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1 Inleiding 

Een belangrijk deel van de oppervlakte van Flevoland bestaat uit grootschalig akkerland, waardoor de 
provincie in Nederland een belangrijke rol speelt voor vogelsoorten van dit habitattype (Melman et al. 
2014). Tegelijkertijd zijn soorten van agrarische gebieden de laatste decennia sterk in aantal 
achteruitgegaan, hetgeen voornamelijk het effect is van de sterke intensivering van het bodemgebruik, 
en deze afname lijkt vooralsnog niet te stoppen (Newton 2017). Vergroening van de landbouw door 
natuurmaatregelen te introduceren in het agrarisch gebied zouden deze neergang van de biodiversiteit 
moeten stoppen. Om het effect hiervan te toetsen is het belangrijk om de stand van akkervogels 
voortdurend te blijven volgen. Akkervogels in Flevoland worden sinds 2006 gemonitord, 
gebruikmakend van een punttelmethode (Visser et al. 2006). Na een pilot in 2008 en 2009 is de 
punttelmethode doorontwikkeld tot wat sinds 2010 het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) wordt 
genoemd (Roodbergen et al. 2011). Met de hier gepresenteerde resultaten wordt het zevende jaar 
toegevoegd aan de MAS-telreeks in Flevoland. 

De telling in 2017 maakt deel uit van een langjarige monitoring waarmee provincie Flevoland de trends 
en verspreiding van de broedvogelsoorten in het agrarisch gebied wil volgen. Provincie Flevoland heeft 
opdracht gegeven om 177 MAS-punten te tellen die verspreid liggen over de Noordoostpolder en de 
Flevopolder. Dit aantal is inclusief 44 punten in de vijf gebiedsclusters die sinds 2017 worden geteld. 
De gebiedsclusters omvatten drie akkergebieden, een gemengd gebied (melkveehouderij en 
akkerbouw) en een graslandgebied. De aantallen broedvogels geteld in 2017 in elk van de vijf 
gebiedsclusters en daarbuiten zijn weergegeven in een tabel. In 2020 zal op basis van de MAS-data een 
analyse worden gemaakt van het effect van het akker- en weidevogelbeheer in de vijf gebiedsclusters. 
In 2021 volgt een analyse van tien jaar MAS, waarin trend en aantallen van de broedvogelsoorten in 
het agrarisch gebied worden geëvalueerd en mogelijke verklaringen wordt gegeven. 

In deze jaarrapportage wordt verslag gedaan van de MAS-tellingen in het broedseizoen van 2017. Van 
een selectie van soorten worden dichtheidskaarten gepresenteerd. Er zijn dit jaar net als vorig jaar 
vrijwilligers geworven om extra tellingen uit te voeren. Met de inzet van vrijwilligers zouden er 90 
telpunten extra worden geteld. Van de 90 telpunten viel er een aantal weg vanwege onvoorziene 
omstandigheden. Er waren uiteindelijk 38 telpunten van vrijwilligers die voldeden aan alle selectie-
eisen, en daarom meegenomen konden worden in deze rapportage. Ook in 2017 broedden er weer 
grauwe kiekendieven in Flevoland. De nesten van deze soort zijn zoals elk jaar door Werkgroep Grauwe 
Kiekendief beschermd en de jongen geringd. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 
Flevolandse grauwe kiekendieven. 

Landgebruik Flevoland  
Het totale landoppervlakte van Flevoland bedraagt 1417 km2 en 63% daarvan bestaat uit cultuurland. 
Op 68,4% van het in cultuur gebrachte land wordt akkerbouw bedreven, 23,2% is bestemd voor gras 
en groenvoedergewassen en de overige 9,4% is bestemd voor tuinbouw. De gewassen die het meest 
geteeld worden zijn aardappels (30,4%) en groentes (28,7%). De meeste groente betreft uienteelt 
(16,7%). Granen beslaan 24,7% van het bouwland, waarvan het grootste deel bestemd is voor 
wintertarwe (19,9%). Suikerbieten worden op 14,4% van het bouwland geteeld (bron: CBS 2016). 

