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Effect van anti-vossenrasters op het broedsucces van 

steltlopers in de Haulerpolder 
 

Bert Dijkstra 
 

 

De afname van weidevogels, die in de jaren zestig van de vorige eeuw werd ingezet, 

is vanaf 2000 in een versnelling geraakt. Met name de steltlopers hebben het moei-

lijk. Ondanks de vele inspanningen om het tij te keren zijn de populaties sterk ge-

krompen. De verspreiding beperkt zich steeds meer tot kleinere clusters, ook in de 

zogenaamde (gemoduleerde) ‘kerngebieden’. Inmiddels zijn de populaties zodanig 

overzichtelijk geworden, dat bescherming tegen grondpredatoren door middel van 

stroomdraden een optie is geworden. Dit artikel evalueert een dergelijke maatregel 

in de Haulerpolder. 

 

Vaak zijn clusters van broedende weidevogels te vinden in reservaten of aaneenge-

sloten percelen met zwaar agrarisch natuurbeheer (plas-dras & kruidenrijk grasland). 

Ook boven deze kleine gebieden pakken zich donkere wolken samen. De kleine po-

pulaties zijn kwetsbaar voor predatie. Generalistische predatoren, en dan met name 

een grondpredator als de Vos Vulpes vulpes, kunnen in deze gebieden het succes in 

de eifase sterk reduceren. De vereiste reproductie wordt dan niet meer gehaald, ook 

niet in geschikt habitat. Naar Engels en Duits voorbeeld worden in Nederland op 

steeds meer plaatsen anti-vossenrasters geplaatst om de predatie zoveel mogelijk bui-

ten de perken te houden. Op deze wijze kunnen kleine populaties op korte termijn 

worden behouden en kan tijd worden gekocht, in afwachting van eventueel groot-

schaliger habitatherstel. In 2016 is in de Haulerpolder voor het eerst geëxperimen-

teerd met dergelijke rasters. Hoe effectief vossenrasters zijn op de lange termijn, 

moet blijken uit meerjarig vervolgonderzoek. In dit artikel de eerste resultaten van 

het experiment in de bovenloop van de Tjonger. 

In 1994 startte ik op verzoek van de Vereniging Natuurmonumenten een broedvo-

gelonderzoek in de Haulerpolder, niet wetende dat dit op een kwart eeuw tellen zou 

uitdraaien. Sindsdien is er veel veranderd en heb ik inmiddels vier beheerders voorbij 

zien komen en ongeveer evenveel generatiewisselingen bij de weidevogels. De keuze 

om het gebied te gaan tellen was destijds vooral ingegeven om in lengte van jaren 

naar weidevogels te kunnen kijken, ze te onderzoeken en de beheerders te voorzien 

van advies. Immers, in het zuidoosten van Friesland kon je eind jaren tachtig al op 

de klompen aanvoelen dat het agrarische gebied leeg zou lopen (Dijkstra 1999; 

2001a, 2001b), zoals ook geschiedde. En in zo’n reservaat zou het wel goedkomen, 

toch?  

Niets bleek minder waar. Het natte bloemrijke gebiedje werd een kleine oase in een 

agrarisch gebied waar het landgebruik steeds verder intensiveerde. Vrijwel alle melk-

veehouders in de bovenloop van de Tjonger produceren voor de wereldmarkt. Een 
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systeem waarbij je alleen nog wat kunt verdienen als je de kostprijs drukt en meer 

melkt, met als gevolg een ongekende schaalvergroting en intensivering van het 

grondgebruik. Een einde aan deze intensivering op grote schaal is nog niet in zicht. 

In de graslanden rond het reservaat verdwenen de waterplasjes, net als de koeien, de 

bloemen, de kruiden en uiteindelijk nagenoeg alle weidevogels.  

Helemaal vogelloos is het agrarisch gebied niet. Deze graslanden zijn in de winter-

maanden en het prille voorjaar goed bezet met grazende ganzen en zwanen. In april 

is het er stil, vanaf begin mei wordt het geluid van maaien gevolgd door het verschij-

nen van forse aantallen Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus, Ooievaars Ciconia ci-

conia , Zwarte Kraaien Corvus corone en Buizerds Buteo buteo die muizen, wormen 

en slakken komen snacken op de kaalgeschoren lichtgele vlaktes. Naarmate het gras 

aangroeit, keert de stilte terug; dit patroon herhaalt zich nog minstens vier keer tot in 

de late herfst.  

