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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 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 de kennis en 
mogelijkheden zich in te zetten voor weidevogels. Weidevogelrijke gronden worden overgenomen door 
intensieve melkveehouderijbedrijven die in het beheer geen rekening houden met weidevogels, waardoor 
deze verdwijnen. Andere weidevogelgebieden gaan verloren door bijvoorbeeld woningbouw, of ze 
worden ongeschikt door een te lage waterstand of verkeerde inrichting. Een andere factor die in de goede 
weidevogelgebieden een belangrijke rol speelt, is de toegenomen 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 2021. 
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2. Inrichting  
 
Goede weidevogelgebieden worden gekenmerkt door openheid, hoog waterpeil, adequaat beheer van de 
graslanden en niet te veel predatie. Alleen in gebieden die daaraan voldoen, kunnen genoeg kuikens groot 
worden om de soort in stand te houden. Beide gebieden van het RWVf voldoen aan deze kenmerken. In de 
afgelopen jaren zijn bovendien nog allerlei verbeteringen doorgevoerd, zoals toegelicht in eerdere 
jaarverslagen. In 2021 werden de laatste puntjes op de i gezet.  
 
2.1. Onnerpolder 
Na de ingrijpende verbeteringen in 2019 en 202o is in maart 2021 een laatste bosje gekapt, op een perceel 
dat midden tussen de RWVf-percelen ligt. Daarmee ontstond de gewenste openheid in het gebied. 
Roofvogels en andere predatoren hebben nu minder plekken waar zich kunnen schuilhouden.  
 
Ter compensatie van de kap is in april 2021 elders in de Onnerpolder ‘bosplantsoen’ geplant, met soorten 
zoals hazelaar, lijsterbes en zomereik. Landschapsbeheer Groningen hielp bij het vinden van een locatie: 
de Leemgaard aan de Dalweg, in de buurt van Onnen. De nieuwe aanplant is gunstig voor vogels van het 
kleinschalig cultuurlandschap, zoals winterkoning, zwartkop, grasmus en ringmus. Hiermee verbetert dus 
ook het leefgebied van verschillende kleinere zangvogels! 
 
Over drie jaar controleren we of de nieuwe aanplant nog leeft. De boompjes die het eventueel niet hebben 
gehaald, worden dan vervangen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnerpolder, maart 2021: de laatste bomen worden gekapt, een mooie stap voor de weidevogels 

https://www.rijkeweidevogelfonds.nl/stichting
https://www.rijkeweidevogelfonds.nl/stichting
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2.2. Idzega 
In februari 2021 werd een plasdraspomp op zonne-
energie geplaatst die het water in twee lange greppels 
op het gewenste niveau houdt.  
 
Dit was het laatste onderdeel van het grootschalige 
inrichtingsproject dat in 2020 was uitgevoerd.  
Met dit project is een aanzienlijke verbetering van de 
gronden in Idzega gerealiseerd, waar de weidevogels 
van profiteren. 
 
 
 

3. Beheer 
  
3.1. Onnerpolder 
Het beheer in de Onnerpolder wordt uitgevoerd door een lokale melkveehouder, conform de richtlijnen 
van het RWVf en in overleg met het Collectief Groningen-West. Daarnaast is er contact met ‘buurman’ 
Het Groninger Landschap. 
 
Op de percelen van het RWVf neemt de kruidenrijkdom geleidelijk toe. Bij de opgeschoonde sloot zien we 
pioniersvegetatie van de veenweide met onder meer zeldzame soorten zeggen en plaatselijk veenmos. 
In veel percelen troffen we in 2021 veldzuring, scherpe boterbloem en reukgras aan, vooral langs de 
slootkanten en greppels. Dit zijn soorten die kenmerkend zijn voor ‘type 2 graslanden’ (grassenmix); 
reukgras is kenmerkend voor ‘type 3 graslanden’ (gras-kruidenmix). Deze variatie van typen graslanden is 
belangrijk om te komen tot een goed weidevogel-mozaïek waarin alle soorten, van grutto tot graspieper, 
een geschikt leefgebied kunnen vinden. 
 
De plasdraspompen hebben dit jaar hun dienst bewezen. Ze moesten op volle kracht draaien om het 
gebied nat te houden. Er bleken enkele ‘lekkages’ te zijn in het gebied, waardoor het water niet overal 
goed genoeg kon worden vastgehouden. In 2022 zullen we nagaan welke verbeteringen we nog kunnen 
toepassen.  
 
3.2. Idzega 
Die eerder genomen inrichtingsmaatrelen voor vernatting, in combinatie met het beheer dat gericht is op 
structuurrijk en kruidenrijk grasland, sorteerden in 2021 duidelijk effect. De weiden lagen er prachtig bij 
met veel soorten kruiden die insecten (kuikenvoedsel!) aantrekken, en grasland waar weidevogelkuikens 
goed doorheen kunnen lopen om hun kostje bij elkaar scharrelen.  
 
