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Samenvatting
Het gaat niet goed met vogels van het agrarish landschap. Sinds 1990 zijn de aantallen
van 27 soorten van het open agrarisch landschap met bijna 70% afgenomen, zowel
landelijk als in de provincie Noord-Brabant. In 2016 is het nieuwe stelsel voor
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) opgestart, om de achteruitgang te
stoppen. In het nieuwe stelsel verschoof de aandacht naar het versterken van
leefgebieden van doelsoorten middels een gebiedsgerichte aanpak. Binnen hiervoor
begrensde werkgebieden voeren agrarische collectieven agrarisch natuurbeheer uit. Er
zijn zes agrarische leefgebieden in Brabant. De grootste oppervlakte aan beheer is
afgesloten in de leefgebieden Open akkerland op klei, Open akkerland op zand, Open
grasland en Droge dooradering vochtig. Deze analyse heeft tot doel, met behulp van de
beschikbare data, toch een antwoord te geven op de hoofdvraag “Heeft het agrarisch
natuurbeheer een effect op de populaties van de doelsoorten in de gebieden waar
agrarisch natuurbeheer is afgesloten in Brabant?”.
De twee werkgebieden waar monitoring plaatsvindt met betrekking tot akkervogels zijn
Steenbergen Noord en Oude Doorn, beiden in het leefgebied Open akkers op klei. Voor
het leefgebied Droge dooradering vochtig is monitoring uitgevoerd in de werkgebieden
Buulder Aa en Groote Heide. In deze gebieden zijn de tellingen uitgevoerd volgens de
MAS methodiek, met uitzondering van de broedperiode in Oude Doorn. Hier is de data
verzameld volgens de BMP methodiek en heeft een bewerking van de dataset
plaatsgevonden om de gegevens te kunnen vergelijken. In het leefgebied Open
grasland, het leefgebied van weidevogels, vindt monitoring plaats in de werkgebieden
Lange Bruggert, Heesbeensche uiterwaard, Lith, Maasdonk en Ravenstein volgens de
BTS methodiek en door het opsporen van nesten.
In werkgebied Steenbergen Noord is de soortenrijkdom zowel in de winter als in de
broedperiode hoger geworden sinds de invoering van het ANLb. In de periode vanaf
2016 is tevens het aantal aanwezige specifieke doelsoorten toegenomen. Op locaties
met beheer zijn structureel meer soorten en hogere aantallen aanwezig sinds de
invoering van het ANLb. Een kritische soort als Patrijs komt alleen voor op locaties met
beheer. Idividuele telcirkels met de beste resultaten zijn telcirkels met beheerpakket
“Wintervoedselakker”, “Meerjarige vogelakker” of “Patrijzenrand”.
In werkgebied Oude Doorn is een toenemende trend in de soortenrijkdom gedurende
de broedperiode en een stabiele trend in de winter. Het aantal territoria van specifieke
doelsoorten in de broedperiode is eveneens toegenomen sinds de start van de
tellingen. Op locaties met beheer is de soortenrijkdom en de talrijkheid hoger dan op
locaties zonder beheer. Specifieke doelsoorten als Veldleeuwerik en Patrijs hebben
ruim twee keer zo veel territoria op locaties met beheer. Individuele telcirkels die goed
scoren zijn met name telcirkels met beheerpakket “Bloemenblok”.
Door het beperkt aantal getelde winters en broedseizoenen zijn voor Buulder Aa en
Groote heide nog geen goede conclusies te trekken. Er is wel al goed zichtbaar dat er
meer territoria van broedvogels, hogere aantallen overwinteraars en een hogere
soortenrijkdom aanwezig zijn op locaties met beheer. Locaties met de beheerpakketten
“Botanisch hooiland” en “Wintervoedselakker” hebben de beste resultaten.
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Het aantal broedparen van zes kritische soorten weidevogels is, in de werkgebieden in
het leefgebied Open grasland, toegenomen sinds de invoering van het ANLb. Op
locaties met beheerpakketten met kruidenrijk plasdras worden de beste resultaten ten
aanzien van broedparen weidevogels behaald. Een negatieve kanttekening is dat de
reproductie van Grutto en Wulp te laag zijn om stabiele populaties in stand te houden,
met uitzondering van werkgebied Heesbeensche uiterwaard.
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1. Inleiding
In 2011 is in ons land een start gemaakt met een meer gebiedsgerichte aanpak van
het agrarisch natuurbeheer. In Noord-Brabant is dit toentertijd gecoördineerd door het
Coordinatiepunt Landschapsbeheer en de ZLTO. Voor de in dit rapport beschreven
gebieden geldt dit voor de werkgebieden Steenbergen Noord, Lange Bruggert en
Beerse Overlaet. Vanaf 2016 is in ons land gestart met een nieuw stelsel voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer waarbij de uitvoering kwam te liggen bij de
'Collectieven'; coöperaties voor agarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer. Het
beheer in de oude werkgebieden is verbeterd en uitgebreid en er is beheer afgesloten
in nieuwe wekgebieden. Om de effecten van een meer gebiedsgerichte aanpak van het
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op populaties van soorten in beeld te
krijgen is meerjarige monitoring nodig: 'meten is weten'. De resultaten van de
beheermonitoring waarvoor de collectieven verantwoordelijk zijn, worden in dit rapport
beschreven. Naast de beheermonitoring is er ook beleidsmonitoring die in opdracht van
de Provincie Noord-Brabant wordt uitgevoerd. De resultaten van de beleidsmonitoring
zullen naar verwachting begin 2022 gepresenteerd worden.

1.1

Kader en aanleiding

Sinds 1990 is het aantal broedvogels van 27 soorten, die in sterke mate afhankelijk
zijn van het agrarisch landschap, sterk afgenomen (Figuur 1). Erf- en struweelvogels
laten een stabiele trend zien, maar soorten van het open agrarisch landschap zijn met
bijna 70% afgenomen.

Figuur 1 Weergave van de aantalsontwikkeling van 27 soorten boerenlandvogels in Nederland vanaf 1990. De rode lijn geeft de trend
van soorten van het open boerenland weer, de blauwe lijn de trend van soorten van erven en struwelen. (Kleyheeg, Vogelzang, van
der Zee, & Veenstra, 2020)
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Akker- en weidevogels in Noord-Brabant volgen de landelijke trend. Figuur 2 laat de
trend zien van vier karakteristieke vogels van het open agrarische landschap in NoordBrabant. Alle vier de soorten zijn meer dan gehalveerd sinds 1994, waarbij van Grutto
nog ongeveer 20% van de broedpopulatie ten opzichte van 1994 over is.

Figuur 2 Broedvogelindex van enkele kenmerkende akker- en weidevogels in Noord-Brabant tussen 1994 en 2020. (van de Boogaard,
Franken, van der Linden, & van de Staaij, 2021)

Om de achteruitgang een halt toe te roepen is in 2016 het nieuwe stelsel voor
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer opgestart, waarbinnen agrarische collectieven
beheerpakketten kunnen afsluiten met grondgebruikers. In het nieuwe stelsel
verschoof de aandacht naar het versterken van leefgebieden van doelsoorten middels
een gebiedsgerichte aanpak. Iedere provincie heeft hiervoor leefgebieden aangewezen,
waarbinnen beheer kan worden afgesloten. Er zijn zes agrarische leefgebieden in
Brabant: Open akkerland op klei (OAK) Open akkerland op zand (OAZ), Open grasland
(OG), Natte dooradering (ND) en Droge dooradering vochtig (DDV). De grootste
oppervlakte aan beheer is afgesloten in de leefgebieden OAK, OAZ, OG en DDV. Voor
alle leefgebieden heeft Alterra in opdracht van de provincie instapcriteria geformuleerd
waar het af te sluiten beheer minimaal aan moet voldoen. Deze criteria vormden de
basis voor de gebiedsgerichte aanpak van de collectieven. Binnen hiervoor begrensde
werkgebieden voeren agrarische collectieven agrarisch natuurbeheer uit.

1.2

Probleemstelling

Er is nog weinig zicht op de effecten van het gevoerde collectieve beheer, in de diverse
werkgebieden binnen de provincie Noord-Brabant, op overwinterende en broedende
akker- en weidevogels.
Er zijn 24 werkgebieden door de collectieven begrensd, waar beheer wordt uitgevoerd
(Figuur 3). Van deze werkgebieden vindt maar in een beperkt deel monitoring plaats
7

op akker- en weidevogels (Figuur 4). De werkgebieden die in dit rapport worden
besproken betreffen de werkgebieden waar, in opdracht van de collectieven, data
wordt verzameld over akker- en weidevogels. Dit zijn tevens de gebieden waar het
grootste deel van het ANLb-budget wordt ingezet. Het veldwerk wordt met veel
enthousiasme gedaan door vrijwilligers en medewerkers van landschapsbeheer, maar
er zijn nauwelijks grondige analyses uitgevoerd sinds de start van de tellingen.

Figuur 3 Spreiding van de ANLb leefgebieden, verdeeld over 24 werkgebieden, in Noord-Brabant.
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Figuur 4 Werkgebieden waar monitoring plaatsvindt.

1.3

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag:
• Heeft het agrarisch natuurbeheer een effect op de populaties van de doelsoorten
in de gebieden waar agrarisch natuurbeheer is afgesloten in Brabant?
De deelvragen met betrekking tot akkervogels luiden als volgt:
1. Wat is de trend van wintervogels en van broedvogels sinds de start van de
tellingen met betrekking tot: a) de soortenrijkdom en b) aantallen van tien
specifieke doelsoorten?
2. Is er een verschil in de trend tussen telpunten met en telpunten zonder beheer
met betrekking tot: a) de soortenrijkdom en b) aantallen van tien specifieke
doelsoorten?
3. Welke 10 telpunten scoren het hoogst voor wintervogels en voor broedvogels
met betrekking tot: a) de soortenrijkdom en b) aantallen van tien specifieke
doelsoorten?
De deelvragen met betrekking tot weidevogels luiden als volgt:
4. Is er een toename in het aantal broedparen aan weidevogels in de betreffende
werkgebieden?
5. Wat is het aandeel Grutto en Wulp dat succesvol jongen groot weet te brengen?
6. Op welke beheertypen zijn de meeste legsels van weidevogels vastgelegd?
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2. Methodiek
In dit hoofdstuk wordt de gevolgde methodiek omschreven. De focus ligt hierbij op de
de analyse van de data, maar er wordt ook stilgestaan bij de totstandkoming van de
gebruikte datasets.

2.1

Literatuurstudie

Er is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd. Door het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer aangeleverde rapportages van soortgelijke analyses maakten deel
uit van deze literatuurstudie, zodat een vergelijkbare analyse kon worden uitgevoerd
en resultaten tegen elkaar afgezet kunnen worden.

2.2

Verzameling data

Binnen enkele door de collectieven begrensde werkgebieden vindt monitoring plaats.
Dit betreft vier werkgebieden met betrekking tot akker- en struweelvogels en vijf
werkgebieden met betrekking tot weidevogels.
Met betrekking tot akker- en struweelvogels vindt monitoring plaats in de
werkgebieden Steenbergen Noord en Oude Doorn in het westen van Noord-Brabant en
de werkgebieden Groote Heide en Buulder Aa in het oosten van de provincie.
Steenbergen Noord en Oude Doorn liggen in het werkgebied van Collectief ANB WestBrabant (Collectief West). Groote Heide en Buulder Aa liggen in het werkgebied van
Collectief ANB Midden-Brabant (Collectief Midden). In deze rapportage wordt voor al
deze gebieden ingezoomd op de doelsoorten van het open akkerlandschap.
Met betrekking tot weidevogels worden de werkgebieden Lith, Maasdonk en Ravenstein
in het werkgebied van Collectief ANB Oost-Brabant gemonitord en de werkgebieden
Lange Bruggert en Heesbeensche uiterwaard in het werkgebied van Collectief West.
Om de uniformiteit in de tellingen te waarborgen is gekozen om zo veel als mogelijk
volgens eenzelfde protocol te werken. Er wordt in de meeste werkgebieden gebruik
gemaakt van het protocol Meetnet Agrarische Soorten (MAS), één van de telprojecten
van Sovon Vogelonderzoek Nederland (Teunissen, Wiersma, de Jong, Kleyheeg, &
Vergeer, 2019).
In hoofdlijnen houdt de systematiek van MAS in dat op elk telpunt gedurende tien
minuten alle vogels binnen een straal van 300 meter worden geteld en genoteerd. Elke
waarneming wordt voorzien van een broedcode en ingevoerd via AviMap (Figuur 5).
(Teunissen, Wiersma, de Jong, Kleyheeg, & Vergeer, 2019)
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Figuur 5 Invoer in het veld via AviMap.

De vereenvoudigde broedcodes vanuit MAS zijn terug te vinden in Tabel 1.
Broedcode
0
1
2
3
4
5

Betekenis
Individu of groep, niet plaatsgebonden
Adult in broedbiotoop
Paar in broedbiotoop
Territioriaal gedrag
Nestindicatief gedrag
Vastgesteld nest

Tabel 1 Vereenvoudigde broedcodes gebruikt in MAS. (Teunissen, Wiersma, de Jong, Kleyheeg, & Vergeer, 2019)

Sinds de winter van 2011-2012 en het broedseizoen 2012 worden door vrijwilligers
tellingen uitgevoerd. In werkgebied Steenbergen Noord zijn tellingen uitgevoerd
gedurende de winters van 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2018-2019, 2019-2020
en 2020-2021. Er zijn tevens tellingen uitgevoerd gedurende de broedseizoenen van
2012, 2013, 2014, 2019, 2020 en 2021.
In het werkgebied Oude Doorn worden sinds 2017 tellingen uitgevoerd volgens de
methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) voor broedvogels en volgens
de MAS methodiek voor overwinteraars (Figuur 6).
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Figuur 6 Overwinterende akkervogels, met name Groenling, in een akkerrand.

