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Voorwoord 
 
Het Rijke Weide Vogelfonds (hierna: RWVf) heeft in december 2017 ca. 20 hectare weidevogelrijk grasland 
aangekocht in de Groningse Onnerpolder. In maart 2019 volgden ca. 27 hectare in het Friese Idzega. Beide 
gebieden behoren tot de betere weidevogelgebieden in Nederland. Beide staan echter ook onder druk, 
net zoals vrijwel alle weidevogelgebieden in ons land.  
 
Deze druk wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het wegvallen van boeren met interesse in 
weidevogels. Weidevogelrijke gronden worden aangekocht door intensieve melkveehouderijbedrijven die 
in het beheer geen rekening houden met weidevogels, waardoor deze verdwijnen. Een andere drukfactor 
die in de goede weidevogelgebieden een belangrijke rol speelt, is predatie.  
 
Door gronden aan te kopen en uit te geven aan boeren die het weidevogelbeheer nog wel in de vingers 
hebben, hoopt het RWVf een bijdrage te leveren aan de instandhouding van deze weidevogelgebieden en 
hun weidevogels. Dit verslag gaat over de resultaten van 2020. 
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Inrichting  
 
Goede weidevogelgebieden worden gekenmerkt door openheid, hoog waterpeil, adequaat beheer van de 
graslanden en een acceptabele predatiedruk. Beide gebieden van het RWVf voldoen aan deze kenmerken, 
maar op detailniveau zijn er verbetermogelijkheden.  
 
Onnerpolder 

In 2019 is een ruigtestrook in de RWVf-percelen 
verwijderd, met als doel op de vrijmaakte plek 
plasdras te creëren. De strook bleek echter een 
oude sloot te zijn die ooit met afval was gedempt.  
 
De rommel die bij de werkzaamheden aan de 
oppervlakte kwam, kon begin 2020 worden 
opgeruimd met de steun van een stichting en een 
particuliere donatie. Grof vuil werd verwijderd uit 
de bodem, oud ijzer afgevoerd en puin 
weggehaald. 
 
 
 
  

Hieronder en hiernaast enkele foto’s van (een deel van) 
het afval dat is verzameld en opgeruimd. 
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Verder zijn enkele resterende ruigtes verwijderd en is het nodige graafwerk verricht op de RWVf-percelen. 
Slootkanten werden gefreesd en afgevlakt en het plasdrasgebied werd geprofileerd. Bovendien is er een 
plasdraspomp geïnstalleerd met een hoge capaciteit. De pomp op zonne-energie kan maximaal 70 m3 per 
uur oppompen en tot wel 7 ha vernatten.  
 
In de gehele Onnerpolder ligt nu 3 ha aan ingetekende plasdrassen. Daarmee is de inrichting aardig op orde. 
Ook de verdeling over de boeren in het gebied is goed; iedere boer heeft minstens één plasdras met daar 
omheen zwaar beheer; uitgesteld maaibeheer of een kruidenrijk-graslandpakket. 
  

Het plaatsen van de nieuwe pomp, maart 2020 Blik vanaf de trekker, april 2020. De pomp werkt goed! 
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Idzega 
In 2020 werd de inrichting verbeterd van de percelen in de Grutte Polder. Drie belangrijke aspecten 
dragen bij aan een optimaal leefgebied voor weidevogels. 
 
- Nattigheid: weidevogels houden van drassige gebieden. In de zachte grond kunnen de volwassen 

vogels gemakkelijk bij de wormen en andere bodemdiertjes waarvan zij leven. En het gras wordt er 
minder dicht, zodat de jonge kuikens er gemakkelijker doorheen kunnen als ze op insecten jagen. 
Door slootranden te verflauwen zorgden we voor een brede, geleidelijke overgang van droog naar nat. 
De modderige slootkanten zijn perfecte foerageergebieden voor de vogels en hun jongen. 
 

- Insecten: tijdens de eerste weken van hun leven eten weidevogelkuikens uitsluitend insecten. Daarom 
willen we graag meer bloemen en kruiden in het grasland, want daar komen insecten op af. Soms is 
het genoeg om een perceel zo te beheren dat het land schraler wordt. Zaden van bloemen en kruiden 
krijgen dan weer de kans om te ontkiemen. Op andere plekken moeten we de natuur een handje 
helpen, bijvoorbeeld door zelf kruidenrijk gras in te zaaien.  

