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1.1 Aanleiding
De provincie heeft actuele gegevens nodig voor haar wei-

devogelbeleid en voor andere aspecten op het gebied van 

ruimtelijke ordening en natuurbeheer. Op 1 januari 2016 

treedt de nieuwe weidevogelleefgebieden begrenzing in 

werking. Dit is de basis voor het leefgebied Open grasland, 

een van de vier agrarische leefgebieden die zijn opgeno-

men in het Natuurbeheerplan 2016 (zie Hoofdstuk 3). 

1.2 Waarom dit onderzoek
Landschap Noord-Holland heeft in 2011 een voorstel 

gedaan voor een monitoringscyclus, waarbij alle gebieden 

binnen het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en de grutto-

kerngebieden worden geïnventariseerd op weidevogels. 

Volgens dit voorstel doorlopen we in een periode van zes 

jaar de gehele provincie (zie Figuur 1.1.).  Elk jaar stemmen 

we samen met de Provincie af welke gebieden er worden 

geïnventariseerd. Vanaf 2016 zal de beleidsmonitoring via 

het meetnet Weidevogels plaatsvinden.

1.3 Weidevogelmonitoring 2015
In 2015 heeft Landschap Noord-Holland als onderdeel van 

de Provinciale Natuur Inventarisatie (PNI) voor de provincie 

Noord-Holland gebiedsdekkend weidevogels geïnventa-

riseerd op Texel. Het gaat om de weidevogel- en scholek-

sterleefgebieden die de basis vormen voor het agrarisch 

leefgebied Open grasland. Dit leefgebied is opgenomen in 

het Natuurbeheerplan 2016 en is een van de vier leefgebie-

den die sturend is op de gebiedsplannen die de agrarische 

collectieven indienen. Daarnaast zijn drie weidevogel-

kerngebieden uit de structuurvisie 2040 bij het onderzoek 

betrokken (zie Figuur 3.2), in het huidige beheerplan is dat 

niet meer begrensd als weidevogelkerngebied.

1. Inleiding

Fig. 1.1 Monitoringsplanning van weidevogelgebieden in 

Noord-Holland voor 2012-2017.
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In vergelijking met andere regio’s in Noord-Holland, is 

Texel een bijzonder gebied vanwege de ligging in het 

Waddengebied. De bodem bestaat voor een groot deel 

uit zand, afgewisseld met klei. grondgebruik bestaat 

voornamelijk uit het verbouwen van graan en mais, maar 

ook voor bollenteelt (langs de duinen) en als grasland 

(vooral aan de oostelijke zijde). Belangrijk is ook dat er 

minder grondpredatoren zijn dan op het vaste land. Zo 

komt hermelijn in laag aantal vooral in de duinen voor 

en zijn wezel en vos helemaal afwezig (Hoogeboom 

et al., 2014). Van de grondpredatoren komen huiskat 

en bruine rat wel voor. Texel is voor de scholekster erg 

belangrijk, vanwege het aangrenzende waddengebied. 

Ze gebruiken de aangrenzende delen van het wad als 

rust- en foerageerplaats en broeden in de gras- en akker-

landen binnendijks. Daarentegen is Texel voor tureluur 

en grutto iets minder geschikt, omdat ze broeden in de 

graslanden. Die zijn op Texel minder geschikt zijn dan 

de graslanden in het veenweidegebied in het midden 

van Noord-Holland. Dit komt door een combinatie van 

lage grondwaterstanden, vroeg maaibeheer en een 

ongeschikte vegetatiestructuur (Scharringa & Van ’t Veer, 

2012). 

Voor gele kwikstaart en veldleeuwerik is Texel een 

belangrijk gebied (zie tabel 4.1). Ze broeden vooral op 

bouwland en grasland-bouwland op zand (Scharringa et 

al., 2011). 

Het gebied is deels in eigendom bij agrariërs en deels 

bij natuurorganisaties. Onder coördinatie van Vereni-

ging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Lieuw, 

hebben veel boeren op grote oppervlakten (in totaal 

ruim 3100 ha van het onderzoeksgebied) van hun land 

overeenkomsten met Provincie Noord-Holland afge-

sloten binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 

Agrarisch (SNL A, zie ook Hoofdstuk 3, tabel 3.1 en figuur 

3.6). Delen van het onderzoeksgebied betreffen natuur-

reservaat behorende tot het Nationaal Natuurnetwerk 

(NNN), waarvan een deel Europees gezien zeer waarde-

vol is (Natura 2000). Het gaat onder andere om gebieden 

ten noorden van Waal en Burg, Dijkmanshuizen en De 

Bol.

1.4 Vraagstelling
Onderzoeksvraag: 
Hoe ontwikkelt de weidevogelstand zich op Texel? 

Deelvragen 
1. In welke dichtheden komen weidevogels voor?

2. Hoeveel soorten komen er per kilometerhok voor?

3. Waar liggen de locaties met hoogste dichtheden en 

grootste soortenrijkdom?

4. In welke dichtheden broeden weidevogels in ver-

schillende gebieden (NNN, weidevogelleefgebieden, 

scholeksterleefgebieden)? 

5. Welke veranderingen zijn er opgetreden in de verschil-

lende inventarisatiejaren ten aanzien van dichtheden?

6. Welke veranderingen zijn er opgetreden in de verschil-

lende inventarisatiejaren ten aanzien van ruimtelijke 

verspreiding van weidevogels?

7. Welke veranderingen zijn er opgetreden binnen / bui-

ten de EHS ten aanzien van weidevogeldichtheden?

1.5 Organisatie
Provincie Noord-Holland is opdrachtgever van dit onder-

zoek. De betrokken provinciale projectleider was Micha 

Lubbers en is nu Wendy Ates. Vanuit Natuurlijke Zaken, de 

zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland 

hebben Dorien Hoogeboom (projectleider), Frank Visbeen 

en Dirk Tanger, gezorgd voor de coördinatie, analyses en 

rapportage. 

Het veldwerk is uitgevoerd door Ecologisch Onderzoeks- en 

Adviesbureau Van der Goes en Groot en Sovon Vogelon-

derzoek. Vier veldmedewerkers zijn woonachtig op Texel. 

De veldmedewerkers hebben ook contact onderhouden 

met boeren van wie het land moest worden betreden. In de 

voorbereiding hebben we intensief overleg gevoerd met 

de beheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 

Agrarische Natuurvereniging De Lieuw. Na intern overleg 

heeft de ANLV De Lieuw laten weten niet betrokken te 

willen zijn bij dit onderzoek. Het concept van het rapport is 

voorgelegd aan de opdrachtgever, ANLV De Lieuw, Natuur-

monumenten, Staatsbosbeheer en Van der Goes en Groot. 

Wij hebben het commentaar verwerkt en op basis daarvan 

bepaalde zaken verduidelijkt in het definitieve rapport.

1.6 Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 beschrijven we aanpak, telgebieden en de 

gegevens die zijn gebruikt voor de analyses. In hoofdstuk 

3 lichten we het provinciale beleid toe, de ligging van de 

weidevogelleefgebieden, de ligging van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstruc-

tuur (EHS)), en het SNL. In hoofdstuk 4 presenteren we de 

resultaten van 2015. In hoofdstuk 5 besluiten we met een 

samenvatting, conclusies en aanbevelingen. In bijlage 1 is 

achtergrondinformatie opgenomen over de beheerpakket-

ten SNL A01.01.
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Telgebied Telgebiednaam Telgebied Telgebiednaam
04411 Gemeenschappelijke Polders De Westen 05834b Polder Eijerland De Oorsprong
04412a Gemeenschappelijke Polders Westerheem 05835b Polder Eijerland De Volharding
04412b Gemeenschappelijke Polders Martinus 05842 Polder Eijerland De Vooruitgang
04413 Gemeenschappelijke Polders De Hemmer noord 05843a Polder Eijerland Vliegveld
04414 Gemeenschappelijke Polders De Hemmer zuid 05843b Polder Eijerland Hogezandskil
04415b Gemeenschappelijke Polders Noordhaffel 09000 Polder Hoornder Nieuwland
04415c Gemeenschappelijke Polders Driehuizen 16810a Prins Hendrikpolder 't Horntje
04416a Gemeenschappelijke Polders De Naal 16810b Prins Hendrikpolder west
04416b Gemeenschappelijke Polders Buitendijk - De Grie 16810c Prins Hendrikpolder Amalia Hoeve
04421b Gemeenschappelijke Polders Texla 16810d Prins Hendrikpolder Mariahoeve
04422a Gemeenschappelijke Polders Zuidhaffel 16810e Prins Hendrikpolder Molenkolk
04422b Gemeenschappelijke Polders De Schans 22601 Polder Waal en Burg noord
04423 Gemeenschappelijke Polders De Mars 22602 Polder Waal en Burg zuidwest
04424 Gemeenschappelijke Polders De Zeshonderd 22604 Polder Waal en Burg west
04425a Gemeenschappelijke Polders Panorama 27200a Polder het Burgernieuwland Kogerweg
04425b Gemeenschappelijke Polders Hallenweg 27200b Polder het Burgernieuwland Weegerswaal
04425c Gemeenschappelijke Polders De Hooge Berg 27200c Polder het Burgernieuwland Phoenix
04431a Gemeenschappelijke Polders De Waal 30501a Polder het Noorden Prins Hendrik
04431b Gemeenschappelijke polders Noorderbuurt 30501b Polder het Noorden Utopia
04432 Gemeenschappelijke Polders De Nes 30501c Polder het Noorden Molenzicht
04433 Gemeenschappelijke Polders Concordia 30502a Polder het Noorden St Marcus
04434 Gemeenschappelijke Polders Dijkmanshuizen 30502b Polder het Noorden Avanti
04436a Gemeenschappelijke Polders Gollardshoeve 30503 De Bol
04436b Gemeenschappelijke Polders Waagejot 30600 Polder de Eendracht
04436c Gemeenschappelijke Polders Nieuweschild 34301a Koogerveld oost
05810 Polder Wassenaar 34301b Koogerveld Heidehof
05831 Polder Eijerland Hanenplas 34301c Koogerveld Bornrif
05832 Polder Eijerland Dordrecht 34401a Gerritsland
05833a Polder Eijerland Roggesloot 34401b Everste Koog
05834a Polder Eijerland Holland 35400 Zandkes

Telgebied Telgebiednaam Telgebied Telgebiednaam
04411 Gemeenschappelijke Polders De Westen 05834b Polder Eijerland De Oorsprong
04412a Gemeenschappelijke Polders Westerheem 05835b Polder Eijerland De Volharding
04412b Gemeenschappelijke Polders Martinus 05842 Polder Eijerland De Vooruitgang
04413 Gemeenschappelijke Polders De Hemmer noord 05843a Polder Eijerland Vliegveld
04414 Gemeenschappelijke Polders De Hemmer zuid 05843b Polder Eijerland Hogezandskil
04415b Gemeenschappelijke Polders Noordhaffel 09000 Polder Hoornder Nieuwland
04415c Gemeenschappelijke Polders Driehuizen 16810a Prins Hendrikpolder 't Horntje
04416a Gemeenschappelijke Polders De Naal 16810b Prins Hendrikpolder west
04416b Gemeenschappelijke Polders Buitendijk - De Grie 16810c Prins Hendrikpolder Amalia Hoeve
04421b Gemeenschappelijke Polders Texla 16810d Prins Hendrikpolder Mariahoeve
04422a Gemeenschappelijke Polders Zuidhaffel 16810e Prins Hendrikpolder Molenkolk
04422b Gemeenschappelijke Polders De Schans 22601 Polder Waal en Burg noord
04423 Gemeenschappelijke Polders De Mars 22602 Polder Waal en Burg zuidwest
04424 Gemeenschappelijke Polders De Zeshonderd 22604 Polder Waal en Burg west
04425a Gemeenschappelijke Polders Panorama 27200a Polder het Burgernieuwland Kogerweg
04425b Gemeenschappelijke Polders Hallenweg 27200b Polder het Burgernieuwland Weegerswaal
04425c Gemeenschappelijke Polders De Hooge Berg 27200c Polder het Burgernieuwland Phoenix
04431a Gemeenschappelijke Polders De Waal 30501a Polder het Noorden Prins Hendrik
04431b Gemeenschappelijke polders Noorderbuurt 30501b Polder het Noorden Utopia
04432 Gemeenschappelijke Polders De Nes 30501c Polder het Noorden Molenzicht
04433 Gemeenschappelijke Polders Concordia 30502a Polder het Noorden St Marcus
04434 Gemeenschappelijke Polders Dijkmanshuizen 30502b Polder het Noorden Avanti
04436a Gemeenschappelijke Polders Gollardshoeve 30503 De Bol
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Fig. 2.1 Overzichtkaart met de onderzochte telgebieden in 2015.
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2.1 Inventarisatie weidevogels
Telgebieden
Voor dit onderzoek zijn de weidevogelleefgebieden 1-1-

2016, scholeksterleefgebieden die op 1-1-2016 en drie 

weidevogelkerngebieden uit de structuurvisie 2040 geïn-

ventariseerd (zie Figuur 2.1, 3.1 en 3.2).