De resterende weidevogels concentreren zich in toenemende mate in het reservaat, 

maar ook daar lopen de aantallen terug. Het merendeel van de steltloperparen weet, 

de late maaidata ten spijt, ook hier niet met succes te broeden als gevolg van nestpre-

datie. Nestpredatie bleek vooral door vossen plaats te vinden (Dijkstra & Dillerop 

2015), maar ook de permanente aanwezigheid (verse keutels, prenten en graafsporen 

tijdens iedere telronde) van vossen en dassen (vanaf 2015) zorgde mogelijk voor zo-

veel onrust dat een deel van de vogels niet eens tot broeden overging. Extra bejaging 

van de vos rond het reservaat bracht geen verandering in het beeld. Nadat in 2015 

bijna geen enkele steltloper nog een legsel wist uit te broeden, leek het einde van 

deze laatste steltlopercluster in ZO-Friesland nabij. Om volledige verdwijning te 

voorkomen werd besloten om anti-vossenrasters in te zetten in het oostelijke deel (20 

ha) van het reservaat. 

 

Gebiedskenmerken  

 

Het onderzoeksgebied Haulerpolder is gelegen in de bovenloop van de Tjonger. Het 

beekdal is 1.0-1.5 km breed en is vrij open. Het centrale deel van het dal bestaat uit 

een dunne veenlaag, de hogere flanken zijn zandig. Op de flanken bevinden zich 

verspreid lange houtwallen die haaks op de beek staan. Aan de noordzijde van het 

beekdal vormt een netwerk van houtwallen en -singels een verbinding met het 

Blauwe Bos, ca. 2 km ten noorden van het reservaat. Het onderzoeksgebied beslaat 

112 ha, onder te verdelen in 42 ha reservaatgrasland en ca. 70 ha agrarisch grasland. 

Het grondgebruik rond het reservaat is intensief, maar dat is niet altijd zo geweest. 

Vanaf de start van de telling in 1994 verdwenen langzaam de kruidenrijke percelen 

door herinzaai/wisselteelt met maïs en werden de percelen onder invloed van wisse-

lend voorjaarsweer soms vroeg (1-10 mei) of later (15-25 mei) gemaaid.  

Met de introductie van agrarische natuurbeheer sinds 2010 werd op iets meer dan de 

helft van de agrarische percelen het beheer fors geëxtensiveerd. Zo werd de zuidzijde 

van het reservaat plasdras gemaakt. Daaromheen ontwikkelde zich binnen een mum 

van tijd een zee van bloemen en kruiden, inclusief baltsende Watersnippen  Galli-

nago gallinago, Tureluurs  Tringa totanus en Grutto’s Limosa limosa. Ook op de 
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percelen met uitgestelde maaidata (15 juni) keerden de kruiden terug en werd uitrij-

den van ruige mest weer gemeengoed. In de ogen van de provincie Fryslân herstelde 

de weidevogelstand zich niet snel genoeg (gegunde herstel tijd zes jaar!) en voldeed 

het niet meer aan de dichtheidseisen, waardoor de regeling voor agrariërs werd stop-

gezet. Hiermee werd het begin van habitatherstel in de kiem gemoord. In 2016-2017 

werden de percelen weer ingezet voor de productie voor de wereldmarkt en volgde 

egalisatie, drainage en herinzaai.  

Het reservaat is in de loop der jaren minder sterk veranderd als het omringende con-

ventionele boerenland, maar het beheer kende wel z’n ups en downs. Aanvankelijk 

werden de graslanden verpacht aan omliggende agrariërs die soms naar eigen inzich-

ten beheer voerden. Hierbij werd soms al begin juni gemaaid of soms helemaal niet 

(terrein te nat voor zware machines, gras onvoldoende geschikt als veevoer). Als 

gevolg hiervan verruigde het terrein tussen 1996-2000 sterk en groeiden de talloze 

sloten ook nog eens vol met riet. In deze periode weken vooral Kievit Vanellus va-

nellus, Tureluur en Grutto uit naar omliggende agrarische percelen.  

 

 
 
Foto 1. Overzicht van het oostelijke deel van het reservaat met een weidevogeldoelstelling. Haulerpolder, 
15 april 2017 (Bert Dijkstra). View across the eastern part of the meadow reserve. 

