Beheerevaluatie 2018
weidevogels

Auteur

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Opdrachtgever

VALA

Status

Definitieve versie

Datum

06-11-2018
1

Inhoudsopgave
1

Inhoudsopgave

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 3

3

Beltrumse veld................................................................................................................................. 4

4

3.1

Gegevens Netwerk Ecologische Monitoring ........................................................................... 4

3.2

Nestsucces ............................................................................................................................... 5

3.3

Kuikenoverleving ..................................................................................................................... 5

3.4

Beheer (situatie in 2018) ......................................................................................................... 6

3.5

Actiepunten en aanbevelingen ............................................................................................... 6

Noordijkerveld ................................................................................................................................. 7
4.1

Gegevens Netwerk Ecologische Monitoring ........................................................................... 7

4.2

Nestsucces ............................................................................................................................... 8

4.3

Kuikenoverleving ..................................................................................................................... 9

4.4

Beheer (situatie in 2018) ....................................................................................................... 10

4.5

Actiepunten en aanbevelingen ............................................................................................. 10

5

Conclusies ...................................................................................................................................... 11

6

Bijlagen .......................................................................................................................................... 12

2

2 Inleiding
In opdracht van VALA is in 2018 voor het eerst de beheermonitoring van weidevogels in het
Beltrumse veld en Noordijkerveld opgezet en uitgevoerd.
Sinds 2018 zijn bovengenoemde gebieden aangewezen als weidevogelgebied in het
Natuurbeheerplan en zodoende zijn er ook beheermaatregelen afgesproken met deelnemers aan
ANLb.
De beheermonitoring is gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uitgevoerd
door vrijwilligers in nauwe samenwerking met de VAN Berkel en Slinge. De resultaten van zowel de
beheermonitoring als ook de nestregistratie en het uitgevoerde beheer zijn opgenomen in de
volgende hoofdstukken. Dank gaat uit naar Sovon voor het delen van de resultaten van het Netwerk
Ecologische Monitoring. De kaartjes hiervan zijn opgenomen als aparte bijlage.
Bijlage 1 geeft een beeld van de grenzen van de BTS-telgebieden t.o.v. de begrenzing van het
leefgebied “open grasland nat” en de grenzen van de telgebieden van de NEM-monitoring uitgevoerd
door Sovon.
De kaartjes van de uitgevoerde tellingen in 2018 zijn opgenomen in bijlage 2.
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3 Beltrumse veld
3.1 Gegevens Netwerk Ecologische Monitoring
Het Beltrumse veld is als “Dwarsweg Beltrum” opgenomen in het Netwerk Ecologische Monitoring
van de Provincie Gelderland en wordt zodoende al jaren gemonitord door Sovon.
Hieronder staan de gegevens van de boerenlandvogels vanaf 2010 weergegeven in tabel en grafiek.
Als losse bijlage zijn de kaartjes met de telgegevens van Sovon van 2018 opgenomen.

Dwarsweg Beltrum

dichtheid
grutto dichtheid

116 ha
Territoria Grutto's
2010
38
9
2011
46
10
2012
61
14
2013
51
14
2014
39
9
2015
35
13
2016
29
13
2017
28
9
2018
33
11
28 per 100 ha
9 per 100 ha
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De trend van de weidevogels vertoonde een dalende lijn, maar vanaf 2017 lijken de territoria van de
weidevogels weer in de lift te zitten. De dichtheden nog steeds vrij laag. Om een succesvol
weidevogelgebied te worden, moeten de aantallen territoria blijven stijgen.
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3.2 Nestsucces
Bij uitvoering van de weidevogelbescherming door vrijwilligers hebben zij de mogelijkheid om het
uitkomstresultaat en de eventuele verliesoorzaak per gevonden nest te registreren.