 
- Rust: voor de vogels is het belangrijk dat ze ongestoord kunnen uitrusten, broeden en foerageren. 

Maar we wilden het gebied óók toegankelijk houden voor omwonenden en andere bezoekers. 
Daarom plaatsten we een informatiebord dat de situatie toelicht. In het nieuwe hek rond het gebied 
kwam een klaphekje dat tijdens de piek van het broedseizoen tijdelijk kan worden afgesloten, als dat 
nodig is om de rust te garanderen voor de broedende vogels. 

 
De uitvoering van de maatregelen werd mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Fryslân en een 
donatie van een particuliere geefster (ieder de helft). Hieronder een verslag. 
 
Nattigheid 
 

Het is koud, donker en mistig als in januari 2020 
de graafwerkzaamheden van start gaan. De 
eerste slootkanten worden verflauwd.Van deze 
drassige oevers hebben de vogels in al het 
broedseizoen van 2020 geprofiteerd. 
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Na het broedseizoen, in augustus 2020, worden 
de werkzaamheden hervat. Van bestaande 
sloten worden de oevers verflauwd en er worden 
nieuwe greppels gegraven.  
 
In totaal worden zo’n drie kilometer plasdras-
greppel gerealiseerd, en ongeveer één kilometer 
sloottalud verflauwd.  
 
 
 
De plasdrasgreppels zijn zo aangelegd dat ze 
vanaf de kopakkers gevoed worden uit de 
naastliggende sloot. Dit vraagt om een hoger 
slootpeil. Om het waterpeil te verhogen, wordt 
een strekdam geplaatst. 
 
Met buizen worden de sloten onderling 
verbonden, zodat het waterpeil in het hele 
gebied naar wens geregeld kan worden. 
 
 

 
Met als resultaat: vele kilometers greppelplasdras zoals we het voor ogen hadden, bijna twee meter breed 
en aflopend tot dertig centimeter diep. 
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Insecten 
 

In september 2020 wordt de zwarte grond naast 
de plasdrasgreppel zaaiklaar gemaakt en 
ingezaaid met een speciaal ‘kuikenlandmengsel’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inzaaien van de taluds vraagt weer om een 
andere zaaimachine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het inzaaien met het kuikenlandmengsel is prima gelukt. Dankzij voldoende regen en hoge temperaturen 
beginnen de kruiden in oktober 2020 al aardig op te komen. 
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Rust 
 

 
 
In februari 2020 wordt een toegangshek 
geplaatst, met een klaphekje erin om 
wandelaars door te laten. Honden mogen er 
niet in! Dat geeft te veel verstoring.  
 
De rest van het gebied wordt omgeven door 
sloten, dus daar zijn hekken niet nodig. 
 
 
 
 
 
In april volgt een informatiebord. 
Gebiedscoördinator Sytse Terpstra mag het 
onthullen. 
 
 
Het bordt geeft informatie over het gebied 
en de vogels, en legt uit waarom het 
klaphekje tijdens het broedseizoen 
misschien af en toe op slot zal zitten. 
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Beheer 
  
Onnerpolder 
Het beheer in de Onnerpolder wordt uitgevoerd door een aanliggende melkveehouder, conform de 
richtlijnen van het RWVf en in overleg met het Collectief Groningen-West. Daarnaast is er contact met 
‘buurman’ Het Groninger Landschap. 
 
De kruidenrijkdom in de Onnerpolder is aan het toenemen. Dit is gunstig voor het voedselaanbod: de 
kruiden trekken insecten aan; hét voedsel voor weidevogel kuikens tijdens de eerste weken van hun leven. 
We zien dat vooral soorten als tureluur en grutto daarvan profiteren, samen met zangvogels als graspieper 
en gele kwikstaart. De kieviten nemen iets af, dus in delen van de polder zal het beheer nog meer moeten 
worden ingericht op de kievit. We zijn hierover in overleg met Het Groninger Landschap en het Collectief 
Groningen-West.  
 
