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Samenvatting: Weidevogelstand
Lopikerwaard redelijk stabiel,
op grutto na
Weidevogels hebben het landelijk nog steeds moeilijk. Toch slagen de
agrariërs er in de Lopikerwaard in om de aantallen kievit, tureluur en
scholekster te behouden door beheerpakketten in te zetten op de plaatsen
waar dat nodig is. Helaas hebben de agrariërs de sterke achteruitgang (-34%
in 10 jaar) van de grutto in het gebied hiermee nog niet weten te keren.
Ontwikkelingen in
10 jaar
Die achteruitgang
van de grutto is niet
alleen jammer voor
de Lopikerwaard,
maar ook van
invloed op de
gruttostand in WestNederland omdat
het om het
verdwijnen van zo'n Figuur 1: Vergelijking van het gemiddeld aantal territoria in de jaren 2011155 territoria gaat. 2014 met het meest recente teljaar, 2022. Let op: het telgebied van de
verschillende perioden is niet helemaal gelijk, maar wel vergelijkbaar.
Deze grafek is dus een indicatie.

Het behoud van 3 belangrijke soorten is een prachtige prestatie voor een groot
agrarisch gebied zonder weidevogelreservaten. Toch baart de sterke
achteruitgang van de grutto zorgen. Deze soort is namelijk veel minder flexibel in
broedgedrag als de andere soorten. Kievit, scholekster en tureluur lijken zich
beter aan agrarische bewerkingen aan te passen. De grutto is veel afhankelijker
van het juiste mozaïekbeheer. Kaarten zoals figuur 4 en 5 geven dan ook aan dat
de grutto -en daarmee veel andere weidevogels- zich steeds meer concentreren
in kleine geschikte kernen in een polder.
Professionalisatie agrarisch natuurbeheer
Een belangrijk middel in de strijd om het behoud van weidevogels is het hotspot
beheermozaïek. Hierbij worden rond de plaatsen waar van oudsher veel vogels
broeden (de hotspots) de juiste maatregelen genomen. Denk aan het onder
water zetten van delen van percelen, met daar omheen een mozaïek van
kruidenrijk, open en ongemaaid grasland en ook beweid land. Maisland speelt
een grote rol voor kieviten in de Lopikerwaard. In de afgelopen 10 jaren is veel
kennis opgedaan van geschikte combinaties van beheerpakketten. Agrarisch
natuurbeheer is professioneler geworden, is te merken aan gesprekken met
boeren, maar in veel gevallen ook aan het beheermozaïek.
Over predatie
Door middel van de uitgevoerde monitoring is de invloed van predatie (het
opeten van oudervogels, eieren en jongen door vogels en zoogdieren) niet
meetbaar. Predatie speelt uiteraard wel een rol in het weidevogelseizoen, maar
is (in West-Nederland) over het algemeen een kleine verliesfactor. Een goed
beheer zorgt voor een sterke weidevogelpopulatie die predatoren beter op
afstand houdt.
Meer details en adviezen? Lees dan verder in DNatuur rapport 212202.
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Ontwikkelingen in 2022
Het was geen makkelijk jaar voor de vogels: maart was aantrekkelijk om een nest
te beginnen, maar begin april bracht sneeuw en ook de rest van de maand was
koud. Veel vogels die vroeg broedden zagen het nest verloren gaan en
soortgenoten kozen vaak voor laat broeden. Veel soorten kwamen daarmee in
de knel met de werkzaamheden op het land, die niet later als anders
plaatsvonden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal kievit gezinnen in de
Lopikerwaard (fig. 2) dat pas in R3(juni) piekt, terwijl dit normaal vaak al in
R1(april) is.

Telgebied
Polder Vlist Oostzijde
Polder Groot Keulevaart

BTS1 april-mei BTS2 mei-juni

Polder Hoenkoop
Polder Hoenkoopzuid
Bonrepas Noord
Polder Zuidelijk Benedeneind
Polder Noordelijk benedeneind
Polder Lopikerkapel
Polder Cabauw West
Polder Lopik
Polder Cabauw zuid
Polder Oostelijk Benedeneind

Vervolgens werd het in mei het heet en droog, waardoor de vogels weinig eten
vonden in agrarisch land.
Het maaien vond redelijk
gespreid plaats. In deze
periode zijn vooral bij de
grutto veel nesten verloren
gegaan in percelen zonder
beheercontract, of met
alleen nestbescherming
(BTS1 in fig. 3). Na de
droogte volgden flinke
buien waardoor de situatie
enigszins normaliseerde en
zowel ouders als jonge
Figuur 2: Gezinnen van de 'Big 5' van de weidevogels, waarbij
weidevogels redelijk
R1=half april, R2=half mei, R3=begin juni
voedsel konden
verzamelen (BTS2 in fig. 3). Voor de hele Lopikerwaard geldt: in 2022 was de
BTS1 tussen april en mei 47%: van de grutto's die in mei een nest hadden en in
juni jongen, was de BTS2 89%. Veel verlies dus in april-mei, maar onder de nog
aanwezige vogels weinig verlies in mei-juni.

Polder Noordelijk benedeneind Oost
Polder Benschop
Polder Noordelijk Boveneind
Polder Cabauw Oost
Graafpolder
Polder Willige Langerak
Polder Blokland
Polder Beloken Land
Polder Willeskop
Polder Hoenkoop Oost
Polder Linschoten en Snelrewaard
Polder Noord Linschoten
Polder Vliet en Dijkveld
Totaal
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Figuur 3: In welke telgebieden waren er genoeg grutto's die jongen groot brachten?
Groen=goede reproductie, oranje=matige reproductie, rood=onvoldoende reproductie.
Een echt succesvol seizoen bestaat dus uit twee groene blokjes bij een telgebied. Alleen
groen bij BTS1 betekent dat de grutto hier vroeg broedde en/of dat de grutto's voldoende
rust en voedsel konden vinden in het nog ongemaaide gras. Alleen een groen blok bij
BTS2 geeft aan dat er te veel grutto's verloren gingen tijdens de maaiperiode, maar dat
het mozaïek van plas dras, rustperiode en kruidenrijk gras waarschijnlijk wel op orde was.
Lichtgrijs geeft aan dat er geen broedparen aanwezig waren. Hierin is eventuele predatie
niet meegenomen.
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Hotspots 2022
Door de waargenomen weidevogels op de kaart weer te geven als een soort
buienradar -waarbij de aanwezigheid van veel vogels een donkere vlek geeft, net
als een flinke bui op de buienradar-, kunnen we via de rode Hotspots goed zien
welke gebieden wel of niet geschikt waren en bleven voor de weidevogels. In
april waren de hotspots nog redelijk verdeeld over het gebied, maar in juni zie je
dat de vogels zich eigenlijk alleen nog concentreren in gebieden waar op dat
moment nog geschikt beheer is, plas-dras of een late maaidatum en soms
maisland. Iedere hotspot in fg.4 (april) zou een kerngebied van plas dras,
kruidenrijk gras en rust moeten hebben, zodat in fg. 5 (juni) de hotspots nog
bestaan.

Hoe verder?
In 10 jaar is de grutto met ongeveer 35% achteruit gegaan. Het is duidelijk dat in
2022 de meeste verliezen plaats vonden in land zonder beschermingscontract of
alleen nestbescherming. Om de gruttostand van de Lopikerwaard weer op
peil te krijgen en ook andere soorten een goed leefgebied te bieden is het
belangrijk dat vanuit bestaande hotspots zo snel mogelijk verder gebouwd
wordt aan een mozaïek waarbij iedere hotspot een plas dras krijgt en
gedurende het hele broedseizoen minimaal 1,4 Ha rustgebied per
gruttopaar. Daarbij moet sprake zijn van een gevarieerd beheermozaïek.
Streven is om de R3(juni, fig. 5) hotspotkaart meer op die van R1 (april, fig. 4) te
laten lijken, op het gebied van zowel hotspots als beheer.

.