Binnen het BMP zijn diverse vormen van tellingen opgezet, gericht op specifieke
groepen broedvogels. Zo richt de meest uitgebreide vorm, BMP-A zich op alle vogels.
In BMP-B worden alleen bijzondere soorten meegenomen in de telling, wat erop
neerkomt dat een lijst van 39 meest algemene soorten buiten beschouwing worden
gelaten. Voor de monitoring van het ANLb wordt gebruik gemaakt van de methodiek
van BMP-W, de vorm gericht op akker- en weidevogels. Er worden meer soorten
meegenomen in de tellingen dan alleen akker- en weidevogels, vergelijkbaar met de
lijst uit BMP-B. In de periode april tot en met juni worden in totaal vijf veldbezoeken
afgelegd, waarbij waarnemingen van territoriale vogels worden vastgelegd in AviMap.
Er zijn in totaal 16 broedcodes die kunnen worden ingevoerd. Broedcodes 0 en 1 zijn
vergelijkbaar met de codes vanuit de MAS methodiek. Boven deze codes zijn de BMP
broedcodes specifieker uitgewerkt dan de vereenvoudigde MAS broedcodes. (Vergeer,
van Dijk, Boele, & van Bruggen, 2016)
In de werkgebieden Groote Heide en Buulder Aa is volgens de systematiek van MAS
geteld tijdens de broedseizoenen 2019, 2020 en 2021. Gedurende de winters van
2019-2020 en 2020-2021 zijn eveneens MAS tellingen uitgevoerd in de winterperiode.
In de werkgebieden Lange Bruggert en Heesbeensche uiterwaard wordt sinds 2016
geteld volgens de Bruto Territoriaal Succes (BTS) methodiek. BTS tellingen zijn met
name opgezet om inzicht te krijgen in het broedsucces van Grutto (Boerenlandvogels
Nederland, z.d.). Er wordt een broedparentelling uitgevoerd vlak voor het uitkomen
van de eerste eieren. Daarna wordt een gezinnentelling uitgevoerd, voordat de jongen
vliegvlug zijn. De exacte data van de tellingen zijn afhankelijk van de start van het
broedseizoen. In een goed voorjaar met betrekking tot de weersomstandigheden kan
dit eerder zijn dan in een slecht voorjaar. Naast de BTS tellingen worden nesten van
alle weidevogels opgespoord en op locatie geregistreerd. Alle verkregen gegevens
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worden via de database database Boerenlandvogelbescherming Nederland van
LandschappenNL ingevoerd.
In de werkgebieden Lith, Maasdonk en Ravenstein worden eveneens sinds 2016 BTS
tellingen uitgevoerd en worden nestvondsten van alle weidevogels geregistreerd.
In Tabel 2 is terug te zien welke methodiek is toegepast in welk werkgebied.
Werkgebied
Steenbergen Noord
Oude Doorn
Groote heide
Buulder Aa
Lange Bruggert

Overwinterende
akkervogels
MAS
MAS
MAS
MAS

Heesbeensche
uiterwaard
Lith
Maasdonk
Ravenstein

Broedende
akkervogels
MAS
BMP
MAS
MAS

Weidevogels

BTS (en losse
nestvondsten)
BTS (en losse
nestvondsten)
BTS (en losse
nestvondsten)
BTS (en losse
nestvondsten)
BTS (en losse
nestvondsten)

Tabel 2 Overzicht van toegepaste methodieken per werkgebied.

2.3

Data analyse

Bij het analyseren van de data is gebruik gemaakt van diverse datasets, beschikbaar
gesteld door de opdrachtgever, vanuit AviMap. Het betreft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dataset met de beheergebieden in Collectief West;
Een dataset met de beheergebieden in Collectief Midden;
Een dataset met de beheergebieden in Collectief Oost;
Een dataset met alle uitgevoerde tellingen volgens de MAS methodiek in de
winterperiode;
Een dataset met alle uitgevoerde tellingen volgens de MAS methodiek in de
broedseizoenen;
Een dataset met alle uitgevoerde tellingen volgens de BMP methodiek in de
broedperiode voor werkgebied Oude Doorn;
Een dataset met alle uitgevoerde tellingen volgens de MAS methodiek in de
winterperiode voor werkgebied Oude Doorn;
Datasets met betrekking tot uitgevoerde tellingen volgens de BTS methodiek
voor alle werkgebieden gericht op weidevogels;
Een set met analyses en figuren ten aanzien van weidevogels, uitgevoerd door
Jochem Sloothaak namens de opdrachtgever;
Shapefiles van de verschillende datasets.

In QGIS en in Excel zijn bewerkingen uitgevoerd van de data om de hoofdvraag en de
deelvragen te kunnen beantwoorden.
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2.3.1 Bewerkingen datasets
Om de volgens de BMP methodiek uitgevoerde tellingen te kunnen vergelijken met de
uitgevoerde tellingen volgens de MAS methodiek heeft een bewerking plaatsgevonden.
Voor werkgebied Oude Doorn zijn de telpunten uit de MAS wintertellingen als basis
genomen voor het creeëren van telpunten gedurende de broedperiode. Tijdens de
broedperiode zijn in werkgebied Oude Doorn transecten gelopen, waarlangs is geteld,
in plaats van een statische telling op een telpunt. Telpunten uit de MAS wintertellingen
langs deze transecten zijn geselecteerd om te fungeren als telpunt tijdens de
broedperiode.
Vervolgens is om alle telpunten heen in QGIS een buffer van 300 meter aangebracht.
Deze buffer komt overeen met de afstand tot een telpunt, waarbinnen volgens de MAS
methodiek vogels geteld worden. Hiermee ontstaat een telcirkel van 300 meter rondom
een telpunt. Met deze telcirkels zijn alle waarnemingen uitgesneden uit de datasets.
Waarnemingen buiten een telcirkel zijn dus niet meegenomen in deze analyse. Er is
gekozen om te werken met alle losse waarnemingen vanuit de afzonderlijke bezoeken
en niet met geclusterde territoria. Op deze manier is de data verkregen via de BMP
methodiek in werkgebied Oude Doorn te vergelijken met de data verkregen via de MAS
methodiek in de andere werkgebieden. Bij de MAS methodiek wordt immers ook geen
gebruik gemaakt van clustering van losse waarnemingen tot geclusterde territoria.
Losse waarnemingen zijn daarnaast op een exacte locatie ingevoerd, terwijl
geclusterde territoriumstippen op een andere locatie terecht kunnen komen.

2.3.2 Beheer of geen beheer
De telcirkels in de gebieden met betrekking tot akkervogels zijn verdeeld in drie
categorieën:
1. Telcirkels met beheer;
2. Telcirkels zonder beheer;
3. Telcirkels in een referentiegebied.
Voorbeelden van deze categoreën telcirkels zijn terug te vinden in bijlagen 1 t/m 3.
Een overzicht van de telcirkels per werkgebied zijn weergegeven in bijlagen 4 t/m 7.
De eerste twee categorieën betreffen telcirkels die zich bevinden binnen het kerngebied
waar agrarisch natuurbeheer aanwezig is. De derde categorie betreffen telcirkels in een
referentiegebied. Dit is een gebied dat zich net buiten het kerngebied bevind en waar
geen beheerpakketten volgens agrarisch natuurbeheer aanwezig zijn. Voor de
kerngebieden behorende tot Collectief Midden zijn alleen de eerste twee categorieën
aanwezig. Hier is geen referentiegebied gemonitord. In werkgebied Steenbergen Noord
zijn zes referentie telcirkels geteld in de periode 2011-2014 en slechts drie in de
periode 2019-2021. In deze laatste periode zijn 22 telcirkels met beheer geteld. In
werkgebied Oude Doorn is er meer balans tussen het aantal bezochte telcirkels met
beheer, zonde beheer of in een referentiegebied. Van alle typen telcirkels zijn in
werkgebied Oude Doorn jaarlijks gemiddeld negen telcirkels geteld.
Per telcirkel is geanalyseerd in welke jaren er één of meerdere beheerpakketten
aanwezig zijn geweest binnen de telcirkel. Telcirkels met alleen beheerpakketten
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gericht op verbetering van de waterkwaliteit zijn als “ telcirkels zonder beheer” in de
analyse meegenomen. Dit betreft bijvoorbeeld het pakket A19a.35.001, ARBbouwland-GLB op klei (4 of 3 m breed). De veronderstelling is dat deze
beheerpakketten geen invloed hebben op de aanwezigheid van akker- en weidevogels.
Alle telcirkels zijn visueel beoordeeld en geselecteerd in één van de drie categorieën.
Belangrijke uitgangspunten om een telcirkel in de 1e categorie, “telcirkels met beheer”,
te laten vallen waren:
1. Als het telpunt zich in of tegen een beheerpakket aan bevindt valt deze sowieso
in de categorie “telcirkels met beheer”, ongeacht het aandeel van
beheerpakketten binnen het areaal van de telcirkel;
2. Als de telcirkel voor minimaal 5% van het areaal aan beheerpakketten bevat.

2.3.3 Bijzonderheden met betrekking tot datasets en analyses
De deelvragen met betrekking tot akkervogels vallen uiteen in drie thema’s: trends,
verschillen tussen telpunten met en telpunten zonder beheer en top 10 telpunten. Bij
de beantwoording van de vragen wordt steeds onderscheid gemaakt tussen
winterperiode en broedseizoen. Naast de periode in het jaar is binnen elk thema
onderscheid gemaakt in soortenrijkdom en aantallen van tien specifieke doelsoorten.
Voor de winterperiode is gekeken naar de gemiddelde maximale aantallen per telcirkel
voor de specifieke doelsoorten. Er wordt gekeken naar het maximum per
winterseizoen, omdat dezelfde individuen bij iedere telling opnieuw ingevoerd kunnen
worden. De totale aantallen kunnen hierdoor een niet realistisch beeld vertonen. Door
te werken met het maximale aantal van een bepaalde soort dat gedurende een
winterperiode is geteld op een specifiek telpunt, wordt hiervoor gecorrigeerd.
Voor de broedperiode zijn de aantallen op een andere manier gevisualiseerd. Dit heeft
er mee te maken dat de invoer tijdens de broedperiode minder gericht is op individuen,
maar op territoria of nesten. Ter voorbeeld: twee individuen, die door de teller als één
broedpaar worden beoordeeld, worden ingevoerd als “aantal = 1”. Hetzelfde geldt voor
een vastgesteld nest met diverse individuen. Om dezelfde reden wordt ook de top 10
voor de broedperiode anders gepresenteerd.
Voor de analyses van het broedseizoen zijn waarnemingen vanaf broedcode 0
meegenomen met betrekking tot de soortenrijkdom. Met betrekking tot de andere
vragen zijn alle waarnemingen vanaf broedcode 1 meegenomen in de analyse, zowel
voor de tellingen die zijn uitgevoerd volgens de MAS methodiek als de tellingen die zijn
uitgevoerd volgens de BMP methodiek. In beide gevallen staat broedcode 1 voor een
adult individu in broedbiotoop. Waarnemingen van zoogdieren, die eveneens via
AviMap zijn ingevoerd, worden voor beide periodes niet meegenomen in de analyse. In
de broedperiode is ook gekeken naar de maximale aantallen territoria van een soort
per telcirkel. Op deze manier wordt een overschatting van het aantal aanwezige
territoria voorkomen. Ter voorbeeld: In het broedseizoen van 2021 is vijf rondes geteld
op een specifiek telpunt. Gedurende deze vijf rondes wordt voor Kievit
achtereenvolgens 1, 3, 3, 2 en 1 territoria vastgesteld. Voor dit specifieke telpunt
levert dat een maximaal aantal van 3 territoria van Kievit op in dat broedseizoen.
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De soortenrijkdom is bepaald voor de totale soortenrijkdom aan vogels en de
soortenrijkdom aan vogels van het open agrarische landschap. In bijlage 8 staan de
kenmerkende soorten van het open agrarisch landschap vermeld.
Voor overwinterende vogels zijn niet alle tien de specifieke doelsoorten van belang.
Gele kwikstaart overwintert in Afrika, met name in het Sahelgebied (Vogelbescherming
Nederland, z.d.). De Nederlandse populatie Grasmussen overwintert eveneens in het
Sahelgebied, met name in de westelijke Sahel (Vogelbescherming Nederland, z.d.).
Van Roodborsttapuit is bekend dat deze, met name bij zachte winters, deels in
Nederland overwintert. Doorgaans trekt deze soort echter weg om de winter door te
brengen in het zuidwesten van Europa en het noorden van Afrika (Vogelbescherming
Nederland, z.d.).
De tien specifieke doelsoorten die in de analyse met betrekking tot akkervogels extra
aandacht krijgen zijn terug te vinden in Tabel 3.
Met betrekking tot weidevogels worden de specifieke doelsoorten Grutto en Wulp nader
bekeken bij de beantwoording van de weidevogel gerelateerde deelvragen.
Specifieke doelsoorten akkervogels
Fazant
Gele kwikstaart
Grasmus
Graspieper
Groenling
Patrijs
Putter
Roodborsttapuit
Torenvalk
Veldleeuwerik

Specifieke doelsoorten weidevogels
Grutto
Wulp

Tabel 3 Specifieke doelsoorten die in de analyse in meer detail worden bekeken voor zowel akkervogels als weidevogels.
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3. Resultaten akkervogels
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek met betrekking tot
akkervogels weergegeven. In elke paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen de
resultaten met betrekking tot wintervogels en de resultaten met betrekking tot
broedvogels.

