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INLEIDING

In het voorjaar van 2014 is het grasland in de Papenwegse en Zuidwijkse polder, een deel van de
Oranjepolder, alsmede het restant van de Stevenshofjespolder, dit alles gelegen tussen de
Rijksstraatweg (A44), de wijk Stevenshof, de spoorlijn Den Haag – Leiden en de Papeweg, door
Natuuronderzoeksbureau Remeeus volgens de BMP‐methode van de Samenwerkende Organisaties
Vogelbescherming Nederland (SOVON) geïnventariseerd op de vogelsoorten, die SOVON hanteert als
gebruikers van akkers en weiden. Deze inventarisatie gebeurde in opdracht van de Stichting Twickel
als onderdeel van de jaarlijkse monitoring van deze polder. De polder vormt samen met de
zuidelijker gelegen Duivenvoordse‐Veenzijdse Polder een vrijwel aaneengesloten weidegebied,
waarbij het oorspronkelijke landschapspatroon, vastgelegd door Floris Balthasars op een kaart in het
begin van de 17e eeuw, nog vrijwel intact is gebleven (zie figuur 1). De totale oppervlakte grasland in
de Papenwegse en de Zuidwijkse polder bedraagt 256 hectare.

Figuur 1 Dese jeghenwoordighe chaerte, is by my Floris Balthasars ghesworen lantmeter begost inden iare xvjc.
ende thien ‐ Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland, kartografische documenten, kaarten A‐3992‐
4036, jaar 1610 ‐ 1615.

Het gebied bestaat uit graslandpercelen met een groot aantal sloten, twee brede weteringen, te
weten de Veenwatering en de Dobbewatering, een aantal boerderijen en maneges en de
buitenplaatsen Zuidwijk en Santhorst. De laatste twee beboste terreinen zijn, net zoals de erven van
de boerderijen en de maneges niet in dit onderzoek meegenomen. Wel is er in het hele gebied een
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nagenoeg volledige inventarisatie van de Huiszwaluw uitgevoerd. Hierbij werden potentiële
nestplekken bij boerderijen en stallen bezocht en het aantal nesten geteld. Santhorst wordt
overigens sinds 1992 door Wim ter Keurs c.s. op broedvogels geïnventariseerd.
In een groot deel van het gebied wordt weidevogelbeheer uitgevoerd. Dit beheer kenmerkt zich door
uitgestelde maaidata, slootrandbeheer of nestbescherming.
De volgende SOVON‐weidevogelsoorten werden als territoriumhouders vastgesteld In de
graslandpercelen: Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Bergeend, Knobbelzwaan, Scholekster, Kievit,
Grutto en Tureluur. Van deze soorten staan er drie op de Rode Lijst van bedreigde en/of kwetsbare
vogelsoorten, te weten: Slobeend, Grutto en Tureluur. Ter aanvulling heeft er een integrale telling
plaatsgevonden van de Huiszwaluw, die eveneens op de Rode Lijst is geplaatst. De Rode Lijstsoorten
Wintertaling, Zomertaling, Visdief en Graspieper werden in tegenstelling tot eerdere inventarisaties
dit jaar niet als broedvogel waargenomen.
WERKWIJZE
Er werden van 28 maart tot en met 7 juni op 7 dagdelen bezoeken gebracht, waarbij dezelfde
methode als de afgelopen jaren werd gevolgd (zie Bijlage B voor een overzicht van de bezoekdata in
2014). Elke bezoekronde werd volgens een vaste route afgelegd, die niet afweek van de voorgaande
inventarisaties (zie figuur 2 voor de gevolgde route). Met de verrekijker werden vanaf een aantal
vaste punten in het terrein (territoriumindicerende) waarnemingen geregistreerd van alle
voorkomende vogelsoorten.

Figuur 2 Inventarisatieroute BMP‐onderzoek Papenwegse & Zuidwijkse Polder
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Als aanvulling werd op 20 juni 2014 een ronde gelopen om de aantallen broedende Huiszwaluwen te
kunnen vaststellen. De eerste twee weken van april zijn het best om het aantal territoria van de
Kievit, de talrijkste soort, te bepalen. Waarnemingen van oudervogels met jongen mogen bij het
BMP‐onderzoek niet meegenomen worden als geldige waarneming, omdat de vogels zich over een
grote afstand kunnen verplaatsen en het dus geen indicatie hoeft te zijn voor een broedgeval in de
Papenwegse en de Zuidwijkse Polder. Wel is, op basis van alarmgedrag, onderzocht wat het
uitkomstpercentage van de legsels is geweest (zie hiervoor het kopje ‘Broedresultaat in 2014’).
In tegenstelling tot 2013 (een koud voorjaar met vertraagde grasgroei) was de winter van 2013/14
extreem zacht, hetgeen ertoe heeft geleid dat het gras zelfs in de winter aangroeide. Ook de andere
voorjaarsmaanden waren extreem zacht (zie bijlage C voor een overzicht van de weerssituatie in het
voorjaar van 2014). De indruk is dan ook dat het hoge uitkomstpercentage (zie kopje
‘Broedresultaat’) bevorderd is door de wellicht daaruitvoortvloeiende aanwezigheid van voldoende
voedsel.
RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven en een vergelijking gemaakt met voorgaande
inventarisaties. Er wordt een korte toelichting gegeven bij alle vastgestelde vogelsoorten vermeld in
tabel 2 op bladzijde 16. In deze toelichting wordt voor een aantal soorten een vergelijking gemaakt
met de gemiddelde dichtheden in weidevogelgebieden, die in de Subsidieregeling Natuur‐ en
Landschapsbeheer (SNL) als zeer soortenrijk worden omschreven (zie Bijlage A).

