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Het open poldergebied van de Zaanstreek vormt een zeer geschikt broed- en rustgebied voor
weidevogels. Tot deze groep behoren alle vogelsoorten die vaak of uitsluitend in hooilanden of
weilanden broeden. De bekendste weidevogels zijn grutto, tureluur, scholekster en kievit. Maar
ook enkele zangvogels en vele eendensoorten worden tot de weidevogels gerekend. Sinds 1970
zijn er steeds grotere veranderingen opgetreden en dit heeft geleid tot toe- en afname van
verschillende soorten. In dit hoofdstuk wordt het wel en wee van de weidevogels vanaf 1970
beknopt behandeld. Voor een meer uitgebreide tekst per soort, waarbij ingegaan wordt op de
ecologie en de verspreiding in Zaanstreek/Waterland, wordt verwezen naar de atlasbijlage.

Biodiversiteit
Afhankelijk van de gehanteerde definitie komen (of kwamen) er in totaal 23 soorten broeden-
de weidevogels voor in de Zaanstreek, zie tabel 1. In deze tabel wordt een onderscheid ge-
maakt in primaire en secundaire weidevogels. Primaire soorten broeden vooral in graslanden,
secundaire soorten broeden naast graslanden ook in andere biotopen. Bijna de helft van de
soorten staat tegenwoordig op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Dit is een duidelijk
signaal dat het met de meeste weidevogels in onze regio, maar ook in de rest van Nederland,
niet goed gaat. Alle weidevogelsoorten zijn gelijk beschermd en hun nesten of vaste
verblijfplaatsen mogen volgens de flora- en faunawet niet worden verstoord. De beste
bescherming van weidevogels ontstaat als er tijdens de opgroeiperiode van de kuikens geen
verstoring optreedt. Uitstel van het maaibeheer in graslanden met opgroeiende kuikens is
daarom altijd een goede maatregel. In dit hoofdstuk worden ook ganzen en de bergeend als
weidevogels beschouwd. Met uitzondering van Nijlgans – een onbeschermde exoot – zijn ook
alle ganzen en bergeend wettelijk beschermd.

Soorten en biotopen
Op grond van de nestkeuze van de ouders en het opgroeigebied van de kuikens kunnen de
volgende weidevogelbiotopen worden onderscheiden:
• Nat en schraal hooiland
• Vochtig en kruidenrijk hooiland
• Intensief beheerd grasland
• Beweid grasland met kort gras
• Witbol en pitrus-graslanden
• Plas-dras percelen
• Bouwland
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Tabel 1. Weidevogels in de Zaanstreek

Groep Soort Status en trend Biotoop
P Gele kwikstaart Vrij schaars, afname lokaal in akkers, zelden in grasland;

RL: gevoelig
P Graspieper Vrij talrijk, afgenomen, neemt

thans weer langzaam toe
lokaal in extensief grasland; RL:
gevoelig

P Grutto Talrijk, afname vooral in vochtig, kruidenrijk
hooiland; RL: gevoelig

P Kemphaan Zeer schaars, sterke afname,
vrijwel verdwenen

incidenteel in nat hooiland; RL:
ernstig bedreigd

P Kievit Talrijk, afname in akkers, hooi- weilanden
P Kuifeend Vrij talrijk, stabiel langs slootkanten en vochtige

graslanden
P Scholekster Talrijk, afname in hooiland en weiland, ook op

akkers
P Slobeend Vrij talrijk, afname slootkanten, vochtig grasland,

plasdras; RL: kwetsbaar
P Tureluur Talrijk, stabiel vooral in vochtig, kruidenrijk

hooiland; RL: gevoelig
P Veldleeuwerik Vrij schaars, sterke afname in akkers, extensief grasland;

RL: gevoelig
P Watersnip Zeer schaars, sterke afname,

vrijwel verdwenen
vooral in nat hooiland;
RL: bedreigd

P Wilde eend Talrijk; stabiel/wisselend in slootkanten en vochtig grasland
P Zomertaling Schaars, afname in vochtig grasland, slootkanten,

hooiland; RL: kwetsbaar
S Bergeend Vrij talrijk, stabiel/toename slootkanten, oude riethopen
S Kluut Schaars, wisselende broedgeval-

len, afhankelijk aanbod slik
op natte kale grond en opgespoten
land

S Knobbelzwaan Vrij talrijk in weilanden en hooilanden,
parken

S Krakeend Talrijk, sterke toename in vochtige graslanden en
slootkanten

S Kwartelkoning Zeer schaars, incidentele
broedvogel (Zaanstad)

incidenteel in vochtig hooiland
kwetsbaar

S Meerkoet Vrij talrijk, wisseldende aantallen
(afhankelijk van vorst)

slootkanten

S Patrijs Schaars, afname in vrij droog grasland; RL:
kwetsbaar

S Tafeleend Schaars, wisselende aantallen Langs slootkanten
S Visdief Vrij schaars, afname lokaal in extensief, laat gemaaid

grasland; RL: kwetsbaar
S Wintertaling Zeer schaars, afname vochtig grasland, slootkanten,

plasdras; RL: kwetsbaar
S Zwarte stern Verdwenen, afname na 1973 (Zaanstad) en na 2007

(Wormerland) als broedvogel
verdwenen; RL: bedreigd

Alle soorten zijn zwaar beschermd
P = primaire weidevogel, S = secundaire weidevogel.
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Figuur 1. Primaire weidevogelsoorten zijn als broedgebied vooral afhankelijk van graslanden. Op de
foto de big 4 van de Nederlandse weidevogels. Bron: © Natuuratlas Zaanstad.

