
De Vogelwerkgroep en de westelijke Eempolders

Ruilverkaveling en vogels
Na het afsluiten van de Zuiderzee daal-
de het gevaar voor overstromingen 
drastisch. Rond 1940 werd een ruilver-
kaveling uitgevoerd, waarbij voor het 
eerst wegen in de polder werden aan-
gelegd en de waterstand werd verlaagd. 
De boerderijen lagen nog steeds buiten 
de polders, dus kilometers verwijderd 
van de wei- en hooilanden langs de 
Eem. Omdat het gebruik steeds inten-
siever werd gaf dat steeds meer proble-
men. Daarom werd gevraagd naar een 
nieuwe ruilverkaveling waarbij er boer-
derijen in de polder konden komen.
Binnen de Vogelwerkgroep was men 
niet ten onrechte bang dat de verkave-
ling de vogelrijkdom van de polders zou 
aantasten. Daarom besloot men om een 

regelmatige telling op te zetten in de 
westelijke Eempolders. De opzet daar-
van was om mogelijke veranderingen 
in de vogelpopulatie, zowel positieve 
als negatieve, te signaleren. Daarvoor 
werden, en worden nog steeds, elke 
veertien dagen alle vogels geteld vanaf 
de wegen in de Noordpolder te Veld, de 
Zuidpolder te Veld en de Maatpolder. 
Elke zes jaar werd een rapport gepubli-
ceerd. Wij proberen nog steeds om die 
gewoonte vol te houden. In 1984 waren 
er zoveel tellers beschikbaar dat beslo-
ten werd om ook de Blaricumse Oos-
termeent bij de Eempoldertellingen te 
betrekken. Dit betreft het gebied ten 
noorden van de Meentdijk en ten oos-
ten van de A27. Ondertussen gingen de 
discussies over de ruilverkaveling (nu  

landinrichting genoemd) door. Uitein-
delijk kwam het er ook van. Bij de uit-
voering werd uiteindelijk wel wat re-
kening gehouden met de belangen van 
de vogels. De boerderijen werden niet, 
zoals eerst de bedoeling was, helemaal 
in het midden van de polder gebouwd, 
maar wat meer naar de randen. Bo-
vendien werd een deel van de Noord-
polder te Veld en de Maatpolder als 
weidevogel reservaat ingericht. Het is 
niet na te gaan in hoeverre onze tellin-
gen hierbij een rol hebben gespeeld. Er 
zijn ook broedvogelinventarisaties ge-
weest en actiegroepen waren zeer ac-
tief. Bij deze discussies was de beschik-
baarheid van recente en gedetailleerde 
gegevens natuurlijk wel belangrijk.

We mogen er van uitgaan dat alle leden van onze Vogelwerkgroep weten waar de Eempolders liggen. Het zijn de 
open graslandschappen aan beide zijden van de Eem. Onze werkgroep rekent alleen het deel ten westen van de Eem 
en ten noorden van Baarn tot ons werkgebied. Toen vijftig jaar geleden de Vogelwerkgroep werd opgericht was dit 
een favoriete plek voor veel leden. In het voorjaar baltsten er op verschillende plekken nog kemphanen. Ook ande-
re weidevogels, zoals watersnippen, broedden er in behoorlijke aantallen. Het was een onbewoond gebied, want de 
zomerdijk was niet hoog genoeg om echte hoge waterstanden te keren. Dit was bewust zo, als het water echt hoog 
kwam liepen eerst deze polders vol, en daardoor was er minder gevaar voor de wel bewoonde polders aan de over-
kant en hoger op de Eem. Dat die overstromingen regelmatig voorkwamen blijkt uit het grote aantal waaien achter 
de Zomerdijk en de Meentdijk. Het schijnt zelfs dat men vroeger soms de sluizen open zette om daarmee vrucht-
baar slib op het land te brengen. Zelfs nu is het gebied nog een overloopgebied, dat gemiddeld eens in de 300 jaar 
mag onderlopen. Dat is ook de reden dat de dijkverzwaringen langs de Eem aan de westkant niet zijn uitgevoerd.

