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Inleiding
2021 is het zesde jaar op rij dat de mozaïekscan in het werkgebied van 
Agrarisch Collectief Rijn en Gouwe Wiericke werd uitgevoerd door DNatuur. 
Voor de monitoring een bijzonder jaar, omdat het hele werkgebied nu twee 
maal onderzocht is. Per jaar werd ongeveer een derde van het gebied 
onderzocht. 

Maar 2021 is ook een bijzonder jaar, omdat in de voorgaande 6 jaar 
belangrijke weidevogels zoals de grutto in aantal is toegenomen in het 
werkgebied van RGW. Waar we als agrarisch natuurbeschermers hoopten 
de achteruitgang van de grutto te kunnen stoppen, is deze nu zelfs 
veranderd in een toename. 

Ook bij andere collectieven in het Groene Hart nemen de weidevogels in aantal
toe en 2021 is ook landelijk een goed jaar geweest (bron: 
weidevogelbescherming.nl). 

En dat is heel goed nieuws, maar de weidevogels in boerenland blijven erg 
kwetsbaar en afhankelijk van van individuele boeren. Een verandering in 
waterstand, bemesting, maaien of beweiden door een bedrijf kan zomaar 
betekenen dat de weidevogelpopulatie van een polder verdwijnt. 

Maar andersom kan het ook betekenen dat de weidevogels in een polder in 
aantal toenemen door het toepassen van ruige mest, een plas dras, een 
rustperiode voor de weidevogels. Het lot van de weidevogels ligt in de handen 
van de boeren. 

Om als collectief en als agrariër de beste keuze op het gebied van 
natuurbeheer en bedrijfsvoering te kunnen maken, is een meetinstrument 
nodig. De mozaïekscan heeft -naast registratie van nestgegevens en 
waarnemingen van boeren, vrijwilligers en gebiedscoördinatoren- aangetoond 
hiervoor een nuttig instrument te zijn, zowel in het broedseizoen als in een 
terugblik zoals deze. 

Dit rapport gaat niet zozeer in op de resultaten van 2021, maar op de resultaten
van 2016-2021, per soort, als gebied en per polder.
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Gebied en collectief

Gebied
Het werkgebied van RGW (afb. 1 en 2) omvat voornamelijk graslandpolders van
100-500 Ha, omgeven door bomen, huizen of wegen. Slechts enkele gebieden 
zijn groter. In de polders zelf zijn meestal maar weinig bosjes of huizen. Hierin in
wel een zekere gradiënt te zien: ten noorden van de A12 zijn de polders vaak 
weidser en boomlozer. Ten zuiden van de A12 zijn meer landschapselementen 
zoals kaden en geriefbosjes te vinden. 

Het gebied kent het Netwerk Natuur Nederland (NNN), vaak gericht op kleine 
zoogdieren en insecten. Verschillende grote en kleine natuurgebieden zijn hier 
onderdeel van, zoals de Nieuwkoopse plassen, een deel van de Reeuwijkse 
plassen maar ook kleine terreinen, bv langs Het Voshol. In afb. 2 is de NNN 
goed te zien (groen) van noord naar zuid tussen en in de verschillende RGW 
deelgebieden. 

Aan de westkant grenst het gebied deels aan de boomkwekerijen van Boskoop,
maar aan alle andere kanten grenst het gebied aan open graslandgebieden. 
Het hele werkgebied van RGW is dan ook onderdeel van het Groene Hart. 
Binnen het werkgebied liggen enkele steden en dorpen, zoals Alphen aan den 
Rijn, Gouda, Bodegraven, Reeuwijk.

Agrarisch collectief Rijn en Gouwe Wiericke
De 185 boeren die via RGW aan agrarisch natuurbeheer meedoen hebben over
het algemeen bedrijven van 80-130 koeien, wat in het Groene Hart (en ook 
landelijk) gemiddeld is. Niet alle boeren in het gebied doen mee: agrarisch 
natuurbeheer is vrijwillig. In afbeelding 2 is te zien waar door RGW 
beheerafspraken zijn gemaakt. 
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Hoe zit het collectief Rijn & Gouwe Wiericke in elkaar:

• Deelnemers vormen de vereniging Rijn & Gouwe Wiericke 
• Deelnemers zijn verdeeld in 4 geografsche deelgebieden 
• Er is 1 bestuur bij Rijn & Gouwe Wiericke. 
• Elk deelgebied heeft een gebiedscoördinator. 
• Er is 1 overall coördinator.
• Er is een autonome vrijwilligersgroep. 
• Er is een externe adviseur/ecoloog.
• Het collectief Rijn & Gouwe Wiericke is één van de 40 collectieven in 

Nederland (afb. 1 ).
• In Provincie Zuid Holland zijn 8 collectieven actief.
• Boerennatuur Zuid Holland ondersteunt deze collectieven m.b.t. 

provinciale zaken.
• Collectieven zijn gecertifceerd en werken conform hun 

kwaliteitshandboek. 
• De 40 collectieven in Nederland vormen samen de vereniging 

Boerennatuur Nederland.

