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Samenvatting 
‘Weidevogels in zicht’ is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Hogeschool Inholland Delft en de 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Het onderzoek richt zich op monitoring van weidevogels in 
Zuid-Holland. Weidevogels kennen een ernstige achteruitgang, maar het werkelijke zicht op 
weidevogelpopulaties lijkt beperkt. Doel van het onderzoek is om volledigere informatie te verkrijgen 
uit monitoring, waarbij de volgende onderzoeksvraag is opgesteld: ‘Hoe kan het monitoren van 
weidevogels in Zuid-Holland verbeterd worden?’  Om onderzoeksvragen te beantwoorden is 
literatuurstudie en veldstudie uitgevoerd. Met de literatuurstudie is grotendeels in kaart gebracht 
waarom, door wie en wat gemonitord wordt. De veldstudie omvatte interviews met betrokken 
partijen binnen monitoring van weidevogels in Zuid-Holland, gericht op het ideaalbeeld van 
monitoring en wat hierin ontbreekt. 
 
Met open grasland als kenmerkend leefgebied, is Zuid-Holland één van de provincies met de hoogste 
dichtheden aan weidevogels. Met de grutto als icoonsoort draag Zuid-Holland bijzondere 
verantwoordelijkheid voor de vogelgroep. Monitoring wordt uitgevoerd vanuit Europese verplichting 
met een Nationale en Provinciale doorwerking. Vanuit het Subsidie Stelsel Natuur en Landschap 
kunnen agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren 
subsidie verkrijgen voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en 
landschappen.  
 
Agrarische collectieven voeren overwegend monitoring uit op basis van Bruto Territoriaal succes en 
nesttellingen. Terreinbeherende organisaties en particuliere organisaties voeren broedpaartellingen 
uit volgens het Broedvogel Monitoring Project in het kader van SNL en extra monitoring. De provincie 
draagt bij via het Provinciaal Weidevogelmeetnet met broedpaartellingen en Provinciale 
beleidsmonitoring volgens het Broedvogel Monitoring Project. Vrijwilligers en ecologische 
adviesbureaus spelen een belangrijke rol binnen monitoring 
 
Met betrokken partijen is het ideaalbeeld besproken. Enerzijds omvat monitoring alle jaar op jaar 
gegevens om een trendlijn in weidevogelpopulaties vast te stellen. Dit begint bij het vaststellen van 
het aantal broedparen. Om iets te kunnen zeggen over populatieontwikkelingen zijn broedsucces en 
met name kuikenoverleving van belang. Daarnaast zijn omgevingsfactoren van belang om inzicht te 
krijgen op het aandeel op verlies of toename van weidevogels. Belangrijke monitoringsgegevens 
hierin zijn beheer en inrichting binnen een gebied, abiotische factoren en predatiedruk.  
Wat ontbreekt binnen monitoring van weidevogels om aan het ideaalbeeld te voldoen, heeft 
enerzijds te maken met ontbrekende gegevens, zoals zicht op kuikenoverleving en specifieke 
monitoring op beheerpakketten. Anderzijds gaat het om het ontbreken van uniformiteit in 
monitoring en het verzamelen van monitoringsgegevens tot een centraal en toegankelijk punt. 
Prioriteit lijkt bij deze aspecten te liggen bij betrokken partijen, waardoor deze zijn meegenomen in 
het advies tot de eerste stappen in de verbetering van monitoring van weidevogels in Zuid-Holland 
 
Gedurende het onderzoek is getracht alle betrokken partijen te interviewen, waarbij het niet 
haalbaar was om elk persoon of elke organisatie te spreken. Hierdoor hebben enkele personen 
namens een grotere groep gesproken, waarbij belangrijke informatie kan zijn blijven liggen. 
 
Verbetering in monitoring van weidevogels in Zuid-Holland moet vanuit twee kanten benaderd 
worden. Enerzijds gaat het om verbetering met betrekking tot de te verkrijgen informatie over 
weidevogels, anderzijds lijkt het vinden van uniformiteit nog belangrijker te zijn. De bescherming van 
weidevogels is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij vanuit bestuurlijk niveau het voortouw 
genomen dient te worden. 
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1. Inleiding 
In opdracht van Hogeschool Inholland Delft en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), is 
stageopdracht ‘Weidevogels in zicht’ uitgevoerd, een onderzoek dat zich richt op het monitoren van 
weidevogels in Zuid-Holland. Opdrachtnemer is student Fleur Berkhof, met Jan de Rooij als 
docentbegeleider, Louise Bokhoven als bedrijfsbegeleider en opdrachtgever en Alex Ouwehand, 
directeur van het NMZH, als formeel opdrachtgever. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de ernstige achteruitgang van weidevogels. De 
Boerenlandvogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland laat een landelijke afname in 
boerenlandvogels zien van bijna 70% sinds 1990, waartoe weidevogels behoren (Kleyheeg , 
Vogelzang, van der Zee , & van Beek, 2020). In het Zuid-Hollandse polderlandschap hebben 
weidevogels een essentiële rol in het ecosysteem en dragen zij bij aan een gezonde leefomgeving. 
Door middel van beleid en beheer wordt in samenwerkingsverband gewerkt aan de instandhouding 
en verbetering van weidevogelpopulaties in Zuid-Holland. Om ontwikkelingen van populaties bij te 
houden, dragen diverse partijen in Zuid-Holland bij aan monitoring van weidevogels. De 
monitoringsresultaten geven echter een beperkt zicht op de werkelijke situatie in Zuid-Holland. Een 
mogelijke oorzaak is het ontbreken van essentiële informatie binnen monitoring. In het provinciale 
Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 zijn actiepunten opgesteld omtrent monitoring, waarbij 
wordt gestreefd naar een verbetering in het verzamelen van informatie over weidevogelpopulaties. 
Wanneer meer informatie verkregen wordt bij monitoren, ontstaat een actueler beeld van de 
werkelijke weidevogelpopulaties.   
 
Dit onderzoek vormt de eerste stap naar het nieuwe monitoren, waarbij is onderzocht hoe 
monitoren van weidevogels in Zuid-Holland verbeterd kan worden. Het doel is om volledigere 
informatie te verkrijgen uit monitoring, zodat resultaten een actueler beeld geven van de 
populatiestanden van weidevogels in Zuid-Holland die dichter bij de werkelijkheid ligt.  
Onderzoeksresultaten zijn bestemd voor de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en partners 
binnen het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 ( Provincie Zuid-Holland, 2019). 
 
De probleemstelling binnen het onderzoek wordt met de volgende hoofdvraag geformuleerd, die ten 
einde het onderzoek beantwoord wordt: 
Hoe kan het monitoren van weidevogels in Zuid-Holland verbeterd worden?  
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is middels literatuurstudie en veldonderzoek gezocht 
naar antwoord op de volgende deelvragen: 

1. Waarom en voor wie worden weidevogels in Zuid-Holland gemonitord? 
2. Wie voert monitoring van weidevogels uit in Zuid-Holland? 
3. Wat wordt gemonitord op het gebied van weidevogels in Zuid-Holland? 
4. Wat zou idealiter bekend moeten zijn over weidevogels in Zuid-Holland? 
5. Wat ontbreekt in de monitoring om aan het ideaalbeeld te voldoen?  
6. Wat zijn de eerste stappen die uitgevoerd kunnen worden om monitoring van weidevogels in 

Zuid-Holland te verbeteren?  
 
Leeswijzer  
Allereerst worden de methoden beschreven die gebruikt zijn om tot het resultaat te komen (H2). 
Onder resultaten wordt in kaart gebracht waarom en voor wie weidevogels gemonitord worden in 
Zuid-Holland (H3), door wie en wat gemonitord wordt (H4), wat idealiter bekend is over 
weidenvogels in Zuid-Holland (H5) en wat ontbreekt binnen monitoring om aan het ideaalbeeld te 
voldoen (H6). De resultaten worden afgesloten met een advies met betrekking tot de eerste te 
nemen stappen (H7). Het verslag wordt afgerond met een discussie, conclusie en aanbevelingen.   
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2. Methoden 
Om te bepalen hoe monitoring van weidevogels in Zuid-Holland verbeterd kan worden, is kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd. In dit hoofdstuk is beschreven hoe per onderzoeksfase gewerkt is om 
uiteindelijk de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. 

 
Inventarisatiefase 
De inventarisatiefase bestaat uit twee onderdelen, namelijk literatuuronderzoek en veldonderzoek. Om 
inzicht te krijgen waarvoor, voor wie en door wie en wat gemonitord wordt op het gebied van 
weidevogels in Zuid-Holland (deelvraag 1, 2 en 3), is grotendeels literatuuronderzoek uitgevoerd. 
Hierbij zijn digitale protocollen, handleidingen, rapporten, beleidsdocumenten, wetenschappelijke 
artikelen en websites met wetenschappelijke achtergrond geraadpleegd. Missende informatie is 
aangevuld met veldonderzoek, middels gesprekken en mailcontact met betrokken partijen.  
Door veldonderzoek is inzicht verkregen in wat idealiter bekend is over weidevogels, wat ontbreekt 
om aan het ideaalbeeld te voldoen en de eerste te nemen stappen in de praktijk. Het veldonderzoek 
bestond uit interviews met personen vanuit de provincie Zuid-Holland, De Groene Motor, Zuid-
Hollands Landschap en vrijwilligers. Hierbij zijn half-gestructureerde interviews afgenomen, waarbij 
de onderzoeksvragen aangehouden zijn als leidraad en een topiclijst om resultaten te ordenen. De 
topics zijn:  

 Personen 

 Gebruikte methodiek/middelen 

 Monitoringsgegevens 

 Telfrequentie/teldata 

 Locaties 

 Verwerking, verzameling, vrijgeving van gegevens 

 Overig 
Elk interview is afgesloten met de vraag waar een persoon prioriteit aan geeft om verandering in te 
zien binnen monitoring. Deze vraag is met name gesteld om te bepalen wat eventuele eerste 
stappen zijn om monitoren van weidevogels te verbeteren. Gesprekken zijn, na goedkeuring, 
opgenomen om deze zo goed mogelijk te verwerken tot een verslag.  

 
Analysefase 
Allereerst zijn de gesprekken geanalyseerd. Gesprekken zijn hierbij getranscribeerd en vervolgens op 
kleur gelabeld aan de hand van topics. Hiermee is relevante van niet relevante informatie 
onderscheiden en zijn de gesprekken geordend. Vervolgens zijn de gesprekken verwerkt tot 
verslagenen en ter controle opgestuurd naar desbetreffend gesprekspersoon. Daarna zijn alle 
gespreksverslagen naast elkaar gelegd en verwerkt tot één geordend verslag, waarbij indeling op 
onderzoeksvraag en topics is aangehouden. Daarbij zijn resultaten met elkaar vergeleken op 
overeenkomsten en verschillen. Resultaten uit het literatuuronderzoek zijn naast de resultaten uit de 
interviews gelegd, om te bekijken waar deze op elkaar aansluiten. Voor het bepalen van eerste te nemen 
stappen om monitoring te verbeteren, is enerzijds gebruik gemaakt naar uitspraken vanuit 
gesprekspersonen en anderzijds naar eigen inzichten. 
 
Conclusie 
In de conclusie worden deelvragen en hoofdvraag beantwoord, waarbij een beknopt overzicht ontstaat 
met: 
1.De huidige situatie binnen het monitoren 
2.Het heersende ideaalbeeld 
3.Wat hiervoor nodig is 
4.De eerste stappen in de praktijk  
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Tenslotte zijn deelvraag één tot en met vijf verwerkt in schema’s, op basis van de beleidscyclus. De 
beleidscyclus weergeeft voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van beleid 
en bestaat uit: 

 Input 

 Throughput 

 Output 

 Outcome 

 Impact 
 

Tabel 1 Voorbeeldweergave beleidscyclus 

  
 
In de bijlage staan schema’s weergegeven, waarbij de verschillende vormen van monitoring en 
onderdelen hierin, zijn gekoppeld aan de stappen uit de beleidscyclus. Dit is gedaan op basis van wat 
per onderdeel wordt gemonitord en wat een stap in de cyclus inhoudt.  
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3. Het belang van weidevogelmonitoring 
Monitoren van weidevogels betekent niet simpelweg het vrijblijvend tellen van vogels, maar komt 
voort uit nationale en internationale verplichtingen, gericht op geselecteerde doelsoorten. Zuid-
Holland omvat belangrijke leefgebieden voor weidevogels en draagt een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor de instandhouding. Binnen de verantwoordelijkheid is monitoring een 
essentieel onderdeel. In dit hoofdstuk wordt beschreven waarvoor en voor wie weidevogels 
gemonitord worden in Zuid-Holland. 
 

3.1 De weidevogel als icoonsoort 
Tot weidevogels behoren soorten die broeden in weilanden en op akkers en onderscheiden zich in 
primaire en secundaire weidevogels. Waar primaire weidevogels in hoofdzaak op grasland broeden, 
broeden secundaire weidevogels ook in andere biotopen (Kopse Agrarische Natuurvereniging, sd). 
Een belangrijk leefgebied voor weidevogels is open grasland, bestaand uit landschappen met 
overwegend grasland met substantieel vochtige en kruidenrijke delen. In Zuid-Holland is open 
grasland een kenmerkend leefgebied, wat ervoor zorgt dat het één van de provincies is met de 
hoogste weidevogeldichtheden (Gedeputeerde Staten, 2020). Zo herbergt Zuid-Holland meer dan 
15% van de grutto’s in Nederland (Kernteam Boerenlandvogels Zuid-Holland, 2019). De aanwezigheid 
van weidevogels zegt iets over kwaliteit van grasland en staat voor meer natuur en landschappelijke 
kwaliteit (Nijland, Het Friese Veld, 1994). Soorten die graadmeter zijn voor de natuur en daarnaast 
kenmerkend zijn voor een bepaald gebied, worden icoonsoorten genoemd. Als het leefgebied van 
icoonsoorten op orde is, gaat het goed met de natuur. Veel andere soorten profiteren mee van 
maatregelen die getroffen worden voor een icoonsoort en worden begeleidende soorten genoemd 
(Provincie Zuid-Holland, sd). Provincie Zuid-Holland heeft de wettelijke opgave en 
verantwoordelijkheid voor bescherming van natuur en de Gunstige Staat van Instandhouding1 van 
soorten en hun habitat. Deze opgave wordt middels gebieds- en wettelijke bescherming gerealiseerd 
met actief soortenbeleid. Hierbij is een lijst met icoonsoorten opgesteld met bekende aansprekende 
soorten die symbolisch zijn voor belangrijke Zuid-Hollandse landschappen en ecosystemen. Dit zijn 
niet enkel zeldzame of bedreigde soorten, maar ook soorten waar Zuid-Holland, gelet op landelijk 
voorkomen, verantwoordelijkheid voor draagt. Het idee achter actief soorten beleid is dat de Zuid-
Hollandse natuur profiteert van maatregelen gericht op verbetering van leefgebied van een 
icoonsoort. Op die manier zijn icoonsoorten ook 
indicatief voor andere soorten. (Van den Boomgaard, 
Verbeek, & Buizer, 2019). Onder weidevogels is de grutto 
icoonsoort voor Zuid-Holland. De grutto staat symbool 
voor alle weidevogels op vochtige graslanden in het 
veenweidegebied, waar verschillende bloemen en 
kruiden groeien. Als de grutto zich uitbreidt, profiteren 
alle andere weidevogelsoorten mee (Provincie Zuid-
Holland, sd). Daarnaast kan de grutto gezien worden als 
indicatorsoort. Een indicatorsoort heeft in principe een 
algemeen voorkomen en kan snel reageren op 
veranderingen in omstandigheden van een gebied. 
Hiermee zijn populatieontwikkelingen indicatief voor 
ontwikkelingen in een gebied (Provincie Zuid-Holland, 
2020).  
 
 

                                                           
1 Maat voor de duurzaamheid van een populatie. Bij de beoordeling worden vier hoofdaspecten meegewogen: 
verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief (Sovon, 2017) 

Figuur 1 De grutto (Lezing, 2017) 
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Een stabiele aanwezigheid van de grutto wijst op een hoge biodiversiteit, gebalanceerd voedselweb 
en indiceert: 

 Een robuuste, gezonde Flyway-populatie2; 

 Landschap waarin predatoren en prooien in balans zijn; 

 De insectenrijkdom van graslanden; 

 Ecologisch goed functionerende graslandbodems (Hooijmeijer, et al., 2021). 
 

3.2 Wettelijke verplichting 
Europees niveau: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn  
Om de biologische biodiversiteit in stand te houden is in 1979 is door de Europese Unie de 
Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. In de richtlijnen wordt omschreven welke 
soorten samen met hun natuurlijke habitat beschermd moeten worden door lidstaten van de EU. De 
Vogelrichtlijn is gericht op de in het wild levende vogelsoorten, waaronder weidevogels, en de 
Habitatrichtlijn op dier- en plantsoorten. (Bij12, sd) De richtlijnen zorgen voor gebieds- en 
soortenbescherming in Europa. In Nederland zijn internationale verplichtingen uit de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en bescherming van specifieke soorten vastgelegd in de Wet Natuurbescherming 
(Wnb) (Bij12, 2018). Met de zes-jaarlijkse verplichte Vogel- en Habitatrapportages dragen landen bij 
aan het overzicht van biodiversiteit in Europa. Lidstaten van de EU laten zien of genomen 
beschermingsmaatregelen resulteren in een verbeterde status van vogels of een verbeterde Staat 
van Instandhouding voor habitattypen en soorten (Adams, et al., 2019). 
 
Nationaal Niveau: Subsidiestelstel Natuur en Landschap 
De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn staan in verband met het Subsidiestelstel Natuur en Landschap 
 (SNL). Op basis van internationale verplichtingen is afgesproken dat provincies onder andere 
verantwoordelijk zijn voor (agrarisch) natuurbeheer, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 
aangewezen gebieden voor Natura2000 en het soortenbeleid. Met het stelsel geven provincies 
subsidie voor behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. De subsidie 
wordt ontvangen door agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties (TBO’s) en particuliere 
grondeigenaren. Het SNL geeft de voorwaarden hiervoor aan. In het Natuurbeheerplan staat welke 
gebieden subsidie kunnen ontvangen.  SNL biedt ruimte voor gebiedsgericht samenwerken. Door 
samenhang tussen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer te bekijken en alle gebiedspartijen te 
betrekken, kan een gebied optimaal beheerd worden (Bij12, 2018). 
 