Figuur 2. Afhankelijk van de soort behoren eenden tot de primaire of secundaire weidevogelsoorten.
Bron: © Natuuratlas Zaanstad.
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Natura 2000
In het Wormer en Jisperveld en het Oostzanerveld zijn ook weidevogelsoorten aangewezen in
het kader van de Europese Vogelrichtlijn.

Wormer- en Jisperveld: doelstellingen in het kader van Natura 2000
Soort Doelstelling
A151 – Kemphaan toename leefgebied en populatie, 25 broedparen, plas-dras locaties
A050 – Smient behoud leefgebied en populatie, 5800 foeragerende dieren in de

winter, plas-dras locaties
A056 – Slobeend behoud leefgebied en populatie voor 90 foeragerende dieren in de

winter
A156 – Grutto behoud leefgebied en populatie trekkende vogels (voor- en

najaarstrek), geen streefaantallen

Kalverpolder en Polder Weztaan: doelstellingen in het kader van Natura 2000
Soort Doelstelling
Geen Geen doelstellingen voor vogelsoorten opgenomen

(habitatrichtlijngebied)

Oostzanerveld, Varkensland, Ilperveld: doelstellingen in het kader van Natura 2000
Soort Doelstelling
A151 – Kemphaan toename leefgebied en populatie, 20 broedparen, plas-dras locaties
A153 - Watersnip toename leefgebied en populatie, 60 broedparen
A193 – Visdief behoud leefgebied en populatie, 180 broedparen
A056 – Slobeend behoud leefgebied en populatie voor 50 foeragerende dieren in de

winter
A156 – Grutto behoud leefgebied en populatie trekkende vogels (voor- en

najaarstrek), geen streefaantallen
A043 - Grauwe Gans behoud leefgebied en populatie voor 90 foeragerende dieren in de

winter
A051 - Krakeend behoud leefgebied en populatie voor 200 foeragerende dieren in de

winter
A125 - Meerkoet behoud leefgebied en populatie voor 710 foeragerende dieren in de

winter
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Indeling in Biotopen
Voor weidevogels kunnen in de Zaanstreek de volgende biotopen worden onderscheiden:

Nat en schraal hooiland
Kenmerkende soorten: gele kwikstaart, kemphaan, visdief, watersnip, zomertaling en zwarte
stern. Natte en schrale graslanden krijgen geen of weinig mest, per jaar niet meer dan 3 ton
per hectare. Het waterpeil bevindt zich doorgaans 10-20 cm onder het maaiveld en tot in juni
staat er water in de greppels. Deze hooilanden zijn zeer kruidenrijk, met soorten als echte
koekoeksbloem, reukgras, rood zwenkgras, rode klaver, zwarte zegge en rietorchis. Vanwege
de natte bodem en de zeer geringe mestgift komt de grasgroei traag op gang. Hierdoor is de
graslengte eind april nog zeer kort, vaak niet meer dan 5 cm.  De soorten van dit type grasland
beginnen doorgaans laat te broeden en het is belangrijk dat er tot in juli niet wordt gemaaid.
Kemphaan, gele kwikstaart, visdief, zomertaling en zwarte stern broeden het liefst in kort
gras. Als dit in april te lang is, ontbreken ze meestal. Kemphaan heeft ook opdrogende slikkige
plekken en plasjes nodig, waar voedsel wordt gezocht. Gele kwikstaart heeft een hoge plant
als zangpost nodig, zoals rietgras of kale jonker. Watersnip is als enige niet aan kort gras
gebonden, maar wel aan een natte en weke bodem. De snavelpunt is zo teer, dat het niet lukt
om voedsel in harde en verdroogde grond te vinden.

Figuur 3. Belangrijke weidevogelgebieden in midden Noord-Holland. Bron: Natuuratlas Zaanstad.
Kaart: © Ron van ‘t Veer