Een ander aandachtspunt is het ingeschaarde vee van Het Groninger Landschap in hun eigen percelen. 
Het vee is onrustig en kan soms in hoge dichtheden op één perceel staan, dit is ongunstig voor de 
weidevogels in het broedseizoen. 
 
 
  De RWVf-percelen in het vroege voorjaar. Een prachtig open landschap, en geen spoor meer te bekennen van alle afval. 
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Idzega 
In Idzega regelt de gebiedscoördinator van de Skriezekrite Idzega het beheer met boeren uit de omgeving, 
in goed overleg met ‘buurman’ Staatsbosbeheer.  
 
In februari luiden bakken met water het einde in van de muizenplaag. Dat voorspelde weinig goeds want 
met het wegvallen van de muizen richten de predatoren zich op de vogels en hun nesten. Zo´n zes weken 
later (nog voor de grutto’s starten met broeden) had het gebied juist te maken met droogte, de bovenlaag 
van de bodem was ondoordringbaar voor gruttosnavels. Het zat niet mee in het voorjaar van 2020. 
 
Op de percelen van het RWVf wordt geen kunstmest gestrooid. Drijfmest wordt heel beperkt uitgereden, 
al naar gelang de situatie. Ruige stalmest heeft de voorkeur, maar is niet altijd voorradig voor alle 
percelen. Na de eerste grassnede wordt voornamelijk beweid met jongvee, beweiding geeft ook een 
kleine, bij benadering te berekenen, stikstofgift.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Mooi gruttobiotoop 

Hoog water vertraagt de grasgroei 
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Predatie 
 
Predatie lijkt in sommige goede weidevogelgebieden een steeds groter probleem te worden. Mogelijk 
concentreren predatoren zich rond percelen met een goede weidevogelstand omdat het niet meer loont 
de overige percelen te bezoeken. Wat dat betreft was 2020 geen uitzondering. 
 
Onnerpolder 
In de Onnerpolder wordt intensief vossenbeheer gepleegd. Er staan zeven klepvallen in het gebied waar 
regelmatig vossen mee worden gevangen. De afstemming over het gebiedsbrede predatiebeheer gebeurt 
in overleg met Het Groninger Landschap.  
 
Hoewel de predatiedruk in de Onnerpolder hoog is, hebben de pachter van de RWVf-percelen en de teller 
van Collectief Groningen-West afgelopen jaar toch aardig wat vliegvlugge kuikens zien lopen van grutto, 
tureluur en zelfs wulp.  
 
 
Idzega 
De sterke regenval in februari 2020 luidde het definitieve einde in van de muizenplaag. Muizen zijn 
prooidieren voor een heel scala aan predatoren. Door het overvloedige muizenaanbod brachten zij in de 
afgelopen jaren extra veel jongen groot. Als de muizen dan wegvallen, is dat slecht nieuws voor de 
weidevogels. De predatorenpiek ijlt nog een half seizoen na en trekt een zware wissel op het broedsucces. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De foto’s op de volgende pagina uit een de aanvraag van Collectief Súdwestkust voor en ontheffing voor 
het vangen en doden van steenmarters in het werkgebied van Skriezekrite Idzega. Al deze predatoren zijn 
ook actief op de percelen van het RWVf. 
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  Een selectie van door nestcamera’s geregistreerde predatiemomenten in 2020. Van linksboven naar rechtsonder: 
bunzing bij scholeksternest; steenmarter met grutto-ei; scholekster probeert bruine kiekendief te verjagen; kraai met 
grutto-ei wordt aangevallen door kievit; kat eet scholekstereieren; wezel met kievitsei; egel bij kievitsnest. 
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Resultaten broedvogels 
 
Onnerpolder 
De cijfers in de Onnerpolder zijn sterk verbeterd ten opzichte van de cijfers in afgelopen jaren op dezelfde 
oppervlakte. De weidevogels weten het gebied goed te vinden. Zowel de kievit-scholekstergroep, die ijle 
en open vegetatie nodig heeft, als de grutto-tureluurgroep, die structuurrijke open vegetaties opzoekt, 
voelen zich thuis in de Onnerpolder. En zelfs de meer kritische watersnip-graspiepergroep, die natte en 
reliëfrijke graslanden nodig heeft, is in serieuze aantallen aanwezig, evenals enkele soorten van de zeer 
kritische kemphaan-zomertalinggroep die leeft in zeer natte, open en laagproductieve graslandvegetaties. 
Het aantal gevestigde territoria is een goede indicatie van de kwaliteit van het leefgebied. 
 