Agrarische collectieven: Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer 
Als onderdeel van het SNL, is per 1 januari 2016 het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 
van start gegaan. Dit is een belangrijk instrument voor het behalen van (internationale) 
natuurdoelen, vanwege de bufferfunctie en ondersteunende en verbindende functie die agrarische 
gebieden vervullen rondom natuurgebieden. Subsidie wordt verleend voor vier agrarische 
leefgebieden (en categorie water) die overeenkomen met de agrarische natuurtypen van de Index 
Natuur en Landschap3, namelijk open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge 
dooradering. De uitgevoerde beheeractiviteiten hebben een functie, zoals het realiseren van 
foerageergebied of optimaliseren van voorplantingsmogelijkheden. Subsidies worden 
medegefinancierd vanuit Europa, wat betekent dat aan de uitvoering EU-conforme voorwaarden 
verbonden zitten. Het ANLb heeft als doel om effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer te voeren, 
door middel van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak en verantwoordelijkheden (Bij12, 2018). 
Het ANLb omvat een leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang, op basis 
                                                           
2 Nederland fungeert als broedgebied. Een gezonde populatie is medeafhankelijk van overwinteringsgebieden 
en andere gebieden langs de trekroute, vaak landbouwgebied. Monitoring van Nederlandse populatiegrootte 
en jaarlijkse overleving geeft een indicatie van de omstandigheden van deze gebieden. 
3 Index met alle natuur(beheer)typen, landschapstypen en agrarische natuurtypen die in Nederland voorkomen 

opgenomen voor beter inzicht in (de ontwikkeling van) de natuur- en landschapskwaliteit. (Bij12, sd) 
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van een collectieve gebiedsgerichte aanpak. Bij de leefgebiedenbenadering gaat het om het creëren 
en in stand houden van een leefgebied voor een soort of een groep soorten met vergelijkbaar 
beheer. Op grond van de Vogelrichtlijn heeft Nederland de internationale verplichting om de Staat 
van Instandhouding te behouden of te verbeteren voor geselecteerde doelsoorten. Onder de 
weidevogels zijn dit bijvoorbeeld de kievit, grutto en gele kwikstaart (Bij12, sd). 
 
Gebiedsgerichte aanpak en verantwoordelijkheden  
De provincie stelt samen met gebiedspartijen ambities en natuurdoelen op, die worden vastgelegd in 
een provinciaal natuurbeheerplan. Hierin staat in grote lijnen waar agrarisch natuurbeheer wordt 
toegepast. De invulling van het beheer wordt overgelaten aan de agrarische collectieven, door 
jaarlijks een beheerplan op te stellen in samenspraak met partijen uit de omgeving, zoals natuur- en 
landschapsorganisaties. De subsidie wordt aangevraagd door agrarische collectieven en niet door 
individuele boeren. Een collectief is een samenwerkingsverband in een gebied, bestaand uit agrariërs 
en andere grondgebruikers die zich verenigen voor uitvoering van natuur- en landschapsbeheer. De 
collectieven sluiten een contract af met agrarische natuurbeheerders/boeren. De collectieve 
subsidieaanvraag, ook gebiedsaanvraag genoemd, wordt ingediend bij de provincie en geldt voor een 
periode van zes jaar. In de aanvraag laat een agrarisch collectief zien welke prestaties zij op 
gebiedsniveau wil behalen en hoe dit bijdraagt aan het behalen van doelen uit het beheerplan (Bij12, 
sd). 
 
Natuurbeheer: terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren  
Gecertificeerde natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) komen 
in aanmerking voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Dit kunnen eigenaren en 
organisaties die natuur beheren (Staatsbosbeheer, Landschappen, Natuurmonumenten), particuliere 
grondeigenaren of samenwerkingsverbanden zijn. Het NNN is een Nederlands netwerk van 
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet gebieden beter verbinden met 
elkaar en met omringende agrarische gebieden en moet uiteindelijk samen met andere Europese 
natuurgebieden het aaneengesloten Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen 
(Rijksoverheid, sd). Binnen het NNN liggen Natura2000-gebieden. Natura2000 is een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura2000 gebieden worden plant- en diersoorten die 
in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te 
behouden (Rijksoverheid, sd). De provincies wijzen de NNN-gebieden aan en bepalen de 
mogelijkheden en voorwaarden. In het Provinciaal Natuurbeheerplan leggen zij vast voor welk 
beheertype (volgens Index Natuur en Landschap) subsidie mogelijk is. Een beheertype beschrijft aan 
welke kenmerken het terrein moet voldoen. De subsidie kan op twee manieren aangevraagd 
worden: 

 Individuele aanvraag: Sinds 2014 kunnen terreinbeherende organisaties (TBO’s) en andere 
grote beheerders een lump sum overeenkomst afsluiten. Dit is een prestatieafspraak tussen 
provincie en natuurbeheerders over het natuurbeheer en de verantwoording over een 
periode van minimaal zes jaar. 

 Collectieve aanvraag: Sinds 2017 moeten beheerders een minimaal aantal hectaren grond 
hebben en beheren in het NNN om subsidie te ontvangen (75ha in Zuid-Holland). Beheerders 
onder de drempelwaarde, kunnen zich aansluiten bij een collectief (Bij12, sd). 

 
Landschapsbeheer 
Beheerders kunnen jaarlijks een vaste vergoeding ontvangen voor onderhoud van bestaande 
landschapselementen, zoals bosjes, hagen, poelen, etc. De subsidie kan aangevraagd worden als 
onderdeel van natuurbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Bij12, sd) 
 
Certificering 
Om subsidie te ontvangen, is certificering van beheerders of collectieven verplicht. Voor agrarische 
collectieven is certificering verplicht sinds 2016 en sinds 2017 voor natuurcollectieven en particuliere 
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terreinbeheerders. Een certificaat is een verklaring namens de provincie, waarmee een 
natuurbeheerder of agrarisch collectief kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie 
garandeert. In een Programma van Eisen beschrijven provincies aan welke eisen natuurbeheerders 
en agrarische collectieven moeten voldoen om aan certificering te komen. De provincie stelt hierbij 
doelen op en de beheerders en collectieven zijn verantwoordelijk voor beheeractiviteiten in hun 
gebied om deze doelen te realiseren. De beheerder of het collectief beschrijft haar kwaliteitssysteem 
in een kwaliteitshandboek, waarin de kwaliteit van beheer inzichtelijk gemaakt wordt en onder 
andere staat aangegeven hoe de beheerder omgaat met het bereiken van het doel (beheer), 
monitoring, evaluaties en controles (Bij12, 2018). Dit programma vormt een leidraad voor het 
handboek, waarin collectieven en beheerders invulling geven aan de uitvoering van (agrarisch) 
natuurbeheer en hoe zij zich kunnen kwantificeren. Het Programma van Eisen bestaat uit zeven 
onderdelen, waarvan twee met betrekking tot verplichte monitoring (Bij12, sd): 

 Basismonitoring 

 De evaluatie van het beheer op basis van de basismonitoring 
De beheerder of het collectief kan zelf monitoring uitvoeren of dit laten doen en beschrijft de 
werkwijze van monitoring. Resultaten komende uit monitoring worden gebruikt bij de evaluatie en 
worden eventueel toegepast in het beheer. Op welke wijze resultaten worden benut, wordt ook 
vastgelegd (Bij12, 2017). Monitoring is een essentieel onderdeel van de beheercyclus. Met 
monitoring kan de uitvoering van natuurbeleid en -beheer onderzocht worden om vast te stellen of 
doelen zijn behaald of dat deze bijgesteld moeten worden. Naast informatie over behaalde hectares 
en benodigd geld, is informatie over resultaten in termen van aantallen dieren en planten van belang 
(Bij12, 2018). 

 
  

Figuur 2 Kievit (Kant A. ) 
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Provinciaal niveau: Natuurbeheerplan Zuid-Holland 
Het Natuurbeheerplan Zuid-Holland geeft uitvoering aan Europees, nationaal en provinciaal beleid 
omtrent natuur. Het vormt een integraal toetsingskader waarmee bijdrage van beheer- of 
ontwikkelingssubsidies aan (inter)nationale en provinciale doelen wordt beoordeeld. De provincie 
verschaft subsidies voor beheer, op grond van haar inspanningsplicht tot het behoud van soorten die 
(ook) leven in agrarisch gebied en waarvoor internationale beschermingsverplichtingen gelden, 
onder meer op grond van Europese richtlijnen. Voor provincie Zuid-Holland zijn inspanningen vooral 
gericht op bescherming van weidevogels. Beheermaatregelen richten zich met name op maximale 
kuikenoverleving, door het creëren en handhaven van een aantrekkelijk vestigingsbiotoop, waar 
veilig gebroed kan worden, voldoende voedsel aanwezig is en jongen kunnen opgroeien. Dit wordt 
gerealiseerd met nestbescherming, rand- en greppelbeheer, vluchtheuvels en verbindingen naar 
kruidenrijk grasland (Gedeputeerde Staten, 2020). 
 
Doelsoorten Zuid-Holland 
Binnen het leefgebied open grasland in Zuid-Holland gaat het vooral om het beheertype ‘kritische 
weidevogelsoorten’. Dit zijn soorten die gebaat zijn bij nat, kruidenrijk grasland en slecht tegen 
verstorende element als riet, bomen en bebouwing kunnen. Doelsoorten die in het 
Natuurbeheerplan Zuid-Holland benoemd worden, zijn de grutto, kievit, scholekster, slobeend, 
tureluur, veldleeuwerik, kemphaan, watersnip en zomertaling. Nederland draagt een internationale 
zorg voor deze weidevogelsoorten, die daarnaast kenmerkend zijn voor Zuid-Holland en door 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer ondersteund worden. Het beheer richt zich op het creëren 
van gunstige omstandigheden tijdens de fase waarin soorten zich vestigen, waaronder de eileg- en 
incubatiefase en de opgroeifase van kuikens. Hierbij wordt verstoring in het broedseizoen beperkt en 
voldoende foerageerhabitat gerealiseerd (Gedeputeerde Staten, 2020). 
 
Monitoring 
Het natuurbeheerplan benoemt het belang van monitoring. Volgens het Natuurbeheerplan Zuid-
Holland 2021 lag in voorgaande jaren de nadruk bij monitoring van groenbeleid met name op 
middelen (geld) en prestaties (gerealiseerde hectares). Echter zijn ook gegevens over resultaten van 
belang, uitgedrukt in bijvoorbeeld aantallen van diverse soorten. Vanuit Provinciale Staten en het 
Rijk is nu de opdracht monitoring aan te vullen, zodat beter gecontroleerd kan worden of beleid het 
wenselijke effect heeft (Gedeputeerde Staten, 2020).  
 
In 2014 hebben Gedeputeerde Staten het Provinciaal Monitoringsprogramma Biodiversiteit (PMP-B) 
opgezet. Met het programma kan geëvalueerd worden op provinciaal beleid gericht op biodiversiteit 
en daarmee op beleidsdoelen uit het beheerplan (Gedeputeerde Staten, 2020). 
 
Monitorings- en rapportagesystematiek op drie niveaus  
Bij het maken van afspraken over de uitvoering van monitoring op gebiedsniveau, voeren provincies 
de regie. In het Bestuursakkoord Natuur hebben het Rijk en de provincies afgesproken gezamenlijk 
een eenvoudige, samenhangende systematiek te ontwikkelen waarmee invulling gegeven wordt aan 
de Europese rapportageverplichtingen. In het Natuurpact is aanvullend afgesproken dat Provincies 
het kabinet jaarlijks informeren over de voortgang van de daarin gemaakte afspraken. Op basis van 
de door provincies verstrekte informatie, wordt de tweede kamer geïnformeerd. In het Natuurpact is 
tevens afgesproken dat voortgang van gemaakte afspraken driejaarlijks worden geëvalueerd door 
het Planbureau voor de Leefomgeving. Hiervoor gebruikt het planbureau de voortgangsrapportages 
en de verkregen informatie op basis van het monitoringssysteem. Hiermee realiseren provincies een 
monitorings- en rapportagesystematiek, noodzakelijk voor drie niveaus, namelijk de Europese, Rijks- 
en provinciale rapportages. Zo kan resultaatgericht en efficiënt informatie worden verzameld, die 
toegesneden is op de informatiebehoefte, zoals besproken in het Natuurpact (Bij12, 2018). 
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4. Monitoring in Zuid-Holland 
In Zuid-Holland dragen diverse partijen bij aan monitoring. Door wie monitoring van weidevogels in 
Zuid-Holland uitgevoerd wordt en wat hierbij gemonitord wordt, is beschreven in dit hoofdstuk. 
 

4.1 Actieplan Boerenlandvogel 
Juni 2015 heeft de tweede kamer motie ‘Grashof Leenders’ aangenomen. In de motie wordt 
gevraagd om, in overleg met provincies, met een landsdekkend voorstel te komen om 
instandhouding en herstel van weidevogelpopulaties te realiseren. Provinciale bestuurders hebben 
besloten een actieplan op te stellen, waarvan Actieplan Boerenlandvogels de Zuid-Hollandse 
uitwerking is. Ook monitoring van weidevogels is opgenomen in het actieplan. 
 
Doelen in het Actieplan Boerenlandvogels 
Het Actieplan Boerenlandvogels beschrijft drie doelen: 

1. Behoud en verbetering van leefgebieden door optimalisering van gebiedsinrichting en 
verbeteren en/of uitbreiden van beheer; 

2. Ombuigen van neerwaartse trend naar groei, met de grutto als icoonsoort. Doelstelling is om 
in 2027 meer gruttobroedparen te hebben dan de 5250 gruttobroedparen die in de periode 
2013-2015 aanwezig waren (exclusief Vijfheerenlanden). De afname zou in 2022 moeten zijn 
gestopt, waarna populatiegroei inzet van zo’n 5% per jaar (ten opzichte van de periode 2013-
2015). In 2023 en 2025 wordt voortgang geëvalueerd.  

3. Het actieplan spreekt voornamelijk in ‘grutto-termen’, maar de provincie wil ook nadrukkelijk 
bijdragen aan verbetering voor soorten die tot andere ecologische groepen behoren, zoals 
de kievit, scholekster, patrijs en zangvogels. 

 
Het kernteam weidevogels, met de meest relevante partijen, en het provinciale kennisteam 
weidevogels spelen een belangrijke rol bij het actieplan. Daarbij zijn regionale partijen in gebieden 
geraadpleegd voor verbetermogelijkheden op langer termijn. Daartoe zijn vijf gebiedswerkgroepen 
geformeerd: 

 De “Noordrand”: gebieden rond Leiden, Alphen, Bodegraven en Gouda 

 Midden-Delfland  

 Krimpenerwaard en het Zuid-Hollandse deel van Lopikerwaard  

 Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Vijfheerenlanden nu deels toebedeeld aan Utrecht) 

 Zuid-Hollandse eilanden 
Werkgroepen zijn als volgt samengesteld: 

 Agrarische collectieven 

 Terreinbeherende organisaties 

 Vrijwilligers en eventueel wildbeheereenheden (WBE’S) 

 Gemeenten en waterschappen 
 
In het Actieplan Boerenlandvogels staan actiepunten opgesteld met betrekking tot monitoring van 
weidevogels in Zuid-Holland. Dit waren in 2019 de volgende punten: 

 Collectieven (BoerenNatuur) zetten zich in voor consequentere, meer uniforme naleving van 
de drie onderdelen uit het SCAN-protocol en standaardisering van de monitoringsmethode; 

 Collectieven, TBO’s en Provincie voeren BMP-tellingen uit, met uitzondering van collectieven 
die MAS uitvoeren. Het aantal telronden, teldata, waarnemingsafstanden en situering van 
meetvlakken zijn niet of niet goed afgestemd. Daar waar vanuit verschillende opdrachtgevers 
BMP plaatsvindt in eenzelfde gebied, worden genoemde punten op elkaar afgestemd; 

 Collectieven en TBO’s maken alarmtellingen tot structureel onderdeel binnen hun 
monitoring. Ook hier is afstemming; 
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 Collectieven en terreinbeheerders maken (meer) werk van monitoring van kruidenrijkdom 
van grasland conform protocol, insectenrijkdom en een aantal bodemparameters, zoals 
zuurgraad en bodemleven; 

 Met WBE’s wordt de wens tot monitoring van predatoren besproken. Hierbij gaat het om de 
opname van soorten, bejaagd en niet bejaagd, in het Faunaregistratiesysteem; 

 Het Weidevogelmeetnet genereert belangrijke tijdsreeksen en wordt doorgezet. Als 
toevoeging wordt het ruimtelijk beeld van meetnetgegevens -sinds 2015 een stippenkaart- 
digitaal geconfronteerd met de beheerkaart. Zo worden verschillen in beheer zichtbaar. 
Indien gewenst, wordt de meetvlakanalyse beperkt tot de drie gebieden met 
beleidsmonitoring; 

 Beleidsmonitoring wordt na 2020 voortgezet in tweejaarlijks frequentie. Vanaf dat jaar wordt 
ook analoog aan de Krimpenerwaard, geheel Midden-Delfland geteld. Onderzocht wordt of 
toekomstige tellingen door regionale partijen kunnen worden uitgevoerd, mits voldoende 
gekwalificeerd en onafhankelijk van beheerders; 

 Daarop aansluitend worden eisen geformuleerd met betrekking tot vakbekwaamheid en 
wordt geïnvesteerd in opleiding van tellers, inclusief digitale invoer van veldgegevens; 

 Provincie, collectieven, vrijwilligers en TBO’s intensiveren het overleg over verzamelde 
telgegevens met betrekking tot eenduidige interpretatie, verslaglegging en externe 
communicatie. Daarbij worden gezamenlijke proefanalyses uitgevoerd op beschikbare 
gegevens. Enerzijds om zo goed mogelijk de actuele situatie in beeld te brengen en 
anderzijds scherper te definiëren hoe monitoring moet worden aangepast. 

 Verzamelde gegevens komen gemakkelijker en sneller beschikbaar voor direct betrokken 
partijen (Kernteam Boerenlandvogels Zuid-Holland, 2019).  

4.2 

Figuur 3 Tureluur (Kant) 
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Agrarische collectieven: beheermonitoring 
In het kader van het ANLb wordt door agrarische collectieven beheermonitoring uitgevoerd, 
bestaand uit twee onderdelen. Enerzijds monitoring van weidevogels op basis van het landelijk 
adviserend SCAN-protocol, bestaand uit drie standaard onderdelen: de quickscan, BTS-tellingen en 
registratie van grondgebruik en kruidenrijkdom van grasland. Anderzijds monitoring/ registratie van 
uitgevoerd beheer, per beheermaatregel in het SCAN-GIS-systeem. Daarnaast worden in veel 
gebieden nesttellingen uitgevoerd (Kernteam Boerenlandvogels Zuid-Holland, 2019). 

  
Agrarische collectieven in Zuidholland 
In Zuid-Holland zijn acht agrarische collectieven samengesteld. Collectieven organiseren het agrarisch 
landschap- en natuurbeheer en zijn de spil tussen individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de 
overheid die subsidie verleent. Agrarische 
collectieven zijn leden van BoerenNatuur, een 
landelijke vereniging die ervoor zorgt dat 
randvoorwaarden van het ANLb op orde zijn, zodat 
collectieven met hun deelnemers zich effectief en 
efficiënt kunnen richten op uitvoering in de 
praktijk. Zuid-Holland heeft de volgende agrarische 
collectieven: 

1. Collectief Alblasserwaard/ 
Vijfheerenlanden 

2. Coöperatie Agrarisch collectief De 
Zuid-Hollandse Eilanden 

3. Coöperatie collectief Hoeksche 
Waard 

4. Coöperatie Agrarisch collectief 
Krimpenerwaard  

5. Collectief De Hollandse Venen 
6. Coöperatie Agrarisch collectief 

Midden-Delfland 
7. Coöperatie De Groene Klaver  
8. Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke 

(BoerenNatuur, sd)  
 
Door agrarische collectieven wordt beheermonitoring uitgevoerd om inzicht te krijgen in effect van 
beheer en situering van beheer, met andere woorden, of het juiste beheer op de juiste plek ligt. 
Bevindingen vormen de basis voor het eventueel bijstellen van huidig beheer gedurende het seizoen. 
Vrijwilligers vervullen hierin een belangrijke rol, waarbij zij op een uniforme manier gegevens dienen 
te verzamelen en collectieven van recente informatie kunnen voorzien. Voor uitvoering van 
monitoring wordt gebruik gemaakt van het SCAN-protocol (Bij12, 2018). Beheermonitoring ligt onder 
verantwoordelijkheid van de agrarische collectieven. Dit betekent dat het onderdeel uitmaakt van 
hun totaalpost aan uitgaven en zijzelf beslissen hoeveel geld zij in beginsel eraan uitgeven. Dit 
betekent echt niet dat monitoring vrijblijvend is (SCAN, 2015).   
 