Het onderzoeksgebied is voor de weidevogelinventarisaties 

binnen de PNI onderverdeeld in telgebieden. De telgebie-

den zijn ingedeeld en begrensd op basis van landschapsop-

bouw, bebouwing, wateren en infrastructuur. De oppervlak-

te van de telgebieden varieert van 10 tot 348 ha (grasland + 

akkerland). De telgebieden zijn genummerd met een code 

waarvan de eerste drie cijfers betrekking hebben op een 

polder of afwateringseenheid. 

In 2015 werden 60 telgebieden met een totale oppervlakte 

van 8235 ha onderzocht (grasland plus bouwland). In figuur 

2.1 is de ligging van de geïnventariseerde telgebieden 

weergegeven met de code en in tabelvorm de namen. 

Veldwerk
De weidevogelinventarisatie is uitgevoerd volgens de 

methode voor het Broedvogel Monitoring Project - Wei-

devogels (BMP-W) van Sovon (Van Dijk & Boele, 2011). 

Het protocol schrijft voor dat op meerdere momenten, 

zogenaamde ‘rondes’, in het broedseizoen vogels worden 

geïnventariseerd op basis van gedrag. Volgens het protocol 

moet er met een verrekijker of telescoop, dan wel op ge-

hoor vanaf de weg worden gewerkt en in grote  percelen of 

percelen met hoge dichtheden worden insteken gemaakt. 

De resultaten uit de rondes worden door middel van een 

computerprogramma geclusterd tot territoria. Territorium-

stippen worden op de hoogste broedcode neergelegd. Dat 

hoeft dus niet de nestlocatie te zijn. Voor het karteren van 

territoria is een goede handleiding beschikbaar waarin de 

standaardmethode wordt uitgelegd.

Deze methode is al vele jaren in gebruik bij de PNI en is in 

Nederland dé standaardmethode voor weidevogelinventa-

risaties. Het veldonderzoek is uitgevoerd door zes ervaren 

personen. Drie van hen  zijn woonachtig op Texel.

Het onderzoeksgebied bestaat uit 60 telgebieden (10 - 348 

ha). Deze telgebieden zijn in de periode tussen begin april 

en begin juni vier maal volledig onderzocht op het voorko-

men van weidevogels. 

Het meeste veldwerk is lopend uitgevoerd. Grote delen 

konden goed vanaf de weg worden geïnventariseerd. In 

een deel van de gebieden zijn insteken gemaakt, omdat 

ze onoverzichtelijk waren of omdat de percelen te groot 

waren om goed vanaf de weg te inventariseren. Dat geldt 

onder andere voor Polder Eierland, De Bol, Dijkmanshui-

zen, de Petten en Waal en Burg. De veldwerkers hebben 

tussentijds contact gezocht met de boer en medewerkers 

van ANLV De Lieuw. 

Het weer beïnvloedt de activiteit van vogels (zie ook de 

kadertekst). Bij harde wind, neerslag, lage en ook hoge tem-

peraturen zijn weidevogels minder actief. Bij dit weertype is 

zoveel mogelijk niet geïnventariseerd en er is geprobeerd 

om dergelijke omstandigheden tijdens de inventarisatiebe-

zoeken zoveel mogelijk te vermijden. 

Verwerking van de veldgegevens en 
fusieastand
Bij het veldwerk zijn alle geldige waarnemingen van de 

weidevogelsoorten ingetekend op veldkaarten. . Vervol-

gens zijn de gedigitaliseerde waarnemingen bewerkt tot 

territoria (of broedparen) met behulp van een door Van der 

Goes en Groot ontwikkeld clusterprogramma dat werkt met 

de Sovon-criteria. De Sovon-criteria zijn recent aangepast 

(Van Dijk et al., 2014). Bij het samenvoegen van waarnemin-

gen van dezelfde soort tot een territorium wordt niet langer 

uitgegaan van 1,5 keer de fusieafstand, maar van 1 keer de 

fusieafstand. Dit blijkt beter bij de praktijk te passen. Dat 

heeft wel gevolgen de voor de aantallen territoria waardoor 

vergelijkingen met ouder gegevens niet 1op 1 kan worden 

uitgevoerd (Van Groen, 2015). Bij een fusiestand van 1,5x 

blijken de aantallen territoria gemiddeld 2% lager te liggen. 

Dat betekent dat bij het vergelijken van resultaten met 

resultaten uit eerdere inventarisatiejaren, het verschil in 

werkelijkheid nog groter is. 

2. Methode en gegevens
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Weersomstandigheden die voor en tijdens het broedsei-

zoen optreden kunnen van invloed zijn op de aantallen 

broedvogels die zich in een gebied vestigen en het 

tijdstip wanneer agrarische werkzaamheden zoals be-

mesten en maaien plaatsvinden. Hier wordt een globaal 

beeld geschetst van de weersomstandigheden voor en 

tijdens het broedseizoen van 2015.

De winter van 2015 was zacht en werd afgewisseld met 

lange zonnige perioden en wisselvallig weer. Het voor-

jaar was vrij koud door noordelijke stromingen, en er 

was veel wind. Het weer in die periode leek sterk op dat 

van 2014. Er viel weinig neerslag waardoor de lente erg 

droog was in vergelijking met andere jaren. Hierdoor en 

door de kou begonnen weidevogels pas laat met broe-

den. Ook werd geconstateerd (in Friesland en midden 

Noord-Holland) dat een deel van de grutto’s pas begin 

mei arriveerde. Of zij daarna ook nog gebroed hebben is 

niet helemaal duidelijk.

Ook mei was zonnig, fris en vrij droog. Juni werd afge-

wisseld door hoge temperatuur en lagere temperaturen. 

Er waren perioden dat er uit onweersbuien veel neerslag 

viel, maar over het algemeen heerste er in deze maand 

een watertekort, wat eens in de 10 tot 20 jaar voorkomt 

(bron: KNMI). 

2.2 Analyse van gegevens
Voor de analyses van de huidige situatie en de ontwikkeling 

van weidevogels is naast literatuur en weidevogelgegevens 

uit 2015, gebruik gemaakt van de volgende bestanden: 

• Weidevogelgegevens uit 1995 verzameld door Van der 

Goes en Groot

• Weidevogelgegevens uit 2009 verzameld door ANLV 

De Lieuw (BMP-methode)

• Begrenzing NNN volgens de vigerende provinciale 

beleidskaart

• Weidevogelleefgebiedenkaart (Structuurvisie 

Noord-Holland 2040)

• Contracten SNL in 2015

• Waterpeilen (Hoogheemraadschap Hollands Noorder 

Kwartier, 2012)

• Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat)

• Top10NL (Topografische Dienst Kadaster)

• Kerngebieden 1-1-2016

Weidevogelgegevens
Landschap Noord-Holland heeft veel informatie over wei-

devogels verzameld, onder andere van Texel. Het onderzoek 

uit 2009 heeft Landschap Noord-Holland in opdracht van 

de provincie en in samenwerking met agrarische natuur-

verenigingen uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een zeer ge-

detailleerd en actueel beeld van de weidevogelstand (Van 

`t Veer et al, 2010; Scharringa et al, 2012). Deze gegevens 

zijn ook gebruikt voor een analyse om tot aanbevelingen 

te komen voor optimalisering van het weidevogelbeheer 

en inrichting van het leefgebied (Visbeen et al, 2009). In dit 

rapport zijn de gegevens uit 1995 en 2009 gebruikt om een 

beeld te krijgen van veranderingen in aantal en ruimtelij-

ke verspreiding. De gegevens uit gegevens uit 1995 zijn 

verzameld door Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau 

Van der Goes en Groot en de gegevens 2009 zijn verzameld 

door ANLV De Lieuw. In 2009 zijn weidevogels geïnven-

tariseerd met looproutes in percelen, in 1995 en 2015 zijn 

alleen insteken gemaakt in percelen die onoverzichtelijk 

waren of te groot om goed vanaf te weg te inventariseren. 

Dat betekent dat resultaten uit 1995 en 2015 goed met 

elkaar vergeleken kunnen worden, en dat conclusies uit 

vergelijkingen tussen 2009 en 2015 rekening moet worden 

gehouden met verschil in methode. Ook geldt dat bij het 

clusteren van waarnemingen tot territoria, in 2015 andere 

fusieafstand is gebruikt dan in 1995 en 2009 (zie eerder in 

dit hoofdstuk). 

Nestgegevens
Binnen de agrarische gebieden worden ook nestgegevens 

verzameld. De resultaten hiervan zijn niet in dit onderzoek 

meegenomen, omdat de methode voor het zoeken van 

nesten niet vergeleken kan worden met een BMP-telling. In 

de bijlage is het verschil in beide methoden uiteengezet. 

Dichtheidskaarten
Om in een oogopslag te kunnen zien waar de hoogste 

dichtheden weidevogels voorkomen, zijn de stipgegevens 

uit 2015 omgerekend naar een vlakdekkend gridbestand. 

Dat hebben we gedaan met het GIS-programma Spati-

al Analyst (ESRI). Via een paar stappen kunnen daarmee 

kaarten worden gemaakt met relatieve dichtheden per 100 

hectare (Van ’t Veer & Scharringa, 2008). Door datzelfde te 

doen met gegevens uit het voorgaande inventarisatiejaar, 

krijgen we inzicht in de ruimtelijke verandering.
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3.1 Weidevogels Noord-Holland
Noord-Holland is rijk aan weidevogels. Van een aantal 

soorten broeden relatief grote aantallen in de provincie. Zo 

broedt van de grutto, tureluur en slobeend, 20% of meer 

van de landelijke populatie in Noord-Holland. Ten aanzien 

van de grutto heeft de provincie zelfs een internationale 

verantwoordelijkheid: ongeveer 15% van de Noordwest-Eu-

ropese populatie broedt in Noord-Holland. 

Ondanks de opgetreden achteruitgang van weidevogels, 

zowel in Noord-Holland als in geheel Nederland, komen 

nog steeds gebieden met hoge dichtheden voor. Vanwege 

de grote waarde van Noord-Holland voor de weidevogels, 

spant de provincie zich in om de weidevogelstand op peil 

te houden en deze op termijn weer te laten groeien. Deze 

beleidsdoelstelling is vastgelegd in de Weidevogelvisie 

Noord-Holland (Provincie Noord-Holland 2009). 

