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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het volgende. ln februari 2017 heeft u het Plan van Aan-
pak akker- en weidevogels (verder: PvA) vastgesteld. Besloten is tot een 'pilot'voor
drie jaren. Wij wilden werkendeweg leren. Dat verklaart mede de ondertitel van het
PvA: 'Samen groeien naar een totaalaanpak'. Doel van het PvA is om activiteiten uit te
voeren die bijdragen aan het herstel van de akker- en weidevogelpopulatie in Drenthe.
ln de kern draait het PvA om:

1. verbetering van de leefomgeving voor akker- en weidevogels;
2. aanpak van predatie;

3. samenwerking (in het'Ermberaad', het overlegorgaan voor uitvoering van het
PvA, en in de gebieden);

4. monitoring.

Voortgangsrapportage 201 9

Over de voortgang van de uitvoering van het PvA bent u gedurende de looptijd van
het PvA geïnformeerd via voortgangsrapportages over 2017 en 2018. Ook voor het
derde jaar van het PvA (2019) heeft het Ermberaad een voortgangsrapportage opge-
steld. Deze treft u hierbij aan. ln de voortgangsrapportage staan ook de aanknopings-
punten voor verbeteringen in het vervolg. Samengevat is de conclusie dat de ge-
plande onderdelen van het PvA voor 2019 daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
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Eindevaluatie PvA
Het einde van de looptijd van het PvA is nu bereikt. Volgens afspraak heeft een eind-
evaluatie plaatsgevonden. Het Ermberaad heeft deze eindevaluatie uitgevoerd. Hier-
voor is mede een beroep gedaan op de inzet van externe partijen:
- Bureau Anantis (Martha Buitenkamp) voor evaluatie van de samenwerking
- Bureau Altenburg & Wymenga (Ronald de Jong en Ernst Oosterveld) voor evalu-

atie van de monitoringsgegevens.

Altenburg & Wymenga heeft trends op hoofdlijnen gepresenteerd in het Ermberaad
van 5 november 2019. Het betrof met nadruk de eerste voorlopige resultaten. De ana-
lyse van Altenburg & Wymenga (verdiepingsslag) loopt nog door tot eind 2019.

De conclusies die het Ermberaad trekt in zijn eindevaluatie luiden als volgt:

1. Partijen willen door op de ingeslagen weg van samenwerking met elkaar en met
de provincie voor bescherming van boerenlandvogels in Drenthe en baseren
deze samenwerking op biotoopverbetering en predatiebeheer (waaronder beja-
ging van de vos).

Monitoring
2. De looptijd van het PvA is te kort. Er liggen onvoldoende gegevens om 'harde' uit-

spraken te doen over de meeruvaarde van het PvA aan een 'gezonde' akker- en

weidevogelpopulatie in Drenthe.
3. Op hoofdlijnen lijkt de trend voor akkervogels in Drenthe gedurende de looptijd

van het PvA positief, tenivijl de trend voor weidevogels sterk wisselt per soort.
4. De berekeningen laten, met de nodige slagen om de arm, zien dat het beheer

vanuit het PvA inderdaad lfkt bij te dragen aan het broedsucces.
5. De omvang van het PvA was te kleinschalig om een wezenlijke bijdrage aan de

populatieontwikkeling van akker- en weidevogels te leveren.
6. Het aantal deelnemende vrijwilligers, grondeigenaren en boeren neemt toe en

draagt wezenlijk bij aan het behalen van de doelen van het PvA.

Aanbevelingen
7. Partijen hebben als ambitie om voor boerenlandvogels het verschil te maken en

stellen daarom voor om de inspanningen voor de vogels structureel te maken en

te intensiveren, waarbij geprioriteerd wordt op kansrijke gebieden en doelsoorten.
8. Partijen geven aan dat ze hun samenwerking en de samenwerking in de kansrijke

gebieden verder willen verbeteren om tot goede resultaten te komen.
9. Partijen willen de monitoring rondom biotoopverbetering en predatiebeheer verder

professionaliseren. Het beschikbare budget is daarbij leidend.
10. Partijen willen een duidelijker beschrijving van rolen positie van het Ermberaad.
11. Partijen willen met de aanbevelingen in deze eindevaluatie en de nog te ontvan-

gen verdiepende analyse van Bureau Altenburg & Wymenga werken aan een
nieuw uitvoeringsplan akker- en weidevogels Drenthe. Dit uitvoeringsplan moet
medio 2020 gereed zijn, zodat het aan ons kan worden voorgelegd en het sei-
zoen 2021 in de nieuwe opzet kan starten.

ln de bijgevoegde eindevaluatie vindt u dit uitgebreider verwoord en verantwoord.
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De rapportage Eindevaluatie Plan van Aanpak akker- en weidevogels in Drenthe
2017-2019 treft u hierbij aan. Ook hebben wrj over het PvA een 'visual' opgesteld.
Deze kunt u zien via de link: https://www.provincie.drenthe.nl/ondenrverpen/natuur-mi-
lieu/natuur/biodiversiteiU. De resultaten van de verdiepingsslag van de analyse van Al-
tenburg & Wymenga zullen wij eveneens nog met u delen.
Op 15 januari 2020 is een presentatie van de eindevaluatie in uw commissie Omge-
vingsbeleid voorzien.

Vervolg
Wij zijn positief over de resultaten van het PvA. Wij zien in de eindevaluatie aanleiding
om, conform het voornemen in ons Coalitieakkoord, met de aanpak van akker- en wei-
devogels verder te gaan. Het Ermberaad geeft in zijn eindevaluatie aan dat het wil
toewerken naar een nieuw uitvoeringsplan akker- en weidevogels. Wijwillen graag sa-
men met het Ermberaad in gesprek over het vervolg. ln de loop van volgend jaar zul-
len wij u over het vervolg informeren.

Het jaar 2020 wordt een overgangsjaar waarbij de akker- en weidevogelbescherming
(biotoopverbetering en predatiebeheer) conform het voorstel uit het Ermberaad plaats-
vindt, zoals het in het PvA was geregeld. Vanaf 2021 moet op basis van het nieuwe
uitvoeringsplan worden gewerkt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe,

voorzitter

Bijlagen

1. Plan van Aanpak akker- en weidevogels - Voortgangsrapportage van het Ermbe-
raad over het 3e jaar

2. Rapport Eindevaluatie Plan van Aanpak akker- en weidevogels 2017-2019

md/coll.



 

 

 

 

Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels 

Voortgangsrapportage Ermberaad over het 3de jaar (2019)  

 

 

 

 

 

 

Gezenderd wulpenkuiken Brunstingerveld (foto: KCA) 
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1. Terugblik                                                                                                                                                        
 
Landelijke en internationale onderzoeken tonen aan dat het aantal akker- en weidevogels in 
Nederland sterk afneemt. In Drenthe nemen de aantallen van sommige soorten zelfs sneller af dan het 
landelijke gemiddelde. Dit was voor een aantal betrokken partijen in Drenthe aanleiding een Motie 
programma behoud weide- en akkervogels in Drenthe in te dienen (M 2016-7). Hierin zijn 
Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe opgeroepen de regie te gaan voeren m.b.t. de verbetering 
van de instandhouding van weide- en akkervogels en in overleg met alle betrokken partijen te komen 
tot een provinciaal programma "Behoud weide- en akkervogels in Drenthe". Provinciale Staten van 
Drenthe (PS) hebben op 9 maart 2016 deze motie aangenomen.  
 
Vervolgens is op 15 juni 2016 met de betrokken partijen een symposium over de akker- en 
weidevogels in Drenthe in Erm georganiseerd. Hierbij is kennis uitgewisseld en het symposium is 
afgesloten met een resolutie (met 8 punten) om de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe te 
behouden en te herstellen. Afgesproken is om de punten uit deze resolutie uit te werken in een Plan 
van Aanpak Akker- en Weidevogels in Drenthe (hierna Plan van Aanpak). PS hebben dit Plan van 
Aanpak op 1 februari 2017 vastgesteld. 
 
De partijen die zich achter het Plan van Aanpak schaarden, werken nauw samen en komen meerdere 
keren per jaar bij elkaar komen in het “Ermberaad”. Het praktische werk, met de laarzen in de modder, 
vindt, behalve door de Maatregelenmakelaar, plaats door de vele vrijwilligers die zich het hele jaar 
door met hart en ziel voor bescherming van de akker- en weidevogels in Drenthe inzetten. 

2. Vervolg  
 
Het Ermberaad heeft tot taak de uitvoering van het Plan van Aanpak te volgen en rapporteert jaarlijks 
aan PS over de voortgang van de uitvoering van dit plan. De voortgangsrapportage Ermberaad over 
het 3e jaar uitvoering Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels in Drenthe (2019) is bedoeld om GS, 
PS en de betrokken partijen te informeren over de voortgang in het derde jaar. Hierin staan, indien 
aan de orde, aanknopingspunten voor eventuele verbeteringen in het vervolg. 
 
Aansluitend aan de voortgangsrapportage van het derde jaar vindt eind 2019 een uitgebreide 
evaluatie plaats van alle activiteiten. Het Ermberaad draagt zorg voor deze evaluatie van het Plan van 
Aanpak. Daarbij wordt nagegaan of de gestelde doelen uit het Plan van Aanpak gehaald zijn en 
worden aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de leefomstandigheden van de Akker- en 
Weidevogels in Drenthe in de volgende jaren.   
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 treft u de voortgang van de maatregelen c.q. actiepunten van 2019 aan. 

In hoofdstuk 4 neemt de Maatregelenmakelaar u mee in zijn praktijkervaringen van 2019. 

In hoofdstuk 5 kijken we vooruit op het seizoen 2020. 
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3. Voortgang 2019 
 
Het Plan van Aanpak bevat 17 maatregelen c.q. actiepunten die in drie jaar uitgevoerd moeten 
worden. Onderstaand staat de voortgang voor 2019 geclusterd in hoofdpunten beschreven.  
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Samenwerking (4.1. Ermberaad, 4.2. Gebiedsgerichte aanpak Akker- en 
weidevogels, 4.3. Vrijwilligers en terreinbeheerders en 4.4. Veldbezoeken) 
 

 
Voortgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Ermberaad 
 
De rol van het Ermberaad is het bewaken van de voortgang en afspraken die zijn 
vastgelegd in het Plan van Aanpak. De heer Bennema is onafhankelijk voorzitter. Het 
Ermberaad is in 2019 op 8 januari, 14 februari,13 juni en 3 oktober voor bespreking van 
de voortgang en kennisuitwisseling bijeen geweest. In het kader van haar betrokkenheid is 
de FBE agendalid van het Ermberaad. Het Ermberaad heeft de ambitie om in de toekomst 
een belangrijke rol als platform voor akker- en weidevogelbescherming te blijven spelen. 
 
4.2 Gebiedsgerichte aanpak akker- en weidevogels  
 
De Maatregelenmakelaar (verder: MM) staat centraal bij het uitvoeren van de 
gebiedsgerichte aanpak in de weidevogel- en akkervogelgebieden. Dit loopt via jaarlijkse 
subsidieverlening vanuit de provincie.  
 
Het Ermberaad heeft er nadrukkelijk op gewezen dat de lokale samenwerking voor de 
akker- en weidevogels in de gebieden moet gebeuren.  
 
Weidevogels (regie Landschapsbeheer Drenthe) 
De activiteiten in pilotgebieden Ruinerwold, Drostendiep West, Alteveer/Kerkenveld en 
Zuidlaren/Hunze zijn in 2019 gecontinueerd.  
 
Uitvoering van het monitoringsplan door vrijwilligers blijkt in de praktijk slechts ten dele 
realiseerbaar. Gebrek aan capaciteit van vrijwilligers (stoppen tijd in bescherming), wijze 
van uitvoering (complex) en gebrek aan draagvlak (nut en noodzaak van onderdelen) 
spelen hierbij een rol.  
 
Binnen de pilotgebieden zijn met 14 agrariërs beheerafspraken gemaakt, deze zijn 
grotendeels uit de flexibele pot betaald. Buiten de pilotgebieden is een toenemende vraag 
naar inzet van flexibel beheer, met name vanuit individuele agrariërs (i.s.m. met lokale 
vrijwilligersgroepen) die meer natuur op hun bedrijf willen ontwikkelen waar dat via het 
stelsel van ANLb niet mogelijk is. Met name het ontwikkelen van plasdras in combinatie 
met vossenrasters.  
 
Akkervogels (regie Agrarisch Natuur Drenthe)  
Eind 2017 zijn voor de vier kansrijke akkervogelgebieden gebiedsplannen opgesteld. Het 
betreft de gebieden (1) De Broekstreek, (2) Langelo, Zeijen, Huis ter Heide, (3) Drentsche 
Aa/Eexterveld en (4) Veenkoloniën/Odoorn-Westdorp.  
In de plannen zijn gebiedsspecifieke maatregelen benoemd die, via lokale samenwerking, 
bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende, geschikte en veilige leefgebieden.  
 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
De openstelling voor Agrarisch Natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur 
en Landschap heeft in 2019 opnieuw voor extra middelen voor boerenlandvogels gezorgd 
en hiermee voor een impuls aan beheermaatregelen (zie § 6.2 Innovatie). Het merendeel 
van de beschikbaar gestelde middelen is ingezet binnen de vier kansrijke gebieden. De 
overige middelen zijn in andere (ten behoeve van het ANLb) begrensde gebieden binnen 
het Natuurbeheerplan Drenthe gerealiseerd.  
 
GLB-pilot ”Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw in Noord-Nederland”. 
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Deze pilot heeft tot doel om de effectiviteit van pijlergelden binnen het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (vergroening: pijler 1 en agrarisch natuurbeheer: pijler 2) verder te 
optimaliseren. De pilot biedt hiermee de mogelijkheid om invulling te geven aan de 
maatregelenmatrix vanuit het Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels. De maatregel 
‘aanpassen teeltwijze’ is hier een voorbeeld van. Hiermee wordt een bijdrage geleverd 
aan voldoende aanbod van veilig en geschikt nesthabitat tijdens het broedseizoen en een 
voedselrijk winterhabitat door aanwezigheid van graanstoppels.  
In 2019 is een start gemaakt met de pilot. Dit heeft geresulteerd, o.a. in samenwerking 
met collectief Oost-Groningen (ANOG), tot de inzet van ruim 15 hectare aan 
‘Vogelvriendelijk Graan’ in het kansrijke gebied Veenkoloniën/Odoorn-Westdorp. Het 
beheerpakket, dat een aanvulling vormt op de huidige beheermaatregelen in het gebied, is 
een extensieve teelt van zomergraan. Deze teeltwijze (met ruimere zaaibreedte) biedt 
mogelijkheden voor akkerkruiden en insecten, die op hun beurt weer als voedsel dienen 
voor akkervogels.  
 
Niet-Productieve Investeringen 
In 2019 hadden agrarische collectieven de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor niet-
productieve investeringen voor verbetering van de inrichting en kwaliteit van leefgebieden 
voor weide- en akkervogels met als doel het behoud van soorten. Deze regeling is een 
gevolg van nauwe samenwerking tussen LNV en provincies, en ondersteunt de uitvoering 
van het provinciaal beleid voor het behoud en herstel van akker- en weidevogels. 
Agrarische Natuur Drenthe heeft deze mogelijkheid actief opgepakt. In nauwe 
samenwerking met het Ermberaad en via actieve consultatie met o.a. agrariërs, 
vrijwilligers en natuurorganisaties zijn allerlei soorten maatregelen beschreven. Er is zowel 
voor akker- als weidevogels een aanvraag gedaan.De rol van het Ermberaad is voor deze 
aanvraag zeer positief geweest, zowel qua inhoudelijke inbreng als voor het draagvlak. De 
beschikking is door RVO veel later dan geplandafgegeven. 
 
Vóór 31 oktober 2019 wordt de aanvraag – al of niet gedeeltelijk ─ door RVO beschikt. 
Vooruitlopend daarop zijn dit voorjaar al maatregelen uitgevoerd. Naast aanplant van 
struweel in de vier kansrijke gebieden is in De Broekstreek een zogenaamde Keverbank 
aangelegd (zie eveneens ‘’Bloemlezing in vogelvlucht uit de praktijk’’). Van belang is om 
de rol van het Ermberaad bij dit soort initiatieven scherp te houden, o.a. om vermenging 
van rollen te voorkomen. 
 
Nestkasten ringmussen 
In het kansrijke gebied Langelo-Zeijen-Huis ter Heide zijn in het voorjaar van 2018 in 
samenwerking met de Boermarken Oost- en Westeind van Norg en WBE ‘De Lebbestaok’ 
60 opgehangen voor ringmussen. In navolging hiervan worden/ zijn in het najaar van 2019 
eveneens nestkasten opgehangen in de kansrijke gebieden Drentsche Aa-Eexterveld (in 
samenwerking met de Boermarke Eext) en De Broekstreek (in samenwerking met ANV 
De Broektreek en in overleg met Natuurmonumenten).  
 

4.3 Vrijwilligers en terreinbeheerders  

Weidevogels  
Stichting Het Drentse Landschap (verder: HDL) en Staatbosbeheer (verder SBB) hebben 
bij de MM beheeradviezen ingewonnen, b.v. voor wat betreft maaien en waterpeil. HDL wil 
kijken in hoeverre met waterpeilen en natuurvriendelijke oevers in het Lofargebied de 
situatie voor steltlopers verbeterd kan worden.  Ook zijn met HDL afspraken gemaakt over 
het beheer van het nieuwe natuurgebied Tusschenwater (inzet van o.a. beweiding), ter 
versterking van het pilotgebied bij Zuidlaren.  
 
Met SBB zijn potentiële broedlocaties voor steltlopers in het Drentsche Aa gebied bezocht. 
Deze locaties zullen de benodigde aandacht in het maaibeheer krijgen binnen de 
financiële mogelijkheden die er zijn.   
De samenwerking tussen de vrijwilligers en de terreinbeheerders loopt goed.  
Vrijwilligers monitoren, plaatsen een vos-kerende raster en maaien onder de rasters (bij 
NM Langelo en SBB Ruinen).  
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Akkervogels  
In de kansrijke gebieden De Broekstreek en Langelo-Zeijen-Huis ter Heide vindt vanaf 
2018 overleg plaats over de invulling van beheermaatregelen, met als doel het biotoop 
voor de doelsoorten te versterken. In navolging van NM hebben SBB en HDL aangegeven 
in overleg te willen in welke kansrijke gebieden partijen elkaar kunnen versterken. In het 
kader van de regeling Niet-Productieve Investeringen zijn bovengenoemde 
gebiedspartners uitgenodigd en betrokken bij de invulling/uitvoer van de regeling. 
 
In de kansrijke gebieden Drentsche Aa-Eexterveld en Veenkoloniën-Odoorn-Westdorp zijn 
vrijwilligers actief voor bescherming van akker- en weidevogels. In het kansrijk gebied 
Drentsche Aa-Eexterveld is overleg geweest tussen de MM met SBB, agrariërs en 
vrijwilligers over inrichting en beheer van het gebied. Deze samenwerking werpt ook in 
2019 zijn vruchten af. Uit het jaarverslag van de ‘Vrijwilligers Groep Gasteren’ blijkt dat in 
2019 het hoogste aantal nesten en uitgekomen eieren is waargenomen sinds 2010. De 
resultaten van de inzet van vrijwilligers voor het werkgebied Veenkoloniën-
Odoorn/Westdorp volgen nog. 

 

4.4 Veldbezoeken  
Op 9 juni is voor de leden van het Ermberaad een excursie in de omgeving van Ruinen 
georganiseerd. Natuurmonumenten gaf een toelichting op het beheer van akkerreservaten 
op de essen van Ruinen en Ansen en de bijbehorende kansen voor akkervogels. 
Staatsbosbeheer gaf i.s.m. de vrijwilligersgroep Ruinen uitleg over het vossenraster in de 
Lange weiden.  
Verder werd een bezoek met mede-initiatiefnemer Henk Nijmeijer (Groen Links) van de 
motie “Behoud weide- en akkervogels in Drenthe” in het pilotgebied bij Zuidlaren 
gehouden (aanwezigen: Bert Hoefsloot, Peter Bennema, Jaap van Gorkum en Henk 
Nijmeijer). 

 
Aanbevelingen 
 

a. Bij het opstellen van het PvA is al geconstateerd dat de akker- en weidevogels met het 
PvA alleen niet gered kunnen worden, het robuuster maken van de aanpak verdient 
aanbeveling. 
b. De rol van het Ermberaad helder voor ogen houden en daartoe goed uitschrijven. 
c. Het tijdig indienen van aanvragen om subsidieverlening door de Maatregelenmakelaars 
voor de werkzaamheden en ook voor inzet van de flexibele pot verdient aandacht. 
d. Bekijken of gebiedsgerichte aanpak anders kan worden georganiseerd met als centrale 
vraag hoe facilitair je lokale samenwerking, gebiedsondersteuning en proces. Kennis over 
akker- en weidevogelbescherming moet goed kunnen landen in de gebieden. 
e. De mogelijkheden nagaan voor agrariërs buiten de begrensde gebieden om mee te 
doen aan gefinancierde maatregelen ter bescherming van akker- en weidevogels. 
f. Nagaan of we vrijwilligers niet overvragen. 
g. De samenwerking van de MM met terreinbeheerders nader concretiseren voor 
akkervogels. 
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Aanpak predatie in de praktijk in de gebieden (5.1 Praktijkaanpak in vijf 
gebieden en 5.2 Praktische handvatten en 5.3 Wrap-up onderzoek) 
 

 
Voortgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 Praktijk aanpak in vier weidevogelgebieden  
De MM heeft op basis van het predatieprotocol al in 2017 invulling gegeven aan de 
paragraaf in de weidevogelgebiedsplannen. Voor het beheer van vossen met behulp 
lichtbakken heeft de MM ontheffing aangevraagd. Op basis hiervan heeft voor het derde 
achtereenvolgende jaar afschot van vossen plaatsgevonden in de pilotgebieden. NM heeft 
in de Broeklanden toestemming verleend om vossen met lichtbakken te bejagen. 
 
5.2 Praktische handvatten  
Naast de ontheffingen voor het lichtbakken op vossen zijn opnieuw vos-kerende rasters 
geplaatst (SBB Ruinen, NM Langelo, Leekstermeer, Eexterveld en Coevorden -West). Met 
hulp van vrijwilligers is onder de rasters gemaaid om stroomlek te voorkomen. 
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Landschapsbeheer Drenthe en het Kenniscentrum Akkervogels hebben het project Wulp, 
waarbij nesten worden uitgerasterd, verder opgeschaald. De aanschaf van deze extra 
rasters is gefinancierd vanuit de flexibele pot. Animo voor deelname is groot en de 
resultaten zijn voor wat betreft het uitkomstsucces veelbelovend. Over de eerste 
bevindingen is een rapportage geschreven. Een presentatie hierover van Henk Jan Ottens 
(KCA) vindt u bijgevoegd. 
 
5.3 Wrap-up onderzoek  
Het wrap-up onderzoek is een samenvattend document met een beschrijving van de 
huidige stand van kennis en informatie rondom de relatie tussen predatie en akker- en 
weidevogels. Het betreft literatuuronderzoek, en nadrukkelijk geen nieuw onderzoek. Het 
eindrapport is medio 2019 opgeleverd en wordt in november besproken in het Ermberaad. 
De conclusies en inzichten worden bij de Eindevaluatie worden betrokken. 

 

Aanbevelingen 
 

1. Aandacht voor duidelijke afspraken tussen jagers en terreinbeheerders en nakoming 
ervan. LBD geeft aan hoe hier via een gebiedsbijeenkomst invulling aan is gegeven. 
2. Iemand moet in het veld voor samenwerking verantwoordelijk zijn. 
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Ruimte in regelgeving (6.1 Flexibele pot, 6.2 Innovatie, 6.3 Ontheffingen Wet 
natuurbescherming)  
 

Voortgang 
 
 

 
6.1 Flexibele pot 
 

De € 50.000,= die vanuit de provincie beschikbaar was, is door de MM uitgebreid tot 

€ 70.500,=. Aanvullende financiering was afkomstig van de gemeenten Tynaarlo, 

Noordenveld en Westerveld. Verder zijn provinciale middelen vanuit de 

natuurcompensatie “aanleg Zanddepot Huttenheugte” toegevoegd. Dit betreft aanvullende 

publieke middelen. Uit de private sector zijn geen aanvullende middelen gekomen. De 

inzet van middelen uit de private sector is o.a. van belang doordat kwesties rondom 

staatssteun dan niet van toepassing zijn. 

 

Uit de flexibele pot zijn gefinancierd: beheermaatregelen binnen en buiten pilotgebieden, 

vossenrasters, waterpompen voor plasdras en bosplantsoen ten gunste van broedende 

akkervogels. 

 

Het budget is volledig benut, 87% voor beheer en 14% voor overige zaken. De 

mogelijkheid tot inzet van de flexibele pot wordt door vrijwilligersgroepen en agrariërs als 

zeer positief ervaren.  

 

Niet onbenoemd mag blijven dat ook andersoortige bijdragen worden geleverd. Zo heeft 

een agrariër bij het Leekstermeer een vast vossenraster geplaatst met een eigen 

investering van € 8.000,=. Indirect draagt de provinciale uitvoeringsorganisatie Prolander 

bij door maatregelen als voorwaarden in pachtcontracten op te nemen. Dit heeft als 

consequentie dat agrariërs een lagere pachtprijs krijgen. 

 

6.2 Innovatie 

 

Provincie  

In het openstellingsbesluit ANLb (GS, juni 2018) voor het beheerjaar 2019 heeft de 

provincie Drenthe ca. € 2 miljoen voor drie jaar (ca. € 650.000,= /jaar) extra Europese 

middelen ingezet voor de leefgebieden open akker (€ 500.000,=/jaar) en droge 

dooradering (€ 150.000,=/jaar). Dit heeft een impuls gegeven voor extra 

beheermaatregelen in de kansrijke akkergebieden. AND heeft hier invulling aan gegeven 

in de gebiedsaanvraag van 2019. De koppeling van het ANLb met het Natuurbeheerplan 
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gaf de mogelijkheid om de middelen op korte termijn kwalitatief goed en binnen Europese 

regelgeving in te zetten. 

 

Beheerders 

Dit najaar kan in het kader van een GLB-pilot worden geëxperimenteerd met de 

beheermaatregel Vogelvriendelijk graan (maximaal 40 ha.) in de kansrijke gebieden van 

de veenkoloniën.  

 

In andere provincies (bijv. Overijssel en Groningen) zijn initiatieven op het gebied van 

nieuwe technieken gaande, zoals de inzet van drones. Deze ervaringen zijn in 2019 ook in 

Drenthe toegepast. 

 
 
6.3 Ontheffingen Wet natuurbescherming  
 
De provincie heeft ervoor gekozen dat in het kader van het Plan van Aanpak de MM de 

ontheffingen voor de Wet natuurbescherming aanvraagt. Ook in 2019 liep de verleende 

ontheffing op deze basis door. 

Tijdens het afgelopen beheerjaar heeft de MM samen met de provincie overleg gevoerd 

met de WBE’s om de uitvoering in het Dwingelderveld af te stemmen. 

De verleende ontheffing loopt op 1 november 2019 af. In het kader van de eindevaluatie 

zal bekeken worden welk vervolg hieraan wordt gegeven. 

 

Aanbevelingen 
 

a. Gezamenlijk actie zetten op het verder vullen van de flexibele pot (m.n. door niet-
overheidsorganisaties. Actie: allen.  

b. In het kader van de eindevaluatie bekijken welke constructie voor het aanvragen van 
ontheffingen het beste werkbaar is (rekening houdende met de afloop per 1 november 
2019) 
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Beleidsmatige verankering (7.1 Beleid provincie, 7.2 Toekomstgerichte 
landbouw).   
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Voortgang 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.1 Beleid provincie 
In het collegeprogramma Drenthe, mooi voor elkaar! (2019-2023) wordt o.a. invulling 
gegeven aan de agenda “Boer, burger en biodiversiteit - Investeren in natuurinclusieve 
landbouw in Drenthe” van de Groenmanifestpartners (zie ook §7.2 Natuurinclusieve 
landbouw). Verder staat aangegeven dat de inzet op het behoud en de bescherming van 
weide- en akkervogels een voortzetting krijgt, die afhankelijk is van de uitkomst van de 
eindevaluatie van het Plan van aanpak.  

7.2 Natuurinclusieve landbouw 

 
Rijk 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2018 een nieuwe 
visie op de landbouw gepresenteerd: ‘Landbouw, natuur en voedsel: Waardevol en 
verbonden’: Nederland als koploper in de kringlooplandbouw. Hiermee wordt richting 2030 
een betekenisvolle omslag in de landbouw nagestreefd. Kringlooplandbouw staat daarbij 
centraal. Ook biodiversiteit speelt een grote rol. In juni 2019 heeft de minister het 
Realisatieplan “op weg met nieuw perspectief” aangeboden aan de Kamer. Het Realisatie 
plan bevat de beleidsinzet die de omschakeling naar kringlooplandbouw stimuleert. 
 
Provincie 
De provincie Drenthe werkt aan het Programma Toekomstgerichte Landbouw, waarbij veel 
nadruk ligt op het verduurzamen van de bestaande agrarische bedrijven. Dit 
verduurzamen kan breed worden geïnterpreteerd; ook biodiversiteit is een onderdeel.  
 
Veel initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw vallen onder het bereik van 
de programma’s Toekomstgerichte Landbouw en Natuurlijk Platteland, waarin de 
natuuropgave van de provincie is neergelegd.  
 
In 2019 richt de provincie zich voor wat betreft verduurzaming van de Drentse 
melkveehouderij op de uitrol van zogenaamde duurzaamheidsplannen. Deze plannen 
hebben momenteel een focus op milieumaatregelen c.q. stikstof, ammoniak, fosfaat e.d.  
 
De provincie heeft via een Regiodeal met het Rijk middelen gekregen om de 
duurzaamheidsplannen niet alleen naar nog meer veehouderijen uit te rollen maar ook  om 
deze te verbreden naar de akkerbouw. Hiervoor komt meer aandacht voor biodiversiteit en 
gebiedsgerichte invulling.  
 
In het kader van het Interbestuurlijk programma (IBP) kunnen van het Rijk middelen 
worden gekregen voor de uitwerking van gebiedsgerichte initiatieven. Deze kunnen mede 
in het kader van de doelen van het Plan van aanpak interessant zijn, zoals rond Zeijen en 
de Eytemaheerd en in het kader van de samenwerking tussen akkerbouwers en 
veehouderij. 
 
Beheerders 
Ook beheerders zijn bezig met het stimuleren van natuurinclusieve / kringlooplandbouw.  

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
Boerenorganisaties, ketenpartijen, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties en een 
financier hebben voor het eerst de handen ineengeslagen om gezamenlijk 
biodiversiteitverlies in Nederland om te buigen naar herstel. Met het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel (december 2018) wordt aangegeven dat kennis, welvaart en energie 
ingezet gaat worden voor een Nederland waar mensen én natuur zich volop kunnen 
ontplooien. Zo kan Nederland een voorbeeld worden van een dichtbevolkte delta waar we 
biodiversiteit en economische ontwikkeling verbinden en daarmee onze kwaliteit van leven 
– en die van toekomstige generaties – borgen. De provincie Drenthe overweegt om 
partner in het programma te worden. 
 
Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit 

De Drentse landbouw- en natuurorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken 
aan natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Zij hebben daarvoor een gezamenlijke Agenda 

https://www.nmfdrenthe.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/03/Webversie-Agenda-boer-burger-en-biodiversiteit.pdf
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Boer, Burger en Biodiversiteit opgesteld. Deze is op 22 maart als eerste aangeboden aan 
de provinciale lijsttrekkers en de dijkgraven van de Drentse waterschappen. De 
organisaties roepen hierin alle vers gekozen provincie- en waterschapsbestuurders op dit 
actieplan te steunen en samen te werken aan soortenrijke natuur en een mooi landschap 
in het Drentse boerenland. De provincie omarmt dit initiatief van harte. 

 
 

Aanbevelingen 
 

1. Het Ermberaad ondersteunt de provincie Drenthe in haar inspanning om middelen 
binnen te halen en zo voor een effectieve en kwalitatief goede invulling zorg te dragen. 
2. Het Ermberaad beveelt aan om praktisch om te gaan met het organisatorisch en 

inhoudelijk vervlechten van het PvA met het manifest Boer-Burger-Biodiversiteit.  
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Educatie en draagvlak (8.1 Lectoraat Akker- en weidevogel bij van Hall 
Instituut, 8.2 Werving van vrijwilligers in kansrijke gebieden, 8.3 
Lesprogramma boerenlandvogels basisonderwijs, 8.4 Draagvlak en 
Communicatie).  
 

 
Voortgang 
 

 
8.1 Lectoraat Akker- en Weidevogels bij Van Hall Instituut 
 
De provincie Drenthe heeft contact gezocht met het Lectoraat Weidevogels voor 
ondersteuning met studenten binnen het Wulpen-project. Dit heeft niet tijdig tot 
samenwerking met het Lectoraat geleid.  
 
8.2 Werving van vrijwilligers in kansrijke gebieden  
 
De werving heeft dit jaar drie nieuwe vrijwilligers voor de pilotgebieden opgeleverd. De 
cursisten hadden reeds ervaring met monitoring.  
 