In Idzega regelt de gebiedscoördinator van de Skriezekrite Idzega het beheer met boeren uit de omgeving, 
in goed overleg met ‘buurman’ Staatsbosbeheer. Tijdens het broedseizoen hebben zij de inlaat en uitlaat 
van water dagelijks gecontroleerd en waar nodig aangepast voor een optimale waterstand. Door het 
toegangshek tijdelijk af te sluiten garandeerden we de rust tijdens de broedperiode. Een informatiebord 
informeert passanten over de weidevogels en legt uit waarom het gebied soms wordt afgesloten. 
  

https://assets.rijkeweidevogelfonds.nl/docs/29593eb8-8e2e-4562-9ca1-ddee481d6745.pdf
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Op de percelen van het RWVf wordt geen kunstmest gestrooid. Drijfmest wordt heel beperkt uitgereden; 
ruige stalmest heeft de voorkeur. Na de eerste grassnede wordt voornamelijk beweid met jongvee. 
 
Een aandachtspunt in het beheer zijn delen van het grasland die in ontwikkeling achterblijven en/of waar 
veel veldzuring groeit. Dit laatste duidt op onbalans in de bodem. In november 2021 hebben we daarom 
de bodem van ieder perceel laten onderzoeken. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de bodem aan de 
zure kant is en er tekorten zijn aan kalk en diverse andere elementen. In 2022 zullen we een plan voor 
bodemverbetering uitwerken. 
 
Ook de dominantie van gestreepte witbol blijft een punt van aandacht. Gestreepte witbol is een zacht 
aanvoelend grasgewas dat dichte zoden kan vormen in matig voedzame graslanden. Witboldominantie 
kan doorbroken worden door bijtijds te maaien (tweede helft mei) om bloei en zaadzetting voor te zijn. 
Dit wringt echter met de behoefte om de maaidata juist uit te stellen, zodat de weidevogelkuikens de tijd 
krijgen om vliegvlug te worden. Ook snelle verschraling van de bodem kan helpen tegen gestreepte 
witbol, en dit kan de geschiktheid als kuikenland ten goede komen.  
 
De ongewenste krulzuring die op sommige percelen groeide, is met de hand verwijderd. Als dit een aantal 
jaren herhaald wordt, raakt de diepe penwortel uitgeput. Machinaal verwijderen is lastig omdat andere 
vegetatie dan ook wordt verwijderd.  
 
 

Idzega, voorjaar 2021 
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4. Predatie 
 
Predatie wordt in veel weidevogelgebieden een steeds groter probleem. Het lijkt erop dat roofdieren zich 
concentreren rond percelen met een goede weidevogelstand; op de overige percelen valt immers niets 
meer te eten. Vooral later in het broedseizoen, wanneer veel ander grasland al gemaaid is, is er in de 
goede weidevogelgebieden nog volop leven te vinden. Dit trekt van heinde en verre predatoren aan, 
vanuit de lucht (roofvogels, kraaien) én over het land (huiskatten, marterachtigen). 
 
4.1. Onnerpolder 
In de Onnerpolder is predatie een groot probleem. Kijken we bijvoorbeeld naar de grutto, dan zien we dat 
er veel te weinig kuikens groot worden om de soort op de langere termijn in stand te houden. De oudere 
vogels komen jaar na jaar terug om te broeden, waardoor het misschien lijkt alsof de aantallen stabiel zijn, 
maar is er straks wel een volgende generatie grutto’s? 
 
Willen we de weidevogels in de benen houden in de Onnerpolder dan is een gebiedsgerichte aanpak van 
de vos nodig, want die blijkt hier de hoofdpredator te zijn. Met de verschillende gebruikers en weidevogel-
karteerders willen we in kaart brengen hoe de inrichting van het gebied verbeterd kan worden en of de 
inzet van vossenrasters zinvol is.  
 
4.2. Idzega 
Na een dieptepunt in 2020 had Idzega juist een goed weidevogelseizoen, vooral voor de grutto. Dit was te 
danken aan het natte en vooral lange voorjaar. Met een gemiddeld BTS (Bruto Territoriaal Succes, een 
graadmeter voor het succes van de voortplanting) van bijna 80% in het hele collectief Idzega kwamen er 
voldoende jonge grutto’s groot voor instandhouding en zelfs enige groei van de populatie.  
 
Op de percelen van het RWVf en de aangrenzende gronden van Staatsbosbeheer lag het BTS van de 
grutto nóg hoger, op bijna 100%. Een geweldig goed resultaat, dat laat zien dat de optimalisatie van de 
waterhuishouding in combinatie met een nat voorjaar heel goed heeft uitgepakt voor de weidevogels. 
 
