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Het beheerjaar 2021 voor de weide- en akkervogels 

zit er bijna weer op. Een drukke tijd komt eraan met 

het intekenen van het beheer in de maanden 

november en december. Daarnaast was de 

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden het 

afgelopen jaar betrokken bij diverse dossiers. Neem 

bijvoorbeeld de afronding van het Natuur Netwerk 

Nederland (NNN). We zijn in het proces 

meegenomen toen de politiek al besloten had om 

geen ANLb meer te betalen aan onze deelnemers 

binnen het NNN na 2022. Een vervelend politiek 

drukmiddel met gevolgen die volgens mij niet goed 

zijn doordacht. Dit wordt nu ook onderkend door 

de provincie met als gevolg dat er telkens een soort crisis management nodig is om beleid in overeenstemming 

te brengen met de doelen. Een ander voorbeeld, waar we als ANV Hollands Noorden bij betrokken zijn is het 

nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid: met de deelname aan de pilot Akkerbelt dragen we bij aan 

werkbare regelingen. Maar de puzzel is nog niet compleet. Zeer kort geleden is Den Haag met het 7e-actie 

programma nitraatrichtlijn gekomen en die fietst lelijk door de behaalde resultaten heen. Resultaten die wij 

bijvoorbeeld met akkerranden hebben gehaald. Het voorstel om onbetaalde, niet productieve, bufferstrook 

langs water te leggen motiveert boeren niet erg om actief mee te denken in oplossingen.  

Zijn er ook zaken die wel energie geven? Jazeker, ons bodemproject waarin we deelnemers laten kennismaken 

met de bodem en het bodemleven is er zo één. Maar ook de bodemcoaches die wij in opdracht van het 

Landbouwportaal aansturen, is zo’n voorbeeld. Kortom er is én blijft veel te doen bij onze ANV Hollands 

Noorden. In de algemene ledenvergadering heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Jaap Visser. Hij 

draait al jaren mee in het bestuur en zal zijn ervaring en enthousiasme mooi kunnen inzetten voor de 

vereniging. Eén van de doelen van onze vereniging is om de leden te helpen om verder te komen in een 

landbouw met veel biodiversiteit nu en in de toekomst.   

Die toekomst geef ik vanaf deze plaats door aan mijn opvolgers binnen de ANV Hollands Noorden.  

 

Het ga u allen goed!   

 

Klaas Wim Jonker  

 

Afscheidswoord Klaas Wim Jonker   
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Op onze algemene ledenvergadering (ALV) van 

26 oktober heeft Klaas Wim na 12 jaar 

voorzitterschap als bestuurder afscheid 

genomen van onze vereniging. Hij is tijdens de 

ALV bedankt voor zijn inzet en bestuurlijke en 

praktische bijdrage op velerlei front. Gelukkig 

blijft hij zich wel als vrijwilliger voor onze 

vereniging inzetten. Het klinkt een beetje 

vreemd, mij nu nog voorstellen terwijl ik al 

ruim tien jaar bestuurlijk actief ben binnen de 

Agrarische Natuurvereniging.   

Toch doe ik het, want er zullen zeker leden 

zijn die mij nog niet of nauwelijks kennen.  

Onze vereniging is namelijk in die tien jaar fors gegroeid, zowel in gebiedsgrootte als in de projecten die we 

doen. Van een weidevogelclub in 2010 naar nu verbreding met beheerpakketten voor akkerranden, 

akkervogels en watermaatregelen. 

Goed, mijn naam is Jaap Visser. Ik ben 52 jaar en getrouwd met Monique. Samen hebben we drie studerende 

kinderen. Ons melkveebedrijf ligt in Schellinkhout en omvat 115 melkkoeien plus jongvee. Op onze grond staat 

gras en er wordt gerouleerd met tulpen en soms ook broccoli. Ik ben opgegroeid met weidevogelbescherming 

en we doen er nu al ruim 15 jaar aan mee via onze ANV Hollands Noorden. De maatregelen (laat maaien, plas 

dras en kruidenrijk grasland) stapelen zich op en de inspanningen lijken ook steeds groter te worden. Het is 

behoorlijk uitdagend geworden met al die bedreigingen die er zijn.  

Naast ons melkvee hebben we ook een recreatieve tak, bestaande uit vier hooiberghutten. Dit zijn hele kleine 

5-persoonhuisjes die het jaar rond kunnen worden verhuurd. We proberen onze gasten ook bewust iets van 

onze bedrijfsvoering te laten zien om zo een realistisch beeld te geven. Dat wordt erg positief gewaardeerd. 

  

We zijn onlangs ook gestart met boerderij-educatie. We zijn nu één van de elf boeren die zich bij het platform 

Boerderij Educatie Hollands-Noorden hebben aangesloten die ook via de website van ANV Hollands Noorden 

te vinden is.   