 
 

https://www.nmfdrenthe.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/03/Webversie-Agenda-boer-burger-en-biodiversiteit.pdf
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8.3 Lesprogramma boerenlandvogels in het basisonderwijs 
 
De MM koppelt lokale vrijwilligers aan de uitvoering van het lesprogramma op de scholen. 
Vaak organiseren de vrijwilligers ook een aanvullende excursie.  
Het IVN heeft een lesprogramma ontwikkeld voor het basisonderwijs over 
boerenlandvogels. In 2017 is het onderdeel voor weidevogels afgerond en in 2018 het 
onderdeel akkervogels. De projecten zijn/worden via het IVN Scholennetwerk NME 
daadwerkelijk aangeboden aan ruim 200 Drentse basisscholen. In 2019 zijn geen extra 
inspanningen verricht. 
 
8.4 Draagvlak en communicatie 
De MM heeft een terugkoppeling gegeven over het Plan van Aanpak aan alle 
weidevogelgroepen in Drenthe, op de jaaravond vrijwillige weidevogelbescherming, aan 
twee WBE’s en aan de gemeente Noordenveld. 
 

Aanbevelingen 
 

a. Inspanning werving, training, vrijwilligers en standaardisering monitoring in het veld 
voortzetten. 
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Monitoring (9.1 Monitoring) 
 

 
Voortgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Plan van Aanpak zet in op een gestructureerde aanpak van monitoring, waarbij het 

gaat om gegevensverzameling, uitwisseling, analyse en rapportage. Deze gegevens 

betreffen niet alleen de akker- en weidevogels, maar ook gegevens rondom het 

predatieonderzoek. Binnen het Plan van Aanpak zijn afspraken gemaakt over monitoring 

in deelgebieden. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten op bestaande monitoring, zowel 

beheer- als beleidsmonitoring. Deze monitoring maakt deel uit van de gebiedsplannen 

voor akker- en weidevogels. 

 

Daar waar geen reguliere monitoring plaatsvindt, zoals buiten de begrensde ANLb-

gebieden in het Natuurbeheerplan Drenthe, vindt aanvullende monitoring plaats in het 

kader van dit Plan van Aanpak. Vrijwilligers spelen hier een grote rol in. In het eerste jaar 

bleek het niet gelukt te zijn om alle gebieden (volledig op alle aspecten) te monitoren.  

 

Er worden extra administratieve vaardigheden van vrijwilligers verwacht in het kader van 

dit Plan van Aanpak, aanvullend op hun tel- en beschermingswerkzaamheden. Vorig jaar 

is in een Ermberaad naar voren gebracht dat zij dit als een te grote verantwoordelijkheid 

ervaren. De extra administratie heeft deels ook gevolgen voor hun motivatie. Waar nodig 

is de monitoring professioneel aangevuld. 

 

Akkervogels maken sinds het tweede jaar onderdeel deel uit van het Plan van Aanpak. 

Anders dan voor de weidevogels zijn er in 2019 om die reden gegevens uit slechts twee 

(i.p.v. drie) jaren beschikbaar om te vergelijken. Vanaf vorig jaar is er met het oog op de 

eindevaluatie getracht om alle gegevens tijdig en volledig beschikbaar te krijgen.  

Op dit moment inventariseert ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga welke 

gegevens er gedurende de gehele periode van het Plan van Aanpak verzameld en 

opgeleverd zijn en checkt of deze volledig en voldoende bruikbaar zijn. Bij de 

Eindevaluatie vindt de daadwerkelijke analyse van de bruikbare gegevens plaats. In die 

eindevaluatie worden dus de inhoudelijke resultaten, voor zover mogelijk, gepresenteerd. 

 

Aanbevelingen 
 

a. Professionaliseer de monitoring. 
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Financiële rapportage   
  

 
Voortgang 
 
 
 
 
 

Beschikbare middelen 

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van het Plan van Aanpak € 220.000,= voor 
de uitvoering van de maatregelen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inclusief de middelen 
voor de flexibele pot van € 50.000,= per jaar. Binnen de provinciale organisatie kon de 
benodigde formatie van 0,4 fte voor uitvoering van het Plan van Aanpak niet worden 
gevonden. Deze formatie is berekend op € 42.000,= per jaar en dat bedrag is voor de 
periode van 3 jaar aan de inzet van de MM toegevoegd. In totaal bedraagt het 
beschikbare budget voor uitvoering van het Plan van Aanpak daarmee € 346.000,=. 
 
Voor 2019 resteerde een bedrag van € 98.750,= voor uitvoering van het Plan van Aanpak.  
Voor reguliere werkzaamheden bleek dit krap aan te volstaan. Het wrap-up en de 
professionalisering van de monitoring zijn middels extra provinciale inzet gefinancierd. 
 

Uitvoering PvA,  
incl. flexibele pot 

Was Wordt  

2017 € 162.000,= €   132.500,= 

2018 €   92.000,= €   114.750,= 

2019 €   92.000,= €   98.750,=  

excl. wrap-up 

onderzoek en extra 

bijdrage monitoring 

Totaal € 346.000,= € 346.000,=  
 

Vrijwilligers 

Veel werkzaamheden binnen het PVA worden door vrijwilligers uitgevoerd of door 
vrijwilligers ondersteund. Naast het zoeken van de nesten en het monitoren van de 
broedparen en de resultaten, worden cameravallen en rasters geplaatst, gemaaid en 
opslag verwijderd. De Jagers gaan gemiddeld vijftig nachten, met drie personen per 
gebied, op pad met de inzet van de lichtbak. 
Daarnaast zijn er personen die als vrijwilliger zitting nemen in het Ermberaad. Met een 
uurtarief van € 22,50 komt de vrijwilligers bijdrage op ca. € 100.000,- 
 

Aanbevelingen 
 

Op basis van de eindevaluatie kritisch naar de benodigde middelen voor uitvoering van 
een vervolgaanpak kijken. 

 

 Maatregelen zijn gerealiseerd of worden tijdig gerealiseerd 

  Maatregelen zijn niet tijdig of volledig gerealiseerd of betreffen een aandachtpunt 

 Maatregelen zijn niet tijdig gerealiseerd 

Nota bene: De smileys zeggen dus iets over het uitvoeren van de geplande acties, niet altijd over het resultaat ervan 
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4. Bloemlezing in vogelvlucht uit de praktijk  
 

De MM is een samenwerking tussen Landschapsbeheer Drenthe en Agrarisch Natuur Drenthe. Jaap 

van Gorkum (LBD) en Bert Hoefsloot (AND) nemen u mee in de ervaringen van het jaar 2019 

- Uitgesteld maaien en voswerende rasters 

Verspreid over de provincie zijn percelen afgezet met stroomdraden om vossen te weren van 

broedpercelen van steltlopers. Er zijn successen mee behaald, maar niet overal werkte het. Op 

verzoek van vrijwilligers en in overleg met vrijwilligers is op diverse percelen het maaien uitgesteld 

om kuikens van grutto en tureluurs een kans te geven. Het werkt zeer motiverend voor vrijwilligers. 

Met de flexibele pot is het mogelijk om dergelijke maatregelen te treffen buiten de pilotgebieden en 

gebieden zonder agrarisch natuurbeheer. 

 
Weidevogelvrijwilligers en Staatsbosbeheer plaatsen een vossenraster. 

 

 
Uitgesteld maaien langs de Hunze om jonge weidevogels een kans te geven. 

 

- Aanleg Keverbank kansrijk gebied De Broekstreek 

Tijdens een informatiebijeenkomst in het najaar van 2018 twitterde AND een bericht met daarin de 

hashtag #Keverbank. Dit is één van de vele maatregelen die binnen de regeling Niet Productieve 

Investeringen  kunnen worden toegepast om hiermee de leefomgeving van de doelsoorten te 

verbeteren. De volgende dag belde RTV Drenthe met het idee over dit onderwerp een tv-item te 

maken. En zo geschiedde….. 
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In het kansrijke gebied De Broekstreek is bij de familie Rubingh dit voorjaar de Keverbank aangelegd. Hieronder 
foto’s en de link naar het item op RTV Drenthe  

 De Keverbank wordt ‘opgeploegd’.        Uitleg maatregel Keverbank. 

De Keverbank op RTV Drenthe:  

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/146848/Keverbank-geeft-insecten-en-patrijzen-de-ruimte 

Ook Op Tjak is een radioreportage gemaakt over de Keverbank; hieronder de link: 

https://www.jagersvereniging.nl/op-tjak-keverbank-in-witteveen-rtv-drenthe/ 

 

- Wulpenonderzoek 

Om inzicht te krijgen in de knelpunten voor wulpen is 2019 door Sovon en Vogelbescherming 

Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp. In dit kader heeft het KCA onderzoek gedaan naar 

de overleving van wulpenkuikens. Omdat een belangrijk deel van de wulpenpopulatie op het 

boerenland broedt is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de sturende factoren. Met hulp van een 

student zijn families met gezenderde jongen gevolgd om op de niveaus van voedsel, ruimtegebruik 

en tijdsbesteding inzicht te verkrijgen in de effecten van het landgebruik op opgroeiende kuikens in 

grasland- en akkergebieden. 

 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/146848/Keverbank-geeft-insecten-en-patrijzen-de-ruimte
https://www.jagersvereniging.nl/op-tjak-keverbank-in-witteveen-rtv-drenthe/
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- Plasdras bij Alteveer een schot in de roos 

In het kader van het plan van aanpak werd in 2017 een plas-dras aangelegd bij agrariër Roeland Stam 

in het pilotgebied bij Alteveer. Deze plas heeft een grote aantrekkingskracht op vogels en een gunstig 

effect op de kuikenoverleving. Binnen een paar jaar tijd nam het aantal weidevogels sterk toe. In 

2019 lagen de percelen nabij de plas bezaaid met nesten. Bij de plasdras kwamen kritische soorten 

als grutto en tureluur tot broeden. Rode lijstsoorten als zomertaling en slobeend werden 

aangetroffen en eveneens kraanvogel, lepelaar en kanoetstrandloper werden waargenomen bij de 

plas. RTV Drenthe kwam ook een kijkje om het record aantal van 50 kievitsnesten te bekijken. De 

weidevogelgroep heeft vele uren vogels geobserveerd en ook een prachtige film van het vogelleven 

gemaakt. Iedereen vraagt zich af: kan de plas gecontinueerd worden? 

 

- Uitlevering zaaizaad Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer  

Op donderdag 28  en vrijdag 29 maart leverde Agrarische Natuur Drenthe meer dan 23.000 kilo 

zaaizaad uit aan deelnemers van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In 2016 was het 

aandeel agrarisch natuurbeheer (leefgebied Open Akkerland) ruim 250 hectare. In 2019 is dit 

toegenomen tot ruim 890 hectare. Deze hectares worden ingezaaid met graan- (voor 

overwinterende akkervogels) en graan/kruiden mengsels (voor broedende akkervogels). Tijdens het 

afhalen van het zaaizaad, onder het genot van een kop snert (van Bert), hebben deelnemers alle 

gelegenheid om informeel met elkaar bij te kletsen. Naast vragen over beheereisen en –

voorschriften wordt ook een onderwerp als de  ‘gecombineerde opgave” besproken. Het gaat dan 

om de (juiste) gewascodes, betalingsrechten en stikstofgebruiksnormen. AND constateert met 

tevredenheid dat agrarisch natuurbeheer bij steeds meer akkerbouwers een vast onderdeel van de 

bedrijfsvoering is geworden. 
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Zaaizaad wordt afgehaald.   De zaaizaadmengsel in de schuur van AND.    

 

- Aanplant struweel  

In navolging van de aanplant van struweel in het kansrijke gebied Drentsche Aa-Eexterveld is in de 

Veenkoloniën-Odoorn-Westdorp en De Broekstreek op gronden van 14 deelnemers struweel 

aangeplant. Dit om hiermee (Stockmann, 2015) “de ziel weer terug in het landschap terug te krijgen” 

Soorten als meidoorn, vlier en hondsroos zijn aangeplant op erven, dammen en langs wijken, om bij 

te dragen biotoopverbetering van akkervogels.  

 Aanplant struweel in De Broekstreek.              Aanplant struweel Drentsche Aa-Eexterveld. 
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- Foto’s vanaf de trekker 

Als AND krijgen we steeds vaker foto’s binnen van Drentse akkerbouwers die vanaf de trekker mooie 

plaatje maken. We zetten deze foto’s ook regelmatig op ons twitter-account én facebook-pagina. Het 

is heel waardevol om deze “praktijkopbrengst” te laten zien en met zoveel mogelijk geïnteresseerden 

te delen. Hieronder foto’s van een klucht patrijzen in Witteveen (links) en Buinen (rechts) en een 

kruidenrijke akkerrand. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vooruitblik op eindevaluatie 
 
Na drie jaar loopt het Plan van aanpak Akker- en Weidevogels ten einde. Voor de eindevaluatie 
worden onafhankelijke externe partijen ingezet: bureau Anantis (Martha Buitenkamp) voor evaluatie 
van het Plan van aanpak exclusief de monitoring waarvoor bureau Altenburg en Wymenga wordt 
ingezet. Hun resultaten bieden zij in rapportvorm aan. Het Ermberaad zal deze van een nader advies 
voorzien dat aan de provincie wordt aangeboden. De planning is om de Eindevaluatie medio 
december via Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten te geleiden. 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINDEVALUATIE  PLAN VAN AANPAK AKKER- EN WEIDEVOGELS IN DRENTHE  2017 – 2019 

 
 



 

 

  

Tekst en vormgeving 

Ermberaad 
 
Verantwoording fotomateriaal 

• De foto’s van akker- en weidevogels in dit rapport zijn veelal overgenomen van het IVN dat voor de 

provincie in het kader van dit Plan van Aanpak een lespakket over akker- en weidevogels ontwikkelde. 

Die foto’s zijn van Geert de Vries. 

 
  Over de andere foto’s: 

De foto’s van de werkzaamheden in het kader van het Plan van Aanpak in het veld zijn gemaakt door de 

maatregelenmakelaar (zie ook ‘2. Essentie van het Plan van Aanpak’) van AND en LBD, met uitzondering 

van: 

• Een foto op het voorblad (‘wulp in beker’) is afkomstig uit het wulpenonderzoek (2019) van Grauwe 

Kiekendief – Kenniscentrum akkervogels.  

• De foto ‘Vrijwilligers controleren de gebieden waar boeren de grond gaan bewerken op nesten’ uit ‘8. 

Evaluatie – wat kan beter’ is een ‘toevalstreffer’ van een wildcamera die voor monitoringdoeleinden in 

het veld was geplaatst. 

• De vogelillustraties onderaan ‘9. Vervolg’ zijn van Vogelbescherming Nederland. 
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ONZE BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN SAMENGEVAT 
 
In deze eindevaluatie trekt het Ermberaad de volgende bevindingen en conclusies 
over uitvoering van het ‘Plan van Aanpak 2017-2019 - Samen groeien naar een 
totaal aanpak’ (verder: PvA): 
 

✓ Partijen willen door op de ingeslagen weg van samenwerking met elkaar en met 
de provincie voor bescherming van boerenlandvogels in Drenthe en baseren 
deze samenwerking op biotoopverbetering en predatiebeheer (waaronder 
bejaging van de vos). 

 

Monitoring 
 

✓ De looptijd van het PvA is te kort. Er liggen onvoldoende gegevens om ‘harde’ 
uitspraken te doen over de meerwaarde van het PvA aan een ‘gezonde’ akker- 
en weidevogelpopulatie in Drenthe. 
 

✓ Op hoofdlijnen lijkt de trend voor akkervogels in Drenthe gedurende de looptijd 
van het PvA positief, terwijl de trend voor weidevogels sterk wisselt per soort. 

 

✓ De berekeningen laten, met de nodige slagen om de arm, zien dat het beheer 
vanuit het PvA inderdaad lijkt bij te dragen aan het broedsucces. 

 

✓ De omvang van het PvA was te kleinschalig om een wezenlijke bijdrage aan de 
populatieontwikkeling van akker- en weidevogels te hebben. 

 

✓ Het aantal deelnemende vrijwilligers, grondeigenaren en boeren neemt toe en 
draagt wezenlijk bij aan het behalen van de doelen van het PvA. 

 

Aanbevelingen 
 

✓ Partijen hebben als ambitie om voor boerenlandvogels het verschil te maken en 
stellen daarom voor om de inspanningen voor de vogels structureel te maken en 
te intensiveren waarbij geprioriteerd wordt op kansrijke gebieden en doelsoorten. 

 

✓ Partijen geven aan dat ze hun samenwerking en de samenwerking in de 
kansrijke gebieden verder willen verbeteren om tot goede resultaten te komen. 

 

✓ Partijen willen de monitoring rondom biotoopverbetering en predatiebeheer 
verder professionaliseren. Het beschikbare budget is daarbij leidend. 
 

✓ Partijen willen een duidelijker beschrijving van rol en positie van het Ermberaad. 
 

✓ Partijen willen met de aanbevelingen in deze eindevaluatie en de nog te 
ontvangen verdiepende analyse van bureau Altenburg & Wymenga werken aan 
een nieuw Uitvoeringsplan akker- en weidevogels Drenthe. Dit uitvoeringsplan 
moet medio 2020 gereed zijn, zodat het kan worden voorgelegd aan het college 
van Gedeputeerde Staten en het seizoen 2021 in de nieuwe opzet kan starten. 

 

✓ Partijen werken in 2020 aan akker- en weidevogelbescherming conform het 
huidige PvA. 
 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmaxmagazine.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F52-900x338.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmaxmagazine.nl%2F2015%2F09%2Fde-kievit-in-de-kunst%2F&docid=7K588JD1Tl1P9M&tbnid=-BWJAZqRCoDgBM%3A&vet=12ahUKEwjvhPakm57lAhXQ-qQKHc2fDLQ4ZBAzKEYwRnoECAEQTg..i&w=900&h=338&hl=nl&bih=1084&biw=1920&q=kievit&ved=2ahUKEwjvhPakm57lAhXQ-qQKHc2fDLQ4ZBAzKEYwRnoECAEQTg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.e-vision.nl%2Fvbn%2Fimages%2Foptimized%2F6d2725c9-88cb-48e0-95c8-be321251a7f4.png%26h%3D370%26w%3D370%26v%3D1512056488&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vogelbescherming.nl%2Fontdek-vogels%2Fkennis-over-vogels%2Fvogelgids%2Fvogel%2Fgrote-gele-kwikstaart&docid=4MA-xhYVflK3QM&tbnid=j-lDxVLCoT4-0M%3A&vet=10ahUKEwikk-TQmp7lAhVOKVAKHSZ-C5QQMwh7KCMwIw..i&w=370&h=370&hl=nl&bih=1084&biw=1920&q=gele%20kwikstaart&ved=0ahUKEwikk-TQmp7lAhVOKVAKHSZ-C5QQMwh7KCMwIw&iact=mrc&uact=8
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VOORWOORD 
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1. INLEIDING 

 
 

Drie jaar lang hebben, wij, de partijen uit het Ermberaad, samengewerkt aan 

bescherming van akker- en weidevogels (‘boerenlandvogels’) op basis van het 

rapport Akker- en weidevogels in Drenthe, Plan van Aanpak 2017-2019 - Samen 

groeien naar een totaal aanpak (verder: PvA). Het maaien werd door boeren 

uitgesteld om nesten en jongen veilig te houden, struweel aangeplant, een 

keverbank aangelegd en plasdras locaties gerealiseerd. Boeren, grondeigenaren en 

vrijwilligers hielpen mee om nesten te beschermen. We wierven nieuwe vrijwilligers. 

 

Ze legden vossenrasters aan om nesten tegen predatie te beschermen en hielpen 

mee om de vogels te tellen. Vossen in de kansrijke gebieden werden bejaagd met de 

lichtbak. Wintervoedselveldjes werden ingericht. We werkten ook samen aan 

kennisverbetering. Zo ontwikkelde IVN een lespakket voor scholen over akker- en 

weidevogels en konden kinderen mee naar een plasdraslocatie om met eigen ogen 

te zien hoe mooi een vogelrijk landelijk gebied is.  

 

We organiseerden bijeenkomsten voor vrijwilligers en bestuurders. De voortgang van 

het PvA volgden we nauwgezet. De vogels en hun nesten werden geteld en het 

aantal geschoten vossen bijgehouden. Parallel aan uitvoering van het PvA vonden 

initiatieven plaats die bijdragen aan akker- en weidevogelbescherming. Soms konden 

we daar bij aanhaken. Vanuit Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels vond 

wetenschappelijk onderzoek plaats naar het vliegvlug raken van wulpen; er vonden 

activiteiten plaats in ‘het jaar van de kievit’ (2016) en ‘het jaar van de wulp’ (2019).  

 

We vergaderden met enige regelmaat, want de partijen die elkaar vonden in het 

uitvoeren van de maatregelen benoemd in het PvA wilden naar elkaar toegroeien. 

‘Samen groeien naar een totaalaanpak’, zoals de ondertitel van het PvA het stelt.  

                                                      
1 Harmen Wind (Leeuwarden, 1945-2010) groeide op tussen de weidevogels. Areopagus vroeg hem voor Ilpendam gedichten 
te schrijven over weidevogels. Die gedichten, zoals deze over de kievit, hangen her en der aan buitenmuren in Ilpendam. 
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Kortom, er is in de periode van uitvoering van het PvA een hoop gerealiseerd. Maar 

in hoeverre zijn de akker- en weidevogels er mee geholpen? En hoe verliep de 

samenwerking rondom de uitvoering van het PvA? In deze eindevaluatie staan we 

stil bij de lessen van drie jaar Drentse akker- en weidevogelbescherming. Alvorens 

daaraan toe te komen, zetten we eerst de kern van het uitgevoerde PvA neer.  

 

Deze eindevaluatie is opgesteld in overeenstemming met de volgende organisaties: 

Agrarische Natuur Drenthe (AND), Drents Particulier Grondbezit (DPG), Stichting Het 

Drentse Landschap (HDL), Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN), 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Landschapsbeheer Drenthe 

(LBD), LTO Noord, Natuurmonumenten (NM), Staatsbosbeheer (SBB), Vereniging 

Drentse Boermarken, Vrijwillige weidevogelgroepen, Werkgroep Avifauna Drenthe 

(WAD), Grauwe kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (KCA), provincie Drenthe, 

de Wildbeheereenheden (WBE’s) en Sovon Vogelonderzoek. 
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2. ESSENTIE VAN HET PLAN VAN AANPAK 
 

Voordat wij ingaan op de wijze van eindevaluatie en de aanbevelingen, belichten wij 

de essentie van het PvA. Dat helpt om dit rapport te kunnen plaatsen. Nadat op 15 

juni 2016 tijdens een symposium in Erm de aanwezige partijen unaniem een aantal 

resoluties over akker- en weidevogels aannamen, is in allerijl gewerkt aan het 

opstellen van het PvA om het veldseizoen 2017 niet verloren te laten gaan. Alle 

partijen wilden zo snel mogelijk werk maken van bescherming van boerenlandvogels. 

Het is gelukt. Maar zo’n ‘stoom en kokend water proces’ heeft wel tot gevolg gehad 

dat een aantal aspecten niet uitgewerkt kon worden. Besloten werd tot een ‘pilot’ 

voor drie jaren. We wilden daarbij werkende weg leren. Het heeft eraan bijgedragen 

dat enkele partijen op een aantal punten voorbehouden maakten die als ‘addenda’ in 

het PvA zijn gevoegd. Dat verklaart mede de ondertitel van het PvA ‘Samen groeien 

naar een totaal aanpak’. Het is uit dit oogpunt niet verrassend en juist positief dat de 

eindevaluatie veel voorstellen voor verbetering van de aanpak heeft opgeleverd. 
 

In de kern draait het PvA om: 

1. verbetering van de leefomgeving voor akker- en weidevogels 

2. aanpak van predatie 

3. samenwerking (in het Ermberaad en in de gebieden) 

4. monitoring 
 

Bij de samenwerking in de gebieden staat de ‘maatregelenmakelaar’ centraal. AND 

(akkervogels) en LBD (weidevogels) vullen deze rol in. De maatregelenmakelaar is 

vooral actief in de zogenaamde ‘kansrijke gebieden’ voor akker- en weidevogels (zie 

ook het kaartje op de volgende pagina). Dit zijn de gebieden die volgens het PvA de 

beste kansen bieden voor herstel van een gezonde akker- en weidevogelpopulatie in 

Drenthe. De meeste van deze gebieden, waaronder alle akkervogelgebieden, zijn 

begrensd als leefgebied voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (verder: 

ANLb). In de kansrijke gebieden heeft de maatregelenmakelaar als taak om met 

beheerders en eigenaren een maatregelenpakket op te stellen. Het gaat om 

maatregelen gericht op biotoopverbetering en maatregelen gericht op adequaat 

beheer. Daarbij wordt aangesloten bij bestaande werkwijzen van partijen. 
 

De aanpak wordt in een aantal gebieden gecombineerd met gebieden waar een 

‘praktijkaanpak predatiebeheer’ is gestart. In het kader van het PvA heeft de 

provincie gedurende drie jaar een ontheffing verleend voor het met lichtbakken 

bejagen van vossen binnen de kansrijke gebieden (dit vindt u eveneens 

weergegeven op de kaart op de volgende pagina). De maatregelenmakelaar vroeg 

deze aan. Door op deze manier te werken en vervolgens de effecten goed te volgen, 

ontstaat meer inzicht in de effectiviteit van predatiebeheer en is er meer uitwisseling 

tussen de partners in het landelijk gebied.  
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Het Ermberaad is het gemeenschappelijke platform van de bij het PvA betrokken 

partijen waarin afspraken over de uitvoering en voortgang van het PvA worden 

gemaakt. Een onafhankelijke voorzitter, de heer Bennema, leidt de bijeenkomsten. 
 

Voor de monitoring is bij de uitvoering van het PvA een beroep gedaan op de 

maatregelenmakelaar, die daarbij deels gebruik maakte van de inzet van vrijwilligers. 

Voor een ander deel kon vertrouwd worden op professionele monitoringnetwerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaart met begrenzingen binnen het PvA. 
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3. MIDDELEN PLAN VAN AANPAK 
 

Budget PvA 

Voor uitvoering van alle werkzaamheden heeft de provincie in 2017 een budget van 

€ 220.000,= beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2019. Dit bedrag is 

inclusief de middelen voor de flexibele pot van € 50.000,= per jaar en inclusief het 

lesprogrammma van IVN.  

 

Binnen de provinciale organisatie kon de benodigde formatie van 0,4 fte voor 

uitvoering van het PvA niet worden gevonden. Deze formatie is berekend op 

€ 42.000,= per jaar en dat bedrag is voor de periode van drie jaar aan de inzet van 

de maatregelenmakelaar toegevoegd.  

 

In totaal bedraagt het beschikbare budget voor uitvoering van het PvA € 346.000,=.  

De verdeling van het budget is bij aanvang van het PvA als volgt geraamd: 

 

Kostenoverzicht zoals opgenomen in het PvA (als bijlage 1). 

 

Besteding middelen 

De werkzaamheden van de maatregelenmakelaar zijn jaarlijks uit het budget 

gesubsidieerd. De flexibele pot die werd ingezet voor het realiseren van extra 

biotoopmaatregelen, met name in gebieden waar geen beroep kon worden gedaan 

op het ANLb, is eveneens uit het budget bekostigd.  

 

 

 

 uitgangspunten 
resolutie 

activiteit  trekker kosten /financiering prioriteit 

4 Samenwerking  
4.1 Erm beraad  Provincie 

€ 2.500,= per jaar 
Uren partijen  

2017 

4.2.Gebiedsgerichte aanpak akker-    
en weidevogels 

Provincie O,2 FTE 2017 

4.3 Vrijwilligers en terreinbeheerders TBO’s Reguliere uren 2017 

4.4 Veldbezoeken Ermberaad Reguliere uren 2017 

5 Predatie 
 

5.1 Praktijkaanpak in vier gebieden Provincie 0,1 FTE/ € 20.000,= (eenmalig) 2017 

5.2 Praktische handvatten   LBD, ANV   2017 

5.3 Wrap-up onderzoek Provincie  PM 2018 

6 Ruimte in 
regelgeving 
 

6.1 Flexibele pot LBD en ANV € 50.000,= per jaar 2017 

6.2 Innovatie Provincie Projectgewijs 2017 

6.3 Ontheffingen Wet 
natuurbescherming 

Provincie Reguliere uren 2017 

7 Beleidsmatige 
verankering  

7.1 Beleid provincie Provincie Reguliere uren 2018 

7.2 Toekomstgerichte landbouw Provincie  
Bestaande regelingen 
innovatie/structuurverbetering 

2017 

8 Educatie en 
draagvlak  

8.1 Lectoraat Akker- en weidevogel    
bij Van Hall Instituut 

Provincie  PM 2018 

8.2 Werving van vrijwilligers in 
kansrijke gebieden 

LBD € 5.000,= (eenmalig) 2018 

8.3 Lesprogramma 
boerenlandvogels basisonderwijs 

IVN 
€ 25.000,= en € 20.000,= 
materiaal, (eenmalige 
cofinanciering 50%) 

2017 

8.4 Draagvlak en communicatie Ermberaad € 5.000,= per jaar 2017 

9 Monitoring  9.1 Monitoring Provincie  0,1 FTE 2017 
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Het was de bedoeling om de flexibele pot door externe partijen verder te laten vullen. 

Enkele overheden (provincie, gemeenten en waterschap) hebben een bijdrage 

geleverd. AND heeft eigen middelen beschikbaar gesteld voor monitoring (2018 en 

2019) en t.b.v. nestkasten voor ringmussen i.s.m. Boermarken Oosteinde van Norg, 

Eext en ANV De Broekstreek. De flexibele pot is voor 5% besteed aan maatregelen 

voor akkervogels (struweel). Ook vanuit LBD zijn eigen uren in het PvA gestoken, 

o.a. voor monitoring (tellingen) en coördinatie in het veld. 

 

Aanvullend bestede middelen 

- Monitoring is begroot als onderdeel van de werkzaamheden van de 

maatregelenmakelaar. Dit was niet haalbaar. De provincie heeft over 2018 en 

2019 extra middelen van in totaal € 36.000,= ingezet. 

- Het wrap-up onderzoek betrof in de begroting van het PvA een ‘PM post’. Voor 

het opstellen ervan zijn middelen beschikbaar gesteld. Het betreft € 12.000,=. 

- De kosten voor het opstellen van een eindevaluatie zijn in het budget voor het 

PvA niet meegenomen. Deze kosten bedragen € 50.000,=. 

- Wulpenonderzoek. Dit onderzoek naar kuikenoverleving bij wulpen kostte 

€ 5.000,= (de kosten konden worden gedrukt door inzet van een stagiair). 

Deze extra middelen zijn vanuit het programma Natuurlijk Platteland bekostigd.  

 

In totaal is € 449.000,= aan provinciale middelen aan uitvoering van het PvA 

besteed. In de jaarlijkse Voortgangsrapportages van het PvA zijn de bestedingen 

verantwoord.  
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4. WERKWIJZE EINDEVALUATIE 
 

De eindevaluatie van het PvA is uitgevoerd met inzet van twee externe partijen: 

1. Adviesbureau Anantis 

(Martha Buitenkamp) voor evaluatie van de samenwerking; 

2. Bureau Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv 

(Ronald de Jong en Ernst Oosterveld) voor evaluatie van de monitoring. 

 

Bureau Anantis heeft de werkzaamheden uitgevoerd door aan de hand van een 

vragenlijst gesprekken met de partijen uit het Ermberaad te voeren. De interviews 

zijn gericht op de drie doelen uit het PvA:  

- activiteiten die bijdragen aan het herstel van de akker- en 

weidevogelpopulaties in Drenthe; 

- gebiedsgerichte aanpak waardoor meer inzicht in de effectiviteit van 

maatregelen ontstaat; 

- verbeteren van de samenwerking en onderlinge verstandhouding. 

 

Martha Buitenkamp gaf een presentatie van haar bevindingen in het Ermberaad van 

3 oktober 2019.  

 

Bureau Altenburg & Wymenga richtte zich bij haar evaluatie van de 

monitoringresultaten op:  

- effectvergelijking tussen onderzoeksgebieden; 

- deelname / inzet;  

- biotoop/gebiedskwaliteit;  

- vogels (weide- en akker);  

- predatoren (resultaten cameravallen, beheerde vossen). 

 

Het betrof zowel een evaluatie van de beschikbaarheid, volledigheid en kwaliteit van 

de ingewonnen gegevens zelf, als een analyse van de resultaten van het PvA akker- 

en weidevogels. De analyse is in twee fasen opgedeeld:  

A. Evaluatie beschikbaarheid, kwaliteit en doeltreffendheid van monitorings- 

gegevens; 

B. Evaluatie resultaten aanpak akker- en weidevogels; 

B1.  Evaluatie trends op hoofdlijnen;  

B2.  Gebiedsevaluatie aanpak Akker- en Weidevogels. 