Een agrarisch collectief kan kiezen om beheermonitoring door vrijwilligers uit te laten voeren of een 
extern bureau, al dan niet versterkt door vrijwilligers. Daarnaast kan een collectief eigen 
veldmedewerkers inzetten, eventueel in combinatie met vrijwilligers. Ondanks het adviserend SCAN-
protocol is de gehanteerde methodiek vrijblijvend. Het SCAN-protocol beschrijft het Bruto 
Territoriaal Succes (BTS) als officiële tellingsmethode en hoewel deze het meest gebruikelijk is, kan 
een ecologisch bureau ook kiezen voor de BMP-methode (later beschreven). Vrijwilligers hanteren 
ook diverse tellingsmethoden. Naast de BTS-methode kan gekozen worden voor nesttellingen, al dan 
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Figuur 4 Agrarische collectieven in Zuid-Holland op nummer 
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niet in combinatie met gedragswaarnemingen. Dit is met name afhankelijk van voorkeur en kennis 
van de vrijwilliger (M. van der Lee, J. Verhulst, persoonlijke communicatie, 2021). 
 
Weidevogelprotocol en SCAN-GIS 
Voor beheermonitoring is het adviserend weidevogelprotocol van Stichting Collectief Agrarisch 
Natuurbeheer (SCAN) opgesteld. Het weidevogelprotocol van SCAN, nu in handen van 
BoerenNatuur, is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit diverse partijen. LandschappenNL en 
Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben hierbij een dermate grote bijdrage geleverd, dat het 
product mede van hen is. Het doel van het monitoringsprotocol is agrarische collectieven te helpen 
bij operationalisering van beheermonitoring. Het is van belang dat uit monitoring betrouwbare en 
bruikbare gegevens komen om te kunnen beoordelen of beheer het gewenste effect geeft en 
hiermee beheer ‘scherp’ te houden (lerend beheren). Collectieven mogen afwijken van het protocol, 
gezien deze dient als handreiking tot beste werkwijze, maar dienen hun aanpak wel te noteren in het 
kwaliteitshandboek (SCAN, 2015). Beheermonitoring richt zich op klein schaalniveau en op kort 
termijn. Het gaat om jaarlijkse aanpassingen van beheer of zelfs gedurende het seizoen, primair in 
het werkgebied van een agrarisch collectief. Door middel van het protocol wordt gestreefd naar een 
gestandaardiseerde werkwijze, zodat agrarisch collectieven onderling kunnen vergelijken en om 
landelijke uitspraken te kunnen doen (Boerennatuur.nl, 2017).  
 
Onderdelen SCAN-protocol 
De landelijke index doelsoorten voor het open grasland bevat 20 vogelsoorten. Niet alle soorten 
hoeven in elk gebied te worden gemonitord. Zo heeft provincie Zuid-Holland in haar 
Natuurbeheerplan een lijst met ‘regionale specialiteiten’, maar kan ook in samenspraak tussen 
provincie en collectief een selectie opgesteld worden waarop de gebiedsaanvraag is gebaseerd. Het 
SCAN-protocol weidevogels richt zich op drie groepen: steltlopers, zangvogels en eenden. De 
steltlopers, zoals de kievit en grutto, zijn de meest gangbare vogels en het makkelijkst te monitoren 
bij broedpaartellingen. Bij de grutto is ook het voortplantingsresultaat het best te meten. Het 
protocol is op deze groepen het sterkst gericht. Voor zangvogels, zoals gele kwikstaart, graspieper en 
veldleeuwerik, biedt het weidevogelprotocol handvatten en ook op eenden als slobeend en 
zomertaling, is de broedpaartelling goed toe te passen. Het SCAN-weidevogelprotocol bestaat uit 
drie vaste onderdelen: 

 Quickscan beheermonitoring (QBM), waarbij wordt bekeken of het beheer ligt waar de 
vogels zitten; 

 BTS-tellingen, waarbij wordt bekeken of de weidevogels voldoende kuikens grootbrengen; 

 Registratie van grondgebruiken en de kruidenrijkdom van grasland (Boerennatuur.nl, 2017). 
 
Quickscan beheermonitoring  
Door het agrarisch collectief wordt een quickscan uitgevoerd om vroeg in het seizoen een beeld te 
krijgen van waar de weidevogels zich bevinden per deelgebied of per groep percelen. Dit heeft twee 
doelen: 

 Ter beoordeling of beheercontracten op de juiste plekken liggen en of voldoende kuikenland 
is gecontracteerd; 

 Beoordelen of er (veel) vogels aanwezig zijn buiten de gecontracteerde percelen. Wanneer 
dit het geval is, kunnen aanvullende contracten gesloten worden.  

Bij de quickscan gaat het om een zo goed mogelijke inschatting van aantallen, vermeld als ‘geen’, 
‘weinig’, ‘veel’, etc. Er wordt een globale inschatting gedaan gericht op plaatsbepaling en 
aantalsbepaling (hoeveel, op welk perceel). Hiermee is de quickscan minder nauwkeurig dan de BTS-
telling. De quickscan is het sterkst gericht op gemakkelijk te inventariseren steltlopers binnen de 
weidevogels. Dit zijn onder andere de kievit, grutto, tureluur, scholekster en de wulp, maar leent zich 
ook uit voor zangvogels en eenden, wanneer deze door het collectief geselecteerd zijn als doelsoort 
(Boerennatuur.nl, 2017). 
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Methode 
In april worden minimaal twee veldbezoeken aan deelgebieden uitgevoerd om aantallen en de 
verspreiding tijdens de nestfase in beeld te krijgen. Waarnemingen worden met vastgestelde codes 
ingevoerd. In mei/juni wordt waar nodig een snelle scan gedaan op de aanwezigheid van late legsels 
en/of gezinnen met kuikens op percelen met maaidatum. Dit wordt enkele dagen voor de 
maaidatum gedaan. Hierdoor is last-minutebeheer mogelijk (Boerennatuur.nl, 2017).  
 
Bruto Territoriaal Succes (BTS) 
Volgens onderzoek ligt de achteruitgang van weidevogelpopulaties niet per se aan een gestegen 
sterfte aan volwassen vogels, maar aan een te laag reproductiesucces wat zich met name uit in een 
gedaalde kuikenoverleving. Voor het begrijpen van populatieontwikkeling van weidevogels en het 
evalueren van beschermings- en herstelmaatregelen is monitoring van kuikenoverleving en 
broedsucces van groot belang. Het monitoren is echter niet gemakkelijk, aangezien 
weidevogelfamilies zich vooral bevinden in hoge grasvegetaties en het, met name bij grotere 
soorten, nestvlieders4 zijn (Nijland, Schekkerman, & Teunissen, 2010). Om het broedsucces te 
bepalen en de beheerkwaliteit (effectiviteit van beheer) te evalueren, worden BTS-tellingen 
uitgevoerd. De methode is met name geschikt voor de grutto, omdat deze een kort broedseizoen 
heeft en vaak vrij synchroon broedt, maar ook voor wulp en tureluur kan de BTS-methode toegepast 
worden. De BTS-telling bestaat uit een broedpaartelling en een gezinnentelling (alarmtelling), waarbij 
de teldata wordt afgeleid van de vestigingsdata van de weidevogels. De broedpaartelling vindt 
binnen een week na uitkomst van het eerst grutto-ei plaats. Doorgaans is dit eind april/ begin mei en 
wordt bij voorkeur per gebied in één dag gedaan, eventueel in enkele aansluitende dagen. Bij 
broedpaartellingen worden, aan de hand van gedrag, het aantal (potentiele) broedparen geteld. De 
gezinnentellingen vindt plaats in de week nadat het eerste gruttojong vliegvlug5 wordt. Dit is meestal 
eind mei/ begin juni en beperkt zicht tot de grutto. Gezien vogelgezinnen zich van dag tot dag 
verplaatsen, is het van belang dat deze telling in één dag gebeurt. Bij de tellingen worden eenzelfde 
route aangehouden (Boerennatuur.nl, 2017). Bij gezinnentellingen wordt het aantal paren geteld dat 
specifiek alarmgedrag vertoont in de fladderweek, de week waarin de eerste kuikens vliegvlug 
worden. De dag waarop de eerste kuikens vliegvlug worden, is de fladderdag. Alarmgedrag is een 
indicatie voor aanwezigheid van kuikens, wat doorgaans veroorzaakt wordt door het maken van 
insteken in het gebied door de teller (Nijland, Schekkerman, & Teunissen, 2010). 
 
Reproductiemeting aan de hand van BTS-tellingen 
Het Bruto Territoriaal Succes is de uiteindelijke inschatting van het territoriaal succes, op basis van 
het aantal getelde territoria en het aantal gezinnen in de fladderweken. Dit gebeurt aan de hand van 
de BTS-waarde, die wordt berekend door het aantal gezinnen met kuikens (alarmtellingen) te delen 
door het aantal territoria (broedpaartelling). Wanneer de uitkomst wordt vermenigvuldigd met 100, 
resulteert dit in het Bruto Territoriaal Succes in procenten. Bij een uitkomst van minder dan 50%, 
wordt deze beschouwd als onvoldoende, 50% tot 65% als mogelijk voldoende en bij hoger dan 65% 
wordt aangenomen dat voldoende jongen vliegvlug zijn geworden om een populatie in stand te 
houden. (Baas, Hoogeboom, Raes, Scharringa, & Visbeen, 2010). Samen met het registreren van 
grasland kan inzicht verkregen worden in het verband tussen het beheer en de aanwezigheid van 
weidevogels (Nijland, Schekkerman, & Teunissen, 2010).  
 
 

                                                           
4 Kuikens verlaten na uitkomst snel het nest en keren niet terug 
5 In staat om te vliegen 
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Tabel 2 Doelsoorten weidevogels volgens index ANLB 2016 (Boerennatuur.nl, 2017) 

 
Tabel 3 Codes notatie alarmtellingen  

 
Selectie van telgebieden  
Gebieden met weidevogels of weidevogelcontracten worden opgedeeld in door natuurlijke barrières 
begrensde telgebieden. Begrenzing zorgt ervoor dat in- en uitstroom van vogelgezinnen beperkt 
worden tot het minimale. Is een telgebied te groot in relatie tot het aantal tellers, dan wordt deze 
opgesplitst. Lege delen van het gebied kunnen dienen als natuurlijke grens. De mate van begrenzing 
wordt in de database vermeld als: 

A. Zonder in- en uitstroom; 
B. Mogelijk in- en uitstroom; 
C. Zeker in- uitstroom (Boerennatuur.nl, 2017). 

 
Telfrequentie  
Om de trend van reproductie van weidevogels bij te houden worden (meerjarige) meetreeksen 
verzameld. Door het verzamelen wordt ook inzicht verkregen in verhoudingen tussen gebieden. In 
het eerste jaar wordt gebiedsdekkend geteld, de nulmeting. De daaropvolgende jaren worden bij 
voorkeur alle telgebieden geteld. Wanneer de capaciteit te laag is, worden in ieder geval de grutto-
rijkste gebieden jaarlijks geteld (Boerennatuur.nl, 2017). 
 
Registratie graslandkwaliteit 
Het laatste onderdeel binnen monitoring is de registratie van graslandkwaliteit. Hierbij wordt data als 
kruidenrijkdom en vochttoestand ingevoerd, met twee doelen: 

 In beeld krijgen of beheer leidt tot de beoogde biotoop(kwaliteit); 

 In beeld krijgen van relaties tussen gebruik, kwaliteit en aanwezigheid van weidevogels. 
 
Frequentie  
Bij aanvang van de contractperiode wordt een nulmeting uitgevoerd, met een registratie in het 
laatste jaar van de periode. Tussentijds wordt gemonitord wanneer op plekken belangrijke 
veranderingen worden geconstateerd of worden verwacht (Boerennatuur.nl, 2017). 
 
  

Primair Weidevogelgrasland 
open landschap  

Weidevogelland met 
riet en opengaande 
begroeiing 

Zomertaling +  

Slobeend + + 

Kwartelkoning +  

Scholekster  + 

Kievit   

Wulp   

Grutto +  

Tureluur + + 

Kemphaan +  

Watersnip +  

Veldleeuwerik +  

Graspieper  + 

Gele kwikstaart +  

Code Omschrijving 

01 Individu 

02 Paar 

03 Territoriaal 

04 Nestindicerend 

05 Nestlocatie 

06 Alarmerende vogel(s) 
met jongen 

07 Vliegvlug jong 

08 Kuiken 0 tot 10 dagen 

09 Kuiken 10 tot 20 dagen 

10 Kuiken 20 dagen tot 
vliegvlug 
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Notatie kruidenrijkdom 

 KR1: kruidenarm: eenvormig grasland, vaak met vooral Engels raaigras en vrijwel geen 
kruiden; 

 KR2: matig kruidenrijk: vooral grassoorten, maar hier en daar ook paardenbloem, scherpe 
boterbloem en soms in de greppelkant pinksterbloem; 

 KR3: kruidenrijk: bloemrijk en kleurrijk met ook volop veldzuring en pinksterbloem over het 
hele perceel. 
 

Invoeren van gegevens 
Monitoringsgegevens worden direct in het veld digitaal ingevoerd of direct na veldbezoek. Ook komt 
het voor dat waarnemingen in de vorm van notities worden doorgegeven. Zowel gegevens uit de 
quickscan, als BTS-tellingen worden door de vrijwillige vogelbescherming ingevoerd de 
Boerenlandvogelmonitor, onder beheer van LandschappenNL (Boerennatuur.nl, 2017). Het Zuid-
Hollandse deel van de database wordt beheerd door De Groene Motor. Sinds 2021 probeert de 
Groene Motor voor het eerst alle monitoringsgegevens van de weidevogels overzichtelijk te maken, 
door zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, van zowel agrarische collectieven, als 
terreinbeheerders en de provincie. Dit gebeurt in opdracht van de provincie (J. Verhulst, persoonlijke 
communicatie, 2021). Alle collectieven gebruiken de Boerenlandvogelmonitor ter inzage, maar voor 
het invoeren van gegevens wordt deze over het algemeen door vrijwilligers gebruikt. Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard, Middel-Delfland en Rijn en Gouwe Wiericke gebruiken de 
monitor voor gebiedsdekkende tellingen. Hollandse Venen maakt op bedrijfsniveau gebruik van de 
monitor. De landelijke legsel- en territoriagegevens worden door de Boerenlandvogelmonitor 
doorgegeven aan Sovon, die jaarlijks verslag uit brengt. De meeste waarnemingen door collectieven, 
vrijwilligers en veldmedewerkers komen in de Boerenlandvogelmonitor terecht. De tellingen die aan 
de hand van de BMP-methode gedaan worden, komen bij Sovon binnen, maar doorgaans wordt deze 
enkel door provincie, gemeente of terreinbeheerder toegepast. (M. van der Lee, persoonlijke 
communicatie, 2021) 
 
SCAN-ICT 
Het SCAN-ICT Systeem is onderdeel van de dienstverlening van BoerenNatuur (waarvan SCAN de 
voorloper is) en ondersteunt collectieven in het uitvoeren van agrarisch natuur- en landbouwbeheer. 
Het omvat een GIS-systeem waarin het collectief per deelnemer gegevens kan opslaan en het beheer 
kan intekenen op de kaart. Door middel van de koppeling aan de Rijksoverheid, kunnen collectieven 
via SCAN-ICT de ANLb-subsidie indienen en verantwoorden, waarbij het systeem direct een 
terugkoppeling geeft over ingetekend en ingediend beheer (BoerenNatuur, 2020). 
 
Nesttellingen 
Naast BTS-tellingen worden ook nesttellingen uitgevoerd. Hierbij worden nesten gezocht en geteld 
en wordt gecontroleerd of deze uitgekomen zijn of verloren zijn gegaan. In de 
Boerenlandvogelmonitor kan het aantal eieren, uitkomstresultaat, verliesoorzaak en het gewas 
waarin het nest zich bevindt, ingevoerd worden. In principe worden nesten geteld wanneer deze in 
gevaar komen door bijvoorbeeld werkzaamheden op het land of vee dat de wei in gaat. De meeste 
kieviten beginnen begin maart op bouwland dat bebouwd en ingeplant moet worden. De grutto 
begint half april op gras waar koeien op moeten of waar binnenkort gemaaid wordt. Er wordt 
geprobeerd om vrijwilligers niet wekelijks naar hetzelfde nest te laten gaan, vanwege de verstoring 
of eventueel aantrekken van predatoren. Om andere percelen in de gaten te houden, zijn veel 
vrijwilligers wel wekelijks bij de boer/bedrijf waar zij aan gekoppeld zijn, in de periode maart tot 
begin juni (M. van der Lee, persoonlijke communicatie, 2021) 
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4.3 Terreinbeherende organisaties en particuliere terreinbeheerders  
Monitoring in natuurgebieden in Zuid-Holland bestaat uit twee delen: de verplichte monitoring om 
SNL-subsidie te ontvangen en extra monitoring om beheerdoelen te evalueren. In het kader van 
evaluatie van het NNN en Natura2000 wordt door TBO’s en particuliere terreinbeheerders 
monitoring uitgevoerd conform Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Drie grote Terreinbeherende 
organisaties zijn Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. Doorgaans 
wordt monitoring uitgevoerd door middel van gebiedsdekkende of steekproefsgewijze BMP-
tellingen, maar soms ook alarmtellingen. Extra monitoring wordt uitgevoerd om meer essentiële 
informatie te verkrijgen. 
 