 

Heeft u vragen en of opmerkingen, app of bel mij gerust. 

Jaap Visser 

tel 06-36275945  

 

Van de nieuwe voorzitter  Jaap Visser  
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De deelnemers bij Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden hebben dit jaar gemiddeld 170 kilometer 

eenjarige en meerjarige kruidenrijke akkerranden ingezaaid. Om de effectiviteit van de kruidenrijke 

akkerranden te vergroten en problemen met veronkruiding aan te pakken is het project ‘Méér Kennis, Minder 

Gewasbeschermingsmiddelen’ gestart. 

Studiegroep 

Er is een studiegroep opgezet om kennis te delen én draagvlak te creëren voor de inzet van akkerranden 

binnen “functionele agrobiodiversiteit” (FAB). Het gaat hier om de nuttige functie van de natuur, zoals het 

gebruik maken van natuurlijke vijanden van plaaginsecten die schade kunnen veroorzaken in gewassen. 

Voorbeeld hiervan is de larve van een zweefvlieg die bladluizen eet.  

  

Najaarsinzaai   

Eind augustus hebben we een veldexcursie met de 

studiegroep gehad. We hebben onder andere 

gekeken naar de opkomst van de akkerranden die 

afgelopen najaar en dit voorjaar zijn ingezaaid. Wat 

is het verschil in opkomst van kruiden en in 

veronkruiding? De opkomst van de akkerranden is 

wisselend, maar de ontwikkeling van de kruiden in 

‘najaarsranden’ is in veel geval verder. Deze randen 

staan eerder in bloei en trekken eerder natuurlijke 

plaagbestrijders aan zoals gaasvliegen, 

zweefvliegen en ‘soldaatjes’ (weekschildkevers). 

 

Gewasbescherming en bemesting 

Bij dit project is ook Louw Hoekstra als onafhankelijke teeltspecialist betrokken. Louw voert gesprekken met 

de deelnemers van de studiegroep. Deze gesprekken hebben als doel om samen te kijken waar er 

aanpassingen gedaan kunnen worden in het toepassen van gewasbeschermingsmiddel en bemesting, die 

beter zijn voor de plant, de bodem en biodiversiteit. 

 

Grondbewerking vooraf 

Lars Betjes (stagiair toegepaste biologie van Aeres Hogeschool) heeft met behulp van een digitaal  

inventarisatieformulier vastgelegd welke bewerkingen er door de boeren er vooraf aan het zaaien in  

de akkerranden zijn uitgevoerd. Welke kruiden er in de akkerranden aanwezig zijn, welke natuurlijke 

plaagbestrijders erop af komen en de onkruiden die er te vinden zijn. Na het groeiseizoen kunnen wij uit  

al deze gegevens onze lessen trekken en volgt er nog een evaluatie van dit jaar. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Ellen Mul  

Projectleider akkernatuur  

 
Project gestart:  
“Méér Kennis , Minder gewasbeschermingsmiddel”  
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 Foto veldleeuwerik, bron: Goos. 

Net als in voorgaande jaren hebben vrijwilligers ook deze lente en zomer weer enthousiast geteld in de 

akkernatuur bij onze deelnemers. In de akkerpakketten (vogelakker, wintervoedselakker, vogelgraan met 

stoppel en kruidenrijke akkerranden) zijn vlinders, libellen en vooral vogels geteld die gebruik maken van de 

akkernatuur.  

Dit voorjaar bleef het lang koud en nat waardoor de akkerpakketten later in bloei kwamen en voedsel voor 

insecten en vogels later beschikbaar kwam. De huiszwaluw en de boerenzwaluw zijn mogelijk daardoor minder 

waargenomen dan in voorgaande jaren. Toch zijn er in de periode april tot en met september 84 verschillende 

vogelsoorten waargenomen. In de top 10 van dit jaar is de veldleeuwerik een mooie nieuwe binnenkomer! De 

veldleeuwerik is één van de 9 typische akkervogels die ANV Hollands Noorden als doelsoort heeft aangewezen. 

Deze soorten krijgen  met de akkernatuur speciale aandacht. Onder de doelsoorten zijn mooie ontwikkelingen 

zichtbaar (zie grafiek). Naast de veldleeuwerik laten ook de aantallen van de graspieper, gele kwikstaart, 

ringmus en scholekster een toename zien.  

Met de inzet van onze deelnemers en onze vrijwilligers hopen we dat deze trend zich het komende jaar zal 

voortzetten. Overigens wordt er deze winter gewoon doorgeteld in de akkernatuur. Vogels zoals kneu, putter, 

patrijs en ringmus maken ook dan graag gebruik van het voedsel en de dekking die de akkernatuur hen biedt!  