 

Medewerker Ronald de Jong lichtte de werkwijze van het bureau toe in het 

Ermberaad van 3 oktober 2019. De bevindingen op hoofdlijnen van het bureau 

werden door Ernst Oosterveld gepresenteerd in het Ermberaad van 5 november 

2019. Fase B2 is ten tijde van het vaststellen van de eindevaluatie nog niet gereed, 

maar wordt betrokken bij uitwerking van de aanbevelingen uit de eindrapportage.  
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Tot slot zijn bij de totstandkoming van de eindevaluatie gebruik gemaakt vanuit de 

gegevens van het Meetnet Agrarische Soorten en van de voortgangsrapportages 

over het PvA van de jaren 2017, 2018 en 2019. 

 

We hebben ervoor gekozen om ons in deze eindevaluatie te richten op het geven 

van concrete aanbevelingen. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen vindt u 

steeds cursief weergegeven. De onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen 

is te herleiden tot de onderliggende rapporten.  

 

De eindevaluatie is opgesteld door medewerkers van de provincie Drenthe in nauw 

overleg met de voorzitter van het Ermberaad. Dit vloeit voort uit de regierol die de 

provincie binnen het PvA heeft ingenomen. De eindevaluatie is voorgelegd aan het 

Ermberaad en heeft consensus en breed draagvlak onder de deelnemende partijen.   
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5. TRENDS VOOR AKKER- EN WEIDEVOGELS IN DRENTHE  
 

Gedurende de looptijd van het PvA zijn gegevens bijgehouden over tal van aspecten 

van het boerenlandvogelbeheer. Vogels en nesten zijn bijvoorbeeld geteld en de 

aantallen geschoten vossen bijgehouden. Ook zijn algemene gegevens verzameld, 

zoals het aantal vrijwilligers die in de gebieden bijdroegen aan het PvA.  
 

De centrale vragen aan het einde van het PvA voor de monitoring zijn: 
 

1. Wat zijn de trends voor de ontwikkeling van akker- en weidevogels in Drenthe, 
en hoe verhouden die trends zich in de kansrijke gebieden tot de ontwikkeling 
van deze vogels elders in Drenthe? 

2. Dan zijn er natuurlijk ook afgeleide vragen. Daar waar we verschillen 
constateren, willen we deze bijvoorbeeld zien te verklaren. Wat zijn succes- en 
faalfactoren? In hoeverre dragen b.v. biotoopverbetering en vossenafschot bij 
aan nestsucces en kuikenoverleving.  

 

Bureau Altenburg & Wymenga heeft voor ons de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 

1.  Voor alle acht gebieden (weide- en akkervogelgebieden) is in kaart gebracht 

wat daar in de jaren 2017 - 2019 aan beheer is uitgevoerd. Onder beheer 

verstaan we voor akker- of weidevogels relevant beheer uit het regulier ANLb, 

de Flexibele pot en het natuurbeheer uit het Provinciaal Natuurbeheerplan.  

2.  Voor de gebieden waar nestresultaten (‘levert een ei een levend kuiken op’) 

zijn gemonitord (4 weidevogelgebieden, 2 akkervogelgebieden), zijn deze 

resultaten voor de jaren 2017 - 2019 geanalyseerd in relatie tot aanwezig 

beheer (punt 1). Hiervoor zijn de resultaten van de nesten die op percelen 

liggen met beheer (ANLb + flexibele pot en reservaatbeheer (NBP) vergeleken 

met het nestsucces van nesten waar geen beheer is toegepast. 

3.  In de gebieden waar tellingen plaatsvonden zijn voor de relevante soorten de 

ontwikkelingen in aantallen in de jaren 2017 - 2019 geanalyseerd. Waar 

mogelijk is een relatie gelegd met het beheer (punt 1). 
 

Bevindingen  

Het bureau acht het monitoringprogramma van het PvA omvangrijk. In de 

opgeleverde gegevens van de tellingen en nestsucces ziet het bureau wel 

beperkingen. Daarbij is sprake van deels ontbrekende informatie, bijvoorbeeld van 

telrondes en van exacte locaties van predatiebeheer (en dan vooral rasters) of soms 

is een telmethode niet helemaal goed uitgevoerd. Dit bemoeilijk soms de analyse. De 

looptijd van drie jaar is beperkend voor harde uitspraken over de impact van het PvA.  

 

➔ Het Ermberaad concludeert op basis van de presentatie van Altenburg & 

Wymenga in het Ermberaad van 5 november 2019 dat het over de kernvragen 

op het gebied van monitoring op dit moment nog slechts voorlopige en 

indicatieve uitspraken kan doen. Ook de looptijd van het PvA is beperkend 

voor het kunnen doen van harde uitspraken over de meerwaarde van het PvA. 



 

Eindevaluatie Akker- en weidevogels in Drenthe, Plan van Aanpak 2017-2019 ─ Samen groeien naar een totaal aanpak. (16) 

➔ Het Ermberaad concludeert dat belangrijke verbeteringen in de monitoring 

mogelijk zijn. Altenburg & Wymenga heeft daarvoor aanbevelingen gedaan. 

 

Op dit moment kunnen indicatieve uitspraken worden gedaan over: 

1. de ontwikkelingen in aantallen vogels; 

2. het nestsucces bij verschillende vormen van beheer; 

3. de ontwikkeling van de oppervlakte aan beheerde gronden. 

 

Monitoringresultaten – Meetnet Agrarische Soorten 

Behalve over de analyse van Altenburg & Wymenga beschikken we over gegevens 

vanuit het Meetnet Agrarische Soorten (verder: MAS). Sinds 2011 vindt in Drenthe 

beleidsmonitoring plaats gericht op akkervogels via het Meetnet Agrarische Soorten, 

kortweg: MAS. Via punttellingen worden gegevens verzameld over de verspreiding 

en aantallen akkervogels. Zo wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het agrarisch 

gebied als leefgebied voor broedvogels. Voor de eindevaluatie is gebruik gemaakt 

van zowel de professioneel verzamelde gegevens als gegevens van vrijwilligers.  

Eind 2019 vindt een verdiepingsslag plaats van de MAS-gegevens in samenhang 

met de verder verzamelde gegevens. 

 

Akkervogelgebieden 

De twaalf gekozen doelsoorten voor het leefgebied ‘open akker’ zijn: geelgors, gele 

kwikstaart, grasmus, graspieper, kievit, kneu, kwartel, patrijs, roodborsttapuit, 

scholekster, veldleeuwerik en wulp. De acht belangrijke doelsoorten voor ‘open 

grasland’ zijn: gele kwikstaart, graspieper, grutto, kievit, scholekster, tureluur, 

veldleeuwerik en wulp.  

 

Aan deze doelsoorten heeft de provincie nog drie soorten toegevoegd omdat deze 

aanvullende informatie verschaffen over de kwaliteit van de leefgebieden. Het gaat 

om: blauwborst, fazant en het paapje. Het aantal doelsoorten komt hiermee op 20. In 

Drenthe zijn in de periode 2011-2019 in totaal 1.270 punten geteld op het voorkomen 

van vogels. De telpunten liggen verspreid over akkers met en zonder agrarisch 

natuurbeheer.  Van de 20 doelsoorten scoren er 9 (45%) de hoogste dichtheid 

binnen dit leefgebied. Vier soorten hebben de hoogste dichtheid bij agrarisch 

natuurbeheer: bosrietzanger, grasmus, kwartel en patrijs. Aan de randen van 

agrarisch natuurbeheer scoren echte akkervogels als fazant, geelgors, gele 

kwikstaart en veldleeuwerik de hoogste dichtheden. Steltlopers als grutto en tureluur 

ontbreken en struweelzangers als kneu, paapje en roodborsttapuit hebben de 

laagste dichtheden. Ook wulpen houden zich verre van agrarisch natuurbeheer. 

 

Het leefgebied ‘open akker’ laat voor veel van de doelsoorten hoge dichtheden zien. 

De kansrijke gebieden dragen bij aan deze doelsoorten. Agrarisch natuurbeer zorgt 

voor hogere dichtheden, maar is niet voor alle soorten per se een voorwaarde. 
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Belangrijke vertegenwoordigers van akkers als veldleeuwerik, gele kwikstaart, 

geelgors en wulp scoren hogere dichtheden in gangbaar akkerbouwgebied. 
 

Weidevogelgebieden 

Speciaal voor het PvA wordt sinds 2017 ook binnen de vier kansrijke weidevogel-

gebieden geteld: Ruinerwold, Alteveer-Kerkenveld, Drostendiep en Hunzedal. Deze 

gebieden hebben gezamenlijk een oppervlakte van 17.000 ha. Er is geen verschil 

mogelijk tussen telpunten met weidevogelbeheer en gangbaar beheer. Toch zijn in 

drie jaar tijd voldoende gegevens verzameld om een kwaliteitsbeoordeling van de 

gebieden te kunnen geven.  
 

Van de 20 doelsoorten scoren er vijf de hoogste dichtheid in de weidevogelgebieden. 

Dit zijn de klassieke weidevogelsoorten grutto, kievit, scholekster, tureluur en wulp. 

De gebiedskeuze representeert de betere gebieden in Drenthe met boven-

gemiddelde aantallen steltlopers. Soorten als boompieper, braamsluiper en geelgors 

zijn minder aanwezig in de overwegend open graslanden. 
 

Typische weidevogels scoren de hoogste dichtheden in ‘open grasland’. Toch 

worden ook buiten de open graslandgebieden opvallende dichtheden aan kieviten 

aangetroffen (en lokaal wulpen). Weidevogelbeheer is voor deze soorten niet strikt 

voorbehouden aan gebieden met open grasland. 
 

Monitoringresultaten – ontwikkeling in aantallen vogels  

Op verschillende manieren is gekeken naar de ontwikkeling in aantallen akker- en 

weidevogels. Er is voor deze evaluatie uitsluitend gewerkt met de digitale gegevens.  

Hierna volgen resultaten van de bruikbare gegevens voor de gebieden. 
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Ontwikkeling aantallen akkervogels. 

 

Conclusie over aantallen vogels 

Bij akkervogels lijkt de trend in de gebieden een opwaartse te zijn. Daarbij zijn in 

2019 mogelijk de gunstige telomstandigheden van invloed geweest. Het aantal 

weidevogels vertoont een sterk wisselende trend. Grutto en scholekster laten een 

dalende trend zien. De kievit en de tureluur laten oplopende aantallen zien. Het effect 

van de maatregelen uit het PvA is klein, vanwege het bescheiden areaal aan beheer.  
 

➔ Het Ermberaad concludeert dat op hoofdlijnen de trend voor akkervogels in 
Drenthe gedurende de looptijd van het PvA positief lijkt, terwijl de trend voor 
weidevogels sterk wisselt per soort. 

 

Monitoringresultaten – oppervlakte beheerde percelen 
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Het areaal aan voor akkervogels zwaar beheerde oppervlakte is tijdens de looptijd 

van het PvA met 91% is gegroeid. Bij ‘zwaar beheer’ gaat het om biotoopverbetering 

op agrarische grond. Het areaal aan ten bate van weidevogels beheerde oppervlakte 

is tijdens de looptijd van het PvA met 21% gegroeid. Ook hier gaat het om 

biotoopverbetering op agrarische grond. 
 

AND heeft heel gericht ingezet op uitbreiding van ANLb-hectares in de vier kansrijke 

akkervogelgebieden. Lokaal vond afstemming plaats met aangrenzende TBO’s, 

gemeenten en waterschappen. 
 

De totale groei aan beheer betreft een toename met 450 ha in de akkervogel-

gebieden en 120 ha in de weidevogelgebieden. 70 ha daarvan is gefinancierd met 

middelen uit het PvA.  
 
 

 
De ligging van het beheerd gebied in het kansrijk gebied De Hunze (flexibele pot: in rood, ANLb gebied: in groen). 
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Conclusie over oppervlakte beheerde gronden 

Het areaal aan beheerde gronden is gedurende de looptijd voor het PvA 

toegenomen, met name op agrarische gronden en voor akkervogels. Voor zowel 

akker- als weidevogels geldt dat het totale areaal aan beheerde gronden nog een 

beperkt deel betreft van de als kansrijk aangewezen gebieden. 

Bij akkervogels beloopt het percentage aan beheerd gebied tussen de 4 en 11% van 

het totale areaal aan kansrijke gebieden. Bij weidevogels wordt 2 tot 6.5% van de als 

kansrijk aangewezen gebieden beheerd. Overigens is dit mogelijk een 

onderschatting, maar zonder consequenties voor onze conclusies. De beheerde 

percelen liggen versnipperd binnen de kansrijke gebieden. 

 

➔ Het Ermberaad concludeert dat de uitvoering van het PvA in de meeste 
gebieden te kleinschalig was om een wezenlijk effect op de populatie-
ontwikkeling van akker- en weidevogels te hebben. Alleen het gebied 
Drentsche Aa / Eexterveld benadert het areaal beheer dat minimaal nodig is. 

 

Monitoringresultaten – nestsucces kievit  

Voor de evaluatie is uitsluitend met digitaal beschikbare gegevens gewerkt. Daardoor 

was een beperkte hoeveelheid van het aangeleverde materiaal bruikbaar. Met name 

in het gebied Zuidlaren / De Hunze zijn voor het tweede en derde jaar van het PvA 

bruikbare gegevens over het nestsucces van de kievit opgeleverd. Hiermee is 

berekend wat het verschil is in uitkomstpercentage van de nesten op beheerde 

percelen en op onbeheerde percelen. De berekeningen laten zien, dat beheer 

inderdaad lijkt bij te dragen aan het broedsucces. 
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Conclusie over bijdrage van beheer 

De percentages duiden erop dat het PvA op het vlak van het broedsucces wel 

degelijk positieve effecten heeft op de populatie van de doelsoorten. 

De effecten van predatiebeheer worden in de volgende fase geanalyseerd.  

 

➔ Het Ermberaad concludeert dat het beheer vanuit het PvA inderdaad lijkt bij te 
dragen aan het broedsucces. 

 

Monitoringresultaten – deelname agrariërs, grondeigenaren en vrijwilligers 

Voor het boeken van resultaten leunen we op betrokkenheid van vrijwilligers, 

grondeigenaren en boeren. We staan stil bij de inzet die zij hebben geleverd. 
 

Inzet voor weidevogels 

Wulp. 

 

Weidevogelbeheer door vrijwilligers vond ook voor de komst van het PvA al plaats. 

De bestaande inzet betreft binnen pilotgebieden 67 vrijwilligers en circa 150 boeren 

(waarvan in 2019 13 met een contract) 2. De extra inspanningen van deelnemers 

voor maatregelen uit het PvA in de pilotgebieden zijn door LBD, als 

maatregelenmakelaar weidevogels, op uren gezet: 
 

onderdeel PvA extra uren in 2017 extra uren in 2018 extra uren in 2019 

weidevogelbeheer 552 588 660 

gebiedsbijeenkomsten 80 40 128 

Ermberaad 42 42 63 

jacht 1.800 1.800 1.800 

monitoring 96 108 108 

    

aantal extra uren 2.570 2.578 2.759 

                                                      
2 Overigens zijn buiten de pilotgebieden op beperkte schaal ook lokale initiatieven van groepen en boeren ondersteund. 
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Er is bovendien veel werk en inzet door agrariërs geleverd om maatregelen in het kader 

van de landelijke subsidieaanvraag Niet Productieve Investeringen (verder: NPI) in kaart 

te brengen. Deze zijn vooral gericht op optimalisatie van bestaande maatregelen en 

aanleg van nieuwe plas-dras. 

 

Inzet voor akkervogels 

Gele kwikstaart. 

 
Het aantal deelnemers voor maatregelen uit het PvA is door AND, in haar rol van 
maatregelenmakelaar akkervogels, in kaart gebracht. 
 
 

aantal deelnemers /  
kansrijk gebied 

agrarisch 
nat. beh. 

2017 

aanplant 
struweel 

2017 

agrarisch 
nat. beh. 

2018 

aanplant 
struweel 

2018 

agrarisch 
nat. beh. 

2019 

aanplant 
struweel 

2019 

Drentsche Aa / Eexterveld 3  3 1 4 2 

Veenkoloniën /  
Odoorn-Westdorp 

21  43  64 7 

De Broekstreek 13  17  19 6 

Langeloo-Zeijen-Huis ter 
Heide 

6  6  9  

aantallen deelnemers 43 0 69 1 96 15 
 

 

Waar vanuit AND in 2017 75 mensen meewerkten aan uitvoering van maatregelen 

uit het PvA, betreft het over het jaar 2019 ruim 150 agrariërs en vrijwilligers. Daar-

naast hebben diverse agrariërs werk en inzet geleverd op biotoopverbetering en zijn 

informatieborden geplaatst. Opgemerkt moet daarbij worden dat agrarisch 

natuurbeheer in de ANLb-gebieden (zie kaart in 2. Essentie van het Plan van 

Aanpak) ook zonder het PvA plaatsvindt. 

 

➔ Het Ermberaad ziet dat de bijdragen van vrijwilligers, grondeigenaren en 
boeren toenemen en belangrijk hebben bijgedragen aan het bereiken van de 
doelen van het PvA. 
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Monitoringresultaten – vervolg 

Bureau Altenburg & Wymenga doet nog verdiepende analyses met de beschikbare 

data. Dit betreft onder andere gegevens die door de vrijwilligers zijn verzameld maar 

niet digitaal beschikbaar zijn. Die resultaten komen eind 2019 beschikbaar. 

 

Het bureau gaat in haar verdiepende analyse in ieder geval kijken naar aspecten van 

predatie (de bemachtigde vossen in kansrijke gebieden, de frequentie van het 

voorkomen van vossen op cameravallen) en analyseert samen met het 

Kenniscentrum akkervogels de MAS-gegevens de professionele tellingen in de 

gebieden verder. De resultaten zijn bruikbaar voor het vervolg op het PvA.  
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6. EVALUATIE – TROTS  
 

… op het vele werk dat wordt verzet 

In onze ijver om betere resultaten te behalen, gaan we vaak voorbij aan alles wat 

goed gaat. Uit de in de inleiding van dit document opgenomen opsomming blijkt 

echter al dat er ontzettend veel werk is en wordt verzet. Vrijwilligers doen dit 

onbetaald en in vrije tijd, uit liefde voor de vogels. Organisaties als Landschaps-

beheer Drenthe en Agrarische Natuur Drenthe, maar ook veel deelnemers uit het 

Ermberaad, boeren en grondeigenaren staken uit betrokkenheid eigen uren in de 

uitvoering van het PvA.  

 

Veel inzet is gepleegd om de akker- en weidevogelbescherming van een openstelling 

vanuit extra Europese middelen (NPI subsidie) te laten profiteren. Diverse 

onderdelen zijn toegekend, zoals verplaatsbare rasters, drone, keverbanken, 

aanplant struweel, nestkasten en plas-dras-pompen. In de pilot nieuw toekomstig 

landbouwbeleid is in 2019 Vogelvriendelijke graan (‘breder zaaien’) gerealiseerd.  

De vraag uit het veld om iets voor akker- en weidevogels te kunnen doen, bleek 

daarbij groter dan de beschikbare middelen. Met de middelen die konden worden 

toegekend, werden extra maatregelen voor akker- en weidevogelbeheer genomen. 
 

Aanleg van een ‘keverbank’           Uitleg over de ‘keverbank’ 

 

… op elke akker- en weidevogel in Drenthe 

In het Ermberaad zijn we het erover eens dat biotoopverbetering essentieel is voor 

het broedsucces. Jaarlijks worden mede daardoor in de kansrijke akker- en 

weidevogelgebieden vogels gespot en elke gespotte akker- en weidevogel wakkert 

het enthousiasme onder vrijwilligers en boeren aan. Bestrijding en voorkoming van 

predatie kan helpen bij de kans dat de uit hun ei gekropen vogeltjes ook vliegvlug 

geraken. Naar de daarvoor bepalende factoren is bij de wulp onderzoek gedaan. 

 

 

 



 

Eindevaluatie Akker- en weidevogels in Drenthe, Plan van Aanpak 2017-2019 ─ Samen groeien naar een totaal aanpak. (26) 

… op de samenwerking in het Ermberaad 

We zijn ook trots op de samenwerking in het Ermberaad. Het Ermberaad bestaat uit 

partijen van diverse pluimage, met deels tegengestelde overtuigingen en belangen.  

Het Ermberaad is een katalysator voor uitwisseling van standpunten gebleken. Het 

leidt er langzaam maar zeker toe dat partijen elkaar ook op gebiedsniveau steeds 

beter weten te vinden. Zo hebben de wildbeheereenheden in een aantal gebieden 

van terreinbeheerders toestemming gekregen om de vos met lichtbakken te bejagen. 

 

Waar zijn we nog meer trots op? 

➔ De door IVN ontwikkelde lespakketten akker- en weidevogels zijn super3. 

➔ De veldexcursies vanuit het Ermberaad smaken naar meer.  

➔ Het Ermberaad is blij met haar onafhankelijke voorzitter, de heer Bennema. 

Grutto. 

 

  

                                                      
3 De lespakketten akker- en/of weidevogels zijn sinds het schooljaar 2016-2017 aan 173 scholen in Drenthe verstrekt. 
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7. EVALUATIE – TERUGKERENDE DISCUSSIEPUNTEN 
 
Een aantal onderwerpen blijft in het Ermberaad gevoelig liggen. Om in de toekomst 

effectiever te kunnen acteren, is het nodig om op in elk geval twee van deze punten 

stappen te zetten. 

 
1. Akker- en weidevogels 

Landelijk gezien is Drenthe belangrijker voor akkervogels dan voor weidevogels. In 

de eindevaluatie rees de vraag of er om die reden voorrang verleend zou moeten 

worden aan akkervogels boven weidevogels. Vanuit het stelsel van de ANLb, waaruit 

de provincie Europese cofinanciering put, gelden landelijke criteria voor de keuze 

van de leefgebieden voor open akker en open grasland. De mogelijkheid tot het 

kunnen (ver)leggen van accenten voor akker- en weidevogels kan slechts 

gedeeltelijk door de provincie Drenthe worden bepaald. Er hangen dus financiële 

consequenties aan deze discussie. 

 

Het Ermberaad is blij met alle beschermende activiteiten ten bate van 

boerenlandvogels. Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat de beheerinspanningen niet 

in heel Drenthe kunnen plaatsvinden. Door de beschikbare middelen geconcentreerd 

in de betere gebieden in te zetten krijgen de boerenlandvogels de meeste kansen. 

We willen het verschil maken door ons te richten op de voor Drenthe belangrijke 

soorten. 

 
➔ Het Ermberaad adviseert om in de aanloop naar een nieuw Uitvoeringsplan de 

discussie over akker- en weidevogels te richten op Drentse doelsoorten. 

 

2. Predatiebeheer 

De voor- en tegenstanders van predatiebeheer zijn in het Ermberaad naar elkaar 

toegegroeid. Alle partijen beseffen dat zowel biotoopverbetering als predatiebeheer 

bij kunnen dragen aan het herstel van populaties. Predatiebeheer en 

biotoopverbetering kunnen gezien worden als volumeknoppen; het zijn geen on/off 

processen. Omdat partijen elkaar op dat vlak steeds beter verstaan, kunnen de 

maatregelen en uitvoering in het veld beter verlopen. Mei 2019 is een wrap-up 

onderzoek met de laatste stand van de wetenschap over predatiebeheer in Drenthe 

opgeleverd. Met de verzamelde inzichten gaat het Ermberaad aan de slag om op dit 

punt verdere consensus te bereiken. 

 
➔ Het Ermberaad adviseert om in een nieuw Uitvoeringsplan de resultaten van de 

discussie over predatiebeheer en biotoopverbetering mee te nemen. 

 

  



 

Eindevaluatie Akker- en weidevogels in Drenthe, Plan van Aanpak 2017-2019 ─ Samen groeien naar een totaal aanpak. (28) 
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8. EVALUATIE – WAT KAN BETER?  
 

In de eindevaluatie zijn veel zaken naar voren gekomen die verbeterd kunnen 
worden. In de gesprekken met Martha Buitenkamp hebben deelnemers tal van 
verbeterpunten aangedragen. Het rapport van Altenburg & Wymenga over de 
monitoring is kritisch te noemen, maar bevat tegelijkertijd veel aanknopingspunten 
voor een verbeterde opzet van toekomstige monitoring. We zetten de belangrijkste 
verbeterpunten op een rij. 
 

1. Maak de inzet op akker- en weidevogelbescherming structureel 

‘Samen groeien naar een totaalaanpak’, lieten de partijen destijds als ondertitel voor 
het PvA optekenen. Na drie jaar kunnen we zeggen dat we een aardig eind op weg 
zijn. We kunnen elkaar als partijen in het Ermberaad steeds beter vinden en ook de 
samenwerking in gebieden krijgt steeds meer gestalte. Om deze winst te behouden, 
is het nodig om de aanpak voort te zetten. Langjarig en dus met structurele 
financiering en met blijvende betrokkenheid van boeren, grondeigenaren en 
vrijwilligers, want dan loont het voor alle betrokken partijen het meest om in de 
samenwerking te blijven investeren. 
 

➔ Het Ermberaad adviseert om de inzet op akker- en weidevogelbescherming 

structureel te maken. 
 

2. Schaal de akker- en weidevogelbescherming op 

Met dit PvA alleen gaan we de akker- en weidevogels in Drenthe niet redden, 
beseften de partijen uit het Ermberaad zich bij het van start gaan van het PvA. Dit 
blijkt ook uit de eerste monitoringresultaten (zie ook ‘5. Trends voor akker- en 
weidevogels in Drenthe’). Om echt een verschil te kunnen maken voor de Drentse 
akker- en weidevogels, is het nodig om de aanpak te versterken. Dit is de ambitie 
van het Ermberaad. Het rapport ‘Scenariostudie Akkervogels - ecologische baten en 
financiële kosten van scenario’s voor intensiever akkervogelbeheer’ geeft inzicht in 
de ondergrens aan beheer areaal. 

Het Ermberaad wil meer doen in de kansrijke gebieden en meer ruimte creëren om 
ook buiten de kansrijke gebieden initiatieven vanuit het veld te ondersteunen. Het is 
de moeite waard om te onderzoeken of de leefgebieden voor de kievit en de wulp 
kunnen worden uitgebreid. Dat gebeurt bij voorkeur binnen de systematiek en het 
budget vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap.  

Verder verdient het aanbeveling om te kijken welke ‘synergie-effecten’ er te bereiken 
zijn met o.a. de provinciale programma’s Natuurlijk Platteland, Boer-Burger-
Biodiversiteit (natuurinclusieve landbouw) en Toekomstgerichte landbouw, alsmede 
met het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel en het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Het blijft daarbij nodig om de middelen zodanig in te zetten dat die 
het meest bijdragen aan de doelsoorten. 

 

➔ Het Ermberaad adviseert om, met dit in gedachten, extra middelen voor akker- en 

weidevogelbescherming vrij te maken en daarbij te blijven prioriteren. 
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3. Richt coördinatie van de akker- en weidevogelbescherming onafhankelijk in 
 

Gedurende de looptijd van het PvA hebben we gezien dat medewerkers van 

provincie en de maatregelenmakelaar, ingevuld vanuit AND en LBD, naast hun rol bij 

het uitvoeren van het PvA ook andere rollen vervulden, over productplannen, ANLb 

en vrijwillig weidevogelbeheer. Vanuit het PvA diende de maatregelenmakelaar ook 

een provinciale rol te vervullen. Partijen hebben te maken met een achterban met 

eigen wensen. De partijen werden niet altijd als onafhankelijk gezien. Dit kwam (het 

beeld van) een zuivere uitvoering van het PvA niet ten goede.  
 

➔ Het Ermberaad adviseert om de (regie op de) uitvoering van de akker- en 

weidevogelbescherming zo te organiseren dat rollen niet door elkaar lopen. 
 

4. Samenwerking en deelname in gebieden moet verbeteren 
 

Op gebiedsniveau is veel winst te halen. ‘Er moet krachtig worden ingezet op 

samenwerking bij de uitvoering / uitvoerders in de gebieden’, wordt in de evaluatie 

van Martha Buitenkamp duidelijk geconcludeerd. Blijkens haar evaluatie zou dit niet 

de gebiedsmakelaar zijn, maar een onafhankelijk gebiedscoördinator. De opgave is 

meer grondeigenaren te laten meedoen en de partijen uit het Ermberaad beter te 

laten samenwerken. Ook kunnen de gebiedsplannen verbeterd worden c.q. meer 

diepgang krijgen. Dat kan helpen bij de afstemming en rolverdeling. Ook is meer 

aandacht nodig voor vrijwilligers en het belang ervan. Jaarlijks kan in elk gebied een 

gemeenschappelijk aftrapmoment voor de vogelbescherming worden gehouden. 
 

➔ Het Ermberaad adviseert om voor kansrijke gebieden een gebiedscoördinator te 

benoemen en deze met partijen uit die gebieden de bestaande gebiedsplannen 

te laten verbeteren. De gebiedscoördinator gaat ook met partijen in het veld in 

gesprek om te kijken hoe zij beter kunnen worden ondersteund bij hun werk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers controleren de percelen waar boeren de grond gaan bewerken op nesten. 
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5. Verhelder rol en positie van het Ermberaad 

Het Ermberaad vormt het hart van de samenwerking tussen partijen in het PvA. 

Onduidelijkheid bestaat er echter over de rol van het overleg. Gaat het om beleid, 

beheer of uitvoering? Is de rol van het Ermberaad informatie uitwisselen, platform, 

geldverdeler, onderhandelingstafel, klankbord, advies, besluit? Helderheid hierover is 

er nu niet. Het Ermberaad functioneert daarnaast los van andere overlegvormen 

tussen partijen en provincie. Dit komt de aansluiting op andere beleidsterreinen niet 

ten goede. Het lijkt bovendien verstandig om de lijn vanuit het Ermberaad naar het 

bestuur te versterken. Opties zijn onder andere om het Ermberaad als subcommissie 

onder de provinciale Commissie Landelijk Gebied te positioneren en om het 

Ermberaad een eigen ‘werkplek’ te geven.  
 

➔ Het Ermberaad adviseert om de rol en positie van haar overleg uit te schrijven. 

Betrek hierbij ook de wens van enkele leden om het Ermberaad zelfstandiger van 

de provincie te laten functioneren.  

Wintervoedselveldje voor akkervogels. 

 

6. Verwacht niet te veel van private financiering van de ‘flexibele pot’ 

We moeten constateren dat het gedurende de looptijd van het PvA van drie jaar te 
weinig gelukt is om extra middelen te generen voor de flexibele pot. Alleen 
overheden (provincie, gemeenten en waterschap) bleken bereid om een bijdrage aan 
de flexibele pot te leveren. Daar wil het Ermberaad op blijven inzetten, al heeft dit 
belangrijke beperkingen in verband met de staatssteun aspecten. Van bijdragen door 
private partijen is geen sprake geweest, al zijn wel pogingen ondernomen. Ons idee 
is dat deze partijen, zoals Rabobank en FrieslandCampina, liever geld in eigen 
biodiversiteitsprogramma’s steken.  
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➔ Het Ermberaad adviseert om voor de flexibele pot niet meer uit te gaan van 

bijdragen door externe private partijen. Wel blijven we inhoudelijke verbinding 

met deze partijen zoeken. 
 

7. Professionaliseer de monitoring 

Uit de monitoringresultaten kunnen we nu nog niet opmaken welk effect het PvA op 

de aantallen akker- en weidevogels in Drenthe heeft. Dat vereist langjarige en 

eenduidige gegevensverzameling. Hiervoor is in het PvA een hoge standaard 

gesteld, waarbij een belangrijke rol is toegekend aan vrijwilligers. De inzet van 

vrijwilligers bij monitoring heeft onvoldoende bruikbare gegevens opgeleverd. De 

rapportage van Altenburg & Wymenga biedt handvatten om uitvoering en effectiviteit 

van monitoringwerkzaamheden te verbeteren.  

 

➔ Het Ermberaad adviseert om nogmaals te kijken naar het ambitieniveau voor 

monitoring van het akker- en weidevogelbeleid. Het Ermberaad wil daarbij de 

monitoring op basis hiervan, indachtig de adviezen van Altenburg & Wymenga, 

professionaliseren. Het hiervoor beschikbare budget speelt daarbij een rol. 
 

8. Het Ermberaad wil meer uit zichzelf halen 

Het Ermberaad denkt dat het nog meer uit haar zelf kan halen. De onderlinge 

tegenstellingen zijn nog niet op alle punten overbrugd. Nu is dat geen doel op zich, 

maar op een aantal onderwerpen zou het wel helpen als partijen nader tot elkaar 

komen (zie ook onder ‘Evaluatie – Terugkerende discussiepunten’). Wanneer het 

even spannend wordt, doen partijen soms een beroep op hun aan het PvA 

toegevoegde ‘addenda’ (voorbehouden). Dat helpt niet om een stap voorwaarts te 

zetten. Het doel is om van elkaar te leren. De (mentale) ruimte voor kennis / leren bij 

de partners moet daarvoor groter worden bij de partners.  
 

➔ Het Ermberaad adviseert om aan het bevorderen van een open dialoog bij het 

opstellen van een nieuw Uitvoeringsplan expliciete aandacht te besteden. 
 

Verdere aanbevelingen: 

➔ Breng het aanvragen van de ontheffingen voor de Wet natuurbescherming vanuit 
het Ermberaad voor jacht op vossen met lichtbakken onder bij de 
Faunabeheereenheid (FBE). 

➔ Overweeg vanuit de toekomstige rol van het Ermberaad om de samenstelling van 
het Ermberaad aan te passen. 