In het Beltrumse veld wordt al vanaf 2010 goed bijgehouden wat de resultaten en verliesoorzaken
per nest zijn. De grafiek hierboven geeft aan dat het uitkomstpercentage van beschermde nesten in
het Beltrumse veld varieert tussen de 40 en 78 % (2010 is geen betrouwbaar jaar), dit ligt over het
algemeen onder het Gelderse gemiddelde van ca 72 %.
In 2018 was het uitkomstpercentage in het Beltrumse veld 54,93 %. De grafiek hierboven geeft ook
aan dat het percentage dat verloren is gegaan door predatie wisselend is per jaar, maar vanaf 2015
aan de hoge kant met percentages boven de 40%. In 2018 lag het percentage verloren nesten door
predatie op 42,25%. Dit is erg hoog. Hierbij dient gemeld te worden dat de gegevens zijn gebaseerd
op alle nesten die in omgeving van Beltrum zijn gevonden, dus niet alleen binnen de begrensde
weidevogelgebieden. En op percelen waar een contract op ligt worden de nesten niet opgezocht dus
de gegevens hebben alleen betrekking op de nesten die beschermd zijn door de
weidevogelvrijwilligers.

3.3 Kuikenoverleving
In de meeste Gelderse weidevogelgebieden worden BTS-tellingen uitgevoerd om het zogenaamde
Bruto Territoriaal Succes (BTS) van de grutto te kunnen berekenen. Dit wordt gedaan door het
berekenen van het aantal alarmerende gruttopaartjes als percentage van het aantal gruttoparen in
de broedfase. Een laag BTS geeft daarbij aan dat er weinig gruttokuikens vliegvlug zijn geworden. Om
de sterfte in een gruttopopulatie te compenseren door aanwas, moet het BTS tenminste 65%
bedragen. Het BTS is een graadmeter van de kuikenoverleving, maar biedt geen informatie omtrent
de oorzaak van een eventuele lage kuikenoverleving. Die oorzaak zou kunnen liggen in ziekte,
voedseltekort, verdrinking, landbouwwerkzaamheden etc. Echter omdat onderzoek heeft
aangetoond dat predatie de belangrijkste verliesoorzaak van kuikens is, mag worden aangenomen
dat een laag BTS voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door predatie. Maar ook de lokale
veldsituatie, zoals het aanwezige beheermozaïek speelt hierbij een grote rol.
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Omdat het theoretisch mogelijk is dat grutto’s weglopen met hun gezinnen uit dit gebied, mogen de
gegevens niet als 100% betrouwbaar worden beschouwd, maar het geeft wel een duidelijk indicatie.
In het Beltrumse veld is in 2018 voor het eerst een BTS-telling uitgevoerd, het broedsucces kwam uit
op 27,3%, dat wil zeggen 3 alarmerende gezinnen (in de 2e ronde) van de 11 geconstateerde
broedparen (in de 1e ronde), dit is onvoldoende.

3.4 Beheer (situatie in 2018)
Stelregel is dat er minimaal 1,4 ha kuikenland per gruttobroedpaar aanwezig moet zijn waarvan 0,7
ha kruidenrijk weidevogelgrasland.
Verdeling ANLB pakketten in het Beltrumse veld
Beltrumse veld
ha
%
Kruidenrijk grasland
0,2
0,2%
Kruidenrijke rand
0,2
0,2%
nestbescherming
93,6
99,6%
Totaal

94,01

De verdeling van pakketten biedt momenteel niet het optimale beheer voor de weidevogels.
Het is bijna alleen maar legselbeheer en dit biedt te weinig voedsel en bescherming voor de
broedende vogels en hun jongen.
Er dient echt geïnvesteerd te worden in zwaar beheer: plas-dras, kruidenrijk grasland en uitgesteld
maaien.

3.5 Actiepunten en aanbevelingen




Verhogen van het aandeel zwaar beheer (op de juiste plek)
Verbeteren weidevogelmozaiek door meer maaitrappen in te bouwen
Zorgen voor variatie in situering van de pakketten
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Verbeteren kwaliteit kruidenrijk grasland
Verhogen aandeel kruidenrijk grasland
Meer inzetten op last-minute beheer
Aandacht geven aan preventieve predatiemaatregelen
Informatieavond organiseren voor de jagers/WBE waarin het belang van predatorenbestrijding wordt uitgelegd en afspraken kunnen worden gemaakt over inzet van jagers en
gebruik van hulpmiddelen.
Cursus gps en gegevensverwerking organiseren voor de vrijwilligers zodat het digitaal
invoeren bevorderd wordt.