SNL heeft het volgende Programma van Eisen opgesteld met betrekking tot monitoring van 
weidevogels (broedvogelkartering): 

 Voor weidevogels geldt een monitoringsfrequentie van eens per drie jaar, afwijkend van de 
zes of 12-jarige cyclus waarmee binnen SNL de kwaliteitsklassen van de beheertypen wordt 
bepaald; 

 De methode verschilt niet per beheertype, zodat een gebied met dezelfde methode kan 
worden gemonitord; 

 De methode is voor alle vogelsoorten gelijk; 

 Met de methode is per beheertype mogelijk aan te geven of gemonitorde soorten op meer 
of minder dan 15% van de oppervlakte voorkomen. Dit moet kunnen worden vastgesteld op 
de schaal van de oppervlakte deeleenheden ter grootte van 3x3 ha; 

 De methode geeft tenminste 80% kans dat een soort wordt aangetroffen indien aanwezig, 
per oppervlakte deeleenheid waarmee het ruimtelijk voorkomen wordt bepaald; 

 De BMP-methode conform Sovon is hiervoor een geschikte methode (Bij12, sd) 
 
SNL-monitoring is vrij miniem met betrekking tot de te 
verkrijgen informatie. Daarom hebben de terreinbeheerders 
gekozen om extra monitoring uit te voeren in een aantal 
gebieden. Dit is bijvoorbeeld een jaarlijkse telling van belangrijke 
gebieden. Naast dat frequenter geteld wordt, worden ook meer 
weidevogelsoorten meegenomen bij de extra monitoring (L. de 
Wilde, persoonlijke communicatie, 2021). Voor SNL-monitoring 
gelden grutto, tureluur, watersnip, kemphaan, slobeend, 
zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kluut, krakeend, kuifeend, 
wintertaling, graspieper en gele kwikstaart als doelsoorten 
(Bij12, sd). De tureluur kan het slecht doen in een gebied, terwijl 
de kievit (geen SNL-doelsoort) mogelijk wel goed aanwezig is. 
Omdat ook de kievit een belangrijk soort is, wordt deze wel 
meegenomen in de extra monitoring. Daarbij wordt bij SNL-
monitoring met de standaard BMP-methode vooral gefocust op 
het aantal broedparen. Een weidevogelgrasland met 60 
broedparen per 100 hectare zou goed scoren, terwijl dit niks 
zegt over het aantal (opgroeiende) kuikens. Bij de extra 
monitoring in natuurgebieden wordt ook ingezet op de kuikenoverleving, door monitoring BMP-
tellingen aan te vullen met alarmtellingen (L. de Wilde, persoonlijke communicatie, 2021). 
 
Een terreinbeheerder kan bij zowel de SNL-monitoring, als de extra monitoring, zelf kiezen of het 
wordt uitbesteed aan ecologische bureaus of dat het wordt uitgevoerd door vrijwilligers of eigen 
inventariseerders, al dan niet gecombineerd. Grotere organisaties als Staatsbosbeheer hebben eigen 

Figuur 5 NNN in Zuid-Holland (groene gebieden) (Provincie 
Zuid-Holland, sd) 
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inventariseerders. Natuurmonumenten heeft weer een aantal vrijwilligers die bekwaam genoeg zijn 
om een deel van de SNL-monitoring uit te voeren (L. de Wilde, persoonlijke communicatie, 2021). 
 
Broedvogel Monitoring Project (BMP)  
Voor monitoring van weidevogels worden richtlijnen van het landelijke 
Broedvogelmonitoringsproject- Weide- en Akkervogels (BMP-W) gevolgd van Sovon en het IAWM6. 
Het meetnet is opgebouwd uit proefvlakken verspreid over Nederland, waarbij Nederland is 
ingedeeld in een aantal regio’s met een eigen beheer- en gebruiksvorm, te onderscheiden in 
grasland-reservaat, overig grasland en cultuurland. De BMP-methode is een steekproefmethode 
waarmee met relatief geringe inspanning, betrouwbare informatie verkregen en verzameld wordt. 
De gegevens worden verzameld in vaste proefvlakken, zogenaamde plots, met natuurlijke grenzen. 
Het BMP kent twee doelstellingen: 

1. Het signaleren van populatieontwikkelingen op landelijke schaal 
2. Het signaleren van populatieontwikkelingen per regio, landschapstype, Vogelrichtlijngebied 

of andere (beleids)relevante eenheid. 
Om dit te bereiken is het van belang dat over heel Nederland met voldoende BMP-metingen 
langjarig wordt geïnventariseerd (monitoren). De resultaten worden jaarlijks samengevat in 
algemene overzichten, waarbij de informatie wordt gebruikt voor het vaststellen van 
aantalsontwikkelingen, bepaling van landelijke/ regionale broedvogelaantallen en het opstellen van 
de Rode Lijst van vogelsoorten. Het BMP vormt een onderdeel van monitoring op Europese schaal en 
geeft inzicht in relaties tussen broedvogels en klimaat, terreinbeheer, milieueffecten, etc. De 
inventarisatie van weidevogels gebeurt in een telgebied waarbij elk jaar exact dezelfde grenzen 
worden aangehouden. Het aantal territoria in een BMP-telgebied is een zo betrouwbaar mogelijke 
afspiegeling van de werkelijk aanwezige broedvogels. Om mee te tellen voor het BMP, moeten 
waarnemingen voldoen aan vastgestelde eisen behorend tot weidevogels. Broeden hoeft niet 
daadwerkelijk geconstateerd te zijn, gezien het ontbreken van een nest of jongen vele oorzaken kan 
hebben (Vergeer, Van Dijk, Boele, Van Bruggen, & Hustings, 2016). 
 
Methode 
Bij BMP-tellingen volgens Sovon worden 21 soorten (tabel 4) geteld in een telgebied van 30 tot 250 
ha, in open grasland. Dit gebeurt in minimaal vijf ochtendbezoeken in april-juni. In tegenstelling tot 
de BTS- methode, houdt de BMP-methode zich meer vast aan datumgrenzen. Het gebied is vast 
omgrensd en ieder jaar hetzelfde. Elke genoteerde vogel betreft een paar of territoriaal individu, 
waarbij elke waarneming een broedcode krijgt. Hierbij zijn 16 broedcodes onder te verdelen in zes 
categorieën (tabel 5) (Vergeer, Van Dijk, Boele, Van Bruggen, & Hustings, 2016). 
 
  

                                                           
6 Interprovinciale Werkgroep voor Inventarisatie en Monitoring van Natuur en Landschap 
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Tabel 4 Doelsoorten BMP 

 
 

 
 
 
Tabel 5 Codering gedrag BMP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omgevingsfactoren 
Bij SNL-monitoring wordt habitatkwaliteit nauwelijks betrokken (Kernteam Boerenlandvogels Zuid-
Holland, 2019). Wel wordt elke zes jaar gemonitord op abiotiek en ruimtelijke condities (Bij12, sd). 
Bij de extra monitoring wordt onderliggend beheer, gebiedskenmerken, kruidenrijkdom van 
grasland, etc., steeds meer meegenomen om inzicht te krijgen op het effect van maatregelen. Voor 
bijvoorbeeld het Zuid-Hollands Landschap heeft het ecologisch bureau dit afgelopen zomer voor een 
aantal terreinen gemonitord en resultaten op een shapefile aangeleverd. De shapefiles kunnen over 
een aantal jaar op elkaar worden gelegd, om veranderingen zichtbaar te maken (L. de Wilde, 
persoonlijke communicatie, 2021). 
 
Dataverwerking 
Wanneer (SNL-)monitoring wordt uitgevoerd door een ecologisch bureau, krijgt de beheerder de 
gegevens via een rapport en worden resultaten door het bureau in de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) ingevoerd. Via de NDFF worden gegevens op één gestandaardiseerde manier 
opgeslagen, waar het als bruikbaar kaartmateriaal (shapefiles) uitgetrokken kan worden. In de kaart 
staan beheertypes op kleur weergegeven en broedparen met een stip.  Ook de monitoringsgegevens 
van vrijwilligers probeert de terreinbeheerder zo veel mogelijk te verkrijgen, waarvan ook hier de 
bedoeling is dat deze op zijn minst in de NDFF terecht komen. Vrijwilligers kunnen via Sovon of 
Waarnemingen.nl gegevens invoeren, waarna deze automatisch in de NDFF terecht komen. Ten 
slotte zijn er vrijwilligers die waarnemingen op papier noteren en hiervan een foto sturen naar de 
terreinbeherende organisaties (L. de Wilde, persoonlijke communicatie, 2021). 
 

  

Primair Secundair 

Zomertaling Bergeend 

Slobeend Krakeend 

Kuifeend Wintertaling 

Scholekster Patrijs 

Kievit Kwartel 

Kemphaan Kwartelkoning 

Watersnip Kluut 

Grutto  

Wulp  

Tureluur Overig 

Veldleeuwerik Tafeleend 

Graspieper Knobbelzwaan 

Gele 
kwikstaart 

 

Code Categorie 

0 Zeker geen broedvogel 

1  Volwassen individu in 
broedbiotoop 

3 Paren in broedbiotoop 

2,4,5,6 Territoriumindicerend 

7,9,10,11,12,14 Nestindicerend 

13,15,16  Nestvondsten 
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4.4 Provincie Zuid-Holland: Weidevogelmeetnet en beleidsmonitoring 
Naast de bijdrage aan het PLB voor de driejaarlijkse evaluatie van het ANLb, in opdracht van het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), voert de Provincie Zuid-Holland via twee wegen monitoring uit. Dit 
zijn het Nationaal Weidevogelmeetnet en de Provinciale Beleidsmonitoring. 
 
Nationaal Weidevogelmeetnet 
Het Nationaal Weidevogelmeetnet wordt gevormd door een samenwerkingsverband tussen de 
provinciale meetnetten, Sovon en het CBS ten behoeve van het Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM). Inventarisaties zijn gericht op het volgen van aantalsontwikkelingen van weidevogels in 
cultuurland. Het weidevogelmeetnet heeft twee doelstellingen. Enerzijds is dit het zo vroeg mogelijk 
signaleren van aantalsveranderingen en anderzijds het controleren en evalueren van de invloed van 
gevoerd beleid op aantalsontwikkelingen. Het Nationale Weidevogelmeetnet besteedt ook aandacht 
aan reproductie en overleving, waarmee deze zich onderscheidt van andere broedvogelmeetnetten. 
Het geeft meer inzicht in momenten binnen de jaarcyclus die bepalend zijn voor 
aantalsontwikkelingen en verzameld informatie over de omgevingsvariabelen. Hierdoor geeft het 
Nationaal Weidevogelmeetnet meer informatie over achterliggende oorzaken van ontwikkelingen 
(Van Kleunen & Teunissen, 2001).  
 
Provinciaal Weidevogelmeet 
Sinds 1990 loopt het Weidevogelmeetnet Zuid-Holland, waarbij jaarlijks of tweejaarlijks proefvlakken 
(plots) worden geteld in agrarisch gebied en natuurgebied. Verspreid over heel Zuid-Holland, liggen 
111 plots (figuur 3), waarvan 28 plots jaarlijks en 83 plots 
tweejaarlijks worden geteld. Ontbrekende waardes worden 
bijgeschat met een statistisch programma. Bij de tellingen 
wordt onderscheid gemaakt tussen drie gebiedstypen: 
natuur-, agrarisch en buitendijks gebied. Bij de 
gebiedstypen wordt geen onderscheid gemaakt tussen wel 
en niet beheerde delen, waardoor het wel provinciaalse 
trends meet, maar geen effecten op beheer (Kernteam 
Boerenlandvogels Zuid-Holland, 2019) Wel wordt sinds 
2020 op enkele plots ingezoomd op beïnvloedende 
factoren, als areaal grasland, maairegime, bemesting, 
droogte, ontwatering, predatie en verwaarlozing/verstoring 
(Spaargaren, 2020). 
 
Methode 
In het weidevogelmeetnet worden plots geteld op 
territoria, waarbij tellers per waarneming digitaal een stip op de kaart zetten. De inventarisatie richt 
zich op alle primaire en secundaire weidevogels volgens Beitema (Tabel 6).  Na determinatie en 
vaststelling van soort en gedrag van de van de broedvogel (tabel 4), wordt deze digitaal vastgelegd. 
Net als bij de BMP-methode wordt geïnventariseerd op territoria, maar anders dan bij de methodiek 
van Sovon waarbij in vijf ronden wordt geteld, worden in het meetnet vier telronden uitgevoerd. Wel 
worden waarnemingen conform BMP-systematiek vertaald naar territoria (J. Verhulst, persoonlijke 
communicatie, 2022). In 2020 werd in drie plots, gelegen in drie reservaatgebieden van 
Staatsbosbeheer, een broedvogelkartering met de BMP-methode volgens richtlijnen van Sovon 
uitgevoerd. De drie plots zijn naderhand uitgewerkt volgens het Weidevogelmeetnet, zodat deze op 
eenzelfde manier geïnterpreteerd kunnen worden (Spaargaren, 2020).  
  

Figuur 6 Ligging plots (Van der Goes en Groot, sd) 
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Tabel 6 Weidevogels Beitema   Tabel 7 Gedragscodering  

       
   
  
      

 

 
 
 
 
 

 
De interpretatie van weidevogels wordt uitgevoerd conform de criteria van Meetnet Weidevogels 
Zuid-Holland. Het aantal waarnemingen wordt bepaald door het hoogste aantal waarnemingen in de 
periode tussen de datumgrenzen, waarbij het maximum bepaald wordt over twee of meer bezoeken. 
Geldige waarnemingen zijn codes 1,2,3 of 4 en bij uitzondering code 0. Zekere broedgevallen, code 4, 
worden altijd meegeteld, ook buiten de datumgrenzen. Resultaten worden uitgewerkt tot een 
rapport, inclusief vastgestelde territoria weergegeven op verspreidingskaarten (Spaargaren, 2020).  
 
BTS van de grutto 
Plaatselijk worden alarmtellingen uitgevoerd, waarbij in door Van der Goes en Groot 
geïnventariseerde gebieden, een indicatie van het broedsucces van de grutto wordt gedaan. Het 
broedsucces is hierbij het percentage succesvolle grutto’s uit het derde bezoek op het totaal aantal 
territoria uit het eerste en tweede bezoek. Bij het Weidevogelmeetnet wordt het land niet betreden, 
maar geteld vanaf randen. Voordelen hiervan zijn dat sneller geteld kan worden en minder sprake is 
van verstoring. Het nadeel is dat (succesvolle) vogels die zich ver van de looproute bevinden, minder 
snel of niet alarmeren en daardoor niet meetellen. Hierdoor kunnen cijfers lager uitvallen dan 
wanneer het veld wordt doorkruist (Spaargaren, 2020).  
 
Alarmerende of waakzame individuen of paren (code 3) tijdens het derde bezoek, worden 
beschouwd als succesvol. Niet alarmerende of baltsende gruttoparen (code 1 en 2), individuen en 
groepen worden beschouwd als niet succesvol. Omdat er risico is op inloop van het ene plot en 
uitloop van een ander plot (verdwenen paren), wordt het BTS-percentage gecorrigeerd. In het derde 
bezoek zijn het aantal grutto’s vaak lager dan het aantal getelde territoria in vorige bezoeken. 
Anderzijds kan het aantal paren hoger liggen dan het aantal getelde territoria. Ook worden plots 
waar geen gruttoparen aanwezig zijn, maar mogelijk wel individuen, niet betrokken. Mogelijk 
worden deze plots onderbelicht. Ten slotte is in sommige gevallen een vierde bezoek noodzakelijk. 
Dit is in het geval van ‘late grutto’s’, die bij het derde bezoek baltsend aanwezig zijn, maar niet 
alarmerend en later in het seizoen broeden. Deze worden bij een vierde bezoek mogelijk alarmerend 
waargenomen. (Spaargaren, 2020). 
 
 

Primair Secundair 

Wilde eend Wintertaling 

Zomertaling Krakeend 

Slobeend Bergeend 

Kuifeend Patrijs 

Scholekster Kwartel 

Kievit Kwartelkoning 

Wulp Meerkoet 

Grutto Kluut 

Tureluur Kokmeeuw 

Kemphaan Visdief 

Watersnip Zwarte Stern 

Veldleeuwerik Paapje 

Graspieper Roodborsttapuit 

Gele kwikstaart Grauwe gors 

Code Gedrag 

Individu, Code 0 Geen  

Individu, Code 2  Territoriumindicerend 

Individu, Code 3 of 4 Nestindicerend of nest  

Paar, Code 1 Geen 

Paar, Code 2 Territoriumindicerend 

Paar, Code 3 of 4  Nestindicerend of nest 
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Provinciaalse beleidsmonitoring 
Naast beheermonitoring, is beleidsmonitoring het tweede systeem onder het stelsel van ANLb 2016. 
De provincie heeft actuele gegevens nodig voor haar weidevogelbeleid, om enerzijds haar 
doelstellingen te toetsen en anderzijds de ontwikkeling van weidevogels te volgen. 
Met beleidsmonitoring wordt bekeken tot in hoeverre het ANLb bijdraagt aan de Staat van 
Instandhouding van doelsoorten. Het is met name bedoeld om te controleren of overheidsgeld goed 
besteed is en het nieuwe stelsel effectief en efficiënt is. Beleidsmonitoring is gericht op ontwikkeling 
van aantallen en verspreiding van weidevogel(richtlijn)soorten en eventuele verschillen per 
gebiedsfunctie. De monitoring wordt zowel binnen als buiten gebieden met agrarisch natuurbeheer 
uitgevoerd en doet geen uitspraken over effecten van specifieke beheermaatregelen. Het richt zich 
op effecten op langer termijn en relatief hoog schaalniveau. Er wordt bekeken of verschil waar te 
nemen is tussen het begin en het eind van een contractperiode bij gezamenlijke leefgebieden in een 
provincie. (Boerennatuur.nl, 2017). Beleidsmonitoring wordt uitgevoerd in gebieden met SNL en ter 
referentie in gebieden zonder SNL. Resultaten worden via het Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM) verzameld. De Provincie en soortenorganisaties bepalen waar meetpunten liggen. 
Beleidsmonitoring wordt ontwikkeld door het IPO en bouwt voort op bestaande meetnetten van 
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). De 
overheid is verantwoordelijk voor de 
beleidsmonitoring en financiering (Bij12, 2018). 
 
Beleidsmonitoring wordt uitgevoerd door 
Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der 
Goes en Groot, in opdracht van de provincie. In 
2015 heeft als steekproef een nulmeting 
plaatsgevonden, in 2018 een tweede 
(vlakdekkende) inventarisatie en in 2020 de derde. 
De te monitoren gebieden bestaan uit reservaten 
in het beheer van TBO’s, boerenland met agrarisch 
natuurbeheer en boerenland met regulier 
agrarisch beheer, gelegen in Midden- Delfland, 
Haaglanden en de Krimpenerwaard (Groen, 2020). 
   
 
Toekenning gebiedsfuncties  
Het algehele onderzoeksgebied kent vier functies: 

  (Natuur)gebieden ingericht ten behoeve 
van weidevogels: Gebieden met een hoge 
waterstand en zo optimaal mogelijk 
beheer, zonder al te veel rekening te houden met agrarische productie. Een deel van het 
gebied dat speciaal ingericht en beheerd ten behoeve van weidevogels betreft ook NNN. Het 
gaat hier voornamelijk om weidevogelgrasland en kruiden- en faunarijk grasland. 

 NNN-gebieden, minus voor weidevogel ingericht gebied 

 Gebieden met ANLb-beheerparketten 2020: Gebieden waar agrariërs subsidie krijgen om 
weidevogelvriendelijke maatregelen op hun land uit te voeren, zonder dat het speciaal is 
ingericht voor weidevogels 

 Overig boerenland: Overig terrein, grotendeels bestaand uit agrarisch grasland waar over het 
algemeen geen rekening gehouden wordt met weidevogels in de bedrijfsvoering (Groen, 
2020). 

