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Boerenerven zijn cok voor vogels interessante 
ecologische eilanden in de agrarische 

cultuursteppe. industrialisering van het agrarische 
bedrijf enerzijds en toenemende beplanting van de 

Noord-Hollandse ruimte anderzijds hebben ertoe 
geleid dat boerenerven hun eilandkarakter 

langzamerhand verliezen. Uiteraard reageert de 
vogelbevolking op al die veranderingen. 

Vogels kunnen vliegen en de 
meeste soorten kunnen dat over 
redelijke tot lange afstanden. 
Daardoor zijn zij in staat barrières 
in het landschap te nemen, die voor 
andere organismen niet of minder 
eenvoudig te overbruggen zijn. Dat 
betekent niet dat vogels geen gren- 
zen kennen in hun verplaatsing. 
Het karakter van de habitat. erva- 
ringen en tradities spelen een 
belangrijke rol, en dat geldt met 
name als het gaat om de keuze van 
het broedgebied. Maar dat neemt 
niet weg dat vogels redelijk snel in 
staat zijn nog onbekende gebieden 
te bevolken wanneer de situatie in 
hun voordeel verandert. We zullen 
zien dat die "besmetting" in onze 
provincie inderdaad op een nogal 
spectaculaire manier heeft plaats- 
gevonden gedurende de laatste 

Q Hoogstamboomgaarden rond 
b o erderüen trekken bosvogels 
aan. Foto: Piet Zomerdijk. 

decennia. In dit artikel zal niet 
werden ingegaan op de gevolgen 
van de agrarische bedrijfsvoering 
op de vogelstand, de weidevogels 
in het bijzonder. Wij beperken ons 
tot de vogels die op en om de boer- 
derij zelf worden aangetroffen. 
Achtereenvolgens zal worden inge- 

gaan op een aantal factoren die 
invloed hebben op de broedpopula- 
tie in en om de boerderij. 
Aangegeven wordt in hoeverre die 
factoren gedurende de laatste kwart 
eeuw zijn veranderd en wat het 
effect daarvan is geweest op de 
broed vogelstand in onze provincie. 
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van 
elbevolking 

Noord-Holland 

O Groenling. Foto: Jan Nüendük, Saxifraga. 

Leidraad bij de analyse waren de 
twee Atlassen van de Nederlandse 
Broedvogels die respectievelijk 
verschenen in 1979 en 2002 en de 
twee publicaties over de broedvo- 
gels van Noord-Holland die ver- 
schenen in 1971 en 1990. Samen 
bieden die interessant vergelij- 
kingsmateriaal, waarvan hieronder 
gebruik is gemaakt. 

a. Industrialisering van het 
boerenbedrijf 
Ons platteland is al lang niet meer 
het landschap waar pioniers van de 
natuurbescherming, zoals Jac. P. 
Thijsse ZO lyrisch over konden 

'Het boerenerf is veel sterieler geworden en dat heeft 
met name een negatief effect op het voedselaanbod' 

schrijven. Omdat het proces ZO 
geleidelijk is verlopen, kunnen we 
ons nauwelijks meer voorstellen, 
hoe diepingrijpend de veranderin- 
gen zijn geweest die zich in de 
loop van de laatste vijftig jaar heb- 
ben voorgedaan tengevolge van 
wijzigingen in de agrarische 
bedrijfsvoering en stedelijke uit- 
breiding. Hoewel we ons in dit arti- 
kel beperken tot de vogels die we 
direct op of om de boerderij aan- 
treffen, moeten we ook stilstaan bij 
die veranderingen. De naaste 
omgeving speelt voor de boerderij- 
vogels een belangrijke rol als voed- 
selgebied, soms ook als nestplaats 

of verschaffer van nestmateriaal. 
De factoren die hebben geleid tot 
minder bio-diversiteit in de open 
ruimte en die elkaar onderling heb- 
ben versterkt, zijn: schaalvergro- 
ting, ruilverkaveling, landinrich- 
ting, grondegalisatie, afname van 
diversiteit aan gewassen, ontwate- 
ring, bemesting, gebruik van ver- 
delgingsmiddelen. Zij zijn er de 
oorzaak van dat heggen, bosjes en 
kruidenrijke akkerlanden, over- 
hoekjes en boomgaarden, die een 
kleinschalig gradiëntrijk landschap 
vormden, zijn verdwenen en dat 
een rijk gevarieerd aanbod van 
zaden, insecten, regenwormen en 5 

• 1 7 



'In beplantingsvormen rond de boerderü konden zich 
vooral soorten vestigen die zich van nature thuis voelen 

aan de randzones van bossen ' 

grotere prooidieren als muizen 
sterk is teruggelopen. Hierdoor zijn 
vogelsoorten die een voorkeur heb- 
ben voor het open platteland, maar 
die voor hun voedsel vooral aange- 
wezen zijn op een rijk gevarieerd 
aanbod van zaden, zoals putter, 
kneu, ringmus en huismus sterk in 
aantal achteruitgegaan. Datzelfde 

geldt voor grote lijster, spotvogel, 
boeren- en huiszwaluw, grauwe 
vliegenvanger, gierzwaluw en zeer 
recent ook voor de spreeuw, die 
afhankelijk zijn van insecten. De 
daling van het aantal kleine zoog- 
dieren, zoals veldmuizen, heeft, 
vergeleken met de eerste helft van 
de twintigste eeuw, een achteruit- 