4 Noordijkerveld
4.1 Gegevens Netwerk Ecologische Monitoring
Het Noordijkerveld is opgenomen in het Netwerk Ecologische Monitoring van de Provincie
Gelderland en wordt zodoende al jaren gemonitord door Sovon. Het gebied wordt niet ieder jaar
geteld, maar wel in 2013, 2016 en 2017.
Hieronder staan de gegevens van de boerenlandvogels weergegeven in tabel en grafiek. Als losse
bijlage zijn de kaartjes met de telgegevens van Sovon van 2017 opgenomen.

195 ha
Noordijkerveld
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

28

7

36
59

7
13

dichtheid 2017
grutto dichtheid

30 per 100 ha
7 per 100 ha
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Het is moeilijk conclusie te trekken op basis van 3 jaren, er lijkt sprake te zijn van een positieve trend,
maar de dichtheden zijn nog aan de lage kant. Om een succesvol weidevogelgebied te worden,
moeten de aantallen territoria blijven stijgen.

4.2 Nestsucces
Bij uitvoering van de weidevogelbescherming door vrijwilligers hebben zij de mogelijkheid om het
uitkomstresultaat en de eventuele verliesoorzaak per gevonden nest te registreren.

In het Noordijkerveld en omgeving veld wordt al vanaf 2009 goed bijgehouden wat de resultaten en
verliesoorzaken per nest zijn. De grafiek hierboven geeft aan dat het uitkomstpercentage van
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beschermde nesten in het Noordijkerveld varieert tussen de 38 en 78 %, dit ligt over het algemeen
onder het Gelderse gemiddelde van ca 72 %.
In 2018 was het uitkomstpercentage in het gebied Neede-Borculo 54,26 %. De grafiek hierboven
geeft ook aan dat het percentage dat verloren is gegaan door predatie wisselend is per jaar, maar
vanaf 2015 aan de hoge kant met percentages boven de 30%. In 2018 lag het percentage verloren
nesten door predatie op 30,85%. Dit is erg hoog. Hierbij dient gemeld te worden dat de gegevens zijn
gebaseerd op alle nesten die in omgeving van Neede Borculo zijn gevonden, dus niet alleen binnen
het begrensde weidevogelgebied.

4.3 Kuikenoverleving
In de meeste Gelderse weidevogelgebieden worden BTS-tellingen uitgevoerd om het zogenaamde
Bruto Territoriaal Succes (BTS) van de grutto te kunnen berekenen. Dit wordt gedaan door het
berekenen van het aantal alarmerende gruttopaartjes als percentage van het aantal gruttoparen in
de broedfase. Een laag BTS geeft daarbij aan dat er weinig gruttokuikens vliegvlug zijn geworden. Om
de sterfte in een gruttopopulatie te compenseren door aanwas, moet het BTS tenminste 65%
bedragen. Het BTS is een graadmeter van de kuikenoverleving, maar biedt geen informatie omtrent
de oorzaak van een eventuele lage kuikenoverleving. Die oorzaak zou kunnen liggen in ziekte,
voedseltekort, verdrinking, landbouwwerkzaamheden etc. Echter omdat onderzoek heeft
aangetoond dat predatie de belangrijkste verliesoorzaak van kuikens is, mag worden aangenomen
dat een laag BTS voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door predatie. Maar ook de lokale
veldsituatie, zoals het aanwezige beheermozaïek speelt hierbij een grote rol.
Omdat het theoretisch mogelijk is dat grutto’s weglopen met hun gezinnen uit dit gebied, mogen de
gegevens niet als 100% betrouwbaar worden beschouwd, maar het geeft wel een duidelijk indicatie.
In het Noordijkerveld is in 2018 voor het eerst een BTS-telling uitgevoerd, het broedsucces kwam uit
op 0%, dat wil zeggen 0 alarmerende gezinnen van de 13 geconstateerde broedparen, dit is zwaar
onvoldoende. Bij de tellers is niet bekend waar de gruttokuikens zijn gebleven. Een aantal dagen voor
de 2e telling waren ze nog in het gebied aanwezig. Ze kunnen verloren zijn gegaan door
maaiwerkzaamheden die in die week zijn uitgevoerd, ze kunnen zijn gepredeerd of ze zijn
weggetrokken uit het gebied.
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4.4 Beheer (situatie in 2018)
Stelregel is dat er minimaal 1,4 ha kuikenland per gruttobroedpaar aanwezig moet zijn waarvan 0,7
ha kruidenrijk weidevogelgrasland.
Verdeling weidevogelpakketten in het Noordijkerveld
Noordijkerveld
Ha
%
Kruidenrijke akkerrand
1,5
1,3%
Kruidenrijk grasland
0,3
0,3%
Nestbescherming op grasland
114,9
98,4%
Totaal