 

In 2000 werd besloten het beheer meer in eigen hand te nemen. Hierdoor werden de 

percelen weer jaarlijks gemaaid en sloten periodiek geschoond; in de wintermaanden 

werd pitrus gemaaid. In het vroege voorjaar ziet sindsdien de vegetatie er kort uit en 

oogt het gebied weer open. In 2007 werd de grondwaterstand dankzij hydrologische 

herstelmaatregelen nog verder verhoogd. In maart/april staat het water sindsdien in 
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grote delen van het terrein 0-20 cm onder het maaiveld. De vegetatie bestaat uit zeer 

kruidenrijk hooiland en dotterbloem-hooiland, waarbij in het oostelijke deel met wei-

devogeldoelstelling (20 ha) een deel van de percelen periodiek licht wordt bemest 

met ruige mest. Door de hoge dichtheid aan brede sloten zijn er veel slikrandjes te 

vinden, vooral in het weidevogeldeel. Door groeivertraging als gevolg van de hoge 

waterstanden zijn er op de percelen veel kale modderige plekken, vaak nog tot eind 

mei. Een ideaal biotoop voor weidevogels. 

 

Methode 

 

Inventarisatie en bepaling broedsucces 

De broedvogels zijn geïnventariseerd met behulp van de BMP-methode 

(www.sovon.nl). Het aandeel succesvolle paren is bepaald aan de hand van alarme-

rende vogels. Door jaarlijkse dezelfde werkwijze toe te passen zijn de jaren onderling 

goed te vergelijken. In het gebied is hooguit op steekproefbasis (vooral bij Kievit) 

naar nesten gezocht. Van andere soorten deed ik dit niet, om predatoren niet via ons 

spoor naar de nesten te leiden. 

 

Rasters 

In de periode 2016-2019 zijn drie verschillende opstellingen gebruikt bij het uitras-

teren van delen van het terrein. 

2016: plaatsing een flexnet dat wordt toegepast bij het houden van schapen (Foto 2). 

Hiermee werden de kopeinden van enkele door brede sloten gescheiden percelen eind 

maart afgeschermd (ca. 1.4 ha). Er werd gepoogd inloopmogelijkheden voor vossen 

en dassen op enkele broedpercelen, waar op dat moment een kleine cluster van stelt-

lopers aanwezig was, te bemoeilijken. Toegang was wel mogelijk door de brede slo-

ten 3-5 meter zwemmend over te steken. Het raster werd onder spanning gehouden. 

De vegetatie onder aan het raster werd echter niet kort gehouden en stond in contact 

met het raster.  

2017: een opstelling met vier stroomdraden met een onderlinge afstand van 25 cm, 

tot op een hoogte van 1 meter. Hiermee werden de kopeinden en de toegang via de 

sloten geblokkeerd, waardoor een exclosure van 1.9 ha ontstond (Foto 3). Het raster 

werd in de laatste week van maart geplaatst en ten tijde van het plaatsen was een 

kleine cluster van steltlopers aanwezig. Het raster werd onder spanning gehouden, 

maar de vegetatie onder het raster werd niet kort gehouden en stond alleen aanvan-

kelijk (april/begin mei) niet in contact met het raster. In de loop van mei nam het 

contact onder invloed van vegetatiegroei toe (onderste draad), waardoor mogelijk 

stroomverlies optrad. 

2018 en 2019: een vast raster met staaldraad rond percelen met een gezamenlijke 

oppervlakte van 20 ha. Aan een bestaand raster met houten paaltjes werden extra 

draden toegevoegd. De afstand tussen draden loopt van beneden naar boven op: res-

pectievelijk 5/10/10/15/20/30 cm (Foto 4). De onderste draad werd om de twee we-

ken vrij gemaaid met een bosmaaier om stroomverlies door vegetatiegroei onder het 

raster zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Foto 2. Opstelling schapenraster in 2016, bedoeld als anti-predator scherm ( Haulerpolder, 7 mei 2016, 
Bert Dijkstra). Electric sheep fence, used as a predator deterrent in 2016. 

 

 
 
Foto 3. Opstelling 2017 met vier stroomdraden ( Haulerpolder, 15 april 2017, Bert Dijkstra). Electric  fence 
with evenly spaced wires, as used in 2017. 
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Foto 4. Opstelling in 2018 en 2019, met zes stroomdraden ( Haulerpolder 27 mei 2019, Bert Dijkstra). Elec-
tric fence (more wires in the lower section and vegetation removed to reduce power loss), as used in 2018 
and 2019. 