Afbeelding 1: Werkgebied van Rijn & Gouwe Wiericke. Bron: 
www.boerennatuur.nl
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Afbeelding 2: De verschillende deelgebieden van RGW, met daar naast (en soms in) de NNN) (groen). De donker gekleurde percelen 
binnen de deelgebieden kennen een weidevogel contract (nestbescherming of een rustperiode)
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Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer bestaat anno 2021 al lang niet meer alleen uit stokken 
bij nesten zetten en er strak omheen maaien. De natuurkennis en daarmee de 
professionaliteit van agrarische natuurverenigingen/collectieven en boeren is in
de afgelopen decennia enorm toegenomen. Gecombineerd met de al veel 
oudere kennis van het boerenbedrijf is er veel potentie om een groot deel van 
Nederland verantwoord en natuurinclusief te beheren. 

Het agrarisch natuurbeheer kent een uitgebreid scala van beheerafspraken, 
vaak pakketten genoemd. Er zijn pakketten op het gebied van 
weidevogelbeheer, maar ook op het gebied van biodiversiteit en landschap. 
Vergoeding is altijd op basis van onkostenvergoeding, omdat Europese 
wetgeving dit verplicht. 
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Een 'zonnepomp' pompt.. water, op zonne-energie, om grasland plas-dras te maken, een belangrijk 
onderdeel van het moderne agrarisch natuurbeheer.
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Enkele bij RGW afgesloten pakketten
Om een indruk te geven van de bij RGW afgesloten weidevogel 
beheerpakketten, zijn hieronder enkele voorbeelden opgenomen, met de 
belangrijkste voorschriften (bron: Rijnengouwewiericke.nl). Deze opsomming is 
een voorbeeld, niet volledig.

Legselbescherming: de basis van agrarisch natuurbeheer. Het pakket 
legselbescherming is een veel afgesloten pakket en valt onder 'licht beheer'. 
Het gewas wordt vnl. gebruikt t.b.v. (melk) veehouderij. Voor bewerking wordt 
actief gezocht naar nesten. 

Daarnaast zijn er de pakketten die onder 'zwaar beheer' vallen, zoals:

Grasland met rustperiode: dit betreft de afspraken waarin gedurende een 
periode in het voorjaar geen enkele bewerking plaatsvindt. De vogels hebben 
hier dus alle rust. 

Kuikenvelden (last minute beheer): wanneer in een perceel met 
legselbescherming of een rustperiode nog vogels aanwezig zijn, wordt vaak 
een aanvullende rustperiode afgesproken of een plas-dras situatie 
gerealiseerd.

Kruidenrijk grasland: hiervan is sprake als bepaalde kruiden aanwezig zijn. 
Daarnaast wordt bij kruidenrijk grasland voor weidevogels een rustperiode 
toegepast.

Extensief beweid grasland: door beweiding met vee in zeer kleine 
dichtheden wordt een gevarieerd grasland gerealiseerd.

Om een gevarieerd weidevogel mozaïek te krijgen, stimuleert RGW het afsluiten
van meer pakketten door middel van een extra combinatietoeslag. 
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Oppervlakte gecontracteerd beheer 
In afb. 3 is te zien dat in de loop der jaren de oppervlakte legsel beheer is 
toegenomen. Ook is er een toename (van ongeveer 28% in zes jaar) in 'zwaar 
beheer' (beheerpakketten zoals een rustperiode in voorjaar, plas-dras, 
kruidenrijk gras), in 2021 bedraagt dit 24% van het totale beheerpakket in het 
gebied.

Afb. 2 geeft een ruimtelijk beeld van het gecontracteerde beheer, waarbij 
opvalt dat in de deelgebieden altijd grotere of kleinere delen zonder agrarisch 
natuurbeheer zijn: de boeren die 'niet meedoen'. 

