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1.

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 Idzegea.
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 2019.
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2.

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.
2.1.
Onnerpolder
In de Onnerpolder bevond zich een ruigtestrook met opgaande begroeiing die een negatief effect had op
weidevogels. Daarom werd besloten de strook geheel te verwijderen en op die pek een plasdras te creëren.
Met de steun van een particuliere stichting werd in de winter 2018-19 begonnen met de werkzaamheden.
Die werden goed uitgevoerd, maar een onverwachte tegenvaller was dat de strook een ooit met afval
dichtgereden sloot bleek te zijn. Hierdoor voldeed de plasdras niet aan de verwachtingen.
Daarom wordt deze sloot, dankzij een bijdrage van
een andere stichting, in de winter 2019-20 opnieuw
opgepakt zodat het wensplaatje alsnog bereikt
wordt: een plasdras zonder ruigteopslag of afval.

Graafwerkzaamheden Onnerpolder, november 2018

2.2.
Idzegea
In Idzegea zijn in 2019 nog geen inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Wel is in het broedseizoen van 2019
geëxperimenteerd met het opzetten van het waterpeil. Doordat omliggende agrarische gronden geen
hinder mogen hebben van de vernatting is de speelruimte gering. Bovendien bleek de vernatting een
behoorlijke toename van krulzuring met zich te brengen.
Verder is er een inrichtingsplan gemaakt, dat wordt gefinancierd uit subsidie en een particuliere donatie.
De uitvoering zal plaatsvinden in 2020 (deels nog voor het broedseizoen).
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3.

Beheer

3.1.
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, bijvoorbeeld over predatie die vanaf de gronden van het Landschap
invloed heeft op de terreinen in de Onnerpolder.
3.2.
Idzegea
In Idzegea regelt de gebiedscoördinator van de Skriezekrite Idzegea het beheer met boeren uit de omgeving,
in goed overleg met ‘buurman’ Staatsbosbeheer. Vanwege het optreden van krulzuring werd iets
afgeweken van de planning: in stroken of blokken zonder legsels werd eerder gemaaid en afgevoerd om
te voorkomen dat het gebied te veel zou verruigen.

Idzegea, voorjaar 2019
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Idzegea, december 2019

De grond is doorweekt, het is niet raadzaam om met zware machines op het land te komen. Lokaal zijn de greppels nog
niet eens gefreesd. Voor de weidevogels geen probleem; hoe natter, hoe beter.
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4.

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 2019 geen uitzondering, hoewel de hoge
veldmuizenstand ervoor gezorgd zal hebben dat de predatiedruk op weidevogels wat lager was.
4.1.
Onnerpolder
In de Onnerpolder werd veel vossendruk op de percelen van het RWVf geconstateerd. Vooral vanuit
noordelijke richting, onder meer uit gebieden van Het Groninger Landschap. Op verschillende plaatsen
zijn camera's geplaatst en daarop was de vos prominent in beeld.
Het collectief is in overleg met het Landschap om te kijken wat hieraan gedaan kan worden, liefst nog
vóór het broedseizoen van 2020.
4.2.
Idzegea
In Idzegea waren de nestverliezen 33%, wat vrij hoog is. Hiervan kan 90% worden toegeschreven aan
predatie. Op veel plaatsen werden steenmarter en bunzing met de wildcamera vastgelegd en ook de vos
werd gesignaleerd.
Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen stelden wel regelmatig herleg vast. Door hun
kleurringen zijn veel grutto’s individueel herkenbaar en ze kunnen dus goed worden gevolgd door de
onderzoekers. In de kuikenfase viel de predatie alleszins mee. Regelmatig werden broedparen gezien met
drie vliegvlugge kuikens.
Idzegea, december 2019

De muizen hebben flink huisgehouden maar de plaag lijkt nu op z’n retour.
Door de zware predatiedruk zou 2020 wel eens een slecht weidevogeljaar kunnen worden.
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5.

Resultaten broedvogels

5.1.
Onnerpolder
De resultaten van de broedvogels in de Onnerpolder als geheel vielen tegen in 2019. De weidevogelstand
is achteruitgegaan, in de hele polder (van 264 biotopen in 2018 naar 242 in 2019) én op de percelen van
het RWVf (van 13 naar 8). De grootste verliezen traden op in de noordoosthoek – de natte delen dus – in
het deel van het RWVf en in een strook boven de weg naar het waterleidingbedrijf. Daarentegen is in het
deel particulier natuurbeheer van de pachter (die meer land beheert dan alleen de RWVf-percelen) de
stand juist toegenomen van ca. 30 naar ca. 37 broedparen.
Het lijkt er dus op dat de randen van de Onnerpolder in belang achteruitgaan, en de kern gehandhaafd
blijft als goed weidevogelgebied. Dit zou kunnen duiden op verstoringen vanaf de randen, bijvoorbeeld
door mensen (met honden) of door predatoren. Al met al is 242 territoria nog steeds een heel hoog aantal,
maar de ontwikkeling is niet goed.
Navraag bij de pachter heeft geleerd dat de gronden van het fonds vooral last hebben van vossen vanuit
de terreinen van Het Groninger Landschap (zie onder Predatie). Verder had de pachter de indruk dat het
noordelijk deel van de polder onaantrekkelijker was geworden door ganzenvraat. Hierdoor bleef het gras
lang kort, en was het gebied voor grutto’s minder interessant.
Onnerpolder, mei 2019
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Onnerpolder 2019: 242 territoria van weidevogels

.