Vochtig en kruidenrijk hooiland
Kenmerkende soorten: graspieper, grutto, kievit, krakeend, kuifeend, scholekster, slobeend,
tureluur, veldleeuwerik.
Kruidenrijke hooilanden bezitten eind mei gele en rode kleuren door veldzuring en
boterbloemen. Er groeit ook pinksterbloem, rode en witte klaver. Kenmerkende grassen van
dergelijke hooilanden zijn reukgras, fioringras, geknikte vossenstaart, gestreepte witbol en
Engels raaigras. Het waterpeil bevindt zich in mei gewoonlijk vrij dicht onder het oppervlak
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(20-40 cm diep). De greppels zijn vochtig en staan in begin mei vaak nog vol met water. Omdat
er niet te veel wordt bemest (6-10 ton ha) is het gras half mei nog niet zo lang, vaak niet veel
langer dan 15 cm; eind mei is de graslengte 15-25 cm. Vanwege de kruidenrijkdom en de
graslengte zijn deze graslanden vooral geschikt voor grutto. Als het gras te lang of te kort is,
wordt het voor de gruttojongen ongeschikt om naar grote insecten te zoeken. Ook de andere
genoemde soorten hebben een voorliefde voor graslanden met halflang gras. Graspieper en
veldleeuwerik zijn vaak aanwezig als er dood gras uit het vorige seizoen aanwezig is.
Veldleeuwerik heeft bovendien een korte grasmat met kale plekken nodig, graspieper broedt
vooral in wat hogere graspollen.

Witbol- en pitrusgraslanden (vaak extensief beweid)
Kenmerkende soorten: (grutto), (kievit), (tureluur), krakeend, kuifeend, graspieper.
In vochtige hooilanden waar te veel mest wordt opgebracht (20 ton per ha), gaat uiteindelijk
gestreepte witbol overheersen. Witbolgraslanden zijn eind mei te herkennen aan de vaalroze
pluimen die het grasland helemaal kunnen domineren. Als witbol vanaf de tweede helft van
mei een lengte van 25 cm of meer bezit, dan is het grasland ongeschikt voor kuikens van
grutto, kievit en tureluur. Als er niet wordt gemaaid, maar zeer extensief wordt beweid, kan er
op den duur verruiging met pitrus optreden en ontstaat pitrusgrasland. Deze ruige graslanden
zijn weinig in trek bij de meeste weidevogels maar wel belangrijk voor moerasinsecten en
Noordse woelmuis. Krakeenden en graspiepers broeden wel regelmatig in pitrusgrasland. Als
er een slootje ligt, dan is ook kuifeend meestal aanwezig.

Intensief beheerd grasland
Kenmerkende soorten: (grutto, kievit, scholekster, slobeend, tureluur, krakeend).
De soortengroep van de intensieve graslanden staat tussen haakjes, vanwege de ongunstige
opgroeimogelijkheden voor de kuikens. Een belangrijk kenmerk van intensief beheerde
graslanden is de stevige bemesting (20-35 ton per ha) en een vrij laag tot laag waterpeil (50-
100 cm beneden maaiveld). Doorgaans worden deze graslanden vroeg gemaaid, gewoonlijk
tussen 15 en 30 mei, soms zelfs begin mei. De kruidenrijkdom is laag en eind mei overheersen
vooral grassen; de kleur is eentonig groen. Alle tussen haakjes genoemde vogelsoorten
kunnen in intensief beheerde graslanden tot broeden komen, maar de toekomst van hun
jongen is onzeker. Vaak moeten ze naar graslanden met langer gras verhuizen om voldoende
insecten te kunnen vinden. Het vroege maaien trekt ook roofdieren aan, zoals meeuwen,
kraaien en reigers. Zij maken van de onrust gebruik om de verwarde of verzwakte kuikens op
te eten.

Plasdras percelen
Kenmerkende soorten: kluut, slobeend, visdief, wintertaling.
Weidevogels, die graag op of langs plasdras percelen broeden, bezitten een voorliefde voor
slikkige bodems en ondiepe plasjes. Kluut en visdief broeden op de kale plekken en in de wat
hogere oeverbegroeiing zijn vaak wintertaling en slobeend aanwezig. Ook andere
weidevogels, zoals grutto, scholekster en tureluur, zijn doorgaans massaal te vinden op
plasdras graslanden. Zij foerageren hier op kleine slakjes en insecten, en ook op tubifex, dat in
grote hoeveelheden aanwezig kan zijn. Een plasdras grasland kan veel weidevogels
aantrekken, maar het is geen voorwaarde voor een toenemende weidevogelpopulatie. Deze
ontstaat pas als de kuikens in de omliggende graslanden succesvol kunnen opgroeien.
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Bouwland
Kenmerkende soorten: gele kwikstaart, kievit, scholekster en veldleeuwerik.
In bouwlanden broeden weidevoels op de kale grond van maisvelden, stoppelakkers van
graanvelden, in bollenvelden en op tuinbouwgrand. Soorten die op bouwland broeden
houden van kort gras. Of de jongen in de akkers en op het bouwland ook succesvol opgroeien,
hangt af van het voedselaanbod. Als er ruige kruidenzomen en kale plekken aanwezig zijn,
kunnen veldleeuwerik en gele kwikstaart hier hun kostje bij elkaar scharrelen. Deze soorten
komen vooral in graanakkers, koolakkers en bloembollenvelden voor. Kieviten en scholeksters
broeden in het veenweidegebied graag op kale maïsakkers. Na het uitkomen van de jongen
verhuizen ze meestal naar het naburige grasland om er met hun jongen naar voedsel te
zoeken. Als er geen grasland met voedsel in de omgeving aanwezig is, dan is de kans groot dan
de jongen van weidevogels niet grootworden. Een gunstig broedsucces hangt dus vooral af
van condities in naburige biotopen.