Figuur 4: Hotspots (weidevogelconcentraties) in april 2022

Figuur 5: Hotspots (weidevogelconcentraties) in juni 2022
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door de gebiedscoördinator, medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers.
Ook DNatuur heeft in 2022 een rol gehad in het behoud van weidevogels in de
Lopikerwaard, als adviseur van het collectief. In het voorjaar zijn vogeltellingen
uitgevoerd. Naast de directe advisering aan de hand van de telresultaten in het
broedseizoen heeft DNatuur in dit rapport de resultaten samengevat en
adviezen opgesteld die wellicht bijdragen aan het verder professionaliseren
van het weidevogelbeheer in de Lopikerwaard.

1. Inleiding
Agrarische natuur & landschapsvereniging De Lopikerwaard e.o. is
opgericht op 25 maart 1999 en gaat vanaf 2022 verder als Collectief
Lopikerwaard. De vereniging heeft ten doel om een duurzame landbouw te
ontwikkelen en te versterken. De landbouw dient in evenwicht te zijn met een
verantwoord beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de
Lopikerwaard. Het behoud van de streekeigen natuur- en landschapswaarden
is een ander belangrijk doel, waarbij zoveel mogelijk de particuliere
grondeigenaren en gebruikers, op basis van vrijwillige medewerking, worden
ingeschakeld (bron: collectief Lopikerwaard).

Dit rapport heeft naast een adviserende ook een 'doe het zelf-functie': door te
bladeren in de kaarten is goed te zien wat er gedurende het broedseizoen
gebeurde met de weidevogels in de verschillende polders.
Gebruikte termen

Agrarisch natuurbeheer in de Lopikerwaard kan bestaan uit het streven naar
schoon slootwater of het behouden van landschappelijke elementen zoals
knotbomen en geriefbosjes, of het behouden van een goed leefgebied voor
weidevogels. Deze onderdelen van natuurbeheer staan nooit alleen, maar
helpen mee aan het behouden en verhogen van de biodiversiteit in het
gebied. Steeds meer natuurbehoud wordt dan ook opgenomen in wetgeving
en reguliere agrarische regelingen, maar ook in contracten van agrariërs met
melkfabrieken.
Agrarisch natuurbeheer is dus allang niet meer een hobby van een handjevol
idealisten. Het is een serieus onderdeel van de bedrijfsvoering, waarbij de boer
levert wat de Nederlandse maatschappij vraagt; voedsel, maar ook een
leefbaar en biodiverser landschap. Natuur- en landschapsbeheer is dan ook
een vak, waar de agrariërs van Collectief Lopikerwaard zich bij laten assisteren

In dit rapport worden een aantal 'vaktermen' gebruikt, die wellicht wat verheldering vooraf
kunnen gebruiken:
–
Beheercontract: door agrariër met collectief afgesloten contract waarin voor een of
meer percelen staat beschreven welke handelingen wel of niet in een bepaalde
periode zullen worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan het niet maaien van een
perceel tussen 1 april en 1 juni.
–
Territorium: door middel van gedragswaarneming vastgestelde plaats waar een paar
vogels (bijna) een nest of jongen heeft
–
Broedpaar: een vogelpaar dat (bijna) een nest heeft
–
Gezin: een vogelpaar dat jongen heeft
–
BTS: Bruto territoriaal succes: welk percentage van de broedparen heeft in een
gebied ook jongen gehad
–
Monitoring: het vastleggen van territoria door middel van gedragswaarnemingen
–
Hotspot: concentratie weidevogelterritoria
–
Mozaïek : lappendeken van verschillende soorten agrarisch natuurbeheer
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Werk- en telgebied
Het werkgebied van Collectief
Lopikerwaard is groot, zo'n 15.000 hectare
tussen Lek, Vlist, IJsselstein en Oudewater.
In dat gebied helpt het collectief agrariërs
om op een verantwoorde manier invulling
te geven aan natuurbeheer binnen de
landbouw.
Het telgebied waarin DNatuur vogels
telde 2022 is kleiner dan dat, namelijk iets
meer dan 6000 Ha, en bestaat bijna
volledig uit grasland. Sommige percelen
worden gebruikt voor maisbouw, enkele
percelen mogen door langdurig hoge
waterstand in het voorjaar als plas/dras of
tijdelijk moeras worden bestempeld.
In delen van de telgebieden zijn door het
collectief contracten afgesloten ten bate
van agrarisch natuurbeheer, het betreft
ongeveer 2400 hectare. In afb. 1 zijn de
telgebieden weergegeven, net als de
percelen waarop agrarisch natuurbeheer
wordt toegepast.
Afbeelding 1: telgebieden zoals ingetekend in boerenlandvogelmonitor (gele lijnen en nummers), met daarin (gekleurd) zichtbaar de percelen
8
waar gecontracteerd weidevogelbeheer plaatsvindt.

DNatuur Rapport 212202 november 2022

Opzet monitoring
Samen met de gebiedscoördinator is voor Lopikerwaard 2022 de volgende
methode ontworpen:
Gedragsmonitoring in het grootste deel van het werkgebied in 3
telronden, zowel in percelen met vastgelegd weidevogelbeheer als
daarbuiten.
Om een breed beeld van de weidevogelstand te verkrijgen en inspelend
op het enigszins vroeg beginnend broedseizoen is gemonitord in de
periode 11 tot 25 april (R1), 7 tot 18 mei (R2), en 1 tot 10 juni (R3).

Op plaatsen waar dit mogelijk was, is gekozen voor betreding van percelen om
een gedetailleerder beeld te krijgen van het weidevogelgedrag. Dit was
contractueel alleen voor de percelen met weidevogelbeheer betreding
toegestaan. Binnen telgebieden werden daarom twee vormen van monitoring
toegepast:
– in percelen met een weidevogelcontract werd een Mozaïekscan uitgevoerd,
waarbij de percelen betreden worden om een gedetailleerder telling te kunnen
doen en alarmtelling voor grutto uit te voeren.
– In percelen zonder weidevogelcontract ('witte gebieden') werden vanaf
openbare plaatsen en naastgelegen beheerpercelen de vogels in kaart
gebracht met de veldmethode van BMP. Deze percelen worden dus niet
betreden.

Deze perioden zijn -in overleg met gebiedscoördinator- gekozen als
signaaldatum voor eventuele aanpassingen in het (last minute) beheer en als
graadmeter voor de weidevogelstand in de Lopikerwaard (lange termijn).
Tijdens de telronden is steeds min of meer dezelfde volgorde van telgebieden
aangehouden waardoor ieder gebied een interval kent van 2-4 weken.

De monitoring werd uitgevoerd door Arjan van Duijvenboden, Rienk Geene en
Marleen van der Lee, allen ervaren weidevogel onderzoekers. Per dag werden
1 of meer telgebieden onderzocht, waarbij de veldgegevens in
Boerenlandvogelmonitor.nl zijn vastgelegd.

De basis voor de monitoringstechniek is de methode die voor BMP-tellingen
(Broedvogel Monitoring Project, halverwege de jaren '90 ontwikkeld door
Sovon en nog steeds de standaard methode voor de meeste vogeltellingen)
wordt toegepast in grasland. Alle waarnemingen worden gebaseerd op
gedrag van vogels, dus er worden geen nesten gezocht.

Binnen 48 uur (meestal nog dezelfde dag) ontving de gebiedscoördinator een
mail met stippenkaarten van de teldag en eventuele veldwaarnemingen, als
basis voor eventuele last-minute aanpassingen in het beheer door de agrariërs.
Ook werd vaak met agrariërs gesproken over de aanwezige vogels en het
beheer, waarbij door de tellers uiteraard verwezen werd naar de
gebiedscoördinator voor verdere info hierover.
In het najaar van 2022 is gewerkt aan dit rapport, waarin op basis van de
verkregen gegevens analyses en adviezen zijn opgenomen.
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2. Weer en klimaat
Klimaat en weer hebben een grote invloed op de weidevogels. Weer kan
zorgen voor een goed of slecht broedseizoen, klimaat kan er voor zorgen dat
soorten verdwijnen of verschijnen in een gebied. De praktijk leert dat we
allerlei regelingen en afspraken kunnen maken op het gebied van
natuurbeheer, maar dat hier altijd een zekere fexibiliteit in moet zitten om in te
kunnen spelen op het weer.