Vanaf 2016 geldt het Natuurbeheerplan 2016 waarin 

nieuwe leefgebieden zijn opgenomen waaronder het 

leefgebied open grasland dat van groot belang is voor de 

weidevogels. De kerngebieden en scholeksterleefgebieden 

vormen de basis voor dit leefgebied. We beginnen met een 

beschrijving van het beleid van voor 2016, gevolgd door 

het beleid dat vanaf 1 januari 2016 van kracht zal zijn.

Graspieper, kievit en krakeend worden bij de dichtheidsbe-

paling niet meegewogen, omdat deze soorten volgens de 

Weidevogelvisie minder geschikt zijn voor het definiëren 

van kerngebieden. De weidevogel- en de gruttokerngebie-

den vormen tezamen de weidevogelleefgebieden.

Weidevogelleefgebieden op Texel
Bijna alle weidevogelkerngebieden behoren vanaf 1 januari 

2016 tot scholeksterleefgebieden en alle gruttokerngebie-

den behoren vanaf dezelfde datum tot weidevogelleefge-

bieden.

3.2 Kerngebieden en scholeksterleefgebieden 
vanaf 1 januari 2016
Om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan en 

de financiële middelen voor weidevogelbeheer effectief 

te besteden, kiest de provincie Noord-Holland met ingang 

van 2016 voor kerngebieden (Provincie Noord-Holland, 

2016). Oftewel weidevogelbeheer, en de daarbij behorende 

financiën, moet plaatsvinden in die gebieden met stabiele 

of groeiende weidevogelpopulaties en waar de (a)biotische 

condities optimaal zijn of kunnen worden, de zogenaamde 

kerngebieden. 

Deze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 

van onderzoeksbureau Alterra. Zij heeft daarvoor onder 

meer de weidevogelgegevens van de Provinciale Natuur 

Informatie (PNI) geanalyseerd. Voor de provincie Noord-Hol-

land heeft zij de kerngebieden op kaart gezet (Sierdsema et 

al 2013; Schotman et al 2014).

De nieuwe begrenzing van kerngebieden is gebaseerd op 

onder andere dichtheden van grutto, tureluur, slobeend en 

omgevingskenmerken, zoals drooglegging, openheid en 

landgebruik. Het moet de oude weidevogel- en grutto-

3. Provinciaal beleid

Figuur 3.1. Weidevogelkerngebieden en scholeksterleefgebied 

vanaf 1 januari 2016  (Provincie Noord-Holland, 2015). De drie 

weidevogelkerngebieden uit de Structuurvisie 2040 zijn in 2015 

ook onderzocht.  
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kerngebieden vervangen per 1 januari 2016. De begren-

zing is inmiddels definitief vastgelegd door de Provincie 

Noord-Holland en opgenomen in het natuurbeheerplan 

van 2016 (Provincie Noord-Holland, 2015). Deze begrenzing 

zal onderwerp zijn bij wijziging van de Provinciale Ruim-

telijke Verordening, zodat de planologische bescherming 

van deze gebieden wordt geborgd (op grond van artikel 25 

PRV). 

De kerngebieden vormen de leefgebieden voor de kritische 

soorten zoals de grutto; de scholeksterleefgebieden vor-

men de leefgebieden van de niet-kritische soorten. Ze vor-

men de basis voor de begrenzing van agrarisch leefgebied 

Open grasland (zie paragraaf 3.5). Hierna gaan we dieper in 

op de kenmerken van beide typen kerngebied.

Kerngebieden voor kritische soorten 
De kerngebieden zijn gebieden die optimaal zijn ingericht 

voor weidevogels en (daardoor) kunnen functioneren als 

brongebied van een duurzame populatie. Bij de selectie 

van kerngebieden zijn grutto, tureluur en slobeend als 

indicatorsoorten genomen: drie soorten van de natte 

kruidenrijke graslandgebieden met een late maaidatum. 

Voor het bepalen van de kerngebieden is gebruik gemaakt 

van soortspecifieke grenswaarden voor slobeend (tenmin-

ste 3 broedparen per 100 hectare), voor grutto (tenminste 

15 bp/100 ha), voor tureluur (tenminste 10 bp/100 ha) en 

tezamen tenminste 28bp/100ha. Ook heeft een kerngebied 

een minimale grootte van 50 hectare. De minimale open-

heid is 400 meter, terwijl meer dan 600 meter optimaal is. 

Als uitgangspunt voor de drooglegging geldt een waterpeil 

van niet meer dan 20 cm onder maaiveld in veengebieden, 

30 cm in klei-op-veengebieden en 45 cm in kleigebieden. 

Een dergelijke waterhuishouding zal ook bijdragen aan een 

kruidenrijke vegetatie, waarvan bekend is dat deze belang-

rijk is voor de populatieontwikkeling van weidevogels, met 

name als opgroei gebied voor de kuikens.

Voorts is de vochtigheidsgraad van de bodem bepalend 

voor de voedselopname en ontwikkeling van de vegetatie 

ter plekke en daarmee ook voor het voedselaanbod voor de 

kuikens. Ook de maaidatum is zeer relevant: een maaida-

tum van 15 juni of later vergroot de kans op een positieve 

populatieontwikkeling. Ten slotte zal een lage mestgift 

leiden tot een bruikbare grassnede voor de kuikens na 15 

juni en ontwikkeling of behoud van kruidenrijk grasland.

Voor niet kritische soorten 
Scholeksterleefgebieden zijn geselecteerd op basis van ten-

minste 10 broedparen scholekster per 100 hectare. Het zijn 

agrarische gebieden die buiten de weidevogelleefgebieden 

vielen maar die van groot belang zijn voor scholekster. 

3.3 Natuurnetwerk Nederland
Voor de internationale biodiversiteitsdoelstelling moeten 

ecosystemen worden aangewezen die tezamen een duur-

zaam netwerk van natuurgebieden vormen. De Provincie 

Noord-Holland is verantwoordelijk voor de realisatie op 

provinciaal niveau van dit netwerk van natuurgebieden: het 

Nationaal Natuurnetwerk (zie figuur 3.3). Zij doet dit samen 

met terreinbeherende organisaties, agrariërs, gemeenten 

en waterschappen. 

Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit land-

bouwgebied en er liggen verspreid op Texel gebieden die 

behoren tot het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Daaronder 

vallen ook enkele gebieden die Europees gezien zeer waar-

devol zijn (Natura 2000). De grootste gebieden die tot het 

NNN behoren zijn delen van Polder Waal en Burg, delen van 

Polder Eijerland en polders als Zuidhaffel, Panorama en De 

Hooge Berg. Die gronden zijn in eigendom van Staatsbos-

beheer en Natuurmonumenten. 

De laatste jaren is er steeds meer areaal nieuwe natuur 

gerealiseerd door particulieren (particulier natuurbeheer). 

Het gaat op Texel om hele kleine oppervlakten.

Figuur 3.3 Nationaal Natuurnetwerk binnen het onderzoeksge-

bied op Texel (Bron: Provincie Noord-Holland).
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3.4 Subsidiestelstel Natuur en Landschap
Sinds 2010 is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 

in werking getreden. Het is bedoeld om  waardevolle na-

tuur in landbouwgebieden en natuurgebieden te beheren, 

te behouden en te verbeteren. 

SNL bestaat uit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

(SNL A) en natuur- en landschapsbeheer op natuurgronden 

(SNL N). Voor het beheer kan subsidie worden aangevraagd. 

Dat kan door het aanvragen van een beheerpakket op een 

beheertype die daarvoor is aangewezen in het natuurbe-

heerplan (een weidevogelpakket kan bijvoorbeeld niet 

worden aangevraagd voor een bosperceel). Vanaf 2016 

tnieuw stelsel van het agrarisch natuur- en landschapsbe-

heer in werking, het ANLB2016. Die aanpassing betreft een 

nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden en heldere 

rollen. Vanaf 2016 zullen nieuwe begrenzingen in werking 

treden, de zogenaamde agrarische leefgebieden, waarbin-

nen bepaalde beheerpakketten kunnen worden aange-

vraagd door agrarische collectieven. De beheerpakketten 

die tot en met 2015 konden worden aangevraagd worden 

daarmee vervangen. In dit rapport richten we ons nog wel 

op deze pakketten.

Voor de uitvoering van SNL is Provincie Noord-Holland 

verantwoordelijk, zowel voor de natuur (N-typen) als land-

bouwgebieden (A-typen). 

Beheer ten behoeve van vogels kan worden uitgevoerd 

in natuurgebied (SNL N) en agrarisch leefgebied (SNL  A). 

De gewenste situatie wordt beschreven in zogenaamde 

beheertypen. 

Beheertypen die voor (onder andere) vogels zijn opgesteld, 

zijn: 

• Natuurtype N13: Vogelgraslanden

• Natuurtype N10: Vochtige schraalgraslanden

• Natuurtype N12: Rijke graslanden en akkers 

• Agrarisch Natuurtype A01: Agrarische faunagebieden 

(tot en met 2015)

Figuur 3.4 Percelen met SNL-A beheertypen (agrarisch natuur-

beheer) waar beheersubsidie voor kon worden aangevraagd in 

2015.
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Vanaf 2016 treedt als onderdeel van SNL een nieuwe 

begrenzing in werking, de agrarische leefgebieden (ook wel 

Agrarisch natuurtype genoemd). De begrenzing heeft als 

doel om kwetsbare soorten te beschermen in waardevolle 

natuur in landbouwgebied (dus buiten NNN). In het Na-

tuurbeheerplan 2016 van Noord-Holland worden ze nader 

omschreven (Provincie Noord-Holland, 2015):

• Agrarisch leefgebied A11: Open grasland

• Agrarisch leefgebied A12: Open akker

• Agrarisch leefgebied A13: Droge dooradering (geen 

weidevogelsoorten genoemd)

• Agrarische leefgebied A14: Natte dooradering (alleen 

zomertaling)

• Agrarisch Natuurtype A02: Botanisch waardevolle 

graslanden (in onderzoeksgebied 2015)

De leefgebieden zijn begrensd. Voor het agrarisch leefge-

bied Open grasland, zijn de begrenzingen van de kernge-

bieden weidevogels en scholeksterleefgebieden gebruikt. 

Binnen deze leefgebieden worden maatregelen genomen 

om ervoor te zorgen dat kwetsbare soorten genoeg 

voedsel, bescherming, nest- en voortplantingsgelegenheid 

kunnen vinden. Elk leefgebied is onderverdeeld in beheer-

typen. Vanaf 2016 vervangen ze de beheertypen A01.01 en 

A01.02. Door de leefgebieden te verbeteren kunnen allerlei 

kenmerkende soorten meeprofiteren.

Ten aanzien van het provinciale weidevogelbeleid zijn op 

Texel de beheertypen N10.02, N12.02, N12.04, N13.01, en 

A01.01 relevant. De typen komen qua ecologie en afba-

kening overeen met het huidige provinciale beleid van 

weidevogel- en gruttokerngebieden.

 Het onderzoeksgebied bestaat voor een oppervlakte van 

1544 hectare uit SNL N. Er is voor een oppervlakte van 1027 

hectare aan beheerpakketten aangevraagd. Het oppervlak 

SNL A waar beheerpakketten voor kunnen aangevraagd, 

betreft 7000 hectare. Daarvan is 3100 hectare aan beheer-

pakketten aangevraagd.In de volgende paragraaf gaan we 

dieper in op de relevante beheertypen.

SNL N
Binnen de Natuurtypen N10, N12 en N13 worden beheer-

typen onderscheiden waar weidevogels een doel vormen, 

namelijk:

• N10.02 Vochtig hooiland

• N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland

• N13.01 Vochtig weidevogelgrasland en 

• N13.02 Wintergastenweide. 