➔ Werk vanuit het Ermberaad in de nieuwe rol met een jaarplan en jaarrapportages. 

➔ Zorg ervoor dat de in het Ermberaad gemaakte afspraken bij de deelnemende 
organisaties intern goed worden teruggekoppeld en opgepakt. 

➔ Het Ermberaad wil haar werkzaamheden nog meer uitdragen naar een breed 
publiek. 
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9. VERVOLG 
 

Alles overziend komen we als Ermberaad tot de conclusie dat we onze samen-

werking ten bate van boerenlandvogels in Drenthe willen voortzetten. Het 

gezamenlijke doel is de moeite waard om voor te knokken, de betrokkenheid en inzet 

van boeren, grondeigenaren en vrijwilligers is enorm en het draagvlak onder brede 

lagen van de bevolking is groot. We willen daartoe conform de hierboven gestelde 

aanbevelingen in het Ermberaad werken aan een nieuw Uitvoeringsplan akker- en 

weidevogels Drenthe. 

 

De uit de eindevaluatie naar voren gekomen aanbevelingen behoeven een nadere 

uitwerking. Sommige voorstellen zijn zelfs alleen nog ons Ermberaad van 5 

november 2019 besproken. Het nieuwe Uitvoeringsplan moet, wat ons betreft, vanuit 

het Ermberaad worden samengesteld en geschreven. De leden zullen hiermee in 

werkgroepjes aan de slag gaan. Medio 2020 moet het gereed zijn, zodat het kan 

worden voorgelegd aan de provincie en we het veldseizoen 2021 in de nieuwe opzet 

kunnen starten. De werkzaamheden aan akker- en weidevogelbescherming kunnen 

dan in 2020 nog gebeuren conform het PvA. 

 

De leden van het Ermberaad, en de vele mensen waarvan zij voor de uitvoering haar 

plannen afhankelijk is, zien ernaar uit om met een nieuw plan nog meer en nog 

betere resultaten te laten zien. Dit opdat het Drentse boerenland zich verder vult met 

karakteristieke boerenlandvogels, waaronder veldleeuwerik, kievit, scholekster, gele 

kwikstaart, patrijs, geelgors, grutto en wulp! 

 

Het Ermberaad. 
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BRONMATERIAAL 
 

✓ Akker- en weidevogels in Drenthe, Plan van Aanpak 2017-2019 - ‘Samen groeien 
naar een totaal aanpak’. 
 

✓ Voortgangsrapportages van het Ermberaad over uitvoering van het PvA over de 
jaren 2017, 2018 en 2019. 

 
✓ Tussenrapportage bureau Altenburg & Wymenga – ‘Evaluatie monitoring Plan 

van Aanpak Akker- en weidevogels Drenthe. Bouwsteen voor toekomstige 
monitoring Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels’. 

 
✓ Presentatie bureau Altenburg & Wymenga in Ermberaad van 5 november 2019 

over tussentijdse resultaten analyse monitoringgegevens. 
 

✓ Overzicht MAS Resultaten Drenthe 2011-2019 van Kenniscentrum Akkervogels. 
 
✓ Rapport bureau Anantis – ‘Evaluatie PvA Akker- en Weidevogels’. 

 
 

  



 

Eindevaluatie Akker- en weidevogels in Drenthe, Plan van Aanpak 2017-2019 ─ Samen groeien naar een totaal aanpak. (36) 

 



EINDEVALUATIE PvA
Akker- en Weidevogels
in Drenthe 2017-2019



Het ERM-beraad, de deelnemers:

2 van 30



PLAN van AANPAK: 2017-2019

+  “ja, maar…” van enkele deelnemers 
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Waar, wanneer, wat...
• Niet in heel Drenthe

• Kansrijke gebieden

• 3 seizoenen febr 2017 - juni 2019

• Samenwerkende partijen

• Bescherming door:
- biotoopverbetering
- predatiebeheer (vos)
- monitoring
- educatie, communicatie
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EINDEVALUATIE

VERANTWOORDING AFLEGGEN AAN GS EN PS

MET HULP VAN:

… ADVIESBUREAU ANANTIS

(Martha Buitenkamp)

… BUREAU ALTENBURG & WYMENGA BV

(Ronald de Jong & Ernst Oosterveld)

EVALUATIE >>> CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

BREED DRAAGVLAK DOOR PARTIJEN ERMBERAAD 6 van 30



Financiële middelen voor drie jaar

€ 220.000,=   incl. flexibele pot en lesprogramma IVN

€ 126,000,= maatregelenmakelaar

€ 346,000,=   beschikbaar voor PvA

€    36.000,=  extra voor MONITORING

€    12.000,=  wrap-up literatuur PREDATIE

€    50.000,=  EINDEVALUATIE externen

€    10.000,=  kuikenoverleving KIEVIT

€      5.000,= kuikenoverleving WULP
eee

€  113.000,=  extra middelen voor PvA

Totaal aan provinciale middelen:  € 459.000,=
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Financiële bijdragen van externen

• Provincie Drenthe, enkele gemeenten en de 
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
hebben bijdragen geleverd aan PvA-activiteiten

• Geen bijdragen van private partijen,
banken, voedingsindustrie

• Teleurstellende respons flexibele pot
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Werken in gebieden
met maatregelenmakelaars
• Deelnemers zoeken, afspraken maken & vastleggen

• Vrijwilligers werven, opleiden & instructies geven

• Acties voorbereiden

ACTIES:
aanleggen plasdras, aanbrengen vossenrasters, plaatsen camera’s, 
planten struweel, zaaien, nakomen maai-afspraken, tellen nesten, 
volgen, beschermen, aanvragen vergunningen/ontheffingen lichtbak 
jacht op vos en instrueren van WBE’s …
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Resultaat na 3 seizoenen

Toename areaal:

• Akkervogels  → 91% groei 450 ha

• Weidevogels → 21% groei 120 ha

• daarvan vanuit PvA gefinancierd 70 ha

• 70 ha uit Flexibele pot (Drenthe):       € 70.000,=

• Overige 500 ha vanuit ANLb (EU):  € 1,2 miljoen

• Biotoopverbetering op agrarische grond helpt
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Deelnemende boeren en inzet vrijwilligers

• Aantal vrijwilligers, 
grondeigenaren, boeren
nam toe binnen kansrijke 
gebieden.

• Ook buiten de kansrijke 
gebieden zijn vragen 
gehonoreerd.

• Vraagt veel energie en 
communicatie in het veld.

• Vraagt veel van de 
maatregelenmakelaar.

boer

vrijwilligers
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akkervogels: toename                 weidevogels: wisselend beeld

Let op: gebrekkige gegevens, bescheiden areaal, korte periode

Resultaten monitoring
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Beheerevaluatie o.b.v. Meetnet Agrarische Soorten

i.s.m. Grauwe Kiekendief, Kenniscentrum Akkervogels  
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Conclusies
• PvA + beheer onderscheidt zich positief voor struweelvogels en hoenders.

• Voor Openakkerzangers en steltlopers geen verschil.

Struweelvogels Openakkerzangers Steltlopers Hoenders

Binnen PvA, met beheer + 0 0 ++

Binnen PvA, zonder beheer 0 0 0 +

Buiten PvA ref ref ref ref

Gemiddelde dichtheden in

PvA-akkervogelgebieden 2017-2019

ref = referentie / − = lagere dichtheid / 0 = geen verschil / + = hogere dichtheid / ++ = nog hogere dichtheid 

Resultaten

Analyse i.s.m. Kenniscentrum Akkervogels 14 van 30

Struweelvogels = Grasmus+Kneu+Roodborsttapuit
Openakkerzangers = Veldleeuwerik+Graspieper+Gele kwikstaart
Steltlopers = Kievit+Scholekster+Wulp
Hoenders = Fazant+Kwartel+Patrijs



Conclusie

Gebieden met beheer onderscheiden zich positief voor beide soortengroepen.

Openakkerzangers Steltlopers

Binnen PvA, met beheer + ++

Binnen PvA, zonder beheer 0 +

Buiten PvA ref ref

Gemiddelde dichtheden in

PvA-weidevogelgebieden 2017-2019

ref = referentie / − = lagere dichtheid / 0 = geen verschil / + = hogere dichtheid / ++ = nog hogere dichtheid

Resultaten

Analyse i.s.m. Kenniscentrum Akkervogels 15 van 30

Openakkerzangers = Veldleeuwerik+Graspieper+Gele kwikstaart
Steltlopers = Kievit+Scholekster+Wulp



Conclusies

• Met de struweelvogels gaat het goed,

met openakkerzangers en hoenders minder goed.

• Geen verschillen tussen beheertypen:

(nog) geen effect waarneembaar van PvA.

Struweelvogels Openakkerzangers Steltlopers Hoenders

Binnen PvA, met beheer + − geen data −

Binnen PvA, zonder beheer + − geen data −

Buiten PvA + − geen data −

TRENDS in PvA-akkervogelgebieden 2011-2019

− = negatieve trend / 0 = geen trend / + = positieve trend 

Resultaten

Analyse i.s.m. Kenniscentrum Akkervogels 16 van 30

Struweelvogels = Grasmus+Kneu+Roodborsttapuit
Openakkerzangers = Veldleeuwerik+Graspieper+Gele kwikstaart
Steltlopers = Kievit+Scholekster+Wulp
Hoenders = Fazant+Kwartel+Patrijs



Samenvatting MAS-onderzoek
(Meetnet Agrarische Soorten)

• Dichtheden in PvA-akkervogelgebieden en PvA-
weidevogelgebieden +beheer onderscheiden zich positief.

• Trends van struweelvogels, openakker-zangers en hoenders 
in akkergebieden laten (nog) geen effect van PvA zien.
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Camera-onderzoek in ‘Drentsche Aa | Eexterveld’ (2018 en 2019)

Eext
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Camera-opstelling in Drentsche Aa | Eexterveld (2018 en 2019)

Oostrand

Eexterveen

Eexterveld

tussen N33 

en Hagenend

Oostrand

Rotteveen
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Resultaten camera-onderzoek

Conclusies

• Activiteit van predatoren is beperkt: 0,05 - 0,33 predatoren per dag.

• Oostrand Eexterveld wordt wat intensiever door predatoren bezocht dan beide andere locaties.

Oostrand

Eexterveld

Tussen N33 

en Hagenend

Oostrand

Rotteveen

Predator 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Vos 0,03 0,01 0,03 0,05 0,02 0,01

Das 0,01 0,05 0,02

Steen- of Boommarter 0,01 0,03 0,02

Bunzing 0,02 0,02 0,03

Huiskat 0,03

Buizerd 0,02 0,02

Torenvalk 0,04 0,02

groep zwarte kraaien 0,13 0,05

groep kauwen / roeken 0,05 0,15

groep meeuwen 0,11

Eindtotaal 0,33 0,30 0,05 0,10 0,09 0,09 0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Oostrand
Eexterveld

Tussen N33
en Hagenend

Oostrand
Rotteveen

2018

2019
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Vossenraster in ‘Zuidlaren | Hunze’ in 2019

Uitgerasterde

nesten
Referentie

nesten
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29

8

Uit Niet uit

6

1

Uit Niet uit

7

Uit Niet uit

Resultaten vossenraster ‘Zuidlaren | Hunze’

Nesten binnen raster Nabijgelegen nesten buiten raster Alle nesten buiten het raster

Vergelijking predatieverlies van steltlopernesten met bekend nestresultaat

Conclusies

• Binnen het raster is geen predatieverlies. Het verschil is beperkt vergeleken met het 

verlies van 14% in het nabijgelegen gebied met veronderstelde vergelijkbare predatiedruk.

• Het predatieverlies binnen het raster is beduidend lager dan het gemiddelde verlies van 

22% van alle nesten buiten het raster in PvA gebied ‘Zuidlaren | Hunze’.
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Monitoring
(te) ambitieus?!

• Opgeleverde gegevens door vrijwilligers beperkt

• Ontbrekende informatie

• Exacte locaties niet overal bekend

• Telmethode niet overal goed/volledig uitgevoerd

• Aanbevelingen van Altenburg & Wymenga belangrijk

• Verdere professionalisering noodzakelijk!!
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Terugkerende DISCUSSIE punten

1.  Akkervogels en/of Weidevogels

• Drenthe belangrijker voor akkervogels dan voor weidevogels

• Vooral richten op voor Drenthe belangrijke soorten

• Let op:
keuzes kunnen financiële consequenties hebben i.v.m. Europese cofinanciering

2.  Biotoopverbetering en/of Predatiebeheer

• Beide zijn belangrijk, aanvullend
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Vossenafschot in de PvA-weidevogelgebieden
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Geschoten vossen in de periode 1 november – 1 juli      (gegevens FRS 2014-2019)

Conclusie

In de PvA-weidevogelgebieden (m.u.v. Alteveer|Kerkeveld) is gedurende de PvA-jaren 

het aantal afgeschoten vossen aanzienlijk toegenomen (meer dan verdubbeld). 
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• Afschotgegevens zijn een maat voor de bejagings-

inspanning en nauwelijks voor de predatiedruk.

• Afschotperiode januari - juni is het meest effectief (voor 

het verlagen van vossenactiviteit in het broedseizoen).

• Om praktische redenen kan uitbreiding tot 

november/december - juni nodig zijn.

• Voor de feitelijke predatiedruk is het nodig om 

predatieverliezen te meten met camera's bij nesten.

Afschotgegevens VOS in relatie tot 

bescherming weide- en akkervogels
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AANBEVELINGEN (1)

• Om werkelijk het verschil te maken moeten
zowel INZET als MIDDELEN omhoog

• Beschrijf:
ROL, SAMENSTELLING en POSITIE van platform en deelnemers

• Zet de MONITORING professioneler op
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AANBEVELINGEN (2)

• Leg nadruk op KANSRIJKE GEBIEDEN

• Vooral richten op DRENTSE DOELSOORTEN

• Accent op SAMENWERKING IN HET VELD
(gebiedscoördinatoren)

• Meer deelnemende GRONDEIGENAREN
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SYNERGIE-effecten provinciale programma’s

• Natuurlijk Platteland

• Boer – Burger - Biodiversiteit
(natuurinclusieve landbouw)

• Toekomstgerichte landbouw

• Deltaplan Biodiversiteitsherstel

• Soortenrijk Drenthe

• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
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HOE NU VERDER?

• ERM-beraad wil een nieuw UITVOERINGSPLAN

(incl. begroting) maken, op basis van deze

eindevaluatie met aanbevelingen.

• Medio 2020 gereed t.b.v. BESLUITVORMING najaar 2020,

zodat er vanaf 2021 in ‘t veld mee gewerkt kan worden.

• Ondertussen seizoen 2020 “voortzetting” als daarvoor.
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Evaluatie effectiviteit Plan van Aanpak 
Akker- en Weidevogels Drenthe  

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek 

Ernst Oosterveld 
Ronald de Jong 

Eerste resultaten 2017-2019 op hoofdlijnen 



Doelstelling 

Volgens notitie “Eindevaluatie monitoring 2019”: 
 

1.  effectvergelijking tussen gebieden 

2.  evaluatie deelname / inzet 

3.  evaluatie biotoop/gebiedskwaliteit 

4.  effectiviteit voor de weide- en akkervogels  

5.  effectiviteit predatiebeheer (resultaten cameravallen, 
beheerde vossen) 



Fasering 

 
A. Evaluatie beschikbaarheid, kwaliteit en doeltreffendheid van 

monitoringsgegevens 
 

B. Evaluatie resultaten 

  B1 Evaluatie trends op hoofdlijnen 

 B2  Gebiedsevaluaties 

  



Fasering 

 
A. Evaluatie beschikbaarheid, kwaliteit en doeltreffendheid van 

monitoringsgegevens 
 

B. Evaluatie resultaten 

  B1 Evaluatie trends op hoofdlijnen 

 B2  Gebiedsevaluaties 

  



A. Conclusies in een notendop 
 

 Monitoringsprogramma omvangrijk 

 Methodische tekortkomingen 

 Niet alles adequaat geregistreerd  

 Diverse aanbevelingen voor verbetering 

 

 Op onderdelen bruikbare gegevens 

 Alleen kwalitatieve, indicatieve uitspraken op hoofdlijnen mogelijk 



Fasering 

 
A. Evaluatie beschikbaarheid, kwaliteit en doeltreffendheid van 

monitoringsgegevens 
 

B. Evaluatie resultaten 

  B1 Evaluatie trends op hoofdlijnen 

 B2  Gebiedsevaluaties 

  



Volgens notitie “Eindevaluatie monitoring 2019”: 
 

1.  effectvergelijking tussen gebieden 

2.  evaluatie deelname / inzet 

3.  evaluatie biotoop/gebiedskwaliteit 

4.  effectiviteit voor de weide- en akkervogels  

5.  effectiviteit predatiebeheer (resultaten cameravallen, 
beheerde vossen) 



Analyses hoofdlijnen op basis van bruikbare gegevens 

• Ontwikkeling oppervlakte beheer 

• Nestsucces bij verschillende vormen van beheer 

• Aantalsontwikkeling  BTS-gebieden weidevogels 



•  Kansrijke gebieden PvA 

•  Lichtbakontheffing 

•  Begrenzing monitoring  

    (vogels + beheer) 
 

Onderzoeksgebieden 



Ontwikkeling oppervlakte beheer 



Gebiedsaandeel beheer 4-11%   
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Voor akkervogels relevant beheer in de 4 PvA akkervogelgebieden 

Zwaar beheer 
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Beheer in de 4 PvA weidevogelgebieden 

Legselbeheer 

Zwaar beheer 

Reservaat 

+ 21% 

Gebiedsaandeel beheer 2-6,5%   
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Voor weidevogels relevant beheer in de PvA weidevogelgebieden 
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Zwaar beheer 
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Alteveer / Kerkeveld Drostendiep West Ruinerwold Zuidlaren / Hunze 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

B
e
h

e
e

rd
 o

p
p

e
rv

la
k

 i
n

 h
e

c
ta

re
 

Beheer gefinancierd uit de ‘Flexibele pot’ 

2017   52 ha 

2019 124 ha 

Buiten PvA-gebieden 2019 40 ha 



Nestsucces bij verschillende vormen van beheer 



Nestsucces per soort per jaar in 6 van de PvA gebieden 

  2017 (218 nesten) 2018 (291 nesten) 2019 (598 nesten) 

  Gebiedsnaam Soort Uit Niet uit Onbek. Uit Niet uit Onbek. Uit Niet uit Onbek. 

  Alteveer / Kerkeveld Grutto 100% 0% 0% 67% 0% 33% 100% 0% 0% 

Kievit 27% 73% 0% 54% 12% 35% 59% 38% 3% 

Scholekster - - - 100% 0% 0% 50% 0% 50% 

Wulp 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

  Drentsche Aa /      

  Eexterveld 
Grutto - - - - - - - - - 

Kievit 62% 38% 0% 86% 14% 0% 77% 23% 0% 

Scholekster 100% 0% 0% 50% 50% 0% 75% 25% 0% 

Wulp - - - 0% 100% 0% 50% 50% 0% 

  Drostendiep West Grutto 73% 27% 0% 100% 0% 0% 69% 31% 0% 

Kievit 66% 17% 17% 23% 63% 15% 31% 65% 4% 

Scholekster 71% 29% 0% 43% 29% 29% 55% 30% 15% 

Wulp - - - - - - 50% 50% 0% 

  Ruinerwold Grutto - - - - - - 100% 0% 0% 

Kievit 10% 90% 0% 44% 39% 17% 51% 49% 0% 

Scholekster 0% 100% 0% - - - 67% 33% 0% 

Wulp 50% 50% 0% - - - 100% 0% 0% 

  Veenkoloniën –  

  Odoorn / Westdorp 
Grutto - - - - - - - - - 

Kievit 28% 60% 12% 60% 37% 3% 68% 16% 16% 

Scholekster 0% 100% 0% 0% 100% 0% - - - 

Wulp 0% 100% 0% - - - 50% 50% 0% 

  Zuidlaren / Hunze Grutto 50% 25% 25% - - - 100% 0% 0% 

Kievit 81% 16% 3% 57% 10% 33% 50% 19% 31% 

Scholekster 100% 0% 0% 50% 50% 0% 20% 0% 80% 

Wulp 0% 100% 0% - - - 33% 67% 0% 

52% 43% 5% 58% 26% 15% 52% 41% 7% 



Nestsucces van de Kievit in 6 van de PvA gebieden 
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Nestsucces totaal in relatie tot beheer 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 u

it
g

e
k
o

m
e
n

 n
e
s
te

n

Geen beheer Beheer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 u

it
g

e
k
o

m
e
n

 n
e
s
te

n

Geen beheer Beheer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 u

it
g

e
k
o

m
e
n

 n
e
s
te

n

Geen beheer Beheer

Alteveer / Kerkeveld 

9-63 nesten 

Drostendiep west 

31-149 nesten 

Zuidlaren / Hunze 

12-48 nesten 



Beheer in Zuidlaren / Hunze 

2019  2018 2017 

7,5% 

TBO-gebied 



Nestsucces in relatie tot beheer 

• Nestsucces lijkt beter bij beheer 

• Valt ook een groter deel van de populatie onder beheer? 

• Alteveer/Kerkenveld: geen toename beheer 

 Drostendiep West: enige toename beheer  

 Zuidlaren/Hunze: toename beheer, maar gebiedsaandeel 
bescheiden 



Aantalsontwikkeling  BTS-gebieden 

 

•  BTS = Bruto Territoriaal Succes 

• 2 telrondes:   

 eind april broedparen,  eind mei alarm 

• Telronde 1 gebruikt voor broedpaartelling  



Beschikbare data voor Telronde 1 

Hunzedal  Alteveer  Ruinerwold 

Coevorden Zuidwest  
Dalen West 

Galgaten – Dalen zuid (BMP)  

 Gegevens over 2017 lijken 

niet  gebiedsdekkend  

 Geen digitale gegevens voor 

2018 beschikbaar 

 Geen digitale gegevens voor 

2018 beschikbaar 

 Geanalyseerd binnen 

begrenzing van BMP 

telgebieden ‘Galgaten’ en 

‘Dalen-Zuid’  

2017 

2018 

2019 



Aantallen per gebied per jaar 

Alteveer 193 ha Dalen West  692 ha Galgaten / Dalen-Zuid 803 ha 

 Soort 2017 2018 2019  Soort 2017 2018 2019  Soort 2017 2018 2019 

 Gele kwikstaart     14  Gele kwikstaart 3 2 2  Gele kwikstaart 10   71 

 Graspieper 1 5  Graspieper 2 1  Graspieper 7 17 

 Grutto 8 7 5  Grutto   1  Grutto 49 26 

 Kievit 10 10 22  Kievit 26 8 27  Kievit 58 53 

 Scholekster 1 3 1  Scholekster 5 5 3  Scholekster 13 11 

 Tureluur 1 4 6  Tureluur      Tureluur 12 19 

 Veldleeuwerik 1 5  Veldleeuwerik 3 6  Veldleeuwerik 4 34 

 Wulp 3 1 2  Wulp 4 1 5  Wulp 9   11 

  25 25 60   43 16 45   162   242 

    

Coevorden Zuidwest 132 ha Ruinerwold 602 ha Hunzedal 376 ha 

 Soort 2017 2018 2019  Soort 2017 2018 2019  Soort 2017 2018 2019 

 Gele kwikstaart   1 4  Gele kwikstaart 1   9  Gele kwikstaart     27 

 Graspieper      Graspieper   12  Graspieper 3 22 

 Grutto      Grutto      Grutto 4 10 

 Kievit 16 1 7  Kievit 34 2 25  Kievit 18 18 

 Scholekster 2 1 1  Scholekster 2 1 1  Scholekster 4 3 

 Turreluur      Tureluur   1  Tureluur 1 1 

 Veldleeuwerik      Veldleeuwerik   2  Veldleeuwerik 8 16 

 Wulp      Wulp 5 1 3  Wulp       

  18 3 12   42 4 53   38   97 
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Beheer BTS-gebieden 
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Conclusies BTS-gebieden 
 
 

• Betrouwbaarheid gegevens onzeker 

• Weidevogels lijken af te nemen 

• Akkervogels lijken toe te nemen 

• Effect maatregelen PvA lijkt klein vanwege bescheiden 
oppervlakte-aandeel 
 

 
 
 

 
 



B2 – Gebiedsevaluaties + aanvullingen hoofdlijnen 

Vervolg onder andere: 
 

• Analyse MAS-gegevens in relatie tot beheer (ism KCA) 

• Groter deel Kievitpopulatie onder beheer met beter 
nestsucces? 

• Analyse predatoren 

o Frequentie van voorkomen op cameravallen 

o Bemachtigde vossen met lichtbak 
 

 
 
 

 
 



Vragen? 
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3

Samenvatting

Boerenlandvogels nemen al langere tijd in aantal 
af. Als hoofdoorzaak wordt intensivering van de 
landbouw gezien. Daar komt bovenop dat preda-
tieverliezen in de afgelopen decennia eveneens zijn 
toegenomen. Voor een deel wordt dat veroorzaakt 
door het toegenomen aantal predatoren en voor 
een deel hangt dit samen met fragmentatie van het 
landschap en geïntensiveerde landbouwpraktijken 
waardoor er minder schuilplaatsen beschikbaar zijn 
voor boerenlandvogels in de vegetatie en bovendien 
de beschikbaarheid en kwaliteit van het voedsel zijn 
afgenomen. Hierdoor kunnen boerenlandvogels zich 
minder goed verweren tegen predatoren. Hoe groot 
de rol van predatie is ten opzichte van andere druk-
factoren is moeilijk te onderzoeken, omdat de effec-
ten van predatie contextafhankelijk zijn en niet goed 
geïsoleerd kunnen worden bestudeerd.
In Drenthe lijkt het predatieprobleem nog groter 
dan elders in het land. In het Plan van Aanpak 
voor Akker- en Weidevogels wordt dan ook veel 
aandacht besteed aan dit probleem. Voor een deel 
van de boerenlandvogels draagt Drenthe een extra 
verantwoordelijkheid omdat een relatief groot deel 
van de Nederlandse populatie zich in deze provincie 
bevindt. Het betreft Kwartel, Watersnip, Wulp, Gras-
mus, Roek en Geelgors. Een deel van deze soorten 
vertoont een gunstige ontwikkeling zoals de Geel-
gors, terwijl anderen sterk in aantal achteruit gaan 
zoals de Wulp. Dit sluit bij het algemene fenomeen 
dat vooral grondbroeders gevoelig zijn voor predatie.

Effecten van predatie 
Predatie in de eifase is de laatste 20 jaar toegeno-
men met 40%. Een deel van de weidevogels begint 
een tweede broedpoging na het verlies van een leg-
sel, maar doorgaans niet na het verlies van jongen. 
Daarom is kuikenoverleving een sleutelcomponent 
voor broedproductiviteit. De kuikenoverleving is in 
West-Europa sinds 1960 als gevolg van predatie en 
verminderde opgroeimogelijkheid afgenomen, van 
40% naar 20% bij de Scholekster, Kievit, Grutto, 
Tureluur en Wulp. In Nederlandse weidevogelgebie-
den werd vastgesteld dat 70-85% van de sterfgeval-
len van kievit- en gruttojongen door predatie komt. 
Er is geen wetenschappelijk onderbouwd getal dat 
aangeeft welk verlies van kuikens door predatie 
teveel is. In Drenthe is het uitkomstsucces van leg-
sels langzaam maar zeker afgenomen. Bij de Kievit 
is die afname in Drenthe groter dan in de rest van 
Nederland, maar bij de Wulp is het omgekeerde het 
geval. Grutto en Scholekster laten een vergelijkbare 
afname binnen en buiten Drenthe zien. De gemid-
delde predatieverliezen zijn in Drenthe echter bij alle 
vier soorten groter dan in Nederland.

De predatoren van weidevogels in West-Europa 
zijn generalisten die bij afname van boerenlandvo-
gels overschakelen op andere prooien, waardoor de 
aantallen van de predatoren op peil blijven en de 
predatiedruk voor weidevogels gehandhaafd blijft. 
In Nederland zijn 20 verschillende soorten preda-
toren van legsels en kuikens van Kievit en Grutto 
geïdentificeerd, waarvan de belangrijkste zijn: Vos, 
Buizerd, Blauwe Reiger en Hermelijn. Legsels wor-
den vooral ‘s nachts gepredeerd door zoogdieren. De 
Vos is daarbij hoofdverantwoordelijke, maar lokaal 
kunnen andere soorten domineren. Predatie van 
kuikens vindt vooral overdag plaats, waarbij zowel 
(roof)vogels als zoogdieren de dader zijn, maar ook 
’s nachts worden kuikens gegeten en ook dan weer 
vooral door Vossen.

De predatiedruk kan sterk variëren tussen gebieden. 
De kans op aanwezigheid van een zoogdierpreda-
tor is gemiddeld kleiner dan die van een vliegende 
predator. Binnen de actieradius van zoogdieren 
kan echter geconcentreerde predatie optreden. De 
toegenomen predatordichtheid vormt vooral een 
probleem in gebieden met een relatief lage habitat-
kwaliteit, terwijl in gebieden waar de habitatkwali-
teit wel op orde is voldoende mogelijkheden lijken 
te zijn voor weidevogels om dit op te vangen. De 
toegenomen predatiedruk is daarnaast het gevolg 
van een vermindering van het voedselaanbod en van 
eenvormige vegetaties zoals die ontstaan door het 
maaien van grasland. De afstand tot perceelranden 
is een sterke voorspeller van het broedsucces van vo-
gels die in grasland broeden. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met een hogere predatiedruk nabij randen 
en de voorkeur van weidevogels voor grote open vel-
den. In akkergebieden worden vergelijkbare proces-
sen waargenomen. Randenbeheer trekt niet alleen 
akkervogels aan, maar ook kleine zoogdieren die 
als prooi dienen voor predatoren, waardoor de pre-
datiedruk groter kan worden. Een deel van de pre-
datoren gebruikt vermoedelijk ook zelf die randen 
om zich te verplaatsen, zoals kleine marterachtigen. 
Boerenlandvogels nestelen niet graag in de buurt van 
uitkijkposten zoals bomen in verder open terrein, 
omdat die het zicht blokkeren en omdat deze als uit-
kijkpost worden gebruikt door vliegende predatoren.

Het dichtslibben van het open land door o.a. uit-
breiding van infrastructuur vaak geflankeerd met 
opgaande begroeiing heeft geleid tot landschaps-
verdichting en veelal versnippering van popula-
ties weidevogels, wat de kwetsbaarheid van lokale 
populaties voor predatie vergroot. Vogels kunnen 
zich gezamenlijk verweren tegen sommige soorten 
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predatoren, wat beter gaat als ze in hoge dichtheid 
broeden dan bij kleine aantallen. De effecten van 
landschapsverdichting op de predatiedruk zijn sterk 
afhankelijk van de dichtheid aan predatoren in een 
gebied. Vooral als het aantal predatoren relatief be-
perkt is kan in een gevarieerd landschap de verliezen 
door predatie kleiner zijn dan verwacht op basis van 
de aanwezige aantallen predatoren, doordat zo'n 
landschap de prooisoorten meer schuilmogelijkhe-
den biedt.

Monitoringtechnieken
Om predatie te monitoren dient als eerste bepaald 
te worden of de reproductie onvoldoende is. Dit kan 
bij Grutto’s en Tureluurs door het berekenen van het 
Bruto Territoriaal Succes over een periode van min-
stens drie jaar. Bij een BTS <65% is er onvoldoende 
aanwas van jonge vogels en moet nader onderzocht 
worden wat de oorzaken hiervoor zijn. Bij nesten kan 
dat door de lotgevallen van legsels vast te stellen via 
nestcontroles. De daadwerkelijke kuikenoverleving 
kan eigenlijk alleen goed bepaald worden aan de 
hand van gezenderde kuikens.

Ten tweede dient de bijdrage bepaald te worden van 
predatie in het totale verlies tijdens de ei- en kuiken-
fase.
• Eifase: Bij nestvlieders kan dit door het nest te in-

specteren en vast te stellen of de eieren zijn uitge-
komen, het nest is verlaten of anderszins mislukt. 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen 
predatie enerzijds en verliezen door werkzaamhe-
den of vertrapping anderzijds.

• Kuikenfase: In hoeverre predatie een rol speelt bij 
de overleving van kuikens is alleen met geavan-
ceerde technieken goed te onderzoeken, zoals met 
zenders. 

Ten derde dient men de betrokken predatoren te 
identificeren. De meest productieve methode voor 
het identificeren van eiereters is het plaatsen van 
cameravallen met time lapse instelling bij de nesten 
van weidevogels. Kuikeneters kunnen geïdentificeerd 
worden door het zenderen van kuikens en het moni-
toren van de zenderactiviteit.

