Weidevogelnieuws
Landbouwkundige situatie vroeger en nu
Het Zoelense en Rijswijkse Veld vind je in het meest westelijke deel van het werkgebied van onze VANL. De bodem bestaat
er overwegend uit laaggelegen zware klei die met name in het Zoelense Veld pas laat in het voorjaar droog genoeg is voor
landbouwkundig gebruik.
In het verleden was de ontwatering veel minder goed waardoor de percelen natter en later bewerkbaar waren. Bovendien waren ze intensief begreppeld en werden bemest met ruige stalmest en laat gemaaid. Al met al een geweldig goede
biotoop voor weidevogels die er toen in grote getale broedden. Eieren zoeken was toen nog niet verboden en er gaan
verhalen dat zoekers met gemak 150 eieren, van vooral kievit maar ook grutto, per dag raapten.
We hebben allemaal meegemaakt dat het landbouwkundig grondgebruik na de zestiger jaren drastisch is veranderd. Technische ontwikkelingen maakten een intensiever gebruik van de gronden mogelijk evenals verbetering van de ontwatering
en de perceelsinrichting. Boeren waren ook genoodzaakt door de markt om goedkoop te produceren en de gronden intensief te gaan gebruiken. Daardoor is de weidevogelstand drastisch achteruitgegaan. Maar vooral in het Rijswijkse Veld tref
je in het voorjaar nog behoorlijke aantallen van de meer zeldzame weidevogels aan: grutto en tureluur.

Rijswijkse Veld
Al een aantal jaren geleden is het Rijswijkse Veld vanwege
de vogelrijkdom aangemerkt als weidevogelgebied. Dat
hield in dat er subsidie kon worden aangevraagd voor bepaalde vormen van grondgebruik die gunstig zijn voor weidevogels. Daarvoor zijn diverse contracten afgesloten met
een aantal grondgebruikers met op dit moment een totale
oppervlakte van 197 ha. Enkele jaren geleden is op een eerste perceel een plas/dras situatie geschapen en in 2018 op
nog een ander perceel.
Tot dit jaar werd er geen nestbescherming toegepast. Daar
is nu verandering ingekomen omdat voor 62 ha een contract voor deze vorm van bescherming is afgesloten. In
2018 zijn voor de 2e keer BTS tellingen gedaan door de vrijwilligersgroep. Bij de broedvogeltelling werden 44 paartjes
aangetroffen waaruit blijkt dat de stand van de grutto ’s nog
goed te noemen is.
Sovon heeft lange jaren achtereen tellingen uitgevoerd in
een deel van het Rijswijkse Veld.
Gemiddels komen er 15 paartjes grutto’s per 100 ha voor
wat goed te noemen is
Het aantal grutto’s vertoont de laatste jaren een (licht) stijgende lijn.

Graspieper

Zoelense
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Hier wordt sinds 2016 aan bescherming van weidevogels
gedaan door een nieuw gevormde vrijwilligersgroep. Na
een eerste rapportage van de groep heeft de provincie de
beheertypekaart in het Natuurbeheerplan2018 gewijzigd.
Daardoor is het mogelijk geworden voor grondgebruikers
om contracten af te sluiten voor het beheer van hun percelen die gunstig is voor weidevogels. Daar was grote belangstelling voor en voor 111* ha zijn er contracten voor diverse
vormen van beheer afgesloten; dat is voor meer dan de
helft van de oppervlakte.
Ook in dit gebied heeft SOVON een aantal jaren geteld
waaruit naar voren komt dat de stand van alle weidevogels
het laatste jaar sterk toegenomen wat waarschijnlijk is toe
te schrijven aan de nieuw aangelegde plas/dras situatie. De
gruttostand lijkt zich te stabiliseren in de laatste jaren maar
blijft klein. Bij de BTS broedvogeltelling werden 15 paar geteld en bij de gezinnentelling 7. Bij dit laatste getal past de
kanttekening dat waarschijnlijk een aantal gezinnen al naar
elders vertrokken was.
*De oppervlakte verschilt (kleiner) van die welke in de rapportage van de groep is genoemd omdat het gebied groter
is dan het gebied waar SOVON heeft geteld.