Dorien de Haan  

Projectmedewerker 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldleeuwerik nieuw! In top tien tellingen akkernatuur  
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Nanco Lont uit Wieringerwerf is dit jaar door de 

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden 

uitgeroepen tot de “vogelvriendelijkste agrariër 

2021. Nanco is naast vogelvriendelijk ook een 

natuurinclusieve akkerbouwer. Hij heeft hier de 

afgelopen jaren flinke stappen in gemaakt. Hij 

nam enthousiast deel aan de pilot akkerbelt  

voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouw 

beleid  en doet mee aan tal van andere proeven 

op zijn bedrijf om meer natuurinclusief te 

kunnen boeren. Zo heeft hij bloemrijke 

akkerranden aangelegd, waarin natuurlijke 

plaagbestrijders als lieveheersbeestje en 

sluipwesp kunnen wonen. Deze natuurlijke 

plaagbestrijders doen zich tegoed aan slakken, 

luizen en trips, die hij zo min mogelijk in zijn 

gewassen wil hebben. Ook probeert hij 

verschillende groenbemesters uit om de 

kwaliteit van de bodem te verhogen. 

Wat betreft vogels heeft hij ieder jaar kerkuilen op zijn bedrijf die veel muizen vangen. Vorig jaar zat een 

torenvalk te broeden onder zijn kapschuur. Tijdens de droge zomer van afgelopen jaren zorgde hij voor plasjes 

op zijn land zodat de zwaluwen toch hun nesten kunnen bouwen. In de wintervoedselakker* op Wieringen 

zijn patrijzen aangetroffen. Hij heeft nu een patrijzenhaag en een keverbank aangeplant op zijn erf en hij hoopt 

hiermee, dat de patrijzen ook zijn land weer weten te vinden. De keverbank is een strook grond, waarin 

grassen en kruiden zorgen voor extra nuttige insecten en vogels en andere fauna, die plaaginsecten kunnen 

bestrijden.   

Voor ons als vereniging is Nanco Lont daarom de “vogelvriendelijkste agrariër 2021” 

Zie ook de film op: https://youtu.be/F0ThgREG2BU 

*wintervoedselakker: een beheerpakket waarbij een perceel met graan en kruiden wordt ingezaaid én niet 

geoogst wordt; het gewas is gedurende de winter bestemd voor (doortrekkende) akkervogels. 

  

 

Vogelvriendelijkste agrariër 2021 
 

https://youtu.be/F0ThgREG2BU
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Begin 2021 is Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden gestart met een nieuw bodemproject: ‘Bodem 

als basis’. Als eerste zijn we gestart met een cursus bodembiologie voor akkerbouwers en melkveehouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theorie en praktijk werd met elkaar verbonden door ook naar buiten te gaan en profielkuilen te 

graven. Daarna is een studiegroep van melkveehouders aan de slag gegaan met een eigen perceel. De 

deelnemers van de studiegroep brachten allemaal een perceel in van twee tot drie hectare, waar ze 

maatregelen op gaan uitvoeren. Eerst is de grond bemonsterd en geanalyseerd op zowel chemische als 

biologische componenten. Op basis van deze analyse en een bedrijfsbezoek (samenstelling kuilvoer, drijfmest 

etc.) is een maatwerk advies gegeven over de te nemen maatregelen. Deze maatregelen kunnen deels in het 

najaar en deels in het voorjaar worden uitgevoerd. 

Dit najaar hebben enkele leden dan ook speciale kalk (zonder Magnesium) uitgereden. Anderen gaan op basis  

van het advies in het voorjaar meer rekening houden met de bodemtemperatuur (pas boven 10 graden 

uitrijden) of gaan drijfmest verdunnen met water om de kali en nitraatgehalte te verlagen in de eerste en 

tweede snee. 

Voor zowel de studiegroep als onze andere leden worden ook lezingen en veldexcursies georganiseerd. De 

eerste in een reeks was op 14 oktober, gehouden door Peter Vanhoof. Hij gaf een uitleg over hoe belangrijk 

goede kwaliteit (drijf)mest is voor de bodem en hoe je tot een goede mest kan komen.  

In november 2021 start een tweede studiegroep, deze bestaat voornamelijk uit akkerbouwers. We houden 

jullie op de hoogte van de ervaringen van beide studiegroepen via nieuwsflitsen en onze website.  