Ten vierde is het van belang om vast te stellen welke 
(potentiële) predatoren in het gebied voorkomen 
en in welke aantallen; dit weerspiegelt de mogelijke 
predatiedruk in een gebied. Potentiële zoogdierpre-
datoren kunnen gemonitord worden met behulp van 
wildcamera’s, sporentunnels en DNA-onderzoek aan 
keutels. Deze technieken worden echter nauwelijks 
toegepast omdat ze tijdrovend zijn. Nadeel is dan 
ook dat er eigenlijk geen goede abundantiegegevens 
beschikbaar zijn van zoogdieren. Het gebruik van af-
schotcijfers of tellingen met lichtbakken zijn minder 

geschikt om aantallen of ontwikkeling van predato-
ren te volgen vanwege het ontbreken van voldoende 
standaardisatie. Wil men echt serieus achterhalen 
welke zoogdieren in een gebied aanwezig zijn en in 
wat voor aantallen dan is een gestandaardiseerde 
aanpak een voorwaarde. Potentiële vogelpredatoren 
kunnen gemonitord worden met tellingen waarbij 
alle overvliegende vogels worden geteld en geregi-
streerd wordt hoe weidevogels hierop reageren. Het 
aantal overvliegende predatoren in combinatie met 
de impact die ze hebben op de weidevogels kan wor-
den gebruikt als maat voor de predatiedruk in een 
gebied door de afzonderlijke soorten. 

Beheermaatregelen 
(Elektrische) rasters die goed zijn ontworpen, ge-
plaatst en onderhouden, zijn effectief in het voor-
komen van predatie door (grote) grondpredatoren, 
waardoor de nestoverleving toeneemt en mogelijk 
ook de kuikenoverleving. Nadelen van uitrasteren 
zijn: het feit dat Vossen niet geheel succesvol buiten-
gesloten kunnen worden, kleine marterachtigen en 
vliegende predatoren niet worden tegengehouden en 
andere dieren ongewenst ingesloten kunnen worden 
door het raster, zoals Konijnen, Hazen en kuikens 
van boerenlandvogels. Daarnaast is uitrasteren op 
de lange termijn steeds minder effectief, geen realis-
tische oplossing voor grote percelen, zijn de kosten 
hoog en kan de hoge concentratie van prooidieren 
tot aantrekking van predatoren leiden (het ‘honey-
pot’-effect).

Het (wegvangen en) doden van roofdieren kan ef-
fectief zijn om het broedsucces van grondbroeders 
te vergroten, mits er goede kennis is van de pre-
datorengemeenschap. Sommige studies vonden 
dat het doden van predatoren geen zin had of zelfs 
een negatief effect op populaties van prooidieren. 
Andere studies vonden geen positief effect voor de 
overleving van volwassen prooidieren, maar wel op 
kuikenoverleving. Diverse studies laten zien dat de 
effectiviteit van predatorregulatie per gebied sterk 
kan verschillen en dat dit veelal samenhangt met de 
dichtheid aan aanwezige predatoren.

Om de predatiedruk te verlagen kan het landschap 
voor weidevogels aantrekkelijker worden gemaakt. 
Het verwijderen van stuikgewas, vrijstaande bomen 
of hagen vergroot het beschikbare gebied en leidt tot 
een hogere dichtheid aan broedende vogels, wat op 
zichzelf weer de predatieverliezen kan verkleinen, en  
beperkt ook de schuilmogelijkheden van predatoren. 
Weidevogels hebben verschillende eisen in vegetatie-
lengte; Kievit en Scholekster prefereren kortere ve-
getaties, Grutto, Tureluur en Wulp juist langere ve-
getaties. Om al deze soorten te bedienen is variatie in 
vegetatielengte nodig. Verhogen van het waterpeil of 
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nathouden van land, verhoogt de vestigingsdichtheid 
van steltloperweidevogels en bevordert op de grond 
foeragerende vogels zoals de Kievit en de Grutto in 
directe zin, omdat insecten dan makkelijker bereik-
baar zijn en verslechtert de toegankelijkheid van het 
gebied voor grondpredatoren. Ook in akkergebieden 
is variatie tussen gewassen belangrijk voor de ves-
tiging en opgroeimogelijkheden van jongen. Vaak 
kan in randzones relatief veilig worden gefoerageerd 
doordat vanuit het foerageergewas indien nodig snel 
kan worden uitgeweken naar het aangrenzende ge-
was waar de kans om opgegeten te worden kleiner 
is. Maatregelen die moeten leiden tot een vergroot 
voedselaanbod of broedgelegenheid zoals randen-
beheer in akkergebieden kunnen averechts werken 
doordat ze ook predatoren aantrekken. Betere re-
sultaten worden bereikt door de maatregelen in de 
vorm van een blok binnen het perceel aan te bieden 
van voldoende omvang. Voorkomen moet worden 
dat spuitsporen uitkomen in een blok, omdat die 
sporen ook vaak gebruikt worden door predatoren 
en zij zo toch nog snel de vogels daarbinnen kunnen 
ontdekken.

Waarom beheer niet altijd werkt
Predatorbeheer wordt gehinderd door interacties 
tussen predatoren. Kleine predatoren dienen re-
gelmatig als prooi voor grotere predatoren. Het 
wegnemen van één of een aantal predatoren kan 
ervoor zorgen dat andere predatoren juist algemener 
worden. Vaak is er competitie tussen predatoren om 
bepaalde prooisoorten of nestplaatsen, waardoor ze 

elkaar beïnvloeden en de predatiedruk gelijk blijft als 
één van de predatoren wegvalt. Hierdoor zijn de ef-
fecten van predatorbeheer lang niet altijd zichtbaar, 
of in ieder geval moeilijk voorspelbaar. De kennis 
over de onderlinge verhoudingen tussen de verschil-
lende predatoren is nog onvoldoende om een goede 
inschatting te kunnen maken van de mogelijke effec-
ten van het beperken van hun aantallen.

Aanbevelingen
Indien het vermoeden bestaat dat predatie in een 
weidevogelgebied dusdanige vormen heeft aangeno-
men dat de lokale vogelbevolking wordt bedreigd in 
zijn voortbestaan, kan een beslisboom gehanteerd 
worden. Hiermee doorloopt men een aantal stap-
pen/vragen, met als doel vast te stellen of er sprake 
is van een probleem, wat daarvan de oorzaak kan 
zijn, welke interacties er mogelijk spelen met andere 
factoren en welke maatregelen dan het beste kun-
nen worden toegepast. Uit deze studie blijkt dat al-
leen het aanpakken van de predatoren vrijwel nooit 
zal leiden tot het gewenste effect op de stand van 
boerenlandvogels. Met name gerichte inrichtings- 
en beheermaatregelen zijn cruciaal voor een goede 
vogelstand. Voor weidevogels zijn bijvoorbeeld het 
vergroten van de openheid, het verhogen van het 
waterpeil en het creëren van kruidenrijk grasland in 
het gebied maatregelen die veel kunnen opleveren. 
De effectiviteit van predatiebeheer kan belangrijk 
verbeteren wanneer de maatregelen in goede samen-
werking en afstemming door gebiedspartijen worden 
uitgevoerd.
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1. Aanleiding voor dit wrap-up onderzoek

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 9 maart 
2016 een motie aangenomen waarin wordt opge-
roepen tot een programma behoud weide- en ak-
kervogels in Drenthe (“Provinciale Staten,” 2016). 
Daarnaast is landelijk aandacht gevraagd voor de 
achteruitgang van weide- en akkervogels via de mo-
tie Grashoff (Grashoff & Leenders, 2015). Daarop 
werd in juni 2016 door een groep van betrokken 
partijen1 in Drenthe een resolutie opgesteld en uit-
gewerkt tot een Plan van Aanpak voor Akker- en 
Weidevogels (Akker- en weidevogels in Drenthe: 
Plan van aanpak, 2017). Het doel van dit plan van 
aanpak is het behouden en herstellen van de akker- 
en weidevogelpopulaties in de provincie Drenthe. 

In het Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels is 
een voorstel opgenomen voor een wrap-up onder-
zoek naar de effecten van predatie. Hierin staat 
aangegeven dat er behoefte is aan een samenvattend 
document met een overzicht van de bevindingen van 
de belangrijkste onderzoeken, beschikbare data en 
een analyse van de ontbrekende kennis (Akker- en 
weidevogels in Drenthe: Plan van aanpak, 2017, 
paragraaf 5.3). Met een dergelijk document wil men 
zorgen voor actuele kennis van de stand van zaken 
en inzicht in de kennisleemten om een gedeelde ana-
lyse van de problematiek te waarborgen en mogelijke 
maatregelen te kunnen nemen op basis van onder-
zoek. Sovon is door de Provincie Drenthe gevraagd 
om dit wrap-up onderzoek uit te voeren.

 1 Agrarische Natuur Vereniging Drenthe, Drents Collectief, Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap, 
Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Drentse Boermarken, Vrijwillige weidevogelgroepen, Werkgroep Avifauna Drenthe, 
Werkgroep Grauwe Kiekendief en Provincie Drenthe
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2. Achtergrond

Boerenlandvogels laten sinds de jaren tachtig in 
Europa afnemende trends zien (Donald et al. 2001; 
Voříšek et al. 2010). Vergelijkbare ontwikkelingen 
spelen zich ook af in Nederland en Drenthe. De over-
all-trend voor boerenlandvogels wordt in Nederland 
o.a. gevolgd via de Farmland Bird Index (FBI) die 
is gebaseerd op de ontwikkeling van 27 soorten in 
het agrarisch gebied. Voor een deel van deze soorten 
heeft Drenthe een extra verantwoordelijkheid om-
dat zich daar een groter deel van de populatie wordt 
aangetroffen dan op grond van het oppervlakaandeel 
van de provincie verwacht mag worden (tabel 1). 

Onderstaande grafieken tonen de landelijke en 
Drentse trend voor de zes donkergroen gemarkeerde 
soorten in tabel 1 over de periode 1990-2017 (fig. 1).  
Het blijkt dat deze soorten nogal verschillen in hun 
ontwikkeling en dat de trends in Drenthe niet altijd 
de landelijke ontwikkeling volgen. Kwartel, Grasmus 
en Roek vertonen een vergelijkbare ontwikkeling, 
waarbij de Kwartel sterk kan variëren tussen jaren, 
de Grasmus langzaam maar zeker toeneemt en de 
Roek in eerste instantie een toename te zien gaf, 
maar tegenwoordig weer is teruggezakt op het ni-
veau van 1990. De Watersnip lijkt zich in Drenthe te 
herstellen, terwijl die voor heel Nederland al langere 
tijd schommelt rond een indexwaarde van 60 ten 
opzichte van het startjaar 1990. De Wulp is hard aan 
het afnemen en dan vooral in Nederland als geheel. 
Momenteel zitten we nog op ongeveer 20% van de 
aantallen uit 1990, terwijl voor Drenthe geldt dat 
nog ongeveer 40% van de aantallen uit het startjaar 
aanwezig is. Een duidelijk lichtpunt is de ontwikke-

ling van de Geelgors die landelijk behoorlijk is toege-
nomen en waarvan de populatie nu ruim anderhalf 
maal zo groot is. In Drenthe is die toename nog gro-
ter geweest in dezelfde periode.

Tabel 1. Populatie-aandeel van 27 boerenlandvogelsoor-
ten binnen Drenthe op basis van de Vogelatlas (Sovon 
2018). Het oppervlakte-aandeel van de provincie binnen 
Nederland bedraagt 7,17%, populatieaandelen die groter, 
minimaal 1,5 keer zo groot of minimaal 2 keer zo groot, 
zijn respectievelijk met geel, lichtgroen of donkergroen 
aangegeven. Vetgedrukte soorten zijn als doelsoort ver-
meld in het Natuurbeheerplan Drenthe versie 2019.

Soort Aandeel Soort Aandeel

Slobeend 2,5 Boerenzwaluw 6,6

Torenvalk 6,3 Graspieper 9,6

Patrijs 4,2 Gele Kwikstaart 7,1

Kwartel 19,6 Roodborsttapuit 10,6

Scholekster 7,0 Grote Lijster 8,4

Kievit 8,4 Spotvogel 4,9

Kemphaan 0,8 Grasmus 19,4

Watersnip 19,8 Roek 15,4

Grutto 2,3 Spreeuw 7,1

Wulp 19,1 Ringmus 8,9

Tureluur 2,1 Putter 2,3

Zomertortel 9,9 Geelgors 27,2

Steenuil 1,5 Grauwe Gors 1,7

Veldleeuwerik 12,1
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De intensivering van de landbouw wordt gezien als 
hoofdoorzaak voor de afname van boerenlandvogels 
(Bell & Calladine, 2017; Chamberlain et al. 2000; 
Newton, 2004; Shrubb, 1990; Wilson et al. 2004). 
Intensief landgebruik gaat onder meer gepaard met 
een lager waterpeil, minder variatie in gewassen, 
verschuiving van zomer- naar wintergranen en een 
snellere groei van de vegetatie, waardoor grasland 
vroeger en vaker gemaaid kan worden. Grotere nest-
verliezen, hogere kuikensterfte en een afname van 
de kwaliteit van het boerenland als foerageergebied 
voor de jongen zijn hier het gevolg van (Benton et 
al. 2002; Kragten et al. 2011; Mccracken & Tallowin, 
2004; Schekkerman & Beintema, 2007; Wilson et al. 
2004). 
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Figuur 1. Landelijke trend en trend in Drenthe voor 6 soorten van het boerenland, waarvoor Drenthe een extra ver-
antwoordelijkheid draagt (gebaseerd op systematische verzameling van gegevens binnen het Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM). Bron: NEM (Sovon, CBS, provincies).

Intensivering van de landbouw wordt gezien als hoofdoorzaak voor de afname van boerenlandvogels 
(Bell & Calladine, 2017; Chamberlain et al. 2000; Newton, 2004; Shrubb, 1990; Wilson et al. 2004).

Predatie van eieren en jongen wordt ook als een 
belangrijke oorzaak genoemd voor de afname van 
populaties weidevogels (Bellebaum & Bock, 2009; 
Roodbergen et al. 2010; Roodbergen et al. 2012; 
Schekkerman, 2008; Schekkerman et al. 2009). Wat 
de effecten van predatie op weidevogels zijn, hoe 
monitoring van predatie kan plaatsvinden en hoe 
predatiebeheer kan worden vormgegeven, wordt in 
dit literatuuronderzoek gepresenteerd. Daarnaast 
wordt er een overzicht gegeven van de kennisleem-
ten die bestaan over dit onderwerp.
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3. Aanpak en focus

Omdat het verzoek van de Provincie Drenthe breed 
geformuleerd is, wordt een volledig overzicht gege-
ven door het beknopt beantwoorden van de volgende 
drie vragen:

1. Wat zijn de effecten van predatie op weidevogels? 
2. Hoe kan monitoring van predatie het beste plaats-

vinden?
3. Hoe kan predatiebeheer het beste vormgegeven 

worden? 

Om deze vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt 
van de literatuurstudies van Oosterveld (2011) en 
Van der Wal & Teunissen (2018). Deze studies zijn 
geüpdatet met recente publicaties. De update is 
uitgevoerd door PiCarta, Google Scholar en Web of 
Science te doorzoeken voor de periode 20017-2019 
met de zoektermen ‘grasland’ en ‘predatie’, con-
form de strategie zoals gebruik door Van der Wal 
& Teunissen (2018). Een aanvullende zoektocht is 
uitgevoerd met zoektermen ‘bouwland’ en ‘predatie’. 
Zowel internationale wetenschappelijke artikelen als 

grijze literatuur (met name rapporten) zijn bij de be-
antwoording van de vragen gebruikt.

De focus in deze literatuurstudie ligt op grond-
broedende weidevogels, omdat deze groep het 
sterkst te leiden heeft onder predatie (Roos et al. 
2018). Hieronder vallen vele soorten, zowel weide- 
als akkervogels. Bij veel studies wordt het probleem 
predatie wel aangestipt als een van de belangrijke 
verliesoorzaken, maar is vaak weinig onderzoek 
uitgevoerd naar de directe invloed van predatie. In 
de praktijk is vooral predatieonderzoek uitgevoerd 
bij soorten als Grutto, Wulp, Kievit, Scholekster 
en Tureluur. Aangenomen wordt dat het effect van 
predatie bij deze soorten ook zal gelden voor andere 
grondbroeders, waaronder een aantal akkervogels. 
De soorten die in dit wrap-up onderzoek centraal 
staan, zullen in de tekst omschreven worden als wei-
devogels omdat ze tot die groep behoren; de term 
boerenlandvogels blijft daarmee gereserveerd voor 
de verzameling van zowel akkervogels, weidevogels 
als vogels van kleinschalig cultuurland.

Figuur 2. Boxplots met de variatie in bewijs dat verschillende soortgroepen worden beperkt door predatie. De ho-
rizontale lijnen in de vakken tonen het kleinste kwadratische gemiddelde (dat wil zeggen het gemiddelde wanneer 
rekening wordt gehouden met willekeurige termen van het statistische model), de vakjes tonen ± 1 standaardfout en 
de ‘whiskers’ tonen de bovenste en onderste 95% betrouwbaarheidsintervallen. Significante verschillen tussen groe-
pen op grond van een post-hoc Tukey-test zijn met verschillende letters aangeduid (Roos et al. 2018).
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Fig. 2. Modified box plot showing the variation in evidence that different species groups are limited by predation. The horizontal
lines in the boxes show the least-square mean (i.e. the mean when taking random terms of the statistical model into account), the
boxes show ±1 standard error and the whiskers show the upper and lower 95% confidence intervals. Different lower-case letters
denote significantly differences between groups revealed by a post-hoc Tukey’s test.

gradient, with positive PC1 values related to r strategies
(short lifespan, low adult survival, early start of breeding
and large clutch sizes), and negative PC1 values related
to K strategies (long lifespan, high adult survival, late start
of breeding and low clutch sizes). There was a significant
positive relationship between PC1 and the ‘Evidence’ that a
species was limited by predation (linear regression: estimate:
0.24 ± 0.04, F 82, 1 = 37.40, P < 0.0001; r2

adj = 0.30;
Fig. S4.3A).

The second axis, PC2, explained 17.3% of the variation
(Table S4.1). This axis was strongly positively correlated with
the number of broods, but negatively related to clutch size
and ground-nesting propensity. Thus, PC2 mainly explained
variation in reproductive strategies, i.e. whether a species
laid several small clutches in one season (i.e. high PC2
scores, e.g. pigeons), or a single large clutch (i.e. low PC2
scores, e.g. gamebirds; Fig. 3). There was a significant pos-
itive relationship between PC2 and the ‘Evidence’ that a
species was limited by predation (linear regression: esti-
mate: 0.31 ±0.08, F 82, 1 = 14.79, P = 0.0002; r2

adj = 0.14;
Fig. S4.3B).

In summary, species reported to be limited by predation
tended to be single-brooded, long-lived, begin breeding later
in life and, to a lesser extent, ground-nesting.

(5) What predator species and at what life stage can
predation limit prey populations?

(a) Predator species

There was a significant difference between predator groups
in the probability that they limited their avian prey (OLMM,

LR χ2 = 24.05, df = 8, P = 0.002). Post-hoc Tukey’s tests
revealed that the predator group ‘Corvid, Fox & other’
were more often reported to limit their prey populations
numerically than the predator groups ‘Corvids’ (P = 0.004),
‘Raptors’ (P = 0.011) and ‘Others’ (P = 0.008; Fig. 4).

The number of cases that identified one or several
predators as having a limiting effect on prey populations
is summarised in Table 7. Native mammals were frequently
reported as having a limiting effect on their prey (61.1% of
cases). Most of these included Red Fox (i.e. 45 of 72 cases;
62.5%), either alone (N = 18 cases) or as part of a guild of
controlled predators (N = 27).

Of the non-native mammals, American Mink (71.4% of
the cases), Hedgehog Erinaceus europaeus [66.7%; all cases
involved studies conducted on a Scottish island where the
Hedgehog is an invasive non-native species (Jackson, 2001;
Jackson, Fuller, & Campbell, 2004)] and Brown Rat Rattus
norvegicus (75.0%) were frequently reported as limiting their
prey (Table 7). However, most cases of non-native mammals
involved Grey Squirrels (100 of 141 cases; 70.9%), which
were rarely reported as having a negative association with
their potential prey (11.0% of cases). Overall, non-native
mammals were reported as limiting their prey numerically
in 28 of 141 cases (9.9%).

A total of 324 cases involved raptors, but only 33 (10.2%)
cases showed that raptors limited their prey (Table 7).
The raptors most frequently reported to do so were Hen
Harrier (32.0% of cases) and Peregrine (16.7% of cases).
Sparrowhawks, Common Buzzards, Common Kestrels and
Merlins were rarely reported to limit their prey populations
(i.e. ≤10.7% of cases involving these species). Similarly, of

Biological Reviews (2018) 000–000 © 2018 Cambridge Philosophical Society
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4. De effecten van predatie op weidevogels 

Predatie is een natuurlijk proces. De predator-prooi 
relatie is een belangrijke regulerende wisselwerking 
in de ecologie (van der Wal & Teunissen, 2018). 
Predatie kan het doden van de prooi als direct gevolg 
hebben, maar heeft ook indirect invloed op dier-
gedrag (bijvoorbeeld indien een prooi de predator 
vermijdt door middel van camouflage) en popula-
tiedynamiek (Sih et al. 1985). Predatiedruk is de 
geconstateerde mate waarin prooisoorten door pre-
datie verloren gaan; dit is afhankelijk van biotische 
en abiotische omgevingsfactoren (van der Wal & 
Teunissen 2018). Weidevogels die in een groot ge-
bied broeden met voldoende opgroei- en schuilmo-
gelijkheden voor kuikens kunnen een bepaalde mate 
van predatie verdragen. Een groot deel van de eieren 
en kuikens gaat daarbij verloren door natuurlijke 
oorzaken, waarvan predatie de voornaamste is (van 
der Wal & Teunissen 2018). 

In Nederland zijn nog maar weinig gebieden waar 
sprake is van een natuurlijke situatie. De landschap-
pen zijn gefragmenteerd en de landbouwpraktijk 
geïntensiveerd. Als gevolg hiervan zijn er minder 
schuilplaatsen beschikbaar in de vegetatie (Gibbons 

et al. 2007) en is de beschikbaarheid en kwali-
teit van voedsel afgenomen (Gibbons et al. 2007; 
Schekkerman et al. 2009). Hierdoor kunnen weide-
vogels zich minder goed verweren tegen predatoren: 
de predatiedruk is gestegen. De afgenomen aantal-
len als gevolg van landschapsveranderingen hebben 
ook bijgedragen aan een toename van de predatie-
druk, doordat het aantal predatoren gelijk blijft en 
het aantal prooien is afgenomen (van der Wal & 
Teunissen 2018). 

De mogelijke rol van predatie in het verminderd suc-
ces van weidevogels leidt tot veel discussie; predatie 
zou het herstel van populaties door middel van agra-
risch natuurbeheer in de weg staan: de zogenaamde 
predatievalkuil (Bolton et al. 2007; Grant et al. 1999; 
Oosterveld 2011). Onderzoek heeft uitgewezen dat 
predatie de laatste decennia toeneemt (Schekkerman 
et al. 2009; Teunissen et al. 2005). Oosterveld 
(2011) vond dat in driekwart van 26 studies aan 
boerenlandsteltlopers in Noord- en West-Europa 
predatie de belangrijkste verliesfactor was en ervoor 
zorgde dat de populaties onvoldoende reproduceer-
den om op peil te blijven.

Door fragmentatie van het landschap en geïntensiveerde landbouwpraktijken zijn er minder schuilplaat-
sen beschikbaar voor boerenlandvogels in de vegetatie en is de beschikbaarheid en de kwaliteit van het 
voedsel afgenomen. Hierdoor kunnen boerenlandvogels zich minder goed verweren tegen predatoren 
(Gibbons et al. 2007; Schekkerman et al. 2009).

Predatie neemt de laatste decennia toe in Nederland (Gibbons et al. 2007; Schekkerman et al. 2009).

4.1. Effecten van predatie in de eifase

Legselgegevens verzameld door LandschappenNL 
en Sovon laten zien dat sinds 2000 het uitkomstsuc-
ces van vier steltlopers in Drenthe en Nederland 
lang zaam maar zeker zijn afgenomen. Op grond van 
dage lijkse overlevingskansen is met een binomiaal 
verdeeld logistisch model voor deze soorten het uit-
komstsucces berekend voor Drenthe en de rest van 
Nederland (Aebischer 1999). Voor de Kievit is er een 
significant verschil in uitkomstsucces (p<0,001); 
voor Drenthe en Nederland respectievelijk 22% en 
49%. Voor de Grutto is het uitkomstsucces resp. 
27% en 46%, voor de Scholekster resp. 27% en 52% 
en voor de Wulp resp. 24% en 35%. Sinds 2000 
neemt bij alle vier de soorten het uit komst succes 
af. Bij twee soorten verschilt de ontwikkeling tus-
sen Drenthe en Overig Nederland significant; Kievit 
gemid delde afname per jaar resp. 0,9% en 0,6% en 
Wulp resp. 1,8% en 4,3%. Scholekster en Grutto la-

ten geen verschil in de afname van het uitkomstsuc-
ces zien tussen Drenthe en de rest van Nederland; 
bij de Scholekster neemt het uitkomstsucces jaarlijks 
met gemiddeld 2,8% af en bij de Grutto 3,6%. De 
afname in uitkomstsucces blijkt vooral het gevolg te 
zijn van verliezen door predatie (fig. 3). De gemid-
delde predatieverliezen door predatie zijn in Drenthe 
groter dan in Nederland. Roodbergen et al. (2010) 
vonden dat de nestpredatie bij steltlopers op boeren-
land in West-Europa over de periode 1970-2005 met 
40% is toegenomen. In Nederland was het landelijk 
uitkomstsucces van de nesten van vier steltloper-
soorten in beschermde weidevogelgebieden over de 
periode 2000-2017 gemiddeld 49-56% (Roodbergen 
& Teunissen 2019). In Friesland (BFVW 2007-2010) 
en Noord-Holland (Faber & van Belleghem, 2009) 
werd een iets hoger uitkomstsucces van 60-65% 
gevonden, maar deze getallen bevatten niet de laat-



Sovon-rapport 2019/23

12

Fig3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

pr
ed

at
ie
ve
rli
es

Scholekster

Nederland Drenthe

0%
10%
20%
30%

40%
50%
60%
70%

80%
90%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

pr
ed

at
ie
ve
rli
es

Kievit

Nederland Drenthe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

pr
ed

at
ie
ve
rli
es

Grutto

Nederland Drenthe

0%
10%
20%
30%

40%
50%
60%
70%

80%
90%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

pr
ed

at
ie
ve
rli
es

Wulp

Nederland Drenthe

Page 1

Figuur 3. Legselverliezen door predatie sinds 2000 verzameld door vrijwillige weidevogelbeschermers in Nederland en 
Drenthe voor vier steltlopers gebaseerd op dagelijkse overlevingskansen. Alleen jaren waarin het aantal nestdagen 
groter was dan 100 zijn weergegeven. Bron: Sovon en LandschappenNL.

De predatie in de eifase is de laatste 20 jaar toegenomen met 40% (Roodbergen et al. 2012).

De verliezen door predatie zijn in Drenthe evenals in Nederland in de loop der jaren langzaam maar 
zeker toegenomen (fig. 6). Gemiddeld over alle jaren liggen die verliezen voor de vier steltlopersoorten 
rond de 44%.

Het uitkomstsucces van de nesten van vier steltlopersoorten was in Friesland en Noord-Holland in be-
schermde weidevogelgebieden in de periode 2000-2008 ongeveer 60-65% (van Paassen & Teunissen 2010, 
BFVW 2007-2010, Faber & van Belleghem, 2009).

Het uitkomstsucces van de nesten van Grutto’s in Zuidwest Friesland was in de periode 2007-2012 on-
geveer 45% op extensief beheerde graslanden en 30% op intensieve beheerde graslanden (Kentie et al. 
2015).

Het uitkomstsucces van de nesten van Kieviten in tien gebieden uit Friesland in de periode 2000-2008 
was 41% (Teunissen et al. 2015).

Gegevens over uitkomstsucces schetsen nog geen eenduidig beeld. In veel gebieden in Nederland ligt 
het uitkomstsucces van weidevogels onder de 50%-60%, waarbij voldoende reproductie waarschijnlijk 
niet meer mogelijk is (Beintema et al. 1995; Macdonald & Bolton, 2008). 

ste tien jaar. Oosterveld (2011) concludeert op basis 
van Beintema et al. (1995) en Macdonald & Bolton 
(2008) dat percentages van meer dan 50% voldoende 
zijn voor het in stand houden van de populatie van 
weidevogelsoorten. Hij maakt echter ook de kantte-
kening dat deze cijfers betrekking hebben op de ‘be-
tere weidevogelgebieden’ die aantrekkelijk zijn voor 
vrijwilligers om te beschermen. Nestbescherming 
draagt bij aan het nestsucces (Teunissen, 2000), be-

halve in gebieden met hoge predatiedruk, waar nest-
bezoeken de kans op predatie vergroten (Goedhart 
et al. 2010). Uit onderzoek van Kentie et al. (2015) 
blijkt dat het uitkomstsucces voor Grutto’s in onbe-
schermde weidevogelgebieden lager ligt: ± 45% op 
extensief beheerd grasland en 30% op intensief be-
heerd grasland. Ook voor de Kievit bleek dat het uit-
komstsucces in de periode 2002-2010 met 41% een 
stuk lager was in Friesland (Teunissen et al. 2015).  
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Weidevogels zijn kwetsbaar voor predatie, omdat ze 
op de grond broeden. De kuikens van steltlopers zijn 
in de eerste weken grondgebonden en zoeken zelf 
voedsel; het zijn nestvlieders. Tijdens het foerage-
ren zijn ze in vergelijking met jongen die in een nest 
blijven gemakkelijker zichtbaar voor roofdieren. Een 
deel van de weidevogels begint een tweede broedpo-
ging als ze hun legsel verliezen, maar doorgaans niet 
meer na het verlies van jongen (Schekkerman et al. 
2009). Kuikenoverleving is daarmee een sleutelcom-
ponent voor broedproductiviteit. Oosterveld (2011) 
stelde vast dat de kuikenverliezen door predatie over 
diverse studies varieerden van 31-99%. Roodbergen 
et al. (2012) vonden dat in de laatste veertig jaar in 

West-Europa de kuikenoverleving bij Scholekster, 
Kievit, Grutto, Tureluur en Wulp sterk is afgeno-
men. Dit is niet alleen het gevolg van predatie, 
maar ook van verminderde opgroeimogelijkheden 
voor kuikens. Schekkerman et al. (2009) vonden in 
Nederlandse weidevogelgebieden dat 70-85% van de 
sterftegevallen van kievit- en gruttojongen door pre-
datie komt (met name door vliegende predatoren). 
Van der Wal & Teunissen (2018) geven aan dat een 
verlies van meer dan 70% door predatie bij kuikens 
erg veel lijkt. Een wetenschappelijk onderbouwd ge-
tal is er echter niet en is in de praktijk ook moeilijk 
vast te stellen, vanwege de contextafhankelijkheid 
(van der Wal & Teunissen, 2018). 

Een deel van de weidevogels begint een tweede broedpoging na het verlies van een legsel, maar door-
gaans niet na het verlies van jongen. Daarom is kuikenoverleving een sleutelcomponent voor broedpro-
ductiviteit (Schekkerman et al. 2009).

De kuikenoverleving is in West-Europa sinds 1960 afgenomen als gevolg van predatie en verminderde op-
groeimogelijkheden van 40% naar 20% bij de Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur en Wulp (Roodbergen 
et al. 2012).

In Nederlandse weidevogelgebieden werd vastgesteld dat 70-85% van de sterfgevallen van kievit- en 
gruttojongen door predatie komt (Schekkerman et al. 2009).

Er is geen wetenschappelijk onderbouwd getal dat aangeeft welk verlies van kuikens door predatie te-
veel is  (van der Wal & Teunissen, 2018).

4.3. Effecten van predatie moeilijk en alleen contextafhankelijk te onderzoeken

Daarnaast is de impact van predatie contextafhanke-
lijk, omdat lokaal verschillende dynamische interac-
ties met andere factoren plaatsvinden en de onder-
zoeken zich beperken tot gebieden waarin predatie 
duidelijk aanwezig is (van der Wal & Teunissen, 
2018). 

Hoe groot de rol van predatie is ten opzichte van 
andere drukfactoren is moeilijk te onderzoeken. 
De effecten van predatie op een populatie kunnen 
namelijk niet goed geïsoleerd worden bestudeerd, 
vanwege de vele interacties met andere factoren (zie 
paragraaf 4.5) (van der Wal & Teunissen, 2018). 

Hoe groot de rol van predatie is ten opzichte van andere drukfactoren is moeilijk te onderzoeken, om-
dat de effecten van predatie contextafhankelijk zijn en niet goed geïsoleerd kunnen worden bestudeerd 
(van der Wal & Teunissen, 2018).