Per deelgebied zijn er verschillen, in afb. 4 weergegeven per deelgebied. Ook 
hier zien we over het algemeen een toename in legselbeheer. Het zwaar 
beheer (afspraken over een korte of lange rustperiode in het voorjaar met 
aanvullende maatregelen zoals water op het land of voorbeweiding door vee) 
neemt vaak toe, met fuctuaties per jaar. 
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Afbeelding 3: legselbeheer en zwaar beheer van 2016-2021 in gehele werkgebied
van RGW.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1885 1974 1888 1998 2083 2064

totaal zwaar beheer 497 472 492 573 612 634
totaal legselbeheer

Afbeelding 4: Legsel- en zwaar beheer in de verschillende deelregio's (per 
delegebied, agrarische natuur vereniging)

Weide en Waterpracht 2016 2017 2018 2019 2020 2021
439 442 417 419 479 449

zwaar beheer 123 166 154 198 206 232

2016 2017 2018 2019 2020 2021
151 174 153 177 194 192

zwaar beheer 87 58 65 69 58 75

De Wetering 2016 2017 2018 2019 2020 2021
635 636 530 618 615 628

zwaar beheer 126 97 122 128 168 155

De Lange Ruige Weide ZH 2016 2017 2018 2019 2020 2021
533 566 604 593 602 607

zwaar beheer 123 116 111 119 118 106

De Lange Ruige Weide Utrecht** 2016 2017 2018 2019 2020 2021
127 156 184 191 193 188

zwaar beheer 38 35 40 59 62 66

afgesloten legselbeheer

De Parmey
afgesloten legselbeheer

afgesloten legselbeheer

afgesloten legselbeheer

afgesloten legselbeheer
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Monitoring: de Mozaïekscan 
DNatuur voert sinds 2016 jaarlijks een mozaïekscan uit in 1/3 van het 
beheergebied van agrarisch collectief Rijn en Gouwe Wiericke (verder RGW 
genoemd). Tellers zijn in de meeste gevallen Marleen van der Lee en Arjan van
Duijvenboden, in enkele gevallen hebben Rienk Geene (2021, delen 
Zuideinderpolder), Wim vd Coevering (polder Bloemendaal 2016) geteld. Het 
gaat om ervaren tellers die vaak een gebied in beide telperioden bezochten. 
De uitvoering van de mozaïekscan is niet veranderd gedurende de twee 
telperioden. 

De mozaïekscan bestaat uit twee monitoringronden: eind april wordt een 
ronde R1 uitgevoerd waarin vooral territoria op ongemaaid gras te zien zijn, 
eind mei volgt ronde R2 waarbij veel reguliere graslanden al zijn gemaaid en 
het effect van weidevogelcontracten zichtbaar is. De mozaïekscan is in feite 
een intensief uitgevoerde ronde 2 en 4 van BMP-W (gangbare 
inventarisatiemethode, ontwikkeld door Sovon). Intensief, omdat -in 
tegenstelling tot BMP-W- de percelen worden betreden en ook alarmerende 
gruttogezinnen worden geteld.

Voor de veldnotatie en eerste gegevensverwerking is gebruik gemaakt van de 
Boerenlandvogelmonitor.nl. Resultaat van het veldonderzoek bestaat uit 
aantallen vogels, gedrag en geografsche data ('stippen'), die door DNatuur 
met QGis verwerkt worden tot kaarten en grafeken. In de verschillende 
grafeken en tabellen wordt gesproken over Periode 1 of 2, en Ronde 1 of 2. 

In dit rapport:

Periode 1 (Per1): Hele telling 2016, 2017, 2018
Periode 2 (Per2): Hele telling 2019, 2020, 2021
Ronde 1 (R1): Telronde eind april
Ronde 2 (R2(: Telronde eind mei

Een set waarnemingen betreft  altijd een Periode en een Ronde. Dus Periode 1
Ronde 1 betreft waarnemingen die eind april in 2016, 2017 en 2018 zijn 
gedaan.
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Waarom een mozaïekscan 
De jaarlijkse monitoring door middel van een mozaïekscan dient een aantal 
doelen:

• Last minute beheeraanpassingen: tijdens de telling worden de 4 
gebiedscoordinatoren dagelijks op de hoogte gehouden van de 
weidevogelsituatie in 'hun' polders. Vaak leidt dit tot maatwerk binnen 
een gebied, zoals het later maaien dan gepland, of het realiseren van 
een greppelplasdras. 

• Jaarlijks inzicht in de weidevogels en beheer: hoe zijn 
beheeraanpassingen dit jaar uitgepakt voor de vogels, wat valt op in een
polder? Dit gebeurt vooral in een gezamenlijke sessie aan het einde van 
het broedseizoen, waarin de gemonitoorde polders worden besproken. 
De ecoloog geef bevindingen weer en bespreekt deze per polder met 
de gebiedscoordinatoren. Ook verschuivingen van hotspots komen in 
beeld. 