116,77

De verdeling van pakketten biedt momenteel verre van het optimale beheer voor de weidevogels.
Het is bijna alleen maar legselbeheer en dit biedt te weinig voedsel en bescherming voor de
broedende vogels en hun jongen.
Er dient echt geïnvesteerd te worden in zwaar beheer: plas-dras, kruidenrijk grasland en uitgesteld
maaien.

4.5 Actiepunten en aanbevelingen











Verhogen van het aandeel zwaar beheer (op de juiste plek)
Verbeteren weidevogelmozaiek door meer maaitrappen in te bouwen
Zorgen voor variatie in situering van de pakketten
Verbeteren kwaliteit kruidenrijk grasland
Verhogen aandeel kruidenrijk grasland
Meer inzetten op last-minute beheer
Aandacht geven aan preventieve predatiemaatregelen
Informatieavond organiseren voor de jagers/WBE waarin het belang van predatorenbestrijding wordt uitgelegd en afspraken kunnen worden gemaakt over inzet van jagers en
gebruik van hulpmiddelen.
Cursus gps en gegevensverwerking organiseren voor de vrijwilligers zodat het digitaal
invoeren bevorderd wordt.
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5 Conclusies
De aantallen/dichtheden weidevogels in de weidevogelgebieden in de Achterhoek liggen laag. Zowel
qua aantallen van de soortgroep weidevogels als ook de grutto worden de gewenste dichtheden van
respectievelijk minimaal 35 broedparen per 100 ha en 15 gruttoparen per 100 ha niet gehaald. Wel
lijken de aantallen de laatste twee jaren iets in de lift te zitten, maar voor instandhouding van de
populaties moeten de aantallen wel gaan stijgen.
Er zijn nog grote verbeteringen wenselijk op het gebieden van het aandeel plas-dras, uitgesteld
maaien en de kwaliteit van het kruidenrijk grasland, net als vermindering van het aandeel pakket
legselbeheer.
Invloed van predatie lijkt in de Achterhoek erg groot te zijn. De verliezen door predatie in de
weidevogelgebieden zijn groot. Er zijn nog verbeterpunten ihkv de inzet van preventieve
maatregelen te bereiken, hiervoor dient het contact met de lokale jagers versterkt te worden en de
informatieuitwisseling met de WBE te worden vergroot.
Aan de inzet van vrijwilligers ligt het niet in de Achterhoek, er zijn voldoende nestbeschermers en
BTS-tellers actief, wel is het wenselijk om meer gebruik te maken van digitale nestregistratie met gps.
In onderstaande tabel staat weergegeven wat de huidige situatie is per weidevogelgebied wat
betreft dichtheden, nestsucces, kuikenoverleving en beheer. De kleur groen geeft aan dat de situatie
goed is, geel betekent gemiddeld en voor verbetering vatbaar, rood betekent onvoldoende.
Het doel is om deze tabel jaarlijks te actualiseren en te streven naar verbetering.

Weidevogelgebied
1 Beltrumse veld
2 Noordijkerveld

Dichtheid

Nestsucces Kuikenoverleving Beheer
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6 Bijlagen
1. Begrenzingen weidevogelgebieden
2. Resultaten BTS-tellingen
3. Resultaten Sovon tellingen (losse bijlage)
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Bijlage 1 Begrenzingen weidevogelgebieden
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Bijlage 2 Resultaten BTS-tellingen
Beltrumse veld
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Noordijkerveld
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