Gele kwikstaart
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Met bijgevoegd kaartje wordt een beeld gegeven van de verspreiding van de weidevogels
In het gebied bevindt zich een duidelijk kerngebied van enkele percelen waar de populatie grutto’s geconcentreerd is
samen met tureluurs. Het zijn percelen die al jaren lang laat gemaaid worden of extensief beweid. Kieviten komen meer
verspreid in het gebied voor en broeden vooral op maisland.
Bijzonder is dat de graspieper en de gele kwikstaart er veelvuldig voorkomen.

Plas/dras tellingen voorjaar

Het hele artikel met kaartjes en tabellen staat op
onze website:

Van midden maart tot begin april is van enkele soorten geteld hoeveel exemplaren er op het perceel aanwezig waren.
Op topdagen werden er 30-35 grutto’s, 8- 12 tureluurs en
rond 12 kieviten geteld. Kieviten bezochten vooral medio
maart het perceel, tureluurs kwamen de hele telperiode
voor en grutto’s kwamen er vooral in de tweede helft van
maart. De aanleg van het perceel kan als succesvol worden
aangemerkt.

www.vanl-tcw.nl
Beschermingsactiviteiten
Door de contracten hoefde er niet zoveel aan activiteiten
ter bescherming van legsels en kuikens in het veld te worden gedaan. Wel werd in de gaten gehouden waar vogels
broedden en waar boeren aan het werk wilden gaan. Dat
was op een paar percelen het geval en voor één ervan was
geen contract afgesloten. Bij het contact met de eigenaar
bleek dat deze de werkzaamheden wilde uitstellen tot na
het broedseizoen en hij heeft daarvoor ook een contract
afgesloten.
Daarnaast is, een paar dagen tot een week voordat de
grondgebruikers volgens het contract mocht gaan maaien,
gekeken of er nog paartjes met kuikens zaten door de percelen te doorlopen. Op enkele percelen was dat het geval.
Dat is gemeld aan de coördinator Peter van Noord die de
betrokken boeren heeft gevraagd om het maaien uit te stellen tot na 15 juni wat ze ook hebben gedaan (last minute
beheer).

Conclusies ten aanzien van de beheersvormen
1. Op het plas/dras perceel zaten veel grutto’s, kieviten en
tureluurs voordat ze begonnen met broeden. Maar ook
in het broedseizoen was het perceel in trek met name bij
de tureluurs. Heel bijzonder was dat er ook een tijdje een
groepje kemphanen aanwezig was. In verband hiermee kan
worden geconcludeerd dat het plas/dras perceel een heel
nuttige functie heeft voor veel soorten (weide)vogels.
2. Uitgestelde bewerking van bouwlandpercelen (mais) tot
na 15 mei is heel zinvol gebleken omdat de (vele) kieviten
hun legsels konden uitbroeden en hun kuikens grootbrengen. Toen de percelen werden bewerkt waren de kuikens
vertrokken.
3. Last minute beheer, waarbij grondgebruikers tegen vergoeding de bewerkingen willen uitstellen kon met succes
worden ingezet op enkele percelen.

Namens de weidevogelwerkgroep
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3

13-3-2018

13-3-2018

15-3-2018

16-3-2018

16-3-2018

19-3-2018

19-3-2018

22-3-2018

22-3-2018

25-3-2018

2-4-2018

5-4-2018

2-4-2018

25-3-2018

24-3-2018

22-3-2018

22-3-2018

19-3-2018

16-3-2018

19-3-2018

15-3-2018

13-3-2018

12-3-2018
15-3-2018
15-3-2018
16-3-2018
19-3-2018
16-3-2018
19-3-2018
19-3-2018
19-3-2018
22-3-2018
22-3-2018
22-3-2018
23-3-2018
24-3-2018
25-3-2018
25-3-2018
26-3-2018
1-4-2018
2-4-2018
2-4-2018
5-4-2018

Grutto

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Grutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tureluur

14
12
10
8
6
4
2
0
Tureluur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kievit

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Kievit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