Toch blijft predatie ook in Idzega een punt van zorg. Vooral de steenmarter eet in Friesland relatief veel 
jonge weidevogels en eieren. Het Collectief Súdwestkust vangt een deel van de steenmarters, zodat jonge 
weidevogels meer kans hebben om groot te worden. 
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5. Resultaten broedvogels 
 
Over het algemeen gaat 2021 helaas de boeken in als een slecht jaar voor de weidevogels in ons land. 
De droogte, de kou tot diep in het voorjaar en predatie hebben de broedvogels geen goed gedaan.  
 
5.1. Onnerpolder 
Ook in de Onnerpolder was 2021 een teleurstellend jaar voor de weidevogels, na een hoopgevend 2020. 
Toch zijn er enkele lichtpuntjes: bergeend en wulp zijn stabiel zijn gebleven, net als de graspieper en de 
veldleeuwerik. De wulp gaat al decennia in Nederland ernstig achteruit en de veldleeuwerik is sinds het 
midden van de vorige eeuw met maar liefst 97% in aantal achteruitgegaan.  
 
Het aandeel weidevogels op de RWVf-percelen is vooralsnog beperkt. Het gaat vooral om zangvogels als 
gele kwikstaart en tureluur. Net buiten het gebied komt ook de zomertaling voor.  
 

Onnerpolder                        

Jaar  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Getelde ha  244  244  244  244  244  244  244  244  244  244  244  

Knobbelzwaan  3  3  2  1  1  1  1  4  2  2  0  

Bergeend      1  2  2    1  2  1  2  3  

Krakeend  6  14  15  10  16  14  11  9  23  22  7  

Wintertaling  2  1  1  4  2  2  1  1      0  

Zomertaling  2  7  7  11  7  2  3  5  5  5  1  

Slobeend  4  12  14  14  13  7  5  10  6  4  2  

Tafeleend  20      7  2  1  10    3  1  0  

Kuifeend    10  6    11  5    7  12  11  6 

Kwartel  6  2        2    3      0  

Scholekster  20  22  16  18  14  13  15  12  10  14  9  

Kievit  25  24  33  51  52  41  23  36  25  34  19  

Watersnip  4  2  4  5  4  5  5  2    4  1  

Grutto  53  49  45  44  43  48  47  44  31  35  24  

Wulp  3  4  2  1  1  2  2  2  2  5  4  

Tureluur  17  28  20  33  30  28  27  29  22  28  15  

Veldleeuwerik  57  82  45  51  56  49  51  38  37  49  44  

Graspieper  39  33  29  32  43  38  40  33  28  38  34  

Gele Kwikstaart  123  78  16  24  20  20  28  30  27  37  28  
Totaal 

broedparen   384   371   256   308   317   278   270   267   234   291   191  

Totaal per 100 ha   157,4   152,0   104,9   126,2   129,9   113,9   110,7   109,4   95,9   119,3   78,3  
Grutto per 100 

ha   21,7   20,1   18,4   18,0   17,6   19,7   19,3   18,0   12,7   14,3   9,8  
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Onnerpolder 2021: 209 territoria van weidevogels 
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5.2. Idzega 
 
Een groot contrast: 2020 was vanwege droogte en zware predatiedruk een ramp voor de weidevogels; 
2021 was een topjaar. Een nat voorjaar gaf een hoge grondwaterstand en zorgde voor een zachte, voor 
weidevogelsnavels goed doordringbare bodem. Wormen zitten hoog in de bodem, er is volop voedsel. 
De voorjaarskou, die de volwassen vogels amper deert, vertraagt de grasgroei. Dat is positief voor de 
kuikens: de percelen kunnen later worden gemaaid en de vegetatie is er ieler en beter doordringbaar, 
zodat de jongen er makkelijker doorheen kunnen lopen, op zoek naar insecten.  
 
Grutto – er waren 97 broedparen grutto, een stijging va ca. 5% ten opzichte van 2020. Van de gevonden 
nesten is een kleine 30% verloren gegaan, voornamelijk door predatie. Door de gunstige biotoop- en 
weersomstandigheden konden veel broedparen na dit nestverlies alsnog een legsel produceren. 
Tellingen op 30 mei en 10 juni gaven resp. 95 en 40 broedparen met kuikens. Het BTS (Bruto Territoriaal 
Succes) voor de gehele polder komt hiermee uit op bijna 100%. Een zeer goed broedseizoen voor de 
grutto in de Grutte Polder! 
 