Eempolders met buiig weer Paul Keuning

Jan Mooij
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Tellingen en
weidevogelbescherming
Ook nadat de landinrichting vanaf 1990 
was uitgevoerd gingen de Eempolder-
tellingen door. Op deze manier konden 
we volgen wat de gevolgen van de lan-
dinrichting waren. De Eempoldertelling 
was trouwens niet de enige activiteit 
van onze Vogelwerkgroep in de Eempol-
ders. De Werkgroep weidevogelnest-
bescherming is vanaf 1992 actief. Zij 
hielden zich vooral bezig met nestbe-
scherming, maar de laatste jaren wordt 
ook gewerkt om weilanden geschikter 
te maken voor broedvogels. Het is daar-
bij belangrijk om de overleving van kui-
kens te verbeteren. Sinds 2002 inventa-
riseert Dick Jonkers met enkele anderen 
het weidevogelreservaat op broedvo-
gels. Enkele buitenpolders langs de Eem 
worden vanaf 2005 op broedvogels ge-
inventariseerd door Mark van Houten. 

Een deel van deze polders wordt ook 
door de Eempoldertellingen bestreken.

De intensivering van het gebruik van de 
polders had natuurlijk als doel om de 
opbrengst van het land voor de agra-
riërs te verhogen. Meer opbrengst zou 
potentieel ook meer eten kunnen op-
leveren voor de vogels. Het zou kunnen 
betekenen, dat hun aantallen gingen 
stijgen. In figuur 2 is te zien dat die toe-
name inderdaad is opgetreden. Er is al 
meteen te zien dat de toename in febru-
ari/maart veel groter is dan in de maan-
den daarna. We moeten wel beseffen 
dat die aantallen kwantitatief zijn.

Het is ook niet zo dat alle vogelsoor-
ten evenveel zijn toegenomen. Figuur 3 
geeft aan dat er een zeer sterke toena-
me is van het aantal vogels die gras eten, 
met name de ganzen en de zwanen.

Kennelijk was de kwaliteit van het gras 
in het begin van de tellingen zo slecht 
dat er in de winter maar op enkele plek-
ken voor dit soort vogels voldoende te 
halen was om in leven te blijven. Te-
genwoordig is dat heel anders, en dat is 
te zien aan de toenemende aantallen. 
Men zou verwachten dat meer en beter 
gras ook meer voedsel zou betekenen 
voor die vogels die dierlijk voedsel ge-
bruiken. Immers ook insecten en derge-
lijke die zich met gras voeden kunnen in 
aantal toenemen als er voor hen meer 
te eten valt. Figuur 3 toont een toena-
me in het aantal, maar dat is toch rela-
tief niet veel, zeker niet als we het met 
de graseters vergelijken. Kennelijk zijn 
de boeren er in geslaagd om hun kleine 
concurrenten behoorlijk onder de duim 
te houden.

Omdat ganzen en zwanen veel zwaar-
der zijn dan de meeste andere vogels is 
het gemiddelde gewicht van de waar-
genomen vogels sterk toegenomen. 
Dit leidt tot figuur 4, die ik persoonlijk 
het meest spectaculaire plaatje van de 
Eempoldertellingen vind. Als we de 
aantallen per soort vermenigvuldigen 
met het gemiddelde gewicht van die 
soort krijgen we de totale waargeno-
men biomassa aan vogels. Die stijgt 
van 20 ton in 1973 tot meer dan 500 
ton in 2014! De stijging is overigens 
nogal verschillend over het jaar. Het zal 
niemand verbazen dat hij in de winter 
nog veel groter is. In juni daarentegen 
is er nauwelijks een toename. Onze 
weidevogels behoren tot de groep die 
dierlijk voedsel gebruikt. Voor deze 
soorten is niet alleen de totale hoeveel-
heid voedsel van belang, maar ook de 
aard ervan. Met name voor de jongen is 
de bereikbaarheid van het voedsel van 
groot belang. Als er meer en hoger gras 
komt wordt het voor de jongen vaak 
moeilijker om hun prooien te vinden. 
De kemphaan en de watersnip hebben 
voor hun jongen heel schraal en vochtig 
grasland nodig.Toen in 1973 de tellin-
gen begonnen was het effect van het 
intensievere gebruik al goed te merken. 
Er waren nog kemphanen en watersnip-
pen, maar veel minder dan enige tien-
tallen jaren eerder.