• Meerjarige trends in het gebied: het doel van weidevogelbeheer is het 
behouden of doen toenemen van de weidevogelstand. Door 
jaarresultaten met elkaar te vergelijken wordt duidelijk of dit lukt. Anders
gezegd: heeft het ingezette beheerbudget voldoende effect?
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Vogels in het werkgebied van RGW
De twee telperioden (2016-2018 en 2019-2021) geven gelegenheid om een 
beeld te schetsen hoe het met de aantallen vogels in het gebied gaat. Om hier 
een goed beeld van te krijgen, zijn per periode de hoogste aantallen territoria 
per periode genoteerd in afb. 5. De reden hiervoor is dat sommige soorten in 
ronde 1 de meeste territoriale activiteit vertonen en andere soorten in R2. Dit 
kan ook van het voorjaarsweer afhangen. 

Een voorbeeld is de tureluur, die in R1 vaak stil broedt en  niet wordt 
gezien. In R2 hebben veel tureluurs jongen en worden ze vaker 
alarmerend waargenomen. Die vogels hebben een territorium, daarom 
wordt voor tureluur vaak het aantal territoria uit R2 geteld. 

In bijlage 1 is de volledige lijst van aantallen territoria in periode 1 en 2 en 
ronde 1 en 2 te zien. 
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Afbeelding 5: Aantallen territoria in Periode 1 en Periode 2 per soort voor het
hele werkgebied van RGW en de toe- of afname.

Steltlopers Periode 1 Periode 2 toe of afname
Grutto 598 806 34,78%
Kievit 688 826 20,06%
Kleine plevier 2 0 -100,00%
Kluut 2 0 -100,00%
Scholekster 363 410 12,95%
Tureluur 343 373 8,75%
Totaal 1996 2415 20,99%

Eenden Periode 1 Periode 2 toe of afname
Bergeend 91 148 62,64%
Krakeend 130 239 83,85%
Kuifeend 89 77 -13,48%
Slobeend 102 121 18,63%
Wintertaling 10 6 -40,00%
Zomertaling 8 3 -62,50%
Totaal 430 594 38,14%

kleine zangvogelsPeriode 1 Periode 2 toe of afname
Gele kwikstaart 4 14 250,00%

Graspieper 4 21 425,00%
Rietgors 1 1 0,00%
Veldleeuwerik 12 2 -83,33%
Totaal 13 3 -76,92%

Overige watervogelsPeriode 1 Periode 2 toe of afname
Canadese Gans 2 22 1000,00%
Grauwe gans 1 30 2900,00%
Knobbelzwaan 6 38 533,33%

Territoria lastig
te bepalen
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Steltlopers
Hier is een toch wel verrassende aantalstoename te zien van de 4 belangrijke 
soorten voor het agrarisch natuurbeheer: grutto (35%), kievit (20%), Scholekster
(13%), Tureluur (9%). Bij alle soorten gaat het om aanzienlijke aantallen. 
Opvallend is wel dat vooral de grutto (806 territoria in P2) aanzienlijk in aantal is
toegenomen, tot bijna het niveau van de kievit (826 in P2). Tot een tiental jaren 
geleden was de kievit een soort die vaak dubbel zo veel voorkwam als de 
grutto. 

De Kluut werd in kleine aantallen in een reservaat waargenomen, door 
pitrusgroei is de biotoop daar ongeschikt geworden. Ook de kleine plevier, die 
erg van kale grond houdt, is verdwenen door verandering van biotoop. Maar 
dat kan zo weer veranderen, want deze soort is een echte opportunist. 

Eenden
Bij de eenden zien we een toename in totale aantallen, maar zijn de verschillen 
tussen soorten groot. De voor agrarische natuur belangrijke soort slobeend 
neemt met 19% toe, maar de zomertaling en wintertaling nemen erg af in 
aantal, dat al laag was. Bergeend en krakeend zijn soorten die het in heel 
Nederland goed doen, zo ook hier. 

Kleine zangvogels
Het gaat niet goed met de kleine zangvogels in boerenland. De Gele kwikstaart 
is tussen P1 en P2 wel toegenomen, maar het gaat nog steeds om zeer kleine 
aantallen. De veldleeuwerik is erg afgenomen, bijna verdwenen uit het gebied. 

Voor graspieper is de mozaïekscan een minder geschikte meetmethode, omdat
graspiepers vaak in paren tijdelijk worden waargenomen. Dit is wel territorium 
duidend maar mogelijk uiteindelijk geen broedgeval. De rietgors heeft soms 
een territorium in riet of ruigte in of bij boerenland. 