3.1

Trends sinds start van tellingen

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op deelvraag 1: “Wat is de trend van
wintervogels en van broedvogels sinds de start van de tellingen met betrekking tot: a)
de soortenrijkdom en b) aantallen van tien specifieke doelsoorten?”

3.1.1 Trends met betrekking tot wintervogels
Deze paragraaf geeft de resultaten weer met betrekking tot trends bij wintervogels.
Soortenrijkdom
Figuur 7 geeft de soortenrijkdom weer in werkgebied Steenbergen Noord gedurende de
geïnventariseerde winters. De totale soortenrijkdom is sinds de start van het nieuwe
ANLb stelsel in 2016 toegenomen, van gemiddeld 43 soorten in de winters voor de
invoering tot gemiddeld 74 soorten in de winters daarna. Bij de soortenrijkdom van
vogels van het open akkerlandschap is geen duidelijk toenemende trend zichtbaar.

Figuur 7 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap tijdens de
geïnventariseerde winterperiodes in werkgebied Steenbergen Noord.

Figuur 8 geeft de trend weer van de totale soortenrijkdom en de soortenrijkdom aan
vogels van het open akkerlandschap in werkgebied Oude Doorn gedurende de winter.
Deze laten beiden een stabiele trend zien.
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Figuur 8 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap tijdens de
geïnventariseerde winterperiodes in werkgebied Oude Doorn.

In werkgebied Buulder Aa is pas twee winterperiodes geteld, waardoor nog geen
duidelijke trend waarneembaar is. Tussen beide winters is een afname te zien in de
totale soortenrijkdom, terwijl de soortenrijkdom aan vogels van het open
akkerlandschap gelijk is gebleven (Figuur 9).

Figuur 9 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap tijdens de
geïnventariseerde winterperiodes in werkgebied Buulder Aa.
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Figuur 10 toont de totale soortenrijkdom aan vogels en de soortenrijkdom aan vogels
van het open akkerlandschap in werkgebied Groote heide. Opvallend is het relatief lage
aantal vogels van het open akkerlandschap dat aanwezig is gedurende beide
winterperiodes. Doordat nog maar twee winters is geteld is er geen duidelijke trend
waarneembaar.

Figuur 10 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap tijdens de
geïnventariseerde winterperiodes in werkgebied Groote heide.

Aantallen specifieke doelsoorten
Figuur 11 en Figuur 12 geven het gemiddeld maximum weer van het aantal
overwinterende individuen van acht van de tien specifieke doelsoorten in werkgebied
Steenbergen Noord. In Figuur 12 zijn de gemiddelde maxima in een gestapelde garfiek
weergegeven.
Bij Fazant, Groenling en Veldleeuwerik is een afnemende trend waarneembaar.
Graspieper en Putter laten een toenemende trend zien. Bij Torenvalk, Patrijs en
Roodborsttapuit is het gemiddeld maximum aantal individuen per telpunt te laag om
een trend vast te stellen. Bij Groenling valt het hoge gemiddelde maximum in de
winter van 2011-2012 op. Dit is een flinke uitschieter ten opzichte van de andere
jaren.
Er is sprake van een duidelijk afnemende trend van het gemiddeld maximum voor alle
tien doelsoorten gezamenlijk, tot aan de invoering van het ANLb. Na 2016 is er een
lichte toename in het gemiddeld maximum aan overwinterende individuen van de
doelsoorten. Deze lichte toename wordt met name veroorzaakt door Graspieper, Putter
en Veldleeuwerik.
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Figuur 11 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in kerngebied Steenbergen Noord.

Figuur 12 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in kerngebied Steenbergen Noord, gestapeld.

Figuur 13 geeft het gemiddeld maximum van het aantal overwinterende individuen van
doelsoorten in werkgebied Oude Doorn weer. Figuur 14 toont hetzelfde beeld, maar
dan als gestapelde grafiek.
Net als in Steenbergen Noord valt op dat Groenling een winter heeft waarin de
gemiddelde maxima pieken ten opzichte van de andere winters. In dit geval betreft het
de winterperiode 2017-2018. Fazant is de enige soort met een toenemende trend over
alle winterperiodes heen. De gemiddelde maxima van Graspieper nemen daarentegen
iedere winter af. Van de andere doelsoorten is geen duidelijke trend waarneembaar.
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Figuur 13 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in werkgebied Oude Doorn.

Voor alle doelsoorten gezamenlijk is sprake van een aanvankelijke afname en
daaropvolgende toename in de meest recente winterperiode. Deze recente toename
wordt vooral veroorzaakt door Groenling en Putter. De hoge aantallen in de winter van
2017-2018 worden eveneens veroorzaakt door Groenling (Figuur 15). Zonder de hoge
piek van deze soort is een toenemende trend te zien.

Figuur 14 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in werkgebied Oude Doorn, gestapeld.
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Figuur 15 Hoge aantallen Groenling in de winter.

Figuur 16 en Figuur 17 geven het gemiddeld maximum aantal individuen weer per
telpunt in werkgebied Buulder Aa gedurende de geïnventariseerde winters. Omdat er
pas twee winters is geteld zijn er nog geen duidelijke trends waarneembaar.
Graspieper en Groenling zijn toegenomen tussen beide winters. Bij Putter,
Roodborsttapuit en Torenvalk is een afname zichtbaar. Gele kwikstaart, Grasmus,
Patrijs en Veldleeuwerik waren gedurende beide winters niet aanwezig. De gemiddelde
maxima van alle doelsoorten gezamenlijk laten een toename zien tussen beide winters.
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Figuur 16 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in werkgebied Buulder Aa.

Figuur 17 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in werkgebied Buulder Aa, gestapeld.

Figuur 18 en Figuur 19 geven het gemiddeld maximum van het aantal overwinterende
individuen van doelsoorten per telpunt weer in werkgebied Groote heide. Voor alle
doelsoorten gezamenlijk is een toename te zien in de gemiddelde maximale aantallen.
Deze toename wordt vooral veroorzaakt door Putter. Fazant, Gele kwikstaart, Grasmus
en Patrijs ontbreken gedurende de winterperiode in Groote heide. Een duidelijke trend
is nog niet vast te stellen, omdat nog maar twee winters is geteld.
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Figuur 18 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in werkgebied Groote heide.

Figuur 19 Gemiddeld maximum van het aantal overwinterende doelsoorten per telpunt in werkgebied Groote heide, gestapeld.
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3.1.2 Trends met betrekking tot broedvogels
Deze paragraaf geeft de resultaten weer met betrekking tot trends bij broedvogels.
Soortenrijkdom
In Figuur 20 is te zien dat de totale soortenrijkdom in het broedseizoen is toegenomen.
De soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap laten een stabiele trend
zien.

Figuur 20 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap tijdens de
geïnventariseerde broedseizoenen in werkgebied Steenbergen Noord.

Figuur 21 geeft de soortenrijkdom weer in werkgebied Oude Doorn. In werkgebied
Oude Doorn is sprake van een toenemende trend met betrekking tot de totale
soortenrijkdom aan broedvogels. Er is een stabiele trend zichtbaar met betrekking tot
de soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap.
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Figuur 21 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap tijdens de
geïnventariseerde broedseizoenen in werkgebied Oude Doorn.

In Figuur 22 is te zien dat de soortenrijkdom in werkgebied Buulder Aa een stabiele
trend laat zien in de drie broedseizoenen dat is geteld. Dit geldt zowel voor de totale
soortenrijkdom als de soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap.

Figuur 22 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open agrarisch landschap tijdens de
geïnventariseerde broedseizoenen in werkgebied Buulder Aa.

In werkgebied Groote heide is eveneens een stabiele trend zichtbaar met betrekking
tot de totale soortenrijkdom. De soortenrijkdom aan vogels van het open
akkerlandschap is licht toegenomen (Figuur 23). Ten opzichte van het andere
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werkgebied uit Collectief Midden, Buulder Aa, zijn er minder broedvogels van open
akkers aanwezig.

Figuur 23 Totale soortenrijkdom aan waargenomen vogels en soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap tijdens de
geïnventariseerde broedseizoenen in werkgebied Groote heide.

Aantallen specifieke doelsoorten
Figuur 24 toont het gemiddeld aantal territoria per telcirkel van de tien doelsoorten in
werkgebied Steenbergen Noord. Er zijn geen doelsoorten met een afnemende trend, al
zijn over de gehele linie in het meest recente broedseizoen voor alle soorten minder
territoria vastgesteld dan het broedseizoen daarvoor (Figuur 25). Alle tien de
doelsoorten gezamenlijk laten een toenemende trend zien in het gemiddeld aantal
territoria. In de jaren na de invoering van het ANLb zijn jaarlijks meer territoria
vastgesteld dan in de jaren daarvoor.

27

Figuur 24 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Steenbergen Noord.

Figuur 25 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Steenbergen Noord, gestapeld.

Figuur 26 en Figuur 27 tonen het gemiddeld aantal territoria van de tien doelsoorten in
werkgebied Oude Doorn. Alle specifieke doelsoorten, waaronder Grasmus (Figuur 28)
en Torenvalk (Figuur 29) laten een toenemende trend zien. De andere doelsoorten
hebben een min of meer stabiele trend. Gezamenlijk laten de tien doelsoorten een
toenemende trend zien met betrekking tot het gemiddeld aantal territoria per telcirkel.
Wat wel opvalt is de lichte daling bij de meeste doelsoorten met betrekking tot het
aantal territoria in het meest recente broedseizoen van 2021.
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Figuur 26 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Oude Doorn.

Figuur 27 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Oude Doorn, gestapeld.
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Figuur 28 Grasmus in werkgebied Oude Doorn.
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Figuur 29 Torenvalk in werkgebied Oude Doorn.

Figuur 30 en Figuur 31 tonen het gemiddeld aantal territoria van de tien doelsoorten in
werkgebied Buulder Aa. Fazant, Grasmus en Roodborsttapuit laten een toenemende
trend zien. Voor de andere aanwezige doelsoorten is geen duidelijke trend
waarneembaar. Datzelfde geldt voor het gemiddeld aantal territoria van alle
doelsoorten gezamenlijk.

Figuur 30 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Buulder Aa.
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Figuur 31 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Buulder Aa, gestapeld.

In werkgebied Groote heide is alleen een duidelijke trend waarneembaar voor
Grasmus, die een toenemende trend laat zien (Figuur 32). Alle doelsoorten gezamenlijk
laten geen duidelijke trend zien met betrekking tot het gemiddeld aantal territoria per
telcirkel (Figuur 33).

Figuur 32 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Groote heide.
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Figuur 33 Gemiddeld aantal territoria van 10 doelsoorten per bezochte telcirkel gedurende de geïnventariseerde broedperiodes in
werkgebied Groote heide, gestapeld.

3.2

Verschillen tussen telpunten met en zonder beheer

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op hoofdvraag 2: “Is er een verschil in
de trend tussen telpunten met en telpunten zonder beheer met betrekking tot: a) de
soortenrijkdom en b) aantallen van tien specifieke doelsoorten?”

3.2.1 Verschillen met betrekking tot wintervogels
Deze paragraaf geeft de resultaten weer met betrekking tot verschillen in de trends op
telpunten met en telpunten zonder beheer bij wintervogels.

Soortenrijkdom
Figuur 34 geeft weer dat in werkgebied Steenbergen Noord een toenemende trend is in
de totale soortenrijkdom aan overwinterende vogels en de soortenrijkdom aan vogels
van het open akkerlandschap bij telcirkels met beheer. Voor beide categorieën is de
soortenrijkdom na 2016 hoger dan voor 2016, het jaar van de invoering van het ANLb.
Deze trend is in iets mindere mate terug te zien bij de telcirkels zonder beheer, maar
met lagere aantallen. De soortenrijkdom voor beide categorieën bij de referentie
telcirkels is hoger dan bij telcirkels zonder beheer, maar hier is geen toenemende trend
zichtbaar.
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Figuur 34 Soortenrijkdom aan overwinterende vogels voor telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in werkgebied
Steenbergen Noord.

Figuur 35 toont de totale soortenrijkdom en de soortenrijkdom aan vogels van het
open akkerlandschap in werkgebied Oude Doorn. Er is een licht toenemende trend in
de soortenrijkdom voor beide categorieën bij telcirkels met beheer. De totale
soortenrijkdom aan overwinterende vogels in referentie telcirkels laat eveneens een
toenemende trend zien. Er is geen duidelijke trend zichtbaar in de soortenrijkdom bij
telcirkels zonder beheer. Opvallend is dat de hoogste totale soortenrijkdom behaald
werd bij telcirkels zonder beheer, in de eerste getelde winterperiode. De hoogste
soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap werd behaald bij telcirkels
met beheer.
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Figuur 35 Soortenrijkdom aan overwinterende vogels voor telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in werkgebied
Oude Doorn.