Gewasdiversiteit is van belang voor broedende vogels, opdat er gedurende het hele broedseizoen een 
gevarieerd aanbod aan broedhabitat is voor verschillende soorten. Typische akkervogels zoals 
graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik maken meerdere legsels per broedseizoen. Zomergranen, 
wintertarwe gras en aardappels worden door de laatste twee soorten gebruikt om te nestelen. 
Graspiepers maken hun nesten graag in slootkanten. Soorten als kievit, scholekster en bontbekplevier 
maken hun nest in het voorjaar graag op akkers die nog nauwelijks begroeid zijn. Doordat MAS-
telpunten verspreid over het landbouwgebied zijn neergelegd is de variatie in gewassen goed in het 
meetnet vertegenwoordigd. Dit maakt het mogelijk om In een later stadium analyses uit te voeren die 
de effecten toetsen van gewassen, natuurmaatregelen en landschapselementen op het voorkomen 
van broedvogels in het agrarisch gebied. 
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2 Methode Meetnet Agrarische Soorten 

2.1 Telmethode 

Er zijn in 2017 in provincie Flevoland broedvogels geteld volgens de MAS-methode (Meetnet 
Agrarische Soorten). Deze gestandaardiseerde telmethode is gebaseerd op steekproeftellingen vanaf 
vaste telpunten (Roodbergen et al. 2013). Het achtergronddocument van Roodbergen et al. (2011) 
geeft uitleg over de analytische en statistische achtergronden van de MAS-werkwijze. MAS-punten 
liggen verspreid over het akkerlandschap, meestal langs sloten of wegen, of op betonpaden bij 
akkerbouwers achter het erf. In 2017 zijn er nieuwe telpunten neergelegd in de gebiedsclusters waar 
akker- of weidevogelbeheer plaatsvindt, naast de 12 punten die in al in deze gebiedsclusters liggen. 
Met deze 50 punten moet er voldoende data worden verzameld om in 2020 de effectiviteit van het 
agrarisch natuurbeheer te kunnen evalueren. De in totaal 177 telpunten die deel uitmaken van het 
provinciale meetnet zijn geteld door medewerkers van Werkgroep Grauwe Kiekendief. Aanvullend zijn 
er door vrijwilligers 38 punten volledig geteld en ingevoerd. 

  

 
Figuur 2.1 Overzicht van de getelde MAS-punten in 2017. Blauwe stippen zijn de 177 punten geteld in 
opdracht van provincie Flevoland. Groene stippen zijn de 38 door vrijwilligers volledig getelde MAS-punten. 
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Er is geteld vanaf zonsopgang tot maximaal vijf uur daarna; na die tijd neemt de zangactiviteit af. 
Tellingen worden uitgevoerd vanaf vaste telpunten en waarnemingen van vogels worden ingetekend 
op een kaart of digitaal ingevoerd in AviMap. Alleen waarnemingen binnen een afstand van 300 meter 
worden meegenomen in analyses. Per punt wordt precies tien minuten geteld, onderverdeeld in twee 
periodes van vijf minuten. De telpunten liggen op vastgestelde coördinaten en kunnen jaarlijks 
opnieuw geteld worden. De vogels worden genoteerd met een broedcode. Er wordt bijvoorbeeld 
onderscheid gemaakt tussen niet-plaatsgebonden vogels, territoriale (zingende) vogels en vogels die 
nestgedrag vertonen. Zo wordt de binding met het terrein vastgesteld, waardoor een goede 
inschatting kan worden gemaakt van het aantal broedparen binnen een telcirkel. Er wordt gedurende 
vier rondes geteld, in de periodes 1 - 20 april, 21 april - 10 mei, 11 mei - 10 juni en 21 juni - 15 juli, wat 
overlapt met de maximale territoriale (zang)activiteit van verschillende soorten. Op papier 
ingetekende gegevens worden vervolgens digitaal ingevoerd via een webportaal van Sovon. 

2.2 Analyse 

Het aantal broedparen is geschat door het maximumaantal getelde territoriale vogels of paartjes uit 
de vier telrondes te nemen. Hiertoe zijn allereerst alleen vogels met broedcode 1 (individu in geschikt 
broedhabitat) en hoger geselecteerd. Wanneer waarnemingen van potentiële broedvogels buiten de 
datumgrenzen vielen zoals die binnen het Broedvogelmonitoringproject (BMP) gehanteerd worden, 
werden deze buiten beschouwing gelaten (van Dijk & Boele 2011). Dit betreft bijvoorbeeld vogels op 
trek of niet-broedende individuen. Dit jaar zijn de datumgrenzen van verschillende soorten enigszins 
aangepast zodat dit in een betere selectie resulteert van broedvogels. Dit heeft tot gevolg dat er 
verschillen kunnen zijn ontstaan met schattingen uit vorige jaren. Er is niet gecorrigeerd voor 
verschillen in trefkans tussen verschillende soorten, oftewel er is geen schatting gemaakt van het 
aantal vogels dat mogelijk is gemist tijdens de tellingen. De gepresenteerde aantallen zijn dus indices, 
dat wil zeggen relatieve aantallen; het werkelijke aantal broedparen binnen een telcirkel zal vaak hoger 
zijn. Per soort zijn de getelde aantallen omgerekend naar aantallen per 1 km² (100 ha).