De plasdrasgebieden beginnen hun vruchten af te werpen. Ze dienen meerdere functies: in maart leveren 
ze voedsel zodat de vogels kunnen ‘opvetten’ na de winter en de tocht vanuit hun overwinteringsgebied, en 
gedurende het broedseizoen bieden ze voedsel en rust.  
 
Een soort die van de nattigheid profiteert, is de watersnip. De teller die de stippenkaart op de volgende 
pagina heeft gemaakt, zag tijdens zijn telling dat een van de broedende watersnippen continu druk was met 
het wegjagen van een havik. Een bijzonder schouwspel. 
 
Een soort die zich minder goed ontwikkelt op de RWVf-percelen is de kievit, de aantallen lopen achteruit. 
Een aangrenzende buurman had afgelopen jaar een ‘kievitpakket’ afgesloten waarbij hij de toplaag van zijn 
perceel zwart had gemaakt met een frees. Dit trok de aandacht van de kieviten en er hebben zich meerdere 
paartjes op zijn land gevestigd. Hoe de kuikenoverleving daar was, is niet bekend.  
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Verder zien we dat de territoria naar achteren in het gebied beginnen op te schuiven. Dit kan te maken 
hebben met predatiedruk vanuit de bosjes rondom de Onnerpolder, of met de ingezette vernatting die 
juist vogels aantrekt. Ook wordt regelmatig een zeearend gezien in het gebied, die voor heel wat onrust 
zorgt onder de weidevogels. 
 
 
Steltlopers – de kievit werd al genoemd als 
een soort die wat aan het afnemen is in de 
Onnerpolder. Het beheer is vooral gericht op 
grutto en tureluur, en minder op kievit en 
scholekster.  
De aanwezigheid van wulp en snip is een 
groot compliment voor de gerealiseerde 
inrichting, het beheer en de rust die in het 
gebied aanwezig moeten zijn om het deze 
soorten naar de zin te maken. Beide soorten 
komen van oudsher voor in de Onnerpolder, 
maar het behouden van deze kritische 
soorten in je gebied is een kunst op zich. 
 
Weidezangvogels – veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart doen het fantastisch in de Onnerpolder. 
De vele bermen, zandpaden en ruigtes in de omgeving zijn gunstig voor deze groep vogels. Regelmatig 
worden tapuit, klapekster en zelfs het paapje waargenomen, wat aangeeft dat het aangrenzende gebied 
ook voor vogels van het kleinschalig cultuurlandschap nog behoorlijk op orde is. 
 
Weidebroedende eenden – de krakeend is in de laatste twee jaar fors toegenomen in de Onnerpolder. De 
soort doet het landelijk steeds beter. De zomertaling lijkt in aantal te stabiliseren en dat is een mooi 
compliment voor het geoptimaliseerde beheer. De zomertaling is een vrij kritische soort en komt zeker 
niet algemeen voor. De slobeend neemt helaas af; misschien is het kansrijk om (net als voor de kievit) te 
bekijken waar komend jaar een optimalisatieslag voor de slobeend mogelijk is, vooral in het beheer. 
 
 
  

Een paartje watersnip (bron: waarneming.nl) 

Het gezin zeearenden in de Onnerpolder (bron: waarneming.nl) 
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Onnerpolder 2020: 299 territoria van weidevogels 
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Idzega 
 
Grutto – in de Grutte Polder zijn in 2020 ca. 90 broedparen grutto geteld. Predatie trok een zware wissel 
op de resultaten; ongeveer 60% van de nesten is gepredeerd. De tweede alarmtelling leverde nog ca. 35 
alarmerende broedparen op, nog in enige mate verspreid over de polder. Tijdens de derde alarmtelling 
zijn nog 24 alarmerende paren geteld, geclusterd op de RWVf-percelen. 
 