In Figuur 36 is te zien dat zowel de totale soortenrijkdom aan overwinterende vogels
als de soortenrijkdom aan vogels van het open akkerlandschap is afgenomen tussen
beide getelde winters. Dit geldt zowel voor telcirkels met als tekcirkels zonder beheer.
Omdat er slechts twee winters is geteld is er nog geen duidelijke trend vast te stellen.

Figuur 36 Soortenrijkdom aan overwinterende vogels voor telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied Buulder Aa.

Figuur 37 laat zien dat in werkgebied Groote heide tussen beide getelde winters zowel
de totale soortenrijkdom aan wintervogels als de soortenrijkdom aan overwinterende
vogels van het open akkerlandschap is gestegen bij telcirkels met beheer. Voor beide
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catgorieën is de soortenrijkdom bij telcirkels zonder beheer gelijk gebleven. Omdat er
slechts twee winters is geteld is er nog geen duidelijke trend waarneembaar.

Figuur 37 Soortenrijkdom aan overwinterende vogels voor telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied Groote
heide.

Aantallen specifieke doelsoorten
In Figuur 38 is te zien dat de hoogste gemiddelde maximale aantallen overwinteraars
van de tien specifieke doelsoorten gezamenlijk voorkomen op telcirkels in het
refrentiegebied. Figuur 65 en Figuur 66 in bijlage 9 laten per soort zien op welk type
telcirkel het aantal aanwezige overwinteraars het hoogst is. De hoge gemiddelde
maxima op telcirkels in het referentiegebied worden met name veroorzaakt door
Roodborsttapuit, Veldleeuwerik en Putter. Wat een rol speelt in deze hoge gemiddelde
maxima in het referentiegebied is dat er per winterperiode slechts bij twee tot vijf
referentie telcirkels is geteld, tegenover zeventien tot vierentwintig telcirkels met
beheer. Ter voorbeeld: In de winter van 2018-2019 waren er maximaal 149 individuen
van Veldleeuwerik aanwezig op telcirkels met beheer, tegenover 45 individuen op
referentie telcirkels. De 149 individuen waren verdeeld over vierentwintig telcirkels met
beheer. De 45 individuen waren verdeeld over slechts twee telcirkels in het
referentiegebied. Het gemiddeld aantal valt daardoor hoger uit op referentie telcirkels.
Bij telcirkels met beheer zijn ieder jaar hogere gemiddelde aantallen overwinteraars
aanwezig dan op telcirkels zonder beheer. De specifieke doelsoorten ontbreken hier
nagenoeg. Vanwege de geringe aantallen van veel van de doelsoorten is het lastig om
duidelijke trends vast te stellen. Grofweg kan gesteld worden dat er een afnemende
trend is voor de meeste doelsoorten bij referentie telcirkels. De uitzonderingen hierop
zijn Putter en Graspieper. Bij de telcirkels met beheer is met name voor Patrijs een
duidelijke afnemende trend zichtbaar. Ditzelfde geldt in iets mindere mate voor
Groenling. De enige specifieke doelsoort met een duidelijke toenemende trend bij
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telcirkels met beheer is Torenvalk. Het hoogste gemiddeld maximum per telcirkel werd
behaald in de winterperiode 2011-2012, maar de winterperiodes na de invoering van
ANLb scoren gezamenlijk hoger dan de winterperiodes daarvoor.

Figuur 38 Gemiddeld maximum per winter van de 10 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en
in telcirkels in het referentiegebied in werkgebied Steenbergen Noord, gestapeld.

In werkgebied Oude Doorn zijn de hoogste gemiddeld maximale aantallen
overwinteraars van de tien specifieke doelsoorten aanwezig op telcirkels met beheer
(Figuur 39). Het verschil is het grootst in vergelijking met referentie telcirkels. Op
telcirkels zonder beheer zijn de eerste twee winterperiodes nog bijna evenveel
overwinteraars aanwezig als op telcirkels met beheer. De laatste twee winterperiodes
zijn er ruimschoots meer overwinteraars aanwezig op telcirkels met beheer dan op de
andere twee typen telcirkels.
Figuur 67 en Figuur 68 in bijlage 9 geven de trends weer voor de acht van de tien
aanwezige specifieke doelsoorten met betrekking tot het gemiddeld maximum per type
telcirkel van het aantal individuen in werkgebied Oude Doorn. Gele kwikstaart en
Grasmus waren slechts één enkele winter in zeer lage aantallen aanwezig, waardoor de
grafieken van deze soorten niet zijn opgenomen. Putter, Roodborsttapuit en Fazant
laten een toenemende trend zien bij telcirkels met beheer. De telcirkels zonder beheer
volgen deze trend, maar met beduidend lagere aantallen. Er zijn geen duidelijke
verschillen in de trends voor telcirkels met beheer, zonder beheer en in het
referentiegebied.
Patrijs laat na een initiële afname een toenemende trend zien sinds de winter van
2018-2019. Ditzelfde geldt voor Groenling, die een hoge piek liet zien in de winter van
2017-2018. Veldleeuwerik had een relatief hoge piek in de winter van 2018-2019. De
gemiddelde maximale aantallen waren in die winter voor alle type telcirkels beduidend
hoger dan in de andere getelde winters. Voor de telcirkels zonder beheer is dit verschil
het sterkst.
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Figuur 39 Gemiddeld maximum per winter van de 10 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en
in telcirkels in het referentiegebied in werkgebied Oude Doorn, gestapeld.

In Figuur 40 en in Figuur 69, in bijlage 9, zijn de verschillen tussen telcirkels met en
zonder beheer te zien voor de zes aanwezige specifieke doelsoorten met betrekking tot
het gemiddeld maximum overwinterende vogels in werkgebied Buulder Aa. Op
telcirkels met beheer zijn in beide winterperiodes hogere gemiddeld maximale
aantallen aanwezig dan op telcirkels zonder beheer. Roodborsttapuit en Torenvalk zijn
de enige twee doelsoorten die aanwezig zijn in de winter op telcirkels zonder beheer.
Op telcirkels met beheer laten Graspieper, Fazant en Groenling een toenemende trend
zien en Roodborsttapuit, Putter en Torenvalk een afnemende trend. In totaal voor alle
aanwezige doelsoorten is het gemiddeld maximale aantal individuen toegenomen op
telcirkels met beheer en gelijk gebleven op telcirkels zonder beheer. De aantallen van
sommige doelsoorten zijn echter dusdanig laag dat, in combinatie met het geringe
aantal getelde winters, geen duidelijke trend is vast te stellen.
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Figuur 40 Gemiddeld maximum per winter van de 10 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer
in werkgebied Buulder Aa, gestapeld.

In Figuur 41 en in Figuur 70, in bijlage 9, zijn de verschillen te zien voor de zes
aanwezige specifieke doelsoorten met betrekking tot het gemiddeld maximum
overwinterende vogels per type telcirkel in werkgebied Groote heide. Op telcirkels met
beheer zijn in beide winterperiodes hogere gemiddeld maximale aantallen van de 10
doelsoorten aanwezig geweest dan op telcirkels zonder beheer. Torenvalk,
Roodborsttapuit en Putter (Figuur 42) zijn de enige drie doelsoorten die op telcirkels
zonder beheer voorkomen in de getelde winterperiodes, alle drie slechts in één van
beide winters. Groenling is de enige doelsoort die in beide getelde winters voorkomt op
telcirkels met beheer. Deze soort laat hier een toenemende trend zien. Voor alle
andere individuele doelsoorten is geen trend vast te stellen. Voor alle doelsoorten
gezamenlijk is er een toenemende trend waarneembaar op telcirkels met beheer. Op
telcirkels zonder beheer zijn de gemiddeld maximale aantallen gelijk gebleven tussen
beide winters.
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Figuur 41 Gemiddeld maximum per winter van de 10 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer
in werkgebied Groote heide, gestapeld.

Figuur 42 Putter op Cichorei.
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3.2.2 Verschillen met betrekking tot broedvogels
Deze paragraaf geeft de resultaten weer met betrekking tot verschillen in telpunten
met en telpunten zonder beheer bij broedvogels.
Soortenrijkdom
Figuur 43 toont de soortenrijkdom aan broedvogels in werkgebied Steenbergen Noord
voor drie typen telcirkels: met beheer, zonder beheer en in het referentiegebied. Er is
een toenemende trend te zien in de soortenrijkdom op telcirkels met beheer. Er is geen
duidelijke trend waarneembaar op telcirkels zonder beheer of referentie telcirkels. De
totale soortenrijkdom voor alle getelde broedseizoen toont aan dat er bijna 30 soorten
meer zijn waargenomen op telcirkels met beheer dan op telcirkels in het
referentiegebied en ruim 50 meer dan op telcirkels zonder beheer.

Figuur 43 Soortenrijkdom aan broedvogels voor telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in het referentiegebied in
werkgebied Steenbergen Noord.

Voor telcirkels met beheer is een toenemende trend zichtbaar in werkgebied Oude
Doorn met betrekking tot de soortenrijkdom aan broedvogels (Figuur 44). Op telcirkels
zonder beheer is deze trend in mindere mate ook zichtbaar. Voor telcirkels in het
referentiegebied is geen duidelijke trend waarneembaar. Er zijn 7 soorten broedvogels
meer aanwezig op telcirkels met beheer dan op telcirkels zonder beheer en 17 soorten
meer dan op telcirkels in het referentiegebied, voor alle getelde broedseizoenen
samen.
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Figuur 44 Soortenrijkdom aan broedvogels voor telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in het referentiegebied in
werkgebied Oude Doorn.

Figuur 45 laat geen duidelijke trend zien met betrekking tot de soortenrijkdom aan
broedvogels op telcirkels met en zonder beheer in werkgebied Buulder Aa. Wat wel
opvalt is het grote verschil in de soortenrijkdom tussen telcirkels met en telcirkels
zonder beheer. Op telcirkels met beheer zijn ruim twee keer zoveel soorten aanwezig.

Figuur 45 Soortenrijkdom aan broedvogels voor telcirkels met en telcirkels zonder beheer in kerngebied Buulder Aa.

Figuur 46 toont de soortenrijkdom aan broedvogels in werkgebied Groote heide op
telcirkels met en zonder beheer. Er is een stabiele trend waarneembaar voor beide
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typen telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom. De soortenrijkdom over alle
getelde broedseizoenen is hoger op telcirkels met als telcirkels zonder beheer.

Figuur 46 Soortenrijkdom aan broedvogels voor telcirkels met en telcirkels zonder beheer in werkgebied Groote heide.

Aantallen specifieke doelsoorten
Figuur 47 en bijlage 10 (Figuur 71 en Figuur 72) tonen de verschillen in het gemiddeld
maximaal aantal territoria per broedseizoen op telcirkels met beheer, telcirkels zonder
beheer en telcirkels in het referentiegebied in werkgebied Steenbergen Noord. Het
hoogste gemiddeld maximale aantal territoria van de tien doelsoorten was aanwezig in
het broedseizoen 2020 op referentie telcirkels. Van jaar tot jaar is steeds op een ander
type telcirkel gemiddeld per telcirkel het hoogste aantal territoria aanwezig.
Patrijs (Figuur 48) is nagenoeg alleen aanwezig op telcirkels met beheer. Alleen in het
broedseizoen van 2013 was deze soort aanwezig in het referentiegebied. Op telcirkels
zonder beheer in Steenbergen Noord komt Patrijs niet voor.
Gele kwikstaart, Graspieper en Groenling zijn overwegend meer aanwezig op telcirkels
zonder beheer of telcirkels in het referentiegebied. Voor de andere doelsoorten wisselt
het sterk van jaar tot jaar binnen welk type telcirkel zich de hoogste gemiddelde
aantallen territoria bevinden.
Putter ontbreekt in 2021 volledig als broedvogel binnen werkgebied Steenbergen
Noord, ongeacht of er beheer aanwezig is of niet.
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Figuur 47 Gemiddeld aantal territoria van de tien doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en
referentiepunten in werkgebied Steenbergen Noord. Vanaf 2019 zijn slechts 3 referentiepunten geteld, waarbij op één punt
vanuit een provinciale subsidieregeling biotoopverbetering is uitgevoerd. Op dit punt werd steeds een hoog aantal territoria aan
doelsoorten aangetroffen.

Figuur 48 Mannetje Patrijs.

In werkgebied Oude Doorn zijn de hoogste gemiddelde aantallen territoria van de tien
doelsoorten gezamenlijk en afzonderlijk aanwezig op telcirkels met beheer (Figuur 49
en in bijlage 10 Figuur 73 en Figuur 74). De uitzondering hierop is Groenling. Fazant,
Gele kwikstaart en Veldleeuwerik hebben in ieder geteld broedseizoen de meeste
territoria per telcirkel op telcirkels met beheer.
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Veldleeuwerik profiteert tijdens het broedseizoen het meest van het aangelegde
beheer. Ten opzichte van telcirkels zonder beheer zijn er de meeste broedseizoenen
ruim twee tot acht keer zo veel territoria van Veldleeuwerik per telcirkel aanwezig op
telcirkels met beheer (Figuur 74). Op telcirkels in het referentiegebied ontbreken
territoria van Veldleeuwerik gedurende de meeste broedseizoenen.
Patrijs heeft gedurende bijna alle broedseizoenen het hoogste gemiddeld aantal
territoria op telcirkels met beheer. De uitzondering hierop was het broedseizoen van
2020, waar op telcirkels in referentiegebied gemiddeld net iets meer territoria
aanwezig waren (Figuur 74).