 
Foto 2.1 Nest van een voor Nederland zeldzame broedvogel de bontbekplevier op nog kale akker, 2 mei 2017. 
© Werkgroep Grauwe Kiekendief. 
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3 Resultaten Meetnet Agrarische Soorten 2017 

In de uitwerking is onderscheid gemaakt tussen drie regio’s: de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland 
en Zuidelijk Flevoland, die verschillen in ontstaansgeschiedenis en bodem (Figuur 3.1). De 
Noordoostpolder is de oudste inpoldering en stamt uit 1942. De bodem bestaat hier voornamelijk uit 
homogene zavelgronden. Daarnaast is klei op fijn zand aanwezig en klei op veen. Langs het IJsselmeer 
en op de grens met Overijssel is leemarm zand te vinden, terwijl er ook een strook met sterk lemig fijn 
zand aanwezig is langs het IJsselmeer (bron: BIS Nederland). Oostelijk Flevoland betreft de inpoldering 
van 1957 en Zuidelijk Flevoland die van 1968. Het grootste deel van de twee laatste inpolderingen 
bestaat uit een lichte kleilaag met een homogeen profiel. Af en toe zijn er plekken klei met een zware 
tussenlaag of onderlaag te vinden. In het rivierduinengebied in het noordwesten en langs de 
randmeren bestaat de bodem uit klei, liggend op fijn zand. 

  

 
Figuur 3.1 De verdeling van regio’s zoals gebruikt in de presentatie van de resultaten. 
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In 2017 zijn er 215 MAS-punten volledig geteld. Hiervan liggen er 62 in de Noordoostpolder, 98 in 
Oostelijk Flevoland en 55 in Zuidelijk Flevoland. Er zijn 113 verschillende vogelsoorten ingevoerd. 
Daarvan waren 85 soorten aanwezig als broedvogel en 92 soorten als niet-broedvogel. De niet-
broedvogels kwamen bijvoorbeeld alleen om te foerageren op de akkers of waren op doortrek. Er 
werden 7 soorten zoogdieren waargenomen. 

Alle gegevens zijn ingevoerd via het invoerportal van Sovon (Avimap) en worden vandaaruit 
opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 

3.1 Telomstandigheden 

 April 
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 8,6°C tegen een langjarig gemiddelde van 9,2°C was 
april (1e en deel 2e telronde) vrij koud. De maand had daarmee dezelfde temperatuur als maart, die 
juist zeer zacht was. 

April begon met een voortzetting van het zachte weer van de voorgaande maand onder invloed van 
hogedrukgebieden in onze omgeving. De eerste tien dagen van de maand lag de gemiddelde 
temperatuur bijna twee graden boven het langjarig gemiddelde. Op 9 april liep op een zonovergoten 
dag de temperatuur in het grootste deel van het land na een koude nacht op tot boven de 20°C. 
Normaal telt april drie warme dagen. 

Halverwege de maand april kregen storingen en lagedrukgebieden meer invloed op het weer in ons 
land. De wind draaide naar overwegend noordelijke richtingen waarmee koude lucht werd 
aangevoerd. De temperatuur zakte daardoor op de meeste dagen naar waarden onder normaal. In 
combinatie met een soms stevige wind lag de gevoelstemperatuur op sommige dagen nog wat lager. 
Met ’s nachts regelmatig brede opklaringen kon het op veel dagen afkoelen tot temperaturen net 
boven of onder het vriespunt. In De Bilt kwam de temperatuur op vier dagen onder 0 °C, precies gelijk 
aan het normale aantal vorstdagen. 