Indeling in Weidevogelgebieden
Op basis van de aantallen weidevogels die in de periode 2006-2009 als broedvogel aanwezig
waren, kan voor een weidevogelgebied een Natuurwaardenkaart voor weidevogels worden
samengesteld (figuur 5.09). Binnen het gehele weidevogelareaal in Zaanstreek/Waterland
kunnen de volgende vier typen weidevogelgebieden worden onderscheiden:
• Zeer belangrijke weidevogelgebieden
• Belangrijke weidevogelgebieden
• Soortenarme weidevogelgebieden
• Akkervogelgebieden

Zeer belangrijke weidevogelgebieden
Dit zijn gebieden met relatief hoge dichtheden aan broedende weidevogels. De totale
broeddichtheid bedraagt meer dan 50 broedparen per 100 hectare, excl. kievit, krakeend en
graspieper. Doorgaans is de gruttostand relatief hoog, vaak meer dan 20 broedparen per 100
hectare. Ook andere soorten broeden er in hogere dichtheden, zoals kievit, krakeend,
kuifeend, scholekster, slobeend en tureluur. In gebieden met natte graslanden broeden ook
kemphaan, visdief, watersnip, wintertaling en zomertaling. Tot de zeer belangrijke
weidevogelgebieden behoren het Wormer- en Jisperveld, het Westzijderveld, de Reef, de
Krommenieër Woudpolder, de Woudpolder-Zuid en delen van het Guisveld. In de
Kalverpolder, de Zuiderpolder, het Assendelverveld, Noorderveen-Noord en de Noorderpolder
komen kleinere oppervlakten met zeer belangrijk weidevogelgrasland voor.

Belangrijke weidevogelgebieden
In deze gebieden broeden lagere aantallen weidevogels; zeer kritische soorten als kemphaan
en zomertaling kunnen ontbreken. De totale dichtheid bedraagt hier 20 tot 50 broedparen per
100 hectare (excl. kievit, graspieper en krakeend).
Kenmerkend voor deze graslanden zijn graspieper, kievit, krakeend, kuifeend, scholekster en
tureluur. Grutto broedt hier slechts in kleine aantallen. Tot de belangrijke weidevogel-
gebieden behoren de Assendelver Veenpolder, het Assendelverveld, de Zuiderpolder, de
Noorderpolder-Zuidoost en delen van de Reef. In de Kalverpolder, Westzijderveld
en het Guisveld komen kleine oppervlakten voor.
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Figuur 4. Op grond van de aantallen en soortenrijkdom kunnen vier soorten gebieden worden
onederscheiden waar weidevogelsoorten broeden. Hier een voorbeeld voor de gemeente Zaanstad.
Bron: Natuuratlas Zaanstad. Kaart: © Ron van ‘t Veer

Soortenarme weidevogelgebieden
Hier broeden minder dan 20 broedparen per 100 hectare (excl. kievit, graspieper en
krakeend); de soortenrijkdom is gewoonlijk laag (veelal 2-5 soorten). Vaak gaat het om
gebieden waar de weidevogelstand na 2000 sterk is gedaald.
Het beheer is er veelal intensief en er broeden voornamelijk soorten als kievit, krakeend,
scholekster en tureluur. Ook graslanden in natuurgebieden kunnen tot dit type
weidevogelgebied behoren, vooral als er veel witbol of pitrus groeit. In dergelijke ruige
graslanden broeden vooral kuifeend, krakeend en graspieper. De grootste oppervlakten
aan soortenarme weidevogelgebieden bevinden zich in het westelijk deel van Zaanstad: in het
Assendelverveld, de Zuiderpolder en in delen van de Noorderpolder, Noorderveen-Noord en
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het Zuiderveen. Grotere oppervlakten met verruigde grasland worden aangetroffen in de
Kalverpolder, de Polder Westzaan, het Oostzanerveld en het Wormer- en Jisperveld.

Akkervogelgebieden
Tot de akkervogelgebieden behoren gebieden met kale grond waarop groente, graan, maïs of
bollen worden geteeld. Akkervogelgebieden zijn daarom aan te treffen in tuinbouwgebieden,
graanvelden, maïsakkers en bollenvelden. Omdat grasgroei ontbreekt behoren de
akkervogelgebieden niet tot de echte weidevogel-gebieden; de broeddichtheden zijn
doorgaans laag. Toch broeden ook in de akkergebieden verschillende weidevogelsoorten, met
name soorten die van kort gras houden. Kenmerkend voor akkergebieden zijn kievit,
scholekster, veldleeuwerik en gele kwikstaart. In de Zaanstreek komen akkergebieden voor in
de landbouwgebieden van de IJpolders, in het zuidwesten van Assendelft en in de Wijde
Wormer (bollenvelden, maisvelden). De Schermer en de Beemster bezitten in het
tuinbouwgebied relatief grote oppervlakten akkervogelgebied.