  

 

Figuur 7 Ligging telgebieden 2020. Rood-omlijnd: telgebied, Rood vlak: 
de Wilck, Paars vlak: Polder de Nesse (Groen, 2020) 
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Broedvogelinventarisatie 
Monitoring wordt conform het Broedvogel Monitoring Project- 
Weidevogels (BMP-W) uitgevoerd. Hierbij worden 24 soorten 
geteld, die ook geteld worden voor het landelijke 
weidevogelmeetnet (tabel 5). Dit zijn primaire en secundaire 
weidevogels. Beleidsmonitoring wordt door Van der Goes en 
Groot uitgevoerd, al dan niet aangevuld door plaatselijke 
vogelwerkgroepen en derden. Het merendeel wordt geteld 
volgens eenzelfde manier (BMP-methode). Wanneer een andere 
methode wordt gebruikt, worden gegevens achteraf volgens 
BMP geïnterpreteerd om resultaten vergelijkbaar te houden 
(Groen, 2020).  
 
Werkwijze 
In de periode april tot en met mei worden vijf gebiedsdekkende 
tellingen uitgevoerd. Tussen de bezoeken zitten minimaal 10 dagen. In 2020 is dezelfde 
gebiedsindeling aangehouden als in 2015 en 2018. Over het algemeen wordt de telling in één 
dag(deel) uitgevoerd, door éénzelfde persoon per telgebied. Om elk terreindeel op alle tijdstippen 
ten opzichte van zonsopkomst bezocht te hebben, wordt bij elk bezoek gewisseld van beginpunt en 
volgorde van de delen. Ten slotte wordt geteld vanaf wegen, kades, dijken, etc. (Groen, 2020).  
 
Verwerking en dichtheidskaarten 
Digitale waarnemingen worden geclusterd tot territoria met behulp van een clusterprogramma, 
volgens criteria van Sovon. Na controle is het resultaat een stippenkaart per soort met aangetroffen 
broedvogelcriteria. Dichtheidskaarten worden gemaakt voor vastgestelde territoria van alle 24 
geïnventariseerde soorten samen en aparte kaarten voor steltlopers en grutto. Steltlopers zijn, op de 
Kluut na, primaire weidevogels. In goede weidevogelgebieden komen in elk geval de scholekster, 
kievit, grutto en tureluur talrijk voor. De grutto is een kritische soort van vochtig grasland en 
benoemd tot nationale vogel, wat inhoudt dat hij symbool staat voor goede weidevogelgebieden 
(Groen, 2020). Zowel resultaten van het Provinciale Weidevogelmeetnet, als beleidsmonitoring 
komen uiteindelijk in de NDFF terecht. 
 
Incidentele monitoring 
Naast vaste monitoring draagt de Provincie bij aan incidentele monitoring, bijvoorbeeld op plekken 
waar weinig of niet geteld wordt, maar waarvan de provincie (of gemeente) graag een beeld heeft 
van de weidevogelstanden. Een tweede voorbeeld zijn inventarisaties bij aanpassingen in een 
landschap, zoals onderwaterdrains of plas-drassen. Door middel van een nulmeting voor het plaatsen 
en tellingen na het plaatsen, kan iets over het effect worden gezegd (J. Verhulst, persoonlijke 
communicatie, 2021). 

  

Primair Secundair 

Zomertaling Bergeend 

Slobeend Krakeend 

Kuifeend Wintertaling 

Scholekster Patrijs 

Kievit Kwartel 

Kemphaan Kwartelkoning 

Watersnip Kluut 

Grutto Visdief 

Wulp Zwarte stern 

Tureluur Overig 

Veldleeuwerik Knobbelzwaan 

Graspieper Tafeleend 

Gele kwikstaart  

 Tabel 8 NEM-weidevogelsoorten 
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4.5 Meetnet Agrarische Soorten 

Lokaal worden tellingen gedaan op akkers op basis van Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Voor 
MAS is geen meetnet opgezet in Zuid-Holland, maar wordt incidenteel uitgevoerd (Kernteam 
Boerenlandvogels Zuid-Holland, 2019). MAS richt zich op soorten op agrarisch gebied en is speciaal 
opgericht voor het volgen van ontwikkelingen binnen boerenlandvogelpopulaties, waaronder 
weidevogels. Het MAS kent twee doelstellingen: 

 Vaststellen van aantallen en verspreiding van (broed)vogelsoorten van agrarisch gebied en 
signaleren van landelijke en regionale veranderingen in een zo vroeg mogelijk stadium 
(signalerende functie) 

 Gegevens koppelen aan habitatkarakteristieke om meer inzicht te krijgen in 
aantalsontwikkelingen en de invloed van landgebruik en – beheer (evaluerende functie op 
beleids- en beheerniveau). 

MAS vervangt het Weidevogelmeetnet niet, maar is een aanvulling op het BMP en is met name 
bedoeld voor gebieden die slecht geteld worden (Roodbergen, et al., 2011).  
 
Methode 
Binnen het MAS wordt gewerkt met het punttelmeetnet als basisaanpak. Telpunten zijn exacte 
locaties waarvandaan geteld wordt gedurende vier telrondes: 

1. Tussen 1 en 20 april 
2. Tussen 21 april en 10 mei 
3. Tussen 11 mei en 10 juni 
4. Tussen 11 juni en 15 juli 

 
De bezoeken worden verspreid over het voorjaar, waartussen minimaal zeven dagen zitten. Per 
telronde verandert de volgorde van telpunten, zodat aan het eind van het seizoen elk punt vroeg en 
laat in de ochtend bezocht is. Op elk punt wordt exact 10 minuten geteld. Bij hoge dichtheden 
kunnen grote aantallen of moeilijk te determineren individuen na 10 minuten exact geteld worden, 
mits deze binnen de waarneemtijd aanwezig waren. Getelde vogels binnen de telcirkel worden 
genoteerd. Dit zijn alle waargenomen volwassen broedvogels binnen een straal van 300 meter. 
Overvliegende vogels tellen niet mee. Bij de waarneming wordt een broedcode van nul tot vijf 
genoteerd (tabel 9) (Kleyheeg , Vogelzang, van der Zee , & van Beek, 2020). 
 
 Tabel 9 Waarnemingscodes MAS 

 
Elk broedpaar is een broedeenheid en wordt geregistreerd met een enkele stip. Bij broedcode 0, 
wanneer het geen broedvogels betreft, wordt het aantal ingevoerd. Bij code 4 en 5 wordt het aantal 
jongen genoteerd. In tegenstelling tot andere vogeltellingen worden ook zoogdieren meegenomen 
en genoteerd als code 0. Tellingen worden via Sovon ingevoerd. MAS-tellingen kunnen ook in de 
winter worden uitgevoerd. Zo kunnen waarnemingen ook in deze periode gekoppeld worden aan 
beheer en/ of gewas. Gezien in deze periode geen broedvogels aanwezig zijn, worden alle 
waarnemingen met broedcode 0 genoteerd (Teunissen, Wiersma, de Jong, Kleyheeg, & J.-W., 2019)  

Code Waarneming Betekenis 

0 Individu of groep Buiten de broedhabitat, niet plaatsgebonden en zoogdieren 

1 Volwassen individu in broedbiotoop Enkele vogel met binding habitat 

2 Paar in broedbiotoop Samentrekkend, twee individuen in elkaars nabijheid 
samentrekkend 

3 Territoriaal gedrag Zang, balts, dreigen 

4 Nestaanduidend-gedrag Kennelijk nest(gedrag), alarm, nestbouw, ouders met net 
uitgevlogen jongen, waarschijnlijke broedplaats 

5 Nest Nest met eieren/jongen, nest met broedende vogel 
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5. Populatiestanden in beeld 
Monitoring is een breed begrip, waarvan de definitie en het doel veel vanuit eigen perspectief 
bekeken wordt. Enerzijds omvat monitoring alles wat jaar op jaar aan gegevens verzameld wordt om 
een trendlijn vast te kunnen stellen. Daarnaast zijn er belangrijke omgevingsfactoren om zicht te 
krijgen op het aandeel op verlies of toename van weidevogels. Welke gegevens noodzakelijk zijn, 
hangt af van het doel achter een bepaald type monitoring. Toch blijkt dat monitoring verder gaat dan 
het tellen van weidevogels, om een goed beeld te krijgen van de weidevogelpopulaties. In dit 
hoofdstuk is in kaart gebracht wat idealiter bekend is over weidevogels in Zuid-Holland. 
 

5.1 Gegevens voor het vaststellen voor een trendlijn 
Om inzicht te krijgen in weidevogelpopulatiestanden, is het ten eerste van belang om het aantal 
broedparen in beeld te krijgen. Door te monitoren op broedparen ontstaat een beeld van de 
ontwikkelingen binnen het aantal potentiele broedparen. Broedpaartellingen zijn echter te beperkt 
om harde conclusie te trekken, omdat er geen garantie is of alle getelde (mogelijke) broedparen 
daadwerkelijk gaan broeden en, zo wel, of de kuikens opgroeien. Het broedsucces is het meest 
essentieel om zicht te krijgen op populatiestanden en -ontwikkeling. Het bepaalt hoe groot een 
populatie is, hoe deze is opgebouwd en hoe deze op langer termijn eruitziet. Het broedsucces 
baseren op het aantal broedparen, geeft risico op overtelling. Door middel van gezinnen-
/alarmtellingen is op basis van gedrag van ouderparen de aanwezigheid van kuikens vast te stellen. 
Ook door middel van nesttellingen kan iets gezegd worden over weidevogelpopulaties. Hierbij is het 
niet enkel van belang dat het aantal nesten geteld wordt, maar ook het gegeven of deze wel of niet 
zijn uitgekomen en of sprake is van predatie. Een stijging in het aantal getelde nesten zegt niet direct 
iets over het aantal (opgroeiende) kuikens. Bij een te grote focus op het aantal getelde nesten is, net 
als bij de broedpaartelling, een grotere kans op overtelling.  
 
De afname in weidevogels duidt op een tekort aan opgroeiende kuikens. Dit maakt kuikenoverleving 
een belangrijk gegeven. Kuikenoverleving beperkt zich niet tot de aanwezigheid van kuikens, maar 
ook gegevens over aantallen, of ze vliegvlug zijn/worden, hun conditie en wat hierin meespelende 
factoren zijn. Omdat in de afname van weidevogels het probleem bij de kuikenoverleving lijkt te 
liggen, is het van belang om kuikens en kuikengedrag beter te kunnen volgen. 
 
Ten slotte is de locatie van de weidevogels van belang. 
Hierbij wil men weten: 

 Waar weidevogels zich bevinden 

 Waar weidevogels broeden 

 Waar gezinnen en kuikens heen gaan 
Ook wanneer de weidevogels uit het gebied vertrekken, 
wil men weten wat met de vogels gebeurt, daar waar zij 
ooit zijn waargenomen en genoteerd. Als lokaal 
trekgedrag (tussen agrarische en natuurgebied) gevolgd 
kan worden, is het ideaalplaatje weer een stukje 
dichterbij. 
  

Figuur 8 Kluut (de Jong) 
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5.2 Omgevingsfactoren 
Met de ideale vorm van monitoring kunnen conclusies getrokken worden over het aantal 
weidevogels, in samenhang met de omstandigheden en de inrichting binnen een gebied en kan meer 
inzicht verkregen worden in: 

 Meespelende factoren in een gebied; 

 Effect van beleid, beheer en genomen (inrichtings)maatregelen; 

 Waar en waarom in bepaalde gebieden weidevogels aanwezig zijn en waar niet; 

 Habitatvoorkeuren en optimale omstandigheden. 
 
 
Met monitoring probeert men niet enkel zicht te verkrijgen op ontwikkeling en verspreiding van 
weidevogelpopulaties, maar ook op het effect van beheer- of inrichtingsmaatregelen op 
doelstellingen met betrekking tot weidevogelpopulaties. Een eerste gegeven om mee te nemen bij 
monitoring is dan ook welk beheer onder een bepaald perceel of telgebied ligt en of deze gewijzigd 
kan worden. Daaraan verbonden is ook de inrichting van belang. Zo kunnen enige conclusies 
getrokken worden met betrekking tot voorkeurspercelen. Bij afwezigheid van weidevogels op een 
naastliggend perceel, kunnen percelen onderling vergeleken worden. Idealiter wordt een gebied met 
getroffen maatregelen vergeleken met een ‘blanco’. Echter ligt dit niet zo in de praktijk en is sprake 
van externe invloeden die niet zomaar van elkaar los te koppelen zijn. Dit maakt het lastig om harde 
conclusies te trekken, maar het in kaart brengen van diverse factoren, schept mogelijk meer inzicht. 
 
Op het gebied van abiotische factoren wil men ten eerste iets weten over de vegetatie. Enerzijds is 
beschutting nodig, anderzijds moet het gras niet te hoog of te dicht zijn, omdat kuikens hier niet 
doorheen komen en daardoor niet bij het voedsel kunnen. Ten tweede is de kruidenrijkdom van 
belang. Een kruidenrijk gebied trekt meer insecten aan, een belangrijke voedselbron voor de 
weidevogel(kuikens). Daarop aansluitend is het voedselaanbod (wormen en insecten) een belangrijk 
gegeven om binnen monitoring mee te nemen. Het waterpeil is eveneens van belang, gezien 
weidevogels gebaat zijn bij een hoger waterpeil. Omdat dergelijke factoren door de seizoenen heen 
variëren, is het waardevol om op verschillende momenten te monitoren. Ook de bodem kan 
waardevolle informatie geven over de geschiktheid van een gebied voor weidevogels, met gegevens 
als mineralenbalans, doorlatendheid en bodemleven. Een te harde bodem waar weinig leven in en 
op mogelijk is, biedt geen geschikte leefomgeving voor de weidevogel. Ten slotte is predatiedruk en 
aanwezige predatoren belangrijk om op te monitoren. Naast de optimaliteit van het gebied voor de 
weidevogels, kan bij de inrichting ook bekeken worden of hierin mogelijkheden zijn voor predatoren. 
 
Door te monitoren op omgevingsfactoren verkrijgt men mogelijk meer inzicht op de 
kuikenoverleving, waar idealiter meer bekend over is. De hoofdoorzaak van kuikensterfte is een 
groot discussie- en aandachtspunt. Een insectentekort, predatie of maaien kunnen allemaal oorzaken 
zijn. Daarbij komt dat diverse factoren met elkaar samenhangen en het één niet te isoleren is van het 
ander. Een gezonde rijke populatie met veel verschillende soorten is weerbaarder tegen predatoren. 
Een grutto gaat bijvoorbeeld achter een kraai aan, waar andere soorten van profiteren. Neemt de 
populatieomvang af, dan neemt de predatie mogelijk toe. Dat betekent niet per se dat er meer 
predatoren zijn, maar dat de impact groter is. Ook kan insectentekort een gevolg zijn van niet 
optimale vegetatie of kruidenrijkdom, wat weer het gevolg is van een verschraalde bodem door 
landbewerkingen, etc. Een voedseltekort is van invloed op de conditie van de vogels en maakt deze 
vervolgens minder weerbaar tegen predatoren. Aanvullende informatie die iets kan zeggen over 
meespelende factoren, is de conditie van oudervogels (voor zij gaan broeden) en van kuikens. 
Ondanks het stellen van harde conclusies lastig blijft, zouden deze gegevens een stap zijn naar een 
optimale vorm van monitoren. 
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Punten uit gesprekken zijn te koppelen aan volgende punten uit het Actieplan Boerenlandvogel 
2019-2027: 

 Collectieven en terreinbeheerders maken (meer) werk van monitoring van kruidenrijkdom 
van grasland conform protocol, insectenrijkdom en een aantal bodemparameters, zoals 
zuurgraad en bodemleven; 

 Met WBE’s wordt de wens tot monitoring van predatoren besproken. Hierbij gaat het om de 
opname van soorten, bejaagd en niet bejaagd, in het Faunaregistratiesysteem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 9 Scholekster (Kant A. ) 
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6. Beperkingen monitoring in Zuid-Holland  
In het vorige hoofdstuk is beschreven welke gegevens nodig zijn om zicht te krijgen op de 
weidevogelpopulaties en beïnvloedende factoren. Ondanks inspanningen tot een goede uitvoering, 
blijken er toch ontbrekende gegevens en verdere beperkingen in de monitoring van weidevogels te 
zitten om aan het ideaalbeeld te voldoen. In dit hoofdstuk wordt besproken wat volgens betrokken 
partijen het inzicht in weidevogelpopulaties in Zuid-Holland belemmerd. Allereerst wordt gericht op 
ontbrekende gegevens, vervolgens wordt bekeken wat in de uitvoering zorgt voor een beperkt beeld. 
 

6.1 Ontbrekende gegevens 
Populatietrends 
Vorig hoofdstuk werd benoemd dat broedsucces en met name de kuikenoverleving essentieel zijn 
om iets te kunnen zeggen over populaties en trends. Het aantal broedparen is vast te stellen. Zo 
weet men dat mogelijk een aantal kuikens opgegroeid zijn. Wat ontbreekt, maar wel belangrijke 
gegevens zijn, is een duidelijk beeld van het aantal kuikens, hoe groot zij zijn, of zij vliegvlug zijn en 
wat meespelende factoren zijn. Met alarmtellingen waarbij het veld wordt betreden, zijn wellicht 
een aantal kuikens waar te nemen, maar ook dan blijft het zicht beperkt. Dit wordt bemoeilijkt door 
het feit dat weidevogels nestvlieders zijn: kuikens verlaten al snel het nest en keren niet terug. 
Zolang kuikens bij de oudervogels zijn, is op basis van oudergedrag indirect enig zicht te krijgen op de 
kuikens. Zodra zij het nest verlaten, is dit echter uit beeld. Ten slotte kunnen broedparen in een 
gebied toestroom zijn vanuit andere gebieden, waar deze reeds zijn waargenomen en mogelijk 
meerdere keren worden genoteerd.  
 
Beheerpakketten 
Uit gesprekken bleek dat weinig onderzoek gedaan wordt op individuele beheerpakketten. Dit geldt 
zowel voor agrarisch gebied, als natuurgebied. Hierdoor ontbreekt het inzicht in welke 
beheerpakketten een bepaald effect hebben op de weidevogelpopulaties, waar dat aan ligt en 
eventueel hoe dit verbeterd kan worden. Beleidsmonitoring wordt uitgevoerd op boerenland met 
agrarisch natuurbeheer, weidevogelreservaten en overig grasland. Binnen deze categorieën kan een 
vergelijking gemaakt worden, maar de vraag is of weidevogels zich voornamelijk rond plas-drassen 
bevinden of bijvoorbeeld kruidenrijk grasland. Zo specifiek wordt niet gemonitord. Dit ligt ook vrij 
ingewikkeld, omdat niet zeker is of een weidevogel zich ergens bevindt, omdat het een 
aantrekkelijke plek is of per toeval, omdat bijvoorbeeld de kuikens op die plek zijn gaan zitten. 
Binnen een gebied zou dus gerichter gemonitord moeten worden op individuele pakketten, waarbij 
in de analyse wordt bekeken welk beheer onder het perceel ligt waar de vogels zich bevinden en het 
beheer van alle naastliggende percelen. Met gerichter monitoren op beheerpakketten, kunnen 
conclusies beter getrokken worden met betrekking tot voorkeurspercelen en kan besloten worden of 
bepaald beheer in grotere maten in het gebied toegepast wordt of juist aangepast moet worden. 
 