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Meer informatie? Mail info@anvhollandsnoorden.nl l    

 

Pilotproject “Bodem als basis”  
 

mailto:info@anvhollandsnoorden.nl
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Het vroege voorjaar van 2021 begon behoorlijk nat. In veel gebieden waren percelen behoorlijk verzadigd 

Ondanks, of juist dankzij, het natte weer, waren de weidevogels eind maart al behoorlijk actief. Door de 

aanhoudende nattigheid en kou kwamen echter niet veel legsels uit of begonnen veel vogels toch later met 

het leggen van eieren. Hierdoor ontstond er in de loop van het seizoen een wisselend beeld van vogels met 

jongen terwijl andere nog maar pas op eieren zaten. Tevens bleef ook de grasgroei door de kou en nattigheid 

achter. De eerste snee was overal behoorlijk laat en er werd pas eind mei/begin juni voor het eerst gemaaid 

op de percelen met legselbeheer.  In verband met de aanwezigheid van nog relatief veel vogels met nog niet-

vliegvlugge jongen zijn op veel percelen de maaidata uitgesteld of kuikenland afgesproken tot 22 juni. Het 

gevolg was wel dat de kans op overleving van de jonge weidevogels hiermee aanzienlijk is vergroot. 

In onderstaande grafiek staan de nesten van een aantal bedrijven in West-Friesland, die al van 2016 meedoen. 

De trend dat het aantal nesten van de grutto dit jaar iets is toegenomen geldt voor de meeste van de gebieden. 

Het broedsucces echter blijft zorgelijk, ook van de kievit. U leest dit terug in de beschrijvingen van de 

veldmedewedewerkers, die ook uitgebreid terug te vinden zijn op onze website: 

www.anvhollandsnoorden.nl/vogels/weidevogels 

 
 

  

 

Weidevogelseizoen 2021   
 

http://www.anvhollandsnoorden.nl/vogels/weidevogels
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Het weidevogelseizoen op Wieringen geeft een erg wisselend beeld te zien. Kort door de bocht gezegd: waar 

geen noemenswaardige predatie is vastgesteld hebben weidevogels een veel beter jaar achter de rug dan 

vorig weidevogelseizoen. Mede dankzij een mooi mozaïek en de inzet van veel deelnemers (hetzij in de vorm 

van het uitstellen van de maaidatum, inunderen van greppels, aangepaste beweiding, uitgestelde bewerking 

op bouwland of de aanleg van kuikenvelden) zijn in grote delen van Wieringen meer kuikens vliegvlug geraakt 

dan vorig jaar. Vooral op de plekken waar zonnepompen staan met plas dras situaties is een toename te zien 

van allerlei weidevogelsoorten, op die plekken zijn ook kritische soorten zoals de zomertaling en slobeend 

territoriaal waargenomen. 

Helaas waren in het westelijke deel van Wieringen, met extra maatregelen om predatie te weren, de verliezen 

groot. Om het broedseizoen zo optimaal te laten verlopen is een extra plas-dras situatie gerealiseerd, opgaand 

hout verwijderd en zijn ultrasone wildverjagers bij dammen geplaatst. Opvallend was dat op wildcamera’s 

duidelijk te zien was dat vossen niet door de dammen liepen waar wildverjagers opgesteld stonden. Van de 

96 territoria in de Westerlanderkoog  (32 grutto, 26 kievit, 17 scholekster, 21 tureluur) en de bijna 64 gevonden 

legsels in de Normerpolder (11 grutto, 10 kievit, 33 scholekster 10 tureluur) is nauwelijks tot geen broedsucces 

vastgesteld. In bijna alle gevallen was predatie of verlaten de hoofdoorzaak. Op camerabeelden zijn alle 

martersoorten, rat, egel, kat, kauw, zwarte kraai en vos waargenomen. Vooral de permanente aanwezigheid 

van vossen baart de ANV Hollands Noorden grote zorgen.  

 

 

 

 

Schagen en Schagerbrug 

De ontwikkelingen rondom het Keinsmerwiel zijn ronduit spectaculair te noemen. Dankzij twee grote 

plasdrassen van in totaal zeven hectare en een mozaïek van kruidenrijke graslanden, beweiding en laat 

maaidatum percelen zijn de territoria meer verspreid en de aantallen weidevogels flink toegenomen. In luttele 

jaren is dit gebied uitgegroeid tot een waar vogelparadijs. 

In totaal zijn 79 territoria vastgesteld  in een gebied van ruim 100 ha:  23 grutto, 10 kievit, 12 scholekster, 4 

tureluur, 15 kluut, 15 visdief. Eendensoorten niet vermeld. Predatie bleef uit in dit gebied en dat was te 

merken in het broedsucces. De broedresultaten waren ver boven verwachting. Het broedresultaat van de 

grutto lag tot zelfs rond de 100%. Absoluut hoogtepunt was de alarmtelling waarbij meer dan 60 grutto’s al of 

niet alarmerend boven de hoofden van twee vrijwilligers en twee veldmedewerkers hingen.  

Naast de hoge aantallen territoria foerageren grote aantallen vogels op de plasdrassen om op te vetten. Soms 

honderden steltlopers en allerlei soorten waterwild. 