Trends
Met uitzondering van tureluur, krakeend en kuifeend nemen de meeste weidevogels in
Zaanstad al geruime tijd af. De belangrijkste oorzaak hiervan is de intensivering van de
landbouw, maar ook door woningbouw, verruiging en de aanleg van grote moerasvelden is de
weidevogelstand achteruit gegaan. In figuur 5.16 is een schematisch overzicht gegeven van de
opgetreden veranderingen sinds 1970.

Figuur 5. Trend van weidevogels in Zaanstad. De trend van de weidevogels in Zaanstad is voor de
meeste soorten ongunstig. In het Wormer- en Jisperveld zijn vergelijkbare trends opgetreden, maar
in een ander tempo. Bron: Natuuratlas Zaanstad. Figuur: © Ron van ‘t Veer.
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Uit de figuur blijkt dat maar weinig weidevogelsoorten stabiel zijn; alleen krakeend, kuifeend
en tureluur doen het sinds 1972 goed. Kievit is sindsdien ook toegenomen, maar na 2000 is er
een snelle daling opgetreden. De huidige broedaantallen van de kievit in Zaanstad zijn op dit
moment echter nog wel hoger dan in het verleden. Interessant is de periode rond 1992, toen
er van verschillende soorten verhoogde aantallen werden geconstateerd. De verklaring
hiervoor is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat de toegenomen nestbescherming in die
periode tot een aanvankelijke uitbreiding van de weidevogels heeft geleid. Maar ook
verplaatsingen uit verslechterende broedgebieden en zelfs andere telmethoden kunnen hier
een rol spelen. Wel is duidelijk dat sindsdien, met vergelijkbare telmethoden, de aantallen van
veel soorten afnemen. Kemphaan, watersnip en veldleeuwerik zijn sinds 1970 zelfs extreem
snel afgenomen en zwarte stern is al geruime tijd verdwenen. Verlaging van het waterpeil,
toenemende bemesting en vervroeging van het maaitijdstip lijken de belangrijkste oorzaken
van de afname te zijn. Centraal staat het verdwijnen van het traditionele hooilandbeheer,
want na 1985 worden de meeste graslanden in het agrarisch gebied niet meer gehooid, maar
‘gekuild’. Het gras wordt dan in natte toestand al gemaaid en vervolgens luchtdicht in plastic
balen afgevoerd. Dit kuilgras bevat meer eiwitten dan traditioneel gehooid gras en is erg in
trek bij melkveehouders. Door het kuilen kan er eerder en meerdere keren per jaar worden
gemaaid. Om de opbrengst voor de melkproductie te verbeteren, wordt veelal ook het
waterpeil verlaagd. Uiteindelijk verdwijnen zelfs de meeste kruiden en blijven slechts enkele
grassoorten als Engels raaigras en beemdgras over. Het grasland ziet er dan nog wel groen uit
-“de kleur van natuur”- maar is ecologisch gezien sterk verwarmd. Feitelijk zijn het grasakkers
geworden die voor opgroeiende kuikens van weinig waarde zijn. Plaatselijk spelen ook
verruiging, verbossing en de toename van predatoren (roofdieren) een rol. Uit onderzoek
blijkt echter dat deze factoren meestal niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang zijn. Wel
kunnen ze de aanwezige daling doen versnellen. Zo blijkt dat in gebieden waar veel bosjes zijn
gekapt, de achteruitgang na deze beheeringrepen maar zelden stopt. Vaak zijn de
omstandigheden in het grasland al zo slecht dat riet maaien en bosjes kappen er niet veel toe
doen. Ook het bestrijden van roofdieren, zoals vos, of het bestrijden van concurrenten, zoals
ganzen, hoeft niet tot een verbetering van de weidevogels te leiden. Dergelijke
bestrijdingsmaatregelen bieden weinig soelaas als het graslandbeheer voor de weidevogels en
hun kuikens niet in orde is.

Vooral in het Assendelftse poldergebied is een forse achteruitgang opgetreden, wat duidt op
verslechterde omstandigheden in het grasland. Woningbouw en moerasvorming spelen ook
een rol, maar dit betreft een relatief beperkt oppervlak. Om de trend te kunnen verklaren is
ook een indicatie van het waterpeil en het beheer aangegeven. Als beheer en waterpeil
worden vergeleken met de gebieden waar de grootste achteruitgang is opgetreden, dan
blijken dit vooral de drogere en vroeg gemaaide graslandgebieden te zijn.
Rondom Assendelft ligt momenteel een zeer groot oppervlak dat ongeschikt is geworden voor
weidevogels. Hier komen nog maar weinig goede weidevogelgebieden voor en als het beheer
niet verbetert, zullen de aantallen nog wel verder afnemen. Graslanden met stabiele of
toenemende aantallen weidevogels zijn vooral gelegen in gebieden met een hoog waterpeil.
Vaak zijn dit kruidenrijke graslanden waar de grasgroei vanwege de hoge waterstand pas laat
op gang komt. Er wordt daarom pas laat gemaaid, meestal na half juni. In gebieden met een
laag waterpeil is de grond droger en makkelijker bewerkbaar. Hier vinden allerlei
werkzaamheden al veel eerder plaats. Er wordt vroeger gemaaid en doorgaans meer bemest.
De kruidenrijkdom is er veelal laag. Omdat er meerdere keren per jaar wordt gemaaid, zijn er
vaak minder insecten aanwezig voor jonge weidevogels. Soms zijn in vroeg gemaaide



Cursus Weidevogels – ©Ron van ’t Veer, Van ’t Veer & De Boer 2009 11

graslanden tóch (hoge aantallen) broedende weidevogels aanwezig. Deze situatie kan echter
bedrieglijk zijn, want een groot deel van de uitgekomen jongen overleeft er niet. Zo vergrijst
de populatie en nemen de weidevogels af. In het gunstigste geval kunnen de ouders met hun
kuikens naar naburig land uitwijken, waar dekking -lang gras van 15-25 cm hoog- én voedsel
aanwezig is.