 

Resultaten 

 

Ontwikkeling weidevogelstand 

Bij de start van de tellingen bevonden zich in het totale gebied meer dan 100 paar 

steltlopers, langzaam afnemend naar 80 paar in 2004. De afname kwam vooral op 

conto van Kievit, Scholekster Haematopus ostralegus en Grutto. Daarna versnelde 

de achteruitgang. Het eerst kwam de klad in Kievit en Scholekster, gevolgd door de 

Grutto en later ook Watersnip Gallinago gallinago. Alleen de Tureluur heeft zich 

over de gehele periode redelijk staande gehouden en ook de Wulp bleef als onregel-

matig broedvogel aanwezig. De afname verliep het snelst in het agrarisch gebied, 

met een kleine opleving vanaf 2010 na de start van het agrarisch natuurbeheer. Toen 

deze vorm van beheer stopte, daalde het aantal tot er nog enkele paartjes over waren 

(Figuur 1). 

In het reservaat bleven de aantallen tot 2010 nog redelijk op peil, maar de stand zakte 

daarna weg , met een dieptepunt in 2017. Ondanks de sterke afname, is het reservaat 

nog altijd een vogelrijk gebied, zeker vergeleken met het agrarisch gebied in de wijde 

omtrek. Naast de aanwezige Zomertaling Spatula querquedula, Slobeend S. clypeata 
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en Krakeend Mareca strepera bereikt de Graspieper Anthus pratensis een hoge dicht-

heid (28-50 paar/100 ha), heeft de Grauwe gans Anser anser vaste voet onder de 

grond gekregen (4-7 paar) en vestigden zich recent ook Blauwborst Luscinia svecica 

en Roodborsttapuit Saxicola rubicola. 

 

 
Figuur 1. Aantalsverloop van broedende steltlopers (Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur, Watersnip, Wulp 
en Grutto) in het reservaat en het omringende agrarische gebied. Number of breeding waders (Oyster-
catcher, Lapwing, Redshank, Snipe, Curlew and Black-tailed Godwit) in the study area. 

 

Populatieaandeel achter rasters 

In 2016 en 2017 zijn enkele percelen met kleine clusters van steltlopers geselecteerd 

om uit rasteren. Door de beperkte omvang van de uitgerasterde percelen (1.4-1.9 ha) 

bevond ca. 60-80 % van de paren zich buiten het raster. Met de nieuwe aanpak vanaf 

2018, waarbij in totaal 20 ha werd uitgerasterd, veranderden deze verhoudingen. Van 

Tureluur en Grutto bevonden zich bijna alle paren binnen het raster. De Kievit hield 

er in 2018 nog een cluster op na buiten het raster in het westelijke deel van het reser-

vaat; een eenzaam paartje verbleef op een maïsakker net ten oosten van het reservaat. 

In 2019 zaten ook nagenoeg alle Kieviten binnen het raster (Figuur 2). 

 

Broedsucces 

De opstelling in 2016 (variant laat zich het beste omschrijven als ‘nooit geschoten 

altijd mis’) bleek geen effect te sorteren op het broedsucces. Zowel binnen als buiten 

het raster slaagden zowel Tureluur als Grutto er niet in om met succes een legsel uit 

te broeden. Slechts één paartje Kievit (buiten raster) lukte dit wel. De reproductieve 

treurnis van het jaar ervoor kreeg hiermee een vervolg. Binnen het raster werden een 

nest van een Tureluur en van een Kievit gevolgd, beide mislukten door predatie. Het 

kievitsnest werd gevolgd met een cameraval; beelden lieten zien dat het nest in de 

nacht van 22 april werd gepredeerd door een Vos. Er waren overal graafsporen, keu-
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tels en prenten van Vossen in het reservaat te vinden en tijdens de broedvogeltellin-

gen op 24 april en 22 mei werden in de vroege ochtenduren zichtwaarnemingen van 

rondscharrelende Vossen gedaan. 

 

 
Figuur 2. Aandeel van territoria binnen en buiten het raster. Numbers of Lapwing (Kievit), Black-tailed 
Godwit (Grutto) and Redshank (Tureluur) breeding in protected (fences against mammalian predators) and 
unprotected meadows. 