I Veel enVogels vinden we ook in bos- 
randen. Foto: Jeanine Hamers. 

gang veroorzaakt bij steenuil, kerk- 
uil, torenvalk en ransuil, vogels die 
we eveneens dikwijls bij boerderijen 
aantreffen. 

b. Erfinrichting 
Ook het boerenerf zelf is veran- 
derd, zowel wat betreft de inrich- 
ting als de werkzaamheden die er 
plaatsvinden. De inrichting van het 
erf hangt natuurlijk sterk samen 
met de bedrijfsvoering. Door het 
geleidelijk verdwijnen van de tradi- 
tionele rundveehouderij verdwenen 
mestsilo's, kleiputten voor drijf- 
mest, open loodsen, schuren en 
hooimijten en takkenbossen, die 
voor een aantal vogelsoorten 
broedplaatsen opleverden of dien- 
den als voedselbron. 
Boerenzwaluwen profiteerden van 
de open schuren en beluchtings- 
spleten waardoor zij hun nesten 
konden bereiken, huiszwaluwen 
van het aanbod aan nestmateriaal 
in de vorm van natte klei. Een 
groot aantal soorten vond een 
broedplaats in of aan de bebou- 
wing, in muurspleten, onder dak- 
pannen en strodaken, in afgelegen 
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minder duidelijke rol speelt die 
directe omgeving bij de boerderijen 
die in het open landschap staan. We 
denken dan aan het merendeel van 
de boerderijen in onze provincie, 
boerenhoeven die van ouds het 
beeld van het open landschap in 
onze provincie mede hebben 
bepaald, van Texel tot Waterland, 
in de lage delen van het Gooi, van 
de Haarlemmermeer tot de 
Wieringermeer en Wieringen. Die 
boerderijen en hun erven vormden 
van oudsher kleine groene eiland- 
jes in een overigens boommos 
landschap, waar een aantal park- en 
bossoorten die niet al te hoge eisen 
stellen aan de ondergroei zich kon- 
den vestigen, zoals merel, winter- 
koning, heggenmus, koolmees en 
pimpelmees. 

Opmars van de bosvogels 
Gedurende de laatste halve eeuw 
zien we dat het karakter van het 
open landschap drastisch verandert. 
Door ruilverkavelingen, landinrich- 
ting, egalisatie van de bodem, ont- 
watering, andere cultures (maïs, 
bollen) en wegenaanleg is de klein- 
schaligheid grotendeels verdwenen, 
maar tegelijkertijd zien we een 
geleidelijke afname van de hoe- 
veelheid open land door toename 

van dichte beplantingen lang 
wegen en uitbreiding van steden en 
dorpen, waarbij groenzones ont- 
staan (parken, villawijken), waar- 
langs bosvogels gemakkelijker 
kunnen migreren en zich ook bij 
boerderijen vestigen. In feite heeft 
het kleinschalige open platteland 
plaats gemaakt voor een half open 
landschapstype, waardoor de type- 
rende open structuur geleidelijk is 
verdwenen. 
De betekenis van dit soort 
"groenstructuren7 voor de vestiging 
van bossoorten in het open land, 
viel in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw al op in de Wieringer- 
meer, waar lange boomsingels met 
een gevarieerde ondergroei en 
enkele polderbossen (Robbenoord 
en Dijkgatbos) voor uitstraling van 
soorten zorgden naar de omliggen- 
de boerenhoeven, daarbij geholpen 
door het feit, dat sommige erven op 
zichzelf door hun omvang park- 
achtige kenmerken hadden. 
Al in de zestiger jaren vestigden 
zich hier, soms tijdelijk, soorten als 
zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf en 
roodborst en in een enkele keer 
zelfs nachtegaal. 
Die groenstructuren vormen als het 
ware ecologische verbindingszones 
avant la lettre, waardoor een steeds 

gevarieerdere groep bos- en park- 
vogels via de duinstreek, de 
beboste delen van het Gooi en de 
plattelandsbossen de open gedeel- 
ten van ons platteland en dus ook 
de boerenerven hebben bevolkt. 
Door die verpaking, vaak gepaard 
gaande met de ontwikkeling van 
een weelderige struik- en kruidlaag 
hebben een groot aantal soorten 
kans gezien hun areaal uit te brei- 
den, zoals bijvoorbeeld de rood- 
borst die uitgezonderd in enkele 
grotere parken van kleinere steden, 
decennia lang moeite heeft gehad 
met de verovering van het platte- 
land, maar nu vrijwel overal voor- 
komt. Verder zien we een geleide- 
lijke toename en uitbreiding bij 
tjiftjaf, zwartkop, braamsluiper, 
grote bonte specht, boomkruiper, 
staartmees, Vlaamse gaai, grasmus 
en vink en een gelijktijdige toena- 
me van de dichtheden van soorten 
die al aanwezig waren, zoals merel, 
winterkoning, heggenmus, zang- 
lijster en houtduif. Ook een aantal 
roofvogels en kraaiachtigen profi- 
teert van die ontwikkeling. Dat 
geldt in het bijzonder voor zwarte 
kraai, kauw en ekster, maar ook 
voor sperwer en buizerd en moge- 
lijk in de toekomst zelfs voor de 
havik. Uiteindelijk wordt de varia- 
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'Groenstructuren vormen als het ware ecologische 
verbindingszones avant la lettre ' 