figuur 1: De Westelijke Eempolders Rob Kole
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Al in de jaren zeventig, dus ruim voor 
de landinrichting, bleek zowel uit onze 
tellingen als uit inventarisaties dat beide 
soorten bijna helemaal als broedvogel 
verdwenen waren.

Positieve impuls door reservaat
Na de landinrichting leken de gevolgen 
voor de andere weidevogels in eerste in-
stantie mee te vallen. Alleen de scholek-
ster ging vanaf 1990 duidelijk achteruit. 
Op de langere termijn ging het echter 
niet zo goed. Voor de grutto, de ture-
luur en de scholekster zette na 1990 een 
langzame daling in van het aantal vogels 
in de broedtijd. Rond de eeuwwisseling 
stabiliseerden de aantallen zich, en de 
laatste jaren stijgen ze zelfs weer. De 
stijging treedt vooral in telgebied Noord 
op. Het lijkt aannemelijk dat dit sa-
menhangt met de ontwikkelingen in het 
reservaat. Daar blijkt uit de inventarisa-
ties van Dick Jonkers dat er vooral rond 
2010 een sterke stijging van het aantal 
broedparen optreedt. Die inventarisa-
ties geven ook aan dat de watersnip en 
zelfs de kemphaan de laatste jaren weer 
in kleine aantallen in het reservaat broe-
den. Uit de Eempoldertellingen volgt 
dit nog niet, daarvoor zijn de aantallen 
waarschijnlijk nog te klein.
Bij de landinrichting werden in het reser-
vaatgebied een paar plasjes aangelegd. 
Deze percelen bleken zeer populair bij 
weidevogels die terugkeerden van hun 
winterverblijven. Het is niet ongewoon 
om in maart vele honderden grutto’s 
op zo’n plas aan te treffen. Deze groe-
pen lossen weer op als de vogels gaan 
broeden.

Wat bij nadere analyse wel opvalt dat 

veel soorten eerder vertrekken. Zo wa-
ren er voor 1990 gemiddeld meer dan 
honderd grutto’s in juli aanwezig, terwijl 
dat aantal erna zakte naar rond de twin-
tig. Bij de tureluur en de scholekster ne-
men de aantallen in augustus sterk af. 
Het zou kunnen zijn dat de lagere water-
stand in de zomer tot een hardere grond 
leidt. Daardoor kunnen de weidevogels 
slechter bij hun voedsel, zodat ze wel 
gedwongen zijn om eerder te vertrek-
ken. Bij de kievit zien we dit verschijnsel 
niet. Dit komt doordat na de broedtijd 
grote aantallen kieviten uit het oosten 
arriveren. Ook eet de kievit veel diertjes 
die op de grond leven, zodat de harde 
grond voor hen niet zo’n probleem is.

Optimaliseren kuikenoverleving
De weidevogelbeschermers hielden 
zich in het begin alleen bezig met het 
opzoeken en markeren van nesten. Dat 
gebeurde in gebieden waar agrariërs 
hun werkzaamheden uitoefenden. Op 
deze manier werd voorkomen dat bij 
werkzaamheden op het land de eieren 
werden vernield. Hun werk kon niet 

voorkomen dat de aantallen broedparen  
van weidevogels buiten het reservaat 
achteruit gingen. Langzamerhand werd 
duidelijk dat kuikens van weidevogels 
die uit het ei kwamen maar een klei-
ne kans hadden om in leven te blijven. 
Daarom komt steeds meer de nadruk 
te liggen op het optimaliseren van de 
kuikenoverleving. Veel percelen worden 
laat gemaaid, in die stukken wordt niet 
meer naar nesten gezocht om de versto-
ring te beperken. De laatste jaren wordt 
geëxperimenteerd met het plasdras zet-
ten van stukjes grasland. De resultaten 
daarvan lijken veelbelovend. Uiteraard 
is bij dit werk de medewerking van de 
boeren essentieel.

