zaten.
Hoewel de Grutto vaak alle 
aandacht krijgt wordt het tijd om 
ons ook over de Kievit zorgen te 
gaan maken!
Bij het vergelijken van de cijfers 

moeten we wel in het achter-
hoofd houden dat dit eigenlijk 
niet goed kan omdat we de 
afgelopen zes jaar binnen SNL 
een heel ander gebied hadden! 

Verliesoorzaken
Als we kijken hoeveel van de 
nesten nu daadwerkelijk uit kwa-
men dan zien we dat 72% uit 
kwam (Tabel 2).
De grootste verliesoorzaak is 
predatie. Hoewel lang niet al-
tijd bekend is door welk dier de 
eieren opgevreten zijn kunnen 
we wel uit waarnemingen in 

het veld vaststellen dat de Vos 
en de Zwarte Kraai de grootste 
boosdoeners zijn, naast natuur-
lijk de vrijwel onzichtbare Her-
melijn. Een percentage van 17% 
is aan de hoge kant ten opzichte 
van het langjarige gemiddelde. 
Voor A & E is dit aanleiding om 
binnenkort om de tafel te gaan 
zitten met de plaatselijke Wild-
beheereenheid (WBE) om te 
kijken wat we hieraan kunnen 
doen.

Evaluaties
Na het seizoen is het uitgevoer-
de beheer besproken met de 
deelnemers tijden de evaluatie-
gesprekken. Iedere deelnemer 
kreeg ongeveer een half uur om 
samen met de beheercommissie 
het afgelopen jaar te bespreken 
en eventuele wijzigingen (lees 
versterkingen) in het beheer 
aan te geven. Tijdens de eva-
luatiegesprekken werden veel 
lovende woorden gesproken 
over de pompen op zonne-ener-
gie bij de plas-draslocaties. 
Vier deelnemers die nog geen 
greppelplas-dras hadden willen 
vanaf 2017 ook een pomp gaan 
inzetten om een natte situatie te 
creëren. Daarnaast zijn er diver-
se deelnemers die meer zwaar 
beheer willen in de vorm van 
kruidenrijk grasland. De beheer-
commissie gaat bekijken of alle 
wensen in 2017 te verwezenlij-
ken zijn, waardoor er een nog 
beter plan op tafel kan komen!
♣ Wilhelm Bos

6

Na een koude start aan het begin van het broedseizoen volgden nog enkele zeer 
natte perioden. Toch eindigde het seizoen voor de weidevogels succesvol.

Tabel 2 - Uitkomsten en de verliesoorzaken van de beschermde nesten op percelen met legselbescherming in 2016.

Gevonden legsels
(aantal nesten)

Verliesoorzaken
(aantal nesten)

Totaal
gevonden

Resultaat 
bekend

Uitge-
komen

Niet uitge-
komen

Uitkomst-
percentage

Door
predatie

Door
beweiden

Verlaten 
nesten

Oorzaak 
onbekend

Grutto 302 180 126 54 70% 36 1 5 12
Kievit 519 413 296 117 72% 70 0 15 32
Scholekster 91 60 44 16 73% 9 0 1 6
Tureluur 175 95 73 22 77% 13 0 8 1
TOTAAL 1087 748 539 209 128 1 29 51
Percentage 72% 28% 17% 0% 4% 7%
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Monitoring broedvogel territoria 2016
Veel deelnemers aan het ANLb 
hebben het dit seizoen gemerkt: 
er waren nogal wat mensen in 
en rond de percelen aanwezig! 
Het betrof onder anderen men-
sen die gingen ‘monitoren’.

Wat is monitoring?
In het kort komt het erop neer 
dat A & E de broedresultaten en 
het vliegvlug worden van de kui-
kens moet verantwoorden aan 
de provincie. Het doel van de 
monitoring is daarom dat we wil-
len vaststellen hoeveel broedvo-
gels er nou eigenlijk in de polder 
zitten en (belangrijk!) hoe hun 
aantal zich gedurende de jaren 
ontwikkelt. Natuurlijk hebben 
we ook de nestgegevens, maar 
op de percelen met uitgestelde 
maaidatum (het zogenaamde 
‘zwaar beheer’) geldt een rust-
periode en dus mogen er in die 
periode op de desbetreff ende 
percelen geen nesten gezocht 
worden. De broedvogels die 
daar zitten zouden we dan dus 
missen. Daarom gaan we jaar-
lijks vijf keer per seizoen in de 

polders kijken waar de vogels 
zich bevinden. Dit wordt gedaan 
volgens de richtlijnen van het 
Broedvogel Monitoring Project 
(BMP) van Sovon en het wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers van 
de Vogelwerkgroep Het Gooi en 
Omstreken, die daarvoor door A 
& E zijn ‘ingehuurd’. Zij werden 
ingewerkt door het volgen van 
een cursus, die onder leiding 
stond van Celine Roodhart.
Voor meer informatie over BMP- 
methode zie: https://www.sovon.
nl/nl/bmp.
Daarnaast is er dit jaar – in 
opdracht van de provincie – ook 
een monitoring in de polders uit-

gevoerd door medewerkers van 
Sovon. Deze monitoring zal pas 
weer over vijf jaar plaatsvinden. 
Bij de eerste drie ronden wordt 
er vanaf de weg en of vanaf een 
kavelpad gekeken met verrekij-
kers. Bij de laatste twee ronden 
gaan de tellers het perceel in 
om zo een ‘alarmtelling’ te kun-
nen doen: de vogels alarmeren 
als ze jongen hebben.