Kievit – van de kievit zijn 40 broedparen geteld, ook hiervan is meer dan 60% gepredeerd. Wat betreft 
kuikenoverleving scoort de kievit nog veel slechter dan de grutto. Tijdens de tweede telling werden 8 
alarmerende broedparen geteld (20%), bij de derde alarmtelling waren er daar nog 4 van over (10%). 
Er werden amper vliegvlugge kuikens gezien. 
 
Scholekster – van de scholekster hebben de tellers 15 broedparen opgetekend, de predatie gaat richting 
100%, er is geen vliegvlug kuiken waargenomen. 
 
Tureluur – de tureluur brengt het er beter van af. Er zijn ca. 40 broedparen geteld, waarvan volgens opgaaf 
ongeveer een kwart gepredeerd is. Bij de tweede alarmtelling had ca. de helft van de broedparen nog 
kuikens, bij de derde alarmtelling naar schatting nog zo’n 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grutte Polder 2020: grutto, kievit, scholekster en tureluur  
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Weidezangvogels – het aantal broedparen van de veldleeuwerik schommelt de laatste jaren rond de 30, 
een bescheiden bolwerkje. In het werkgebied van Skriezekrite Idzega zijn meerdere van zulke clusters. Het 
lijkt dat rond deze clusters de aantallen gestaag toe nemen, een soort van kolonisatie.  
Ook de graspieper kent in Idzega gelijksoortige bolwerkjes, vaak wat kleiner in aantal maar wel vaak in 
dezelfde polders als de veldleeuwerik. In de Grutte Polder schommelt het aantal de laatste jaren tussen 15 
en 20 broedparen. De genoemde soorten profiteren van late maaidata, dat scheelt een nestje jongen per 
jaar.  
De gele kwikstaart gedijt bij zwarte grond en droogvallend land. De aantallen schommelen nogal. In de 
Grutte Polder gaat het jaarlijks om 5 tot 10 broeparen. 
 
 
  
Grutte Polder 2020: broedparen weidezangvogels 
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Weidebroedende eenden – met 14 broedparen is de slobeend de meest voorkomende eendensoort in de 
Grutte Polder, er lijkt de laatste jaren enige groei in het aantal te zitten. De slobeend voelt zich goed thuis 
bij de hoge waterpeilen op/rond de percelen van Staatsbosbeheer en RWVf. Wel veel nesten gepredeerd. 
De krakeend schommelt rond 5 broedparen. Bergeend, kuifeend en zomertaling komen met 1 tot 3 
broedparen per soort voor. 
 
 
 
 
  
  

Grutte Polder 2019: broedparen weidebroedende eenden  
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Plannen voor 2021 
 
Onnerpolder 
Er zijn nog een paar wijzigingen nodig in het waterhuishoudingsysteem: een aantal dammen moet worden 
verstevigd en er moeten nieuwe duikers komen. Dit wordt gefinancierd door Vogelbescherming en het 
Collectief Groningen-West, ieder de helft.  
 
Daarnaast wordt vóór het broedseizoen van 2021 een overleg gepland met provincie Groningen, Collectief 
Groningen-West, Het Groninger Landschap, waterwinbedrijf Vitens en Vogelbescherming om in lijn met 
het actieplan weidevogels stappen te zetten in de optimalisatie van inrichting en beheer en de onderlinge 
samenwerking te versterken.  
 
Verder zal, als de provincie Groningen groen licht geeft op de kapmelding, een laatste bosje worden gekapt 
op een perceel dat midden in de RWVf-percelen ligt. Ter compensatie van deze kap zullen bij de Leemgaard 
bosplantsoen en fruitbomen worden aangeplant. Zo worden de vogels van kleinschalig cultuurlandschap 
verder ondersteund op de grenzen van de Onnerpolder. 
 
 
Idzega  
In Idzega rest nog een laatste staartje van het 
inrichtingsproject: het plaatsen van een plasdraspomp op 
zonne-energie. Die houdt het water op het gewenste 
niveau in twee lange greppels die niet gevoed kunnen 
worden met verhoogd waterpeil. De pomp zal in februari 
2021 worden geplaatst. 
 
Verdere activiteiten zullen grotendeels afhangen van 
uitbreiding van het areaal RWVf-percelen in het gebied. 