In deze droge periode waren vooral de percelen waar zich veel water in
bevond belangrijk voor de vogels. Dat zijn in de praktijk de plas- dras percelen
geweest en soms ook de percelen met een onderwaterdrainage of
drukdrainage.

Het voorjaarsweer van 2022
Het voorjaar van 2022 kenmerkt zich door een vrij zachte en droge start in
maart die er voor zorgde dat vogels die al voldoende sterk waren konden gaan
broeden. De maand werd echter afgesloten met sneeuw op 31 maart en 1 april
(afb. 2). De maand april was vervolgens koel en nat, pas in de tweede helft van
april werd het weer geschikter voor broedende vogels.
Die tweede helft van april en de eerste helft van mei verliepen droog, pas in de
tweede helft van mei viel er weer regen, deels in hevige stortbuien.
Opvallend bij dit nogal wisselende maar vaak droge weer was de grote
hoeveelheid zonneschijn, landelijk wel 30% meer uren zon als in gemiddelde
jaren. Deze grote hoeveelheid zon zorgt er voor dat er -via grond en plantenextra veel water verdampt. De droge oostenwind heeft hier ook aan bij
gedragen. De grond was in veel percelen dan ook kurkdroog en bovendien
werd de kleiige bovengrond steenhard. Een ramp voor veel weidevogels, die
hun voedsel uit een vochtige bovenlaag moeten verzamelen.

Afbeelding 2: Op 1 april 2022 liepen de grutto's in de sneeuw
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Weer op de lange termijn: Klimaat
Door een opwarmend klimaat zullen vogels die vooral van koudere streken
houden, steeds meer verdwijnen uit Nederland. Denk daarbij aan bijvoorbeeld
de kemphaan en de korhoen, beide vogels die tot halverwege de vorige eeuw
redelijk algemeen waren in Nederland, maar nu (vrijwel) verdwenen. Natuurlijk
spelen vaak ook andere factoren een rol, zoals verstedelijking en het drukker
worden van een landschap.

Sinds het begin van de metingen door het KNMI is de gemiddelde
jaartemperatuur in Nederland gestegen (afb. 3). Vooral vanaf 1970 is de
stijging zichtbaar: op dit moment is de gemiddelde jaartemperatuur 2 graden
Celsius warmer dan toen.
Voor de weidevogels die het zwaar hebben is Nederland soms aan de (meestal
zuidelijke) rand van het verspreidingsgebied. Opwarming van het klimaat kan
er toe bijdragen dat een soort uit Nederland verdwijnt. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld de kemphaan, maar ook de grutto heeft maar weinig
broedplaatsen zuidelijker als Nederland.
De verandering van klimaat zet -naast natuurlijke veranderingen- ook andere
processen in gang. Zo is het door landbouwkundige ontwikkelingen maar ook
door een warmer klimaat steeds vroeger mogelijk het gras te maaien. Dat
betekent dat het risico op kapot maaien van nesten, broedende of jonge
vogels steeds groter wordt. Bovendien zijn veel gemaaide percelen voor
weidevogels een ongeschikt broedbiotoop of leefgebied voor jongen.
De onder 'Het voorjaarsweer van 2022' genoemde grote hoeveelheid zonneuren is een verschijnsel van de laatste jaren, maar ook in langdurige trends is te
zien dat het aantal zonne- uren per jaar in Nederland toeneemt. Dit heeft effect
op de landbouw en weidevogels: gewassen groeien sneller, maar ook worden
bodems sneller droog en hard waardoor het bodemleven wegtrekt uit de
toplaag. Daarnaast neemt een uitgedroogde toplaag slechter water op,
waardoor hevige buien niet in de bodem terecht komen maar in de sloot, waar
het vaak al snel weer uit gepompt wordt naar het boezemwater en naar de zee,
voorlopig niet meer beschikbaar voor het weiland.

Afbeelding 3: Opwarming van Nederland gedurende 100 jaar (jaargemiddelde). Bron: KNMI
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Afbeelding 4: Door collectief Lopikerwaard gecontracteerd weidevogelbeheer. Elk perceel heeft een eigen pakket. groen: nestbescherming, blauw: plas
dras, hoog water en andere 'natte' pakketten, rood/bruin: rustperioden met of zonder voorweiden.

12

DNatuur Rapport 212202 november 2022

Opvallend is het relatief grote aandeel van 'zwaar beheer' (alle pakketten in
afb. 5 behalve Legselbeheer en Ruige mest) van meer dan 25% van het totale
oppervlak beheer. Ook opvallend is het relatief kleine deel van de boeren in de
Lopikerwaard dat meedoet aan agrarisch natuurbeheer, vooral goed zichtbaar
in afbeelding 4, waar veel “witte gebieden” te zien zijn tussen de ingekleurde
percelen met weidevogelbeheer.

3. Agrarisch natuurbeheer in de
Lopikerwaard
Agrarisch natuurbeheer via het Collectief (voorheen Agrarische Natuur
Vereniging, ANV) vindt in de Lopikerwaard al decennia plaats (eigenlijk al
honderden jaren, maar dan zonder contracten en onbeschreven, door boeren
met hart voor de natuur).

oppervlakte
gecontracteerd
soort pakket
(ha)
grasland met rustperiode
397
plas dras periode
16,4
diverse overige pakketten
119
legselbeheer op gras en bouwland
1571
ruige mest
202

Door onder andere intensivering van sommige bedrijven en zwaardere eisen
om aan agrarisch natuurbeheer mee te doen zijn in de loop der jaren soms vrij
grote gaten ontstaan in het gecontracteerd natuurbeheer, de zogenaamde
'witte gebieden'. Deze zijn in afbeelding 4 zichtbaar als percelen die niet zijn
ingekleurd.
Dat wil niet zeggen dat in de witte gebieden geen natuurbeheer plaatsvindt;
boeren werken met natuur en hebben bijna altijd op een manier een band met
die natuur en het landschap. Wel ontbreekt het in de witte gebieden soms aan
kennis en bewustzijn van natuurwaarden, zodat weidevogels hier niet kansloos,
maar wel kansarmer zijn. De mate waarin verschilt van bedrijf tot bedrijf.
Op dit moment wordt in de Lopikerwaard een mix van diverse vormen van
agrarisch natuurbeheer uitgevoerd (afb. 5).
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Afbeelding 5: Soorten weidevogelbeheer zoals in 2022 door
deelnemende boeren uitgevoerd. Hierbij kan pakket ruige mest
overlappen met andere pakketten.
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4. Resultaten
In dit hoofdstukken zullen de in het voorjaar gevonden territoria worden
besproken, in verschillende vormen, maar altijd op gebiedsniveau. We zullen
'groot naar klein' werken:
•
•
•
•

Dat betekent dat er vanaf de broedtijd totdat de jongen groot zijn een geschikt
leefgebied moet zijn, wil een broedpaar een succesvol broedseizoen hebben.
Dus van maart tot eind juni moet er -in het geval van weidevogels en eendenweiland beschikbaar zijn met rust, dekking, beschikbaar voedsel voor ouders
en jongen.

Als het leefgebied gedurende het gehele broedseizoen geschikt is voor
weilandsoorten, zouden de totale aantallen territoria min of meer gelijk moeten
vervolgens focussen we op de 'big 5': grutto, kievit, tureluur, scholekster
blijven. In het voorjaar van 2022 was het verloop van de totale aantallen
en slobeend
territoria (let op, dit zijn dus alleen de waarnemingen die op een territorium
we zoomen in en kijken hoe onze nationale vogel, de grutto, het er van duiden, dus exclusief doortrekkers of etende enkele vogels) als volgt:
af heeft gebracht dit broedseizoen
april: 2882 territoria
tot slot kijken we naar bijzondere soorten in de Lopikerwaard
mei: 2113 territoria
juni: 1736 territoria
eerst wordt gekeken naar de voorkeuren van alle boerenlandvogels

Alle broedvogels

Van de 2900 vogelparen in april was in de eerste week van juni nog een krappe
In de Lopikerwaard werden door DNatuur in het voorjaar van '22 zo'n 7300
60% aanwezig.
waarnemingen genoteerd, waarvan 6700 territorium duidende waarnemingen.
De overige 600 waarnemingen betreffen trekvogels, overvliegende of eten
Als we het verloop per soort (afb. 6 en 7) bekijken, zien we dat de terugloop
zoekende roofvogels en dergelijke. Ook groepen dieren, zoals ganzen, vallen van soorten gedurende het broedseizoen behoorlijk verschilt.
in deze 'niet-territoriale' categorie.
Alle territoriale vogels in de Lopikerwaard zijn daar met een doel: het
grootbrengen van jongen en alles wat daar voor nodig is. Er is natuurlijk
variatie tussen de soorten en zelfs tussen individuen van een soort, maar over
het algemeen vindt in de periode december-maart de paarvorming plaats, in
maart- mei het broeden en in april-juni het grootbrengen van de jongen.