Kievit – er zijn 40 broedparen geteld. Het nestverlies wordt 
geschat op ca. 40%, ook hier vooral door predatie. Tijdens de 
alarmtellingen op 20 en 30 mei en 10 juni werden steeds rond de 
12 tot 15 alarmerende broedparen geteld. Door het langgerekte 
broedseizoen is het moeilijk om een goed beeld van het 
broedsucces van de kievit te krijgen. De indruk is dat het BTS ook 
dit jaar helaas onvoldoende was voor instandhouding van de 
populatie.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Scholekster – van de scholekster zijn 15 broedparen opgetekend, 
bij de alarmtelling op 10 juni werden 4 alarmerende broedparen 
waargenomen. Het lijkt erop, gezien de gestaag afnemende 
aantallen, dat de scholekster zich minder goed thuis voelt in een 
gebied waar qua biotoop de focus op de grutto ligt. 
 

 
Tureluur – de tureluur voelt zich prima bij de vernatting en verschraling die de inzet op gruttobiotoop met 
zich brengt. Er zijn 46 broedparen geteld. Het nestverlies is moeilijk vast te stellen door de wat verholen 
leefwijze van de tureluur. Alarmtellingen op 30 mei en 10 juni leverden resp. 35 en 21 broedparen met 
kuikenalarm op. 
 

Kievitkuikens 

Scholeksterkuikens 



11 
 

  Grutte Polder 2021: broedparen grutto, kievit, scholekster en tureluur 
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Weidezangvogels – het aantal broedparen van de 
veldleeuwerik schommelt de laatste jaren rond de 30; 
dit seizoen lag het aantal met 21 broedparen wat 
lager dan in 2020.  
 
Ook de graspieper doet met 12 broedparen een stapje 
terug ten opzichte van de 18 broedparen van 2020. 
 
De gele kwikstaart gedijt bij zwarte grond en 
droogvallend land. De aantallen schommelen nogal. 
In de Grutte Polder zijn in 2021 11 broedparen geteld.  
 
 
 
  
 
 
  Het nest van een gele kwikstaart 

Grutte Polder 2021: broedparen veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart 
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Weidebroedende eenden – met 15 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 en rond de percelen van RWVf en Staatsbosbeheer.  
De krakeend schommelt rond 5 broedparen. Van de kuifeend zijn 2 broedparen gesignaleerd. Bergeend en 
zomertaling zijn in 2021 niet als broedpaar waargenomen.  
 
 
 
  

Grutte Polder 2021: broedparen slob-, krak- en kuifeend 
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6. Plannen voor 2022 
 
6.1. Onnerpolder 
Het vasthouden van het opgezette waterpeil, wat essentieel is voor een goed weidevogelleefgebied, is 
een uitdaging in de Onnerpolder. In 2022 zullen we een nieuwe inlaat voor water aanleggen en nieuwe 
peilvakken realiseren om het water beter vast te houden in de Onnerpolder. 
 
Om de omvang van predatie beter in beeld te brengen zullen we in 2022 een groot stuk weiland 
afrasteren, vossen en vossenburchten inventariseren en camera’s plaatsen bij enkele weidevogelnesten. 
 
6.2. Idzega  
Hoewel de percelen in de Grutte Polder er nu goed bij liggen en de weidevogels het er relatief erg goed 
doen, hebben de percelen in Idzega flink te lijden gehad van de intensieve landbouw in het verleden. De 
bodem is verarmd, verdicht en bevat weinig humus. Dit heeft zijn weerslag op de waterdoorlaatbaarheid 
en het bodemleven en daarmee op de beschikbaarheid van voedsel voor jonge en volwassen weidevogels. 
In 2022 zullen we experimenteren met bodemverbetering. 
 
6.3. Nieuwe structuur  
Om deelname in het RWVf fiscaal aantrekkelijker te maken voor particuliere beleggers, zal het RWVf in 
2022 een nieuwe structuur krijgen. De gronden van het fonds worden dan als landgoed gerangschikt 
onder de Natuurschoonwet (NSW). Dankzij deze rangschikking gelden diverse fiscale voordelen voor de 
investeerder.  
 
Bovendien borgt de NSW de natuurdoelstellingen van de grond. De weiden blijven voor een belangrijk 
deel boerenland; met de pachters worden afspraken gemaakt voor een optimaal weidevogelhabitat. 
Vanuit de NSW wordt hierop toegezien.  
 
6.4. Nieuwe aankopen 
Al geruime tijd zijn we in gesprek met de grondeigenaren op Sandfirden, een prachtig weidevogelgebied 
elders in Idzega. In 2022 verwacht het RWVf hier een nieuwe aankoop te kunnen doen. 
 
Dankzij de nieuwe structuur hopen we bovendien dat nieuwe beleggers zich bij het fonds zullen voegen. 
Dit biedt kansen om onze blik te verruimen en andere gebieden te verkennen! 