 Mei 
In mei (deel 2e en 3e telronde) werd in de Bilt een gemiddelde temperatuur van 15,0 °C gemeten, 
daarmee eindigt mei op een vierde plaats in de rij van warmste meimaanden sinds 1901. De eerste 
decade van mei verliep koel onder invloed van hogedrukgebieden boven de noordelijke Atlantische 
Oceaan. De eerste dagen hadden we met de invloed van lagedrukgebieden boven Midden-Europa te 
maken en was het somber en wisselvallig, daarna overheerste de hogedrukinvloed. Rond de 9e lag een 
uitloper van een hogedrukgebied boven ons land. In heldere lucht van polaire oorsprong kon het ’s 
nachts sterk afkoelen. Hierna (3e ronde) werd de stroming zuidwestelijk. Eerst was het wisselvallig 
onder invloed van lagedrukgebieden bij de Britse eilanden. Vanaf de 15e trok een hogedrukgebied over 
Duitsland noordoostwaarts. Op 16 mei werd in De Bilt de eerste zomerse dag van het seizoen 
genoteerd (maximumtemperatuur 25,0°C of hoger). Op de 17e werd het in het zuiden en westen 
plaatselijk tropisch warm (maximumtemperatuur 30,0°C of hoger). Daarna werd het tijdelijk koeler in 
een noordwestelijke stroming. 

De laatste tien dagen van de maand verliepen zomers onder invloed van twee opeenvolgende 
hogedrukgebieden die over onze omgeving naar het Oostzeegebied trokken. Er werd geleidelijk steeds 
warmere lucht aangevoerd. In De Bilt werd op 27 mei de eerste tropische dag van het jaar genoteerd. 
Op die dag werd het in vrijwel het gehele land tropisch warm. Aan het einde van de maand koelde het 
weer wat af. 

 Juni 
Met een gemiddelde temperatuur van 18,0°C tegen normaal 15,6°C eindigde juni 2017 (deel 3e en deel 
4e ronde) op een gedeelde eerste plaats in de rij van warmste junimaanden sinds 1901. Ook in 1976 
had juni een gemiddelde temperatuur van 18,0°C. 
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Aan het begin van de maand juni was een hogedrukgebied bepalend voor het weer. In een 
noordoostelijke stroming en met een heldere nacht was de eerste dag van de maand ook meteen de 
koudste. Vanaf 3 juni draaide de wind naar zuidwestelijke richtingen en werd het iets wisselvalliger. 
Een lagedrukgebied dat net west van onze kust noordwaarts trok zorgde op 6 juni voor een 
zomerstorm langs de westkust en lagere temperaturen. Het was samen met 7 en 30 juni de enige dag 
dat de daggemiddelde temperatuur deze maand onder het langjarig gemiddelde lag. 

Tijdens de zomerstorm, op 6 en 7 juni (3e telronde), viel er lokaal tot ca. 30 mm neerslag. Ook 9 juni 
was een natte dag, met in langdurige neerslag in vooral het (noord)westen van het land 20-30 mm. 
Tussen 10 en 21 juni viel er in het hele land onder hogedrukinvloed nauwelijks neerslag. De laatste 
week was er regelmatig motregen maar trokken er ook flinke buien over het land. Erg droog bleef het 
in het zuiden van het land met lokaal niet meer dan ca. 20 mm neerslag. In De Bilt viel 61 mm neerslag 
tegen 66 mm normaal. Vanaf 10 juni bepaalden hogedrukgebieden het weer boven onze omgeving en 
werd het rustig zomerweer. De temperatuur liep regelmatig flink op, vooral van 18 tot en met 22 juni 
(4e telronde). Het KNMI gaf in die periode code geel uit vanwege de hitte. Het warme weer werd op 
22 juni, met in Arcen een maximumtemperatuur van 35,2°C, de hoogste temperatuur van deze maand, 
beëindigd met onweer. Daarna volgde een laatste wisselvallige week met aanvoer van diverse 
storingen vanaf zee. De temperatuur deed een stap terug, maar door de hoge luchtvochtigheid voelde 
het regelmatig klam aan.  

Met gemiddeld over het land 62 mm neerslag tegen normaal 68 mm week de hoeveelheid neerslag 
niet veel af van het langjarig gemiddelde. Lang leek het erop dat de maand juni net als voorgaande 
maand als (zeer) droog de boeken in zou gaan, maar de laatste week van juni leverde vooral in het 
noorden van het land aardig wat neerslag op. Het neerslagtekort is echter mede door de hoge 
temperaturen deze maand nog steeds erg groot, vooral in het westen en zuiden van het land, waar de 
hoeveelheid neerslag beduidend lager was. 2017 tot nu toe hoort dan ook nog steeds bij de 5% 
droogste jaren.  