15

DNatuur Rapport 212202 november 2022

R1 aantal

R2 aantal

R3 aantal

Opmerkingen

kleine plevier

1

0

0

opvallend weinig

wulp

6

2

1

geen terr

grutto

372

310

128

sterke afname in mei

kievit

934

636

597

sterke afname in april

scholekster

208

173

187

constant

tureluur

172

175

163

constant

kluut

0

0

3

eerste broedgeval in lange tijd in agrarisch land
Lopikerwaard

bergeend

48

34

17

Opvallende afname in R3 wordt veroorzaakt
door groepering jongen

krakeend

158

144

98

kuifeend

42

44

21

wilde eend

161

102

40

wintertaling

12

0

0

zomertaling

9

2

4

slobeend

108

84

23

sterke afname in mei

smient

1

0

0

geen broedgeval

gele kwikstaart

15

11

6

graspieper

18

17

3

holenduif

0

3

4

Opvallende afname in R3, terwijl er dan veel
gele kwikstaarten zouden zijn met jongen of
nest
aantallen in R1 en R2 betroffen ws geen
territoria, alleen zang of paar
broedt onder bruggetjes

koekoek

0

1

1

geen territorium in boerenland

rietgors

0

1

1

spreeuw

0

1

0

erf

witte kwikstaart

10

5

7

soep duif

5

0

0

mogelijk hogere aantallen door mindere focus
op deze soort
geen terr

kleine karekiet

0

0

2

geen territorium in boerenland

veldleeuwerik

37
16

22

31

steltlopers

eenden

opvallend weinig vergeleken met andere
gebieden
waarschijnlijk geen broedgevallen

kleine zangvogels

winterkoning
rietzanger

0

0

0
0

redelijk constant aantal
1 geen territorium in boerenland

1

Afbeelding 6: Aantallen territoriale waarnemingen Lopikerwaard voorjaar 2022

geen territorium in boerenland
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predatoren
ooievaar

4

7

6

blauwe reiger

2

0

2

bruine kiekendief

1

6

9

buizerd

11

10

8

zwarte kraai

50

17

26

slechtvalk

1

0

0

torenvalk

0

0

1

kauw

1

zilvermeeuw

1

0

0

knobbelzwaan

97

44

67

visdief

4

1

4

waterhoen

0

1

7

zwarte stern

0

32

50

meeste vogels in kolonies geteld, van afstand

grote zilverreiger

1

0

1

geen territorium in boerenland

kleine mantelmeeuw

1

0

0

geen terr, paar

purperreiger

1

0

4

geen terr

kokmeeuw

0

0

2

geen territorium in boerenland

brandgans

3

1

1

opvallend weinig

canadese gans

19

17

6

grauwe gans

47

10

8

nijlgans

79

38

49

fazant

1

1

2

fuut

18

19

4

meerkoet

223

135

136

roek

0

alleen paren

0

geen terr, paar

diverse soorten
broedt waarschijnlijk op daken in de buurt

ganzen

1

totaal

2882

in werkelijkheid waren er veel meer territoria,
maar door de grote aantallen en gering belang
voor ANLB zijn niet alle territoria geteld
geen territorium in boerenland

0
2113

1736

Afbeelding 7: Aantallen territoriale waarnemingen Lopikerwaard voorjaar 2022
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lopend beheerpakket is. Hier zijn de vogels afhankelijk van inzicht en bewust
beheren door de boer of loonwerker zonder dat daar afspraken over zijn
gemaakt. Dit is een ongewenste situatie die de vogels onvoldoende
beschermt.

Hotspots en het agrarisch natuurbeheer
op de kaart
Door de deelnemende agrariërs wordt gepoogd om de weidevogelbiotoop
gedurende het hele voorjaar geschikt te houden voor de verschillende soorten.
Dat gebeurt met een scala aan pakketten die rust, voedsel en veiligheid
moeten bieden.
In afb. 9, 10 en 11 zijn de hotspots van alle territoria afgezet tegen de dan nog
geldende contracten (half april, half mei, begin juni). Hierbij gaan we er van uit
dat nestbeschermingscontracten vanaf half mei nog maar een klein positief
effect hebben op de vogels, omdat in grasland niet zo veel nesten worden
gevonden en beschermd, dit land dan al is bewerkt of beweid, of omdat het
gras al te lang wordt om als geschikt weidevogelbiotoop te dienen.
Waar het beeld in april begint met een redelijk gevulde kaart met
nestbescherming en andere weidevogel pakketten, zien we dat dit in mei en
juni snel minder wordt doordat contracten afopen en het land in agrarisch
gebruik wordt genomen.

In afb. 8 zijn de aantallen hotspots te zien die wel of niet aan actieve
weidevogelpakketten te koppelen zijn. Het betreft een visuele inschatting van
de duidelijkste hotspots. Het valt daarbij op dat met name het 'wegvallen' van
nestbeschermingscontracten in R2 (mei) zorgt voor een afname in hotspots op
plaatsen waar ook actieve weidevogelbescherming plaats vindt. Deze hotspots
verdwijnen, aangezien de aantallen niet terug komen in 'hotspots buiten
beheer' voor R2.
Daarnaast valt op dat in alle ronden het aantal hotspots dat binnen of dicht bij
actieve beheerpercelen ligt, veel groter is dan het aantal hotspots daarbuiten.
Het gevoerde weidevogelbeheer heeft duidelijk nut. De vogels trekken naar
het beheer, of de pakketten zijn goed neergelegd, bij ongeveer 2/3 van de
hotspots in R2 en R3.

Ook de dichtheid van de hotspots wordt veel minder in de loop van het
broedseizoen. Het effect van de pakketten die een biotoop bieden in mei en
juni is duidelijk zichtbaar, doordat veel hotspots het donkerst rood (grootste
concentratie vogels) zijn in de buurt van dan nog geldende contracten.
Toch zijn er -vooral in R3, juni- redelijk veel hotspots zonder dat daar een nog
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Alle kaarten zoals op de volgende pagina's zijn zo gesitueerd, dat door
middel van bladeren in de PDF verschillen in het seizoen goed zichtbaar
worden. Meestal werkt het goed door te kijken naar slechts een telgebied
en heen en weer te bladeren tussen de verschillende kaarten. De hotspots
lijken dan te verschuiven in het gebied.