Overige watervogels
Al aren is zichtbaar dat steeds meer ganzen en zwanen ook broeden in 
boerenland. Zwanen broeden meestal op een ongebruikte dam of een ruig 
hoekje van het land, ganzen hebben vaak in een bosje of reservaat gebroed en 
komen met hun jongen naar boerenland. Deze groep is (vooral in het verleden) 
meestal onderteld omdat de focus van de mozaïekscan vooral ligt op de 
steltlopers en eenden. 
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Vogels op de kaart

De getallen uit het vorige hoofdstuk geven een snel beeld van de 
weidevogelstand in het RGW-gebied. Vaak is toch een zekere nuance gewenst, 
want de vogels zijn niet 'eerlijk' verdeeld over de polders. Er zijn polders die 
bijna leeg zijn en er zijn polders die tot de beste weidevogelgebieden in de 
wijde omgeving behoren. 

Afbeelding 6 en 7 geven een indruk van de grootste vogelconcentraties in het 
gebied in periode 2016-2018 (P1) en periode 2019-2021 (P2). Door te focussen
op een klein gebied en verder en weer terug te bladeren worden de verschillen
tussen P1 en P2 zichtbaar.
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Afbeelding 6: Hotspots van de weidevogels (alle territoria Periode 1 Ronde 1) in het gebied. Door te focussen op een klein gebied en naar de volgende 
bladzij om te slaan zijn diverse verschillen te ontdekken. 
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Afbeelding 7: Hotspots van de weidevogels (alle territoria Periode 2 Ronde 1) in het gebied. Door te focussen op een klein gebied en naar de vorige bladzij 
om te slaan zijn diverse verschillen te ontdekken. 
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Dichtheden per polder
In afbeelding 6 en 7 is al goed te zien dat de vogels zich concentreren in 
hotspots. Niet iedere hotspot is even groot of even donker gekleurd. Er is dan 
ook verschil in de aantallen vogels per polder. Om de aantallen territoria beter 
met elkaar te vergelijken, wordt in de weidevogel wereld vaak gewerkt met 
aantal territoria per 100 hectare. 

In afbeelding 8 zijn voor alle telgebieden de dichtheden/100Ha voor alle 
territoria berekend. Daarnaast is gesorteerd op gemiddelde dichtheid, zodat 
best scorende gebieden bovenaan staan. 

Daarbij vallen de volgende zaken op:

– de best scorende polders liggen rond Reeuwijk-dorp, er is dus enige 
sprake van clustering

– het is blijkbaar makkelijker om in een wat kleinere polder (100Ha of 
minder) een hoge weidevogeldichtheid te realiseren. Dit zal er mee te 
maken hebben dat in grotere polders vaak enkele boeren te vinden zijn
die niet mee doen met agrarisch natuurbeheer, waardoor de 
polderbrede dichtheid omlaag gaat

– de 4 best scorende polders hebben een dichtheid boven de 100 
territoria per 100 hectare, de nummer 5 ligt daar ver onder met 60 
territoria per 100 hectare. 
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Afbeelding 8: Dichtheid alle territoria per
telgebied/polder, uitgesplitst per Periode en
Ronde. De laatste kolom is een gemiddelde
dichtheid. Gebiedsnummers zijn op kaart terug te
vinden in afb. 2. Gebied 23 en 40 zijn in 2021 voor
het eerst aan de tellingen toegevoegd. 

dichtheid/100Ha (alle territoria)
Periode 1 Periode 2

Gebiedsnummer opp. (ha) Naam r1 r2 r1 r2

1 104 133 92 138 117 120
29 96 tempelpolder zuid 114 133 113 114 118
32 94 de wijk 89 122 146 97 114
31 79 58 125 84 144 103

21,2 163 68 42 69 62 60
30 278 23 34 76 87 55
39 58 tempelpolder noord 57 38 62 57 53
33 96 35 61 59 51 52
4,5 478 44 36 60 51 48
26 158 reeuwijk zuid 34 33 45 66 44
16 139 groendijk 42 35 60 40 44
12 160 12 26 52 53 36
34 482 20 17 51 54 36

8, 38, 9, 7, 10, 11 709 38 26 38 33 34
28 82 20 41 38 34 33

6 110 34 24 38 32 32
14 295 23 17 41 42 31

2 99 36 21 41 23 31
17,24 535 hoog en laageind 27 31 34 19 28

37 194 25 23 35 19 26
36 214 22 9 39 27 24
15 103 12 35 20 21 22
13 142 venster bodegraven 19 20 28 19 22
35 419 reeuwijk noord 20 20 24 21 21