Een tweede aspect waar niet op gemonitord wordt met betrekking tot beheerpakketten, is wanneer 
deze worden verplaatst. De locatie van beheerpakketten ligt niet vast en kan gewijzigd worden 
wanneer hier een optimalere plek voor is. Wanneer dit gebeurt, is de kans groot dat het perceel waar 
op dat moment geen maatregelen meer getroffen worden leegloopt en weidevogels zich verplaatsen 
naar een ander perceel, gebied of andere polder. Deze verplaatsing wordt echter niet gevolgd binnen 
de monitoring, maar zou wel onderdeel moeten zijn. 
 
Teldata 
Bij de alarmtelling (doorgaans halverwege mei) probeert men enigszins inzicht te krijgen op welk 
deel van de weidevogels op een bepaalde datum nog kuikens hebben. Op dat moment kunnen nog 
kuikens aanwezig zijn. Na het laatste bezoek verdwijnt echter het zicht hierop en is onbekend wat 
met de kuikens gebeurt, of zij vliegvlug worden en/ of alsnog doodgaan. Hierdoor kunnen de 
tellingen een gunstiger beeld geven van de kuikenoverleving dan de werkelijkheid is. De 
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aanwezigheid van kuikens is ooit waargenomen en genoteerd, terwijl niet bekend is of deze 
daadwerkelijk opgroeien. Van meerdere kanten bestaat dan ook het idee om langer te blijven 
monitoren om gezinnen/ kuikens te volgen.  
 
Daarnaast gaan monitoringsmethodes uit van bepaalde data. BMP-tellingen worden uitgevoerd op 
basis van datumgrenzen en BTS-tellingen volgen meer het ritme van de weidevogels. De optimale 
data voor het tellen van weidevogels kan verschillen met de data met betrekking tot het beheer. Een 
gebied dient bijvoorbeeld vanwege het maaien eerder geteld te worden, zodat eventueel bijgestuurd 
kan worden.  Dit kan net niet het meest optimale moment zijn met betrekking tot het 
weidevogelseizoen. Enerzijds zijn weidevogels dan mogelijk nog niet in grote getalen aanwezig, maar 
als er gewacht wordt, wordt alles weggemaaid. Zuid-Holland werkt veel los van de 
gestandaardiseerde methode en stemt data meer af op beheer. Idealiter wordt twee keer geteld, 
waarbij één keer volgens optimale data voor het beheer en één keer volgens optimale data met 
betrekking tot het weidevogelseizoen. Zo kan enerzijds beheer afgestemd worden op de 
aanwezigheid van weidevogels, en wordt anderzijds een beter beeld verkregen van de 
populatiestanden, met het oog op vestigingsdata van de vogels. 
 
Niet meegetelde vogels 
De officiële methodes van weidevogelmonitoring maakt gebruik van natuurlijk begrensde 
telgebieden door bijvoorbeeld brede sloten en wegen, om uitstroom van weidevogelgezinnen (met 
name de grutto) te beperken. In veel gebieden ontbreekt deze begrenzing, waardoor gezinnen 
kunnen oversteken naar een naastliggend gebied. Op het moment dat dit gebeurt, worden deze 
vogels niet meegenomen in de telling. Daarbij zijn er ook boeren die niet mee doen aan het ANLb, 
om wat voor reden dan ook, maar wel grutto’s hebben op hun land. Ook wanneer dit in een BTS-
telgebied ligt, worden deze vogels niet altijd meegenomen in de telling. Dit is wel wenselijk, gezien 
de vogels nu ontbreken in het totale plaatje. 
 

6.2 Methodieken: ontbreken van uniformiteit 
In het Actieplan Boerenlandvogel 2019-2027 staat uniforme monitoring als actiepunt beschreven. Uit 
gesprekken blijkt echter dat uniformiteit binnen weidevogelmonitoring nog steeds ontbreekt. Binnen 
monitoring wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden. De twee voornaamste methodieken 
zijn de BTS-methode tegenover de BMP-methode. Het eerste verschil is dat de BTS-methode zich 
beperkt tot een paar geschikte soorten. De BMP-telling leent zich uit voor alle weidevogelsoorten. 
Een ander verschil is het aantal bezoeken. Waar de BTS-methode twee telronden heeft, zijn dat bij 
de BMP-methode vijf telronden. Het is aannemelijk dat hierdoor bij de BTS-methode de kans groter 
is dat broedparen gemist worden dan bij de BMP-methode. Daar tegenover wordt bij de BMP-
methode vanaf wegen, paden of kades geteld, wat de kans op het missen van broedparen groter 
maakt dan wanneer het veld betreden wordt. Ook beperkt een BMP-telling zich tot het aantal 
broedparen, terwijl de BTS-telling met de alarmtelling (tweede telronde) verder gaat door te kijken 
naar de aanwezigheid van kuikens en daarmee het broedsucces. Een BMP-telling kan wel eventueel 
aangevuld worden met een alarmtelling. Ten slotte houdt de BMP-methode zich meer vast aan vaste 
datumgrenzen, terwijl de BTS-methode meer het ritme volgt van vestigingsdata van de weidevogels.  
 
Tussen agrarische collectieven zit ook verschil in monitoring. Een agrarisch collectief kiest zelf door 
wie en hoe monitoring wordt uitgevoerd, wat resulteert in verschillende gehanteerde methodes. Er 
is niet afgesproken op welke manier wordt gemonitord en het protocol is slechts adviserend, wat 
ruimte geeft voor verschil. Vrijwilligers spelen een grote rol in monitoring, maar ook hier wordt niet 
door iedereen hetzelfde geteld. Uit gesprek blijkt dat idealiter zowel legselgegevens als 
gedragswaarnemingen worden gemonitord. Gedragswaarnemingen vergen echter meer tijd en 
kennis en is fysiek zwaarder. Gedrag moet geïnterpreteerd kunnen worden om met vertrouwen 
conclusies te trekken. Daarom beperkt een deel van de vrijwilligers zich tot het verzamelen van 
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legselgegevens/ nesttellingen. Monitoring in natuurgebieden door terreinbeheerders wordt wel 
volgens eenzelfde methode uitgevoerd, namelijk de BMP-methode. Per terreinbeheerder kan 
verschillen door wie de SNL-monitoring en extra monitoring worden uitgevoerd, uit budgettaire 
afwegingen of beschikbare mankracht binnen een organisatie. Het Provinciaal Weidevogelmeetnet 
brengt, net als bij BMP-tellingen, broedvogelterritoria in kaart. Verschil hierbij is dat het 
weidevogelmeetnet vier telronden uitvoert, terwijl de BMP-telling minsten vijf ronden heeft. Bij 
beleidsmonitoring wordt grotendeels BMP-tellingen uitgevoerd. 
 
Tijdens de gesprekken bleek het ontbreken van uniformiteit een knelpunt. Verschillende vormen 
geven verschillende cijfers die niet zomaar op elkaar te leggen zijn. Gegevens moeten vergelijkbaar 
zijn om conclusies te trekken en een provinciebreed beeld te krijgen. Het zijn allemaal weidevogels, 
maar bijvoorbeeld een legsel- en een gedragswaarneming zijn niet zijn niet één op één met elkaar te 
vergelijken. In sommige gebieden gaat men door het veld, terwijl in andere gebieden vanaf de weg 
wordt geteld. Dit levert gegevens op met verschillende waardes. Hoewel het tellen vanaf de weg of 
kade minder verstoring veroorzaakt, is de kans op het missen van vogels groter. Om uiteindelijk iets 
over het totaalbeeld te kunnen zeggen, moeten eerst de waardes van diverse manieren bepaald 
worden. Een ander voorbeeld dat naar voren kwam, is de Krimpenerwaard, waar sinds 2018 volgens 
de BTS-methode geteld wordt in agrarisch gebied. Enerzijds wordt het trekken van conclusies 
bemoeilijkt doordat de telling nog niet structureel wordt uitgevoerd, anderzijds doordat de 
uitvoering door diverse tellers niet eenvormig is. Om gegevens op elkaar te kunnen leggen, moet de 
nadruk komen te liggen op structureel (beter) en meer uniform monitoren. Hierbij zou óf 
gelijkvormig geteld moeten worden, of moeten telgegevens op een gelijkvormige manier ingevoerd 
kunnen worden.  
 
De wens bestaat dat per polder of gebied op eenzelfde manier geteld wordt per jaar. In meerdere 
gesprekken komt naar voren dat de prioriteit ligt op plekken waar agrarisch en natuurgebied/-beheer 
dichtbij elkaar liggen. Het is het wenselijk dat in de toekomst tegelijkertijd geteld wordt, of op zijn 
minst op een vergelijkbare manier. Ook moet ernaar gestreefd worden om een gebied zoveel 
mogelijk door dezelfde personen te laten tellen. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste is een persoon 
bekend met zijn gebied. Ten tweede wordt elk jaar op dezelfde manier, door dezelfde ogen geteld. 
Met verschillende personen wordt verschil in kwaliteit van monitoren niet voorkomen, maar zolang 
jaar op jaar op exact dezelfde manier geteld wordt, ontstaat een trendlijn. Als voorgaande jaren door 
eenzelfde persoon wellicht niet optimaal geteld wordt en het jaar daarop iemand beter telt, is 
waarschijnlijk een stijging te zien. Het valt echter te betwijfelen of deze stijging zich daadwerkelijk 
heeft voorgedaan. 
 
Geen vast pakket 
Monitoring wordt bemoeilijk doordat er geen vast pakket afgesproken is waarop gemonitord wordt 
en waarvoor gegevens worden gebruikt. Dit heeft ook betrekking op de bepaling van doelen en 
aantallen die men wil bereiken met beheer en beleid. Op overheidsniveau mag duidelijker benoemd 
worden waarvoor gemonitord wordt, waar op gelet moet worden en op welke ontwikkelingen 
gemonitord moeten worden, om uiteindelijk te kunnen stellen dat doelen bereikt zijn of het in ieder 
geval de goede kant op gaat. 
 
Punten uit gesprekken zijn te koppelen aan volgende punten uit het Actieplan Boerenlandvogel 
2019-2027: 
 

 Collectieven (BoerenNatuur) zetten zich in voor consequentere, meer uniforme naleving van 
de drie onderdelen uit het SCAN-protocol en standaardisering van de monitoringsmethode; 

 Collectieven, TBO’s en Provincie voeren BMP-tellingen uit, met uitzondering van collectieven 
die MAS uitvoeren. Het aantal telronden, teldata, waarnemingsafstanden en situering van 
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meetvlakken zijn niet of niet goed afgestemd. Daar waar vanuit verschillende opdrachtgevers 
BMP plaatsvindt in eenzelfde gebied, worden genoemde punten op elkaar afgestemd; 

 Collectieven en TBO’s maken alarmtellingen tot structureel onderdeel binnen hun 
monitoring. Ook hier is afstemming; 

 Er worden eisen geformuleerd met betrekking tot vakbekwaamheid en wordt geïnvesteerd 
in opleiding van tellers, inclusief digitale invoer van veldgegevens. 

 

6.3 Data-invoer, -verzameling, -vrijgeving 
Boerenlandvogelmonitor 
Voor vrijwilligers die voor agrarische collectieven beheermonitoring uitvoeren, is de landelijke 
Boerenlandvogeldatabase opgezet. Het gebruik van de Boerenlandvogelmonitor kent een aantal 
beperkingen, wat van invloed is op de volledigheid van informatie over weidevogels. Ten eerste 
wordt niet teruggekoppeld wanneer in een bepaald gebied niks geteld wordt, ‘nultellingen’ (niet te 
verwarren met nulmetingen). Hierdoor is niet zeker of in een gebied daadwerkelijk geen weidevogels 
aanwezig zijn of dat een gebied niet bezocht is. Dit ligt niet per se aan de tellers, maar aan het feit 
dat dit geen plek heeft in de database. Er kan bijvoorbeeld niet aangevinkt worden of een gebied wel 
of niet is bezocht. Als tweede is het portaal gemaakt om nesten in te voeren en niet voor het 
invoeren van kuikens. Juist omdat aanwezige kuikens zo belangrijk zijn om iets te kunnen zeggen 
over populaties, is het een gebrek dat deze niet ingevoerd kunnen worden, al dan niet zonder 
(foeragerende) kuikens uit een ander gebied te relateren aan reeds ingevoerde nesten. 
 
Daarnaast laat de efficiëntie bij de invoer van monitoringsgegevens te wensen over. Dit ligt met 
name aan de vele vensters die men moet doorlopen bij een waarneming. Bij de invoer van meerdere 
waargenomen grutto’s, ontbreekt de optie om direct het aantal in te voeren. Bij een waarneming van 
acht gruttoparen, moet men acht keer de vensters doorlopen. Ook ontbreekt de optie om direct bij 
een waarneming de omgevingsfactoren in te voeren, zoals vegetatie, predatie en kruidenrijkdom. 
Dergelijke gegevens kunnen ingevoerd worden in de database, maar in aparte vensters. Het is 
tijdrovend en werkt niet motiverend om steeds tussen schermen te wisselen. Er moet snel gewerkt 
worden, gezien weidevogels niet op zich laten wachten.  
 
Geen consequente invoer 
Uit gesprekken blijkt dat gegevens niet altijd (direct) worden ingevoerd. Dit is zonde, aangezien 
hierdoor belangrijke telgegevens niet worden meegenomen met een minder compleet beeld als 
gevolg. Een voorbeeld zijn de nesttellingen, waarvan eerder werd beschreven dat zowel het aantal 
gevonden nesten van belang is, maar ook of deze zijn uitgekomen. Er wordt nu niet altijd ingevuld 
wanneer nesten verlaten, compleet verdwenen of gepredeerd zijn. Dit geeft mogelijk een overtelling, 
omdat een weidevogel mogelijk elders opnieuw begint met broeden en opnieuw wordt geteld. 
Daarbij ontstaat een verkeerd beeld, omdat niet alle legsels, die wel genoteerd zijn, uitkomen. Ook 
blijken nog steeds stokken te worden geplaatst op nestlocaties, een methode van vroeger, in plaats 
van de digitale invoer. Gezien dit mogelijk predatoren aantrekt, dient dit te worden vermeden. 
Daarnaast wordt een deel van de telgegevens laat aangeleverd. Idealiter worden gegevens direct 
vanuit het veld ingevoerd of direct na bezoek. Actuele gegevens zijn belang. Wanneer broedparen 
blijken te zitten op een ander perceel dan waar het beheer ligt, kunnen bestaande contracten 
verlegd worden of last-minute contracten afgesloten worden. Nu komt het voor dat gegevens op 
papier worden bewaard tot het eind van het seizoen en dan pas aangeleverd worden. Uiteindelijk 
komen deze gegevens in de database terecht en zijn deze nog van nut voor de jaargegevens, maar 
voor het beheer is dit te laat. Er kan geen rekening gehouden worden met maaien (of andere 
landbewerkingen), wanneer aanwezige weidevogels/nesten niet tijdig doorgegeven worden. Als 
nesten en vogels weggemaaid worden, die in eerste instantie wel geteld zijn, komen telgegevens niet 
overeen met de werkelijkheid. 
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Ook in natuurgebieden waar geteld wordt door vrijwilligers is sprake van versnippering van 
monitoringsgegevens. Hierdoor ontbreken telgegevens in de database die wel van belang zijn. Dit 
gebeurt met name wanneer waarnemingen via notities doorgegeven worden aan terreinbeheerders. 
Uit gesprekken blijkt dat deze gegevens doorgaans stranden in de mailbox of op een computerschijf, 
waarna niks gebeurt met deze gegevens. Doordat niet alle telgegevens via dezelfde weg ingevoerd 
worden, komt niet alles in de NDFF terecht, wat ervoor zorgt ervoor dat het beeld minder compleet 
is, niet alles tot een shapefile wordt verwerkt en daardoor niet met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Er ontbreekt een centraal punt waar alle gegevens verzameld worden voor natuurgebieden. 
Dit kan een gemeenschappelijke database voor alle organisaties zijn of een database per organisatie. 
Uit gesprek blijkt dat dit over het algemeen onder alle TBO’s speelt in meer of mindere mate.  
 
Veel invoerportalen, weinig toegang tot monitoringsgegevens 
Zoals reeds naar voren kwam, ontbreekt een centraal punt waar alle gegevens verzameld worden. 
Naast grotere portalen als Boerenlandvogelmonitor en de NDFF, bestaan ‘kleinere’ portalen 
waaronder Avimap, Nestkaart (light), Kuikenteller, Telmee en Waarnemingen.nl, al dan niet 
verbonden aan een grotere database (bijvoorbeeld via Sovon). Door de verschillende portalen (in 
combinatie met verschillende methoden) zijn cijfers niet op elkaar te leggen en om een totaalbeeld 
te verkrijgen, moeten deze allemaal geraadpleegd worden. Aansluitend op de verschillende 
invoerportalen en databases, worden monitoringsgegevens door en voor betrokken partijen niet 
altijd vrij beschikbaar gesteld. De NDFF is bijvoorbeeld enkel tegen betaling toegankelijk. Hier staan 
echter belangrijke gegevens in, bijvoorbeeld voor het inzicht hoe ecologisch belangrijk een 
projectgebied is. Daarentegen gebruikt de NDFF wel telgegevens voor haar database van 
bijvoorbeeld vrijwilligers die er zelf niet bij kunnen. Het zicht van elkaars resultaten tussen 
organisaties of gebieden is klein of ontbreekt.  Ook telgegevens door de provincie zijn niet zomaar 
toegankelijk, daar waar deze eigendom zijn van de opdrachtgever en worden beperkt beschikbaar 
gesteld. Idealiter komt een eenzelfde invoerportaal voor natuurgebied en agrarisch gebied, in 
combinatie met een vergelijkbare manier van monitoren.  
 
Punten uit gesprekken zijn te koppelen aan volgende punten uit het Actieplan Boerenlandvogel 
2019-2027: 
 

 Provincie, collectieven, vrijwilligers en TBO’s intensiveren het overleg over verzamelde 
telgegevens met betrekking tot eenduidige interpretatie, verslaglegging en externe 
communicatie. Daarbij worden gezamenlijke proefanalyses uitgevoerd op beschikbare 
gegevens. Enerzijds om zo goed mogelijk de actuele situatie in beeld te brengen en 
anderzijds scherper te definiëren hoe monitoring moet worden aangepast. 

 Verzamelde gegevens komen gemakkelijker en sneller beschikbaar voor direct betrokken 
partijen 

 Er worden eisen geformuleerd met betrekking tot vakbekwaamheid en wordt geïnvesteerd 
in opleiding van tellers, inclusief digitale invoer van veldgegevens. 
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7. Advies: Eerste stappen in de praktijk 
Nu het ideaalbeeld en de beperkingen in kaart zijn gebracht, wordt bekeken welke eerste stappen 
genomen kunnen worden naar de verbetering binnen monitoring van weidevogels in Zuid-Holland. In 
de aanbevelingen zullen adviezen dieper ingaan op verantwoordelijkheden. 
 