 

Weidevogels Wieringen en gebied rond Schagen 2021 
 

Foto: Met plateaus in sloten proberen we de scholekster een veilige broedplek te geven. Voor meer informatie, zie ook op onze  website 
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De waterberging ten oosten van Schagerbrug maakt mindere jaren mee. Een klein botanisch pareltje waar nog 

scholeksters, slobeenden , graspiepers en tureluurs broeden. Grutto’s en kieviten zijn verdwenen. Grote 

groepen niet territoriale kauwen veroorzaken in dit deel veel verstoring. 

Herman Vos 

Veldmedewerker 

 

Mijn naam is Niels Vader, ik ben 47 jaar en geboren en getogen 

in Van Ewijcksluis. Dit dorpje is één van de parels in de 

gemeente Hollands Kroon, gelegen aan het Amstelmeer, het 

Wad en rondom in de akker- en bollenvelden. Het kan bijna ook 

niet anders, dan dat je als kind gefascineerd raakt door de 

prachtige natuur "in je achtertuin". Het afgelopen 

weidevogelseizoen heb ik kennis gemaakt met de deelnemers 

en hun percelen in de gebieden Langereis, Tropweere en 

Lambertschaag.  

Voor de weidevogels was het een relatief nat broedseizoen, 

waardoor er laat gemaaid werd. Wel jammer voor de 

melkveehouders, maar goed. Helaas vielen de aantallen 

broedparen met name in de Langereis tegen. 

Qua predatie viel op dat er veel paren van 

kiekendief zijn waargenomen in de regio, 

maar relatief weinig grondpredatie heeft 

plaatsgevonden. Het broedsucces van de 

aanwezige paren was in de Langereis en 

Lambertschaag gelukkig wel goed tot 

redelijk tot goed in 2021!  

Tweederde (Langereis) en de helft 

(Lambertschaag) van de gezinnen hadden 

pullen bij de laatste alarmteling in juni.    

 

Niels Vader,  

Veldmedewerker  

 
Nieuwe veldmedewerker volgt weidevogels in Langereis  
Tropweere en Lambertschaag 

 

Foto Jan Zijp: vrouwtje bruine kiekendief 
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En zo zit je dan achter je bureau en ben je bezig met een verslag. Tijd gaat snel. De eerste actie, eind maart, 

was een uitgebreide controleronde van de pompen die zorgen voor de noodzakelijke plas/drassigheid. Een 

magneet voor onze weidevogels. Op een enkele na draaiden ze allemaal én meteen gebruik maken van de 

gelegenheid om even links en rechts een praatje te maken én een blik of er al vogels met nageslacht aspiraties 

aanwezig waren. In de Lage Hoek leek er zowaar één kievit buitelend letterlijk wat koude drukte te maken. 

 

Oude bolwerken deden het goed, zoals Lage Hoek, Westerveer, Leekerlanden. Maar opvallend genoeg waren 

de positieve ontwikkelingen in Hensbroek nog beter dan het jaar daarvoor. Veel vogels pendelden rechtstreeks 

van de Weijdemeer bij Obdam richting Hensbroek. Een schijnbaar mooie ontwikkeling die in de loop van het 

broedseizoen alleen beter werd. Een toename van broedvogels was ook heel duidelijk te horen en te zien bij 

van Stralen in Obdam bij de grote plasdras, en de pomp met greppelplasdras trok veel bekijks van tureluurs 

en nog meer grutto’s. Zo ook bij Pool in de Leekerlanden, waar de vogels het ingezaaide kruidenrijke grasland 

wisten te vinden. 

Teleurstellingen waren er ook met name in en rond Spierdijk. De vos misschien toch nog actief. Maar eind april 

zag ik de eerste gruttopullen lopen bij Hoebe in Lage Hoek en zo werden het er meer, maar het verwarrende 

dit jaar was dat er nog veel grutto’s door de aanhoudende kou hun eitje binnen hielden. Voordeel was dat de 

grasgroei trager op gang kwam en dus veel later in het seizoen pas gemaaid werd. Hierdoor konden de jonge 

vogels het ondanks de kou toch rustig en onopvallend groeien.Tijdens de laatste rondes, zo half juni, nog 

steeds veel vogels gehoord en gezien. De vele tureluurs, grutto’s en scholekster én op de akkers veel tweede 

leg bij kieviten maken uiteindelijk dat het een mooi en goed seizoen was.  

Jan Zijp  

Veldmedewerker  

 

Broedseizoen West-Friesland-West 
 

Foto Jan Zijp:  kievit op zeer kort koud gras 
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De weersomstandigheden begin 2021 maakten van dit jaar een ‘raar’ jaar. Hadden we niet alleen de invloed 

van corona op de vogeltellers, ook het natte koude voorjaar zorgde voor een anders-dan-normaal jaar. Veel 

vogels kwamen pas laat aan in de gebieden, of we zagen bijvoorbeeld de grutto mannetjes heel lang alleen 

staan. De natuur zou drie tot vier weken achter lopen op het langjarige gemiddelde. Voordeel was wel weer 

dat ook het gras minder hard groeide en het maaien meer naar achter werd verplaatst. Wat de vogels langer 

kans gaf hun broedsel groot te brengen. 