De Santhorstlaan Foto: Aletta de Ruiter

Over het algemeen kan voor 2014 gesproken worden van een goed seizoen. De Tureluur liet een
stijging van het aantal territoria zien. De aantallen Grutto’s en Kieviten lagen een fractie lager dan in
2013. De Scholekster daarentegen wordt langzamerhand een zorgenkindje in ons aller weilanden.
Dat spoort overigens niet met de ontwikkelingen in de stad, waar de soort steeds succesvoller wordt.
Het succes van een broedseizoen wordt echter natuurlijk ook bepaald door de broedresultaten en
die waren, op basis van zicht‐ en alarmwaarnemingen, voor Kievit, Grutto en Tureluur beter dan in
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2013. Er werden (inclusief Huiszwaluw) 316 territoria genoteerd van 10 verschillende soorten. Vooral
de Scholekster, liep in aantal terug van 37 in 2013 naar 30 in 2014. Het totaal aantal territoria van de
vier weidevogelsoorten bedroeg in 2013 223 en in 2014 219. Bij de groep eenden is het beeld
wisselend. De aantallen van een tweetal eendensoorten die in ons land overwinteren (Krakeend en
Kuifeend) zijn behoorlijk teruggelopen, maar de schuld kan toch echt niet gelegd worden bij vorst,
want daar was in het geheel geen sprake van. Verheugend is de stijging van het aantal Slobeenden
van twee naar vijf; enkele keren werden elkaar najagende territoriale mannetjes gezien, een gezicht
dat de afgelopen jaren niet werd waargenomen. De weidevogels waren er, mede door het zachte
weer, vroeg bij dit jaar. Vanaf half maart waren de Kieviten al volop aanwezig en was het gebuitel en
geroep niet van de lucht! Ook de Tureluurs waren er vroeg bij; in eerste instantie ging hun interesse
vooral uit naar de slootranden, maar vanaf begin april begonnen zij druk te baltsen. De Grutto
daarentegen liet afwachtend gedrag zien. De aantallen waren, in tegenstelling tot 2013, eind
maart/begin april nagenoeg op peil, maar territoriaal gedrag bleef lang uit. Tot eind april bleven
paartjes of kleine groepjes passief op het land staan. Pas vanaf eind april werd duidelijk territoriaal
gedrag getoond. Het eerste alarmgedrag werd waargenomen op 16 mei, hetgeen inhoudt dat de
grutto’s kennelijk pas vrij laat zijn gaan broeden. Het aantal Kieviten bleef ongeveer gelijk (van 101 in
2013 naar 99 in 2014). De Scholekster liep in aantal terug van 37 in 2013 naar 30 in 2014.
Daarentegen liet de Tureluur een verheugende stijging zien (32 in 2013 en 39 in 2014); bovendien
kon, op grond van alarmerende paren eind mei/begin juni, de conclusie worden getrokken dat de
jongenproductie van de Tureluur beter was dan in 2013. Jonge Tureluurs laten zich echter slecht zien
vanwege hun gewoonte weg te duiken in slootranden. Jonge Scholeksters werden nauwelijks
vastgesteld.
Wat bij de weidevogels verder opviel, is dat zij hun territoria opnieuw gingen vestigen in de nabijheid
van vee, om het even of dat nu paarden of koeien waren. De verhoogde productie van dierlijke mest
leverde kennelijk meer voedsel op, zowel voor de adulte vogels als, in een later stadium, de pulli.
Kennelijk zijn weidevogels bereid de grotere onrust, met name rond maneges, te accepteren als zij
inschatten dat het een positief effect kan hebben op de broedresultaten.
De Huiszwaluw broedt alleen op de erven van de boerderijen; er werden in het gebied 42 nesten
aangetroffen (tegenover 40 in 2013). Aanvullend werden op de Catharinahoeve, net zuid van het
onderzochte gebied, nog 28 nesten gevonden.
Ten opzichte van 2013 ging één soort in aantal vooruit (Tureluur, van 32 naar 39). Acht soorten lieten
achteruitgang zien. In het oog springend was de terugval bij de volgende soorten (steeds 2014 ten
opzichte van 2013): Krakeend (van 48 naar 32)) en Scholekster (van 37 naar 30). Van de Zomertaling,
in 2013 nog vertegenwoordigd met één territorium, werd geen territorium vastgesteld. De Bergeend
was dit jaar met vier paar vertegenwoordigd en hij lijkt een voorkeur te hebben voor opstallen. Pulli
werden echter niet gezien. Tot nu toe is 2010 het enige jaar waarin pulli van deze soort werden
waargenomen.
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BROEDRESULTAAT in 2014