1. Uniforme monitoring 
Gesproken partijen waren het unaniem eens over het belang van een gelijkvormige monitoring van 
weidevogels in Zuid-Holland. De prioriteit lijkt dan ook te liggen bij het vinden van uniformiteit en 
hoe cijfers op elkaar af te stemmen zijn, tussen agrarisch gebied en natuurgebied. Dit geldt nog 
zwaarder voor gebieden waar agrarisch- en natuurbeheer dicht bij elkaar liggen. 
 
Tijdens gesprekken kwamen meerdere ideeën naar voren: 

 Iedereen monitort volgens eenzelfde methode, BTS-methode of BMP-methode, 
gecombineerd met alarmtellingen; 

 BTS-tellingen worden op een BMP-manier in Boerenlandvogelmonitor ingevoerd; 

 Twee BMP-tellingen worden naast twee BTS-tellingen gelegd en rond dezelfde data 
uitgevoerd. Hier is een goede afstemming voor nodig (ook landelijk). Waar BMP-tellingen 
worden uitgevoerd, zouden ook alarmtellingen uitgevoerd moeten worden, daar waar de 
tweede BTS-telling een alarmtelling is om de aanwezigheid van kuikens in beeld te brengen. 

Wellicht zijn dergelijke opties niet reëel, maar creatief denken legt mogelijk een basis in de 
ontwikkeling van betere monitoring.  
 

2. Monitoringsgegevens 
Aansluitend op een gelijkvormige manier van monitoring, wordt geadviseerd om een vast pakket op 
te stellen waarop gemonitord wordt. Dit zijn enerzijds essentiële telgegevens en omgevingsfactoren, 
waarbij het vaststellen van telgegevens voorrang krijgt. Anderzijds gaat het om het beter in beeld 
brengen van doelen die men wil behalen en daarmee waarvoor gemonitord wordt en op welke 
ontwikkelingen gemonitord moet worden. Zo kan in de evaluatie beter bepaald worden of doelen 
gerealiseerd worden, of dat het op zijn minst de goede richting op gaat.  
 
Specifiek over monitoren van weidevogelpopulaties, wordt geadviseerd om in te zetten op beter 
zicht op de kuikenoverleving en het beter kunnen volgen van kuikengedrag. Broedsucces en met 
name kuikenoverleving blijken de meest essentiële informatie te geven met betrekking tot 
weidevogelpopulaties en populatieontwikkelingen. In de Krimpenerwaard wordt gewerkt met drones 
met ver gevorderde software, die het mogelijk maakt om weidevogels, nesten en zelfs kuikens beter 
in beeld te brengen. Dit maakt het tellen en het volgen van weidevogels en kuikens beter 
uitvoerbaar, ook wanneer zij zich verplaatsen (tussen agrarisch- en natuurgebied). Een bredere inzet 
van dergelijke middelen zou dan zeker overwogen kunnen worden. Gezien de wens bestaat om 
gezinnen langer te volgen, zou gedacht kunnen worden aan een verlenging van het 
monitoringsseizoen, waar nodig.  
 

3. Aansturing op consequentere monitoring en invoer 
Wanneer afgesproken is wat verwacht wordt binnen de monitoring van weidevogels in Zuid-Holland, 
is aansturing op goede en structurele uitvoering van belang, met name bij vrijwilligers. 
Vanzelfsprekend wordt idealiter volgens gestandaardiseerde methoden gemonitord, zoals de BMP- 
of BTS-methode. Daar waar dit niet haalbaar is, is van belang dat andere telmethoden gestimuleerd 
worden om goed uit te voeren en daarbij ook goed en tijdig in te voeren. In agrarisch gebied is dit 
bijvoorbeeld gericht op de nesttellingen, waarbij de nodige gegevens tijdig via eenzelfde digitale weg 
ingevoerd dienen te worden. Jaarlijkse (portaal)cursussen zijn van waarde, daar waar inzichten in 
(goed) weidevogelbeheer veranderen, maar blijken niet in grote getalen bijgewoond te worden.  
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Dit zou meer gestimuleerd kunnen worden. In natuurgebieden gaat het met name om een 
gestandaardiseerde invoer door vrijwilligers.  
 

4. Dataverzameling: centraal en toegankelijk 
Naast een consequente, tijdige en eenvormige invoer van gegevens, is een slag te slaan in het 
verzamelen van alle gegevens. Er is sprake van versnippering en verloren monitoringsgegevens, wat 
invloed heeft op de mate van volledigheid van het beeld dat er is van weidevogelpopulaties. In 
combinatie met een gelijkvormige monitoring, zorgt een centrale database voor een beter zicht op 
weidevogelpopulaties, zijn gegevens te vergelijken en meerjarige trends volgen. Daarnaast zijn niet 
alle monitoring gegevens voor iedereen toegankelijk. Een vrije inzage van relevante telgegevens in 
diverse rapporten en portalen zou bespreekbaar moeten zijn.  
 
Complexiteit van verandering 
Verschillen in monitoring van weidevogels komen vanuit diverse doelen en opdrachten in 
verschillende gebieden. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op specifieke doelsoorten of zwaardere 
doelstellingen die gelden voor een gebied, waardoor meer geteld wordt. Monitoring van weidevogels 
wordt graag meer gelijkvormig gezien, maar gezien het per afspraak verschilt, kunnen verschillen niet 
altijd voorkomen worden. Ook is er een verschil in het willen vaststellen van een trendlijn gericht op 
populaties en het wel of niet willen koppelen aan beheer en omgevingsfactoren. Daarnaast gaat het 
bij monitoring om tijdreeksen op basis van jarenlange inventarisaties volgens een bepaalde methode. 
Om tijdreeksen niet te doorbreken en gegevens uit het verleden te verliezen, kunnen methoden niet 
zomaar gewijzigd worden. Zou er bij ‘nul’ worden begonnen, dan is de draad met het verleden kwijt, 
terwijl deze juist belangrijk is. Populaties ontstaan niet elk jaar opnieuw en ontwikkelen zich door de 
tijd heen, met schommelingen gekoppeld aan factoren zoals weer en klimaat. Dit geldt ook voor 
veranderingen met betrekking tot databases waarin jarenlang op eenzelfde manier 
monitoringsgegevens zijn verzameld. Daarom is het van belang om te onderzoeken waar de waarde, 
noodzaak en mogelijkheden zitten in het vinden van onderlinge afstemming. 
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Discussie 
Validiteit en betrouwbaarheid 
Literatuuronderzoek 
Gedurende het literatuuronderzoek is in acht genomen bronnen bijdroegen aan het beantwoorden 
van de deelvragen. Om te onderzoeken door wie en wat gemonitord wordt in Zuid-Holland, is eerst 
een overzicht gemaakt van partijen die hierin bijdragen en via welke weg zij dit doen. Vanuit hier zijn 
relevante termen verder toegelicht tot een verslag, zoals gebruikte monitoringsmethoden en de 
samenstelling van partijen. Daarnaast is betrouwbaarheid gewaarborgd door wetenschappelijke 
bronnen te raadplegen of door documenten en informatie te gebruiken, afkomstig van bronnen 
waarvan uit kan worden gegaan dat deze betrouwbaar zijn. Voorbeelden zijn informatie komende 
vanuit de Provincie Zuid-Holland of het raadplegen van Sovon, een organisatie met 
wetenschappelijke achtergrond. Bij twijfel is gecontroleerd of de informatie (nog steeds) van 
toepassing is in Zuid-Holland. Monitoringsrapporten zijn niet per se wetenschappelijk, maar volgen 
wel gestandaardiseerde monitoringsmethoden conform wetenschappelijke onderzoeksorganisaties. 
Daarbij zijn rapporten enkel gebruikt om in kaart te brengen hoe in Zuid-Holland gemonitord wordt 
op weidevogels en niet de resultaten. Omdat de rapporten dateren uit 2020, is gecontroleerd tot in 
hoeverre benoemde werkwijzen van toepassing zijn in het huidig monitoren en waar nodig 
gecorrigeerd in het verslag. 
 
Veldonderzoek: Interviews 
In overleg is besloten welke personen een relevante bijdrage leveren aan de resultaten van het 
onderzoek, met name gericht op het ideaalbeeld van monitoring en wat hierin in ontbreekt. De 
prioriteit lag bij een zo breed mogelijke benadering, met doel om per betrokken partij op zijn minst 
één representatief persoon te interviewen. Uiteindelijk zijn twee personen van Provincie Zuid-
Holland, twee personen van de Groene Motor, één persoon vanuit terreinbeherende organisaties 
Zuid-Hollands Landschap en een vrijwilliger gesproken. Naar aanleiding van een tussenpresentatie, is 
er de mogelijkheid geweest voor aanvullingen en feedback. Hierbij is vanuit agrarische collectieven 
per mail reactie gegeven, wat meegenomen is in het onderzoek. Nadeel van de brede aanpak, is dat 
enkele personen namens grote groepen hebben gesproken. Resultaten kunnen hierdoor wel tussen 
partijen gegeneraliseerd worden, maar binnen partijen (zoals vrijwilligers en TBO’S) niet, daar waar 
mogelijk andere bevindingen spelen. Om hier zorgvuldig mee om te gaan, is afgewogen wie 
benaderd zou worden op basis van het inzicht van een persoon. Daarbij is, waar mogelijk, 
nagetrokken tot in hoeverre bevindingen gedeeld worden. 
 
Tijdens gesprekken zijn de onderzoeksvragen aangehouden als leidraad, om relevante informatie te 
verkrijgen met betrekking tot de resultaten. Omdat monitoring een breed begrip is en meerdere 
aspecten betrokken zijn bij de kwaliteit van monitoring, is een topiclijst aangehouden, zoals 
besproken in ‘Methoden’. Dit voorkomt dat resultaten eenzijdig en beperkt blijven tot enkel 
telgegevens van weidevogels, maar ook andere belangrijke factoren worden meegenomen. 
Informatie uit interviews heeft het risico verkeerd geïnterpreteerd te worden, waardoor deze 
uiteindelijk onjuist verslag wordt gelegd. Om dit te voorkomen zijn gespreksverslagen ter controle 
opgestuurd, al dan niet met vervolgvragen en eventueel gecorrigeerd. 

 
Interpretatie resultaten 
Resultaten komen overeen met verwachtingen op basis van het literatuuronderzoek, daar waar deze 
te maken hebben met het gebruik van verschillende monitoringmethoden en de invoer van 
monitoringsgegevens. Tijdens literatuuronderzoek bleek dat gebruik wordt gemaakt van 
verschillende motoringmethoden, waarbij werkwijze, bezoekdata etc. van elkaar verschillen. Dan is 
het in te denken dat gegevens niet zomaar op elkaar te leggen en samen te voegen zijn om tot een 
compleet beeld te komen van weidevogelpopulaties. Ook werd gesproken over verschillende 
invoerportalen, waarbij het onduidelijk was welke precies gebruikt werden in Zuid-Holland. In de 
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praktijk blijkt dan ook veel onduidelijk over waar alle monitoringsgegevens heen gaan, blijven veel 
gegevens liggen en zijn niet alle de samenwerking en communicatie tussen partijen die een bijdrage 
leven aan monitoring van weidevogels. Opvallend is dat veel actiepunten uit het Actieplan 
Boerenlandvogel 2019-2027 overeenkwamen met huidige beperkingen binnen de monitoring.  

 
Beperkingen binnen het onderzoek 
Gedurende het onderzoek kunnen beperkingen zich voordoen die mogelijk negatieve invloed hebben 
op de betrouwbaarheid en de validiteit. Zoals eerder besproken is per betrokken partij met een 
beperkt aantal personen gesproken. In principe kan bijvoorbeeld één terreinbeheerder niet spreken 
voor alle terreinbeheerder. Hierdoor kunnen resultaten eenzijdig zijn, maar wel relevant genoeg om 
te benoemen. Met de beschikbare tijd is het niet haalbaar geweest om iedereen te spreken. In het 
vervolg zou een dergelijke beperking verholpen kunnen worden door de belangrijkste punten per 
mail na te trekken bij bijvoorbeeld andere terreinbeheerders. Gedurende het onderzoek is dat in 
beperkte mate opgevangen met mailcontact. Als tweede is niet door alle gesprekpartijen in dezelfde 
mate inhoudelijk teruggekoppeld naar aanleiding van de gespreksverslagen. Hierdoor kunnen alsnog 
bepaalde resultaten verkeerd geïnterpreteerd zijn. Ook na controle kan informatie nog steeds 
verkeerd geïnterpreteerd en toegepast zijn. Het risico op verkeerde interpretatie blijft bestaan. 
Daarbij blijkt in de praktijk ook veel onduidelijk te zijn over bijvoorbeeld werkwijzen of 
dataverzameling. Nu is dit door middel van literatuurstudie, in combinatie met navraag bij partijen, 
zo goed mogelijk in kaart gebracht. Mogelijk komt dit niet volledig overeen met de werkelijkheid, 
maar het weergeeft wel het beeld dat betrokken partijen hebben.  
Ten slotte heeft het verslag de bedoeling om zo neutraal mogelijk te blijven. Er is zorgvuldig 
omgegaan met informatie die over een andere partij gedeeld werd, ook omdat dergelijke informatie 
subjectief van aard kan zijn. Hierbij is ook overwogen om bepaalde informatie niet mee te nemen in 
het verslag, daar waar het aan de partijen is dit aan te kaarten en te bespreken. Dit heeft wel het 
risico dat belangrijke informatie niet boven tafel wordt gehaald en het verslag minder compleet is. 
Wanneer dergelijke informatie meegenomen zou worden in het verslag, zou dit eerst met en tussen 
beide partijen besproken moeten worden. 

 
Implicaties onderzoek 
Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat het ideaalbeeld is binnen monitoring van weidevogels in 
Zuid-Holland en wat hierin ontbreekt. Hiermee vormen de resultaten de eerste stap naar een 
verbeterde vorm van monitoring en biedt het verslag aangrijpingspunten om oplossingen te vinden 
voor een completer beeld van weidevogelpopulaties. De ernstige achteruitgang heeft echter 
betrekking op de gehele overkoepelende groep boerenlandvogels. Het advies voor vervolgonderzoek 
is dan ook om te bekijken of resultaten van toepassing zijn op de gehele boerenlandvogelgroep. Zo 
niet, dan wordt geadviseerd soortgelijk onderzoek toe te passen op monitoring van 
boerenlandvogels.  
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Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Hoe kan het monitoren van weidevogels 
in Zuid-Holland verbeterd worden?” Het antwoord hierop, tevens de conclusie, wordt gevormd naar 
aanleiding van onderstaande onderzoeksresultaten die een antwoord zijn op de opgestelde 
deelvragen.  
 
Verplichting monitoring 
Weidevogels staan voor kwaliteit van grasland en meer natuur. In Zuid-Holland is open grasland een 
kenmerkend leefgebied. De provincie draagt bijzondere verantwoordelijkheid voor weidevogels, met 
de grutto als icoonsoort in het bijzonder. Op Europees niveau heeft Nederland de plicht zes-jaarlijkse 
Vogel- en Habitatrapportages op te stellen. Dit heeft een doorwerking naar het nationale SNL, 
waarbij agrarische collectieven, TBO’s en particuliere grondeigenaren subsidie ontvangen voor het 
behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen, met monitoring als 
verplicht onderdeel. Het Natuurbeheerplan Zuid-Holland geeft uitvoering aan Europees, nationaal en 
provinciaal beleid, waarbij met monitoring geëvalueerd wordt op provinciaal beleid gericht op 
beleidsdoelen uit het beheerplan. 
 
Monitoring in Zuid-Holland 
Agrarisch collectieven voeren beheermonitoring uit op basis van het landelijk adviserend SCAN-
protocol, bestaand uit de quickscan, BTS-tellingen en registratie van grondgebruik en kruidenrijkdom 
van grasland. Bij BTS-tellingen wordt het Bruto Territoriaal Succes gemeten. Naast het protocol 
worden nesttelingen uitgevoerd. Uitgevoerd beheer wordt per beheermaatregel in het SCAN-GIS-
systeem geregistreerd. Terreinbeherende organisaties en particuliere terreinbeheerders voeren 
driejaarlijks SNL-monitoring uit en extra monitoring ter aanvulling. Hierbij worden volgens de BMP-
methode broedparen geteld. Bij de extra monitoring worden ook kuikenoverleving en 
gebiedskenmerken meegenomen. De provincie voert via twee wegen monitoring uit: 
Broedpaartellingen en plaatselijke BTS-tellingen onder het Nationaal Weidevogelmeetnet en de 
Provinciale Beleidsmonitoring, waarbij met name volgens de BMP-methode wordt geteld.  
 
Ideaalbeeld  
Wat idealiter bekend is over weidevogels, hangt af van het doel achter het type monitoring. Uit 
gesprekken bleek dat het ten eerste gaat om gegevens om een trendlijn vast te stellen, namelijk het 
aantal broedparen en het broedsucces, waarbij in het bijzonder de kuikenoverleving. Ook nesten 
kunnen iets over populaties zeggen, waarbij bekend moet zijn of deze wel of niet zijn uitgekomen. 
Ook gedrag van weidevogel(kuikens) is van belang, namelijk waar zij zich bevinden, waar ouderparen 
broeden en waar gezinnen met kuikens heen gaan. Qua omgevingsfactoren zijn het onderliggende 
beheer, vegetatie, kruidenrijkdom, voedselaanbod, waterpeil, bodemomstandigheden en predatie 
belangrijke monitoringsgegevens.  
 
Beperkingen ten opzichte van het ideaalbeeld 
Tijdens gespreken bleek dat met de huidige monitoring niet aan het ideaalbeeld voldaan wordt. Ten 
eerste is het zicht op kuikenoverling beperkt. Als tweede wordt weinig specifiek onderzoek gedaan 
op beheerpakketten en worden weidevogels niet gemonitord wanneer deze verplaatst worden. Ook 
omtrent bezoekdata zijn beperkingen. Bij de laatste telling zijn mogelijk nog gezinnen met kuikens 
aanwezig, waarop het zicht vervolgens verdwijnt. Een andere beperking is het ontbreken van 
natuurlijke begrenzingen in agrarische gebied, die uitstroom voorkomen of beperken. Ook doet niet 
elke agrariër mee aan het ANLb, maar hebben mogelijk wel grutto’s op hun land die niet worden 
meegeteld. Ten slotte kwam in veel gesprekken naar voren dat het ontbreken van eenvormige 
monitoring en verzameling van monitoringsgegevens een groot knelpunt is. Door verschillende 
telmethoden zijn gegevens niet direct op elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken. Door het 
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ontbreken van een consequente invoer naar een centraal punt, kan geen volledig beeld verkregen 
worden. Ook toegang tot onderlinge resultaten is beperkt. 
 
Eerste stappen 
Allereerst wordt geadviseerd om uniformiteit te vinden in monitoring in Zuid-Holland, waarbij 
duidelijk is waarop en met welk doel gemonitord wordt. Hierin ligt de uitdaging om beter zicht te 
krijgen op kuikenoverling. Daarnaast wordt geadviseerd om aan te sturen op consequentere 
monitoring en invoer. Ten slotte is het advies om te bekijken of een centrale dataverzameling 
gerealiseerd kan worden, waarbij betrokken partijen toegang hebben tot belangrijke 
monitoringsgegevens. Verandering kan niet zomaar plaatsvinden, daar waar het bij monitoring gaat 
om trendlijnen op basis van meerjarige telgegevens. 
 