Figuur 49 Gemiddeld aantal territoria van de tien doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in het
referentiegebied in werkgebied Oude Doorn, gestapeld.

Figuur 50 geeft een overzicht van het gemiddeld maximale aantal territoria voor tien
doelsoorten gezamenlijk in werkgebied Buulder Aa. In alle broedseizoenen zijn
gemiddeld per telcirkel met beheer meer territoria aanwezig dan gemiddeld per
telcirkel zonder beheer.
In werkgebied Buulder Aa is slechts één telcirkel zonder beheer aanwezig. Het
gemiddeld maximale aantal territoria van afzonderlijke doelsoorten voor de telcirkels
zonder beheer komt hierdoor soms hoger uit dan de kolom voor telcirkels met beheer
(Figuur 75 en Figuur 76 in bijlage 10). Dit beeld vertekent enigszins, omdat het dan
slechts één territorium betreft van die specifieke doelsoort op die ene telcirkel. Het
totaal aantal territoria binnen het werkgebied op telcirkels met beheer kan dan wel
hoger uitvallen, ondanks dat het gemiddeld aantal territoria per telcirkels lager is.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Roodborsttapuit. In alle broedseizoenen was op
telcirkel NB_133, een telcirkel zonder beheer, maximaal één territorium van deze
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doelsoort aanwezig per monitoringsronde. Dit levert een gemiddeld maximaal aantal
territoria op van 1,0. Er waren respectievelijk zes, zes en zeven territoria aawezig van
Roodborsttapuit op telcirkels met beheer. Omdat er in totaal negen telcirkels met
beheer zijn bezocht komt het gemiddeld maximaal aantal territoria lager dan 1,0 uit.
Putter, Roodborsttapuit en Gele kwikstaart zijn de enige drie soorten met territoria op
de telcirkel zonder beheer. Patrijs en Veldleeuwerik ontrbeken als broedvogel in
werkgebied Buulder Aa.

Figuur 50 Gemiddeld aantal territoria van de tien doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied
Buulder Aa, gestapeld.

Figuur 51 en in bijlage 10 Figuur 77 en Figuur 78 tonen het gemiddeld maximaal aantal
territoria van acht aanwezige doelsoorten in werkgebied Groote heide. In 2019 zijn er
gemiddeld meer territoria aanwezig op telcirkels met beheer. In de twee
daaropvolgende broedseizoenen zijn gemiddeld de meeste territoria aanwezig op
telcirkels zonder beheer. Hierbij is wel van belang dat er meer telcirkels met beheer
geteld zijn dan telcirkels zonder beheer, respectievelijk zeven tegenover twee. Hierdoor
kan het voorkomen dat het gemiddeld aantal territoria op telcirkels zonder beheer
hoger uitvalt dan op telcirkels met beheer, terwijl er in totaal meer territoria zijn
vastgesteld op telcirkels met beheer. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Roodborsttapuit,
waar in 2020 en 2021 het gemiddeld aantal territoria per telcirkel hoger uitvalt bij
telcirkels zonder beheer. In beide seizoenen zijn echter meer territoria vastgesteld op
telcirkels met beheer, achte tegenover drie in 2020 en vijf tegenover drie in 2021.
Fazant en Patrijs ontbreken als broedvogel gedurende de getelde broedseizoenen.
Grasmus, Torenvalk, Groenling, Roodborsttapuit en Putter zijn de specifieke
doelsoorten die voorkomen op telcirkels zonder beheer. Torenvalk komt alleen maar
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voor op telcirkels zonder beheer, al is deze soort maar in één broedseizoen een
territorium vastgesteld.
Graspieper, Gele kwikstaart en Veldleeuwerik hebben in werkgebied Groote heide
alleen territoria op telcirkels met beheer, maar waren niet alle broedseizoenen
aanwezig.
Grasmus en Roodborsttapuit zijn de enige twee specifieke doelsoorten die in alle
getelde broedseizoenen zowel op telcirkels met beheer als op telcirkels zonder beheer
territoria hadden.

Figuur 51 Gemiddeld aantal territoria van de tien doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied
Groote heide, gestapeld.

3.3

Top 10 telpunten

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op hoofdvraag 3: “Welke 10 telpunten
scoren het hoogst voor wintervogels en voor broedvogels met betrekking tot: a) de
soortenrijkdom en b) aantallen van tien specifieke doelsoorten?”

3.3.1 Top 10 met betrekking tot wintervogels
Deze paragraaf geeft de resultaten weer met betrekking tot de top 10 beste telpunten
bij wintervogels.
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Soortenrijkdom
Tabel 4 toont de tien beste telpunten met betrekking tot de soortenrijkdom in de
winterperiode 2020-2021 in werkgebied Steenbergen Noord. In de top 10 van de
meest recente winterperiode komen nagenoeg alleen telcirkels met beheer voor. Alleen
binnen telcirkel NB_38 is geen beheerpakket aanwezig. In de top 10 overall is één
telcirkel uit het referentiegebied terug te vinden. NB_74 was het meest soortenrijk in
de winter van 2020-2021, met 34 aanwezige vogelsoorten. Het beheerpakket
“Wintervoedselakker” is in alle telcirkels uit de top 3 aanwezig. Dit is het meest
voorkomende beheerpakket in telcirkels uit de top 10.
Positie

Telcirkel

1.

NB_74

Aantal
soorten
34

2.

NB_30

28

3.

NB_29

27

4.

NB_78

26

5.

NB_31

25

6.

NB_38

23

6.

NB_80

23

8.

NB_27

22

8.

NB_28

22

10.

NB_37

21

Beheer

Beheerpakket

Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Zonder
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer

Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Wintervoedselakker
Wintervoedselakker
Meerjarig klei
Patrijzenrand
Wintervoedselakker

Meerjarig klei
Wintervoedselakker
Wintervoedselakker
Wintervoedselakker
Patrijzenrand

Tabel 4 Top 10 telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom in de winterperiode 2020-2021 in werkgebied Steenbergen Noord.

Tabel 5 toont de tien beste telpunten met betrekking tot de soortenrijkdom in de
winterperiode 2020-2021 in werkgebied Oude Doorn en bijbehorend referentiegebied
Genderen. In alle telcirkels uit de top 10 zijn beheerpaketten aanwezig. Het meest
voorkomende beheerpakket is “Bloemenblok”. Telcirkel 03_Oude Doorn was het meest
soortenrijk in de meest recente winterperiode, met 48 soorten.
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Positie

Telcirkel

1.

03_Oude Doorn

Aantal
soorten
48

Beheer

Beheerpakket

Met
beheer
Met
beheer

Bloemenblok
Keverbank
Bloemenblok
Rust 1 april tot 15
juni
Ruige mest
Bloemenblok
Keverbank
Meerjarig klei
Patrijzenrand
Wintervoedselakker

2.

05_Oude Doorn

43

3.

07_Oude Doorn

42

Met
beheer

4.

19_Oude Doorn

40

5.

04_Oude Doorn

38

Met
beheer
Met
beheer

5.

06_Oude Doorn

38

7.

01_Oude Doorn

37

8.

02_Oude Doorn

35

8.

08_Oude Doorn

35

10.

10_Oude Doorn

34

Met
beheer
Met
beheer

Met
beheer
Met
beheer

Met
beheer

Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Bloemenblok
Keverbak
Ruige mest
Bloemenblok
Bloemenblok
Keverbank
Rust 1 april tot 22
juni
Veldleeuwerikrand
Bloemenblok
Bloemenblok
Keverbank
Rust 1 april tot 1
juli
Meerjarig klei
Patrijzenrand
Patrijzenhaag
Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Patrijzenhaag

Tabel 5 Top 10 telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom in de winterperiode 2020-2021 in werkgebied Oude Doorn en
bijbehorend referentiegebied Genderen.

Tabel 6 geeft de top 10 telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom in de
winterperiode van 2020-2021 voor beide werkgebieden binnen Collectief Midden
gezamenlijk. Omdat in ieder afzonderlijk werkgebied tien of minder telcirkels
voorkomen is er voor gekozen deze beide werkgebieden samen te bekijken.
Opvallend is dat de hoogste soortenrijkdom in de meest recent getelde winter
aanwezig is op een telcirkel zonder beheer, NB_108 uit werkgebied Groote heide. In
deze top 10 staan twee telcirkels uit werkgebied Buulder Aa en acht telcirkels uit
werkgebied Groote heide. In de top 10 staan opvallend veel telcirkels met een
botanisch beheer. Met name de beheerpakketten “Botanisch hooiland”en “Botanisch
weiland” komen veelvuldig voor op de telcirkels in deze top 10, in totaal bij vier
telcirkels. Naast de nummer 1 positie is ook de tiende plaats voor een telcirkel zonder
beheer.
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Positie

Telcirkel

Werkgebied

1.

NB_108

Groote heide

Aantal
soorten
29

2.

NB_126

Buulder Aa

26

3.

NB_84

Groote heide

24

4.

NB_87

Groote heide

23

5.

NB_110

Groote heide

22

5.

NB_83

Groote heide

22

7.

NB_129

Buulder Aa

21

7.

NB_82

Groote heide

21

7.

NB_85

Groote heide

21

10.

NB_109

Groote heide

20

Beheer
Zonder
beheer
Met
beheer

Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer

Beheerpakket

Struweelhaag
Houtwal
Botanisch hooiland
Bijenrand
5 van de 6 jaar graan
Gewas anders dan graan
Gewas anders dan graan
Botanisch hooiland
Wintervoedselakker
Botanisch waardevolle
weiderand
4 van de 6 jaar graan
Botanisch weiland
Wintervoedselakker
Gewas anders dan graan

Met
beheer
Met
beheer

Wintervoedselakker
4/5 van de 6 jaar graan
Wintervoedselakker
Botanisch weiland
Botanisch hooiland
Bomenrij

Met
beheer
Zonder
beheer

4 van de 6 jaar graan
Bijenrand

Tabel 6 Top 10 telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom in de winterperiode 2020-2021 in beide werkgebieden binnen Collectief
Midden: Buulder Aa en Groote heide.

Aantallen specifieke doelsoorten
Tabel 4 toont de top 10 telcirkels met betrekking tot de maximale aantallen van de in
de winter aanwezige doelsoorten Fazant, Graspieper, Groenling, Patrijs, Putter,
Torenvalk en Veldleeuwerik. In de winterperiode van 2020-2021 was in telcirkel NB_21
het hoogste maximum aan inidividuen van deze soorten aanwezig. Dit betreft een
telcirkel in het referentiegebied en dus een telcirkel zonder beheerpakket. Het
beheerpakket “Meerjarig klei” komt het meest voor binnen de telcirkels in de top 10.
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Positie

Telcirkel

1.
2.

NB_21
NB_38

Maximaal
aantal
88
86

3.

NB_81

54

4.

NB_77

49

5.

NB_75

40

6.

NB_80

34

6.

NB_78

27

8.

NB_39

25

8.

NB_32

22

10.

NB_74

21

Beheer
Referentie
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Zonder
beheer
Met
beheer
Met
beheer

Beheerpakket

Meerjarig klei
Meerjarig klei
Meerjarig klei
Meerjarig klei
Patrijzenrand
Meerjarig klei
Meerjarig klei
Patrijzenrand

Patrijzenrand
Wintervoedselakker
Patrijzenrand

Tabel 7 Top 10 telcirkels met betrekking tot de gemiddeld maximale aantallen van 10 doelsoorten in de winterperiode 2020-2021 in
werkgebied Steenbergen Noord.

Tabel 8 geeft de top 10 van de telcirkels met betrekking tot de maximale aantallen van
de in de winter aanwezige doelsoorten Fazant, Graspieper, Groenling, Patrijs, Putter,
Roodborsttapuit, Torenvalk en Veldleeuwerik in werkgebied Oude Doorn en
referentiegebied Genderen. De eerste negen posities in deze top 10 worden ingenomen
door telcirkels uit werkgebied Oude Doorn, op één na allemaal met beheer. Telcirkel
07_Oude Doorn had in de winter van 2021-2022 het hoogste maximale aantal, met
235 aanwezige individuen van doelsoorten. “Bloemenblok” is het meest voorkomende
beheerpakket in deze top 10 en is aanwezig binnen zeven van de tien telcirkels.
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Positie

Telcirkel

Maximaal
aantal
235

Beheer

Beheerpakket

1.

07_Oude
Doorn

Met
beheer

Bloemenblok
Keverbank
Meerjarig klei
Patrijzenrand
Wintervoedselakker

2.

04_Oude
Doorn

171

Met
beheer

3.

01_Oude
Doorn

76

Met
beheer

Bloemenblok
Keverbak
Ruige mest
Bloemenblok
Keverbank
Rust 1 april tot 22
juni
Veldleeuwerikrand

4.

05_Oude
Doorn

67

Met
beheer

Bloemenblok
Rust 1 april tot 15
juni
Ruige mest

5.