9

5.2.

Idzega

Grutto – In de Grutte Polder zijn in 2019 89 broedparen grutto geteld.Van de 93 nesten die werden
gevonden, zijn er 62 uitgekomen. Het eerste nest liep uit op 3 mei, het laatste op 27 mei.
Er zijn drie ronden alarm gelopen, rond 25 mei, 3 juni en 12 juni, en het aantal alarmerende broedparen is
gesteld op resp. 62, 52 en 60.
Op de percelen van RWVf zijn 21 broedparen geteld, zes nesten zijn gepredeerd. De alarmtellingen
leverden resp. 18, 15 en 21 alarmerende paren op. Er is één broedpaar met vier vliegvlugge kuikens gezien,
paren met drie vliegvlugge jongen waren geen zeldzaamheid.

Grutte Polder 2019: nestvondsten (rond) en broedparen (vierkant) grutto
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Kievit – van de kievit zijn 48 broedparen geteld, waarvan 13 op RWVf-percelen. De eileg kwam op gang
rond 25 maart, de uitkomstpiek lag in de vierde week van april. Er zijn in totaal 14 nesten als gepredeerd
genoteerd, waarvan één op een RWVf-perceel. De predatie is vrij hoog, een deel van de kieviten trekt weg
nadat hun nest gepredeerd is, mogelijk voor herleg elders op een maisperceel. Op 20 mei werden nog 17
alarmerende broedparen geteld; in het gunstigste scenario heeft 35% van het totale aantal broedparen van
de kievit kuikens vliegvlug gekregen. Alarmtelling 2 en 3 leverden resp. 16 en 7 alarmerende broedparen op.
Scholekster – van de scholekster zijn 13 broedparen geteld; van 6 broedparen is een nest gevonden. Hiervan
zijn er 4 zeker gepredeerd. Bij alarmtelling 1 kon geen enkel broedpaar betrapt worden op kuikenalarm,
alarmtelling 2 en 3 leverden beide één alarmerend scholeksterpaar op. Het lijkt alsof scholeksters wel een
territorium bezetten, maar niet tot eileg en vervolgens tot broeden overgaan. Rond 1 juni zijn de meeste
scholeksters onverrichterzake vertrokken.
Tureluur – de tureluur lijkt het goed te doen in de Grutte Polder, er zijn 40 broedparen geteld waarvan 11
op RWVf-percelen. Van ca. 20 paartjes is een nest gevonden. De predatie bij de tureluur ligt lager dan bij
de andere drie genoemde soorten. Er werden tijdens de alarmtellingen resp. 28, 37 en 35 alarmerende
paren geteld. Bij de laatste telling zijn broedparen met vier jongen, op een rij op een hek, gesignaleerd.

Grutte Polder 2019: nestvondsten en broedparen kievit (zwart), scholekster (geel) en tureluur (rose)
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Weidezangvogels
Grutte Polder 2019: broedparen weidezangvogels

Grutte Polder 2019: broedparen weidebroedende eenden en kemphaan
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6.

Plannen voor 2020

6.1.
Onnerpolder
In de winter 2019-20 wordt de oude sloot vol afval, die bij eerdere graafwerkzaamheden aan het licht kwam,
opnieuw opgepakt. Alle rommel die zich aan de oppervlakte bevond, is in januari 2020 al verwijderd.
Vanwege de natte winter moeten de graafwerkzaamheden deels wachten tot na het broedseizoen. Na het
broedseizoen wordt de plasdras afgerond.
Er is ook al een nieuwe pomp geplaatst en op een perceel dat midden tussen de RWVF-percelen ligt
(het ‘muntperceel’) is een groot deel van de opgaande begroeiing verwijderd.
Het collectief is in overleg met Het Groninger Landschap over de predatie vanuit gebieden van het
Landschap. We hopen dat er in 2020 maatregelen genomen kunnen worden om predatie terug te dringen.

De nieuwe pomp, maart 2020

Het resultaat van een dag afval rapen, januari 2020
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6.2.
Idzegea
In Idzegea zal in 2020 het inrichtingsplan worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden is al klaar,
zoals het graven van een nieuwe sloot, het frezen van sommige slootkanten en het plaatsen van een
toegangshek en informatiebord. De rest zal na het broedseizoen van 2020 worden uitgevoerd.
Mocht de Provincie Friesland een mogelijkheid tot afwaarderen bieden dan zal het RWVf hier waarschijnlijk
gebruik van willen maken. Dit zal een ander beheer opleveren: natuurbeheer ipv agrarisch natuurbeheer.
Of deze mogelijkheid zich zal voordoen, is nog niet zeker.

De eerste graafwerkzaamheden, januari 2020

14