Alle puzzelstukjes moeten op de juiste plek liggen voor succes. Plasdras, kruidenrijk grasland, rust maar ook 

vooral de aanwezigheid van andere weidevogels. In sommige gebieden waren duidelijke clusters van vogels 

aan te wijzen, bijvoorbeeld in De Weere. Hier zaten Grutto’s, Tureluurs, Scholeksters en Kieviten zij aan zij te 

broeden. Dicht bijeen zodat de vogels niet alleen hun eigen jongen beschermden maar ook die van de buren. 

De Buizerd, Bruine kiekendieven en zelfs de vos maakten bijna geen kans. Ook een wolk van een kleine 20-tal 

aan alarmerende grutto’s aan de Veereweg duidde op een succesvol broedseizoen. Daar waar de weidevogels 

(te) gespreid zaten waren de successen minder groot tot dramatisch. 

De invloed van de predatoren wordt vaak 

genoemd als oorzaak voor de achteruitgang van 

de weidevogels. In Schellinkhout zijn bijvoorbeeld 

diverse vossen geschoten. De vraag die nu speelt, 

is of een leeg territorium niet alleen maar 

uitbreiding of verplaatsing geeft van vossen. 

   

Feit is wel dat Schellinkhout weinig succesvolle 

gruttoparen had. De recreatieve drukte op het 

wandelpad dwars door het gebied en de 

loslopende honden zullen daar ook zeker invloed 

op hebben gehad.  

 

      

 

Tot slot    

Ik ben in oktober begonnen als stadsecoloog voor Purmerend en Beemster. Dit is een fulltime baan en dat 

betekent dat ik dat dus niet meer kan combineren met het weidevogelbeheer bij Hollands Noorden. Ik wil 

‘mijn’ deelnemers bedanken voor alle gezelligheid in het veld, de koffie en taart aan de keukentafel en hun 

inzet voor de weidevogels. Ik weet zeker dat u bij in goede handen terecht gaat komen bij een andere 

veldmedewerker! 

Ilona Buth 

Veldmedewerker 2021  

 

Weidevogelseizoen West-Friesland-Oost   
 

Foto P. Kok: Grutto met hangende pootjes: alarmerend voor zijn jongen 
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Beetskoog 

In de Beetskoog is het BTS (brutto territoriaal succes) voor grutto (40 broedpaar) en tureluur (24 broedpaar), 

respectievelijk 79% en 73%. Van kievit (30 broedpaar) en scholekster (20 broedpaar) lag het broedsucces 

echter beduidend lager (67 en 45%). Met name van scholekster zijn er aan het einde van het seizoen weinig 

vogels met jongen geconstateerd (9 van de 20 broedparen). In de Beetskoog zijn toch zeker vijf tot zes  

broedpaar slobeend aanwezig en zijn er enkele territoria van gele kwikstaart waargenomen. Tevens zijn er 

verschillende broedparen van krakeend geconstateerd, maar grote aantallen zijn tot laat in het seizoen als 

(broed)paar aanwezig en vogels met jongen zijn eigenlijk niet waargenomen. Als laatste zijn enkele broedpaar 

kuifeend en wilde eend aanwezig en zijn bij de plasdras-percelen een paartje kluut en een mogelijke vestiging 

van visdief geconstateerd. Nesten heb ik echter niet gevonden. 

 

Foto: Greppels werden met de nieuwe type pomp goed nat gehouden.   
Ook de hoogwatersloot bij Oud bleef goed op peil met dit nieuwe type. 

 

Polder Mijzen 

Het broedsucces (BTS) in Polder Mijzen was, ondanks de grotere aantallen weidevogels, minder hoog dan in 

de Beetskoog en betrof voor grutto (160 broedpaar) en tureluur (70 broedpaar) respectievelijk 55% en 60%. 

En ook hier was het broedsucces met betrekking tot kievit (90 broedpaar) en scholekster (50 broedpaar) vrij 

laag, respectievelijk 33% en 40%. Verder is in de Polder Mijzen vrij veel broedparen eenden aanwezig, 

waaronder 40 broedpaar wilde eend,  36 broedpaar krakeend, 24 broedpaar kuifeend, circa 18 broedpaar 

slobeend, 8 broedpaar tafeleend en 2 broedpaar zomertaling. Tevens zijn er in de Mijzenpolder nog een 11 

broedparen veldleeuwerik geconstateerd. Dat veldleeuwerik hier in grasland tot broeden komt, is voor het 

werkgebied van de ANV Hollands Noorden een unicum en worden vooral nog in de bollenvelden langs de 

kusstrook aangetroffen. Als laatste zijn er nog 10 broedpaar gele kwikstaart, 2 broedpaar graspieper en 2 

broedpaar kleine plevier geconstateerd. 