Kievitkuiken Foto: Bert Hoogerhoud

De populatieontwikkeling van weidevogels wordt bepaald door de overleving van volwassen vogels,
het deel van de vogels dat gaat broeden, nestoverleving (uitkomstresultaat van legsels) en de
kuikenoverleving (Teunissen, 2013). Onderzoek heeft uitgewezen dat alarmtellingen een indicatie
kunnen geven voor de jongenproductie. Deze methode wordt landelijk nog op beperkte schaal
toegepast. De methode houdt in dat het aantal alarmparen in een gebied wordt gedeeld door het
aantal territoria en dan wordt vermenigvuldigd met een factor 100. De uitkomst staat bekend als het
Bruto Territoriaal Succes, hierna te noemen BTS. Op basis van onderzoek wordt aangenomen dat er
drie categorieën BTS zijn, namelijk:
a. < 50% is onvoldoende;
b. tussen 50% en 65% is mogelijk voldoende;
c. > 65% is voldoende,
om een lokale populatie in stand te houden.
Een andere methodiek die op een paar plekken wordt toegepast is het vangen van nog niet
vliegvlugge jonge Grutto’s om die te voorzien van een kleuringcombinatie (Gerritsen, 2011). De
dichtheid aan gekleurringde jongen in combinatie met het aantal jongen dat dat jaar is geringd,
wordt gebruikt om het totaal aantal jongen dat in een bepaald jaar is uitgevlogen te schatten. De
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resultaten van deze methode zijn nog experimenteel en ook nog omgeven met een redelijke
onzekerheid, maar de verwachting is dat de uiteindelijke schatting wel preciezer zal worden dan
conform de BTS‐methodiek.
Ook dit jaar is via de BTS‐methodiek een inschatting gemaakt van de jongenproductie van Grutto en
Tureluur. De resultaten daarvan staan in onderstaande tabel.

Bruto Territoriaal Succes 2014
Grutto

71,4

Tureluur

69,2
Tabel 1 Bruto Territoriaal Succes 2014

Dat is een aanmerkelijk betere score dan in 2013 toen deze methodiek voor de Grutto een
percentage opleverde van 26,4 en voor de Tureluur een percentage van 46,9 (Remeeus, 2013). Dit is
een verheugend resultaat. Een combinatie van veel voedsel, afspraken rond maaidata en een start
met slootrandbeheer zullen hun vruchten hebben afgeworpen.
Van de Kievit is geen BTS berekend, maar de indruk is wel dat de score ook bij deze soort hoog is.
Overigens kan het positieve effect van het ongemaaid laten van sloot‐ en greppelranden niet
voldoende worden onderstreept; jonge weidevogels gebruiken dit als dekking bij dreigend gevaar,
hetgeen daadwerkelijk werd vastgesteld in het geval van Grutto en Tureluur. Zij zijn dan ware
meesters in camouflage. Maar ook voor laat broedende soorten als Krakeend en Kuifeend kan het
ongemaaid laten van slootranden de kans op broedsucces vergroten.

VERSCHUIVING VAN DE TERRITORIA
Al een aantal jaren is er een opmerkelijke verschuiving waar te nemen van het aantal
weidevogelterritoria in de richting van de wijk Stevenshof. Deze verschuiving gaat nog steeds door,
ondanks het feit dat de totale aantallen weidevogels in de gehele polder over het algemeen (licht)
dalende zijn. De vier primaire weidevogelsoorten Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur
concentreren zich steeds meer rond de Veenwatering direct ten noorden en direct ten zuiden van de
Nieuwe Weg, precies op het tracé voor de Rijnlandroute ‘Zoeken naar Balans’ (zie tabel 2). Ook was
dit jaar een sterke concentratie rond de maneges Aubert en Country Stables. Bevond zich in 1984
nog minder dan 15% van de territoria van deze soorten ten noorden van de Nieuwe Weg, vanaf 2010
ligt dit percentage rond de 40.
1984

2006

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Scholekster

10 (14%) 16 (25%) 22 (39%) 25 (35%)

30 (42%)

24 (38%)

16 (43%) 12 (40%)

Kievit

18 (13%) 23 (21%) 33 (26%) 66 (42%)

59 (45%)

58 (44%)

41 (41%) 43 (43,4%)

Grutto

7 (10%)

5 (9%)

10 (21%) 17 (28%)

19 (29%)

17 (29%)

18 (34%) 19 (38%)

Tureluur

2 (11%)

6 (21%)

9 (28%)

18 (42%)

16 (46%)

15 (47%) 19 (48,7%)

Totaal

37 (13%) 50 (19%) 74 (28%) 131 (39%)

126 (40%)

115 (40%)

90 (40%) 93 (42,5%)

23 (52%)

Tabel 2 Ontwikkeling van het aantal territoria van vier primaire weidevogelsoorten in de weilanden ten noorden van de Nieuwe Weg met
tussen haakjes als percentage van het aantal territoria in het gehele gebied.
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Grafiek 1 Grafische weergave aantallen territoria ten noorden van de Nieuwe Weg