Figuur 6. Nat en kruidenrijk grasland is een ideaal biotoop voor weidevogelkuikens. Door verdroging
en overbemesting zijn deze biotopen zeldzaam geworden. Foto: © Jan van der Geld in Natuuratlas
Zaanstad.

In het Wormer- en Jisperveld is de situatie voor weidevogels op dit moment relatief gunstig.
De laatste 6 jaar zijn er weinig grote veranderingen opgetreden. Daarvoor was jaren
achtereen sprake van een langzame achteruitgang van de aantallen soorten en broedvogels.
Kemphaan is na 2009 verdwenen als vaste broedvogel en broed alleen af en toe, met 1
broedpaar, nog in het gebied. Ook watersnip komt nagenoeg niet meer voor, af en toe broedt
er nog een enkel paartje. Zwarte stern is na 2006 als broedvogel uit het gebied verdwenen.
Vanaf 2010 is de weidevogelstand iets toegenomen, vooral in het noordelijk deel van het
gebied. Deze toename heeft mogelijk te maken met veranderingen in de buurgebieden,
waardoor weidevogels uit slechte gebieden vertrekken en in betere gebieden gaan broeden.
In hoeverre het Wormer- en Jisperveld als weidevogelgebied stabiel is, valt op dit moment
moeilijk te zeggen. Rond Jisp komen veel percelen voor die permanent ongeschikt zijn voor
weidevogels. Plaatselijk, vooral in het zuidelijk deel van het gebied, is het oppervlak
pitrusgrasland flink toegenomen. Ook dit zal in de toekomst invloed hebben op de
weidevogels. Ganzen lijken als broedvogels de weidevogels niet te verjagen. Wel vullen ze
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leeggevallen plekken op en breiden vanaf deze plekken in broedende aantallen fors uit.
Ganzen grazen in het grasland, waardoor de grasmat steeds meer op een weiland gaat lijken,
ook als er jaarlijks wordt gehooid. Omdat soorten als grutto en tureluur bij voorkeur in
hooilanden broeden, kunnen ganzen wel invloed gaan uitoefenen op de broeddichtheden.
Deze zullen in gebieden met veel oppervlak hooiland, en waar veel ganzen zijn gaan broeden,
langzamerhand toch lager gaan worden. Uiteindelijk ontstaat er een evenwicht waar de
broeddichtheid van veel weidevogels vrij laag zal zijn en meer beantwoord aan de natuurlijke
broeddichtheden elders in Europa.

Ontwikkeling van kievit, grutto en tureluur sinds 1992
Kievit, tureluur en grutto behoren tot de opvallendste en meest talrijke weidevogels van de
Zaanse graslanden. Van dit drietal is grutto de laatste 25 jaren het meest achteruitgegaan en
vertoont kievit vanaf 2010 de grootste jaarlijkse achteruitgang. De toestand van tureluur is in
de gehele regio stabiel. Tureluurs hebben minder last van vroeg maaien; de kuikens zoeken
hun voedsel vooral in greppels. Kievit was ooit een niet-kritische vogelsoort, maar blijkt het
tegenwoordig ronduit slecht te doen. Alhoewel er tussen 2000 en 2007 meer kieviten in de
Zaanstreek hebben gebroed dan ooit, is momenteel sprake van een snelle afname. Het
oppervlak, waarin kievit de laatste 20 jaar is achteruitgegaan, komt bijna overeen met dat van
grutto. Beide soorten bezitten echter een verschillende ecologische voorkeur. Kieviten
moeten het vooral van kort gras hebben en op plekken waar beweiding aanwezig is, houdt
kievit nog goed stand. Ook in extensief beheerde gebieden met een hoog waterpeil, zoals in
de Polder Westzaan, doet kievit het goed. Grutto broedt het liefst in hooilanden die laat
worden gemaaid. De kuikens hebben kruidenrijk grasland nodig, met 10-25 cm hoog gras en
voldoende insecten en bodemdieren om hun buik vol te eten. Hiervan eten ze er zo’n
tienduizend per dag. In vroeg gemaaide graslanden zijn vaak alleen kleine insecten aanwezig
en dat levert bij het opgroeien problemen op. Na de eerste week moeten ze namelijk
overschakelen op grotere insecten. Als die er te weinig zijn zullen ze omkomen van de honger.