Afbeelding 8: Aantallen hotspots die op de kaarten (afb. 9 tot 11) al dan niet raken aan het op dat
moment nog actieve beheer en het totaal aantal (duidelijk zichtbare) hotspots.
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Afbeelding 9: Hotspotkaart van alle territoria, waarbij geldt:
21 hoe roder, hoe meer territoria. Ook zijn de verschillende in deze periode (half april) geldende
weidevogelpakketten te zien (gekleurde percelen). De meeste hotspots bevinden zich in land waar weidevogelbeheer plaatsvindt (meestal legselbeheer),
maar ook in de witte gebieden hebben zich vogels gevestigd.
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Afbeelding 10: Hotspotkaart van alle territoria, waarbij geldt:
22 hoe roder, hoe meer territoria. Ook zijn de verschillende in deze periode (half mei) geldende
weidevogelpakketten te zien (gekleurde percelen).Ook in 'witte' delen van de telgebieden zijn nog vogels, omdat in mei de bewerking van het land nog niet
zo massaal is. Toch zien we al een duidelijke concentratie van vogels rond percelen waar nog gericht weidevogelbeheer plaatsvindt.
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Afbeelding 11: Hotspotkaart van alle territoria, waarbij geldt:
23 hoe roder, hoe meer territoria. Ook zijn de verschillende in deze periode (begin juni) geldende
weidevogelpakketten te zien (gekleurde percelen). Niet alle nog als weidevogelbiotoop beheerde percelen zijn nog effectief, maar de plaatsen waar nog vrij
veel weidevogels aanwezig zijn, bevinden zich vrijwel allemaal rond plas-dras, late maaidata of in een enkel geval rond een maisperceel (dit laatste is niet op
de kaart aangegeven).
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De Big 5 van de groene vlakten

•

Grutto, kievit, tureluur, scholekster en slobeend worden in West-Nederland
gezien als de kernsoorten voor goed weidevogelbeheer. Het zijn soorten die
gedurende het gehele broedseizoen (maart-juli) afhankelijk zijn van voedsel,
veiligheid en rust die het agrarisch weidegebied kan bieden.

de slobeend is een schuwe soort die zeer verborgen en laat in het
voorjaar midden op graspercelen broedt. Dat maakt de soort erg
kwetsbaar voor maaien of beweiden: vaak wordt het nest over het hoofd
gezien en de tijd van het jaar roept om bewerking van het land

Belangrijke overeenkomst tussen deze soorten is de afhankelijkheid van goed
graslandbeheer. Zonder boeren zouden deze soorten in veel kleinere aantallen
Natuurlijk zijn er andere belangrijke soorten, zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart, voorkomen in Nederland, omdat met name de veeteelt er voor zorgt dat er veel
kuifeend en zomertaling die iets zeggen over de staat van delen van het gebied. gras- en maisland is. Zonder beheer zou het grasland niet blijven bestaan maar
De big 5 zouden deze soorten in natuurbeleid 'vertegenwoordigen' als
veranderen in moeras- en bosgebied.
graadmeters van het succes van het agrarisch natuurbeheer.
Het gaat om een vrij diverse groep:
•

grutto is plaatstrouw en broedt graag in 'grazig' land, gevarieerd,
vochtig en met kruiden

•

kievit is een echte opportunist: waar kale grond verschijnt gaat de kievit
graag broeden. Vaak is dat maisland maar de kievit broedt ook in
grasland. De kievit broedt meer keren per jaar, waardoor de soort het
gebied lange tijd gebruikt

•

tureluur is een soort die houdt van kleine moerasjes, maar ook van
weilanden met vee

•

scholekster is een plaats trouwe soort die houdt van kaal land, of dat nu
maisland is of een kale plek in grasland. Deze soort voedt de jongen,
waardoor er niet per se een geschikte opgroeibiotoop nodig is. Daarom
broedt de scholekster ook wel in knotbomen, op eilandjes of op daken
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Als we afb. 13 vergelijken met afb. 4 wordt duidelijk dat het areaal
weidevogelbeheer in de loop der jaren behoorlijk is afgenomen in het gebied.
Hoe gaat het met de big 5 in de Lopikerwaard?
Echter, de telvakken (afb. 1) komen redelijk overeen met het
Ontwikkelingen Big 4 (!) in 10 jaar
weidevogelbeheer in 2012. Bovendien zijn in 2022 alleen gebieden niet geteld
als er geen weidevogelbeheer plaatsvond en er door de gebiedscoördinator
Het is interessant om te onderzoeken hoe de weidevogelstand zich heeft
geen relevante aantallen vogels verwacht werden. Niet getelde gebieden
ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar. In de periode 2011-2014 heeft DNatuur een waren dus vrijwel leeg.
met 2022 vergelijkbare monitoring uitgevoerd. Er was toen sprake van een
groter areaal gecontracteerd weidevogelbeheer, maar er werd alleen op de
In 2011-2013 werd het hoogste aantal territoriale waarnemingen aangehouden
gecontracteerde percelen en 100 m daarnaast geteld. Afb. 14 laat een kaart
als richtgetal (zichtbaar in af. 20). Als we deze methode toepassen op de
zien van territoria van alle soorten en het toenmalig areaal met
tellingen van 2022 zien we dat het aantal grutto territoria in 10 jaar (van
weidevogelbeheer. Daarnaast lag toen de focus op de 'Big4', voor een
2012 tot 2022) gedaald is met ongeveer 35%.
vergelijking is daarom de slobeend weggelaten. In afbeelding 12 zijn de
totale aantallen territoria grafsch weergegeven.
Het behoud van 3 belangrijke soorten is een prachtige prestatie voor een groot

agrarisch gebied zonder weidevogelreservaten. Toch baart de sterke
achteruitgang van de grutto zorgen. Deze soort is namelijk veel minder flexibel in
broedgedrag als de andere soorten. Kievit, scholekster en tureluur lijken zich
beter aan agrarische bewerkingen aan te passen. De grutto is veel afhankelijker
van het juiste mozaïekbeheer. Kaarten zoals afbeelding 9-11 en 19-21 geven dan
ook aan dat de grutto -en daarmee veel andere weidevogels- zich steeds meer
concentreren in kleine geschikte kernen in een polder: Hotspots.
Voor beheer kan dit handig zijn, omdat er dan slechts op een klein oppervlak
een goed weidevogel mozaïek hoeft te zijn. Groot nadeel van kleine hotspots is
de kwetsbaarheid voor verkeerd beheer of grondpredatoren.

Afbeelding 12: Vergelijking van het gemiddeld aantal territoria in de jaren 2011-2014 met het
meest recente teljaar, 2022. Let op: het telgebied van de verschillende perioden is niet helemaal
gelijk, maar wel vergelijkbaar. Deze grafek is dus een indicatie.
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Afbeelding 13: Territoria van een aantal (dus niet alle, zoals in afbeelding vermeld staat) soorten in de Lopikerwaard 2013
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2022 is voor een aantal soorten geen goed jaar geweest in het westen van
Nederland en dat geldt ook voor de Lopikerwaard. Afb. 14 laat zien dat vooral
grutto (-66%) en slobeend (-79%) in de loop van het voorjaar kelderden in aantal.
Kievit leek de verliezen -mogelijk ook door herbroeden- te kunnen beperken en
scholekster en tureluur lijken het dit voorjaar prima te hebben gedaan.

aantallen
territoria big5
kievit
tureluur
grutto
scholekster
slobeend

R1

R2
934
172
372
208
108

R3
636
175
310
173
84

597
163
128
187
23

afname R3/R1
36%
5%
66%
10%
79%

Afbeelding 14: verloop van aantallen territoria (dus roepen, paren, nest,
en gezin met jongen) voor de 'big 5'gedurende het broedseizoen in het
hele telgebied. In de laatste kolom is de afname van territoria in de
eerste week van juni ten opzichte van half april te zien.

Afbeelding 15: Aantallen territoria tijdens de verschillende telmomenten.

In afb.15 is te zien hoe de aantallen territoria afnemen in de tijd.
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Als we naar de verschillende kaarten (afb. 18, 19, 20) kijken, valt de afname van
vogels in R1 (april) en R2 (mei) nog niet zo op. Toch zijn er al veel nesten verloren
gegaan, bijvoorbeeld van de kievit, maar ook van de grutto. Voor herbroeders
zoals kievit zijn er nog kansen: de grond is nog redelijk vochtig, waardoor er
goed voedsel te vinden is voor de oudervogels.
Toch beginnen sommige polders al 'leeg te lopen'. Hier is mogelijk sprake van te
intensieve veehouderij (dicht, hoog gras, vroeg maaien en weiden) of predatie.
In de kaarten lijkt verder zichtbaar dat leegloop vooral plaatsvindt in de
telgebieden zonder plas dras. Vooral de vogels met jongen beginnen zich al
te bewegen naar de plas- dras percelen. Dit is bij grutto te zien, maar ook
tureluur is meestal te vinden bij een plas-dras perceel.
Vanaf half mei zien we een kentering en na een week of drie is er in land zonder
late maaidatum, plas dras of ander rustpakket niet zo veel meer over van de
weidevogelstand. In die drie weken is het droog en zonnig geweest. Het gras
buiten de nog actieve pakketten is in fasen gemaaid en door de droogte was er
niet zo veel hergroei, dus weinig schuilplaatsen en voedsel voor jonge vogels.
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dicht is (door bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest) is er geen veiligheid en
voedsel voor de vogels. Kuikens sterven dan.