In het eerste milieueffectrapport voor de RijnlandRoute wordt met de toenemende concentratie van
weidevogels rond het geplande tracé geen rekening gehouden, maar gerekend met gemiddelde
dichtheden in de hele Papenwegse en Zuidwijkse Polder. Daardoor wordt het effect van de weg op
de weidevogels dus ernstig onderschat.
Niet onvermeld mag blijven dat in het gebied dat bedreigd wordt door de Rijnlandroute dit jaar de
volgende Rode Lijst soorten zijn vastgesteld: Grutto, Tureluur, Boerenzwaluw en Huiszwaluw.
Spotvogel en Huismus zijn vaste broedvogels in dit deel van de polder, terwijl de Ransuil (volgens
opgave) dit jaar op Country Stables heeft gebroed. Een andere bedreiging, deels als ‘aanvulling’ op de
Rijnlandroute, wordt gevormd door plannen voor wandel‐ en fietspaden, ook door de dichtst bezette
weidevogelgebieden. Dergelijke paden hebben de neiging uit te groeien (hondenuitlaat,
bromfietsen), hetgeen de rust zeker niet ten goede zal komen en een directe bedreiging vormt voor
de kwetsbare weidevogelpopulatie. Natuurlijk heeft een ieder het recht te genieten van natuur en
landschap, maar in de onderhavige situatie kan dat beter worden ingevuld via excursies (onder
deskundige begeleiding) en boerderijbezoek.
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SOORTBESPREKINGEN
In deze sectie worden de ontwikkeling per soort besproken. In Bijlage D worden de
verspreidingskaarten van alle aangetroffen vogelsoorten gepresenteerd.

Knobbelzwaan
Over het algemeen is de stand van deze soort stabiel. De aantallen schommelen steeds tussen de
drie en zes paar. Het jaar 2014 bevond zich dus aan de onderkant van dit spectrum. Daarnaast
werden her en der niet broedende vogels, zowel adulten als jongen van vorig jaar, aangetroffen.
Deze tellen in het kader van BMP echter niet mee.
Bergeend
De Bergeend heeft zich vrij recent gevestigd in polderlandschappen. Van origine is dit een soort die
vooral in duingebieden in konijnenholen broedde. Door de sterke aantalreductie van het Konijn,
vooral veroorzaakt door ziekten en de komst van de Vos als predator (de Vos lust ook wel af en toe
een Bergeend) werden de duinen ongeschikt als broedgebied. In zijn zoektocht naar nieuwe en
veilige gebieden kwam de Bergeend uiteindelijk ook terecht in veenweidegebieden, hoewel de
aantallen steeds aan de magere kant bleven en de jongenproductie te wensen overliet. Ook bij deze
soort fluctueren de aantallen territoria tussen de drie en de zes. In 2014 werden op basis van gedrag
(bijvoorbeeld elkaar wegjagende mannetjes) vier territoria bepaald. Er werden echter geen jongen
geproduceerd en de vogels verdwenen in de maand juni. Het valt op dat de Bergeend de kern van
het gebied mijdt; hij lijkt een voorkeur te hebben voor de randen van infrastructuur (maneges en
andere opstallen) en de drogere delen van het terrein.
Krakeend
De Krakeend verscheen (in de zeventiger jaren) pas in de polders tussen de N44 en de spoorlijn toen
het aantal Krakeendterritoria in Meijendel en Berkheide zijn maximum had bereikt. Daarna gingen,
helemaal in lijn met de landelijke trend, de vestiging en toename van deze soort razendsnel. De
Krakeend heeft een voorkeur voor kleine slootjes. De laatste jaren neemt de soort in aantal af. Tot nu
toe werd dat geweten aan de impact van koud winterweer (Remeeus, 2012), maar daar was in
2013/14 absoluut geen sprake van. De oorzaak van de verdere afname blijft dan ook onbekend, maar
mogelijk is er sprake geweest van een maximale draagkracht in het topjaar 2011. Als de
territoriumdichtheid zijn maximum bereikt, is een (tijdelijke) afname vaak het gevolg. Toekomstige
tellingen zullen hopelijk klaarheid brengen hierin. Het aantal van 32 betekent nog altijd een
gemiddelde dichtheid van 12,50 territoria per 100 hectare. Dit ligt iets boven het laatst bekende
gemiddelde in weidevogelgebieden die in de SNL als zeer soortenrijk worden omschreven. Daar is het
gemiddelde 10,09 territoria/100 ha (zie ook Bijlage A voor een totaaloverzicht).
Slobeend
In tegenstelling tot de Krakeend toont de Slobeend in 2014 een herstel met meer dan een
verdubbeling (hoewel het begrip ‘verdubbeling’ natuurlijk een relatief begrip is bij een klein aantal!).
De Slobeend laat zowel landelijk als in de Papenwegse en Zuidwijkse Polder een fluctuerende
trendlijn zien, waarbij de soort sinds de eeuwwisseling duidelijk in aantal achteruitgaat. De jaren
2011 tot en met 2013 waren voor deze soort het dieptepunt met nog slechts twee territoria. Het
aantal van vijf territoria is 2014 mag dan ook als verheugend worden omschreven. De Slobeend is
bijzonder gevoelig voor verstoring. Intensieve nestbeschermingsactiviteiten in percelen waar
Slobeenden vóórkomen kunnen dan ook beter achterwege worden gelaten. Een nest wordt slechts
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bij toeval gevonden en het gericht zoeken is alleen aan te raden, indien men zeker weet dat een
eventueel nest door agrarische activiteiten geen kans heeft om uit te komen. Het zoeken naar nesten
op percelen met een uitgestelde maaidatum is dus uit den boze.
De gemiddelde dichtheid van de Slobeend was in 2014 1,56 paar per 100 ha. Dit is nog behoorlijk
lager dan in zeer weidevogelrijke gebieden (3,24 territoria/100 ha). Er werden geen waarnemingen
van vrouwtjes met jongen verricht. De soort staat landelijk op de Rode Lijst. Een foto van de
Slobeend mag niet achterblijven; hopelijk zet deze fraaie eendensoort de stijgende lijn de komende
jaren voort.