Beheer
Alhoewel goed bekend is welke beheermaatregelen gunstig zijn voor weidevogels, is er
landelijk geen overeenstemming over de prioriteit van de maatregelen. Ambitie, aard van de
agrarische bedrijvigheid  en de mate van inkomstenverlies blijken een doorslaggevende rol te
spelen. Zo bestaat er een groot draagvlak voor maatregelen die weinig invloed hebben op de
bedrijfsvoering. Het weghalen van bosjes, bomen en rietkragen en het beschermen van
nesten behoren tot de meest populaire maatregelen. Ze leiden zelden tot een goed resultaat
als de kuikens vanwege een verslechterd graslandbiotoop niet groot kunnen worden.

Tot de meest effectieve maatregelen behoort het uitstellen van het maaibeheer, het
verminderen van de mestgift en het realiseren van een hoger waterpeil. Als deze maatregelen
worden gecombineerd, leidt dit gewoonlijk tot hogere weidevogelaantallen en een grotere
kans op overleving van de opgroeiende kuikens. Dit levert echter minder eiwitrijk gras op,
waardoor de melkproductie van de koeien afneemt. Het gevolg is inkomstenverlies voor de
boer en daarom worden deze maatregelen  slechts op beperkte schaal toegepast.
Beheervergoedingen vormen hier een goed alternatief en kunnen het inkomstenverlies
compenseren.
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In volgorde van belangrijkheid worden hieronder de meest toegepaste beheermaatregelen
besproken:

• Hoog waterpeil: het realiseren van een hoog waterpeil is essentieel voor het behoud van de
biodiversiteit en hoge aantallen weidevogels. Hiervoor dient het water in het voorjaar niet te
ver onder het maaiveld te zakken, bij voorkeur niet dieper dan 40 cm. De meest optimale
waterstand ligt rond de 10-20 cm onder maaiveld, vooral in combinatie met hooilandbeheer
en een geringe mestgift. Een waterhoudende greppel tot in juni is eveneens belangrijk. Bij
hoge waterstanden kunnen weidevogels makkelijk hun voedsel vinden en is de bodem met
een snavel makkelijker doorprikbaar. Veel soorten eten regenwormen en larven van
langpootmuggen en deze prooien bevinden zich in een vochtig grasland dicht onder het
oppervlak.

Figuur 7. Kruidenrijke graslanden met kort gras vormen ideale opgroeimogelijkheden voor
weidevogelkuikens. Deze gunstige omstandigheden kunnen afnemen door intensivering (vroeg
maaien, verdroging en extra bemesting) of overextensivering (verruiging). In graslanden waar steeds
minder kuikens groot worden neemt de weidevogelstand op de lange termijn onherroepelijk af.
Foto: © Jan van der Geld in Natuuratlas Zaanstad.

• Kuikens veilig laten opgroeien: weidevogelbeheer is pas effectief als de kuikens vliegvlug
worden en kunnen opgroeien tot volwassen vogels. Stabiele aantallen weidevogels ontstaan
als minimaal 65% van de kuikens volwassen wordt. Dit kan worden bereikt door kuikens in een
kruidenrijk grasland met een gevarieerde graslengte (10-25 cm) te laten opgroeien. Hiervoor
dient het maaien te worden uitgesteld totdat de kuikens groot zijn (maaien vanaf 15 juni).
Zeer kruidenrijke percelen met een laag gewas ontstaan als de mestgift wordt teruggebracht,
tot 1 á 6 ton ruige mest per hectare per jaar.
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• Hooilandbeheer: hooilandbeheer is zeer gunstig voor grutto’s. Als dit gebeurt in combinatie
met het veilig laten opgroeien van de kuikens, is de kans groot dat de jongen volwassen
worden. Goede kansen ontstaan als tijdens de broed- en kuikenperiode (april-mei) niet wordt
beweid. Het gras wordt pas gemaaid als de kuikens groot zijn geworden (eind juni). Het te
hooien gewas moet niet te dicht en te hoog worden: dit is te bereiken door de mestgift te
verminderen.

• Beweiding: voor een aantal soorten is beweiding interessant, vooral voor soorten die van
een korte grasmat houden, zoals scholekster en kievit. Sommige soorten verdragen tijdens de
broedtijd beweiding niet goed, maar profiteren wel van voorbeweiding, zoals tureluur, grutto,
veldleeuwerik en zelfs kemphaan. Als een nat grasland wordt beweid, ontstaat op den duur
vaak verruiging met witbol en pitrus. Zulke graslanden met ‘lang gras’ zijn bij weidevogels
weinig in trek en vormen alleen voor krakeend, graspieper, kuifeend en grauwe gans een
geschikt biotoop. Natte graslanden kunnen worden beweid als de bodem in de zomer
voldoende droog is geworden.