3 460 18 13 16 25 18
22 633 groot hekendorp 27 12 17 14 18

18,19 523 west en oosteind 23 19 16 12 17
25 387 17 18 15 11 15
27 278 13 9 10 16 12
23 269 geen data geen data 19 5 6
40 90 geen data geen data 31 19 13

totaal RGW 7927 38 39 51 47 44

gemiddelde dichtheid (P1 en
P2, R1 en R2)

noordeinderpolder west mid

middelburg midden
hogebrug
bloemendaal west

middelburg noord
zuideinderpolder

venster tussen wiericken
steekterpolder oost
meijepolder
middelburg zuid
hornpolder
abesinie
noordeinderpolder west west

steekterpolder west
zaans rietveld
venster nieuwebrug

noordeinderpolder oost

stein zuid
bloemendaal oost
diemerbroek
papekop noord
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Bruto Territoriaal Succes

Het bruto territoriaal succes (BTS) geeft aan welk percentage grutto's die in 
april (bijna) een nest hadden, ook in mei jongen groot brachten. Daar is veel op
af te dingen, want niet alle grutto's hebben op het zelfde moment nesten en 
jongen. Daarnaast is het maar de vraag of de in mei waargenomen jongen (of 
de gedragingen van de ouders die wijzen op jongen in het lange gras) zolang 
leven dat ze ook vliegvlug zijn. Tellingen van Sovon op plaatsen waar jonge 
grutto's zich verzamelen in de zomer wijzen meestal op een te laag 
broedsucces van de grutto.

Bovendien kan het BTS binnen de mozaïekscan alleen goed worden berekend 
voor grutto. Andere soorten weidevogels laten ofwel geen duidelijk gedrag 
zien op het moment dat er jongen zijn, ofwel valt dit in ene iets andere periode 
als eind mei. 

De berekening van BTS is een procentuele, dus het werkelijke aantal grutto's 
speelt niet mee, alleen de verhouding. Een polder waarbij van de 10 grutto's er 
8 jongen hebben, geeft een BTS van 80%. Maar een voor weidevogels veel 
belangrijker polder met 100 grutto's waarvan er 80 jongen hebben in mei, 
geeft ook een BTS an 80%. Alleen naar de BTS kijken om te bepalen of het 
goed of slecht gaat met een polder is  niet verstandig.

Toch kan het BTS wel een rol spelen als toets voor het gevoerde natuurbeheer. 
Als grutto's die gingen broeden in een polder later met de jongen weg zijn of 
de jongen kwijt zijn, is dat een teken dat het (grasland-, predatoren-, 
landschaps-) beheer van de polder nog niet optimaal is. 

20



 
DNatuur Rapport 210502. december 2021

Het BTS voor de verschillende polders in periode 1 en 2 is weergegeven in afb. 
9. Hierin is met kleuren aangegeven welke gebieden een BTS hebben die goed
(groen), matig (oranje) of onvoldoende (rood) is om een gezonde populatie 
grutto's is stand te houden. Hoewel de BTS zoals eerder gesteld een aantal 
nadelen heeft, kan deze lijst wel worden gebruikt om te zien of het beheer voor 
grutto's op orde is. In 13 gevallen lijkt de polder in P2 niet voldoende op orde. 
Aan de andere kant zijn er in P2 ook 7 gebieden met een BTS van100% of 
hoger. Het is waarschijnlijk dat deze polders een instroom kennen van gezinnen
uit een naastgelegen polder. 

In P1 waren er 14 gebieden met een 'groene' BTS, in P2 19. Het beheer van 
polders wordt steeds weidevogelvriendelijker.

21
Afbeelding 9: Bruto Territoriaal Succes (BTS) voor grutto per gebied en per
Periode (P). Groen is een voldoende hoge BTS (>65%), oranje mogelijk 
voldoende (50-65%), rood is een onvoldoende BTS om een gezonde 
grutto populatie te handhaven (<50%).