10_Oude
Doorn
03_Oude
Doorn
06_Oude
Doorn
16_Oude
Doorn
02_Oude
Doorn
28_Genderen

63

Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Zonder
beheer
Met
beheer
Referentie

Patrijzenrand
Patrijzenhaag
Bloemenblok
Keverbank
Bloemenblok

6.
7.
7.
9.
10.

52
44
44
43
33

Bloemenblok

Tabel 8 Top 10 telcirkels met betrekking tot de gemiddeld maximale aantallen van 10 doelsoorten in de winterperiode 2020-2021 in
werkgebied Oude Doorn en referentiegebied Genderen.

Er zijn in Collectief Midden exact tien telcirkels waar overwinterende individuen van de
tien doelsoorten aanwezig waren in de winter van 2020-2021. Deze tien locaties zijn
evenredig verdeeld over beide werkgebieden (Tabel 9). Aanwezig in de meest recent
getelde winterperiode waren Fazant, Graspieper, Groenling, Putter, Roodborsttapuit,
Torenvalk en Veldleeuwerik.
Met 31 werd het hoogste maximale aantal individuen aangetroffen in werkgebied
Groote heide, binnen telcirkel NB_83.
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Positie
1.

Telcirkel
NB_83

Werkgebied
Groote heide

Maximaal aantal
31

Beheer
Met
beheer

2.

NB_126

Buulder Aa

14

Met
beheer

3.

NB_129

Buulder Aa

11

Met
beheer

4.

NB_128

Buulder Aa

5

5.

NB_87

Groote heide

4

Met
beheer
Met
beheer

6.

NB_133

Buulder Aa

3

7.

NB_86

Groote heide

2

8.

NB_134

Buulder Aa

1

8.

NB_108

Groote heide

1

8.

NB_82

Groote heide

1

Zonder
beheer
Met
beheer

Met
beheer
Zonder
beheer
Met
beheer

Beheerpakket
4 van de 6 jaar
graan
Botanisch weiland
Wintervoedselakker
Gewas anders dan
graan
Struweelhaag
Houtwal
Botanisch hooiland
Bijenrand
5 van de 6 jaar
graan
Wintervoedselakker
4/5 van de 6 jaar
graan
5 van de 6 jaar
graan
Gewas anders dan
graan
Botanisch hooiland
Wintervoedselakker

Wintervoedselakker
Bijenrand
Botanisch hooiland
Botanisch
waardevolle
hooilandrand
5 van de 6 jaar
graan

Wintervoedselakker
Botanisch weiland
Botanisch hooiland
Bomenrij

Tabel 9 Top 10 telcirkels met betrekking tot de gemiddeld maximale aantallen van 10 doelsoorten in de winterperiode 2020-2021 in
beide werkgebieden uit Collectief Midden: Buulder Aa en Groote heide.

3.3.2 Top 10 met betrekking tot broedvogels
Deze paragraaf geeft de resultaten weer met betrekking tot de top 10 beste telpunten
bij broedvogels.
Soortenrijkdom
In Steenbergen Noord zijn in het broedseizoen van 2021 met 38 soorten de meeste
soorten broedvogels aangetroffen in telcirkel NB_28, een telcirkel met het
beheerpakket “Wintervoedselakker” (Tabel 10). De hoogste soortenrijkdom daarna
werd aangetroffen in telcirkel NB_39, een telcirkel zonder beheer. Het beheerpakket
“Wintervoedselakker” komt het meest voor in deze top 10, binnen zes van de tien
telcirkels.
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Positie

Telcirkel

1.

NB_28

Aantal
soorten
38

2.

NB_39

31

3.

NB_30

28

4.
4.

NB_21
NB_74

27
27

6.

NB_29

25

6.

NB_33

25

6.

NB_37

25

9.
10.

NB_24
NB_31

24
23

Beheer

Beheerpakket

Met
beheer
Zonder
beheer
Met
beheer
Referentie
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Met
beheer
Referentie
Met
beheer

Wintervoedselakker

Wintervoedselakker

Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Wintervoedselakker

Tabel 10 Top 10 telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom aan broedvogels gedurende het broedseizoen 2021 in werkgebied
Steenbergen Noord.

In werkgebied Oude Doorn wordt de hoogste positie in de top 10 met betrekking tot de
soortenrijkdom gedeeld door telcirkels 04_Oude Doorn en 05_Oude Doorn. In beide
telcirkels waren 52 soorten aanwezig gedurende het broedseizoen 2021. In beide
telcirkels komen pakketten met rustperiodes voor.
Het beheerpakket “Bloemenblok” komt het meest voor binnen deze top tien, binnen de
helft van de telcirkels is dit pakket aanwezig.
De onderste drie posities in deze top 10 worden ingenomen door telcirkels zonder
beheer. Er zijn geen telcirkels uit het referentiegebied aanwezig in deze top 10.
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Positie

Telcirkel

1.

04_Oude
Doorn

1.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Aantal
soorten
52

Beheer

Beheerpakket

Met beheer

Keverbank
Bloemenblok
Ruige mest
Rust 1 april tot 1 juli

05_Oude
Doorn
07_Oude
Doorn

52

Met beheer

Rust 1 april tot 15 juni

48

Met beheer

Bloemenblok
Keverbank
Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Meerjarig klei

16_Oude
Doorn
08_Oude
Doorn

44

Met beheer

Bloemenblok

41

Met beheer

Bloemenblok
Keverbank
Rust 1 april tot 1 juli
Meerjarig klei
Patrijzenrand
Patrijzenhaag
Wintervoedselakker

10_Oude
Doorn
03_Oude
Doorn
15_Oude
Doorn
13_Oude
Doorn
14_Oude
Doorn

37

Met beheer

36

Met beheer

Patrijzenrand
Patrijzenhaag
Bloemenblok
Keverbank

34

Zonder
beheer
Zonder
beheer
Zonder
beheer

33
31

Tabel 11 Top 10 telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom aan broedvogels gedurende het broedseizoen 2021 in werkgebied
Oude Doorn en bijbehorend referentiegebied Genderen.

Tabel 12 geeft de top 10 telcirkels van de soortenrijkdom in beide werkgebieden
binnen Collectief Midden voor het broedseizoen 2021. Vanwege het beperkte aantal
telcirkels per werkgebied worden beide werkgebieden gezamenlijk bekeken.
De soortenrijkdom is het hoogst in telcirkel NB_126, uit werkgebied Buulder Aa. Hier
kwamen gedurende het broedseizoen 2021 in totaal 38 vogelsoorten voor, gevolgd
door telcirkels NB_86 en NB_87 met respectievelijk 37 en 35 soorten. Binnen alle
telcirkels uit de top 3 zijn meerdere beheerpakketten aanwezig. Het beheerpakket
“Botanisch hooiland”komt bij alle drie deze telcirkels voor. Naast “Botanisch hooiland”
komt ook het pakket “Wintervoedselakker” veel voor binnen de telcirkels uit deze top
10.

55

Positie

Telcirkel

Werkgebied

Beheer

Beheerpakket

Buulder Aa

Aantal
soorten
38

1.

NB_126

Met beheer

Struweelhaag
Houtwal
Botanisch hooiland
Bijenrand
5 van de 6 jaar graan

2.

NB_86

Groote heide

37

Met beheer

Wintervoedselakker
Bijenrand
Botanisch hooiland
Botanisch waardevolle
hooilandrand

3.

NB_87

Groote heide

35

Met beheer

4.

NB_85

Groote heide

32

Met beheer

Gewas anders dan
graan
Botanisch hooiland
Wintervoedselakker
4 van de 6 jaar graan
Gewas anders dan
graan
Bijenrand

5.

NB_108

Groote heide

31

5.

NB_129

Buulder Aa

31

Zonder
beheer
Met beheer

7.

NB_83

Groote heide

29

Met beheer

8.

NB_109

Groote heide

28

9.

NB_131

Buulder Aa

27

Zonder
beheer
Met beheer

Wintervoedselakker
4/5 van de 6 jaar
graan
4 van de 6 jaar graan
Botanisch weiland
Wintervoedselakker
Gewas anders dan
graan

Wintervoedselakker

Tabel 12 Top 10 telcirkels met betrekking tot de soortenrijkdom aan broedvogels gedurende het broedseizoen 2021 in werkgebied
Buulder Aa en werkgebied Groote heide.

Aantallen specifieke doelsoorten
In werkgebied Steenbergen Noord zijn de meeste territoria van de tien specifieke
doelsoorten waargenomen in telcirkel NB_78, met in totaal 10 territoria (Tabel 13).
De beheerpakketten “Meerjarig klei” en “Patrijzenrand” komen het vaakst voor in deze
top 10. Naast telcirkels met beheer komen in deze top 10 ook telcirkels voor zonder
beheer of uit het referentiegebied, waaronder NB_39 op de tweede plaats met 9
territoria van de specifieke doelsoorten.
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Positie

Telcirkel

Territoria

Beheer

Beheerpakket

1.

NB_78

10

Met beheer

Meerjarig klei
Patrijzenrand

2.

NB_39

9

3.

NB_81

8

Zonder
beheer
Met beheer

4.

NB_21

7

Referentie

4.

NB_75

7

Met beheer

4.

NB_38

7

7.

NB_77

6

Zonder
beheer
Met beheer

Meerjarig klei

8.

NB_103

5

8.

NB_34

5

Zonder
beheer
Met beheer

Patrijzenrand

8.

NB_80

5

Met beheer

Meerjarig klei

Meerjarig klei
Meerjarig klei
Patrijzenrand

Tabel 13 Top 10 telcirkels met betrekking tot de aantallen territoria van 10 doelsoorten gedurende broedseizoen 2021 in werkgebied
Steenbergen Noord.

Tabel 14 geeft de top 10 telcirkels weer met betrekking tot het aantal territoria van de
tien doelsoorten gedurende het broedseizoen 2021 in werkgebied Oude Doorn.
De telcirkel met het hoogste aantal territoria gedurende broedseizoen 2021 is 04_Oude
Doorn met 29 territoria, gevolgd door 07_Oude Doorn met 28 territoria. De
beheerpakketten “Keverbank” en “Bloemenblok” komen op alle telcirkels in de top 3
voor.
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Positie

Telcirkel

Territoria

Beheer

Beheerpakket

1.

04_Oude
Doorn

29

Met beheer

Keverbank
Bloemenblok
Ruige mest
Rust 1 april tot 1 juli

2.

07_Oude
Doorn

28

Met beheer

Bloemenblok
Keverbank
Wintervoedselakker
Patrijzenrand
Meerjarig klei

3.

08_Oude
Doorn

23

Met beheer

Bloemenblok
Keverbank
Rust 1 april tot 1 juli
Meerjarig klei
Patrijzenrand
Patrijzenhaag
Wintervoedselakker

4.

10_Oude
Doorn

22

Met beheer

Patrijzenrand
Patrijzenhaag

4.

13_Oude
Doorn
16_Oude
Doorn
05_Oude
Doorn
14_Oude
Doorn
03_Oude
Doorn

22
19

Zonder
beheer
Met beheer

14

Met beheer

13

Zonder
beheer
Met beheer

15_Oude
Doorn

8

6.
7.
8.
9.
10.

12

Bloemenblok
Rust 1 april tot 15
juni

Bloemenblok
Keverbank

Zonder
beheer

Tabel 14 Top 10 telcirkels met betrekking tot de aantallen territoria van 10 doelsoorten gedurende broedseizoen 2021 in werkgebied
Oude Doorn en bijbehorend referentiegebied Genderen.

Tabel 15 toont de top 10 telcirkels in beide werkgebieden van Collectief Midden, met
betrekking tot het aantal territoria van de tien specifieke doelsoorten. De eerste plaats
wordt ingenomen door een telcirkel uit werkgebied Buulder Aa, met acht territoria. Het
betreft telcirkel NB_126. De beheerpakketen “Botanisch hooiland”, “Bijenrand”, “4 of 5
van de 6 jaar graan” en “Wintervoedselakker” komen het vaakst voor in deze top 10.
Er is één telcirkel zonder beheer aanwezig in deze top 10, op de vijfde positie.
Hiermee is het aantal territoria van de tien specifieke doelsoorten binnen de twee
werkgebieden uit Collectief Midden lager dan bij de werkgebieden uit Collectief West.
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Positie

Telcirkel

Werkgebied

Territoria

Beheer

Beheerpakket

1.

NB_126

Buulder Aa

8

Met beheer

Struweelhaag
Houtwal
Botanisch hooiland
Bijenrand
5 van de 6 jaar graan

2.

NB_129

Buulder Aa

6

Met beheer

Wintervoedselakker
4/5 van de 6 jaar graan

2.

NB_134

Buulder Aa

6

Met beheer

3.

NB_86

Groote heide

6

Met beheer

5 van de 6 jaar graan
brede spuit- en mestvrije
zone
Wintervoedselakker
Bijenrand
Botanisch hooiland
Botanisch waardevolle
hooilandrand

5.

NB_108

Groote heide

5

6.

NB_131

Buulder Aa

4

Zonder
beheer
Met beheer

Wintervoedselakker

6.

NB_128

Buulder Aa

4

Met beheer

5 van de 6 jaar graan

6.

NB_85

Groote heide

4

Met beheer

4 van de 6 jaar graan
Gewas anders dan graan
Bijenrand

9.