Eindconclusie 
Verbetering in monitoring van weidevogels in Zuid-Holland moet vanuit twee kanten benaderd 
worden. Enerzijds gaat het om verbetering met betrekking tot te verkrijgen informatie over 
weidevogels, waarbij het in hoofdzaak gaat om de kuikenoverleving, omstandigheden in de 
omgeving die invloed hebben op afname of toename van weidevogels en gedrag van weidevogels in 
relatie tot de omgeving. Anderzijds lijkt uniformiteit nog belangrijker te zijn. Verbetering in 
monitoring vraagt om een bekwame, gelijkvormige uitvoering van monitoring en invoer van 
monitoringsgegevens, waarbij resultaten vergeleken kunnen worden en toegankelijk zijn voor alle 
betrokken partijen. Resultaten tonen aan dat winst valt te behalen in de samenwerking en 
communicatie tussen partijen die een bijdrage leven aan monitoring van weidevogels. Door het 
beschikbaar stellen en delen van biodiversiteits- en telgegevens wordt aan vertrouwen en 
samenwerking gebouwd. Bescherming van weidevogels is ten slotte geen eenmanszaak, maar een 
gedeelde verantwoordelijkheid. 
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Aanbevelingen 
In hoofdstuk 7 zijn reeds adviezen gegeven op de te nemen stappen om monitoring van weidevogels 
in Zuid-Holland te verbeteren. De adviezen worden hier aangehouden, met de focus op 
verantwoordelijkheden binnen de te ondernemen stappen.  
 

I. Het is wenselijk dat vanuit bestuurlijk niveau de nadruk komt te liggen op structureel (beter) 
monitoren. Hierbij neemt de provincie Zuid-Holland het voortouw, daar waar zij aan Europa 
verantwoording moet afleggen. Hierbij richt de provincie zich op: 
1. Het bepalen en beschrijven van doelen en aantallen waar monitoring op moet sturen; 
2. Aansturing van bekwame en consistente uitvoering van monitoring, inclusief invoer van 

gegevens. 
Wanneer op overheidsniveau het goede voorbeeld gegeven wordt, zal men meer 
gemotiveerd zijn om zijn zich in te zetten en mede te werken. Aan de hand van 
referentiegebieden waar de ‘juiste’ monitoring wordt uitgevoerd, kan vast worden gesteld 
waar en waarom het in bepaalde gebieden wel of niet goed gemonitord wordt. Met de 
handvatten die hieruit verkregen worden, kan verbetering in monitoring op grotere schaal 
gerealiseerd worden. 
 

II. Er wordt ingezet op het verkrijgen van beter zicht op de kuikenoverleving, al dan niet met 
behulp van middelen als drones. Gezien de ervaring kan de weidevogelwerkgroep 
Krimpenerwaard een rol spelen in het delen van haar expertise. De mogelijkheid om 
gezinnen langer te volgen, wordt bekeken. 

 
III. Er wordt gezocht naar een gelijkvormige uitvoering van monitoring in agrarische en 

natuurgebieden. Om trends en tijdreeksen (zo veel mogelijk) te behouden, is het van belang 
om eerst te bekijken welke gegevens binnenkomen, wat bij elkaar gezet kan worden, wat 
behouden moet blijven en of uit verschillende trends van een vogelsoort een overall-trend te 
creëren is. De Groene Motor steekt op dit moment haar energie in het verzamelen van alle 
telgegevens. Vanuit daar kan bekeken worden waar de waarde, noodzaak en mogelijkheden 
zitten in het vinden van onderlinge afstemming. Na afstemming in telmethoden, kan 
nagedacht worden welke omgevingsfactoren meegenomen worden in de monitoring. Een 
deel van deze aspecten moet worden uitbesteed aan ecologische onderzoeksbureaus, maar 
ook vrijwilligersgroepen bevatten specialisten die bij kunnen dragen aan bijvoorbeeld 
bodem- en vegetatiemonitoring.  

 
IV. Als laatste wordt het bespreekbaar maken van vrije inzage van relevante telgegevens in 

diverse rapporten en portalen aanbevolen, al dan niet samengebracht tot één overzicht. Het 
onderling delen van resultaten zou onderdeel moeten zijn binnen de samenwerking tot de 
bescherming van weidevogels in Zuid-Holland, daar waar het gaat om een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

 
Tot slot: veel inzichten blijken nauw samen te hangen met actiepunten uit het Actieplan 
Boerenlandvogel 2019-2027. Dit geeft aan dat veel van deze punten zijn blijven liggen, maar nog 
steeds van belang zijn om aan te pakken. 
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Bijlage 1. Beleidsschema’s 

  



 

  

Beheermonitoring ANLb Door: Agrarisch collectieven   Doel: Inzicht verkrijgen in de effecten van beheer, volgens Weidevogelprotocol 

Stap in cyclus Input Throughput  Output Outcome Impact  

Inhoud -Doelen 
-Middelen 

-Maatregelen 
-Uitvoering 

Directe resultaat maatregelen Effect maatregelen directe omgeving Effect maatregelen op 
totale doelstelling  

Voorbeeld 
invulling 
 

-Verbeteren leefgebied 
grutto 
- €1,5 miljoen 

Verzwaring ANLb in 
kerngebieden 
Krimpernerw./Alblasserw. 

- Uitgesteld maaibeheer op x aantal 
percelen 
- Aanleg plasdras 

Toename aantal kuikens in jaar x Grutto’s in Zuid-Holland/NL 

Monitoring BTS  
Doel: 
Nulmeting 
Wat: 
Gebiedsdekkende telling 
Wanneer: 
In het eerste jaar 
 

Registratie uitgevoerd beheer in 
SCAN-GIS Systeem  
Per deelnemer kan het collectief 
gegevens opslaan en het beheer 
intekenen op de kaart, waarbij 
dankzij koppeling aan 
Rijksoverheid de ANLb-subsidie 
ingediend en verantwoord kan 
worden met directe 
terugkoppeling.  
 

Quickscan (QBM) 
Doel: 
1.Beoordeling of contracten op de 
juiste plekken liggen/ er voldoende 
kuikenland is gecontracteerd. 
2. Beoordeling of er (veel) vogels 
aanwezig zijn buiten gecontracteerde 
percelen 
Wat: 
-Globale inschatting plaats- en 
aantalsbepaling: geen, weinig, veel 
etc. 
-Sterkst gericht op gemakkelijk te 
inventariseren steltlopers.  
Wanneer: 
-April: Aantallen en verspreiding in 
nestfase, min. 2 bezoeken 
-Mei/juni: Late legsels/gezinnen met 
kuiken op percelen met maaidatum 
(Last-minute beheer). Enkele dagen 
voor maaidatum, waar nodig 
 
Waarnemingen met vastgestelde 
codes in invoerportaal 
Boerenlandvogelmonitor (vrijwilligers) 

BTS-telling  
Doel:  
-Broedsucces en beheerkwaliteit/-
effectiviteit bepalen 
Wat: 
-BTS= alarmtelling/broedpaartelling x 
100 
-Uiteindelijke inschatting van 
territoriaal succes in %: 
1.Broedpaartelling  
Aantal broedvogelterritoria, lettend op 
gedrag. 
2.Gezinnen-/alarmtelling: 
Aantal (alarmerende) paren met 
(vliegvlugge) jongen. 
3.Mate aan begrenzing 
Wanneer: 
-Jaarlijks 
-Eind april/begin mei: Broedpaartelling. 
-Eind mei/begin juni: Alarmtelling 
Zelfde route wordt aangehouden 
 
Waarnemingen met vastgestelde codes 
in invoerportaal 
Boerenlandvogelmonitor (vrijwilligers) 

Boerenlandvogelmonitor 
Landelijke database 
 
De Groene Motor is 
beheerder van het Zuid-
Hollandse deel en brengt 
voortgangsrapportage 2021 
uit met gegevens van 
collectieven, TBO's en 
vrijwilligers. 
 
Wat: 
1.Verzameling gegevens 
2.Validatie tellingen 
3.Interpretatie BTS-
percentage 
4.Beeld van het broedsucces 
 
Legsel-/ territoriagegevens 
worden doorgegeven aan 
Sovon 
 
 
 
 



 

  

Registratie 
graslandkwaliteit/-gebruik 
Doel: 
Nulmeting 
Wat:  
O.a. kruidenrijkdom en 
vochttoestand 
Wanneer: 
Aanvang contractperiode 
 

Registratie graslandkwaliteit/-gebruik 
Doel: 
-In beeld krijgen of beheer leidt tot 
beoogde biotoop(kwaliteit) 
-In beeld krijgen van relaties tussen 
gebruik, kwaliteit en aanwezigheid 
vogels 
Wat:  
O.a. kruidenrijkdom en vochttoestand 
Wanneer: 
Registratie in laatste jaar van periode. 
Tussentijds op plekken met 
geconstateerde/ verwachte belangrijke 
veranderingen 
 

Nesttelling  
Doel: 
- Inzicht in ontwikkelingen in de 
weidevogelstanden  
-Inzicht in effecten van terreinbeheer 
Wat: 
-Aantal nesten 
-Aantal eieren 
-Uitkomst/verlies 
Wanneer: 
Bij bedreiging door 
landwerkzaamheden. 
-Kievit: vanaf begin maart 
-Grutto: vanaf half april 
- Nest wordt niet wekelijks bezocht. 
Overige percelen worden (wekelijks) in 
de gaten gehouden in periode maart tot 
begin juni 
 
Waarnemingen in invoerportaal 
Boerenlandvogelmonitor (Vrijwilligers) 

Mogelijke verstoring door: 
-Recreatiedruk 
-Predatie 
-Verkeerde maatregelen 
-Laag voedselaanbod 

Mogelijke verstoring/ vertekening resultaten door: 
-Teruggang/ achteruitgang op andere gebieden 
-Overtelling/ dubbeltelling 
-Ondertelling 
- Niet alle gegevens worden doorgegeven, bijvoorbeeld wel/niet uitgekomen nesten  
- Ontbreken van uniformiteit monitoring, verschillende invoerportalen 
 



 

  

 
 
 

Wat willen we weten: 

 Broedsucces:  
-Beter beeld op kuikenoverleving en meespelende factoren 
-Kuikens beter kunnen volgen, ook na verlaten nest 
-Langer gezinnen volgen 

 Tellen weidevogels: 
-Beter volgen van vogel/kuikengedrag 
-Waar broeden de vogels? 
-Komen de eieren uit? 
-Waar gaan de ouders heen met de kuikens? 
-Voorkeurspercelen  
 

 Omstandigheden omgeving 
-Hoe ligt het gras erbij/vegetatie? 
-Hoeveel water is er? 
-Hoeveel kruiden zijn er? 
-Voedselaanbod/ Insecten 
-Bodemomstandigheden 
-Predatiedruk/aanwezige predatoren 

 Conditie 
-Kuikens 
-Volwassen vogels voor het broeden 
 

 

Ontbreken/knelpunten: 

 Broedsucces 
-Aanwezigheid kuikens vast te stellen, aantal kuikens is lastig 
- Bij laatste ronde nog kuikens aanwezig, niet in beeld wat na het monitoren gebeurt 
 

 Tellen weidevogels: 
- ‘Nul’- tellingen worden niet teruggekoppeld 
- Verplaatsen van beheerpakketen en oversteek vogels wordt niet gemonitord 
- Inzicht op individuele beheerpakketen  
- Verschil in optimale teldata beheer en telseizoen vogels Ideaal: twee keer tellen 
- Officiële methode maakt gebruik van begrenzing in gebied. Ontbreekt veel in Zuid-Holland Oversteek 

naar buiten het telgebied. 
 

 Omstandigheden 
-(Nest)predatie moeilijk te herkennen: Puur predatie of gekoppeld aan andere factoren? 
 

 



 

  

SNL- monitoring Door: TBO’s en particuliere 
terreinbeheerders  

Doel:  
- Afspraak in het kader van de evaluatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Natura2000 
-Habitatkwaliteit nauwelijks betrokken 

Stap in cyclus Input Throughput  Output Outcome Impact  

Inhoud -Middelen 
-Doelen 

-Maatregelen 
-Uitvoering 

Directe 
resultaat 
maatregelen 

Effect maatregelen directe omgeving Effect maatregelen op 
totale doelstelling  

Monitoring  Bij BMP-tellingen volgens Sovon 
worden 21 soorten (tabel 4) geteld 
in een telgebied van 30 tot 250 ha, 
in open grasland. Dit gebeurt in 
minimaal vijf ochtendbezoeken in 
april-juni. In tegenstelling tot de 
BTS- methode, houdt de BMP-
methode zich meer vast aan 
datumgrenzen. Het gebied is vast 
omgrensd en ieder jaar hetzelfde. 
Elke genoteerde vogel betreft een 
paar of territoriaal individu, 
waarbij elke waarneming een 
broedcode krijgt. Hierbij zijn 16 
broedcodes onder te verdelen in 
zes categorieën (tabel 5) (Vergeer, 
Van Dijk, Boele, Van Bruggen, & 
Hustings, 2016). 
 

 BMP-W-telling volgens SOVON  
-Conform Programma van Eisen SNL 
-Gebiedsdekken of steekproefsgewijs 
Doel: 
Signaleren van: 
-Populatieontwikkelingen op landelijke schaal; 
-Populatieontwikkelingen per regio, landschapstype, 
vogelrichtlijngebied of andere (beleids)relevante eenheden. 
 
Wat: 
Telling van aantal broedvogelterritoria, lettend op gedrag. 
 
Wanneer: 
-Minimaal 1x per 3 jaar 
-Periode april t/m juni: 

 Minimaal vijf bezoeken, aan de hand van 
datumgrenzen. 

 Interval van minstens 10 dagen  
 
- Invoer in portalen van Sovon 
- Uiteindelijk in de NDFF 
 

Boerenlandvogelbalans 
van Sovon 



 

  

  

Extra monitoring  
- Aanvullend op SNL 
-Conform BMP 
-Frequent, bijvoorbeeld jaarlijks 
-Ook gericht op kuikenoverleving en gebiedskenmerken 
 
- Invoer in portalen van Sovon 
- Uiteindelijk in de NDFF 
 

Soms: alarmtellingen (BTS) 
Zie BTS onder ANLb 

   Wat willen we weten: 

 Zitten in alle weidevogelreservaten binnen het NNN, weidevogels in goede aantallen voorkomen, 
i.p.v. op grote schaal? 



 

  

 

1. Provinciaal Weidevogelmeetnet  Door: Provincie 
Zuid-Holland  
 
Opdracht aan:  
Van der Goes en 
Groot 

Doel:  
-Verzamelen van territoriumgegevens om de provinciale trends te meten, NIET de effecten van beheer  
-111 meetvlakken verspreid over de provincie 
 

Stap in cyclus Input Throughput  Output Outcome Impact  

Inhoud -Middelen 
-Doelen 

-Maatregelen 
-Uitvoering 

Directe 
resultaat 
maatregelen 

Effect maatregelen directe omgeving Effect 
maatregelen 
op totale 
doelstelling  

Monitoring -   Broedvogeltellingen 
Doel: 
Signaleren van: 
-Populatieontwikkelingen op landelijke schaal; 
-Populatieontwikkelingen per regio, landschapstype, vogelrichtlijngebied of 
andere (beleids)relevante eenheden. 
 
Wat: 
Telling van aantal broedvogelterritoria, lettend op gedrag. 
 
Wanneer: 
-Jaarlijks of tweejaarlijks in vier telronden: 
-Periode april t/m juni: 

 1 t/m 20 april 

 20 april t/m 15 mei 

 15 mei t/m 10 juni 

 10 juni/ 25 juni 
 
 Onderscheid gebieden in: 
-Landbouw en natuur, geen ANLB 
-Geen onderscheid in wel en niet beheerde delen. 
Gerapporteerd aan PZH 
BTS-telling (plaatselijk) 
-BTS= alarmtelling/broedpaartelling x 100 =Uiteindelijke inschatting van 
territoriaal succes in % 

 



 

  

 

 
 
 
  

2. Provinciale beleidsmonitoring Door: 
Provincie Zuid-
Holland  
 
Opdracht aan:  
Van der Goes en 
Groot 

 Doel:  
- Inzicht in de ontwikkeling, verspreiding en eventuele verschillen per gebiedsfunctie van weidevogelsoorten om 
resultaten van het ANLb-beleid te volgen. 
-Select aantal (deel)gebieden in Haaglanden, de Krimpenerwaard en Midden-Delfland 

Stap in cyclus Input Throughput  Output Outcome Impact  

Inhoud -Middelen 
-Doelen 

-Maatregelen 
-Uitvoering 

Directe resultaat maatregelen Effect maatregelen directe omgeving Effect maatregelen op totale 
doelstelling  

Monitoring BMP-W-telling volgens Sovon 
Doel: 
Nulmeting om in latere telling 
iets te kunnen zeggen over 
het effect van beleid. 
Wanneer: 
Uitgevoerd in 2015 

  BMP-W-telling volgens Sovon 
-Gebiedsdekkend 
Doel: 
Signaleren van: 
-Populatieontwikkelingen op landelijke 
schaal; 
-Populatieontwikkelingen per regio, 
landschapstype, vogelrichtlijngebied of 
andere (beleids)relevante eenheden 
Wanneer: 
-Driejaarlijkse telling 
-Vijf tellingen in periode april t/m mei  
-Tweede meting in 2018  
-Derde meting in 2020 
Onderscheid in: 
Weidevogelnatuur, overige natuur, 
ANLb en overig landbouw 
-Met en zonder natuurbeheer 
 
Gerapporteerd aan PZH 

 



 

  

 

 Incidentiele metingen volgens MAS (Meetnet 
Agrarische Soorten) 
(Geen meetnet in ZH) 

Lokaal op akkers Doel: 
-Volgen van ontwikkelingen binnen weidevogelpopulaties  
- Punttelmeetnet als basisaanpak, aanvulling op BMP 

Stap in cyclus Input Throughput  Output Outcome Impact  
Inhoud -Middelen 

-Doelen 
-Maatregelen 
-Uitvoering 

Directe resultaat 
maatregelen 

Effect maatregelen directe omgeving Effect maatregelen op totale 
doelstelling  

Monitoring    Doel:  
-Vaststellen van aantallen en verspreiding van 
(broed)vogelsoorten van agrarisch gebied en 
zo vroeg mogelijk signaleren van landelijke en 
regionale veranderingen  
-Gegevens koppelen aan 
habitatkarakteristieken om meer inzicht te 
krijgen in aantalsontwikkelingen en invloed 
van landgebruik/-beheer 
Wat: 
-Telpunten: exacte locaties waarvandaan 
getelde wordt  
-Getelde volwassen broedvogels binnen een 
straal van 300 meter, gebiedsgebonden. 
-Ook zoogdieren 
Wanneer: 
Vier bezoeken: 
-Tussen 1 en 20 april 
-Tussen 21 april en 10 mei 
-Tussen 11 mei en 10 juni 
-Tussen 11 juni en 15 juli 
Interval min. 7 dagen  
Invoer: 
Invoering stippenkaart met vastgestelde 
broedcodes 

 



 