P1 P2
Gebiedsnummer opp. (ha) Naam

1 104 52 121
29 96 tempelpolder zuid 96 77
32 94 de wijk 269 75
31 79 223 193

21,2 163 65 80
30 278 124 137
39 58 tempelpolder noord 56 70
33 96 0 50
4,5 478 30 74
26 158 reeuwijk zuid 170 90
16 139 groendijk 120 50
12 160 51 0
34 482 142 82

8, 38, 9, 7, 10, 11 709 56 102
28 82 56 29

6 110 102 47
14 295 122 84

2 99 33 33
17,24 535 hoog en laageind 70 42

37 194 18 80
36 214 80 79
15 103 16 100
13 142 venster bodegraven 27 29
35 419 reeuwijk noord 92 15
25 387 150 45

3 460 63 93
22 633 groot hekendorp 27 22

18,19 523 west en oosteind 157 100
27 278 160 250
23 269 ? 22
40 90 ? 0

BTS grutto
(%)

noordeinderpolder west mid

middelburg midden
hogebrug
bloemendaal west

middelburg noord
zuideinderpolder

venster tussen wiericken
steekterpolder oost
meijepolder
middelburg zuid
hornpolder
abesinie
noordeinderpolder west west

steekterpolder west
zaans rietveld
venster nieuwebrug

stein zuid
noordeinderpolder oost

bloemendaal oost
diemerbroek
papekop noord
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Conclusie en overwegingen

Het gaat in de afgelopen 6 jaar goed met de 'Big 5' van de weidevogels: zowel 
kievit, grutto, tureluur, scholekster als slobeend nemen in aantal toe, tot wel 35 
% in het geval van de grutto. Dat is prachtig nieuws na decennia van 
achteruitgang. 

Toch moeten we niet vergeten dat deze soorten in de jaren daarvoor tientallen 
procenten in aantal zijn achteruit gegaan. Hopelijk hebben we het dal in de 
aantallen gehad en zien we nu jarenlang stijgende aantallen. 

De reden van de sterke aantalstoename is te zoeken in een aantal oorzaken:

1. Professionaliteit in het agrarisch natuurbeheer. 
2. De hoeveelheid 'zwaar beheer' is in de afgelopen periode van 6 jaar 

met 28% toegenomen en bovendien steeds gerichter ingezet in de 
hotspots. 

3. Er is gewerkt met de hotspotmethode: het uitbouwen van aantallen 
weidevogels vanuit bestaande gezonde populaties.

4. Inzet van steeds meer plas-dras situaties in het voorjaar, waardoor 
vogels naar gebieden werden gelokt en vastgehouden door het 
verhoogd voedselaanbod. 

5. Inzet van monitoringkaarten gedurende het broed/maaiseizoen om 
gericht last-minute beheer in te kunnen zetten 

6. Enthousiasme van boeren en vrijwilligers door successen en een vast 
team van gebiedscoordinatoren

7. Samenwerking tussen het collectief, provincie en terrein beherende 
organisaties om gebiedsbreed de weidevogelstand te verbeteren
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Daarnaast zijn een aantal externe factoren aan te wijzen die mogelijk een 
gunstige invloed hebben op de weidevogels in het gebied van RGW:

6. In het oosten en noorden van Nederland lijkt het nog niet goed te gaan 
met de weidevogels, onder andere door de hogere predatiedruk daar. 
Het is mogelijk dat vogels vanuit het oosten en noorden wegtrekken 
naar het Groene Hart omdat daar het broedsucces hoger is. Dit zou 
onderzocht moeten worden. Als dat zo is, moet het Bruto Territoriaal 
Succes in het gebied van RGW voldoende zijn om grutto op peil te 
houden. En dat is nog niet altijd zo.

7. Het weer in het voorjaar is van grote invloed maar is te complex om 
voor alle soorten een 'ideaal weer' vast te leggen. Zo kan een koud 
voorjaar sterfte geven onder de weidevogels, het zorgt ook voor een 
langzamer grasgroei waardoor de biotoop beter is voor weidevogels 
en er wordt ook later gemaaid. Het is zeker dat het weer van invloed is 
op de weidevogel successen, maar op welke manier is nog niet 
voldoende onderzocht. 

8. Bijna ieder jaar zijn er veranderingen in beleid die grote of kleine 
invloed hebben op weidevogels. Dat kan per bedrijf verschillend. Zo is 
het mogelijk dat rond 2010 (buiten de periode van deze monitoring) 
schaalvergroting een negatieve rol heeft gespeeld voor weidevogels, 
terwijl juist de schaalbeperking rond 2019 een positieve rol heeft 
gespeeld. Het probleem is dat dit bij ieder bedrijf anders uitpakt en er 
weinig rechtlijnige verbanden te maken zijn met de weidevogels. 

Naast de positieve ontwikkelingen in de aantallen weidevogels valt op dat met 
name de al zeer zeldzame soorten in het gebied (veldleeuwerik, zomertaling en
wintertaling) op een haar na weg zijn als broedvogel uit het gebied van RGW. 
Graspieper is waarschijnlijk ook vrijwel verdwenen en de gele kwikstaart is 
afhankelijk van enkele kleine kolonies. 