4.2. Effecten van predatie in de kuikenfase

4.4. Diversiteit aan predatoren

Een gespecialiseerde predator is afhankelijk van één 
of enkele prooisoorten en kan zijn prooi niet gemak-
kelijk sterk in aantal terugbrengen, omdat zijn eigen 
populatiegrootte de afnemende prooidieraantallen 
zal volgen. Generalisten onder de predatoren kun-
nen dat wel: zij schakelen bij afname van één prooi-
soort over op andere prooien, waardoor hun aantal-
len op peil blijven en de predatiedruk gehandhaafd 
blijft. De predatoren van boerenlandvogels in West-

Europa zijn allemaal te omschrijven als generalisten 
en voor de meeste ervan vormen boerenlandvogels 
slechts een beperkt deel van hun voedselpakket. 
Legsels van boerenlandvogels worden vooral ge-
predeerd door zoogdieren in de nacht (Teunissen et 
al. 2008), terwijl foeragerende jongen vooral door 
vliegende predatoren worden gepakt (Dadam et al. 
2014; Macdonald & Bolton, 2008; Mason et al. 2016; 
Schekkerman et al. 2009). Uit een recente studie 
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Figuur 4. Verandering in verspreiding van drie marterachtigen in Nederland. Van boven naar beneden Bunzing, 
Hermelijn en Steenmarter. Voor drie perioden is de aan- of afwezigheid van een soort weergegeven per atlasblok (5x5 
km). Bron: verspreidingsatlas.nl.
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met gezenderde kuikens in Engeland (Mason et al. 
2018) bleek echter dat 40% van de gepredeerde kui-
kens ’s nachts werd gedood en dat alleen zoogdieren 
hiervoor verantwoordelijk waren. De overige 60% 
werd overdag gedood, waarvan 13% door zoogdie-
ren, 59% door vogels en 28% door onbekende daders 
(Mason et al. 2018). 

In Nederland zijn 20 verschillende soorten geïden-
tificeerd als predatoren van legsels en kuikens van 
Kievit en Grutto, waarvan de belangrijkste zijn: Vos, 
Buizerd, Blauwe Reiger en Hermelijn (Jonge Poerink 
et al. 2017; Oosterveld et al. 2018; Oosterveld et 
al. 2017; Teunissen et al. 2008). Deze predatoren 
komen niet verspreid over het land voor; de pre-
datorengemeenschap is plaats- en contextafhan-
kelijk (Bolton et al. 2007; Teunissen et al. 2005). 
Hoofdverantwoordelijke voor nachtelijke predatie 
van legsels lijkt de Vos te zijn, een roofdier met een 
grote actieradius. Lokaal kunnen andere soorten 
dan bovengenoemde domineren, zoals Steenmarter 
of Bruine kiekendief (Jonge Poerink et al. 2017; 
Oosterveld et al. 2018). 
Er zijn weinig gegevens beschikbaar om de trend 
te bepalen van predatoren op provincieniveau en 
de gegevens die er zijn worden als onvoldoende 
betrouwbaar aangemerkt om op provinciaal niveau 
uitspraken te kunnen doen. Wel kan voor een aantal 
zoogdieren de verandering in verspreiding op basis 
van aan- en afwezigheid worden geschetst waarbij 
drie perioden zijn onderscheiden; 1950-1990, 1990-
2010 en meest recent 2010-2019 (fig. 4 en 5). Hieruit 
blijkt dat in de periode 1950-1990 de Bunzing vrij 
algemeen voorkwam, alleen in West-Nederland 
waren er gaten in de verspreiding, maar in de pe-
riode 1990-2010 kwam de Bunzing in vrijwel heel 
Nederland voor, behalve op de Waddeneilanden. 

Dit beeld is in de laatste tien jaar onveranderd 
gebleven. Hermelijnen waren in de periode 1950-
1990 nog vrij algemeen, maar na 1990 zien we een 
duidelijke afname in de verspreiding en zijn ze nog 
redelijk algemeen aanwezig in West-Nederland, 
maar slechts beperkt verspreid aanwezig in Oost- en 
Zuid-Nederland. In de periode 1950-1990 kwam de 
Steenmarter alleen in Oost-Nederland dicht langs de 
grens met Duitsland vrij algemeen voor, maar sinds 
1990 is de verspreiding enorm uitgebreid en komen 
Steenmarters in de oostelijke helft van Nederland al-
gemeen voor en worden ze in de westelijke helft nog 
beperkt aangetroffen. Vossen kwamen in de periode 
1950-1990 nauwelijks voor in Laag-Nederland, maar 
sinds 1990 zijn Vossen alom tegenwoordig. 
Alleen voor de Vos zijn vanaf 1993 relatief betrouw-
bare gegevens bekend over de aantalsontwikke-
ling (fig. 6). Dit laat zien dat de aantallen Vossen 
redelijk constant te noemen zijn. Voor de provincie 
Drenthe zijn bij Sovon alleen trendgegevens voor de 
Buizerd bekend (fig. 7); als broedvogel neemt deze 
soort significant toe, met minder dan 5% per jaar. 

1950-1990 1990-2010 2010-2019

Figuur 5. Verandering in verspreiding van de Vos in Nederland. Voor drie perioden is de aan- of afwezigheid van deze 
soort weergegeven per atlasblok (5x5 km). Bron: verspreidingsatlas.nl.
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Figuur 6. Aantalsverandering van de Vos in Nederland. 
Bron: Zoogdiervereniging
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Niet-broedende buizerds nemen in de afgelopen 10 
seizoenen in Drenthe juist significant af met minder 
dan 5% per jaar. Voor de Blauwe Reiger is de trend 
onzeker.

De beschikbare gegevens laten de noodzaak zien 
om tot een goede gestandaardiseerde monitoring te 
komen van zoogdieren. Alleen dan wordt het mo-
gelijk te schetsen wat de actuele verspreiding is van 
de relevante zoogdieren en hoe hun aantallen zich 
ontwikkelen. Bij een op te zetten monitoring zal dan 

Figuur 7. Trend in Drenthe voor 2 vliegende predatoren: 
de Buizerd en de Blauwe Reiger. De trend van de Buizerd 
is significant toenemend <5%; de trend van de Blauwe 
Reiger is onzeker (gebaseerd op de systematische ver-
zameling van gegevens binnen het Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM)). Bron: NEM (Sovon, CBS, provincies).

rekening gehouden moeten worden met het beheer 
in bepaalde regio’s. Zie voor een mogelijke aanpak 
ook hoofdstuk 5.

In afzonderlijke gebieden in Nederland kunnen 
meerdere soorten (3-8) een rol spelen in per gebied 
wisselende samenstelling met soms één of meer 
dominante soorten en soms geen dominante soort 
(van der Wal & Teunissen, 2018). Zelfs in gebieden 
waar habitat en beheer identiek lijken, kan de preda-
tiedruk erg verschillen (Grant et al. 1999). Dit geldt 
vooral voor predatie van de eieren waarbij zoogdie-
ren een belangrijke rol spelen. De predatiedruk op 
kuikens (vooral door vogels), laat minder variatie 
zien (Teunissen et al. 2005), hoewel dit mede een 
gevolg kan zijn van een aanzienlijk kleinere steek-
proef en waarschijnlijk verklaard wordt doordat de 
actieradius van zoogdieren (Vos uitgezonderd) vaak 
kleiner is dan die van vogels. Hierdoor zal de kans op 
aanwezigheid van een zoogdierpredator gemiddeld 
kleiner zijn dan die van een vliegende predator (van 
der Wal & Teunissen, 2018). Binnen de actieradius 
van zoogdieren kan echter geconcentreerde predatie 
optreden. Uit onderzoek komt naar voren dat er geen 
aanwijzingen zijn dat Vossen gebieden selecteren 
met een hoge dichtheid aan weidevogels (Meisner et 
al. 2014). Vossen jagen incidenteel en opportunis-
tisch op vogels en hun eieren; deze maken slechts 
een klein deel uit van hun totale dieet (Meisner et al. 
2014). Dit komt overeen met het beeld dat Vossen 
generalisten zijn (van der Wal & Teunissen, 2018).

De predatoren van weidevogels in West-Europa zijn generalisten die bij afname van boerenlandvogels 
overschakelen op andere prooien, waardoor de aantallen van de predatoren op peil blijven en de preda-
tiedruk voor weidevogels gehandhaafd blijft (van der Wal & Teunissen, 2018).

In Nederland zijn 20 verschillende soorten predatoren van legsels en kuikens van Kievit en Grutto ge-
identificeerd, waarvan de belangrijkste zijn: Vos, Buizerd, Blauwe Reiger en Hermelijn. (Jonge Poerink 
et al. 2017; Oosterveld et al. 2018; Oosterveld et al. 2017; Teunissen et al. 2008).

Legsels worden vooral ‘s nachts gepredeerd door zoogdieren. De Vos is daarbij hoofdverantwoordelijke 
in Nederland, maar lokaal kunnen andere soorten domineren (Jonge Poerink et al. 2017; Oosterveld et 
al. 2018; Teunissen et al. 2008).

Predatie van kuikens vindt vooral overdag plaats. ’s Nachts zijn zoogdieren hiervoor verantwoordelijk en 
overdag voornamelijk vogels (Dadam et al. 2014; Macdonald & Bolton, 2008; Mason et al. 2018; Mason 
et al. 2016; Schekkerman et al. 2009; Teunissen et al. 2008).

De predatiedruk kan sterk variëren tussen gebieden. De kans op aanwezigheid van een zoogdierpreda-
tor is gemiddeld kleiner dan die van een vliegende predator. Binnen de actieradius van zoogdieren kan 
geconcentreerde predatie optreden (Grant et al. 1999; Teunissen et al. 2005; van der Wal & Teunissen, 
2018).
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4.5. Wisselwerking tussen predatie en andere factoren 

Kleine predatoren dienen regelmatig als prooi voor grote predatoren. Het wegnemen van één of een 
aantal predatoren kan ervoor zorgen dat andere predatoren juist algemener worden (Brook et al. 2012; 
Ellis-Felege et al. 2012; Woodroffe & Redpath, 2015).

De kennis over de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende predatoren is nog onvoldoende om 
een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijke effecten van het beperken van hun aantallen 
(van der Wal & Teunissen, 2018).

4.5.2. Wisselwerking tussen predatie en land-
bouwintensivering
Er is een duidelijke interactie tussen de effecten 
van agrarisch landgebruik en predatie van nesten 
en kuikens (Amar et al. 2011; Oosterveld, 2011; 
Roodbergen et al. 2010; Teunissen et al. 2005; 
Wilson et al. 2005). Op recent gemaaid gras is de 
predatiekans voor gruttokuikens drie tot vijf maal 
groter dan in ongemaaid gras, omdat gruttokuikens 
beter zichtbaar zijn in de lage, eenvormige vegeta-
tie die ontstaat door maaien. Voor de kuikens is er 
dan weinig dekking, wat hun vindbaarheid vergoot 
(Arthur et al. 2005; Kleijn et al. 2010; Schekkerman 
et al. 2009). Eenvormige vegetaties vergroten ook 
de zichtbaarheid van nesten (Wilson et al. 2005) en 
bieden weinig voedsel aan kuikens (Schekkerman & 
Beintema, 2007) ten opzichte van ongemaaide gras-
percelen. Het gaat hierbij niet om aantallen, maar 
om biomassa, doordat in ongemaaid grasland meer 
grote insecten zitten (Schekkerman et al. 2008; 
Roodbergen et al. 2011), wat resulteert in een betere 
overleving voor kuikens. 

Bij Patrijzen is het type gewas waarin een individu 
zich bevindt van invloed. In de periode januari-april 
worden Patrijzen relatief vaak gepredeerd als ze 
in grasland zitten, terwijl de predatieverliezen in 
braakpercelen en randen kleiner waren (Kaiser et al. 
2006). Bro et al. (2004) vonden juist een toename in 
de predatieverliezen binnen speciaal voor Patrijzen 
ingerichte perceelranden. Zij bevelen dan ook aan 
om in plaats van randen maatregelen in de vorm van 

een blok aan te bieden en dan bij voorkeur midden 
op het perceel en niet langs de rand.

Een kleiner voedselaanbod leidt tot een verminderde 
lichaamsconditie, waardoor de overlevingskansen 
van kuikens verkleinen (Naef-Daenzer & Grüebler, 
2008; Schekkerman & Visser, 2001), onder andere 
doordat de kans op predatie toeneemt (Schekkerman 
et al. 2009). Minder (bereikbaar) voedsel kan ook 
betekenen dat jongen die nog gevoerd worden door 
de ouders meer bedelen, waardoor ze sneller door 
predatoren worden opgemerkt en een makkelij-
ker doelwit vormen (Husby, 2018; van der Wal & 
Teunissen, 2018). Jonge nestvlieders die hun eigen 
voedsel zoeken, moeten bij een beperkt voedselaan-
bod langer foerageren, een activiteit waardoor ze 
sneller zullen opvallen (van der Wal & Teunissen, 
2018). Ook nemen vogels die honger hebben, in het 
algemeen meer risico en foerageren ze noodgedwon-
gen vaker op plekken waar de predatiedruk hoger 
is (Cresswell et al. 2010; Naef-Daenzer & Grüebler, 
2008). Maar ook voor nestblijvers geldt dat een 
beperkt voedselaanbod kan leiden tot een vergroot 
predatierisico (Evans 2004). Jongen bedelen meer 
bij een verminderd voedselaanbod waardoor nesten 
sneller worden opgemerkt door predatoren.

Voorgaande effecten laten zien dat de achteruitgang 
van weidevogels vaak veroorzaakt lijkt te worden 
door vermindering van het voedselaanbod, eenvor-
mige vegetaties en toegenomen predatiedruk. Kentie 
et al. (2015) hebben aangetoond dat het intensiever 

4.5.1. Wisselwerking tussen predatoren onderling
Kleine predatoren dienen regelmatig als prooi voor 
grote predatoren. Het wegnemen van één of een 
aantal predatoren kan ervoor zorgen dat andere 
predatoren juist algemener worden (Brook et al. 
2012; Ellis-Felege et al. 2012; Woodroffe & Redpath, 
2015). Hierdoor zijn de effecten van predatorbe-
heer op prooipopulaties niet altijd zichtbaar en 
moeilijk voorspelbaar. Zo zijn er voorbeelden van 
diverse locaties in Nederland waar de Vos intensief 
bejaagd is om predatie van legsels en kuikens terug 
te dringen, maar werd de rol van de Vos vervol-
gens overgenomen door Steenmarters, Hermelijn, 

Buizerd of Bruine Kiekendief (Jonge Poerink et al. 
2017; Oosterveld et al. 2014; Oosterveld et al. 2018; 
Teunissen et al. 2005). De kennis over de onderlinge 
verhoudingen tussen de verschillende predatoren is 
nog onvoldoende om een goede inschatting te kun-
nen maken van de mogelijke effecten van het beper-
ken van hun aantallen (van der Wal & Teunissen, 
2018). Allereerst moet duidelijk worden of er sprake 
is van een toppredator die ook andere predatoren be-
laagt (in Nederland bij de zoogdieren waarschijnlijk 
alleen de Vos) of dat we te maken hebben met an-
dere predatoren die dezelfde prooikeuze hebben (van 
der Wal & Teunissen, 2018). 
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4.5.3. Wisselwerking tussen predatie en land-
schapsverdichting 
Onder landschapsverdichting wordt het proces ver-
staan waarbij het van oorsprong open karakter van 
het Nederlandse landschap minder open is gewor-
den. Daar heeft bijvoorbeeld de ruilverkaveling aan 
bijgedragen, waarbij boerderijen in het open land 
werden geplaatst, maar ook de verstedelijking die 
heeft geleid tot de aanleg van veel wegen, paden, 
heggen en waterwegen (Lesbarrères & Fahrig, 2012). 
Dergelijke lijnvormige elementen en de daarvan af-
komstige verstoring (Foppen et al. 2002), leiden tot 
een vermindering van het potentieel broedhabitat, 
doordat weidevogels dit mijden en een voorkeur 
hebben voor grote open velden (Besnard et al. 2016; 
Coppedge et al. 2001; van der Vliet, et al. 2010). 
Afstand tot perceelranden is een sterke voorspel-
ler van broedsucces van weidevogels (Besnard & 
Secondi, 2014; Besnard et al. 2016; Winter et al. 
2006). Dit heeft waarschijnlijk te maken met een 
hogere predatiedruk nabij randen (Whittingham & 
Evans, 2004). MacDonald en Bolton (2008) heb-
ben aangetoond dat nesten verder verwijderd van 
de rand van een gebied minder vaak worden gepre-
deerd. 

De aanleg van wegen en paden gaat vaak vergezeld 
met de aanleg van bomenrijen of hoog opgaande 
struiken. Weidevogels nestelen niet graag in de buurt 
van uitkijkposten zoals bomen in verder open ter-
rein, omdat die het zicht blokkeren en omdat deze 
worden gebruikt door vliegende predatoren (Atuo & 
O’Connell, 2017; Bertholdt et al. 2017; van der Vliet 
et al. 2008; Wallander et al. 2006). Bovendien is 
aangetoond dat de jachtefficiëntie van een preda-
tor in theorie toeneemt met de beschikbaarheid en 
de hoogte van uitkijkposten in open landschappen 
(Andersson et al. 2009). Vergeleken met zweven kost 
het jagen vanaf uitkijkposten minder energie en kun-
nen predatoren hun prooien beter detecteren en van-
gen (Tomé et al. 2011). De soortenrijkdom aan wilde 

carnivoren is het grootst in landschappen waarin een 
sterke afwisseling voorkomt tussen akkers en semi-
natuurlijk habitat en dat bleek ook al het geval te zijn 
in gebieden met een dicht netwerk aan irrigatiekana-
len en bomenrijen die percelen omgrenzen (Pita et 
al. 2009).

Landschapsverdichting heeft ook geleid tot versnip-
pering van populaties weidevogels, wat de kwets-
baarheid van lokale populaties voor predatie ver-
groot. Vogels kunnen zich gezamenlijk verweren te-
gen sommige soorten predatoren, wat beter gaat als 
ze in hoge dichtheid broeden dan bij kleine aantallen 
(Macdonald & Bolton, 2008). Zo blijkt bij een dicht-
heid van minder dan vijf broedparen aan Patrijzen 
predatie door roofvogels toe te nemen (Watson 
2004). Een dergelijke sociale afweer is echter niet 
bij alle soorten predatoren effectief en vermoedelijk 
alleen overdag. Waarschijnlijk is er sprake van een 
zelfversterkend randeffect: de dichtheid aan preda-
toren neemt mogelijk af met toenemend afstand tot 
de rand (nog niet aangetoond) en tegelijk is gebleken 
dat legsels minder gepredeerd worden als zich meer 
nesten in hun directe nabijheid bevinden (Fischer & 
Lindenmayer, 2007). 

Het is belangrijk te benadrukken dat de effecten van 
landschapsverdichting op de predatiedruk erg afhan-
kelijk zijn van de aanwezigheid en dichtheid aan pre-
datoren in een gebied. Een verhoogde predatiedruk 
treedt niet altijd op als de dichtheid van predatoren 
beperkt is (Oosterveld, 2011). Als de dichtheid van 
predatoren in een gebied klein is, kunnen complexe 
landschappen juist goede dekking bieden voor prooi-
soorten (Whittingham & Devereux, 2008). Daarom 
moeten zowel distributie als aantallen predatoren 
op gestandaardiseerde wijze (Nicoll & Norris, 2010) 
in kaart gebracht worden, voordat interacties tussen 
landschapsverdichting en predatie kunnen worden 
bestudeerd en beoordeeld (Eglington et al. 2010). 

De toegenomen predatiedruk is het gevolg van een vermindering van het voedselaanbod en van eenvor-
mige vegetaties die ontstaan door het maaien van grasland. In ongemaaid grasland zitten meer grote in-
secten en is meer beschutting, wat resulteert in een betere overleving voor kuikens (Arthur et al. 2005; 
Kleijn et al. 2010; Schekkerman & Beintema, 2007; Schekkerman et al. 2008; Schekkerman et al. 2009; 
Teunissen & Wymenga, 2011; Wilson et al. 2005).

De toegenomen predatordichtheid vormt vooral een probleem in gebieden met een relatief lage habi-
tatkwaliteit, terwijl in gebieden waar de habitatkwaliteit wel op orde is voldoende mogelijkheden zijn 
voor weidevogels om dit op te vangen (Kentie et al. 2015).

landgebruik hier een rol in speelt: de toegenomen 
predatordichtheid vormt vooral een probleem in ge-
bieden met een relatief lage habitatkwaliteit, terwijl 

in habitats waar de kwaliteit wel op orde is voldoen-
de mogelijkheden zijn voor weidevogels om dit op te 
vangen (Kentie et al. 2015). 
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Afstand tot perceelranden is een sterke voorspeller van het broedsucces van vogels die in het grasland 
broeden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een hogere predatiedruk nabij randen en de voorkeur 
van weidevogels voor grote open velden (Besnard & Secondi, 2014; Besnard et al. 2016; Coppedge et al. 
2001; Foppen et al. 2002; Lesbarrères & Fahrig, 2012; Macdonald & Bolton, 2008; van der Vliet et al. 
2010; Whittingham & Evans, 2004; Winter et al. 2006).

Weidevogels nestelen niet graag in de buurt van uitkijkposten zoals bomen in verder open terrein, 
omdat die het zicht blokkeren en omdat deze worden gebruikt door vliegende predatoren (Atuo & 
O’Connell, 2017; Bertholdt et al. 2017; van der Vliet et al. 2008; Wallander et al. 2006).

Landschapsverdichting heeft geleid tot versnippering van populaties weidevogels, wat de kwetsbaar-
heid van lokale populaties voor predatie vergroot. Vogels kunnen zich gezamenlijk verweren tegen 
sommige soorten predatoren, wat beter gaat als ze in hoge dichtheid broeden dan bij kleine aantallen 
(Macdonald & Bolton, 2008).

De effecten van landschapsverdichting op de predatiedruk zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid 
en dichtheid aan predatoren in een gebied. Een verhoogde predatiedruk treedt niet altijd op als de 
dichtheid van predatoren beperkt is (Oosterveld, 2011). Als de dichtheid van predatoren in een gebied 
klein is, kunnen complexe landschappen juist goede dekking bieden voor prooisoorten (Whittingham & 
Devereux, 2008).
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5. Monitoringtechnieken 

Bij predatieproblematiek zijn verschillende vormen 
van monitoring van belang om een indruk te krijgen 
van de omvang van het probleem en de mogelijke 
oorzaken van verliezen aan eieren of kuikens.

5.1. Vaststellen of predatie een probleem 
is

Omdat predatie een natuurlijk proces is en popula-
ties een bepaald predatieniveau kunnen opvangen, 
is de eerste vraag of predatie daadwerkelijk een 
probleem is. Een eerste verkennende stap hiervoor 
is het Bruto Territoriaal Succes (BTS) bepalen. Het 
BTS is een indicatie van het reproductiesucces bij 
Grutto en Tureluur (soorten die vrij synchroon broe-
den waardoor dit type tellingen een indicatie vormt 
voor het reproductiesucces); het percentage van 
de broedparen dat vliegvlugge jongen voortbrengt 
(Nijland et al. 2010). Wanneer dit percentage 65% 
of hoger is, is het waarschijnlijk dat de lokale popu-
latie voldoende jongen produceert om de populatie 
op peil te houden (Nijland et al. 2010). Omdat bij 
langlevende soorten als Grutto en Tureluur een jaar 
met slecht broedsucces kan worden gecompenseerd 
in volgende jaren, moet het gemiddelde BTS over 
minstens 3 jaar worden bepaald. Als uit het BTS 
blijkt dat de aanwas van jonge vogels onvoldoende 

is (<65%), dan is het noodzakelijk om te achterhalen  
waardoor dit komt (van der Wal & Teunissen, 2018): 
predatie of andere verliesoorzaken, zoals vertrap-
ping door vee, verlies bij werkzaamheden, onvol-
doende voedsel voor de jongen, etc. (van der Wal & 
Teunissen, 2018). Bovendien kan er ook sprake zijn 
van aaseterij bij kuikens die maaislachtoffer zijn (van 
der Wal & Teunissen, 2018).

Om deze redenen is het beter, hoewel arbeidsinten-
siever en duurder, om een reproductieschatting te 
maken op basis van gegevens van nestresultaten en 
kuikenoverleving, waarbij kuikenoverleving wordt 
bepaald aan de hand van gezenderde kuikens (dit 
is goed mogelijk voor Grutto’s, zie Oosterveld et al. 
2014; Roodbergen et al. 2010; Schekkerman et al. 
2008). Door daarbij goed de lotgevallen van legsels 
en kuikens te registreren, wordt eerder duidelijk 
waarom de noodzakelijke aanwas van jongen niet 
wordt gehaald en kan besloten worden hoe dit aan te 
pakken. Langs deze weg kan bovendien bepaald wor-
den hoeveel jongen per (grutto-)broedpaar in een 
gebied vliegvlug worden. Wanneer dit aantal gelijk is 
aan of meer dan 0,6-0,86 dan komen in principe vol-
doende jongen groot om de lokale (grutto-)populatie 
op peil te houden (Schekkerman & Müskens, 2000; 
Schröder et al. 2009; Roodbergen et al. 2010). 

Als eerste dient bepaald te worden of de reproductie onvoldoende is (van der Wal & Teunissen, 2018). 
Dit kan door het berekenen van het Bruto Territoriaal Succes (BTS) over een periode van minstens drie 
jaar. Bij BTS <65% is er onvoldoende aanwas van jonge vogels en moet nader onderzocht worden wat de 
oorzaken hiervoor zijn (Nijland et al. 2010). 

Indien de reproductie onvoldoende is zal moeten worden vastgesteld wat hiervan de oorzaak is. Bij 
nesten kan dat goed worden gedaan door de lotgevallen van legsels vast te stellen via nestcontroles. 
Kuikenoverleving en welke factoren daarop van invloed zijn kan eigenlijk alleen goed bepaald worden 
aan de hand van gezenderde kuikens. Dit is een betere, maar ook arbeidsintensievere en duurdere me-
thode dan observaties (van der Wal & Teunissen, 2018).

5.2. Vaststellen van predatieverliezen

Als het broedsucces van weidevogels langdurig te-
kort schiet, is de volgende stap te monitoren in welke 
mate predatie bijdraagt aan het totaal aan verliezen 
(van der Wal & Teunissen, 2018). Bij nestblijvers 
kan relatief eenvoudig worden vastgesteld hoeveel 
jongen zijn uitgevlogen door het nest vlak voor de 
verwachte uitvliegdatum te controleren en te bepa-
len in hoeverre dit wordt beïnvloed door predatie. 
Bij nestvlieders, waar onder de steltlopers, is dat 
lastiger. Zodra de eieren zijn uitgekomen verlaten 

de jongen het nest en is het niet eenvoudig vast te 
stellen welk deel van die jongen vliegvlug wordt en 
waarom ze het eventueel niet gehaald hebben (van 
der Wal & Teunissen, 2018).

De lotgevallen van legsels (de eifase) worden op gro-
te schaal in Nederland gevolgd door vrijwilligers die 
nesten opzoeken om ze indien nodig te beschermen 
bij agrarische werkzaamheden of beweiding. Het 
leeuwendeel (± 90%) van de legsels is afkomstig van 
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Kievit, Grutto, Scholekster en Tureluur. Bij het bepa-
len van de lotgevallen zijn er drie mogelijke uitkom-
sten die vrij eenvoudig kunnen worden vastgesteld:
1. Eieren zijn uitgekomen (kleine schilfers van de ei-

erschalen zijn nog terug te vinden in/op de bodem 
van het nest);

2. Het nest is verlaten (eieren zijn achtergebleven in 
het nest) of

3. Het is mislukt. 

In het laatste geval kunnen er resten van de eieren 
in het nest liggen en op grond daarvan kan soms 
worden ingeschat wat er is gebeurd. In geval van 
predatie kan bijvoorbeeld door tandafdrukken dan 
soms ook de mogelijke dader worden achterhaald. 
In de meeste gevallen is het nest echter leeg en zijn 
er geen directe aanwijzingen zichtbaar die iets over 
het lotgeval van het nest kunnen zeggen. In de derde 

categorie zitten onder andere de predatieverliezen, 
maar daarnaast gaan er ook legsels verloren door 
werkzaamheden op het land of vertrapping door vee. 
Het onderscheid tussen verliezen door werkzaam-
heden of vertrapping met predatie is vaak goed te 
maken, omdat bij werkzaamheden of vertrapping 
meestal eiresten achterblijven in het nest. 

In hoeverre predatie een rol speelt bij de overleving 
van kuikens van deze soorten is alleen met geavan-
ceerde technieken goed te onderzoeken. Deze tech-
nieken kunnen ook gebruikt worden om te achter-
halen wie de daders zijn van de predatie. Dit betreft 
echter arbeidsintensieve werkzaamheden die alleen 
op relatief kleine schaal haalbaar zijn. Om op natio-
naal of provinciaal niveau uitspraken te doen over de 
daadwerkelijke impact van predatie op de overleving 
van kuikens is daarmee vrijwel onmogelijk. 

Ten tweede dient bepaald te worden in welke mate predatie bijdraagt aan het totaal aan verliezen in 
ei- en kuikenfase:

Eifase: Bij nestvlieders kan dit door het nest te inspecteren en vast te stellen of de eieren zijn uitge-
komen, het nest is verlaten of het nest is mislukt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen pre-
datie enerzijds en verliezen door werkzaamheden en vertrapping anderzijds (van der Wal & Teunissen, 
2018). 

Kuikenfase: In hoeverre predatie een rol speelt bij de overleving van kuikens van deze soorten is alleen 
met geavanceerde technieken goed te onderzoeken. Deze technieken kunnen ook gebruikt worden om 
te achterhalen wie de daders zijn van de predatie (van der Wal & Teunissen, 2018).

5.3. Vaststellen van predatoren

Om predatieverliezen te verkleinen, moeten de 
betrokken predatoren worden geïdentificeerd. 
Afhankelijk van de vraag of men alleen wil vaststel-
len welke predatoren betrokken zijn of dat men wil 
kwantificeren wat de relatieve bijdrage is van de 
verschillende predatoren aan de predatieverliezen, 
kiest men een methode (Anthony et al. 2006). De 
meest eenvoudige methode is observatie (Samelius 
& Alisauskas, 2000). Dit vraagt echter veel tijd en 
vrij zicht op de nesten of kuikens en is daardoor vaak 
niet realistisch. Alternatieve methoden kunnen wor-
den ingedeeld naar eiereters en kuikeneters. 

5.3.1. Eiereters
Voor rovers van eieren kan gebruik worden gemaakt 
van temperatuurloggers in het nest, om overdag 
actieve predatoren van nachtelijke predatoren te 
onderscheiden (Dadam et al. 2014; Teunissen et 
al. 2008, fig. 8). Om meer inzicht te krijgen in de 
werkelijke daders kunnen predatierestanten bij het 
nest onderzocht worden op sporen van predatoren, 
zoals tandafdrukken van zoogdieren (Bellebaum & 
Bock, 2009) of DNA-sporen van predatoren (Jonge 

Poerink et al. 2017). Deze manieren van gegevens-
verzameling hebben als nadeel dat er weinig infor-
matie over het aandeel van verschillende predatoren 
in het totaal aan predatieverlies verkregen wordt 
(van der Wal & Teunissen, 2018). In veel gevallen 
wordt een nest namelijk leeg aangetroffen zonder 
enig spoor van de dader. Bovendien is het goed 
denkbaar dat de ene soort predator vaker herken-
bare sporen achterlaat dan de andere, waardoor 
vertekening ontstaat in toewijzen (van der Wal & 
Teunissen, 2018). Verder is voor deze methode re-
gelmatig nestbezoek vereist, omdat sommige sporen 
snel kunnen verdwijnen. Frequent nestbezoek ver-
groot echter de kans op predatie, doordat looppaad-
jes en geursporen worden gecreëerd (Goedhart et al. 
2010).  

Een andere mogelijkheid is om nesten met kunst-
eieren in het veld te plaatsen en aan de hand van 
tandafdrukken een dader te identificeren (Anthony 
et al. 2006). Hierbij kan gekozen worden voor 
dummy-eieren van keramiek, hout, schuim, was, 
plasticine of commercieel beschikbare eieren van  
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kwartel, gans of kip (Chibowsk et al. 2015; Major & 
Kendal, 2008; Masoero et al. 2016; Svobodová et al. 
2012). Plasticine eieren worden soms bedekt met een 
coating van geurloze, vloeibare rubber (PlastiDip), 
om de synthetische geur te maskeren (Masoero et 
al. 2016; Purger et al. 2012). Met paraffine gevulde 
kunsteieren in  natuurlijke nesten veroorzaakten 
sterfte van embryo’s in de natuurlijke eieren, door-
dat olie via de poriën uit de eieren lekte en dit bleek 
giftig te zijn voor de embryo’s. Maar dit soort eieren 
leverden wel de beste resultaten op in het identifice-
ren van daders in vergelijking met schuim gevulde 
eieren. Het gebruik van met schuim gevulde kunst-
eieren bleek de meest kostenefficiënte manier om 
nestpredatie te monitoren (Anthony et al. 2006). Er 
zijn echter aanwijzingen dat kunsteieren in natuur-
lijke nesten, of kunstmatige nesten, niet altijd dezelf-
de predatiedruk ondervinden als in de natuurlijke 
situatie (Hernández et al. 2001; Martin, 1987).