Man Slobeend Foto: Bert Hoogerhoud

Kuifeend
De Kuifeend verscheen halverwege de zestiger jaren pas in de polders tussen de N44 en de spoorlijn
toen het aantal territoria in Meijendel en Berkheide zijn maximum had bereikt. In duingebieden lijkt
de soort de laatste jaren onder druk te staan. De broedaantallen in de duinen nemen langzaam af en
er komen maar weinig pulli groot. Tegelijkertijd namen de aantallen in de poldergebieden toe, maar
daar lijkt nu een kentering in te komen. Ten opzichte van 2013 daalde het aantal territoria van 18
naar 12. De Kuifeend bereikt hiermee een gemiddelde dichtheid van 4,68 paar per 100 hectare. Dit is
meer dan het dubbele van het laatst bekende gemiddelde voor zeer soortenrijke
weidevogelgebieden (2,02 broedpaar/100 ha.). Er werden dit jaar geen vrouwtjes met pulli in het
terrein waargenomen. Dat zou veroorzaakt kunnen worden dat deze soort laat broedt. De pulli
komen vaak pas in de maand juli tevoorschijn. Het verdient aanbeveling hier de komende jaren
gericht onderzoek op te zetten. De Kuifeend wordt in het gebied in de winter alleen in de bredere
wateringen aangetroffen, maar verplaatst zich in de broedtijd juist ook naar de kleine slootjes..
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Eenden in de Papenwegse & Zuidwijkse Polder 1975 ‐ 2014
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Grafiek 2. Ontwikkeling van vier eendensoorten in de Papenwegse & Zuidwijkse Polder (noord).

Scholekster
Er bevonden zich dit jaar 30 territoria in het gebied. Dat is minder dan de helft van het aantal van 71
in 2011. De gemiddelde dichtheid bedraagt nu 11,71 territoria/100 ha. Dit ligt nog maar net boven de
laatst bekende gemiddelde dichtheid voor zeer soortenrijke weidevogelgebieden. In die gebieden ligt
het gemiddelde op 10,66 territoria/100 ha. De Scholekster was van oorsprong een kustbewoner, die
van daaruit het binnenland heeft gekoloniseerd. Sinds 1990 is de Scholekster in Nederland echter
zeer sterk achteruitgegaan (zie grafiek 2). Dit geldt ook voor de polders tussen Den Haag en Leiden
waar in het verleden nog dichtheden van >50 broedpaar per 100 ha. werden bereikt.
Sowieso is de Scholekster landelijk een zorgenkindje. In de broedgebieden laat de jongenproductie al
jaren te wensen over, terwijl de sterfte van adulten in het winterseizoen ook erg hoog is (onder
andere als gevolg van de kokkelvisserij in de Waddenzee). Gelukkig worden Scholeksters erg oud (25
– 30 jaar) en zij blijven over het algemeen trouw terugkeren naar hun vertrouwde broedplekken. Er
komt echter een moment dat de vergrijsde populatie door ouderdomssterfte inklapt en er
onvoldoende jongen zijn om de opengevallen plekken in te nemen. Mogelijk speelt dat nu al een rol!
Kievit
Een terugval van 133 paar in 2012 naar 101 in 2013 is fors, maar de achteruitgang lijkt nu te stoppen,
want in 2014 werden 99 territoria vastgesteld; dat is maar marginaal minder dan het aantal van
2013. Het aantal van 99 territoria komt overeen met een gemiddelde dichtheid van 38,67
territoria/100 ha. Dat houdt in dat de Kievit voor het eerst onder het laatst bekende gemiddelde in
zeer soortenrijke weidevogelgebieden (41,86 territoria/100 ha) is gedoken. De dichtheid ten noorden
van de Nieuwe Weg blijft onverminderd hoog. Er werden dit jaar in het hele gebied veel ouderparen
met pulli waargenomen.
Grutto
Ook de afname van de Grutto, die in 2012 werd ingezet, lijkt af te remmen. Een terugloop van 53
(2013) naar 50 (2014) is niet schokkend, maar aandacht blijft vereist.
Positief punt is dat de jongenproductie aanzienlijk beter is geweest dan in 2013, in ieder geval
afgaande op paren met alarmgedrag (BTS). Op basis van deze BTS kan met enige voorzichtigheid
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geconcludeerd worden dat 35 van de 50 paartjes jongen groot hebben kunnen brengen (of tijdelijk
jongen hebben gehad).
De 50 territoria betekenen een gemiddelde dichtheid van 19,53 territoria per 100 hectare. Dit is lager
dan de dichtheden die in vergelijkbare, zeer soortenrijke weidevogelgebieden worden aangetroffen
(27,65 paar per 100 ha; zie de tabel in Bijlage A). De Grutto is een kwetsbare en kritische soort, die
hoge eisen stelt aan het grasland. Dat moet kruidenrijk zijn, zodat voldoende voedsel gewaarborgd is.
Aan monotone en dichte grasmatten heeft de Grutto niets; het is onmogelijk voor jongen om daarin
de weg te vinden op zoek naar voedsel (dat bovendien nauwelijks aanwezig zal zijn in monotoon
land).
Het is dus, zoals al aangegeven, zeer belangrijk dat er genoeg structuurrijke en kruidenrijke
graslanden in mei en juni beschikbaar zijn, zodat opgroeiende kuikens voldoende voedsel kunnen
vinden en een veilig heenkomen kunnen zoeken bij gevaar. Uit onderzoek is gebleken dat gebieden
met een stabiele hoge dichtheid aan weidevogels (>75 broedparen per 100 ha) een significant groter
aandeel aan kruidenrijke graslanden hebben dan de niet stabiele weidevogelgebieden (Directie
Kennis, 2008). Er zijn maar een aantal percelen die hieraan voldoen en die liggen voornamelijk rond
de Nieuwe Weg. Juist deze percelen zouden extra beschermd moeten worden en gevrijwaard van
graslandverbetering.
Toekomstige monitoring zal duidelijk moeten maken of het in 2014 ingezette slootrandbeheer
(waarbij de eerste twee meter vanaf de insteek tot 1 augustus niet bewerkt of gemaaid wordt)
positieve effecten heeft op de jongenproductie.