  

 
Weidevogels 2021 verloopt succesvol  
in polder Beetskoog en Mijzen  

 



 

NIEUWSBRIEF               11/2021 

Predatie 

Op basis van het BTS en de waarnemingen in het veld, is er in beide polders sprake van enige predatie. Vrij 

regelmatig zweven er roofvogels als buizerd en bruine kiekendief boven de percelen en is in de Beetskoog 

waargenomen hoe een kleine mantelmeeuw een vrij groot scholekster jong naar binnen wilde schrokken. 

Gelukkig zaten beide ouders er letterlijk bovenop en wist het jong (deze keer) te ontkomen. Op basis van de 

BTS-gegevens en de verspreiding van de weidevogels verwacht ik niet dat er een vos aanwezig is in de 

Beetskoog, maar dat het nest- en jongen verlies vooral vanuit de lucht en wellicht door kleine marterachtigen 

wordt veroorzaakt.  

In Polder Mijzen zijn in het voorjaar verschillende aangevreten eenden aangetroffen en wijst vermoedelijk wel 

op de aanwezigheid van een vos. Ik heb enkele wildcameravallen geplaatst, maar geen vos is er vastgelegd. 

Met uitzondering van een éénmalige waarneming van hermelijn. In polder de Mijzen lijkt aan de hand van de 

broedsucces (BTS) met name in de kuikenfase (half juni) een deel van vogels met jongen te ontbreken. 

Ondanks de goede resultaten van dit jaar moeten we komend seizoen een goed beeld krijgen van de predatie, 

zodat we hier op de juiste manier op in kunnen spelen.  

Merijn Volkers  

Gebiedscoördinator weidevogels Wieringen  

Veldmedewerker Mijzen Beetskoog  

U heeft er vast al iets over 

gezien of gelezen in de 

media:  

het Aanvalsplan Grutto. 

Als Agrarische Natuur-

vereniging Hollands 

Noorden zijn we 

gevraagd mee te denken 

over de mogelijkheden in 

ons werkgebied  

Er is nog veel onzeker 

over het plan en veel 

vragen kunnen nog niet 

worden beantwoord. Een 

aantal dingen weten we 

echter al wel. 

  

 

Aanvalsplan Grutto  
 

Foto Jan Zijp: Alarmerende grutto 
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70 miljoen 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft aangegeven dat er bijna 70 

miljoen euro voor de financiële dekking van het plan beschikbaar wordt gesteld. Dat wordt voor het grootste 

deel overgeheveld van de eerste pijler in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid naar de tweede pijler. Dat 

wil zeggen naar de pijler waaronder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) valt en waaruit het ANLb 

wordt vergoed. Voor het resterende bedrag wordt nog naar middelen gezocht. 

Langlopende beheerpakketten 

Met de toegezegde bedragen kunnen landelijk 18 tot 26 kansrijke gebieden van ongeveer duizend hectare 

worden ingericht en beheerd. De criteria voor de definitieve selectie van gebieden moeten echter nog worden 

opgesteld. Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit alle 

weidevogelprovincies buigt zich over deze selectie. Landelijk is onze koepel BoerenNatuur daarbij betrokken. 

Zo wordt er ook nog gewerkt aan de uitwerking van onder meer verdienmodellen, predatiebeheer en 

langlopende pakketten. Dit zijn juist de zaken die het Aanvalsplan Grutto van meerwaarde kan maken ten 

opzichte van het huidige ANLb. Zo lang hier nog niets over bekend is kan de ANV Hollands Noorden geen goede 

inschatting maken van de kansen die het Aanvalsplan voor onze deelnemers biedt.  

Start 

Momenteel wordt er gewerkt aan de start van het plan in de eerste zeven gebieden, die in 2022 starten. Deze 

liggen niet ons beheergebied. Omdat er nog niets bekend is over de voorwaarden, vergoeding en termijnen 

zien wij het niet als extra voordeel eerder dan 2023 te beginnen. Momenteel zijn wij daarover in nauw overleg 

met de provincie Noord-Holland. Wordt vervolgd!  

 

Maaike Wagenaar  

Coördinator ANV Hollands Noorden  

 

Om meer inzicht te krijgen in de  patrijzen-

populaties op Wieringen, in relatie tot de 

ligging en effectiviteit van het agrarische 

natuurbeheer, is door de Agrarische 

Natuurvereniging Hollands Noorden in 2020 

een gebiedsdekkend monitoringsplan 

opgesteld. Met behulp van 22 vrijwilligers en 

veldwerkers zijn in het voorjaar 2020 drie 

gebiedsdekkende tellingen uitgevoerd met 

behulp van een geluidsrecorder om patrijzen 

te activeren tot geluid.  