NB_127

Buulder Aa

2

Met beheer

5 van de 6 jaar graan

9.

NB_130

Buulder Aa

2

Met beheer

9.

NB_83

Groote heide

2

Met beheer

Botanisch waardevol
grasland
4 van de 6 jaar graan
Botanisch weiland
Wintervoedselakker
Gewas anders dan graan

9.

NB_87

Groote heide

2

Met beheer

Gewas anders dan graan
Botanisch hooiland
Wintervoedselakker

Tabel 15 Top 10 telcirkels met betrekking tot de aantallen territoria van 10 doelsoorten gedurende broedseizoen 2021 in werkgebied
Buulder Aa en werkgebied Groote heide.
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4. Resultaten weidevogels
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek met betrekking tot
weidevogels weergegeven.

4.1

Trend van het aantal broedparen weidevogels

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op deelvraag 4: “Is er een toename in
het aantal broedparen aan weidevogels in de betreffende werkgebieden?”
Figuur 52 laat zien dat in de werkgebieden binnen Collectief West het aantal
broedparen van zes kritische weidevogelsoorten tussen 2010 en 2021 is toegenomen.
Het aantal broedparen in de werkgebieden binnen Collectief Oost is in dezelfde periode
eveneens toegenomen (Figuur 53). Deze toenemende trends waren al ingezet voor de
invoering van het nieuwe stelsel in 2016. Ook voor 2016 was er al sprake van een
gebiedsgerichte aanpak, maar daarbij hadden de collectieven nog geen rol. In de
gemeente Altena, waar de werkgebieden Lange Bruggert en Heesbeensche uiterwaard
zijn gelegen, was in 2016 een daling in het aantal broedparen te zien. Dit werd gevolgd
door een piekjaar wat betreft het aantal broedparen in 2018. Binnen de werkgebieden
in Polder Beerse Overlaet (Lith, Maasdonk en Ravenstein) valt op dat sinds de
invoering van een gebiedsgerichte aanpak van het ANLB sinds 2011 steeds meer
kritische weidevogelsoorten binnen de werkgebieden broeden.

Figuur 52 Aantal broedgevallen van kenmerkende weidevogels in alle werkgebieden.
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Figuur 53 Aantal broedgevallen van Grutto, Wulp en Tureluur in alle werkgebieden.

Figuur 54 toont het aantal legsels van alle soorten weidevogels per hectare
weidevogelgebied. Sinds 2002 is er een negatieve trend te zien in het aantal legsels
per hectare. Dit geeft een enigszins vertekend beeld, omdat het totale areaal aan
weidevogelgebied tussen 2002 en 2006 enorm is toegenomen, van 7915 naar 13334
hectare. Het aantal legsels van weidevogels is in diezelfde periode niet evenredig mee
gegroeid.

Figuur 54 Aantal legsels per hectare sinds 2002.
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In Figuur 55 is te zien dat het uikomstpercentage van weidevogelnesten voor alle
soorten weidevogels in diezelfde periode niet substantieel is toegenomen. In een
langere reeks, sinds 2004, is met betrekking tot het uitkomstpercentage een positieve
trend te zien. Daar staat tegenover dat het totale aantal broedgevallen sinds 2004 is
afgenomen. In 2020 is het uitkomstpercentage net iets hoger als tijdens het laagst
gemeten broedseizoen van 2013.

Figuur 55 Uitkomstpercentage van weidevogelnesten in Brabantse werkgebieden tussen 2004 en 2020.

Figuur 56 geeft een overzicht van de verliesoorzaken van legsels tussen 2006 en 2020.
Prrdatie is de hoofdoorzaak van verloren legsels van weidevogels. In het merendeel
van de gevallen is niet bekend door welke soort de nesten gepredeerd zijn.
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Figuur 56 Verliesoorzaken van nesten van weidevogels.

4.2

Bruto Territoriaal Succes Grutto en Wulp

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op deelvraag 5: “Wat is het aandeel
Grutto en Wulp dat succesvol jongen groot weet te brengen?”
Figuur 57 laat het gemiddelde Bruto Territoriaal Succes zien van Grutto en Wulp tussen
2016 en 2021. In Tabel 16 en Tabel 17 zijn de resultaten van de afzonderlijke
werkgebieden terug te zien.
Wulp komt in alle geïnventariseerde werkgebieden voor. Grutto is afwezig als
broedvogel in werkgebied Heesbeensche uiterwaard. Om stabiele populaties in stand te
houden meot het Bruto Territoriaal Succes minimaal 65% zijn. Dit wil zeggen dat
minimaal 65% van de broedparen één of meer vliegvlug jong groot moet brengen.
Onder deze minimale waarde zal de populatie krimpen.
In de Brabantse werkgebieden heeft het BTS met betrekking tot Grutto gedurende de
eerste drie jaren sinds de invoering van het ANLb boven of in de buurt van de minimale
waarde van 65% geschommeld. Sinds 2019 is het BTS gemiddeld over de
geïnventariseerde werkgebieden te laag om een stabiele populatie van Grutto in stand
te houden. Geen van de individuele werkgebieden haalt in alle jaren de minimale BTS
waarde van 65%. Lange Bruggert heeft wel een langjarig gemiddelde van 69,7%. Dit is
hiermee het enige werkgebied waar sinds 2016 voldoende reproductie plaatsvindt om
een stabiele Gruttopopulatie in stand te houden.
Het BTS van Wulp laat een vergelijkbaar beeld zien. Voor deze soort is de gemiddelde
reproductie eveneens onvoldoende om stabiele populaties in stand te houden. De
regionale verschillen zijn wel groter. De gebieden behorende tot Collectief West hebben
een langjarig gemiddelde dat boven of in de buurt van de minimale waarde van 65%
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ligt. Lange Bruggert en Heesbeensche uiterwaard hebben een gemiddelde BTS sinds
2017 van respectievelijk 64,4% en 72,8%.

Figuur 57 Gemiddeld Bruto Territoriaal Succes voor Grutto en Wulp in de werkgebieden Lith, Maasdonk, Ravenstein en Lange
Bruggert.

BTS Grutto
Lith
Maasdonk
Ravenstein
Lange Bruggert
Gemiddelde 4
werkgebieden
Minimaal vereist
Grutto

2016
73,9
83,3
50,0
94,4
75,4

2017
82,9
30,8
42,9
81,8
59,6

2018
64,0
75,0
100,0
35,7
68,7

2019
31,3
35,7
43,8
95,8
51,7

2020
13,5
90,9
6,3
53,3
41,0

2021
68,2
34,8
56,3
57,1
54,1

65

65

65

65

65

65

Gem.
55,6
58,4
49,9
69,7
58,4

Tabel 16 Bruto Territoriaal Succes voor Grutto per werkgebied en gemiddeld voor alle werkgebieden samen.

BTS Wulp
Lith
Maasdonk
Ravenstein
Lange Bruggert
Heesbeensche uiterwaard
Gemiddelde 5
werkgebieden

2017
100,0
11,1
80,0
87,0
66,7

2018
37,5
60,0
150,0
81,0
59,1

2019
40,0
33,3
14,3
54,5
61,5
45,2

2020
20,0
33,3
33,3
100,0
68,0
60,9

2021
25,0
25,0
42,9
87,5
66,7
54,5

Gem.
44,5
30,3
50,3
64,4
72,8
57,3

Tabel 17 Bruto Territoriaal Succes voor Wulp per werkgebied en gemiddeld voor alle werkgebieden samen.

4.3

Beste beheertypen voor weidevogels

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op deelvraag 6: “Op welke
beheertypen zijn de meeste legsels van weidevogels vastgelegd?”
Binnen de werkgebieden Lange Bruggert en Heesbeensche uiterwaard zijn met 27,4%
de meeste legsels van weidevogels vastgelegd op het beheerpakket “KrPd Brabant 6064

40% 15 juni rustperiode 1 april - 1 juli” (Tabel 18). Binnen dit beheerpakket, ook wel
golfplatenplasdras genoemd (Figuur 58 en Figuur 59), vinden tussen 1 april en 1 juli
geen bewerkingen plaats. De beheerpakketten waar daarna procentueel de meeste
legsels op zijn vastgelegd zijn eveneens voornamelijk beheerpakketten met een
rustperiode.
KrPd Brabant 60-40% 15
juni rustperiode 1 april - 1
juli
1 april tot 1 juli
1 april tot 15 juni
wintervoedselakker 15 mei 15 maart, klei
legselbeheer op grasland
rust van 1 april tot 15 juni
rust van 1 april tot 1 juli
1 april tot 15 juli
rust van 1 april tot 8 juni
1 3 GVE / ha, 1 mei tot 15
juni
1 april tot 1 augustus
meerjarig klei
rust van 1 april tot 1 juni
15 februari tot 15 juni, 5 tot
20 cm
legselbeheer op bouwland
Patrijzenrand op klei (18 m
breed)
Totalen

Niet uit
0

Onbekend
10

Uit
24

Totaal
34

Procentueel
27,4%

0
0
2

3
4
5

11
10
7

14
14
14

11,3%
11,3%
11,3%

1
0
0
0
0
0

4
2
3
1
0
1

4
7
5
5
5
1

9
9
8
6
5
2

7,3%
7,3%
6,5%
4,8%
4,0%
1,6%

0
0
0
0

1
0
0
0

1
2
2
1

2
2
2
1

1,6%
1,6%
1,6%
0,8%

0
0

0
0

1
1

1
1

0,8%
0,8%

3

34

87

124

Tabel 18 Legsels per beheerpakket in 2021 binnen de werkgebieden Lange Bruggert en Heesbeensche uiterwaard.
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Figuur 58 Golfplatenplasdras vanuit de lucht bekeken.

Figuur 59 Golfplatenplasdras met Grutto's.
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Binnen de werkgebieden Lith, Maasdonk en Ravenstein zijn de meeste legsels van
weidevogels vastgelegd op het beheerpakket “KrPd Brabant 60-40% 1 juli rustperiode
1 april - 22 juli” (Tabel 19). Ruim 45% van het totale aantal legsels van weidevogels
was aanwezig op kruidenrijke graslandpercelen met dit beheerpakket, waarop binnen
de beheereenheid geen bewerkingen plaatsvinden tussen 1 april en 22 juli. Andere
beheerpaketten met een kortere rustperiode leveren een minder grote bijdrage aan het
aantal legsels. Met 21,8% van het aantal legsels leverde het beheerpakket
“Legselbeheer op bouwland” eveneens een substantiële bijdrage. Opvallend is wel dat
ongeveer een derde hiervan niet uitgekomen nesten betreft.
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KrPd Brabant 60-40% 1 juli
rustperiode 1 april - 22 juli
legselbeheer op bouwland
legselbeheer op grasland
KrPd Brabant 60-40% 15 juni
rustperiode 1 april - 1 juli
rust van 1 april tot 1 juli
1 april tot 1 juli
1 april tot 15 juli
legselbeheer plus 3 weken
rustperiode
1 april tot 15 juni
legselbeheer plus 4 weken
rustperiode
1 april tot 22 juli
KrPd Brabant 80-20% 15 juni
rustperiode 1 april - 1 juli
legselbeheer plus 2 weken
rustperiode
1 april tot 22 juni
Kievitenrand op klei (12 m
breed)
Patrijzenrand op klei (18 m
breed)
Totalen

Niet uit
0

Onbekend
88

Uit
231

Totaal
319

Procentueel
45,1%

51
8
0

7
3
11

96
51
42

154
62
53

21,8%
8,8%
7,5%

3
0
0
9

10
10
10
2

19
17
9
1

32
27
19
12

4,5%
3,8%
2,7%
1,7%

1
2

0
0

8
5

9
7

1,3%
1,0%

0
0

0
1

4
2

4
3

0,6%
0,4%

0

0

3

3

0,4%

0
0

1
1

0
0

1
1

0,1%
0,1%

0

1

0

1

0,1%

74

145

488

707

Tabel 19 Legsels per beheerpakket in 2021 binnen de werkgebieden Lith, Maasdonk en Ravenstein.
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5. Weersomstandigheden
Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de resultaten uit de voorgaande
hoofdstukken. Zo kan vorst van invloed zijn op de voedselbeschikbaarheid in de winter.
Koudere winters zullen ervoor zorgen dat vogels percelen met de beste
voedselbeschikbaarheid opzoeken, zodat het foerageren zo weinig mogelijk energie
kost. Extremen in het voorjaar en de zomer hebben een negatief effect op het
broedsucces, zowel langdurige regenval als extreme droogte (Teunissen, Klok, Kleijn, &
Schekkerman, 2008).
Figuur 60 geeft een overzicht van de weersomstandigheden tussen 2011 en 2021, met
betrekking tot de gemiddelde maandtemperatuur en de neerslag per maand. Met name
2018 kende een extreem broedseizoen, met een erg warme en droge zomer. In de
meeste werkgebieden is gedurende dit broedseizoen niet geteld, waardoor geen
effecten in de datasets terug te zien zijn.
De winterperiode van 2017-2018 kende een extreem koude periode, in februari 2018.
Doordat er vroeger in die winter geen extreme omstandigheden waren is dit eveneens
niet terug te zien in de resultaten van de tellingen.
De winter van 2019-2020 was erg zacht en met name in februari erg nat (147 mm
neerslag). Dit werd gevolgd door een relatief warm en droog voorjaar. Met name april
en mei 2020 waren erg droog. Dit zal een negatieve invloed hebben gehad op de
reproductie van weidevogels.