Met gemiddeld over het land 231 uren zon tegen 201 normaal was de maand juni zonnig. De kust bleef 
tijdens het rustige zomerweer vaak gevrijwaard van stapelwolken die verder landinwaarts wel 
ontstonden, waardoor het daar het zonnigst was met 250-270 uren zon. Het minst zonnig was het in 
het oosten van het land. 

 Juli 
De gehele maand juli (deel 4e telronde) was het wisselvallig zomerweer waarbij dagen met buien of 
regen werden afgewisseld door kortdurende droge, warme perioden. In het zuiden was het duidelijk 
warmer dan in het noorden. 

De eerste dagen van de maand lagen de temperaturen eerst iets onder, later rond normaal in een 
noordwestelijke stroming. Een hogedrukgebied dat over de Noordzee oostwaarts trok zorgde van vijf 
tot en met tien juli vooral in het zuiden voor zomerse warmte. De droge en zonnige periode werd 
slechts in de namiddag en avond van 6 juli onderbroken door onweersbuien. De warme periode 
eindigde ook met onweersbuien, waarna enkele dagen koel en wisselvallig weer volgden. Vanaf het 
midden van de maand juli werd het geleidelijk warmer onder invloed van een hogedrukgebied dat over 
onze omgeving noordwaarts trok. Dit resulteerde in vochtige warmte op de 19e waarbij het op veel 
plaatsen tropisch warm (30°C of hoger) werd. Ook deze warmte mondde uit in onweersbuien. Het 
bleef nog enkele dagen aan de warme kant. Hierna kregen we te maken met een lagedrukgebied dat 
vanaf de Britse Eilanden over Nederland trok. De temperaturen daalden naar iets beneden de normale 
waarden. 

Met landelijk gemiddeld 110 mm was juli een zeer natte maand. Normaal valt 78 mm. Er viel van tijd 
tot tijd regen, langduriger droge perioden ontbraken. De regen viel vaak uit buien, waardoor de 
neerslaghoeveelheden van plaats tot plaats sterk verschilden. In het noordwesten viel plaatselijk niet 
meer dan circa 65 mm neerslag. In Eelde viel 181 mm, de grootste neerslagsom in juli op die plaats 
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sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906. In de omgeving van Groningen viel plaatselijk meer 
dan 200 mm, op het KNMI-regenstation Onnen circa 225 mm. 

De warme perioden in de eerste tien dagen van juli liepen regelmatig uit op stevige onweersbuien. Zo 
viel op 6 juli in het midden en zuiden plaatselijk ongeveer 25 mm. Op de tiende viel in de omgeving 
van Groningen zo’n 40 mm. Op veel plaatsen viel echter weinig neerslag. Op de 12 juli regende het in 
het midden en zuiden langdurig. In het midden viel circa 30 mm. In juli scheen de zon iets minder dan 
het normale aantal uren: 207 uur tegen 211 normaal. De zonneschijn was vrij regelmatig over de 
maand verdeeld (Bron: KNMI). 

 Invloed van het weer op de tellingen 
Weersomstandigheden hebben invloed op de activiteit van vogels en daarmee ook op de tellingen. Vrij 
krachtige wind (> 4 Beaufort) en slecht zicht (< 300 meter) verhinderen het uitvoeren van een goede 
telling. Mei en juni waren vrij warme maanden, bij hoge temperaturen neemt de zangactiviteit af. Soms 
moest er eerder gestopt worden met een telling zodra de temperatuur gedurende de ochtend opliep.  

Het voert hier te ver om de weersinvloeden op de vogelactiviteit nader te analyseren. Door de 
spreiding van de telmomenten kan de aanwezigheid van soorten over de vier telrondes voldoende in 
kaart worden gebracht.  

 

  

 
Foto 3.1 Een beregeningsinstallatie op een bloembollenveld op 13 april 2017. Het jaar 2017 hoort op dit 
moment bij de 5% droogste jaren. © Werkgroep Grauwe Kiekendief. 
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3.2 Broedvogels 

Er zijn in 2017 in totaal 85 verschillende broedvogelsoorten waargenomen gedurende de telperiode 
van één april tot half juli. De vijf meest getelde broedvogels in provincie Flevoland zijn kievit, gele 
kwikstaart, graspieper, kleine karekiet en veldleeuwerik (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Aantallen per km² van meest voorkomende broedvogels in de verschillende regio’s van provincie 
Flevoland in 2017. n geeft het aantal telpunten weer. 