Daarnaast is beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk 

grasland van belang voor weidevogels en wordt in het 

onderzoeksgebied het beheertype N04.03 Zilt overstro-

mingsgrasland en N05.02 Gemaaid rietland, gebruikt door 

de eenden onder de weidevogels (kuifeend, slobeend, 

krakeend).

N10.02 Vochtig hooiland en N12.02 Kruiden- en 
faunarijk grasland
Het beheertype Vochtig hooiland (N10.02) zijn hooilanden 

die al dan niet worden nabeweid. Ze worden niet bemest, 

met uitzondering van ruige mest (max 20 tot/ha). Voor de 

kwaliteitsbeoordeling speelt onder andere de soortgroep 

broedvogels een rol, met de soorten gele kwikstaart, grutto, 

kemphaan, kwartelkoning, tureluur, watersnip.

Op percelen met het beheertype Vochtig hooiland werden 

in 2008-2009 de hoogste dichtheden aan weidevogels vast-

gesteld (Van ‘t Veer et al, 2010), en ook op Texel is dit een 

van de drie belangrijkste beheertypen voor weidevogels 

(naast Zilt- en overstromingsgrasland en nat schraalland, zie 

tabel 4.3).

Kwaliteitsbewaking N10.02 Vochtig hooiland
De biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen 

van kwalificerende soorten uit de soortgroepen planten, 

dagvlinders & sprinkhanen en broedvogels.

• Goed: indien minimaal 8 kwalificerende soorten 

voorkomen uit de soortgroepen broedvogels, planten 

en dagvlinders & sprinkhanen, waarvan tenminste 5 op 

>15% van de oppervlakte van het beheertype en twee 

soortgroepen vertegenwoordigd zijn of indien kievits-

bloem of harlekijn massaal (>1000 ex./ha) voorkomen.

• Matig: indien 5-8 kwalificerende soorten voorkomen 

uit de soortgroepen broedvogels, planten en dagvlin-

ders & sprinkhanen of indien meer soorten voorko-

men, maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan 

wordt.

• Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed voldaan 

is.

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
Het beheertype zilt- en overstromingsgrasland (N12.04) 

lijkt op vochtig hooiland, maar tenminste 20% bestaat uit 

kruiden en mossen en het waterpeil kan andere waarden 

hebben. 

Voor de kwaliteitsbeoordeling speelt onder andere de 

soortgroep broedvogels een rol, met de soorten gele 

kwikstaart, graspieper, grutto, kemphaan, kleine plevier, 

kluut, kwartelkoning, patrijs, slobeend, tureluur, watersnip 

en zomertaling.

Kwaliteitsbewaking N12.04 Zilt- en 
overstromingsgrasland
De biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen 

van kwalificerende soorten uit de soortgroep planten en 

broedvogels. 

• Goed: indien minimaal 8 kwalificerende soorten 

voorkomen, waarvan tenminste 5 op >15% van het 

beheertype voorkomen en beide soortgroepen verte-

genwoordigd zijn.
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Figuur 3.5 Ligging van SNL N beheertypen.

• Matig: indien 5-7 kwalificerende soorten voorkomen 

of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de 

eisen van klasse goed voldaan is.

•  Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed vol-

daan is.

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
Het beheertype N13.01 is als volgt afgebakend: grasland 

met minimaal 35 broedparen per 100 ha van gele 

kwikstaart, graspieper1, grutto, kemphaan, kluut, kuifeend, 

krakeend, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, 

wintertaling, wulp en/of zomertaling.

1 Er zijn nog een aantal soorten die meetellen bij deze 
norm, maar die komen niet in de Noord-Hollandse gras- en 
bouwlanden voor. 

Ten opzichte van de provinciale weidevogelvisie is het be-

heertype Vochtig weidevogelgrasland voor natuurgebieden 

kritischer. Er dient een hogere dichtheid aan weidevogels 

behaald te worden, waarbij de scholekster als ‘meetsoort’ 

niet wordt meegenomen. Daarentegen tellen landelijk de 

soorten kluut, krakeend en graspieper  wel mee om de 

dichtheidsnorm te berekenen. 

Kwaliteitsbewaking N13.01 Vochtig 
weidevogelgrasland
De biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen 

van kwalificerende broedvogels waarbij de kwaliteitsbepa-

ling als volgt is gedefinieerd:

• Goed: indien meer dan 60 broedparen per 100 ha van 

de kwalificerende soorten voorkomen
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Pakketcode Beheerpakketten A01.01 Opp (ha)
A01.01.04a Legselbeheer op grasland 1346,0
A01.01.04b Legselbeheer op bouwland 1298,0

Totaal legselbeheer 2644,0

Kuikenland
A01.01.01b Rustperiode van 1 april tot 8 juni 9,9
A01.01.01c Rustperiode van 1 april tot 15 juni 45,9
A01.01.01d Rustperiode van 1 april tot 22 juni 48,4
A01.01.01e Rustperiode van 1 april tot 1 juli 66,7
A01.01.01g Rustperiode van 1 april tot 1 augustus 0,6
A01.01.05a Kruidenrijk weidevogelgrasland 14,3
A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland 43,5
A02.01.01 Botanisch weiland 15,3
A02.01.02 Botanisch hooiland 200,7
A01.01.02a Rustperiode van 1 mei tot 15 juni met voorbeweiding 7,8

Totaal kuikenland 453,1
Totaal beheerpakketten A01.01 3097,0

Tabel 3.1 Beheerpakketten en oppervlakten in 2015

• Matig indien 45-60 broedparen  per 100 ha van de 

kwalificerende soorten voorkomen

• Slecht: indien 35-45 broedparen per 100 ha van de 

kwalificerende soorten voorkomen.

SNL A
Binnen het Agrarisch Natuurtype A01 worden vijf beheer-

typen onderscheiden waarvan er drie van belang zijn voor 

weidevogels (*): 

• A01.01 Weidevogelgebied*

• A01.02 Akkerfaunagebied* (komt niet voor op Texel)

• A01.03 Ganzenfoerageergebied* (komt niet voor op 

Texel)

• A01.04 Insectenrijke graslanden

• A01.05 Foerageerrand bever

 A01.01 Weidevogelgrasland
Het grootste deel van de oppervlakte in het onderzoeks-

gebied bestaat uit het beheertype SNL A01.01 (3097 ha, 

zie figuur 3.6 en tabel 3.1).  Dit beheertype is uitgewerkt 

in allerlei beheerpakketten zoals legselbeheer en grasland 

met rustperiode (zie bijlage 1). Voor de aanvraag van deze 

beheerpakketten is een collectief beheerplan vereist. In 

dit plan is de inzet en de situering van de beheerpakket-

ten aangegeven. Ten aanzien van de gruttokerngebieden 

moeten maatregelen zijn aangegeven die zorgen voor 

voldoende kuikenland. De bandbreedte hierbij is 1,0 tot 1,4 

ha kuikenland per gruttobroedpaar, waarvan 30 procent 

moet bestaan uit kruidenrijk grasland. Als kuikenland tellen 

verschillende gebruiksvormen mee: uitgesteld maaibeheer, 

extensief weiden en bollengrond (mits goed onderbouwd). 

Tijdens het weidevogelseizoen bestaat de mogelijkheid 

om extra kuikenbeheer af te sluiten, het zogenaamde `last 

minute’ beheer. 

Binnen en buiten de huidige weidevogelkerngebieden 

bestaan er voor de kievit en scholekster geen vastomlijnde 

eisen voor het beheer, behalve dat het beheer moeten 

bestaan uit een mix van legselbeheer en kuikenland. Voor 

de zangvogelgroep moet het collectieve beheerplan 

maatregelen bevatten die voor deze groep zinvol zijn 

(bijvoorbeeld vormen van randenbeheer). In figuur 3.5 is de 

situering van de verschillende agrarische beheertypen in 

2015 weergegeven, en in tabel 3.1 de oppervlakten. Hierbij 

is het `last minute` beheer niet opgenomen.
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Figuur 3.6 Percelen met SNL-A beschikkingen (agrarisch natuurbeheer) met een 

rustperiode, legselbeheer, extensieve beweiding en botanisch waardevol grasland 

in 2015.
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In 2015 werden in het onderzoeksgebied (8.235 ha) in 

totaal van dertien soorten weidevogels 3.275 broedparen 

of territoria1  vastgesteld (tabel 4.1). Dat komt overeen met 

een gemiddelde dichtheid van 39,8 broedparen per 100 ha 

cultuurland (grasland plus bouwland). 

De kwaliteit van een weidevogelgebied kan onder meer 

worden bepaald aan de hand van dichtheden weidevogels 

en soortenrijkdom. Deze aspecten bespreken we in de 

volgende paragrafen. Daarna gaan we in op het voorkomen 

van weidevogels in relatie tot natuurbeleid (weidevogel-

leefgebieden, Nationaal Natuurnetwerk) en natuurbeheer 

(SNL A en SNL N).

1  Verder zal hier steeds de term broedparen worden 
gebruikt 

4.1 Aantallen en dichtheden
Beleidssoorten
Van de beleidssoorten in Noord-Holland is de vastgestelde 

dichtheid op Texel ruim 29,1 territoria per 100 ha (zie tabel 

4.1). De vastgestelde dichtheid op Texel is net iets meer 

dan in 2014 in West-Friesland kon worden vastgesteld (24,5 

territoria/100ha).

Meest talrijk is de scholekster met 1037 territoria. Qua aan-

tallen torent de scholekster ver boven de andere soorten 

uit. 

Gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn na scholekster het 

meest talrijk met respectievelijk 375 en 348 territoria. Deze 

zangers doen het goed in gemengd akker- en grasland 

gebied, waar zij waarschijnlijk tenminste twee legsels groot 

4. Resultaten

Soort 2015 Dichtheid (opp=8235)

Beleidssoorten Noord-Holland Broedpaar/100ha
Scholekster 1037 12,6
Gele kwikstaart 375 4,6
Veldleeuwerik 348 4,2
Kuifeend 235 2,9
Grutto 199 2,4
Tureluur 144 1,7
Slobeend 58 0,7
Wintertaling 0 0,0
Zomertaling 0 0,0
Watersnip 0 0,0
Kemphaan 0
Totaal beleidssoorten (a) 2396 29,1

Overige weidevogels
Kievit 601 7,3
Krakeend 102 1,2
Graspieper 176 2,1
Totaal overige weidevogels (b) 879 10,7

Totaal weidevogels (a+b) 3275 39,8

Tabel 4.1 Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 100 ha van weidevogels die zijn vastgesteld in het onderzoeksgebied in 2015. 

De weidevogels zijn uitgesplitst in beleidssoorten en overige weidevogels (zie § 3.1).
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kunnen brengen. Veldleeuwerik heeft in 2015 op Texel met 

aanzienlijk aantal gebroed. In juni werden er al 70 broed-

paar vastgesteld, een aantal wat in Noord-Holland al lang 

niet meer is geteld (mmd. R. Brouwer, juni 2015). In het 

weidevogelmeetnet komt deze piek overigens niet duidelijk 

naar voren.

De gele kwikstaart is in de rest van Noord-Holland een 

schaarse soort in de graslanden en komt in hogere dicht-

heden voor in akkergebieden en bollenland. Naast ver-

slechtering van het broedhabitat wordt de stand van gele 

kwikstaart mede bepaald door de situatie in de overwinte-

ringsgebieden (vlak onder de Sahara). Uit het Noord-Hol-

landse weidevogelmeetnet blijkt dat in 2015 ongeveer 

evenveel gele kwikstaarten zijn vastgesteld als in 2014. 