Tot dusverre hadden we het alleen 
over steltlopers onder de weidevo-
gels. De belangrijkste zangvogels zijn 
de veldleeuwerik en de graspieper. De 
veldleeuwerik ging voor de landinrich-
ting al sterk achteruit. Dit proces ging 
in hetzelfde tempo door, tot rond 2000 
er nog maar enkele broedparen over 
waren. Sindsdien handhaaft deze soort  
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figuur 2 Samenvatting van alle telresultaten voor alle soorten. Tot 
1984 zonder de Oostermeent.

figuur 3 De getelde aantallen in de telgebieden Noord en Zuid van de 
ganzen en zwanen t.o.v. de andere soorten

figuur 4 Het totaal van de waargenomen biomassa aan vogels met (totaal) en zonder de Oosterment
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zich op dit lage niveau. De graspieper 
vertoont in de broedtijd een geleidelij-
ke achteruitgang. Deze afname lijkt nog 
steeds door te gaan. Ook hier zien we 
geen duidelijke invloed van de landin-
richting. 
De gele kwikstaart verdween vrijwel in 
de loop van de jaren negentig, maar de 
laatste jaren is sprake van een spectacu-
laire toename als broedvogel in en rond 
het reservaat. Bij de eenden valt de 
toename van de krakeend, de slobeend 
en de kuifeend en de afname van de zo-
mertaling op.

Draagkracht van het gebied
De enorme toename van het aantal 
grasetende vogels, die inderdaad rond 
1990 begint, heeft voor de nodige irri-
tatie bij de boeren gezorgd. Zij verbou-
wen hun gras voor hun koeien en scha-
pen, en niet voor de vogels. Het is wel 
zo dat verreweg de meeste ganzen in 
het winterhalfjaar komen. In die tijd zijn 
er geen koeien in de weilanden en hier 
en daar schapen. Ook groeit het gras 
niet of nauwelijks. Dit laatste betekent 
dat de groei van het aantal ganzen niet 
ongelimiteerd verder kan gaan. 

Op een gegeven moment is het gras op 
en moeten de ganzen wachten tot het 
voorjaar voor er weer nieuw gras komt. 
Tegen die tijd zijn de winterganzen weer 
vertrokken, met uitzondering van de 
brandganzen die tot begin mei kunnen 
blijven. Dan zitten ze trouwens vooral in 
het reservaat, kennelijk om daar van de 
eerste voedzame grasscheuten te pro-
fiteren. Het is interessant om te kijken 
waar het maximum aantal wintergan-
zen op uit zal komen. De laatste jaren 
neemt het aandeel van telgebied Zuid 
duidelijk toe. Ook hebben de totale 
aantallen de neiging om te stagneren. 
Omdat de aantallen per jaar sterk kun-
nen variëren lijkt het nog te vroeg om 
te stellen dat de draagkracht van het 
gebied bereikt is.

Een aantal soorten blijft ook in het zo-
merhalfjaar aanwezig. De aantallen zi jn 
veel lager dan in de winter, maar deze 
ganzen en zwanen concurreren direct 
met de koeien in de wei. De boeren heb-

ben daar dan ook nog meer bezwaren 
tegen. Het gaat vooral om de grauwe 
gans. De knobbelzwaan, de Canadese 
gans en de nijlgans spelen een kleine-
re rol. Alleen in april is er een duidelijke 
bijdrage van de brandgans, maar zoals 
al gezegd zitten die in die tijd van het 
jaar vooral in het reservaat. Er is een be-
leid om het broeden van ganzen in de 
polder tegen te werken door het prik-
ken, schudden of verwijderen van eie-
ren. Op deze manier probeert men ook 
te voorkomen dat vooral grauwe ganzen 
en brandganzen de polder koloniseren. 