Grutto Foto: Bert Hoogerhoud

Tureluur
Het aantal broedparen van de Tureluur schommelde tot en met 2009 rond de 30. In 2010 trad een
sterke toename op naar 44 territoria; na stabilisatie in 2011 trad er tot en met 2013 (32 paar) weer
een afname op. Het is dan ook goed nieuws dat deze fraaie soort in 2014 terreinwinst wist te boeken
en naar 39 paartjes klom. Dat is een dichtheid van 15,23 territoria per 100 ha, die een flink stuk
hoger ligt dan de dichtheid in zeer soortenrijke weidevogelgebieden. Daar ligt het gemiddelde
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namelijk op 11,78 broedpaar/100 ha. De trendlijn van de Tureluur in de Papenwegse en Zuidwijkse
Polder komt tot en met 2013 overeen met de landelijke ontwikkeling van de Tureluur. Als een van de

Tureluur Foto: Bert Hoogerhoud

weinige weidevogelsoorten kent de soort vanaf 1990 een stabiele BMP‐index, in ieder geval tot en
met 2013. Over 2014 zijn echter nog geen landelijke gegevens bekend. Het jaar 2015 zal aan het licht
moeten brengen of de nu ingezette toename tijdelijk is dan wel meer structureel lijkt te gaan
worden. Vanaf 16 mei werd alarmgedrag waargenomen. Pulli van de Tureluur houden zich graag op
in/langs de randen van slootjes. Daar is voedsel voorhanden, maar de zichtbaarheid van pulli is dan
wel eens lastig voor de waarnemer! Op basis van alarmgedrag van de ouders (BTS), gecombineerd
met zichtwaarnemingen van pulli, is de schatting dat 27 van de 39 paartjes jongen groot hebben
kunnen brengen (of tijdelijk jongen hebben gehad).
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Weidevogels in de Papenwegse & Zuidwijkse Polder 1975 ‐ 2014
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Grafiek 3. Ontwikkeling van vier weidevogelsoorten in de Papenwegse & Zuidwijkse Polder (noord).
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Huiszwaluw

Huiszwaluw Foto: Bert Hoogerhoud

Dit jaar werd voor de zesde keer een volledige inventarisatie van de Huiszwaluw uitgevoerd, een
Rode lijst soort. In totaal werden er op zes verschillende locaties 70 nesten geteld. Alle Huiszwaluwen
broedden aan de buitenkant van het dak tegen de gevel van de boerderijen of stallen. Het grootste
aantal nesten, namelijk 27, werd aangetroffen bij boerderij Zuidhof. Bij boerderij Catharinahoeve,
net buiten het geïnventariseerde gebied, in het zuidelijke deel van de Papenwegse Polder, bevonden
zich 28 nesten. Voor nadere informatie over de verspreiding van de Huiszwaluw wordt verwezen
naar de bijgevoegde verspreidingskaart.
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ONTWIKKELING VAN DE VOGELTERRITORIA IN DE PERIODE 1975 – 2014
Tabel 3 geeft het overzicht weer van de ontwikkeling van de vastgestelde SOVON weidevogelsoorten
in de Papenwegse en Zuidwijkse Polder, alsmede van de Huiszwaluw.
1975