Van de eenden komt kuifeend komt in behoorlijke dicht-

heid voor op Texel. Opvallend is dat er geen zomertaling en 

wintertaling territorium meer is vastgesteld. 

Watersnip en kemphaan zijn zowel in 2009 als 2015 niet 

vastgesteld op Texel. 

Overige weidevogels
De kievit is van de drie niet-beleidssoorten in de hoogste 

aantallen aanwezig. Toch zijn van deze soort de aantallen 

afgenomen ten opzichte van 2009 (zie tabel 4.4). Daar ko-

men we op terug in in paragraaf 4.5. De krakeend doet het 

goed op Texel en de graspieper ziet, net als de twee andere 

zangers, kans om twee of soms wel meer legsels groot te 

brengen. 

Dichtheden ruimtelijk bezien
In figuur 4.2, 4.3 en 4.4 zijn de dichtheden van beleidssoor-

ten, grutto en scholekster weergegeven in aantal territoria 

per 100 hectare. Duidelijk is dat vooral gebieden langs het 

wad, hogere dichtheden hebben dan telgebieden die niet 

grenzen aan het wad, m.u.v. Waal en Burg. De hoogste 

dichtheden van de beleidssoorten zijn namelijk aangetrof-

fen in reservaten als Waal en Burg, gebieden langs het wad 

de Bol en in het landbouwgebied de polder het Noorden. 

Het gaat om  dichtheden tussen de 100 en 150 broedpaar 

per 100 hectare. De hotspots liggen zonder uitzondering  in 

reservaten. In De Bol en het Noorden wordt de hoge dicht-

heid door scholekster bepaald en niet door grutto, zoals in 

veel andere gebieden in Noord-Holland (zie figuur 4.3). 

Fig. 4.2 Dichtheid van beleidssoorten (=kritische weidevogels) 

op Texel in 2015 (broedpaar/100ha) Fig. 4.3 Dichtheid van grutto op Texel in 2015 (broedpaar/100ha)
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Fig. 4.4 Dichtheid van scholekster op Texel in 2015 (broed-

paar/100ha)

In figuur 4.4 is de dichtheid van scholekster weergegeven. 

De scholekster heeft een voorkeur voor het zo dichtbij 

mogelijk broeden bij voedselgebieden op het wad, zodat 

een van de ouders bij laag water daar voedsel voor de 

jongen kan halen. Daardoor zijn er aan de oostkant en 

zuidkant (Mokbaai) van Texel de hoogste dichtheden van 

scholeksters aan te treffen. En hoewel de soort een minder 

uitgesproken voorkeur voor grasland heeft in vergelijking 

met bijvoorbeeld de grutto, broedt de scholekster in dit 

deel van Texel wel vooral in in grasland. Zij heeft hier een 

voorkeur voor kale randen langs slootkanten en andere 

plekken waar de vegetatie laag is. Als het hoog water is, 

zoeken de scholeksters bij voorkeur voedsel op beweid 

grasland (zie paragraaf 4.4). 

4.2 Soortenrijkdom 
In het overgrote deel van het onderzoeksgebied komen 

er 1 tot 3 soorten voor per 500x500 grid (zie figuur 4.5). De 

plekken met de meeste soorten worden gevonden in re-

servaten, waaronder Waal en Burg, Dijkmanshuizen, De Bol 

en rondom de Petten (zuidelijk deel van Texel). Hier komen 

soms plekken voor met meer dan 10 soorten. In enkele 

landbouwgebieden komen ook meerdere soorten voor, 

waaronder delen van de Prins Hendrikpolder en de Hem-

mer. Deze locaties vallen in tegenstelling tot West-Friesland 

en midden Laag Holland, niet altijd samen met hoge dicht-

heden (zie ter vergelijking figuur 4.2.). 

Wel liggen er in de telgebieden met de meeste soorten 

plekken met een hogere grondwaterstand of een water-

gang of – plas en liggen er meerdere beheertypen (zie 

figuur 2.2, 3.5 en 3.6).

 

4.3 Dichtheden in weidevogelgebieden 
In deze paragraaf gaan we in op de dichtheden van weide-

vogels in weidevogel- en gruttokerngebieden (huidig be-

leid) en kerngebieden en scholeksterleefgebieden (beleid 

vanaf 1-1-2016).

Fig. 4.5 Soortenrijkdom op Texel in 2015 (aantal soorten/500m 

grid).
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4.4 Weidevogels in het Nationaal 
Natuurnetwerk (NNN) en agrarisch 
natuurbeheer (SNL A) 
Terreinbeheerders, particuliere grondeigenaren en agrariërs 

kunnen subsidie krijgen voor de  uitvoering van weidevo-

gelbeheer. Binnen het NNN kunnen ze SNL N aanvragen en 

buiten het NNN gaat het voor de agrariërs om beheerpak-

ketten SNL A (zie Hoofdstuk 3). Bij oude pachtcontracten 

kan soms nog SNL A worden aangevraagd voor gebieden 

die binnen het NNN liggen.

In deze paragraaf maken we inzichtelijk bij welke vorm van 

beheer de beste weidevogelresultaten zijn vastgesteld. We 

kijken eerst naar weidevogels binnen NNN, NNN + SNL A, 

SNL A en gebieden zonder NNN of SNL A. Daarna gaan we 

dieper in op beheerpakketten SNL A die in 2015 zijn be-

schikt, zoals legselbeheer of rustperiode, en SNL N, waaron-

der ‘Vochtig hooiland’ of Vochtig weidevogelgrasland’. 

Slechts 19% (1544 hectare) bestaat uit NNN. Het totaal 

aan natuurbeheer (SNL N en SNL A) bestaat uit 40% (3097 

hectare). 

Aandeel en dichtheden binnen en buiten het 
NNN en SNL A 
In figuur 4.9 hebben we de dichtheden berekend van grut-

to, beleidssoorten en overige weidevogels in vier categorie-

en: NNN (1255 ha), NNN + SNL A (288 ha), SNL A (2808 ha), 

gebieden buiten NNN en SNL A (3882 ha). 
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Fig. 4.9. Dichtheden van grutto, beleidssoorten, overige weidevogels en graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik, op percelen 

binnen het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), binnen het NNN met contracten SNL-A, op percelen buiten het NNN met contracten 

SNL-A en op percelen zonder agrarisch natuurbeheer op Texel in 2015.

Alle groepen weidevogels vertonen de hoogste dichtheid 

binnen de NNN, waarbij het niet lijkt uit te maken of er in 

deze gebieden SNL A of SNL N beheerpakketten liggen 

of niet. In deze grafiek komt naar voren dat grutto bijna 

uitsluitend in reservaten voorkomt (NNN), en dat de dicht-

heden daarbuiten laag zijn, ook in agrarisch gebied met 

natuurbeheer (1,8 broedpaar/100ha). Bij de zangvogels valt 

op dat de dichtheden hoger zijn in gebieden buiten NNN 

zonder SNL A, dan in gebieden met SNL A. Dat heeft vooral 

te maken met gele kwikstaart.

In figuur 4.10 wordt het beeld uit 4.9 versterkt, omdat we 

hier percentuele verhoudingen hebben weergegeven, 

waarbij ook inzichtelijk wordt wat het aandeel van de vier 

categorieën gebieden is. Bij een gelijke verdeling zou 15% 

van de grutto, beleidssoorten en overige soorten zich be-

vindingen in NNN. Dat is duidelijk niet zo. Grutto’s foerage-

ren met hun jongen op insectenrijke graslanden, vaak 

eveneens binnen NNN en NNN in combinatie met SNLA.

Voor scholekster geldt hetzelfde, hoewel deze soort naar 

verhouding minder voorkomt op gebieden buiten NNN en 

zonder SNL A en iets meer in gebieden met alleen SNL A in 

vergelijking met de andere soorten. Gele kwikstaart komt 

duidelijk meer voor in agrarisch gebied zonder natuurbe-

heer (SNL A).
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Fig. 4.13. Verdeling van de oppervlakte SNL A01 contracten over weidevogelleefgebied 2016 en scholeksterleefgebied 2016 op Texel in 

2015, op grond van weidevogelleefgebieden volgens beleid van 2016. 

4.5 Trends in het onderzoeksgebied 
Veranderingen in dichtheden
Net als in 2015 zijn ook in 1995 en 2009 gebiedsdekken-

de weidevogeltellingen uitgevoerd. De telling in 1995 is 

uitgevoerd door hetzelfde bureau als de huidige telling en 

in 2009 heeft ANLV De Lieuw weidevogels geïnventariseerd. 

In 2009 zijn weidevogels geïnventariseerd door middel van 

looproutes in percelen, in 1995 en 2015 is vanaf de weg 

geteld en zijn insteken gemaakt in percelen die te onover-

zichtelijk waren of te groot om goed te kunnen inventarise-

ren. De resultaten in 1995 en 2015 kunnen goed met elkaar 

vergeleken worden, maar met conclusies over verschillen 

tussen 2009 en 2015 moeten we voorzichtiger zijn.

Nog een punt van aandacht verdiend een aanpassing 

in Sovon-criteria met betrekking tot de fusieafstand (zie 

ook methode). Sinds 2013 is de zogenaamde fusieafstand 

die wordt toegepast bij het clusteren van ronde stippen, 

aangepast van 1,5 naar 1. Bij het vergelijken van gegevens 

waarbij beide fusieafstanden zijn gebruikt om tot territoria 

te komen, moet daarmee rekening worden gehouden. Uit 

onderzoek blijkt dat een verschil in afname tussen twee 

jaren, in werkelijkheid nog groter is (Van Dijk et al., 2013; Van 

Groen, 2014).

In 2009 zijn echter vijf telronden uitgevoerd door NLV De 

Lieuw, en zijn mogelijk meer insteken gemaakt. Bij het 

vergelijken moet met bovenstaande (andere fusieafstand 

en methode) rekening worden gehouden. 

In tabel 4.3a en 4.3b zijn de verschillen tussen 2015, 1995 en 

2009 weergegeven in absolute aantallen en in dichtheden. 

In de volgende paragraaf gaan we nader in op ruimtelijke 

veranderingen.

In de tabel is af te lezen dat het totaal aan beleidssoorten 

met ongeveer ongeveer 40% is afgenomen vanaf 1995, 

tussen 1995-2009 met 20% en tussen 2009 en 2015 ook 

met 20%. Tussen de verschillende soorten hebben we 

verschillen vastgesteld. Zo zijn de slobeend en kuifeend 

juist toegenomen. Ook de veldleeuwerik valt ontzettend 

op. Terwijl overal in Noord-Holland en de rest van Neder-

land de soort bijna verdwenen is uit het boerenland, zijn de 

aantallen op Texel afgenomen na 1995, maar in 2015 toch 

weer hoger dan in 2009.

Tegelijkertijd zien we dat de steltlopers een forse afname 

laten zien. Grutto, scholekster en kievit zijn ten opzichte van 

1995 bijna gehalveerd, en tureluur is met 31% afgenomen. 