t e  aan soorten op het boerenerf 
bepaald door de vegetatie die we 
daar aantreffen. Naarmate de 
struik- en kruidlaag dichter is, 
neemt het aantal soorten toe. Het 
geldt overigens niet voor alle soor- 
ten die in de duinen voorkomen. 
Gekraagde roodstaart en nachtegaal 
blijven in die ontwikkeling duide- 
lijk achter. Zij zijn op dit ogenblik 
nog beperkt tot de randzones van 
het duingebied en de polderbossen. 
Misschien is hier sprake van popu- 
latiedynamische factoren die een 
uitbreiding in de weg staan. 

Waar in het landschap nog sprake 
is van een zekere kleinschaligheid, 
bijvoorbeeld door de aanwezigheid 
van hoogstambootngaarden en het 
voorkomen van kleine landschape- 
lementen, zoals polderbosjes en 
overhoekjes, zien we een zekere 
verdichting optreden van een aantal 
soorten, zoals putter, groenling, 
kneu, ringmus, grote lijster en tuin- 
fluiter. Oostelijk West-Friesland is 
wat dat betreft een uniek stukje 
Noord~Holland geworden. Putter, 
groenling, zanglijster, merel, ring- 
mus, grauwe vliegenvanger en 
steenuil bereiken hier hun hoogste 
dichtheden van Noord Holland en 
de spotvogel scoort hier zelfs 
nationaal gezien erg hoog. Het is 
niet zo vreemd dat ook soorten als 
steenuil en holenduif die profiteren 
van de bebouwing het daar rond de 
boerenerven zo goed doen 

vogelsoorten kunnen profiteren of 
juist nadeel ondervinden van nieu- 
we ontwikkelingen. De tolerantie 
ten aanzien van veranderingen ver- 
schilt per soort aanzienlijk en is 
bovendien in veel gevallen nauwe- 
lijks voorspelbaar. Toch is het goed 
drie factoren te noemen die het 
beeld in de toekomst zullen beïn- 
vloeden. Dat is in de eerste plaats 
de toegenomen belangstelling van 
de mens voor de natuur om zich 
heen, hierdoor wordt het eenvoudi- 
ger om beschermingsmaatregel en 
te nemen en veel vogelsoorten blij- 
ken zich steeds gemakkelijk aan te 
passen aan een sterk door de mens 
gedomineerde omgeving (denk bij- 
voorbeeld aan merel, kool- en pim- 
pelmees, maar ook aan soorten als 
waterhoen en meerkoet). In de 
tweede plaats kan de komst van 
predatoren in het open landschap 
(vos, misschien ook havik) een 
grote regulerende factor vormen. 
Kortom: wat we in de duinen heb- 
ben zien gebeuren (achteruitgang 
van bijvoorbeeld duiven en 
kraaiachtigen) kan ook in het meer 
open landschap plaatsvinden. En 

Roodborst. Foto: Jan Nüendük 

tenslotte kan een groter areaal aan 
vochtige overloopgebieden beteke- 
nis hebben voor een aantal soorten, 
die zich thuis voelen in verlamde 
rietzones, die zich kunnen uitstrek- 
ken tot bij de boerderij. We denken 
dan aan blauwborsten en rietzan- 
gersoorten. Of dit ook allemaal 
gebeurt, moeten we afwachten. 
Leuk om misschien over tien jaar 
weer eens de balans op te maken. 

Piet Zornerdük 
Kalmanstraat 21 
1877 HV Alkmaar 
pietenzomerdljk@planet.nl 

Literatuur 
. LEE, m. VAN DER & PJ. ZOMERDIJK 
(1996). De Huiszwaluw in Noord-Holland. 
De Graspieper 16/1 : 2-11 . 

RUITENBEEK, w., C.J.G. SCHARRINGA 
& RJ. ZOMERDIJK (RED) (1990). 
Broedvogels van Noord-Holland. 

SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse 
Vogels. 

SOVON VOGELONDERZOEK 
NEDERLAND (2002). Atlas van de 
Nederlandse broedvogels 1998-2000. 
Nederlandse Fauna 5. Leiden. 

ZOMERDIJK, PJ. E.A. (1971). 
Broedvogels van Noord-Holland Noord. 
Zaandijk. 

Toekomstige ontwikke 
lingen 
Hierover zullen we kort zijn 
Jarenlange grootschalige inventari 
saties hebben ons duidelijk 
gemaakt, dat niet te voorzien is hoe 