Mogelijk is het gekozen beheer te veel gericht op het behoud van grutto en te 
weinig op het behoud van de zeldzamer soorten met biotoopeisen die te veel 
afwijken van de biotoop die we voor de grutto creëren. 
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Advies

Het gaat goed met de meeste weidevogels; de door RGW gekozen weg is 
waarschijnlijk de goede. Toch zijn er soorten die meer aandacht verdienen en is
de BTS van een aantal polders duidelijk te laag, met als de 
weidevogeldichtheid/100Ha. Daarom de volgende adviezen:

1. Bepaal of de polders met een lage dichtheid en eventueel ook een lage
BTS nog potentie hebben als weidevogelpolder. Als het antwoord voor 
een polder 'ja' is, ga dan zo snel mogelijk vanuit de hotspot bouwen 
aan herstel van de weidevogelpopulatie met plas-dras en daaromheen 
een weide mozaïek, maar kijk ook naar de omgeving en eventuele 
predatie. In bijlage 2 is een beslisboom voor een polder opgenomen.

2. Zoek de gebieden met verdwijnende soorten op en probeer vanuit 
deze populaties de biotoop voor de soort uit te breiden. Denk aan 
ruigte/braakliggende stroken voor veldleeuwerik, rustige gebieden 
voor zomer- en wintertaling en meer.

3. Het is niet duidelijk of de huidige positieve aantalsontwikkelingen stand
zullen houden. Blijf dit volgen.

4. Probeer door waarneming te bepalen of de grutto's in gebieden met 
een te lage BTS naar een andere polder trekken. Zo nee, ga dan na 
waardoor de jonge grutto's sneuvelen.
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Bijlage 1: Overzicht territoria alle
soorten Periode 1 en 2, Ronde 1 en 2
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Periode1 Periode 2
soort P1R1 P1R2 Territoria P2R1 P2R2 Territoria toe of afname opmerkingen
Bergeend 91 83 91 148 123 148 62,64%
Bruine kiekendief 2 1 2 4 0 4 100,00% Niet altijd geteld
Buizerd 4 2 4 16 12 16 300,00% Niet altijd geteld
Canadese Gans 2 1 2 22 18 22 1000,00%
Fazant 1 1 1 1 0 1 0,00%
Gele kwikstaart 4 3 4 3 14 14 250,00%
Grauwe gans 1 1 1 30 10 30 2900,00%
Grutto 598 559 598 757 806 806 34,78%
Kievit 688 550 688 826 655 826 20,06%
Kleine plevier 2 0 2 0 0 0 -100,00%
Kluut 2 2 2 0 0 0 -100,00%
Knobbelzwaan 6 5 6 38 33 38 533,33%
Krakeend 114 130 130 239 199 239 83,85%
Kuifeend 89 73 89 69 77 77 -13,48%
Kwartel 1 0 1 0 0 0 -100,00%
Nijlgans 1 0 1 33 18 33 3200,00% Niet altijd geteld
Ooievaar 2 1 2 7 13 13 550,00% Niet altijd geteld
Rietgors 1 0 1 1 0 1 0,00%
Scholekster 363 309 363 408 410 410 12,95%
Slobeend 102 68 102 121 87 121 18,63%
Tureluur 265 343 343 323 373 373 8,75%
Veldleeuwerik 12 10 12 2 1 2 -83,33%
Visdief 10 1 10 17 8 17 70,00%
Wilde eend 28 47 47 181 126 181 285,11% Niet altijd geteld
Wintertaling 10 1 10 6 0 6 -40,00%
Zomertaling 8 7 8 3 3 3 -62,50%
Zwarte kraai 2 2 2 27 10 27 1250,00% Niet altijd geteld
Zwarte stern 0 84 84 0 66 66 -21,43%
Meerkoet 16 16 53 47 53 231,25% Niet altijd geteld
Totaal  2422 2301 2636 3376 3120 3362 27,54%
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Bijlage 2: Checklist predatiebeheer per 
gebied of polder 

Deze checklist kan voor ieder gebied worden ingevuld, maar is vooral bedoeld
om na te gaan of predatiebeheer nodig is. De oorzaak van dit vermoeden ligt 
meestal in een te laag broedsucces (BTS grutto), teruglopende aantallen 
nesten of territoria of waarnemingen van predatie. Het is aan te bevelen om 
deze checklist per polder in te vullen (bijvoorbeeld door gebiedscoördinator 
samen met boeren, weidevogelvrijwilligers en jagers als meelezer), om zo 
polderbreed aan het behoud van boerenlandvogels te werken.
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