In de periode 2009-2015 zet de afname scholekster met een 

paar procent meer door, en de afname van grutto versterkt 

van 20% naar 35%. Tureluur neemt tussen 1995-2015 steeds 

sterker af.  In 2015 is een kwart minder tureluurs geteld dan 

in 2009, en van kievit, scholekster en grutto is 30% tot 35% 

van de populatie verdwenen sinds 2009. Voor de grutto 

blijkt 2015 één van de meest slechte jaren te zijn ooit. Dat 

wordt onder andere geweten aan de muizenplaag in Fries-

land van 2014, waardoor predatoren een heel goed jaar 

hebben gehad. Op Texel werd deze muizenpiek niet waar-

genomen, en leek het een gemiddeld jaar (mmd. R. Witte, 

Bureau Endemica, 2015). Het aandeel grondpredatoren op 

Texel is daar niet door beïnvloed. De hermelijn komt op 

Texel voor, maar die leeft in laag aantal vooral in de duinen 

(Hoogeboom et al., 2014). Andere mogelijke predatoren 

die voorkomen zijn kat en bruine rat, maar er zijn geen 

aanwijzingen dat die sterk in aantal zijn toegenomen door 

de muizenpiek in Friesland.
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Naar de afname van scholekster wordt al langer onderzoek 

gedaan. De achteruitgang van de omvang en aantallen 

mosselbanken blijkt een bepalende rol te vervullen in de 

overleving van scholeksters (Oosterbeek et al., 2006; Ens et 

al., 2011). Door overbevissing zijn de mosselbanken geslon-

ken, de plekken waar mosselbanken herstellen (met name 

oostelijk in het Waddengebied, worden ze overgroeid door 

Japanse oesters). De scholekster overwintert in Waddenzee, 

Oosterschelde en kustgebieden van Frankrijk en Engeland. 

Doordat scholeksters in de winter niet voldoende voedsel 

kunnen vinden in het Waddengebied, hebben ze aan het 

einde van de winter een slechte conditie wat ook effect 

heeft op het broedsucces. Maar ook de lage kuikenover-

leving lijkt te maken te hebben door een afname van het 

voedselaanbod op het Wad. Want hoewel scholeksters een 

voorkeur hebben voor kruidenrijke grasland, lijkt intensive-

ring van de landbouw en vervroeging van de maaidatum 

op Texel uit onderzoek nauwelijks een rol te spelen in de 

achteruitgang van de scholekster (Oosterbeek et al., 2006). 

Van de zangvogels is het aantal graspiepers bijna gehal-

veerd in vergelijking met 2009. Van deze soort is bekend dat 

aantallen sterk kunnen fluctueren van jaar op jaar. Zo bleek 

graspieper in West-Friesland ook veel lagere aantallen te ver-

tonen dan de jaren daarvoor, maar hadden ze in 2013 weer 

een heel goed jaar. Landelijk gezien was 2013 overigens ook 

een slecht jaar voor graspieper (Ottens &  Vlaanderen, 2013). 

In de tabel lezen we af dat de aantallen graspiepers tussen 

1995 en 2009 min of meer gelijk zijn gebleven, maar daarna 

flink omlaag zijn gegaan. Graspiepers broeden voornamelijk 

in de zuidelijke helft van het  onderzoeksgebied en in het 

uiterste noorden.

Kievit is van de overige drie weidevogels ook flink in aantal 

afgenomen. In de periode 1995-2009 met zo’n 20% en in de 

periode 2009-2015 met 30%. De populatie is dus in 20 jaar 

tijd gehalveerd. Dit is ook in het Noord-Hollandse weide-

vogelmeetnet vastgesteld. Krakeend is de enige weide-

vogelsoort die een enorme toename laat zien, het aantal 

broedpaar is vervijfvoudigd ten opzichte van 2009.

Ruimtelijke veranderingen
In deze paragraaf bespreken we de veranderingen in ver-

spreiding (zie figuur 4.16 en 4.17). In de dichtheidskaarten 

zien we dat ten opzichte van 2009 een aantal telgebieden 

in het zuidelijk deel van Texel minder hoge dichtheden 

scoort van de beleidssoorten (landbouwgebieden rond Den 

Hoorn). Verder is ook duidelijk dat er over een behoorlijk 

grote oppervlakte (enkele honderden ha) een verschuiving 

heeft plaatsgevonden van een gemiddelde dichtheid naar 

de laagste dichtheid.

Ondanks een lichte achteruitgang, zijn op Texel de hoogste 

dichtheden van de beleidssoorten aangetroffen in reser-

vaten als Waal en Burg, de Bol en in het landbouwgebied 

de polder het Noorden.  Deze kernen zijn ten op zichte van 

1995 echter behoorlijk klein geworden. In Waal en Burg 

heeft ganzenbegrazing, verdroging en verzuring gezorgd 

voor een achteruitgang, maar dankzij herstelmaatregelen 

lijkt het weer de goede kant op te gaan (mmd. W. Menk-

veld, Natuurmonumenten, 2016).

Ook voor de grutto geldt dat de hoogste dichtheid wordt 

bereikt in enkele reservaten, maar in enkele van die reser-

vaat gebieden is de dichtheid ook teruggelopen. De dicht-

heden in Polder Buitendijk – De Grie is het enige gebied 

met een vrij constante dichtheid aan grutto’s. In vergelij-

king met 1995 is de grutto in sommige gebieden geheel 

verdwenen (categorie 1 – 5 en 5 – 10 broedpaar / 100ha). In 

Dijkmanshuizen hanteert Natuurmonumenten sinds 2006 

weer hogere waterpeilen, waardoor ze in hun gebied weer 

meer gruttoparen vaststellen (mmd. W. Menkveld & L. Tinga, 

Natuurmonumenten, 2016).

We zien dat de dichtheden in De Bol in 2015 zijn afgeno-

men, en dichtheden in Polder De Schans zijn toegenomen. 

Ook de hotspot bij Waal en Burg Noord, is bijna verdwenen, 

terwijl het in 1995 de grootste kern van Texel vormde. De 

grutto’s trekken zich in dit gebied terug tot de grens van de 

polder Waal en Burg Noord en Waal en Burg west. Zowel 

De Bol als Polder Waal en Burg Noord en – West betreffen 

reservaten met SNL A beschikkingen voor delen botanisch 

hooiland en grasland met rustperiode (zie figuur 3.6 met 

SNL A). Het beheer in beide polders bestaat dus vooral uit 

ongemaaid of laat gemaaid grasland. 

In botanisch hooiland mag geen kunstmest gestrooid 

worden, waardoor het gras niet te hoog en overheersend 

wordt. De oorzaken van de achteruitgang in Waal en Burg 

zijn bekend (zie vorige alinea’s), en herstelmaatregelen 

lijken positieve effecten te hebben. 

Van de zangvogels vertonen graspieper en veldleeuwerik 

in Polder Waal en Burg Noord juist wel hogere aantallen. De 

veldleeuwerik heeft zich zelfs verdubbeld van 33 broed-

paar naar 66 broedpaar. Veldleeuwerik is ook in Polder 

Eijerland De Oorsprong en Gemeenschappelijke Polders 

De Zeshonderd in aantal toegenomen, maar is afgenomen 

in De Grie en Hoornder Nieuwland in. In tegenstelling tot 

veldleeuwerik is graspieper achteruitgegaan en in sommige 

gebieden helemaal niet aangetroffen, waaronder Polder De 

Eendracht, Nieuweschild en De Schans. Gele kwikstaart is in 

alle gebieden in lagere aantallen aangetroffen met juist een 

opvallende toename in Polder Eijerland De Volharding.

De lage dichtheid buiten de reservaten in 2009 is op de 

meeste plaatsen nog verder teruggelopen in 2015. En on-

danks belangwekkende maatregelen als greppelplas/dras 

lijkt de achteruitgang van grutto door te gaan. Geconsta-

teerd kan ook worden dat vanaf 1995 al een achteruitgang 

viel waar te nemen van de grutto op Texel, immers er waren 

toen al gebieden waar de soort al niet meer kon worden 

vastgesteld. Hoewel er nog behoorlijke dichtheden in de 

reservaten voorkwamen, was toen ook al duidelijk dat de 
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NAAM Aantal Dichtheid (broedpr/100ha)
(opp=8235ha) (opp=8235ha)

2009 2015 2009 2015
Beleidssoorten
Scholekster 1557 1037 18,9 12,6
Gele kwikstaart 463 375 5,6 4,6
Veldleeuwerik 313 348 3,8 4,2
Kuifeend 127 235 1,5 2,9
Grutto 314 199 3,8 2,4
Tureluur 193 144 2,3 1,7
Slobeend 38 58 0,5 0,7
Wintertaling 4 0 0,0 0,0
Zomertaling 1 0 0,0 0,0
Watersnip 0 0 0,0 0,0
Kemphaan 0 0 0,0 0,0
Totaal beleidssoorten (a) 3010 2396 36,6 29,1

Overige weidevogels
Kievit 836 601 10,2 7,3
Krakeend 20 102 0,2 1,2
Graspieper 290 176 3,5 2,1
Totaal overige weidevogels (b) 1146 879 13,9 10,7

Totaal weidevogels (a+b) 4156 3275 50,5 39,8

NAAM Aantal Dichtheid (broedpaar/100ha)
(opp=5589ha) (opp=5589ha)

1995 2009 2015 1995 2009 2015
Beleidssoorten
Scholekster 1729 1203 788 30,9 21,5 14,1
Gele kwikstaart 226 326 227 4,0 5,8 4,1
Veldleeuwerik 249 185 208 4,5 3,3 3,7
Kuifeend 99 102 192 1,8 1,8 3,4
Grutto 331 270 163 5,9 4,8 2,9
Tureluur 179 167 123 3,2 3,0 2,2
Slobeend 34 28 41 0,6 0,5 0,7
Wintertaling 0 4 0 0,0 0,1 0,0
Zomertaling 0 1 0 0,0 0,0 0,0
Totaal beleidssoorten (a) 2847 2286 1742 51 41 31

Overige weidevogels
Graspieper 250 262 150 4,5 4,7 2,7
Kievit 813 662 420 14,5 11,8 7,5
Krakeend 6 9 62 0,1 0,2 1,1
totaal overige weidevogels (b) 1069 933 632 19 17 11

Totaal weidevogels (a+b) 3916 3219 2374 70 58 42

Tabel 4.4a en 4.4b. Aantal territoria en dichtheden per 100 hectare van weidevogels die zijn vastgesteld op Texel 
in 1995, 2009 en 2015. De weidevogels zijn uitgeplitst in beleidssoorten en overige weidevogels. De opeprvlakte 
van de getelde gebieden bedraagt 8235 ha en in de vergeljking met 1995 5589 ha. Let op: methode 2009 verschilt 
iets met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie hoofdstuk 
Methode)

Tabel 4.3a en 4.3b. Aantal territoria/broedpaar en dichtheden per 100 ha van weidevogels die zijn vastgesteld op Texel in 1995, 

2009 en 2015. De weidevogels zijn uitgesplitst in beleidssoorten en overige weidevogels. De oppervlakte van de getelde gebie-

den bedraagt 8235 ha en 5589 ha in de vergelijking met 1995. Let op: methode 2009 verschilt iets met dat van 1995 en 2015, 

daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook Hoofdstuk Methode).
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reservaten niet voldoende compensatie konden bieden 

voor de stand van de grutto in zijn geheel. 

Deze verschuivingen bevestigen wat we in vorige paragra-

fen al vaststelden: weidevogels trekken zich terug in NNN, 

waardoor deze gebieden erg belangrijk zijn.

Veranderingen binnen en buiten de NNN
In figuur 4.18 is de dichtheid (gestapeld) van grutto, be-

leidssoorten en overige weidevogels weergegeven voor 

1995, 2009 en 2015, binnen en buiten het NNN. Met deze 

figuren maken we veranderingen in dichtheden weidevo-

gels inzichtelijk binnen en buiten het NNN overeenkomen. 

Het valt gelijk op dat er binnen het NNN in de periode 

1995 en 2009 een grote verandering is opgetreden, terwijl 

die verandering na 2009 bijna tot stilstand is gekomen. Dit 

beeld komt overeen met de onderzoeken uit 2012, 2013 

en 2014. Er zijn vermoedelijk meerdere factoren die ervoor 

hebben gezorgd dat weidevogels in deze periode erg 

achteruit zijn gegaan. Het heeft vaak te maken met veran-

dering van vegetatie. Op Texel is vedroging een belangrijke 

factor, en in sommige gebieden ook ganzenbegrazing 

(mmd. W. Menkveld en L. Tinga, Natuurmonumenten, 2016). 