• Nestbescherming: nestbescherming behoort – ook wettelijk gezien – tot de basis-
bescherming van de weidevogels. In gebieden met intensief beheer kan hiermee worden
voorkomen dat weidevogelnesten worden vertrapt of uitgemaaid. Het is echter geen garantie
om weidevogels succesvol in een gebied te behouden. Hiervoor moeten ook de kuikens veilig
kunnen opgroeien (zie boven). Als de nesten één of tweemaal per week worden
gecontroleerd, kan nestbescherming averechts werken. Een regelmatig bezoek trekt egels,
hermelijnen, vossen, reigers en meeuwen aan en vergroot de kans dat de eieren worden
opgegeten. Elke keer dat een nest wordt bezocht, neemt de kans op predatie met 10% toe.
Het beste is om in natuurreservaten een nest helemaal niet te bezoeken, maar de het
territorium van de ouders vanaf afstand met een verrekijker vast te stellen. De exacte
nestlocatie is dan niet bekend, maar zo verkrijt men wel een indicatie van het aantal
broedparen. In het agrarisch gebied wordt er wel noodzakelijkerwijs wel met nestbescher-
mers gewerkt. Deze kunnen het best maar één keer worden opgezocht, om daarna met een
verrekijker op afstand te volgen. Sommige vrijwilligers zoeken in hun enthousiasme wel twee
keer per week een gemarkeerd weidevogel nest. Het kan daarbij voorkomen dat in een
periode van twee maanden een nest soms acht keer wordt bezocht. Het bovenstaande
rekensommetje geeft aan dat in een gebied met 20% predatie (niet ongewoon), de acht
nestbezoeken uiteindelijk tot een kans van 40% predatie leidt. Op deze manier draagt
nestbescherming weinig bij aan het veilig opgroeien van kuikens: hier vergroot het
vrijwilligersbeheer zelfs met 100% de kans dat een ei door een roofdier wordt gevonden en
opgegeten.

• Voldoende openheid: weidevogels houden van open gebieden waar weinig roofdieren zijn.
Ze nestelen daarom het liefst op een afstand van 150 tot 250 meter van gebouwen en bomen.
Van opgaande rietkragen hebben weidevogels minder last, mits er maar voldoende afstand
tussen de rietkragen bestaat. Als zich achter een smalle rietkraag een grasland bevindt van
minimaal 150 meter lengte, dan is er nauwelijks sprake van enige invloed. Overigens is er
maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van rietkragen op
weidevogels. Grote oppervlakten met riet in de Reef, het Guisveld en het Westzijderveld
lijken weinig invloed te hebben. Er moet echter wel voldoende oppervlak aan grasland
aanwezig zijn om te broeden; dit moet al gauw 25 à 50 hectare zijn. • Bemesting: via
bemesting wordt de bodem verrijkt en kan er meer voedsel ontstaan voor weidevogels, zoals
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wormen en kleine bodemdieren. Ruige mest (vaste stalmest) is het meest effectief, drijfmest
en kunstmest werken vaak contraproductief. Bemesting is echter alleen gunstig voor de
volwassen dieren en die lijken weinig last van voedselgebrek te hebben. Kuikens worden door
mest eerder negatief dan positief beïnvloed. Als er te veel mest is opgebracht, wordt het gras
te lang en te dicht. In zo’n dichte grasmat is het voor kuikens moeilijk om naar voedsel te
zoeken. Over de ideale mestgift voor weidevogels bestaat nog geen overeenstemming. Een
mestgift van maximaal 10 ton per hectare per jaar lijkt een goede bovengrens te zijn. Uit
recent onderzoek in de Zaanstreek blijkt overigens dat er weinig verschil bestaat tussen de
weidevogelaantallen die op veel bemeste en op weinig bemeste percelen broeden. Op grond
van het verleden is daarom een mestgift van 2-6 ton per hectare sterk aan te bevelen.

• Faunabeheer: uit onderzoek blijkt dat er tegenwoordig meer nesten en kuikens ten prooi
vallen aan roofdieren dan voorheen. Ook de opkomst van de vos heeft in sommige gebieden
invloed gehad op weidevogelaantallen. Daarnaast spelen ook concurrenten een rol; ganzen
kunnen graslanden fors begrazen en mogelijk ongeschikt maken voor een hooilandsoort als
grutto. De roep om via verjaging of afschot iets te doen aan ganzen of vossen is dan ook groot.
Hiermee dient echter terughoudend te worden omgegaan. Uit trendanalyses blijkt dat
dalende weidevogelaantallen vooral optreden in gebieden met een verlaagd waterpeil en een
intensief beheer (maaien in mei, veel bemesten). In gebieden met een hoog waterpeil en een
extensief beheer kunnen de aantallen ook dalen als het oppervlak aan ruig grasland met
pitrussen zich explosief uitbreidt. In gebieden waar weidevogels afnemen en de ganzen
toenemen komt vaak al een dalende trend van weidevogels voor. Deze afname is veelal al
jaren aanwezig, in ieder geval lang voordat de ganzen begonnen te broeden.
Zo lang er in het grasland zelf ongunstige omstandigheden voor weidevogels blijven bestaan,
zal faunabeheer weinig effect hebben. Het is daarom aan te raden om zeer terughoudend met
bestrijding van diersoorten te zijn. In gevallen waar dit uiteindelijk wel nodig wordt geacht,
dient het vermeende effect altijd door begeleidend onderzoek te worden bewezen.