1980

1984

1992

1997

Knobbelzwaan
Bergeend

2000

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

5

6

7

7

6

3

4

5

3

0

0

0

2

2

4

6

5

4

2

Krakeend

2

Zomertaling

2

Wintertaling

3

Slobeend

6

1

7

1

28

Kuifeend

3

1

3

20

23

19

39

50

60

49

48

32

4

1

2

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

14

4

8

10

8

7

3

2

2

2

5

7

4

2

11

7

6

6

10

18

23

18

12

Scholekster

47

43

70

71

105

62

60

64

54

57

72

71

63

37

30

Kievit

46

56

137

123

166

137

111

111

112

125

156

132

133

101

99

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

75

50

56

50

47

60

66

59

53

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

28

30

32

44

43

35

32

39

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

ng

81

51

48

32

40

42

287

403

454

448

407

332

316

Wulp
Grutto

26

Watersnip

2

Tureluur

23

26

7

68

19

67

21

91

34

Visdief
Huiszwaluw
Totaal

157

140

223

305

419

319

299

316

Tabel 3 Ontwikkeling weidevogelterritoria in de Papenwegse & Zuidwijkse Polder 1975 - 2014. (ng: niet geteld)
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BEHEERKWESTIES EN AANBEVELINGEN
Tijdens het inventarisatiewerk (en overige bezoeken) vallen regelmatig zaken op die relevant kunnen
zijn voor het beheer van de weilanden
•

•

•

Uit onderzoek is gebleken dat Gruttogezinnen met kuikens een duidelijke voorkeur hebben
voor percelen met zeer kruidenrijke vegetatie Percelen met een zeer dichte vegetatie, pas
gemaaide percelen, alsmede percelen met hergroeiend gras worden gemeden. Gebleken is
dat in deze percelen veel minder insecten voorkomen dan in percelen met een zeer
kruidenrijke vegetatie. Om de overlevingskans van de kuikens te verhogen zou het goed zijn
om percelen met een zeer kruidenrijke vegetatie als laatste te maaien. Daarnaast is het aan
te raden om omliggende percelen juist vroeg in het voorjaar te maaien, zodat de
foerageermogelijkheden voor weidevogels worden vergroot (mozaïekbeheer; Teunissen
W.A. & Willems, F. 2004).
Als algemene opmerking zij gesteld dat nestbescherming alleen toegevoegde waarde heeft
als deze plaatsvindt op percelen waar in de broedtijd gemaaid en/of geweid wordt en als de
nestbescherming aanvangt vóórdat de eerste landbouwactiviteiten plaatsvinden. Het
merendeel van de Kieviten begint al rond half maart met het leggen van eieren. Het is van
groot belang om juist vroege legsels te beschermen, omdat kuikens afkomstig uit deze eerste
legsels een driemaal zo grote overlevingskans hebben als kuikens afkomstig uit late nesten
(Teunissen et al. 2008). Er dient op te worden toegezien dat de stokken niet te dicht bij de
nesten worden geplaatst, omdat zij dan als richtingwijzer voor predatoren gaan fungeren
(Noordervliet et al., 1999). Bovendien verdient het aanbeveling de plaats van de gevonden
nesten op een andere wijze te markeren, bijvoorbeeld door gebruikmaking van GPS‐
mogelijkheden. Op percelen met een uitgestelde maaidatum moet uiteraard nooit naar
nesten worden gezocht!
Indien een weidevogelrijk perceel toch gemaaid wordt, zou een deel van dat perceel
ongemaaid moeten blijven, zodat er voor jonge vogels voldoende vluchtstroken overblijven
om in te schuilen bij gevaar. Dat ongemaaide stuk moet duidelijk groter zijn dan alleen het
nest en directe omgeving, omdat overvliegende predatoren (met name kraaiachtigen en
Meeuwen) al gauw in de gaten hebben dat kleine ronde eilandjes op de aanwezigheid van
voedsel aldaar duiden. Het beheerpakket vluchtheuvels biedt de mogelijkheid om tegen
vergoeding 20% van het perceel niet te maaien. Het zou nuttig zijn om in de toekomst
gebruik te maken van deze mogelijkheid, zodat de overlevingskans van jonge weidevogels
wordt vergroot. Ook het laten staan van slootranden is een erg waardevol instrument. In
2014 is hiermee een start gemaakt. De eerste indruk is dat dit zijn vruchten heeft
afgeworpen, gelet op de stijging (2014 ten opzichte van 2013) van de BTS. Of deze stijging
structureel is en daadwerkelijk een gevolg is van het ingezette slootrandbeheer zullen
komende inventarisaties en BTS‐onderzoeken moeten aantonen, maar nogmaals: de eerste
indruk is goed.
Ook is er een start gemaakt met plas‐dras. Dit is nog in ontwikkeling, zodat er nog niets kan
worden gezegd over de effecten op broedvogelaantallen en jongenproductie, maar het nu
reeds aanwezige plas‐dras stukje trekt structureel steltlopers aan. Ook een Watersnip hield
het lang vol, maar verdween uiteindelijk halverwege mei. Percelen waar juist een uitgestelde
maaidatum wordt gehanteerd, maar waar zich geen weidevogels bevinden, zouden dan
eerder gemaaid kunnen worden. Overigens moet altijd bedacht worden dat pulli van
weidevogels uiteenlopend reageren op activiteiten als maaien. Onder aanvoering van hun
alarmerende ouders vluchten pulli van de Tureluur naar slootranden, jonge Grutto’s blijven
doorgaan met voedselzoeken (of ‘bevriezen’ uit angst) en pulli van Kieviten drukken zich.
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Voor meer informatie over beheerkwesties zij verwezen naar Remeeus (2013).
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BIJLAGE A