In Waal en Burg zorgden ganzen ervoor dat dat het gebied 

behoorlijk werd begraasd, soms tot op het zand. Maar daar-

naast heeft vooral het verlagen van het waterpeil invloed. 

Zowel Waal en Burg en Dijkmanshuizen zijn daardoor erg 

verdroogd, en als gevolg daarvan zijn de gebieden ook 

verzuurd. Hierdoor is de vegetatie veranderd. Zoals al eerder 

in dit hoofdstuk is beschreven, heeft Natuurmonumenten 

de afgelopen jaren herstelmaatregelen uitgevoerd zoals het 

opzetten van het waterpeil in binnensloten en bekalken. 

Zij zien daardoor al een verbetering in het aandeel weide-

vogels, en dat zien we ook terug in de grafiek in de periode 

2009 en 2015. 

In tabel 4.4 en figuur 4.16, 4.17 zien we een verandering, 

die met name buiten NNN heeft plaatsgevonden. We zien 

dat van alle drie de soortgroepen in 2015 lagere aantallen 

zijn vastgesteld dan in 1995 en 2009, met uitzondering van 

zangvogels.

In de onderste grafiek van figuur 4.18 is het verschil in 

percentages uitgedrukt. Van de beleidssoorten en overige 

weidevogels gaat het om een bijna verwaarloosbare ach-

teruitgang van 1 tot 2% binnen het NNN. Buiten het NNN 

laten de twee soortgroepen wel een aanzienlijke afname 

zien, van respectievelijk 27 en 32 procent. Grutto is binnen 

het NNN met bijna een kwart afgenomen (21%) en buiten 

het NNN met meer dan de helft (54%).

Dat betekent dat de NNN erg belangrijk is voor weidevo-

gels, maar dat de omstandigheden ook hier verslechteren 

als we naar de grutto kijken. In het agrarisch gebied zijn 

de omstandigheden dermate verslechterd, dat alle drie 

groepen met een kwart tot de helft zijn afgenomen. Hier 

zouden de omstandigheden echt moeten verbeteren om 

de weidevogelstand de stabiel te krijgen of de herstellen. 

Kansen liggen in de beheertypenpakketten Kruidenrijk 

weidevogelgrasland (SNL A01.01.05 + A01.01.06), Botanisch 

hooiland (SNL A 02.01.02), kuikenland (SNL A01.01.01). 

Pakketten met legselbeheer hebben in vergelijking met 

de voorgenoemde beheerplan voor weidevogels weinig 

toegevoegde waarde (zie paragraaf 4.4 en figuur 4.15).
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2009 2015

Figuur 4.19. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van beleidssoorten op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 
1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

Figuur 4.20. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van grutto op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 
2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

Figuur 4.17. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van grutto op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet 

met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De 

Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

2009 2015

Figuur 4.19. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van beleidssoorten op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 
1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

Figuur 4.20. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van grutto op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 verschilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 
2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.

Figuur 4.16. Relatieve dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van beleidssoorten op Texel in 1995, 2009 en 2015. Let op methode 2009 ver-

schilt iet met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook hoofdstuk Methode) Bron 2009: 

ANLV De Lieuw, Weidevogelmonitor 2009.
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Fig. 4.18. Dichtheden van grutto, beleidssoorten overige weide-

vogels binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) in 

1995, 2009 en 2015. Let op: methode 2009 verschilt iets met dat 

van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar 

vergelijkbaar (zie ook Hoofdstuk Methode).  
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Fig. 4.19. Dichtheid (aantal broedpaar/100ha) van de scholekster op Texel in Texel 1995, 2009 en 2015. Let op: methode 2009 verschilt iets 

met dat van 1995 en 2015, daardoor zijn 1995 en 2015 beter met elkaar vergelijkbaar (zie ook Hoofdstuk Methode). Bron: zie figuur 4.19.

Fig. 4.20. Dichtheid van scholekster en locaties met legbeheer
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4.6 BMP tellingen en nesttelingen
Veel mensen zijn betrokken bij de bescherming en beheer 

van weidevogels. Voor zowel de beheerders als provincie is 

onderzoek naar weidevogels van belang om het effect van 

het beheer en beleid te kunnen monitoren. Het effect kan 

worden gemeten op basis van onder andere soorten, aan-

tallen, trends, verspreiding en broedlocatie en broedsucces. 

Verschillende methodes kunnen hiervoor gebruikt worden 

afhankelijk van de gestelde vraag.

Op Texel zijn weidevogels geteld op basis van het landelijke 

afgesproken protocol zoals vastgelegd in de Werkwijze Na-

tuurmonitoring en –Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 

2000/PAS  (Van Beek et al., 2014), namelijk door middel van 

BMP methode (territoriumkartering) die is ontwikkeld door 

Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). 

Agrarische Natuurverenigingen werken veelal met nest-

vondsten om weidevogelaantallen te monitoren. Een 

belangrijke vraag is hoe deze nesttellingen zich verhouden 

tot een BMP territoriumkartering. 

Vrijwilligers en medewerkers van ANLV De Lieuw hebben 

nesten geteld. De indruk van ANLV De Lieuw was dat de 

resultaten van nesttellingen op sommige locaties hoger 

waren dan de BMP tellingen. In het gebied Zeeburg is bij-

voorbeeld door ANLV De Lieuw een BMP telling uitgevoerd. 

Het aantal territoria van kievit kwam overeen met het aantal 

territoria die voor het huidige onderzoek zijn vastgesteld 

(18 versus 19; bron S. van Breukelen, 2016). Het aantal 

gevonden nesten was echter 44. Op andere locaties waar 

alleen nesten zijn geteld, is het aantal nesten bijna altijd 

hoger. Dat roept vragen op.

Met regelmaat ontstaat er discussie over de juistheid 

van territoriumkarteringen. Daarom zijn er verschillende 

onderzoeken gedaan om beide methodes met elkaar te 

vergelijken. Zo lieten eerdere vergelijkingen tussen nest-

vondsten en aantallen territoria zien dat in gebieden waar 

vogels geclusterd broeden dit niet in diezelfde mate werd 

teruggevonden in de inventarisaties, terwijl op plekken 

waar geen of nauwelijks nesten werden gevonden de 

inventarisaties wel broedparen opleverden (Wymenga et 

al. 2000). Resultaten uit beide methoden kunnen niet met 

elkaar vergeleken worden. 

Tabel 4.4 zetten we uiteen hoe en met wat voor doel beide 

methoden worden toegepast en welke vragen er met 

beide methoden beantwoord kunnen worden. Dat hebben 

we gedaan op basis van literatuur en input van weidevoge-

lexpert Wolf Teunissen (Sovon Vogelonderzoek Nederland). 

We hebben we dit concept aan hem laten lezen, alsook aan 

de coördinator Boerenlandvogels Wim Tijsen (Landschap 

Noord-Holland).
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5.1 Samenvatting
• Het onderzoeksgebied is een van de belangrijkste 

scholekstergebieden in Noord-Holland. Het gebied is 

ook van belang voor gele kwikstaart en veldleeuwerik.

• Veldleeuwerik heeft op Texel in 2015 in aanzienlijke 

aantallen gebroed.

• Geen enkel gebied komt boven de 200 broed-

paar/100ha uit. Er zijn drie hotspots met dichtheden 

boven de 150 broedpaar/100ha 

• Gemiddeld komen er 1 tot 5 weidevogelsoorten voor 

per 500x500 grid. Plekken met meer dan 8 soorten 

vallen vaak samen met Gruttokerngebieden (en Weide-

vogelleefgebieden 2016).

Weidevogelleefgebieden 2016
• In de nieuwe weidevogelkerngebieden 2016 is dicht-

heid aan weidevogels dubbel zo hoog dan in scholek-

sterleefgebieden

De huidige situatie binnen en buiten 
natuurgebieden (NNN) en agrarisch 
natuurbeheer (SNL A)
• Binnen NNN is de dichtheid aan weidevogels vele 

malen hoger dan buiten NNN

• Binnen het NNN is de afname aan weidevogels lager 

dan buiten het NNN: binnen de NNN zijn weidevogels 

met een kwart afgenomen, buiten het NNN betreft de 

afname sinds 2009 111%.

• Scholekster vertoont hogere dichtheden op graslan-

den langs de kust (o.a. omdat hier ook meer grasland 

ligt dan bouwland)

• Scholekster vertoont geen sterke voorkeur voor plek-

ken met legselbeheer.

• De hoogste dichtheden liggen bijna altijd in reservaten 

(NNN) en Weidevogelleefgebied 2016 met laat gemaai-

de graslanden

Trends
• Uit de vergelijking van de ruimtelijke patronen van de 

twee gebiedsdekkende tellingen in de periode 2009 

blijkt dat weidevogels zich steeds meer terugtrekken 

naar kleinere gebieden die bijna altijd samenvallen 

met natuurgebieden (EHS).

• Er is geen verband tussen de predatorpiek (na de woel-

muizenpiek) en de afname van weidevogels op Texel, 

zoals wel in delen van Friesland

• Binnen de natuurgebieden is de afname van weidevo-

gels in de periode 2009 en 2015 veel kleiner dan die 

buiten de natuurgebieden. 

5.2  Aanbevelingen
Enkele gebieden met hoge weidevogeldichtheden vallen 

buiten de nieuwe kerngebieden. We adviseren de Provincie 

hier kritisch naar te kijken. 

5. Samenvatting
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Beheerpakketten A01.01 Weidevogelgebieden 

A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode

A01.01.01a Rustperiode van 1 april tot 1 juni 

A01.01.01b Rustperiode van 1 april tot 8 juni  

A01.01.01c Rustperiode van 1 april tot 15 juni

A01.01.01d Rustperiode van 1 april tot 22 juni

A01.01.01e Rustperiode van 1 april tot 1 juli

A01.01.01f Rustperiode van 1 april tot 15 juli 

A01.01.01g Rustperiode van 1 april tot 1 augustus 

A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden

A01.01.02a Rustperiode van 1 mei tot 15 juni  

A01.01.02b Rustperiode van 8 mei tot 22 juni 

A01.01.03 Plas-dras

A01.01.03a Inundatieperiode van 15 februari tot 15 april

A01.01.03b Inundatieperiode van 15 februari tot 15 mei 

A01.01.03c Inundatieperiode van 15 februari tot 15 juni 

A01.01.03d Inundatieperiode van 15 februari tot 1 augustus

A01.01.04 Landbouwgrond met legselbeheer

A01.01.04a2 Legselbeheer op grasland 50 broedparen

A01.01.04b Legselbeheer op bouwland

A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland 

A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland

Beschrijving van het Agrarische beheertype 
A01.01 Weidevogelgebied en de bijbehorende 
beheerpakketten (Bron: Subsidiestelsel Natuur- 
en Landschapsbeheer 2011).

A01.01 Weidevogelpakketten 

Algemene informatie. 

Belangrijke aantallen weidevogels komen voor in agrarisch 

beheerde graslanden. Hierbij gaat het zowel om de minder 

als de meer kritische soorten. In tegenstelling tot graslan-

den die in beheer zin bij terreinbeherende organisaties, 

hebben de agrarisch beheerde graslanden veelal in eerste 

instantie een productiefunctie. 