 

Op weg naar een patrijzenparadijs op Wieringen!  
 

Foto  Hans Westrik : Patrijs in sneeuw 
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Tijdens deze tellingen zijn ongeveer veertig waarnemingen van patrijzen vastgesteld. In het najaar 2020 is met 

behulp van twee gebiedsdekkende tellingen en waarnemingen van lokale vrijwilligers, agrariërs en observaties 

van www.waarneming.nl het broedsucces bepaald. Daaruit bleek dat 18 van de 26 broedparen gemiddeld 6 

kuikens hebben groot gekregen, oftewel een bruto territoriaal succes van 69%. 

Najaarstelling 2021 en broedsucces 

Met de vrijwilligers zijn in 2021 wederom twee gebiedsdekkende najaarstellingen uitgevoerd, waarbij het 

broedsucces van de patrijzenpaartjes in kaart is gebracht. Daarnaast zijn aanvullende waarnemingen van 

lokale vrijwilligers, agrariërs en observaties via www.waarneming.nl gebruikt.    

In totaal hebben 23 van de 35 broedparen gemiddeld vier kuikens vliegvlug gekregen. Oftewel een Bruto 

Territoriaal Succes (BTS) van 66%. 

Wanneer we dit vergelijken met het broedsucces van vorig seizoen zien we dat het BTS iets lager is, maar dat 

er meer broedparen met gemiddeld minder kuikens zijn geteld. Dat neemt niet weg dat het relatief goed gaat 

met de patrijzen op Wieringen en biedt veel hoop voor de komende jaren! 

Vrijwilligers vroeg uit de veren 

We kunnen dit project uitvoeren mede dankzij de inzet van vrijwilligers! Voor de ochtendtellingen mogen de 

vrijwilligers al vroeg uit de veren om patrijzen te spotten . 

De patrijs is een prachtige boerenlandvogel die men graag ziet rondscharrelen. Doordat de vogel zich niet snel 

laat zien maakt dit het des te leuker wanneer je deze soort waarneemt in het veld. De opleiding en 

ondersteuning van de vrijwilligers ligt in handen van de ANV Hollands Noorden samen met Landschap Noord-

Holland. 

Beheerplan voor de Patrijs 

Aan de hand van de resultaten kunnen we een 

gebiedsaanpak formuleren voor een duurzame 

bescherming van de populatie patrijzen op Wieringen. 

Projectmedewerker Dorien de Haan van ANV Hollands 

Noorden is bezig met haar laatste jaar van de studie Bos- 

en Natuurbeheer op Hogeschool van Hall Larenstein in 

Velp. Zij gaat voor haar afstuderen werken aan een 

beheerplan voor een duurzame bescherming van de 

patrijzen op Wieringen. De door vrijwilligers verzamelde 

gegevens geven hierbij een zeer waardevolle input. 

Herman Vos, veldmedewerker   

en 

Ellen Mul, projectleider Akkernatuur 

  

Foto Merijn Volkers: Patrijzenpaar 

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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Langs de weg heeft u wellicht deze vriendelijke bordjes al zien hangen. 
Het afgelopen jaar is aan het merendeel van onze deelnemers dit 
damhekbordje uitgereikt om de herkenbaarheid van onze vereniging te 
vergroten. In het voorjaar 2022 worden de laatste bordjes door de 
veldmedewerker verstrekt.  
 
 
 

Sinds enige tijd hebben wij een bedrijfspagina!   

Helaas konden wij onze contacten niet doorzetten   

naar deze pagina. Daarom vanaf nu:   

www.facebook.com/ANVHollandsNoorden/ 

 Fijn als u ons  of volgt! 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Hollands Noorden.  
Indien u lid of donateur wilt worden kunt u zich aanmelden via onze website www.anvhollandsnoorden.nl.   
 
Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met: 
o Dhr. J. Visser, voorzitter van ANV Hollands Noorden, tel 06-3627 5945 
o Mevr. M. Wagenaar, coördinator van ANV Hollands Noorden, tel 06-8010 0993 (bereikbaar ma, di en do)  

 
Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het algemene  
informatienummer: 06-5342 0864 (ma,di en do bereikbaar) of mailen naar info@anvhollandsnoorden.nl  

 

 

In de publiciteit  
 

 

Like ons op facebook  
 

 

Contactgegevens ANV Hollands Noorden  
 

 Bezoek ook onze website:    www.anvhollandsnoorden.nl  
 

 

 
Deze nieuwsbrief is mede  
mogelijk gemaakt door:  

 

http://www.facebook.com/ANVHollandsNoorden/
http://www.anvhollandsnoorden.nl/
mailto:info@anvhollandsnoorden.nl
http://www.anvhollandsnoorden.nl/