De productiefste methode voor het identificeren van 
predatoren is het plaatsen van cameravallen met 
time lapse instelling (hierbij wordt om de zoveel tijd 
een foto gemaakt) of een bewegingssensor (Calladine 
et al. 2017; Liebezeit & George, 2002; MacDonald 
& Bolton, 2008; Morris & Gilroy, 2008; Murray, 
2015; Oosterveld et al. 2017; Pietz & Granfors, 2000; 
Stake & Cimprich, 2003; Teunissen et al. 2005). 
Cameravallen kennen diverse nadelen: het instal-
leren is duur, waardoor ze vaak maar bij een beperkt 
aantal nesten kunnen worden geplaatst (Cutler & 

Swann, 1999). Ook verbruiken cameravallen veel 
energie en moeten batterijen en accu’s vaak worden 
vervangen. Daarnaast is de responstijd van de came-
ra bij kleine zoogdieren als de Hermelijn, die binnen 
één seconde een ei kan verwijderen uit een nest, met 
minimaal 1,5 seconde niet snel genoeg. Deze nadelen 
worden door voortschrijdende techniek verminderd 
en het gebruik van time lapse instellingen zorgt voor 
een hogere trefkans (Teunissen et al. 2008). Eerder 
onderzoek heeft nog niet kunnen uitwijzen dat ca-
meravallen invloed hebben op het nestsucces. Een 
eventuele invloed kan zowel positief als negatief zijn 
voor het nestsucces (Anthony et al. 2006; Pietz & 
Granfors, 2000; Stake & Cimprich, 2003; Teunissen 
et al. 2005). 

5.3.2. Kuikeneters
Kuikens kunnen niet met camera’s worden gevolgd 
vanwege hun mobiliteit. Methoden die wel gehan-
teerd worden zijn het verzamelen van restanten na-
bij predatorennesten of rond een vossenhol (Panek, 
2013) en het analyseren van DNA-restanten op dood 
gevonden kuikens (Jonge Poerink et al. 2017). Een 
probleem bij dergelijke methoden is dat men vaak 
gericht op zoek gaat naar bepaalde daders en dat 
dood gevonden kuikens niet altijd representatief zijn 
voor alle gepredeerde kuikens. Bijvoorbeeld omdat 
kuikens meegenomen worden naar een hol (zoals bij 
Hermelijnen, Teunissen et al. 2005) of nest (zoals bij 
Blauwe Reigers, Teunissen et al. 2005). Observeren 
is theoretisch mogelijk, maar zeer tijdrovend en 
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Figuur 8. Voorbeeld van het temperatuurverloop in een kievitnest gemeten met een temperatuurlogger. Zo lang de 
Kievit op de eieren zit is de temperatuur in het nest 39 ˚C. Als de vogel het nest heeft verlaten daalt de tempera-
tuur. De vogel heeft het nest permanent verlaten op 4 juni ’s nachts om 01:36 en bleek gepredeerd.
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weinig betrouwbaar, omdat kuikens het grootste 
deel van de tijd niet te zien zijn in de vegetatie. 
Daarom wordt bij kuikens veelal gewerkt met zen-
dertjes (Grant et al. 1999; Schekkerman et al. 2009). 
Hiermee kunnen dode kuikens in veel gevallen wor-
den teruggevonden en kan op grond van wat men 
aantreft worden geconcludeerd waardoor het kuiken 
is dood gegaan. In sommige gevallen is dat duidelijk, 
bijvoorbeeld bij maaislachtoffers of kuikens aange-
troffen in het nest van een roofdier. Niettemin werd 
in elk onderzoek met gezenderde kuikens een sub-
stantieel deel van de kuikenzenders niet meer terug-
gevonden en bleef daarbij onduidelijk of dergelijke 
vermissingen evenredig zijn verdeeld over predator-
soorten of vooral zijn geassocieerd met een bepaalde 
dader (van der Wal & Teunissen, 2018). 

Recent zijn nieuwe technieken toegepast waarmee 
het moment van sterfte bij kievitkuikens bepaald 
werd met een zender en een vaste ontvangstantenne 
die continu scant op de aanwezigheid van kuikens 
aan de hand van afzonderlijke radiofrequenties in 
hun zenders  (Mason et al. 2018). Verandering in de 
aard van het signaal of het wegvallen daarvan kon 
worden geïnterpreteerd als het moment waarop het 
kuiken werd gedood. Tot slot valt niet uit te sluiten 
dat de zenders de predatiekans van het kuiken beïn-
vloeden. Schekkerman et al. (2009) constateerden 
dat kievitkuikens met een zender een iets lagere con-
ditie hebben dan kuikens zonder zender. Aangezien 
de zenders met de jaren kleiner worden, hebben ze 
wellicht ook steeds minder effect op hun dragers. 

Met behulp van een cameraval kon deze Vos worden betrapt op het eten van eieren.

Ten derde dient men de betrokken predatoren te identificeren. Methoden hiervoor kunnen worden on-
derscheiden naar eiereters en kuikeneters.

De meest productieve methode voor het identificeren van eiereters is het plaatsen van cameravallen 
met time lapse instelling bij de nesten van weidevogels (van der Wal & Teunissen, 2018). 

De meest zorgvuldige methode voor het identificeren van kuikeneters is het zenderen van kuikens en 
het monitoren van de zenderactiviteit (Mason et al. 2018; Schekkerman et al. 2009).
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5.4. Monitoring van predatoren

Naast het identificeren van de betrokken eier- en 
kuikeneters, is het van belang om vast te stellen 
welke predatoren in het gebied voorkomen en in 
welke aantallen. Volgens Mason et al. (2018) wordt 
het aandeel predatie in een gebied goed weerspiegeld 
door de zichtbare aanwezigheid van predatoren. Het 
vaststellen en tellen van predatoren is een lastige 
opgave. De Zoogdiervereniging heeft de beschik-
bare technieken hiervoor beschreven (La Haye et al. 
2018), in paragraaf 5.4.1 staan deze kort samengevat. 

5.4.1. Monitoring van zoogdieren
De aan- of afwezigheid van zoogdieren is lastig vast 
te stellen, omdat ze in lage dichtheden voorkomen 
en/of gedeeltelijk nachtactief zijn. Grote zoogdier-
soorten, zoals Vos, Steen- en Boommarter, Bunzing, 
Kat kunnen het best in beeld gebracht worden met 
wildcamera’s. Naast het vaststellen van de aanwezig-
heid van soorten, kunnen soms ook individuen on-
derscheiden worden. Om een goed overzicht te krij-
gen van grotere gebieden, zijn veel camera’s nodig 
(voor grote soorten één wildcamera per 10-15 ha). De 
effectiviteit van deze camera’s kan worden vergroot 
door de camera’s  op strategische plekken te plaat-
sen, zoals op een toegangsdam met aan weerszijden 
sloten. Indien alleen het vaststellen van de aanwezig-
heid van een soort het doel is, kan gebruik gemaakt 
worden van lokmiddelen binnen het bereik van de 
camera, waardoor de kans vergroot wordt om een 
soort in beeld te krijgen. Als aantalsinformatie ook 
van belang is, is deze methode minder geschikt, om-
dat lokmiddelen tot een overschatting van de werke-
lijk aanwezige aantallen kunnen leiden. Een tweede 
optie is het verzamelen van keutels en op basis van 
DNA-analyses achterhalen welke soort het is. 

Voor kleinere zoogdieren als Wezel en Hermelijn 
kan beter gebruik gemaakt worden van cameraboxen 
en/of sporentunnels (Bouwens, 2017; Smaal & van 
Manen, 2017). Beide methoden werken volgens het 
principe dat kleine marters door een tunneltje lopen 
en daarbij worden gefotografeerd dan wel sporen 
achterlaten op een schone ondergrond na het pas-
seren van een inktbed. Nadeel is dat cameraboxen 
kostbaar zijn en sporentunnels zeer regelmatig 
moeten worden gecontroleerd. Ook hier geldt dat de 
methode minder geschikt is als middel om aantals-
informatie te achterhalen; per 20 ha is minimaal één 
transect nodig met 10 cameraboxen met afstanden 
ertussen van ongeveer 150 meter (van Norren et al. 
2015) of 10 sporentunnels met afstanden ertussen 
van ongeveer 100 meter (Gillies & Williams, 2013).

Monitoring van absolute aantallen en dichtheden 
van zoogdieren is erg lastig. Dit kan met behulp 

van zenders worden gedaan of door zoogdieren te 
vangen, markeren en terug te vangen, maar deze me-
thoden zijn erg arbeidsintensief en niet voor monito-
ringdoeleinden toe te passen (Dempsey et al. 2014). 
Grote zoogdieren (zoals Vos, Huiskat, Steen- of 
Boommarter en Wezel) kunnen onderscheiden wor-
den aan de hand van foto’s. Bij marterachtigen (zoals 
Bunzing en Hermelijn) is dit niet mogelijk. Met ca-
merabeelden blijft het lastig om werkelijke dichthe-
den vast te stellen, zeker als gebruik gemaakt wordt 
van lokmiddelen om dieren voor de camera te krij-
gen. Het gebruik van eDNA-samples (keutels) heeft 
als belangrijkste beperking dat er voldoende mon-
sters verzameld moeten kunnen worden. Opnieuw 
lijkt dat voor grote zoogdieren nog wel mogelijk, 
maar bij minder algemene en kleinere predatoren 
is dit zeer lastig. Met behulp van DNA-technieken 
kan tenslotte een beeld van de relatieve activiteit van 
een aantal zoogdiersoorten verkregen worden. Een 
grotere activiteit kan namelijk zowel het resultaat 
zijn van een beperkt aantal individuen dat veelvuldig 
door het gebied loopt of van een groter aantal indivi-
duen dat in het gebied aanwezig is. In het kader van 
monitoring van predatierisico zijn deze technieken 
echter niet noodzakelijk en kan worden volstaan met 
het tellen van keutels langs een transect, zoals in het 
Verenigd Koninkrijk al regelmatig is toegepast en ge-
schikt blijkt voor de Vos en waarschijnlijk ook voor 
de Huiskat (Mason et al. 2018; Webbon et al. 2004).

Het gebruik van afschotcijfers of tellingen met licht-
bakken zijn niet geschikt om aantallen of ontwikke-
ling van predatoren te volgen. Afschotcijfers blijken 
zeer gevoelig voor de intensiteit van bejaging en sei-
zoenvariaties (Toms et al. 1999). Lichtbakken kun-
nen leiden tot leereffecten bij predatoren, waardoor 
zij zich in de loop van de tijd steeds minder  mak-
kelijk laten zien en zijn mogelijk ook verstorend voor 
broedende vogels (van der Wal & Teunissen, 2018). 

5.4.2. Monitoring van vogels
Ook het monitoren van vogels als potentiële preda-
toren blijkt lastig, omdat wel bekend is waar en in 
welke aantallen broedvogels zich bevinden, maar die 
informatie bevat slechts een deel van de in werkelijk-
heid aanwezige individuen. Niet alle in een gebied 
aanwezige vogels broeden, zoals bijvoorbeeld jonge 
vogels en individuen die geen territorium hebben 
kunnen bemachtigen. Zo bestaat er het vermoeden 
dat juist niet-territoriale Zwarte Kraaien die in groe-
pen door een gebied trekken, prederen op de eieren 
van weidevogels. Niettemin is er wel veel bekend 
over de ligging van kolonies van bijvoorbeeld reigers 
en Roeken, maar rondtrekkende groepen kraaiach-
tigen, meeuwen en dergelijke worden niet standaard 
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in een gebied geregistreerd. Daar komt bij dat het op 
voorhand onwenselijk is om een groep van soorten te 
selecteren als predator van eieren of kuikens en dan 
alleen die soorten te gaan volgen. Een betere me-
thode is om via de boerenlandvogels te onderzoeken 
wie de predatoren zijn. In het Verenigd Koninkrijk 
is daarom een methode gehanteerd die is gebaseerd 
op Walters (1990), waarbij de reactie van boeren-
landvogels op een overvliegende vogel bepalend is 
voor de kans dat die soort betrokken is bij predatie. 

Dit bleek goed te correleren met de vastgestelde 
verliezen door die groep (Mason et al. 2018). Mason 
et al. (2018) hanteerden hiervoor een methode 
die bestond uit een wekelijkse telling van twee uur 
waarin alle overvliegende vogels werden geteld en 
hoe Kieviten daarop reageerden. Het aantal overvlie-
gende predatoren in combinatie met de impact die 
ze hebben op de Kievit kan worden gebruikt als maat 
voor de predatiedruk door vogels in een gebied.

Ten vierde is het van belang om vast te stellen welke predatoren in het gebied voorkomen en in welke 
aantallen; dit weerspiegelt het aandeel predatie in een gebied (Mason et al. 2018).

Potentiële zoogdierpredatoren kunnen gemonitord worden met behulp van wildcamera’s (vooral grote 
zoogdieren), sporentunnels (vooral kleine zoogdieren) en DNA-onderzoek aan keutels (Bouwens, 2017; 
Gillies & Williams, 2013; Mason et al. 2018; Smaal & van Manen, 2017). Het gebruik van afschotcijfers 
of tellingen met lichtbakken zijn niet geschikt om aantallen of ontwikkeling van predatoren te volgen 
(Toms et al. 1999; van der Wal & Teunissen, 2018).

Potentiële vogelpredatoren kunnen gemonitord worden met tellingen waarbij alle overvliegende vogels 
worden geteld en geregistreerd wordt hoe weidevogels hierop reageren. Het aantal overvliegende pre-
datoren in combinatie met de impact die ze hebben op de weidevogels kan worden gebruikt als maat 
voor de predatiedruk in een gebied (Mason et al. 2018).
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6. Predatiebeheer

Een generieke aanpak om predatiedruk te vermin-
deren is moeilijk omdat de situatie per gebied vaak 
verschilt. Er zijn diverse methoden beschreven om 
predatoren weg te houden en de resultaten en ri-
sico’s verschillen. Hierna wordt een aantal van deze 
methoden, de toepassing, resultaten hiervan en de 
bijbehorende risico’s beschreven (Smith et al. 2011). 

6.1. Uitrasteren

Het (elektrisch) uitrasteren van (grote) percelen is 
een belangrijke maatregel om predatie door zoog-
dieren te verkleinen door (grote) grondpredatoren 
(zoogdieren) eruit weg te houden (Jackson, 2001; 
Malpas et al. 2013; Rickenbach et al. 2011; Smith et 
al. 2011). Rasters kunnen een fysieke barrière vor-
men of predatoren afschrikken met een elektrische 
schok (Poole & McKillop, 2002). Rasters werken al-
leen als ze goed zijn ontworpen en geplaatst, en wor-
den onderhouden (Malpas et al. 2013; RSPB, 2017). 
Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 
weidevogels zich na predatie buiten een raster ver-

plaatsen voor hun tweede legsel naar binnen de ras-
ters (RSPB, 2017). Ook is met behulp van radiozen-
dertjes aangetoond dat de kuikenoverleving hoger 
was binnen de rasters dan daarbuiten (Rickenbach 
et al. 2011). 

Rasters zijn echter vaak niet honderd procent suc-
cesvol in het buitensluiten van Vossen (West et al. 
2007); de handigheid waarmee Vossen kunnen klim-
men, springen, graven en zich door kleine gaten kun-
nen persen, moet niet worden onderschat (RSPB, 
2017). Rasters houden bovendien geen vliegende 
predatoren tegen, dus in gebieden waar predatie 
van kuikens door vogels groot is, heeft uitrasteren 
waarschijnlijk geen of minder effect (van der Wal & 
Teunissen, 2018). Een bijkomend probleem bij uit-
rasteren is dat ook dieren kunnen worden buiten- of 
ingesloten die je niet wil beïnvloeden met het raster, 
bijvoorbeeld konijnen of hazen, maar ook de kuikens 
van de boerenlandvogels. In een Engelse variant is 
daarom de onderste draad een aardedraad (een lou-
ter fysieke barrière), waardoor passerende kuikens 
geen schok krijgen (van der Wal & Teunissen, 2018). 

Het plaatsen van een elektrisch raster om grote zoogdieren buiten te houden
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Volgens Jackson (2001) is elektrisch uitrasteren niet 
de oplossing voor de lange termijn, omdat rasters 
niet heel lang mee gaan en omdat het uitrasteren van 
grote percelen niet realistisch is en duur. Bovendien 
neemt de effectiviteit van een raster naarmate het 

meerdere jaren wordt gebruikt, af als gevolg van slij-
tage en doordat binnen het raster een hoge concen-
tratie van weidevogels en kuikens ontstaat, waardoor 
predatoren worden aangetrokken (het ‘honeypot’-
effect) (RSPB, 2017).

Het (wegvangen en) doden van roofdieren kan effectief zijn om het broedsucces van grondbroeders te 
vergroten, mits er goede kennis is van de predatorengemeenschap (Bolton et al. 2007; Fletcher et al. 
2010; Jonge Poerink & Dekker, 2018; Oosterveld, 2011).

Sommige studies vonden dat het doden van predatoren geen zin had of zelfs een negatief effect op 
populaties van prooidieren (Calladine et al. 2014). Andere studies vonden geen positief effect voor de 
overleving van volwassen prooidieren, maar wel op kuikenoverleving (Mateo-Moriones et al. 2012).

Diverse studies (Bolton et al. 2007; Eglington et al. 2009; Kauhala & Ihalainen, 2014) laten zien dat de 
effectiviteit van predatorregulatie per gebied sterk kan verschillen en dat dit veelal samenhangt met 
de dichtheid aan aanwezige predatoren.

Het (elektrisch) uitrasteren van (grote) percelen is een belangrijke maatregel om predatie door zoog-
dieren te verkleinen door (grote) grondpredatoren (zoogdieren) eruit weg te houden (Jackson, 2001; 
Malpas et al. 2013; Rickenbach et al. 2011; Smith et al. 2011). 

Rasters die goed zijn ontworpen, geplaatst en onderhouden, zijn effectief in het voorkomen van preda-
tie, waardoor de kuikenoverleving toeneemt (Malpas et al. 2013; Rickenbach et al. 2011; RSPB, 2017). 

Nadelen van uitrasteren zijn: het feit dat Vossen niet voor honderd procent succesvol buitengesloten 
kunnen worden (West et al. 2007), vliegende predatoren niet worden tegengehouden en andere dieren 
ongewenst beïnvloed kunnen worden door het raster, zoals konijnen, hazen en kuikens van boerenland-
vogels (van der Wal & Teunissen, 2018). Daarnaast is uitrasteren op de lange termijn steeds minder ef-
fectief, geen realistische oplossing voor grote percelen, zijn de kosten hoog en leidt de hoge concentra-
tie van prooidieren tot aantrekking van predatoren (het ‘honeypot’-effect) (Jackson, 2001; RSPB, 2017).

6.2. Wegnemen van predatoren

Het (wegvangen en) doden van roofdieren kan effec-
tief zijn om het broedsucces van grondbroeders te 
ver groten, mits er goede kennis is van de predato-
rengemeenschap (Bolton et al. 2007; Fletcher et al. 
2010; Jonge Poerink & Dekker, 2018; Oosterveld, 
2011). Het is echter een gevoelig onderwerp; veel 
mensen zijn principieel/ethisch tegen het doden van 
dieren. De complexiteit van ecologische systemen 
zorgt er bovendien voor dat prooisoorten niet auto-
matisch profiteren van predatorbeheer. Sommige 
studies vonden dat het doden van predatoren geen 
zin had of zelfs een negatief effect op populaties van 
prooidieren (Calladine et al. 2014). Andere studies 
vonden geen positief effect voor de overleving van 
volwassen prooidieren, maar wel op kuikenoverle-
ving (Mateo-Moriones et al. 2012). Predatorbeheer 
resulteerde sneller in een toename van nestoverle-
ving in gebieden waar predatordichtheden hoog wa-
ren (Bolton et al. 2007). 

Een belangrijke, lastig te beantwoorden vraag blijft 
wat de effecten zijn van het doden van significante 
hoeveelheden predatoren op het resterende deel van 

de predatorpopulatie en op de rest van het ecosy-
steem. Diverse studies (Bolton et al. 2007; Eglington 
et al. 2009; Kauhala & Ihalainen, 2014) laten zien 
dat de effectiviteit van predatorregulatie per gebied 
sterk kan verschillen en dat dit veelal samenhangt 
met de dichtheid aan aanwezige predatoren. Ook 
in Nederland blijken er grote verschillen in preda-
tieverliezen te bestaan tussen jaren in een gebied 
of tussen gebieden binnen een jaar (Teunissen et 
al. 2005, 2008). Wat hiervan de oorzaak is, is niet 
onderzocht, maar vermoed wordt dat dit enerzijds 
samenhangt met het soort predator dat in een gebied 
actief is en anderzijds wat voor andere prooien be-
schikbaar zijn (van der Wal & Teunissen, 2018). 

Oosterveld (2011) stelt dat het belangrijk is consis-
tent te zijn wat betreft de maatregelen binnen een 
groter gebied. Het komt voor dat in het weidevogel-
gebied van een agrarische natuurvereniging intensief 
wordt gejaagd op Vossen en Zwarte Kraaien, terwijl 
dat in het aangrenzende natuurreservaat niet of (te) 
extensief gebeurt.
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Veel weidevogels prefereren een open landschap; 
dit kan gezien worden als anti-predatorgedrag. Het 
creëren van een meer open landschap beïnvloedt op 
meerdere manieren weidevogels op een positieve 
wijze. Het verwijderen van stuikgewas, vrijstaande 
bomen of hagen vergroot het beschikbare gebied 
voor de vogels (van der Vliet et al. 2010) en leidt tot 
een hogere dichtheid aan broedende vogels, wat op 
zichzelf weer de predatieverliezen kan verkleinen 
(Bertholdt et al. 2017; MacDonald & Bolton, 2008). 
Predatoren vinden hierdoor minder geschikt habi-
tat en uitkijkposten. Van de vijf steltlopersoorten 
die in het Nederlandse agrarisch gebied broeden, is 
bekend dat Kievit en Scholekster kortere vegetaties 
prefereren , terwijl Grutto, Tureluur en Wulp een 
voorkeur hebben voor langere vegetaties (van der 
Wal & Teunissen, 2018). Deze laatste drie soorten 
vertrouwen daarbij voor een belangrijk deel op hun 
camouflage. Om al deze soorten te bedienen is dus 
variatie in habitat nodig. 

Naast openheid van het landschap en lengte van de 
vegetatie, kan ook de hoogte van het waterpeil van 
invloed zijn op weidevogels; de vestigingsdichtheid 
van steltloperweidevogels is groter bij hoog waterpeil 
dan bij laag waterpeil (Kleijn et al. 2009). Nat hou-
den van land bevordert op de grond foeragerende 
vogels zoals de Kievit in directe zin (Eglington et al. 

Om de predatiedruk te verlagen kan het landschap voor weidevogels aantrekkelijker worden gemaakt.

Het creëren van een meer open landschap beïnvloedt op meerdere manieren weidevogels op een posi-
tieve wijze. Het verwijderen van stuikgewas, vrijstaande bomen of hagen vergroot het beschikbare ge-
bied voor de vogels (van der Vliet et al. 2010) en leidt tot een hogere dichtheid aan broedende vogels, 
wat op zichzelf weer de predatieverliezen kan verkleinen (Bertholdt et al. 2017; MacDonald & Bolton, 
2008).

Weidevogels hebben verschillende eisen in vegetatielengte; Kievit en Scholekster prefereren kortere 
vegetaties, Grutto, Tureluur en Wulp juist langere vegetaties. Om al deze soorten te bedienen is vari-
atie in vegetatielengte nodig (van der Wal & Teunissen, 2018). 

Verhogen van het waterpeil of nathouden van land, verhoogt de vestigingsdichtheid van steltloperwei-
devogels (Kleijn et al. 2009), bevordert op de grond foeragerende vogels zoals de Kievit en de Grutto in 
directe zin (Eglington et al. 2010), omdat insecten dan makkelijker bereikbaar zijn (Ausden & Hirons, 
2002) en verslechtert de toegankelijkheid van het gebied voor grondpredatoren (Bellebaum & Bock, 
2009).

2010); insecten zitten in de natte grond dichter on-
der de oppervlakte dan in droge grond, zodat ze be-
ter bereikbaar zijn voor de vogels (Ausden & Hirons, 
2002). In een Friese studie leidde een hoog waterpeil 
tot een vergroting van het foerageersucces van adulte 
Grutto’s met 50% ten opzichte van gangbaar land-
bouwpeil (Oosterveld et al. 2017). Een hoge grond-
waterstand onderdrukt ook de vegetatiegroei en lage 
vegetatie kan de beschikbaarheid en vindbaarheid 
van ongewervelden bevorderen (Ausden et al. 2001; 
Eglington et al. 2010). Aquatische insecten langs de 
randen van ondiepe plassen zijn belangrijke prooien 
voor kuikens van Tureluur en Kievit. Een hoog wa-
terpeil kan ook zorgen voor een verslechterde toe-
gankelijkheid voor grondpredatoren zoals de Vos en 
de Hermelijn. Zoogdieren betreden en nestelen niet 
(graag) op nat of overstroomd land (Bellebaum & 
Bock, 2009).

Er zijn ook verschillende studies die aangeven dat 
de predatiedruk in verstedelijkte delen van het land, 
zoals industrieterreinen, braakliggend gebied, bouw-
grond en groeves veel kleiner is vergeleken met het 
platteland (Kamp et al. 2014; Rebolo-Ifrán et al. 
2017). Deze gebieden kunnen belangrijk zijn om de 
kievitpopulatie op lokaal niveau te stimuleren, zoals 
is aangetoond in Duitsland (Kamp et al. 2014) en 
Nederland (Dijkstra, 2011).

6.3.  Landschap veranderen ter vergroting van geschikt habitat en verlaging van de 
predatiedruk 
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7. Waarom beheer niet altijd werkt 

Predatorbeheer wordt gehinderd door interacties 
tussen predatoren (Griffin et al. 2015; Sergio & 
Hiraldo, 2008). Zo kan de aanwezigheid van Vossen 
van invloed zijn op het voorkomen van kleinere 
predatoren zoals de Hermelijn (Bellebaum & Bock, 
2009; Mulder, 1990). Kleine predatoren dienen 
dan ook regelmatig als prooi voor grotere preda-
toren (Calladine et al. 2017; Jackson, 2001). Het 
wegnemen van één of een aantal predatoren kan er 
voor zorgen dat andere predatoren juist algemener 
worden (Brook et al. 2012; Ellis-Felege et al. 2012; 
Woodroffe & Redpath, 2015). Veel grote roofvogels 
eten andere vliegende predatoren en zoogdieren 
(Lourenço et al. 2011). Als grote roofvogels afnemen 
in aantal, krijgen hun prooien (ook predatoren) meer 
kans om te overleven. Zoogdieren, op hun beurt, 
roven ook grondnesten van roofvogels (McMillan, 
2014). Vaak is er competitie tussen predatoren om 
bepaalde prooisoorten of nestplaatsen, wat er voor 
zorgt dat ze elkaar beïnvloeden en dat eventueel de 
predatiedruk gelijk blijft als één van de predatoren 
wegvalt (Chakarov & Krüger, 2010). Hierdoor zijn 
de effecten van predatorbeheer lang niet altijd zicht-
baar, of in ieder geval moeilijk voorspelbaar (van der 
Wal & Teunissen, 2018). 

Uit onderzoek van Teunissen (2005, 2008) blijkt 
dat de rol van een predator in een gebied overge-
nomen kan worden door een andere predator. In 
Langezwaag en Bontebok werd met camera’s vastge-
steld dat de Vos de voornaamste predator van nesten 
was; de aanwezigheid van Steenmarters was in 2007 
nog beperkt, waarbij zoogdierexperts opmerkten dat 
Vos en Steenmarter moeilijk samen gaan. Recent 
werden in een nabij gelegen gebied (Aldeboarn) de 
nog steeds hoge verliezen onder legsels onderzocht 
met camera en DNA-technieken (Jonge Poerink et 
al. 2017). Daarbij bleek dat Steenmarters voor onge-
veer 60% van de predatieverliezen verantwoordelijk 
zijn, nadat de Vos sinds het onderzoek uit 2005 kort 
gehouden wordt en nauwelijks meer voorkomt in het 
gebied. Uit een recent uitgevoerde studie blijkt dat 
het wegvangen en doden van deze Steenmarters het 
nestsucces van weidevogels wel verbeterde, hoewel 
niet alle Steenmarters konden worden weggenomen, 
omdat zogende vrouwtjes niet gedood mochten wor-
den (Jonge Poerink & Dekker, 2018). In het voorjaar 
van 2018 zijn in Eemland legsels gevolgd met ca-
meravallen om de rovers van eieren vast te stellen. 
In dit gebied worden de Vossen door middel van 
afschot zo kort mogelijk gehouden. Toch bleek nog 
steeds een substantieel deel van de legsels te worden 

gepredeerd en wel door de Bunzing (ongepubliceer-
de data). Hier lijkt dus hetzelfde te spelen als in het 
steenmartergebied.

Het wegnemen of beperken van een bepaalde pre-
dator in een gebied kan dus tot ongewilde effecten 
leiden, doordat onvoldoende aandacht is besteed aan 
de aanwezigheid van alle (potentiële) predatoren in 
een gebied en sommige van deze (potentiële) preda-
toren na verwijdering van een andere predator meer 
schade kunnen aanrichten dan de predator die oor-
spronkelijk aanwezig was in het gebied. Op basis van 
een uitgebreide predatiestudie, waarbij zowel Vossen 
als Zwarte Kraaien kort voor en tijdens het broed-
seizoen werden bestreden bleek eveneens dat het 
wegnemen van deze predatoren in een deel van de 
gebieden juist voor extra predatieverliezen zorgde. 
Dit leidde tot de conclusie dat het belangrijk is om 
eerst informatie te verzamelen over welke predato-
ren in een gebied aanwezig zijn, in welke aantallen 
en wat hun impact is op de prooipopulatie (Bolton 
et al. 2007). Dit is uitgemond in een beslisboom die 
kan helpen in het bepalen van wat wanneer te doen 
(zie volgende hoofdstuk). 

Teunissen et al. (2005) onderzochten modelmatig in 
hoeverre het uitsluiten van bepaalde predatieverlie-
zen kan bijdragen aan het herstel van de populatie 
weidevogels. Daaruit bleek dat het uitsluiten van één 
van de verliesoorzaken in de nest- of kuikenfase niet 
leidde tot de vereiste productie aan jongen. Alleen 
als predatie door vogels van kievitkuikens kan wor-
den uitgesloten zou dit tot een stabiele trend kunnen 
leiden. Los van de ethisch/maatschappelijke over-
wegingen lijkt dit niet de oplossing; juist vogels zijn 
mobiel en hun plek kan snel overgenomen worden 
door een soortgenoot.

Wat veel van de studies duidelijk maken is dat onze 
kennis over de onderlinge verhoudingen tussen 
de verschillende predatoren nog onvoldoende is 
om een goede inschatting te kunnen maken van de 
mogelijke effecten van het beperken van hun aantal-
len. Allereerst zal duidelijk moeten worden of we te 
maken hebben met een toppredator die ook andere 
predatoren belaagt of dat we te maken hebben met 
andere predatoren die dezelfde prooikeuze hebben. 
Maar misschien nog wel belangrijker is te achterha-
len welke factor(en) aantalsregulerend werk(t)(en) 
voor de verschillende predatoren. Wat bepaalt hun 
aantallen en kunnen we dat beïnvloeden (van der 
Wal & Teunissen, 2018)? 
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Predatorbeheer wordt gehinderd door interacties tussen predatoren (Griffin et al. 2015; Sergio & 
Hiraldo, 2008). Kleine predatoren dienen regelmatig als prooi voor grotere predatoren (Calladine et al. 
2017; Jackson, 2001). Het wegnemen van één of een aantal predatoren kan er voor zorgen dat andere 
predatoren juist algemener worden (Brook et al. 2012; Ellis-Felege et al. 2012; Woodroffe & Redpath, 
2015). 

Vaak is er competitie tussen predatoren om bepaalde prooisoorten of nestplaatsen, wat ervoor zorgt 
dat ze elkaar beïnvloeden en dat eventueel de predatiedruk gelijk blijft als één van de predatoren weg-
valt (Chakarov & Krüger, 2010). Hierdoor zijn de effecten van predatorbeheer lang niet altijd zichtbaar, 
of in ieder geval moeilijk voorspelbaar (van der Wal & Teunissen, 2018). 

De kennis over de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende predatoren is nog onvoldoende om 
een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijke effecten van het beperken van hun aantallen 
(van der Wal & Teunissen, 2018).
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8. Discussie en aanbevelingen

De rol van predatie in de populatieontwikkeling 
van weidevogels is substantieel, maar niet eendui-
dig. Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat vele 
voorbeelden laten zien dat predatie een ingewikkeld 
probleem is, waarbij wisselwerkingen complexe ge-
volgen hebben die per gebied verschillen. Predatie 
kan niet alleen op zichzelf worden beoordeeld, maar 
altijd in de context van de omgeving en in relatie 
tot andere factoren die de aantallen prooidieren 
beïnvloeden. Daarbij dienen gebiedspecifieke maat-
regelen te worden ontworpen en zal er een keuze 
gemaakt moeten worden in welke gebieden men de 
maatregelen wel en niet gaat toepassen. Maatregelen 
kunnen zowel gericht zijn op de predatoren in een 
gebied als op de inrichting van het landschap. 