Gezinnen
Omdat de monitoring bestond uit gedragswaarnemingen, is onder andere
genoteerd of een territorium bestond uit een broedpaar (balts, paar, paring,
nest), of een gezin had. In afbeelding 16 en 17 is het verloop van het aantal
gezinnen (dus ouders met 1 of meer jongen) te zien gedurende de telmomenten.

R1 gezin

R2 gezin

R3 gezin

kievit gezin
tureluur
gezin

61

114

209

0

58

94

grutto gezin
scholekster
gezin
slobeend
gezin

3

174

95

0

3

30

0

2

3

Afbeelding 17: Aantal gezinnen per telronde van de Big 5.

Afbeelding 16: Aantal waargenomen gezinnen voor de big 5 gedurende de
telmomenten.

Opvallend in deze afbeeldingen is het aantal kievit gezinnen, wat pas piekt in
juni, terwijl de soort als vroege broeder bekend staat. Waarschijnlijk speelt een
koude maand april een rol, maar het kan ook betekenen dat bescherming van
nesten op bouwland (waar kievit meestal broedt) niet voldoende is. Daarnaast
vinden kieviten (ouders en kuikens) voedsel en dekking in lang gras. Als dit te
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Afbeelding 18: De big 5 in de Lopikerwaard, half april. 31
Alle soorten zijn nog behoorlijk verdeeld over het gebied en maisland is zichtbaar door de
concentraties kievit (witte stippen). Sommige kieviten hebben al jongen (cirkel om stip). (grutto: rode stip, kievit: witte stip, scholekster: blauwe stip, tureluur:
oranje stip en slobeend: groene stip
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Afbeelding 19: De big 5 in de Lopikerwaard, half mei. Alle
32 soorten zijn nog redelijk verdeeld over het gebied. Sommige vogels hebben al jongen (cirkel om
stip) Hier zou dus voldoende kuikenland moeten zijn!. (grutto: rode stip, kievit: witte stip, scholekster: blauwe stip, tureluur: oranje stip en slobeend: groene
stip
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Afbeelding 20: De big 5 in de Lopikerwaard, begin juni. Er vindt concentratie plaats in hotspots en leegloop van gebieden waar geen geschikt beheer meer
is. Veel vogels hebben al jongen (cirkel om stip) Hier zou dus voldoende kuikenland moeten zijn!. (grutto: rode stip, kievit: witte stip, scholekster: blauwe stip,
33
tureluur: oranje stip en slobeend: groene stip
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De grutto in de Lopikerwaard

Ook in de Lopikerwaard is de grutto een belangrijke vogel. Het gebied is in
principe goed als broedgebied voor de soort en veel agrarisch natuurbeheer is
gericht op het behouden van die goede broedgronden.

De grutto neemt in Nederland een bijzondere plek in onder de weidevogels,
het is zelfs onze nationale vogel. Er is waarschijnlijk geen andere vogelsoort in
Het is daarom leerzaam om eens goed te kijken naar de verschillende
Nederland die zo veel aandacht krijgt. En dat terwijl deze soort maar 6
maanden per jaar in Nederland verblijft. De rest van het jaar is de grutto elders gegevens over de grutto in de Lopikerwaard .
in Europa of in Afrika.
De reden voor alle aandacht voor deze steltloper is het feit dat zo'n driekwart
van de populatie in ons werelddeel (er zijn elders ook andere ondersoorten
grutto's) in Nederland broedt in boerenland. Door -als bij-effect van de
landbouw- goede omstandigheden te maken in agrarisch Nederland kon in het
verleden de specialistische grutto (als steltloper die als jong insecten boven de
grond eet en als volwassene vooral in de bodem levende insecten) zich in finke
aantallen vestigen en voortplanten.
Die specialistische eigenschappen van de grutto maken de soort succesvol in
het juiste leefgebied, maar ook erg kwetsbaar voor veranderingen aan het
leefgebied.
Door massale veranderingen in de landbouw, oprukkende verstedelijking,
klimaatverandering en een ander beleid m.b.t. roofdieren is dat leefgebied
voor de grutto in de laatste decennia veel minder goed geworden, waardoor
de aantallen snel teruglopen.
De Nederlandse maatschappij voelt zich verantwoordelijk voor de grutto, die
voor velen symbool staat voor het Hollandse platteland. De zorg voor die
grutto moet (grotendeels) worden uitgevoerd door de agrariërs.
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Grutto tijdens seizoen 2022
In afb. 14 hebben we gezien dat vooral de aantallen territoria van grutto (dus
alle territoriaal gedrag, van paar tot nest en gezin met jongen samen) sterk
terug lopen in het broedseizoen. Het verlies tussen half april en half mei is al
1/3 van de territoria, maar in de eerste week van juni is nog maar 34% van de
territoria aanwezig. In deze tijd (mei/juni) zouden de meeste grutto's jongen
moeten grootbrengen.
Ook op de kaarten is de terugloop van gruttoterritoria zichtbaar (afb. 21, 22,
23). In de periode april-mei is te zien dat vooral de aantallen territoria in land
zonder beheercontract teruglopen. Tussen mei en juni zet deze trend zich
voort. Op deze percelen wordt vaak landbouw bedreven zonder bewust
rekening te houden met nesten. Op de percelen met een contract voor een
rustperiode zijn de grutto's (meestal) duidelijk succesvoller.
Gedurende het broedseizoen van 2022 vond toch ook een sterke uitdunning
plaats tussen half mei en half juni. Dit valt samen met de erg droge en zonnige
periode, maar ook met de periode dat veel agrarische bedrijven maaien en
weiden. In juni zijn alle territoria van grutto dan ook te vinden in percelen met
een late maaidatum, maar vooral in en rond plas-dras percelen.
Een aantal gebieden met plas-dras en late maaidata trekt veel vogels, maar
vooral de oudere plas-dras/rust gebieden lopen vanaf half mei vaak leeg. Dit
heeft mogelijk met te weinig variatie in beheer en te hoog en te dicht gras te
maken.
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Afbeelding 21: Grutto territoria in april
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Afbeelding 22: Grutto territoria in mei
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Afbeelding 23: Grutto territoria in juni
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Echter, BTS kan niet worden gezien als het enige getal wat iets zegt over 'hoe
gaat het met de weidevogels', om een aantal redenen:

Bruto territoriaal succes

–

Het Bruto territoriaal succes (BTS) geeft aan hoeveel van de oorspronkelijke
broedparen grutto in april uiteindelijk ook minimaal 1 jong groot brachten.
Daartoe worden het aantal oorspronkelijke broedparen vergeleken met het
aantal alarmerende gruttoparen (gedrag dat alleen wordt vertoond als er zich
een of meer jongen in de buurt bevinden).

–

–

BTS (Bruto Territoriaal Succes): Welk deel van de grutto's
die in een gebied wilden gaan broeden heeft ook
daadwerkelijk jongen groot gebracht?

–

Soms wordt monitoring door middel van 2 telronden in april en mei BTS-telling
genoemd: een verwarrende term omdat de monitoring veel meer duidelijk
maakt dan alleen een BTS-percentage.
Het BTS percentage is erg nuttig voor duiding van beheermonitoring, omdat
het iets zegt over de 'zere plek' van het Nederlands weidevogelbeheer:
doorgaans worden er te weinig jongen groot, waardoor de grutto langzaam
maar zeker uitsterft. Streven naar een goed BTS is daarom belangrijk.