In een natuurbeheerplan zijn gebieden aangewezen waar 

weidevogelbeheer mogelijk is. Om voor vergoeding vol-

gens A01.01 in aanmerking te komen is deelname aan een 

collectief beheerplan vereist. In dit collectief beheerplan is 

een gezamenlijke aanpak tussen agrariërs, evt. tezamen met 

terreinbeheerders, ten aanzien van het weidevogelbeheer 

vastgelegd. Door deze gezamenlijke aanpak op planmatige 

wijze uit te voeren vindt een uitgekiend beheer plaats en 

wordt de effectiviteit van beheersmaatregelen verhoogd. 

Dit beheer moet leiden tot een aantrekkelijk vestigings-

biotoop, een rustperiode om te broeden en voldoende 

kuikenland om de kuikens op te laten groeien. 

Binnen het agrarisch weidevogelgrasland is daarom een 

stelsel van pakketten ontwikkeld: 

• Pakketten om percelen in het voorjaar plasdras te 

zetten om daarmee weidevogels aan te trekken 

(A01.01.03) 

• Pakketten met een rustperiode in de nestfase waarin 

agrarische werkzaamheden niet toegestaan zijn. Deze 

rustperiode loopt minimaal van 1 april tot 1 juni, maar 

kan evt. tot diep in de zomer doorlopen voor bv. soor-

ten als de kwartelkoning (A01.01.01) 

• Pakketten met mogelijkheid tot voorweiden ten 

behoeve van later vestigende soorten of opgroeimo-

gelijkheden voor kuikens. Deze pakketten hebben een 

rustperiode die op zijn vroegst op 1 mei start en tot in 

juni doorloopt. Ook in deze rustperiode zijn agrarische 

activiteiten niet toegestaan (A01.01.02) 

• Pakketten met extensieve beweiding waarin weidevo-

gels zowel kunnen broeden als foerageren (A01.01.06) 

Bijlagen
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• Pakket kruidenrijk grasland. Dit pakket dient om een 

voedselrijke situatie te creëren voor weidevogelkuikens 

in de vorm van bloemrijke graslanden die een grote 

aantrekkingskracht hebben op insecten. Deze percelen 

kennen een lage bemestingsgraad en een rustperiode 

(A01.01.05) 

• Pakket legselbeheer om legsels te beschermen in 

percelen waar geen aangepast weidevogelbeheer 

plaatsvindt. Om de uitgekomen jonge weidevogels 

een goede overlevingskans te bieden, kan dit pak-

ket gecombineerd worden met een toeslag voor 

kuikenstroken. Via deze stroken kunnen de jonge 

weidevogels percelen bereiken die voor langere tijd als 

foerageergebied kunnen dienen (A01.01.04). 

• Pakketgroep met extensieve beweiding waarin 

weidevogels zowel kunnen broeden als foerageren 

(A01.01.06)

Het collectief beheerplan bestaat uit een samenstelling van 

bovengenoemde pakketten. Het uitkienen van een goed 

weidevogelmozaïek is hierbij van vitaal belang. Door het 

situeren van percelen met een rustperiode in de gebieden 

met de meeste legsels, het creëren van voedselgebied na 

afloop van de rustperiode, het beschermen van legsels op 

normaal beheerde percelen en het wegleiden van de jonge 

weidevogels naar gebieden met een goed voedselaanbod, 

kan een goede bijdrage aan verbetering van de weidevo-

gelstand opgeleverd worden. Een collectief beheerplan 

wordt opgesteld en beheerd door een gebiedscoördinator. 

Op basis van monitoring en evaluatie kan de samenstelling 

en locatie van de pakketten wijzigen om de effectiviteit te 

verhogen.
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Tabel 4.4. Vergelijking tussen twee methoden om weidevogels te inventariseren
BMP Nesttellingen

Aanleiding

Sovon Vogelonderzoek Nederland en het CBS hebben een 

methode ontwikkeld om aantalsontwikkeling van broedvo-

gels inzichtelijk te maken: het Broedvogel Monitoring Project, 

oftewel BMP. Met deze methode worden territoria van 

weidevogels gekarteerd. Deze gegevens worden volgens een 

standaardprocedure verzameld. Hierdoor wordt bereikt dat 

gegevens tussen gebieden of jaren onderling vergelijkbaar 

worden en (relatieve) veranderingen in aantallen (trends) 

zichtbaar worden gemaakt. De methode heeft bewezen 

betrouwbare gegevens te leveren over aantallen, trends en 

verspreiding voor alle soorten. 

Weidevogels zijn grondbroeders en ze broeden in grote aantallen bij 

boeren in het grasland. Door intensivering van de landbouw komen 

de legsels in aanraking met agrarische activiteiten zodat zonder 

bescherming deze het vaak niet redden. 

Nesten worden gezocht om ze te kunnen beschermen bij agrari-

sche activiteiten zoals maaien, bemesten en beweiden. Zij worden 

gemarkeerd met een stok of met een nestbeschermer bij beweiding. 

Bij legselbeheer in het kader van de SNL-A betalen veel agrarische 

natuurvereniging de agrariër een vergoeding voor de gevonden en 

beschermde nesten.

Doel
Het doel van BMP inventarisaties is het monitoren van 

broedvogelpopulaties op lokale, regionale, provinciale en 

landelijke schaal. Zo kan een vinger aan de pols worden 

gehouden over hoe het gaat met een soort, kunnen signalen 

worden opgevangen als er veranderingen optreden en geeft 

informatie voor beleid.

Vrijwillige weidevogelbescherming heeft tot doel nesten te bescher-

men tegen agrarische activiteiten zoals maaien en weiden De vrijwil-

ligers registeren de nesten om de resultaten van de bescherming en 

broedsucces te meten. 

De ANV registreert veelal de nesten. Op basis hiervan vinden uitbeta-

lingen aan boeren plaats.

Methode
Op meerdere momenten, zogenaamde ‘rondes’, in het 

broedseizoen worden op basis van gedrag vogels geïnven-

tariseerd. Volgens het protocol moet er met een verrekijker 

of telescoop, dan wel op gehoor vanaf de weg gewerkt en 

in grote percelen of percelen met hoge dichtheden worden 

insteken gemaakt.

De resultaten uit de rondes worden door middel van een 

computerprogramma geclusterd tot territoria. Territorium-

stippen worden op de hoogste broedcode neergelegd. Dat 

hoeft dus niet de nestlocatie te zijn.

Voor het karteren van territoria is een goede handleiding 

beschikbaar waarin de standaardmethode wordt uitgelegd 

(Van Dijk A.J. & Boele A. 2011).

Voor het vinden van nesten zijn wel richtlijnen maar iedere vrijwilliger 

heeft veelal zijn eigen strategie. Die kan bestaan uit het systema-

tisch afzoeken van een perceel tot het observeren van gedrag, zoals 

opvliegende vogels en naar het nest terugkerende vogels volgen. De 

start van het nesten zoeken en einde, kan tussen gebieden, waarne-

mers en jaren verschillen (Nijland et al., 2010). De onderzoeksinspan-

ning kan sterk variëren en van standaardisatie is dan ook geen sprake. 

De ervaring en het talent van een nestenzoeker heeft grote invloed 

op de resultaten. Variatie in legbegin, graslengte en vindkans van 

soorten maakt het zoeken van nesten een specialisatie. Vervolgleg-

sels (een bekend fenomeen bij vooral kieviten) worden niet apart ge-

registreerd. Bij kieviten speelt polygamie ook nog een rol, waarbij een 

mannetje meerdere vrouwtjes heeft en dus ook meerdere nesten.

Uitvoering
BMP tellingen moeten worden uitgevoerd door mensen die 

ervaring hebben in het herkennen van vogelsoorten en het 

onderscheiden van verschillende gedragingen en geluiden 

van vogels. 

BMP tellingen worden vaak door deskundigen van een ecolo-

gisch bureau uitgevoerd. Maar ook deskundigen vrijwilligers, 

veelal aangesloten bij vogelwerkgroepen inventariseren. De 

laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan de 

opleiding van de vrijwilligers door ze een cursus BMP metho-

de aan te bieden. 

Resultaten van vrijwilligers worden meestal aangeleverd aan 

Sovon, waar een validatieslag plaats vindt. 

Het tellen van nesten wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Vrijwil-

lige Weidevogelbescherming en door veldwerkers van de Agrarische 

Natuurvereniging. Vrijwilligers zijn niet bij de ANV aangesloten, maar 

de ANV kan soms wel veldkaarten geven of vragen om nesten te 

zoeken op bedrijven die een beheerpakket hebben afgesloten.

Vrijwilligers zoeken de nesten en zetten er een stok bij, noteren het in 

een notitieblok en soms ook op een veldkaart. Landelijk wordt ernaar 

gestreefd dat de nesten op locatie worden ingestipt op weidevogel-

bescherming.nl. Dat wordt grotendeels gedaan, maar in West-Fries-

land wordt maar een klein deel van de nesten ruimtelijk vastgelegd. 

Wel wordt het aantal nesten per bedrijf per soort ingevoerd.

Boeren die een SNL contract hebben afgesloten zijn verplicht in hun 

bedrijf een nestregistratie formulier op te hangen, de zogenaamde 

stalkaart. Het bestaat uit een plattegrond en uit een turflijst. Op de 

percelen waarop een contract is afgesloten moet het aantal nesten 

worden genoteerd. De boer is verantwoordelijk voor de kaart en hij 

levert het na het broedseizoen bij de ANV in voor de uitbetaling
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Onderzoeksgebied
BMP inventarisaties ten behoeve van trends op provinciale en 

landelijke schaal worden altijd uitgevoerd in vast begrensde 

telgebieden. De grenzen van de telgebieden zijn landelijk 

vastgelegd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

Altijd op bedrijfsniveau. ANV registreert alleen nesten op percelen 

met een SNL pakket, soms ook op percelen zonder pakket. Op perce-

len met een laat-maaien beheer en bollenland registreren de vrijwilli-

gers en ANV in principe geen nesten. Een belangrijk verschil met BMP 

is dus dat er niet gebiedsdekkend nestinformatie wordt verzameld.

Mogelijkheden
Met de BMP gegevens zijn populatieontwikkelingen op lan-

delijk, provinciaal of gebiedsniveau te berekenen. De popula-

tieontwikkeling kan op het vlak van aantallen, dichtheden en 

ruimtelijke verspreiding worden geanalyseerd.

Het lokaliseren van nesten is in alle gevallen een methode, die veel 

informatie kan opleveren over de exacte nestlocatie, uitkomstdata 

en het uitkomstsucces. Het nest of legsel is hét bewijs dat een vogel 

het betreffende terrein als broedgebied gebruikt. Het kan worden 

gebruikt bij last minute beheer.

Onmogelijkheden
Bij hoge dichtheiden zijn afzonderlijke territoria soms moeilijk 

te bepalen. Voor het werken volgens het BMP protocol, is 

daarom ervaring nodig, en soms moeten er insteken in het 

gebied worden gemaakt. 

Vanwege de variatie in het verzamelen van gegevens, ervaring van 

de vrijwilliger, variatie in onderzoekintensiteit, het gebied dat jaarlijks 

wordt afgezocht en het aantal bezoeken lenen deze gegevens zich 

niet goed voor een vergelijking tussen gebieden of jaren als het gaat 

om de aantalsontwikkeling (Nijland et al., 2010). Uiteraard biedt het 

wel mogelijkheden om ontwikkelingen in uitkomstsucces, verliesoor-

zaken, legbegin, enz. te monitoren. De nesten van een belangrijk deel 

van de soorten zijn lastig te vinden. Van sommige soorten worden 

dan ook vrijwel nooit of maar een klein deel van de nesten gevon-

den. Hierdoor kan met deze methode geen goed beeld worden 

verkregen van de soortenrijkdom en aantallen. 
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