Helemaal succesvol zijn deze acties 
niet. Wij zien geregeld ganzen met jon-
gen door de polder lopen. Het is wel 
aannemelijk dat de aantallen hierdoor 
veel lager blijven dan anders het geval 
zou zijn geweest. De vrees bestaat dat 
als er in het voorjaar te veel ganzen zijn 
de weidevogels daar last van krijgen. 
Een speciaal onderzoek gaf daarvoor 
overigens geen aanwijzingen.

Opkomst, achteruitgang en  
verdwijning
Tot nu toe zijn vooral de weidevogels 
en de graseters behandeld. Er zijn na-
tuurli jk van veel meer soorten gege-
vens verzameld. Het verdwijnen van de 
bonte kraai en de zomertortel is keurig 
geregistreerd. Aan de andere kant is 
de opkomst van de grote zilverreiger 
en de casarca gevolgd. Waarom is de 
kneu achteruit gegaan en de putter 
juist sterk toegenomen? We zagen de 
merel, de huismus en de zwaluwen 
profiteren van de na 1990 nieuw ge-
bouwde boerderijen die broedgelegen-
heid bieden. Maar waarom profiteren 
de mezen daar dan niet van? De kleine 
zwaan nam sterk toe en nam weer even 
sterk af. Sommige resultaten zijn ook 
relevant voor het beheer van het ge-
bied. Zo wordt er regelmatig geklaagd 
over de sterke toename van de zwarte 
kraai, die eieren en jongen van de wei-
devogels probeert te pakken te krijgen. 

Futen werkend aan broedsucces Hans Hover
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Uit de Eempoldertellingen blijkt dat de 
aantallen getelde zwarte kraaien in de 
broedtijd van de weidevogels alleen in 
de Zuidpolder te Veld (waar nog maar 
heel weinig weidevogels broeden) wat 
zijn toegenomen. In de rest van het ge-
bied is geen sprake van toename.
Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan, 
maar de beschikbare ruimte is beperkt. 
Uiteraard gaat het onderzoek door. In 
de komende jaren kunnen we de re-
sultaten zien van de nieuwe aanpak 
van de Weidevogelgroep. Ook zijn er 
plannen om het reservaat De Kampen 
in de Oostermeent groter en meer ge-
schikt voor weidevogels te maken. Het 
gaat om het realiseren van 98 hectare 
natuur in de vorm van een weidevogel-
reservaat. Daarvoor is eind 2016 een 
convenant ondertekend door de pro-
vincie Noord-Holland. Een ander inte-
ressant punt is de toename van de gan-

zen. Gaan de aantallen stabiliseren bij 
gebrek aan voldoende voedsel? Welke 
maatregelen zullen worden bedacht om 
de landbouwschade te beperken en hoe 
effectief zijn die? Landelijk wordt ge-
klaagd over achteruitgang van de kievit 
en de spreeuw. Bij ons is daar nog niets 
van te merken, blijft dat zo? Tenslotte 
zullen er ongetwijfeld ook weer ontwik-
kelingen zijn die niemand had verwacht.

  Bronnen:
Bij het maken van dit verhaal heb ik informatie 

uit veel rapporten van onze vogelwerkgroep ge-

bruikt. Omdat niemand zit te wachten op min-

stens een pagina verwijzingen volsta ik ermee 

om te verwijzen naar de betreffende rapporten 

van Dick Jonkers over de broedvogelinventa-

risaties in het reservaat, van Mark van Houten 

over de buitenpolders en de rapporten en ver-

halen in De Korhaan over de Eempoldertellin-

gen. Al deze stukken zijn tegenwoordig op de 

website van onze Vogelwerkgroep te vinden.

Hoe tel je zo’n groep kieviten? Koen Frantzen