 

 
Figuur 3. Broedsucces van Kievit, Grutto en Tureluur binnen en buiten het raster. Percentage of success-
fulbreeding Lapwings (Kievit), Black-tailed Godwits (Grutto) and Redshanks (Tureluur) within and outside 
meadows protected with electric fences. 
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Geleerd van de ervaring in 2016 werd in 2017 gekozen voor een opstelling waarmee 

enkele broedpercelen geheel werden uitgerasterd. Helemaal vosbestendig bleek deze 

niet te zijn. Een cameraval registreerde in de nacht van 18 april de predatie van een 

kievitsnest door een vos, een nacht eerder was dit ook het geval bij een nest buiten 

het raster. Uiteindelijk bleek de kleine cluster weidevogels achter het raster wel suc-

cesvoller dan daarbuiten. Zowaar twee paartjes Grutto, twee paartje Tureluur en een 

paartje Kievit wisten er met succes te broeden. Buiten het raster slaagde slechts één 

paartje Kievit. Voor de gehele populatie zette dit echter nog geen zoden aan de dijk: 

25-30% succes. De aanpak gaf hoop dat Vossen mogelijkerwijs wat te remmen wa-

ren in hun pogingen de broedpercelen te bereiken. 

 

  
 
Foto 5. Kievitsnest pal achter raster (Haulerpolder 15 april 2017, Bert Dijkstra). Nest of Lapwing just behind 
the electric fence. 

 

Gesterkt door het kleine succes in 2017 werd het experiment in 2018 opgeschaald 

naar een steviger raster en een groter oppervlak. Met de extra draden van staal moest 

het voor Vossen nog moeilijker worden om toegang te krijgen tot de broedpercelen. 

De aanpak overtrof de verwachtingen. Er werden geen sporen van vossen (en dassen) 

aangetroffen binnen het raster. Tijdens de telronde eind mei werd ik achter de raster 

begeleid door zo’n 30 fel alarmerende Kieviten, Tureluurs en Grutto’s, een beeld dat 

ik voor het laatste had gezien in 2003. Doordat een veel groter deel van de paren 
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binnen het raster verbleef, werd het hogere nestsucces doorvertaald naar een succes 

op populatieniveau dat vele jaren niet meer was gehaald. Dit gold vooral voor Kievit 

en Grutto. Overigens slaagde in 2018 een cluster van vier kievitparen buiten het ras-

ter ook in het uitbroeden van eieren. Grutto en Tureluur bleven met de jongen achter 

het raster, een deel van de Kieviten verkaste naar gemaaid intensief grasland. Op 20 

mei hadden twee van de zeven kievitpaartjes deze stap al gemaakt, op 6 juni was er 

nog slechts 1 paar achter het raster en bevonden drie er zich net buiten.  

De vaste opstelling die in 2018 werd geïntroduceerd bleef in 2019 ongewijzigd. We-

derom werden er geen sporen van Vossen en Dassen aangetroffen, terwijl dit wel het 

geval was buiten het raster in het westelijke reservaatsdeel. Kievit en Grutto haalden 

opnieuw 60-80% succes, voor de Tureluur pakte het net wat lager uit (Figuur 3). 

Vanwege het feit dat nagenoeg alle paren binnen de Haulerpolder achter het raster 

zaten, was het succes maatgevend voor (nagenoeg) de gehele lokale populatie. Het 

succes van de Kievit buiten het raster is gebaseerd op slechts twee territoria, waarvan 

één succesvol. Net als in 2018 trokken de kievitfamilies richting pas gemaaide agra-

rische percelen (op 17 mei vijf van de zeven families). Grutto- en tureluurfamilies 

bleven binnen het raster, maar op 31 mei zat één gruttofamilie in hergroeiend raaigras 

net erbuiten.  

 

 
 
Foto 6. Vos bij kievitsnest binnen het raster ( Haulerpolder, 18 april 2017, beelden cameraval). Red Fox at 
nest of Lapwing, in meadow protected with electric fence (camera trap). 
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Discussie 

 

Electrische rasters kunnen goede hulpmiddelen zijn bij het beschermen van lokale 

weidevogelpopulaties. Predatie kan er effectief mee worden verminderd (Jackson 

2001; Malpas et al. 2013). Rasters schrikken grote zoogroofdieren op twee manieren 

af: hetzij als fysieke barrière en/of door gedragswijziging na een onaangename erva-

ring met een elektrische schok. Door het creëren van exclosures waar Vos en Das 

niet kunnen komen, ontstaan er gebieden waar vogels zich graag vestigen, vermoe-

delijk omdat ze er niet voortdurend worden gestoord door potentiële nestrovers en 

zich daarom ‘veiliger’ voelen. In de Haulerpolder is dit vooral goed te zien in 2018 

en 2019, in de jaren met het meest ‘waterdichte’ raster (Figuur 4).   