De resultaten
Sovon heeft alle polders binnen 
het kerngebied bekeken (3298 
ha), terwijl onze vrijwilligers 
alleen het zwaar beheer beke-
ken hebben (dat was 342 ha 

7

In het oostelijk gebied aan de Zevenhuizerstraat wordt veel maïs verbouwd. Die 
percelen zijn erg aantrekkelijk voor weidevogels.

Figuur 3 - Het aantal territoria vergeleken met het 
aantal gevonden nesten.
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Figuur 2 - Vergelijking van de territoria vastge-
steld door Sovon en door A & E.
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Sovon A & E

Grutto 321 174
Kievit 382 128
Scholekster 119 33
Tureluur 165 84
Oppervlak (ha) 3298 342

Tabel 3 - Het aantal territoria gevonden door So-
von in het kerngebied en door A & E op zwaar be-
heer in 2016.

Soort
Vastgestelde

territoria
(Sovon)

Gevonden 
nesten
(ANLb)

Grutto 321 296

Kievit 382 421

Scholekster 119 84

Tureluur 165 168

Tabel 4 - Het aantal territoria vastgesteld door So-
von en het aantal nesten op legselbeheer gevon-
den en beschermd door A & E.
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LezingLezing
leven en de relatie met 
melkveehouderij maar 
ook met weidevogels 
Weidevogelland moet 
wel worden bemest. Wat 
betekent dat voor het 
bodemleven en wat voor 
de graslandproductie? 
Welke beheermaatre-
gelen beïnvloeden het 
bodemleven en wat heeft 
dat voor het eff ect op de 
functies van het bodem-
leven voor het melkvee-
bedrijf?
Kortom, veel vragen. 
Daaraan gaan we aan-
dacht geven op 7 decem-
ber a.s.

WS

Dr. ir. Nick J.M. van Eeke-
ren is Senior Onderzoe-
ker Agrobiodiversiteit en 
Duurzame Veehouderij. 
Hij zal een inleiding geven 
op de komende najaars-
vergadering.
Nick van Eekeren heeft 
veel onderzoek gedaan 
naar bodem en bodem-

ofwel 10,4% van de polders 
die door Sovon zijn onderzocht). 
Je kunt echter niet verwachten 
dat Sovon tien keer zoveel moet 
vinden omdat ze een tien keer 
groter oppervlak onderzocht 
hebben. Zij bekeken namelijk 
ook veel percelen waar hele-
maal geen vogels zitten, terwijl 
onze vogeltellers alleen keken 
op percelen met zwaar beheer. 
Dat zijn juist percelen waar vo-
gels te verwachten zijn.
Als je bekijkt dat wij 1400 ha 
onder contract hebben (waar 
in voorgaande jaren weidevo-
gel nesten zaten) dan zou het 
logisch zijn dat Sovon hier vier 
keer zoveel territoria telt als dat 
wij doen. Tenminste als je ervan 
uit gaat dat de vogels willekeurig 
verdeeld zitten over de percelen. 
Uit de gegevens blijkt dit echter 
niet (Tabel 3, Figuur 2). Dat kan 
twee dingen betekenen:

1. De vogels zitten geconcen-
treerd 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 meer tijd dan de Sovon 
medewerkers). 

Het meest waarschijnlijk is een 
combinatie van deze twee fac-
toren.
Kijken we naar de gevonden 
nesten (dus territoria op de 
percelen met legselbeheer) ten 
opzichte van de gevonden terri-
toria van Sovon dan zien we dat 
Sovon zeker niet alle territoria 
waarneemt (Tabel 4, Figuur 3). 
We vinden immers meer nesten 
van de Kievit en de Tureluur op 
onze beheerde 1400 ha dan dat 
Sovon territoria waarneemt op 
3300 ha! De conclusie is dat je 
bij dit soort onderzoeken nooit 
alle vogels kunt waarnemen die 
zich in de polder bevinden. Er 
zitten er meer!
Toch kun je niet zonder monito-
ring, want dan zou je alle territo-
ria op zwaar beheer niet kunnen 

meenemen in de resultaten die 
aan de provincie moeten worden 
aangeleverd. En dan zou het 
erop lijken dat er veel minder 
vogels op de beheerde percelen 
zitten dan dat werkelijk het geval 
is. Ook al levert monitoring niet 
de exacte aantallen op, je kunt 
wel vergelijkingen maken als de 
methode gedurende een aan-

tal jaren wordt toegepast. Dus 
ook volgend jaar zullen onze 
mensen de belangrijke taak van 
monitoren weer op zich nemen. 
We hopen zo over vijf jaar een 
duidelijke trend te kunnen waar-
nemen en te rapporteren aan de 
provincie. Uiteraard hopen we 
op een stijgende trend!
♣ Wilhelm Bos
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