Dichtheid (broedparen/100 ha) per geselecteerde soort en pakket in de gebieden van Natuurlijk
Platteland West in vergelijking met de dichtheid voor de Papenwegse & Zuidwijkse Polder in 2014.

Soort

Algemeen

Belangrijk

Soortenrijk

Zeer
soortenrijk

Totaal

PWP & ZP

Krakeend

1,19

1,66

3,65

10,09

2,67

12,50

Wintertaling

0,01

0,00

0,03

0,08

0,02

0,00

Zomertaling

0,19

0,17

0,08

0,36

0,19

0,00

Slobeend

1,67

0,97

2,58

3,24

1,82

1,56

Kuifeend

1,22

1,67

1,67

2,02

1,47

4,68

Scholekster

8,83

9,64

9,82

10,66

9,35

11,71

Kluut

0,00

0,06

0,04

0,00

0,02

0,00

Bontbekplevier

0,00

0,04

0,00

0,00

0,01

0,00

Kievit

23,54

30,67

32,60

41,86

28,45

38,67

Watersnip

0,01

0,00

0,01

0,14

0,02

0,00

Grutto

12,60

12,37

18,55

27,65

15,10

19,53

Wulp

0,02

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

Tureluur

4,64

5,84

9,93

11,78

6,41

15,23

Visdiefje

0,05

0,04

0,34

0,29

0,11

0,00

Zwarte Stern

0,29

0,01

0,12

0,00

0,17

0,00

Veldleeuwerik

2,06

0,96

1,01

1,99

1,68

0,00

Graspieper

1,33

1,26

0,86

1,12

1,23

0,00

Gele Kwikstaart

2,04

2,23

0,45

0,47

1,70

0,00

Engelse Kwikstaart

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

59,68

67,59

81,76

111,75

70,44

103,88
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BIJLAGE B

Overzicht bezoekdata BMP‐inventarisatie Papenwegse & Zuidwijkse Polder in 2014.

Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8

Datum
28‐03‐2014
04‐04‐2014
19‐04‐2012
03‐05‐2014
16‐05‐2014
25‐05‐2012
07‐06‐2014
20‐06‐2014

Tijd
06.55 – 11.55 uur
07.10 – 12.40 uur
06.50 – 12.15 uur
06.15 – 12.45 uur
05.45 – 11.00 uur
05.45 – 11.15 uur
05.55 – 10.35 uur
10.40 – 12.40 uur

Bezoeknummer 8 had betrekking op de telling van de nesten van Huiszwaluwen.
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BIJLAGE C

KNMI‐weeroverzichten voor de periode maart – juni 2014.
Maart 2014: Uitzonderlijk zacht, zonnig en droog
Deze maand was bovengemiddeld zonnig en warm en daarnaast erg droog. Het was de zonnigste
maartmaand ooit geregistreerd. De grasgroei (die feitelijk in de winter niet tot nauwelijks tot
stilstand was gekomen), zorgde ervoor dat de weilanden er eind maart al weelderig bij lagen,
hetgeen het zoeken van Kieviten er niet makkelijker op maakte.
April 2014: Warm met een normale hoeveelheid zonneschijn en neerslag
April was de vijfde maand op rij die twee tot drie graden warmer was dan het gemiddelde voor die
maand. De hoeveelheid neerslag was normaal, maar viel niet in de vorm van langdurige fronten;
losse buien waren het motto. Tussen 10 en 15 april was het tijdelijk wat koeler. Al met al was er
sprake van bijzonder groeizaam weer.
Mei 2014: Warm en zonnig met een normale hoeveelheid neerslag
Ook de meimaand was bijna twee graden warmer dan gemiddeld en bovendien erg zonnig, kortom
een echte lentemaand. De hoeveelheid neerslag was normaal, maar erg grillig verdeeld over het
land. Vooral de westelijke helft bleef namelijk erg droog, terwijl de oostelijke helft aanzienlijk meer
regen kreeg te verstouwen. Menigeen in dat deel van het land zal soms knarsetandend naar de
buienradar hebben gekeken.
Juni 2014: Vrij warm en zonnig
De maand juni was vrij warm en iets zonniger dan normaal. Ook was de maand vrij droog, maar
opnieuw was de grilligheid in verspreiding groot. Het noordoosten en zuidoosten van ons land vingen
neerslaghoeveelheden op van 100 tot 120 mm. terwijl de kuststrook niet verder kwam dan zo’n 20
mm. Het westen van het land was niet alleen het zonnigste, maar ook het droogste deel van het land.
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BIJLAGE D. VERSPREIDINGSKAARTEN
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