 

  

 

 

 

 
 
 
 
Figuur 4. Aandeel paren van Kievit, Grutto en Ture-
luur dat met succes broedde in de Haulerpolder in 
1994-2019. Proportion of Lapwing, Black-tailed 
Godwit and Redshank pairs that successfully raised 
young in Haulerpolder in 1994-2019. 

 

Uit onderzoek in Engeland bleek dat weidevogels broedend buiten een raster zich na 

predatie voor hun tweede legsel verplaatsten naar een broedplek binnen de rasters 

(RSPB 2019). Het jaar daarop vonden zij dat een groter deel van de kieviten hun 

eerste nesten binnen het raster begon; inmiddels nestelen daar nu de meeste kieviten 

en is hun broedsucces veel hoger. De analyse van Engelse studies in reservaten laat 

zien dat de reproductie van steltlopers in reservaten met adequate rasters sterk is ver-

beterd (RSPB 2019). De overleving van kievitsnesten bedroeg er gemiddeld 78%, 

meer dan de veronderstelde 45-50% die nodig is voor een stabiele populatie. Er is 

minder informatie over effecten op andere steltlopers, maar er zijn aanwijzingen dat 
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Tureluur, Grutto en Watersnip meeprofiteren. In twee studies bleken de gecombi-

neerde overlevingskansen van nesten van Kievit, Tureluur en Grutto significant (2.3 

maal) hoger dan buiten het raster. De eerste bevindingen in de Haulerpolder, uitge-

zonderd de mislukte opzet in 2016, lijken redelijk aan te sluiten op deze bevindingen. 

De uit cameraval-onderzoek zichtbaar geworden hoofdpredator, de Vos, blijkt met 

de plaatsing van de rasters aanzienlijk minder impact te hebben. Vooralsnog lijkt zijn 

rol niet door een andere nestpredator te zijn overgenomen. 

De toename van het aantal uitgekomen nesten is natuurlijk mooi, maar het draait 

natuurlijk om wat er uiteindelijk op de wieken komt. Met behulp van radiozendertjes 

is aangetoond dat de kuikenoverleving van Kieviten hoger was binnen de rasters dan 

daarbuiten (Rickenbach et al. 2011). Het hogere nestsucces in combinatie met  ho-

gere kuikenoverleving (overigens in reservaten met geschikt kuikenhabitat) vertaalde 

zich blijkens diverse Engelse studies naar hoge reproductiecijfers bij de Kievit, hoog 

genoeg om de populatie te laten groeien. Inzet van rasters bleek hierbij effectiever 

dan vossenbestrijding (voldoende reproductie voor stabiele populatie of lichte groei) 

en veel effectiever dan geen enkele vorm van predatiebeheer (reproductietekort en 

afname). 

De reproductie in de Haulerpolder is niet intensief genoeg onderzocht om uitspraken 

te kunnen doen over het aantal vliegvlugge jongen per paar per soort. De families 

van Grutto en Tureluur bleven hoofdzakelijk achter het raster en daar was voldoende 

habitat voor kuikens te vinden (ijl bloemrijk grasland en smalle slikkige oevers langs 

sloten). Bij de Kievit bleek dit minder het geval. Het ijle hooiland was blijkbaar voor 

de meeste kuikens onvoldoende geschikt om goed te kunnen foerageren. Ze weken 

uit naar pas gemaaide agrarische percelen net buiten het reservaat. Hier heeft in 2019 

waarschijnlijk de nodige sterfte plaatsgevonden, gebaseerd op het teruglopende aan-

tal ouderparen met jongen van 6 op 17 mei naar slechts 1 op 31 mei. In het reservaat 

werd geen terugval in aantal jongenvoerende ouderparen gezien (op beide genoemde 

data twee). 