BTS zegt alleen iets over grutto, andere soorten hebben ander gedrag,
andere eisen aan het leefgebied en andere broedperioden
BTS zegt niets over het aantal jongen bij een gezin: dit kunnen er 4 zijn,
maar ook 1. Wel is onderzocht hoeveel grutto's 1 of meer jongen
moeten hebben om statistisch de soort gezond te houden
BTS is erg afhankelijk van het telmoment en de broedperiode van
grutto's: in het geval van gespreide broedperioden of veel herbroed
zal de BTS niet correct zijn
Omdat BTS een percentage is, zegt het niets over het belang van het
gebied voor de grutto: een gebied A met 1 grutto broedpaar dat 1
jong groot brengt krijgt een BTS van 100%. Een gebied B met 100
broedende grutto's die 75 gezinnen voortbrengen krijgen een BTS van
75%. Als je alleen naar de BTS kijkt doet gebied A het beter dan gebied
B. Als we naar de werkelijke aantallen kijken is duidelijk dat gebied B
veel belangrijker is voor de grutto dan gebied A.

Dit doet niets af aan het nut van BTS, maar het is belangrijk dat er bewust mee
om wordt gegaan en dat meer cijfers in de vraag “hoe gaat het met de grutto”
worden betrokken. In afbeelding 24 zijn veel belangrijke cijfers per polder op
een rij gezet.

40

DNatuur Rapport 212202 november 2022

Grutto
Gebied

Broedparen
Broedparen Broedparen
R1 (april)
R2(mei)

Broedparen
R3(juni)

Gezinnen
BTS1
BTS2
Gezinnen
R2
Gezinnen
R3
Gezinnen
Gezinnen
Gezinnen
(mei)
(juni)
R2/broedparen
R1
R3/broedparen R2
R1(april)

Polder Vlist Oostzijde

47

15

1

0

31

15

66%

100%

Polder Groot Keulevaart

27

1

5

0

12

10

44%

1000%

Polder Hoenkoop

28

8

0

0

14

0

50%

0%

Polder Hoenkoopzuid
Bonrepas Noord

18
0

2
0

1

0

200%

0

4
0

44%

0

8
0

7

0

0

0

4

0

57%

Polder Noordelijk benedeneind

11

8

0

0

0

5

0%

63%

Polder Lopikerkapel

16

2

1

0

11

11

69%

550%

Polder Cabauw West

26

7

3

3

16

16

62%

229%

Polder Lopik

24

5

4

0

11

1

46%

20%

Polder Cabauw zuid

15

5

1

0

5

0

33%

0%

Polder Oostelijk Benedeneind

1

1

0

0

0

0

0%

0%

Polder Noordelijk benedeneind Oost

6

7

0

0

0

4

0%

57%

18

8

0

0

9

4

50%

50%

Polder Noordelijk Boveneind

5

1

0

0

0

0

0%

0%

Polder Cabauw Oost
Graafpolder

7
0

1
0

0

0

0%

0

0
1

29%

0

2
0

11

1

1

0

5

8

45%

800%

Polder Blokland

1

5

0

0

0

1

0%

20%

Polder Beloken Land

9

2

3

0

10

6

111%

300%
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17

0

0

0

5

0%

29%

7

1

5

0

0

1

0%

100%

Polder Zuidelijk Benedeneind

Polder Benschop

Polder Willige Langerak

Polder Willeskop
Polder Hoenkoop Oost

Afbeelding 24: Aantallen broedparen en gezinnen grutto per telronde, leidend tot BTS 1 (periode half april-half mei) en BTS2 (periode half mei-begin juni). Lichtblauwe kolommen leiden tot BTS1,
donkerblauwe kolommen leiden tot BTS2. Een BTS van 65% en hoger is goed (groen), een BTS van41
50-65% is redelijk (oranje), een BTS van 50% of minder is slecht (rood). Een BTS van meer dan
100% betekent dat er uit een ander gebied grutto's met jongen instromen (tabel is gemaakt met inbreng van M. van Beek).
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BTS is op dit moment de meest effciënte wijze om iets te kunnen zeggen over
het uiteindelijk succes van grutto in een broedseizoen. We zullen het in
combinatie met de werkelijke aantallen gebruiken.

Met deze tabel is het broedsucces van de grutto in verschillende polders te
volgen. Om de gevolgen van een hoge of lage BTS te duiden zijn de kleuren
rood (slecht), oranje (matig), groen (voldoende) gebruikt in de laatste 2
kolommen. Als het percentage meer dan 100% is, kunnen we er van uitgaan
dat van buiten het telgebied gezinnen naar het telgebied zijn geïmmigreerd.

Doordat in de Lopikerwaard op 3 momenten (derde week april, half mei en
begin juni) is geteld, kan BTS gecombineerd met werkelijke aantallen iets
zeggen over het verloop van het broedseizoen, weergegeven in afb. 24.

Deze 'kleurcodes' zijn als volgt te lezen:

Deze tabel is vrij uitbreid, dus enige uitleg is wellicht wenselijk:
–

–

–

de rechter kolommen BTS1 en BTS2 geven weer welk percentage
broedparen 3 weken later ook jongen had. Dit is berekend voor de
periode half april/half mei (BTS1) -waarin gangbaar land voor het eerst
gemaaid en beweid wordt- en de periode half mei/begin juni (BTS2),
waarin vogels vooral afhankelijk zijn van beheer met een rustperiode.
De kolommen onder 'Broedparen' en Gezinnen' bevatten de
werkelijk waargenomen aantallen vogels die ofwel (bijna) een nest
hadden (broedparen), ofwel 1 of meer jongen hadden (gezinnen). Met
kleuren zijn de aan elkaar gekoppelde kolommen met broedparen en
gezinnen weergegeven. Dus lichtblauwe kolom broedparen (R1) wordt
aan lichtblauwe kolom gezinnen (R2) gekoppeld en leidt tot BTS1.
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–

–

–

BTS1 en BTS2 groen: het hele broedseizoen was goed voor de grutto
(4 gebieden).
BTS1 groen, BTS2 rood/oranje: vroege polder of mogelijk door te
weinig rustgebieden te weinig kuikenoverleving later in het seizoen (1
gebied)
BTS1 rood/oranje, BTS2 groen: weinig succes in de eerste periode,
mogelijk door maaien. Overgebleven broedparen wel succesvol in
periode mei- juni, waarin de vogels vooral afhankelijk waren van de
rustgebieden (5 gebieden)
BTS1 en BTS2 rood/oranje: gedurende het hele broedseizoen te lage
BTS, dus veel verlies tijdens maaiperiode en te weinig (geschikte)
rustgebieden in mei/juni (15 gebieden)
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Als we bovenstaande gebruiken om de grutto resultaten voor het hele
telgebied te duiden:
In april werden 365 broedparen + 3 gezinnen geteld. Daarvan hadden in mei
173 paren jongen (gezinnen, BTS1 47%) en 108 paren nog een nest. Samen is
dat 281, dus ruim 80 paren hebben al geen nest of jongen meer. Bijna een
kwart van alle grutto's is in de periode april/mei verdwenen.
Van de vogels die in mei nog een nest hadden (108 broedparen), hadden er in
de eerste week van juni nog 96 een gezin (BTS2 89%), dit duidt er op dat de
pakketten met een plas-dras en rustperiode over het algemeen succesvol
waren (ook te zien in afbeelding 21-23). Bovendien trokken deze plaatsen vaak
vogels uit andere gebieden (een BTS van meer dan 100%).
In R3 werden ook nog 26 broedparen waargenomen, wat aangeeft dat de
grutto tot ver in juni (juli) jongen groot brengt. Het geeft ook aan de de
broedperiode van de grutto gespreid is. Afb. 24 kan dus vooral als een aanzet
tot maatwerk per polder worden gezien.
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Afbeelding 25: bijzondere soorten in de Lopikerwaard, waarvan sommigen broeden, maar anderen het gebied gebruiken als rust- en voedselgebied
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Bijzondere soorten

De volgende bijzondere soorten hebben een territorium gehad in de
Lopikerwaard:

Tijdens de monitoring van 2022 zijn naast de gebruikelijke steltlopers en eenden
ook een aantal soorten gezien die nog wat zeldzamer zijn (afb. 25).
Een aantal soorten gebruiken het agrarisch land om te eten of rusten er uit
tijdens de vogeltrek:
–
–
–
–
–
–

bokje
kemphaan
(meeste) graspiepers
witgatje
wulp
kwartelkoning

–
–
–
–
–
–
–
–
–

gele kwikstaart: broedt meestal rond maisland, vrij plaatstrouw
(sommige) graspiepers: op diverse plaatsen in grasland
kluut: rond plas dras waar lang rust is
patrijs: gevarieerd landschap waar meestal maisland met ruigte is
tafeleend: broedt in slootkant, broedgeval in agrarisch land onzeker
veldleeuwerik: broedt meestal rond maisland of oud grasland, vrij
plaatstrouw
zomertaling: broedt in boerenland, maar werd in de Lopikerwaard wel
vooral op en rond grote plas dras gebieden gezien
zwarte stern: broedt op vaste plaatsen in kolonies, op vlotjes
purperreiger: 20 nesten in 'purperreiger bosje'

Een aantal soorten is erg zeldzaam in de Lopikerwaard, zoals kluut, patrijs,
kwartelkoning. Andere soorten worden vrijwel jaarlijks gezien, zoals gele
Deze soorten broeden dus niet (of nauwelijks) in de Lopikerwaard, maar het
gebied is wel belangrijk voor deze soorten. Het betreft vaak schuwe soorten, die kwikstaart, veldleeuwerik, zwarte stern, zomertaling. Deze soorten komen
landelijk niet veel meer voor in boerenland en leven in de Lopikerwaard vaak op
een openheid en rust nodig hebben. Boerenland biedt dit, omdat er naast
vaste plaatsen.
agrarische bewerking geen betreding is.
Daarnaast zijn er een aantal soorten die in 2022 een territorium hadden in de
Lopikerwaard. Ook hier zijn openheid en rust belangrijke gebiedskenmerken,
maar zijn bovendien ook voedsel voor ouders en jongen belangrijk en
nestelgelegenheid. Bovendien speelt -net als bij de andere weidevogels- het
sparen van het nest en de jongen tijdens bewerkingen een grote rol in het
succes van deze bijzondere soorten.
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kaarten is te zien dat de vogels na april al snel verdwenen uit de
percelen met legselbeheer. Deels is dit omdat de biotoop niet meer
geschikt was voor de jongen, deels zijn de nesten (onbewust) kapot
gemaaid

5. Conclusies
De monitoring van 2022 heeft veel inzicht gegeven in de gezondheid van de
weidevogelstand in de Lopikerwaard:
–

Kievit, scholekster en tureluur zijn in aantal nog vrijwel op het niveau
van 2011-2014, maar de grutto is in 10 jaar met 34% afgenomen

–

Het broedseizoen 2022 is voor een aantal soorten (vaak (her)broeders
op bouwland) zoals kievit, scholekster en ook tureluur redelijk goed
verlopen door de mogelijkheid van de soorten tot herbroeden

–

Plaatsvaste en vrij kwetsbare soorten zoals grutto en slobeend hebben
een slecht broedseizoen gehad, waarbij vooral in gebieden zonder
rustperiode of plas-dras finke afnames te zien waren

–

In 2022 heeft het soms droge, zonnige weer een negatieve invloed
gehad op soorten die voedsel uit de bodem halen, zoals grutto

–

Op de langere termijn is het opwarmend klimaat, gecombineerd met te
lage slootpeilen, van negatieve invloed op soorten zoals de grutto

–

Het weidevogelbeheer in de Lopikerwaard is versnipperd.
Bovendien zijn er te weinig pakketten met een lange rustperiode om
vogels de kans te geven jongen groot te brengen

–

De waarde van het pakket legselbeheer op grasland is zeer beperkt en
kan alleen als ondersteunend voor 'zwaar' beheer worden gezien. In de
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–

In de verschillende kaarten die de plaats van vogels gedurende het
broedseizoen aangeven, is te zien dat de meeste concentraties
plaatsvonden rond percelen met plas dras en/of een lange rustperiode.
In juni zijn er hiervan nog maar heel weinig

–

In veel telgebieden was in 2022 sprake van een lage BTS voor
grutto, slechts in 4 van de 25 gebieden was sprake van een
gezonde reproductie. Ook in gebieden met veel grutto's was vaak
sprake van een erg lage BTS. Als dit lang duurt betekent dit dat de
grutto uitsterft in de Lopikerwaard. Dit beeld wordt versterkt door
de afname van 34% in 10 jaar

–

in het gebied zijn naast de 'gebruikelijke' steltlopers en eenden van het
boerenland ook een aantal bijzondere soorten aanwezig, zoals zwarte
stern, zomertaling, patrijs, maar ook gele kwikstaart en veldleeuwerik.
Deze soorten bevinden zich vaak in en rondom weidevogelhotspots,
wat er op duidt dat hier het gebied nog steeds geschikt is voor deze
vaak zeldzame soorten
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overleven en zouden bovendien veel (laat broedende) eendennesten
worden gespaard
7. Sommige gebieden met een rustperiode waren in de loop van het
seizoen vrijwel zonder vogels. Experimenteer hier met een beter mozaïek
door begrazing
8. Er is maar weinig aandacht voor bijzondere broedvogels in het gebied.
Behandel de percelen waar bijzondere soorten voorkomen als hotspot
en bouw hier aan een betere biotoop, gericht op de voorkomende
bijzondere soort

6. Hoe verder?
Dit rapport is voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten van een seizoen
weidevogelmonitoring. Het weer kan een ander seizoen weer heel anders
maken. Toch lijkt het er op dat in het weidevogelbeheer nog stappen kunnen
worden gezet om de opgroeikansen van vogels te verbeteren:
1. Neem de huidige hotspots als basis voor het weidevogelbeheer.
Daar willen de vogels zijn en moet de biotoop dus goed zijn.
2. Als vogels op termijn moeten 'verhuizen', is dit soms mogelijk door plas
dras in de buurt aan te leggen, met uiteraard daar omheen rustgebied
en een mozaïek van beweiding en maaien
3. Op dit moment zijn in de hotspots te weinig percelen met een lange
rustperiode. Houdt 1,4 Ha per gruttoterritorium aan en probeer zo vanuit
de hotspot de weidevogelbiotoop te verbeteren
4. Nestbescherming op grasland biedt te weinig toekomst aan
weidevogels om als echt leefgebied te gelden. Gebruik het niet als
basis, maar als buitenste schil om een hotspot.
5. Op grasland verdient last-minute beheer (dus enkele weken later
maaien) de voorkeur boven het laten staan van een eilandje gras om een
nest heen. Niet alleen voor de daar broedende vogels, maar ook omdat
er zo in het seizoen ter plaatse een mozaïek ontstaan van lang en kort
gras
6. Kruidenrijke of ruige oevers zijn voor jonge vogels geschikt als tijdelijk
vluchtgebied. Het is goed als minimaal de helft van de gemaaide
percelen (zowel gangbaar gemaaid als na een rustperiode) een oever
heeft van minimaal 2 meter breed die minimaal 10 dagen na het perceel
wordt gemaaid. Als dit overal zou gebeuren zouden veel meer kuikens

Samengevat:
Werk vanuit de hotspotbenadering: de vogels geven zelf aan waar in
beginsel het gebied geschikt is om te broeden (de hotspot). Hier moet
minimaal 1,4 Ha rustgebied tot in juni zijn per gruttopaar om de vogels te
kunnen laten broeden. Om dit rustgebied heen moet een mozaïek liggen
waar beweiding en maaien elkaar afwisselt.
Naast de relatie broedvogels-agrarisch beheer zijn er een aantal zaken die
invloed kunnen hebben op de weidevogelstand maar (bij DNatuur) nog
onvoldoende bekend zijn en om nader onderzoek vragen:
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–
–
–
–

invloed van de verschillende vliegende predatoren, zoals zwarte kraai,
buizerd en bruine kiekendief, maar ook blauwe reiger
invloed van predatie door wilde zoogdieren
invloed van predatie door katten
staat van het gras rond hotspots, zoals hoogte, kruidenrijkdom,
doorloopbaarheid
DNatuur, november 2022
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