Figuur 60 Weersomstandigheden met betrekking tot gemiddelde maandtemperatuur en gemiddelde neerslag per maand tussen 2011
en 2021. (KNMI, 2021)
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6. Conclusies
In dit hoofdstuk volgen vanuit de eerder gepresenteerde resultaten de conclusies. De
conclusies zullen per thema gepresenteerd worden in de volgende paragrafen.

6.1

Trends akkervogels

Steenbergen Noord is het enige werkgebied waar al voor de invoering van het nieuwe
stelsel voor ANLb in 2016 monitoring plaatsvond (Figuur 61). In dit gebied is vanaf
2011 middels het oude stelsel voor ANLb al gestart met een gebiedsgerichte aanpak.
Hierdoor zijn voor dit gebied het beste conclusies te trekken over de effecten van het
gevoerde beheer op akkervogels. Zowel met betrekking tot de soortenrijkdom als de
aantallen overwinteraars en broedvogelterritoria is een positief effect te zien sinds de
invoering van het nieuwe stelsel voor ANLb. De resultaten vanaf 2016 zijn in alle
gevallen beduidend hoger dan daarvoor.
Voor de andere gemonitorde gebieden is geen vergelijking te maken met de tijd voor
de invoering van het ANLb. Bij de werkgebieden Buulder Aa en Groote heide is de
gegevensreeks te kort om een echte trend vast te stellen. Op basis van twee
winterperiodes en drie broedseizoenen is het beeld dat de trends stabiel of licht
toenemend zijn. Alleen in Buulder Aa is met betrekking tot de soortenrijkdom in de
winter sprake van een afname tussen beide winterperiodes in. Door de monitoring
voort te zetten kan in deze gebieden een betere uitspraak worden gedaan over de
effecten van het gevoerde beheer op trends. Het is aan te bevelen om bij een volgende
analyse, met een langere gegevensreeks, voor deze gebieden dieper in te zoomen op
de specifieke doelsoorten van het leefgebied Droge dooradering vochtig.
In werkgebied Oude Doorn is sprake van toenemende trends ten aanzien van
soortenrijkdom en aantallen overwinteraars en broedvogelterritoria. Eind 2016 zijn
binnen dit werkgebied in het kader van Interreg-project PARTRIDGE veel
beheerpakketten afgesloten. Dit heeft een positieve invloed op de trends gehad. In het
bijbehorende referentiegebied Genderen is eveneens sprake van positieve trends, maar
met duidelijk lagere aantallen.
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Figuur 61 Monitoring met invoer in het veld.

6.2

Beheer akkervogels

In werkgebieden Steenbergen Noord en Oude Doorn is in telcirkels met beheer een
hogere soortenrijkdom aanwezig dan in telcirkels zonder beheer, zowel gedurende de
winterperiode als gedurende het broedseizoen. Vanaf 2016 is dit verschil nog
duidelijker. In de overige werkgebieden is eveneens een hogere soortenrijdom binnen
telcirkels met beheer dan telcirkels zonder beheer. De resultaten van werkgebied Oude
Doorn geven hierbij de meest betrouwbare vergelijking, omdat er jaarlijks nagenoeg
evenveel telcirkels geteld zijn met beheer als telcirkels zonder beheer of in het
referentiegebied. Het tellen van voldoende referentiepunten is van belang om de
resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken. Bij het tellen van slechts enkele
referentiepunten spelen toevalligheden een grotere rol.
Binnen telcirkels met beheer zijn meer van de tien specifieke doelsoorten aanwezig en
de aantallen van deze soorten zijn vaak hoger dan op telpunten zonder beheer. Met
name Patrijs en Veldleeuwerik profiteren van het gevoerde beheer. Deze soorten
komen vaak alleen maar voor op locaties met beheer of ruim twee keer zoveel als op
locaties zonder beheer. Dit zijn twee van de meest kritische soorten uit de lijst van
specifieke doelsoorten. Het gevoerde beheer heeft dus een positieve invloed op
kritische akkervogels.

6.3

Top 10 akkervogels

In de diverse top 10’s komen met name telcirkels voor met beheer. Ieder werkgebied
heeft een eigen karakter met betrekking tot de aanwezige beheerpakketten, waardoor
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er een verschil zit in de beheerpakketten die per gebied het vaakst in de top 10
vertegenwoordigd zijn.
Voor Steenbergen Noord is dit met betrekking tot de soortenrijkdom, zowel in de
winter als de broedperiode, het beheerpakket “Wintervoedselakker”. Dit is een pakket
dat speciaal voor overwinterende vogels is ontworpen, met als doel in de winterperiode
voldoende dekking en voedselaanbod aanwezig te laten zijn. Het heeft echter ook een
positieve invloed op de soortenrijkdom tijdens de broedperiode. Tussen 15 mei en 1
maart vinden er geen bewerkingen plaats binnen de beheereenheden met pakket
“Wintervoedselakker” (Figuur 62). In het broedseizoen kan er zo eveneens een rijk
voedselaanbod zijn aan kruiden en de insecten die hierdoor worden aangetrokken. In
de top 10 met betrekking tot het aantal territoria komt dit pakket echter niet voor. Hier
zijn de meest prominente beheerpakketten “Meerjarige vogelakker” (Figuur 63) en
“Patrijzenrand”.

Figuur 62 Zomerbeeld van een wintervoedselakker, met Gele ganzenbloem in bloei.
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Figuur 63 Zomerbeeld van een vogelakker, met kruidenrijke stroken.

Binnen werkgebied Oude Doorn is om dezelfde redenen het beheerpakket
“Bloemenblok” het vaakst vertegenwoordigd in de top 10’s (Figuur 64). Telcirkels in
het referentiegebied komen nagenoeg niet voor in de top 10’s. Dit duidt erop dat het
gevoerde beheer een positieve invloed heeft op zowel de soortenrijkdom als de
aantallen overwinteraars en broedende akkervogels.
Binnen de werkgebieden van Collectief Midden zijn de meest voorkomende
beheerpakketten in de top 10’s “Botanisch hooiland” en “Wintervoedselakker”. Het
pakket “Botanisch hooiland” geeft een hoge bedekking en diversiteit aan kruiden,
waardoor hier eveneens meer dekking en voedselaanbod aanwezig is.

Figuur 64 Grote groep vinkachtigen, met o.a. Groenling en Keep, boven een bloemenblok.
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6.4

Weidevogels

Er is een toename van het aantal broedparen van zes kritische soorten weidevogels in
de diverse werkgebieden. Voorafgaand aan de invoering van het nieuwe stelsel in 2016
was al een stijgende trend te zien in het aantal broedparen. Dit komt omdat
voorafgaand aan het nieuwe stelsel in 2011 al gestart was met een meer
gebiedsgerichte aanpak van het agrarisch natuurbeheer. Dit werd toentertijd
gecoordineerd door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer en de ZLTO. Na invoering
van het nieuwe stelsel was er naast een verdere toename in het aantal broedparen ook
een toename van het aantal aanwezige kritische soorten. Dit is met name het geval in
de werkgebieden binnen Collectief Oost. Tegelijk met een toename van het te beheren
areaal is het gemiddeld aantal legsels per hectare van weidevogels afgenomen. De
populaties zijn niet meegegroeid met de groei van het te beheren areaal.
Een mogelijke verklaring hiervoor is het Bruto Territoriaal Succes. Voor Grutto en Wulp
is dit nader bekeken en voor beide soorten blijkt, op een enkele uitzondering na, dat
deze te laag is om stabiele populaties in stand te houden. De uitzonderingen hierop zijn
werkgebied Lange Bruggert voor Grutto en Wulp en werkgebied Heesbeensche
uiterwaard voor Wulp. Bij een laag BTS vindt er geen populatiegroei plaats en kan de
populatie niet meegroeien met een toename van geschikt habitat. Een verklaring voor
het te lage BTS kan zijn dat er een te hoge predatiedruk is. In de periode vanaf 2006 is
dit de hoofdoorzaak van verloren Brabantse weidevogelnesten. Naast de hoge
predatiedruk zal met name in het broedseizoen 2020 ook het weer van invloed zijn
geweest op het lage reproductiesucces.
De meeste weidevogelnesten zijn vastgelegd in beheereenheden met een pakket met
een ruime rustperiode, waarop geen bewerkingen plaatsvinden. Hierdoor hebben
weidevogels de tijd om hun hele voortplantingscyclus te doorlopen, van de eileg tot
aan het succesvol vliegvlug worden van de jongen. Bij een pakket met een ruime
rustperiode spelen ongunstige weersomstandigheden vroeg in het seizoen, met een
late start van het broedseizoen tot gevolg, een minder grote rol. Ook kunnen er nog
vervolglegsels worden gestart en succesvol worden afgerond, mocht een eerste
broedpoging zijn mislukt. Vooral voor soorten als Grutto en Wulp, met een te lage
reproductie om stabiele populaties in stand te houden, is het van belang dat de
rustperiode voldoende lang is.

6.5

Effect agrarisch natuurbeheer op populaties in Brabant

Met de resultaten vanuit de uitgevoerde analyse is het mogelijk om antwoord te geven
op de hoofdvraag: “Heeft het agrarisch natuurbeheer een effect op de populaties van
de doelsoorten in de gebieden waar agrarisch natuurbeheer is afgesloten in Brabant?”
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het agrarisch natuurbeheer een positief effect heeft
op akkervogels. De soortenrijkdom, de aantallen overwinteraars en het aantal territoria
van broedende akkervogels zijn toegenomen sinds de invoering van het ANLb en zijn
hoger op locaties met beheer dan op locaties zonder beheer. De beheerpakketten die
het meest bijdragen aan dit positieve effect zorgen voor dekking en voedselaanbod in
beide periodes.
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Voor weidevogels is er wel een positieve trend te zien met betrekking tot het totale
aantal broedparen. De reproductie van de twee specifieke doelsoorten Grutto en Wulp
is echter te laag om op de lange termijn stabiele populaties in stand te houden. Het
agrarisch natuurbeheer zorgt er bij deze soorten niet voor dat de achteruitgang een
halt wordt toegeroepen. Het Brabantse beeld komt hiermee overeen met het landelijke
beeld. Voor Grutto bijvoorbeeld scoorden de Brabantse werkgebieden een BTS van
41% tegenover 38% in heel Nederland (Kleyheeg, Vogelzang, van der Zee, &
Veenstra, 2020). Dit is een verwaarloosbaar verschil en in beide gevallen te laag om
stabiele populaties in stand te houden.
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Bijlage 1: Voorbeeld telcirkel met beheer
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Bijlage 2: Voorbeeld van telcirkels zonder beheer
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Bijlage 3: Voorbeeld van telcirkels in het referentiegebied
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Bijlage 4: Beheer in telcirkels werkgebied Steenbergen Noord
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Bijlage 5: Beheer in telcirkels werkgebied Oude Doorn en Genderen
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Bijlage 6: Beheer in telcirkels Buulder Aa
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Bijlage 7: Beheer in telcirkels Groote heide
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Bijlage 8: Doelsoorten ANLb Open akker en Open grasland
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Gele kwikstaart
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Grauwe gors
Groenling
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Bijlage 9: Gemiddeld maximum per doelsoort per
werkgebied gedurende de winterperiode

Figuur 65 Gemiddeld maximum per winter van 4 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en in
telcirkels in het referentiegebied in werkgebied Steenbergen Noord.
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Figuur 66 Gemiddeld maximum per winter van 4 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en in
telcirkels in het referentiegebied in werkgebied Steenbergen Noord.

Figuur 67 Gemiddeld maximum per winter van 4 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en in
telcirkels in het referentiegebied in werkgebied Oude Doorn.
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Figuur 68 Gemiddeld maximum per winter van 4 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en in
telcirkels in het referentiegebied in werkgebied Oude Doorn.
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Figuur 69 Gemiddeld maximum per winter van 6 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer
werkgebied Buulder Aa.
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Figuur 70 Gemiddeld maximum per winter van 6 overwinterende doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer
werkgebied Groote heide.
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Bijlage 10: Gemiddeld maximaal territoria per doelsoort per
werkgebied gedurende de broedperiode

Figuur 71 Gemiddeld aantal territoria van vijf doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in het
referentiegebied in werkgebied Steenbergen Noord.
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Figuur 72 Gemiddeld aantal territoria van vijf doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in het
referentiegebied in werkgebied Steenbergen Noord.
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Figuur 73 Gemiddeld aantal territoria van vijf doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in het
referentiegebied in werkgebied Oude Doorn.
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Figuur 74 Gemiddeld aantal territoria van vijf doelsoorten in telcirkels met beheer, telcirkels zonder beheer en telcirkels in het
referentiegebied in werkgebied Oude Doorn en referentiegebied Genderen.
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Figuur 75 Gemiddeld aantal territoria van vier doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied Buulder
Aa.

Figuur 76 Gemiddeld aantal territoria van vier doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied Buulder
Aa.
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Figuur 77 Gemiddeld aantal territoria van vier doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied Groote
heide.

Figuur 78 Gemiddeld aantal territoria van vier doelsoorten in telcirkels met beheer en telcirkels zonder beheer in werkgebied Groote
heide.
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