Het opzoeken van gemaaid raaigras is vragen om problemen voor kievitkuikens, 

want zeker in mei zijn deze graslanden het domein van diverse soorten gevleugelde 

predatoren. Dit laat ook direct de beperking van uitrasteren zien, wanneer het op-

groeihabitat van kuikens binnen het raster niet op orde is. Voor wat betreft de Kievit 

is er dus nog werk aan de winkel in de Haulerpolder. 

Een andere bodembroeder die mogelijk profiteert van het rasterwerk is de Grauwe 

Gans Anser anser. In 2019 bevonden zich vier paartjes achter het raster, die alle kui-

kens uit het ei zagen kruipen. Hiervan werden er met zekerheid 22 vliegvlug! Voor 

wat grotere ganzenkuikens is het fysiek onmogelijk om het raster te passeren (Foto 

7), ze verbleven daarom gedwongen in ‘veilig’ gebied, ondanks het lonkende zicht 

op sappig eiwitrijk raaigras aan de andere kant van het raster. 

Mocht het succes de komende jaren zich voorzetten en ook het kuikenhabitat voor 

de Kievit verbeteren, dan is een toename van de steltloperpopulatie te verwachten. 

De startaantallen zijn echter wel erg laag. Een bijkomend knelpunt is dat de Hauler-

polder steeds meer geïsoleerd komt te liggen ten opzichte van andere kerngebieden 

(voor zover daar nog sprake van is). De kans is klein dat er bijvoorbeeld Grutto’s 
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komen overwaaien vanuit de meest nabijgelegen wegkwijnende populaties in de 

Eenerstukken bij Norg en het Drentsche Aa gebied. Ze zullen zich moeten herstellen 

vanuit een kleine lokale populatie van 6-7 paar. Zou dat lukken? Wellicht is dat beter 

mogelijk voor de meer mobiele en pionierende Tureluurs en Kieviten. 

 

 
 
Foto 7. Kuiken van Grauwe Gans vlucht weg langs het raster; op deze leeftijd kunnen ze er niet meer on-
derdoor ( Haulerpolder   17 mei 2019, Bert Dijkstra). Greylag Goose gosling escaping along the electric 
fence, which is a barrier that cannot be passed by older goslings. 

 

Dank 

Douwe Visser, die naast het opnemen van de waterstanden in de peilbuizen ook sterk 

betrokken is bij het wel en wee van de vogels in de Haulerpolder, installeerde het 

eerste raster in 2016. Hans Ananias (Vereniging Natuurmonumenten) en Douwe Vis-

ser assisteerden bij het plaatsen van de verbeterde versie van het raster in 2017. Enit 

Scholten en Marten Pothof (beiden Vereniging Natuurmonumenten) durfden te in-

vesteren in het stevige vaste raster. Niet op de laatste plaats dank aan de groep vrij-

willigers, waaronder Nico Rommes, die gedurende het broedseizoen met een bos-

maaier de stroomdraden vrijhielden van opschietende grassen en kruiden. 
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Dijkstra B. 2019.  Effect of anti-predator fences on the breeding success of 

meadow birds in the Haulerpolder. Drentse Vogels 33: 40-54. 

After decades of decrease and many years of poor reproduction by waders in the 

meadow bird sanctuary Haulerpolder, partly as a result of nest predation by mainly 

Foxes Vulpes vulpes, in 2016 an experiment with fences against mammalian preda-

tors was started. In 2016 an electric sheep fence was erected along several plots (1.4 

ha) that were separated by ditches, but its efficiency as predator deterrent was re-

duced because the vegetation beneath the fence was not mown, resulting in power 

loss of electricity. Foxes freely crossed the fence and neither breeding density nor 

breeding success improved. In 2017 electric wires were used as predator-exclusion 

fence instead of nets (1.9 ha), but as the vegetation below wires was not cut, protec-

tion efficiency was again reduced in the course of the breeding season. Breeding 

numbers within the fenced plots were similar to those outside fenced plots, but breed-

ing success improved and predation by Foxes was reduced to a single Lapwing nest 

(proven by camera trap). In 2018, the fenced area was enlarged (20 ha), protection 

improved by adding wires close to the ground and vegetation beneath the wires was 

kept short throughout the season. A large part of the local meadow bird population 

bred within the fenced area and breeding success was high compared to 2016. In 

2019, almost all waders were breeding within the fenced area and breeding success 

was similar to 2017 and 2018. During the last few years the local population re-

mained stable. 
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