Hoe nu te handelen als het vermoeden bestaat dat 
predatie dusdanige vormen heeft aangenomen dat 
de lokale vogelbevolking wordt bedreigd in zijn 
voortbestaan? Hierbij kan een beslisboom (fig. 9) ge-
hanteerd worden, waarbij men een aantal stappen/
vragen doorloopt, met als doel vast te stellen of er 
sprake is van een probleem, wat daarvan de oorzaak 
kan zijn, welke interacties er mogelijk spelen met 
andere factoren en welke maatregelen dan het beste 
kunnen worden toegepast. De uiteindelijke keuze 
die wordt gemaakt kan tot veel commotie leiden, bij-
voorbeeld omdat er dieren gedood gaan worden, of 
omdat de maatregel ecologische gevolgen heeft voor 
andere soorten (zowel andere predatoren als andere 
prooidieren). Daarnaast moet er wel zekerheid zijn 
over de effectiviteit van de maatregel die men wil 
toepassen. Tenslotte speelt het kostenaspect ook 
een rol. In alle gevallen betekent dit dat men pas tot 
handelen moet overgaan als er ook (enige) duidelijk-
heid is over de effecten en of de inspanningen/geld 
daartegen opwegen. 

Voor de Nederlandse situatie is de beslisboom van 
Bolton et al. (2007) aangepast en veralgemeniseerd 
door van der Wal en Teunissen (2018). In de beslis-
boom worden de volgende stappen onderscheiden 
(voor gedetailleerde toelichting, zie van der Wal en 
Teunissen, 2018):
1. Weidevogelgebied. De eerste stap is bepalen of er 

sprake is van goed weidevogelgebied. De definitie 
hiervoor kan worden gebaseerd op de randvoor-
waarden waaraan het gebied moet voldoen of op 
de begrenzingen van de aangewezen weidevogel-
kerngebieden.

2. Inrichting en beheer. In deze stap moet worden 

vastgesteld of de habitatkwaliteit van het gebied 
op orde is. De randvoorwaarden die hierbij opge-
steld moeten worden, kunnen worden afgeleid uit 
eerdere studies naar habitateisen van weidevogel-
soorten, uit bestaande gegevens over gebiedskwa-
liteit en uit onderzoek naar de hoogte van preda-
tieverliezen in een gebied en de landschappelijke 
kenmerken dat in 2019 zal worden gepubliceerd. 

3. Reproductiesucces. De derde stap vergt een 
gestandaardiseerde monitoringopzet om de 
weidevogelstand en de reproductie te kunnen 
vaststellen. Dit is grotendeels voorhanden via de 
bestaande methoden voor het tellen van vogels en 
het volgen van legsels.

4. Predatordichtheid en –identiteit. Voor dit onder-
deel zal een goede, gestandaardiseerde opzet voor 
het vaststellen van predatordichtheden en –iden-
titeit moeten worden ontwikkeld. Een aantal van 
de methoden is beschreven in hoofdstuk 5.

5. Beheermaatregelen. De laatste stap is nog onder-
deel van vervolgonderzoek. Maar zoals in hoofd-
stuk 6 al beschreven, bestaan er al verschillende 
manieren om de aanwezigheid van predatoren te 
beperken. Hoe effectief die zijn is vaak nog onder-
werp van discussie en/of onderzoek. 

Uit deze studie blijkt dat alleen aanpakken van de 
predatoren vrijwel nooit zal leiden tot het gewenste 
effect op de stand van boerenlandvogels. Met name 
gerichte inrichtings- en beheermaatregelen zijn cru-
ciaal voor een goede vogelstand. Voor weidevogels 
zijn bijvoorbeeld het vergroten van de openheid, het 
verhogen van het waterpeil en het creëren van krui-
denrijk grasland in het gebied maatregelen die veel 
kunnen opleveren. 

De effectiviteit van predatiebeheer kan belangrijk 
verbeteren wanneer de maatregelen in goede samen-
werking en afstemming door gebiedspartijen worden 
uitgevoerd. In Fryslân is met dat doel een protocol 
Predatiebeheer opgesteld, waarin maatregelen voor 
predatiebeheer op een rij zijn gezet waarover over-
eenstemming bestaat tussen alle partijen (TBO’s, 
collectieven, vrijwillige weidevogelbeschermers, 
wildbeheerders). Hiermee kan maatschappelijk 
draagvlak worden gecreëerd op een dossier dat vele 
emoties kent. De Friese praktijk wijst uit dat dit tot 
handelingsperspectief leidt en eindeloze discussies 
vermindert. Of het afdoende is om ook de predatie-
druk tot een aanvaardbaar niveau te verminderen, 
moet nog blijken. 
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Gericht predatorbeheer Trend boerenlandvogels volgen

Ja

Hoge predatieverliezen?

Onbekend

Nee
Predatoren monitoren

Reproductie monitoren

Gebied verbeteren

Geen predatorbeheer
Nee

Weidevogelgebied?

Ja

Ja

Nee

Onbekend

Lage reproductie?

Ja

Inrichting/beheer op orde?
Nee

Figuur 9. Beslisboom om te bepalen of er sprake is van een predatieprobleem in een gebied. Belangrijke stappen om 
tot maatregelen over te gaan zijn onder andere het vaststellen van de habitatkwaliteit van het gebied, of de repro-
ductie laag is, of predatie als relatief hoog kan worden aangemerkt en zo ja, welke predatoren daarin een rol spelen. 
Op basis van die informatie kan dan besloten worden welke maatregelen genomen kunnen worden. Vrij naar  Bolton 
et al. 2007)
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9. Kennishiaten 

Redelijk veel is bekend over mogelijke daders van 
predatie. Dat geldt in elk geval voor de rovers van ei-
eren en in iets mindere mate voor de liefhebbers van 
kuikens. Bij de kuikeneters is er nog wel een onbe-
kend aantal kuikens dat verdwijnt zonder dat precies 
duidelijk is waardoor dat komt. Maar de grootste 
kennishiaten zien we aan de kant van de predatoren 
en dan met name de zoogdieren:
• Er blijkt nog erg weinig bekend te zijn over inter-

acties tussen predatoren onderling. Daarbij gaat 
het zowel om predatoren die als prooi dienen voor 
een andere predator, als om competitie tussen 
predatoren onderling. Meer kennis over hoe pre-
datoren zich onderling verhouden, is essentieel 
om beter in te kunnen schatten wat het effect van 
het beperken van een bepaalde predator kan zijn 
op de predatiedruk voor bepaalde boerenlandvo-
gels.

• Het huidige onderzoek rondom predatie is meest-
al gericht op de predator vanuit het perspectief 
van de prooi: wie is de boosdoener? Daaruit kan 
dan blijken dat een bepaalde predator veel van de 
predatie voor zijn rekening neemt, maar dat de 
afname van die prooi niet leidt tot een afname van 
de predator zelf. De boerenlandvogels zijn in dat 

geval hooguit bijvangst. Voor veel van de potenti-
ele predatoren ontbreekt het aan kennis over wat 
hun aantallen bepaalt. Is er een bepaalde periode 
in het jaar waarin de predator het extra moeilijk 
heeft en heeft dat bijvoorbeeld met een bepaalde 
prooisoort te maken? Biedt die kennis dan vervol-
gens mogelijkheden om de aantallen van de pre-
dator op een acceptabel niveau te houden?

• Een onderdeel in het huidige predatieproject is 
het leggen van relaties tussen predatieverliezen bij 
legsels en landschappelijke kenmerken. Hiervoor 
zijn inmiddels analysetechnieken beschikbaar 
gekomen die onderzoek hiernaar mogelijk maken. 
In aanvulling hierop kan ook de relatie tussen 
landschapskenmerken en de verschillende preda-
toren worden bepaald. Deze kunnen met elkaar 
worden gecombineerd waardoor naar verwach-
ting het beter mogelijk wordt aan te geven in wat 
voor landschapstype er meer of minder kans is op 
predatie door een bepaalde predator en hoe het 
landschap eventueel kan worden aangepast om 
het predatierisico te verkleinen. De resultaten van 
deze analyse komen naar verwachting in de loop 
van 2019 beschikbaar.
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1. Inleiding 
 

In 2017 is het Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels provincie Drenthe vastgesteld, 

Hierin zijn drie doelen opgenomen:  

• Activiteiten die bijdragen aan het herstel van de akker en weidevogelpopulatie in 

Drenthe 

• Gebiedsgerichte aanpak waardoor meer inzicht in de effectiviteit van maatregelen 

ontstaat 

• Verbeteren van de samenwerking en onderlinge verstandhouding 

Afgesproken is dit Plan van Aanpak in 2019 te evalueren en op grond daarvan te bepalen 

hoe een vervolg er moet zien. De evaluatie gaat zowel over het doel - het behoud van de 

akker- en weidevogels - als over de gekozen aanpak en werkwijze. Dit rapport beschrijft 

de uitkomst van de evaluatie van de aanpak en werkwijze. De inhoudelijke evaluatie is 

door Bureau Altenburg en Wymenga uitgevoerd. 

In de evaluatie is de vraag aan de orde in welke mate deze drie doelen in de afgelopen 

jaren gerealiseerd zijn. Daarvoor zijn leden van het Ermberaad en een enkele andere 

betrokkenen en geïnterviewd (zie bijlage 1).  

In dit rapport komt eerst de opbrengst van de interviews aan de orde. Dat gebeurt langs 

verschillende inhoudelijke thema’s en de beelden die men heeft over de samenwerking 

en elkaars rollen. Daarna passeren de opvattingen over de activiteiten uit het Plan van 

Aanpak de revue. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor vervolgstappen. 
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2. Over de samenwerking en elkaar  

 

2.1 Twee fundamentele vragen 

Bij de interviews bleek dat er op twee punten fundamentele verschillen te bestaan tussen 

de partijen. Deze beide punten spelen steeds een rol in de perspectieven die de partijen 

hebben op de samenwerking.  

 

Hoe verder met de weidevogels 

Bij vrijwel alle geïnterviewden leeft de verwachting dat de huidige aanpak onvoldoende 

soelaas biedt om de weidevogels te beschermen, omdat de gebieden te klein zijn en de 

maatregelen te beperkt. Een essentiële vraag is het dan ook of het - gegeven de 

benodigde inzet om de weidevogels in Drenthe te behouden - niet een betere keuze is 

om de beschikbare middelen voor de akkervogels in te zetten en de weidevogels “op te 

geven”. Drenthe is landelijk gezien voor weidevogels geen belangrijke provincie, voor 

akkervogels wel. Voor de grote groep zeer betrokken weidevogelbeschermers (boeren en 

vrijwilligers) zal een eventuele keuze om de beschikbare middelen alleen in te zetten 

voor akkervogels teleurstellend zijn.  

Predatiebeheer en biotoopverbetering 

De voor- en tegenstanders van predatiebeheer zijn in het Ermberaad naar elkaar 

toegegroeid. Alle partijen beseffen dat zowel predatiebeheer als biotoopverbetering bij 

kunnen dragen aan het herstel van populaties. Maar er is geen overeenstemming over 

wat nu het belangrijkste is en waar met voorrang aan moet worden gewerkt. Daarbij is 

het belangrijk te beseffen dat predatie en biotoopverbetering volumeknoppen zijn, niet 

on/off processen. Dit besef wordt niet door allen in dezelfde mate uitgedragen. Dat moet 

wel om gesprekken over maatregelen en uitvoering beter te laten verlopen. Als het 

moeilijk wordt, verwijzen partijen naar het addendum bij het PvA, waarin de eigen 

standpunten zijn verwoord. 

Door het niet hebben van overeenstemming over deze beide onderwerpen, is het lastig 

om de samenwerking verder uit te bouwen. Beide onderwerpen verdienen meer 

expliciete aandacht, zodat zij de versterking van de samenwerking niet in de weg staan.  

 

2.2. Het Ermberaad: verbeteren samenwerking en verstandhouding 

Het algemene beeld dat uit de interviews naar voren komt is dat het Ermberaad flink bij 

draagt aan de samenwerking tussen de partijen en hun onderlinge verstandhouding. Er is 

een goede voorzitter en zijn onafhankelijkheid wordt sterk gewaardeerd. De logistieke 

kant van het Ermberaad (stukken, vergaderingen) verloopt goed, met lof voor de wijze 

waarop de provincie dit alles faciliteert.  

In het Ermberaad wordt relatief veel tijd besteed aan organisatorische en projectmatige 

onderwerpen. Voor veel leden is dit weinig inspirerend. Zij wensen dat er meer ruimte en 

tijd wordt vrijgemaakt voor de inhoud en voor het delen van kennis over wat werkt en 
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niet werkt. Daarnaast kunnen hogere ambities, heldere doelen en mijlpalen de 

vrijblijvendheid verdrijven.  

Bekeken zou moeten worden of de goede partijen en/of personen aangeschoven zijn. 

Daarbij worden o.a. gemeenten en waterschappen genoemd. Ook is de vraag of het 

Ermberaad op meer afstand van de provincie zou moeten komen te staan, waardoor de 

partijen meer met elkaar moeten regelen en minder op de provincie kunnen leunen.  

Aandacht wordt gevraagd voor het meenemen van de eigen organisatie en achterban. 

Het is voorgekomen dat afspraken in het Ermberaad in het veld niet makkelijk konden 

worden nagekomen, omdat de betreffende veldmedewerker de afspraak in het 

Ermberaad niet kende of niet steunde.  

De veldexcursies worden door alle partijen zeer gewaardeerd, omdat zij sterk bijdragen 

aan de verbetering van de onderlinge verhoudingen in een informele sfeer en bijdragen 

aan het gezamenlijk leren van de praktijk.  

 

2.3. Beelden over elkaar 

In de individuele gesprekken zijn opvattingen geuit over de andere partijen in het 

Ermberaad. Hieronder staan de beelden over de verschillende partijen op een rijtje.  

IVN 

Voor het IVN en het materiaal dat het IVN heeft ontwikkeld zijn alle partijen vol lof. 

TBO´s 

Sommige partijen ervaren terughoudendheid bij de TBO’s. Predatiebeheer past niet bij de 

eigen beheervisie en als gevolg daarvan is weinig enthousiasme om mee te werken aan 

proeven rondom predatiebeheer. Biotoopverbetering past wel bij de visie van de TBO`s, 

maar dit is meestal gericht op biodiversiteit in brede zin en niet soortgericht. Het 

vermoeden wordt uitgesproken dat de  terughoudendheid van de TBO´s te maken heeft 

met de achterban: jacht valt niet goed bij de leden.  

Grondeigenaren 

Deelname door grondeigenaren in de kansrijke gebieden van grondeigenaren (via DPG, 

LTO en Boermarken) valt tegen. Veel individuele grondeigenaren willen niet meedoen 

aan maatregelen en sommigen ageren zelfs openlijk tegen de aanpak, mogelijk vanwege 

de in hun ogen te zachte aanpak van predatiebeheer. Daardoor is de dekkingsgraad in de 

gebieden te laag. Om er voor te zorgen dat de deelname omhoog gaat, wordt naar de 

koepelorganisaties gekeken.   

WBE’s, individuele jagers 

Over de WBE’s en individuele jagers bestaat het beeld dat zij alleen oog hebben voor 

predatiebeheer. Als dat niet in beeld is, neemt de betrokkenheid af. Het is van belang om  

met WBE’s goed te overleggen, maar dit was vooral in de beginfase lastig op gang te 

brengen. Inmiddels loopt het beter. 
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AND en LBD 

Beide organisaties “huisvesten” een maatregelenmakelaar. Van zowel AND als LBD wordt 

opgemerkt dat zij naast een plek in het Ermberaad ook andere activiteiten hebben en dat 

dit leidt tot vragen over welk belang op welke plek ingebracht wordt. Ook voor de 

maatregelenmakelaar kan het lastig zijn, als de “moederorganisatie” ook andere 

belangen wil behartigen. Speciaal over de akkervogels wordt aangegeven dat AND 

hiervoor ook het eigen ANLb netwerk gebruikt, waardoor deze activiteiten zich wat 

onttrekken aan het Ermberaad. Daarmee is niet gezegd dat het niet goed gaat, wel dat 

het wat verscholen blijft.  

Vrijwilligers 

De opvattingen over of er te weinig, voldoende of te veel vrijwilligers zijn, lopen uiteen. 

De weidevogelbescherming heeft voldoende enthousiaste vrijwilligers, maar zij zijn 

teleurgesteld over de huidige aanpak, omdat deze onvoldoende bijdraagt aan herstel van  

de populaties. Er is zorg over het gemotiveerd houden van de vrijwilligers. Onvoldoende 

inzet en ambitie en dalende aantallen populaties werken demotiverend. 

Het opleiden van vrijwilligers vraagt aandacht, zeker als van hen een bijdrage in de 

monitoring wordt gevraagd. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de kennis en de inzichten 

van vrijwilligers veel beter benut kan worden.  

Onderzoekers/kennisdragers 

In het Ermberaad zitten ook leden die zelf onderzoek doen voor het Ermberaad. De vraag 

wordt gesteld hoe hun onafhankelijkheid geborgd wordt. 

FBE 

Enkele leden van het Ermberaad zijn naast afgevaardigde van de eigen organisatie ook 

bestuurslid bij de FBE. Dat is verwarrend.  

FBE is agendalid. De FBE  heeft een wettelijke taak, waarvoor de provincie beleidsmatig 

verantwoordelijk is. In dit licht is de positie en rol FBE ten opzichte van het Ermberaad 

onduidelijk. 

Provincie 

De provincie heeft verschillende rollen en in het Ermberaad lopen deze verschillende 

rollen soms door elkaar. 

De provincie is initiatiefnemer en de belangrijkste financier. Andere partijen stoppen er 

tijd in, maar dragen niet bij met budget. Daarnaast faciliteert de provincie op allerlei 

manieren het Ermberaad. Zonder de provincie zou er geen PVA zijn en zou er geen 

Ermberaad kunnen functioneren. Dit geeft de provincie een bepalende positie.  

De provincie is ook een politieke organisatie. In het Ermberaad moeten de provinciale 

medewerkers de door het bestuur gemaakte keuzes verdedigen. Zij werken vanuit de 

bestuurlijke kaders en moeten oog hebben voor politiek relevante vragen en 

beleidsmatige overwegingen. Zolang deze kaders niet door alle partijen worden 

onderschreven, ontstaan er lastige discussies, waarvoor op dat moment geen oplossing 

bestaat.  
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De provincie is ook opdrachtgever/subsidieverstrekker van partijen in het Ermberaad. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor  AND en LBD, maar ook voor onderzoekers en voor de TBO’s, die 

in het kader van SNL bepaalde natuurdoeltypen te realiseren hebben. Afspraken in en 

buiten het Ermberaad worden dan mede ingegeven door deze subsidierelatie, terwijl dat 

voor de anderen niet duidelijk is.  

De provinciale inbreng bij het PVA heeft volgens velen een sterk beheersmatig karakter 

met focus op regels en afspraken. Er zou minder aandacht aan afstemming en 

verantwoording en meer ruimte aan de uitvoerders moeten worden gegeven om te 

experimenteren en zelf dingen te beslissen. De provincie zit er te dicht op. 
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3. Over het Plan van Aanpak  
Het vorige hoofdstuk behandelde de samenwerking en de rollen van de verschillende 

partijen. Hieronder staan de activiteiten uit het Plan van Aanpak centraal. Wat vindt men 

ervan, welke aanpassingen zijn gewenst? Achtereenvolgens komen aan de orde:  

3.1  Gebiedsgericht werken 

3.2  Predatiebeheer 

3.3  Ruimte in de regelgeving 

3.4  Beleid en natuurinclusieve landbouw 

3.5  Communicatie en draagvlak 

3.6 Monitoring 

 

 

3.1. Gebiedsgericht werken 

Het principe van gebiedsgericht werken wordt door vrijwel alle geïnterviewden 

ondersteund. Wel zijn er suggesties voor verbetering.  

Aanwijzing van gebieden 

Dat er nog geen merkbaar herstel van de akker- en weidevogelpopulaties is gerealiseerd, 

komt niet alleen omdat de periode waarin gewerkt is slechts drie jaar beslaat. De 

oorzaak daarvan ligt ook in de te krappe begrenzing van de gekozen gebieden, zo is de 

breed gedeelde opvatting. Er is meer oppervlakte van voor vogels geschikte gebieden 

nodig.   

Een aantal geïnterviewden vindt het goed dat er met begrensde gebieden wordt gewerkt. 

Er is immers niet voldoende budget voor maatregelen in de hele provincie, niet overal 

zijn maatregelen haalbaar en ook zijn lang niet alle gebieden kansrijk. Anderen stellen 

voor de hele provincie te begrenzen en op die manier ruimte te kunnen bieden aan de 

inzet van mensen en middelen, inspelend op initiatieven van vrijwilligers en 

grondeigenaren. 

 

Werkwijze in de gebieden 

De samenwerking en de deelname in de gebieden moet en kan intensiever, waardoor er 

meer resultaat te behalen is. Om dit voor elkaar te krijgen is er meer inzet en tijd nodig. 

Ook kan dan veel beter de gebiedskennis van partijen benut worden.  

Velen noemen dat een onafhankelijke gebiedsregisseur per gebied nodig is, om fors in te 

zetten op deze samenwerking. De maatregelmakelaars hebben de rol om de 

instrumenten daadwerkelijk uit te rollen in de gebieden en hebben minder tijd en inzet 

kunnen plegen op het versterken van de samenwerking van de gebiedspartners. Een 

aantal geïnterviewden geeft aan dat de functie van onafhankelijk gebiedsregisseur niet 

door de MM vervuld zou moeten worden.  

Er zijn gebiedsplannen gemaakt, maar deze lijken weinig gebruikt te zijn. Deze 

gebiedsplannen waren bedoeld om de partijen ook inhoudelijk van richting te voorzien.  
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Meer integraal? 

Ingebracht is dat er heel veel initiatieven zijn rondom biodiversiteit in Drenthe. Wordt het 

niet tijd om deze initiatieven met elkaar te verbinden en een integrale benadering na te 

streven. Past het in deze brede beweging nog wel om voor specifieke soortgroepen 

aparte structuren te hebben? 

Maatregelen makelaar 

De functie van maatregelenmakelaar is zinvol. Zowel AND als LBD hebben hierop veel 

inzet gepleegd en hebben daar ook nog eigen middelen voor aangewend. Toch is ook 

voor de MM de vraag om meer uren en budget. Velen geven aan dat het niet alleen een 

kwestie van geld is, maar ook van manoeuvreerruimte, waarbij wordt opgemerkt dat de 

MM’s veel tijd hebben moeten steken in afstemming en verantwoording van de 

activiteiten.  MM moeten goede veldkennis hebben. Het vertrek van één van de MM baart 

een aantal partijen dan ook zorg. 

 

3.2. Predatiebeheer 

De praktijkaanpak in de gebieden is door verschillende oorzaken laat op gang gekomen. 

Alle partijen moesten aan elkaar wennen, goed geïnformeerd worden, de samenwerking 

vorm geven en ruimte maken om met elkaar te leren. De WBE’s zijn te laat voldoende 

geïnformeerd. Gebrekkige uitwisseling en een te lage frequentie van samenkomen leiden 

makkelijk tot wederzijdse irritatie en gebrek aan afstemming. Een startbijeenkomst aan 

het begin van het seizoen voor alle partijen kan hierin voorzien: kaarten op tafel, doelen 

bespreken, afspreken wat nodig is en wie wat gaat doen. 

De resultaten van het predatiebeheer zijn nog niet goed bekend en zullen door de 

monitoring mogelijk in beeld komen. Opvallend is dat partijen nu een verschillend beeld 

hebben van de effectiviteit van de maatregelen. Jagers zijn voorzichtig positief over de 

effecten van predatiebeheer. TBO’s zien positieve resultaten van het rasteren, maar 

hebben twijfels bij de positieve effecten van lichtbakken. Zij vrezen verstoring in de 

gebieden als gevolg van deze activiteiten.  

Allen missen het goed inhoudelijk doorspeken van deze praktijkproeven en het in een 

veilige omgeving met elkaar leren van de ervaringen en de experimenten. Het zou mooi 

zijn als dit in het Ermberaad kan.  

Er is een protocol predatiebeheer, maar deze is niet in het Ermberaad besproken.  

Het Wrap-up onderzoek was ten tijde van de interviewronde net beschikbaar en nog niet 

besproken. De eerste reacties waren niet erg enthousiast, variërend van “niets nieuws” 

tot twijfel aan de onafhankelijkheid van de  onderzoekers. Het idee achter het wrap-up 

onderzoek om ook gezamenlijk feiten te delen, is nog onvoldoende bereikt.  

 

3.3. Ruimte in regelgeving 
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Middelen 

Het is goed dat er een flexibele pot is, het is een handig instrument. Het budget zou 

groter moeten zijn. Voor sommigen is de wijze van toekenning niet transparant en zou 

een helder kader helpen. Anderen vinden dat de MM ruimte moet hebben om naar eigen 

inzicht de pot te besteden, zodat er ook flexibel kan worden gewerkt. Het ad hoc karakter 

van de pot belemmert inzet van structureel geld voor biotoopverbetering.  

Innovatie 

Het idee was dat er binnen het Ermberaad ruimte zou zijn voor een innovatieve aanpak. 

Daar is weinig van terecht gekomen. Tegelijkertijd is de indruk dat er nu al meer 

mogelijk/ingezet kan worden en is de vraag of daar wel genoeg naar gebruik van wordt 

gemaakt.  

Genoemd wordt dat er vanuit de KNJV ideeën zijn ingebracht in het kader van een 

landelijke subsidie aanvraag, die helaas niet is gehonoreerd. Mogelijk dat deze 

voorstellen in Drenthe kunnen worden uitgeprobeerd.  

Ontheffingen 

Het heeft een tijd geduurd om de procedure van de ontheffing verlening te doorlopen, 

waardoor er relatief laat is begonnen. Onderdeel van deze vertraging was ook het in 

beeld krijgen van de grondeigenaren en het vervolgens verkrijgen van een 

grondgebruikersverklaring. Met name bij de TBO’s werd daar terughoudendheid 

ondervonden. 

Er worden vraagtekens geplaatst bij de prominente rol van het provinciaal apparaat als 

het gaat om de ontheffing. Wettelijk gezien is de FBE aangewezen als de ontheffing 

houder op basis van goedgekeurde faunabeheerplannen. De FBE zou in dezen dan ook 

van de provincie de ontheffing hebben moeten krijgen, om deze vervolgens door te 

geven aan de WBE’s en de uitvoering te coördineren. Daarmee zou ook de aansluiting 

met de mensen in het veld en het benutten van de daar aanwezige kennis beter 

gewaarborgd zijn. De FBE is een platform waarin de verschillende partijen zitten en zou 

dus veel meer benut moeten worden.  

Externe financiering 

Het idee om van andere partijen extra middelen binnen te halen, wordt nog steeds 

ondersteund. In de praktijk is er echter weinig van terecht gekomen, terwijl er wel 

mogelijkheden zijn. Dit vereist meer aandacht en inzet. Genoemd worden de combinatie 

met de financiering van andere opgaven, zoals klimaatadaptatie, natuurinclusieve 

landbouw en inzet van het GLB.   

 

3.4. Beleid en natuurinclusieve landbouw 

Het PVA voorziet ook een rol voor het Ermberaad bij beleidskwesties en voor 

natuurinclusieve landbouw. Na drie jaar is het algemene beeld dat dat niet de rol van het 

Ermberaad zou moeten zijn. Rondom biodiversiteit is er erg veel in beweging op allerlei 

terreinen. Beleidsontwikkeling en afstemming vindt plaats in diverse fora. Het Ermberaad 

moet daarover geïnformeerd worden, voor zover het relevant is voor de doelen. Mogelijk 

zou het Ermberaad om advies kunnen worden gevraagd als het specifiek over akker- en 



 
 

Evaluatie Plan van Aanpak Akker en Weidevogels                                                                      11 
 

weidevogels gaat. Het Ermberaad zou zich moeten concentreren op uitvoering van 

maatregelen en beheer. 

 
3.5. Communicatie en draagvlak 

Alle geïnterviewden zijn zeer content over het lesmateriaal dat IVN heeft ontwikkeld. Met 

name de wijze waarop het genuanceerde verhaal van de weidevogels wordt uitgedragen, 

spreekt alle partijen aan. Dit is, gegeven de nog fundamenteel verschillen in opvattingen, 

een belangrijk gegeven: kennelijk is er een verhaal waar alle partijen zich in kunnen 

vinden. Bekeken kan worden hoe dit verhaal te benutten, zodat het bijdraagt aan het 

verder verbeteren van het begrip en de samenwerking. Het kan gebruikt worden om het 

verhaal van de Drentse akker- en weidevogels naar de Drentse burger uit te dragen. De 

geïnterviewden geven aan dat zij dat graag zouden zien.  

Eén van de maatregelen uit het Plan van Aanpak is het aansluiten bij een lectoraat voor 

akker- en weidevogels. Dat is niet gebeurd. De opvattingen verschillen over de vraag of 

dat alsnog opgepakt moet worden. Sommigen vinden dit niet nodig, anderen wensen een 

dergelijke onafhankelijke kennisbron voor de Drentse akkervogels of juist voor Drentse 

weidevogels. Intensivering van de samenwerking met het weidevogel lectoraat Van Hall 

Hogeschool Larenstein wordt genoemd. Er is wel behoefte aan onafhankelijke kennis, de 

samenwerking met studenten en stagiaires wordt door velen gewaardeerd. 

 

3.6. Monitoring 

Door vrijwel alle partijen wordt ingebracht dat de monitoringsaanpak te haastig is 

opgezet en onvoldoende doordacht. Men vindt het belangrijk dat dit professioneel en 

planmatig aangepakt wordt: wat willen we weten, welke data zijn nodig, wie kan die 

verzamelen en wie maakt er informatie van. In het verlengde hiervan is het nodig om 

afspraken te maken over digitalisering data en databeheer. Het verzamelen van de data 

via vrijwilligers is niet goed verlopen. Er is te laat en te veel van hen gevraagd. De 

kwaliteitseisen zijn voor vrijwilligers niet haalbaar en werkt ontmoedigend. Er is dan ook 

zorg of de huidige inzichten voldoende zijn voor de onderbouwing in het 

faunabeheerplan.   
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4. Hoe verder 

Het algemene beeld is dat het Ermberaad en de afspraken in het Plan van Aanpak een 

waardevolle bijdrage leveren aan de gestelde doelen en dat het begrip over en weer is 

toegenomen. De huidige samenwerking moet worden voortgezet, verbeterd en 

uitgebouwd, zodat de Drentse akker- en weidevogels daadwerkelijk er beter van worden. 

 

Samenwerking 

Overall conclusie is dat de samenwerking in de gebieden kan en moet worden versterkt. 

Daarvoor is een onafhankelijke gebiedsregisseur nodig die op basis van gebiedsplannen 

en met voldoende tijd en inzet in de gebieden aan de slag gaat met de verschillende 

partijen. Er moet krachtig worden ingezet op samenwerking bij de uitvoering(ders) in de 

gebieden. 

Er leven beelden over en weer over de verschillende leden. Ze zijn verwoord in deze 

evaluatie, maar het is ook goed om deze met elkaar te bespreken.  

De verschillende opvattingen over de bijdrage van predatiebeheer en de effectiviteit van 

weidevogelbescherming in Drenthe spelen bij de bespreking van diverse onderwerpen op 

de achtergrond steeds mee. Het is beter om helder te zijn over deze verschillen, zodat ze 

niet onderhuids de gang van zaken blijven beïnvloeden. Is het mogelijk om “agree to 

disagree”? 

Rol Ermberaad 

De rol van het Ermberaad moet duidelijker. Gaat het om beleid, beheer of uitvoering? Is 

de rol van het Ermberaad informatie uitwisselen, platform, geldverdeler, 

onderhandelingstafel, klankbord, advies, besluit? In het verlengde van deze vragen 

moeten de rollen van de partijen/personen - opdrachtgever, opdrachtnemer, uitvoerder, 

beleid, kennis, belangenbehartiging – verder worden uitgewerkt en kunnen de 

samenstelling en werkwijze meer to the point worden ingevuld.    
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Bijlage  

Lijst van geïnterviewde personen  

Aaldrik Pot, Staatbosbeheer 

Alfred Dreijer, Provincie Drenthe 

Auke Postma, Provincie Drenthe  

Bert Dijkstra, Landschapsbeheer Drenthe 

Bert Hoefsloot (maatregelenmakelaar), Agrarische Natuur Drenthe 

Bertil Zoer, Het Drentse Landschap 

Bob Rossingh, Drents Particulier Grondbezit    

Erik Bethlehem, Natuurmonumenten 

Gerko Arkema, Provincie Drenthe 

Gerrit Gommer, Wildbeheereenheid 

Hans Olk, Werkgroep Avifauna Drenthe  

Henk Jan Ottens, Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels 

Jaap van Gorkum (maatregelenmakelaar), Landschapsbeheer Drenthe  

Jan Bloemerts, LTO 

Jan Nicolaï, weidevogelbescherming Z-O Drenthe 

Jan Ubels, Vereniging Drentse Boermarken 

Karin Uilhoorn, Provincie Drenthe 

Koos Flinkert, Agrarische Natuur Drenthe 

Martin Bruins,  KNJV 

Mathijs ter Bork , IVN 

Nanno Siegers, Faunabeheereenheid Drenthe 

Paulien Niewold, KNJV 

Peter Bennema, Voorzitter Ermberaad 

Peter Venema, Provincie Drenthe 

Rene Vree Egberts, Agrarische Natuur Drenthe 

Vincent Veldhorst, Faunabeheereenheid Drenthe  
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