Soort 
Noordoostpolder 

n = 62 
Oostelijk Flevoland 

n = 98  
Zuidelijk Flevoland 

n= 55 
Kievit* 9,81 4,40 4,89 
Gele kwikstaart* 7,65 5,38 4,44 

Graspieper* 3,59 2,53 0,26 

Kleine karekiet 1,43 0,94 3,86 

Veldleeuwerik* 1,83 2,63 1,67 

Tjiftjaf 2,17 1,80 1,80 

Witte kwikstaart 0,97 2,49 2,12 

Vink 2,00 1,62 1,67 

Huismus 1,31 2,89 1,09 

Wilde eend 1,71 0,94 2,57 

* broedvogels van open akkerland 

In Tabel 3.2 staan dichtheden van soorten waar provincie Flevoland specifiek informatie over wilde 
hebben. Deze lijst is aangevuld met enkele andere soorten omdat ze kenmerkend zijn voor het open 
landschap: de kwartel is een typische akkervogel die vooral in graanvelden voorkomt, de blauwborst 
is voornamelijk gebonden aan plassen of sloten met rietbegroeiing in het open land en de 
bontbekplevier is een uiterst schaarse broedvogel in het binnenland en op akkerland, maar zijn in 
kleine aantal te vinden in Flevolandse akkers. 

Tabel 3.2 Aantallen per km² van kenmerkende vogelsoorten in het agrarisch gebied van provincie Flevoland.  
n geeft het aantal telpunten weer. 

Soort 
Noordoostpolder 

n =62  
Oostelijk Flevoland 

n = 98  
Zuidelijk Flevoland 

n= 55 
Blauwborst 0,23 0,40 1,74 
Bontbekplevier 0,23 0,18 0,19 

Gele kwikstaart 7,65 5,38 4,44 

Graspieper 3,59 2,53 0,26 

Grutto 0,68 0,00 0,06 

Huismus 1,31 2,89 1,09 

Kievit 9,81 4,40 4,89 

Kneu 0,11 0,14 0,39 

Kwartel 0,06 0,22 0,06 

Scholekster 2,40 0,11 0,06 

Veldleeuwerik 1,83 2,63 1,67 

Witte kwikstaart 0,97 2,49 2,12 

Van de soorten in Tabel 3.2 worden verspreidingskaarten gepresenteerd (Figuur 3.2 t/m Figuur 3.14). 
In elke kaart zijn dichtheden in twee tot zeven categorieën weergegeven per kilometerhok. 
Kilometerhokken waarin geen territoriale individuen of paartjes werden aangetroffen hebben geen 
kleur. Wanneer er meerdere telpunten in een kilometerhok lagen, zijn gemiddelde dichtheden 
uitgerekend.   
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Figuur 3.2 Geschat aantal broedparen blauwborsten per km² in 2017. 

 
Figuur 3.3 Geschat aantal broedparen bontbekplevier per km² in 2017. 
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Figuur 3.4 Geschat aantal broedparen gele kwikstaart per km² in 2017. 

 
Figuur 3.5 Geschat aantal broedparen grasmus per km² in 2017. 
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Figuur 3.6 Geschat aantal broedparen graspieper per km² in 2017. 

 
Figuur 3.7 Geschat aantal broedparen grutto per km² in 2017. 
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Figuur 3.8 Geschat aantal broedparen huismus per km² in 2017. 

 
Figuur 3.9 Geschat aantal broedparen kievit per km² in 2017. 
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Figuur 3.10 Geschat aantal broedparen kneu per km² in 2017. 

 
Figuur 3.11 Geschat aantal broedparen kwartel per km² in 2017. 
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Figuur 3.13 Geschat aantal broedparen veldleeuwerik per km² in 2017. 

 
Figuur 3.12 Geschat aantal broedparen scholekster per km² in 2017. 
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 Blauwborst 
De Blauwborst is een trekvogel die in maart terugkeert naar zijn broedgebied. Vlak na de drooglegging 
van Zuidelijk Flevoland in de jaren 70 wist de soort de provincie te koloniseren. Een groot deel van de 
Nederlandse populatie broedt in Zuidelijk Flevoland. (Bijlsma et al. 2001) Dat is na verdere ontginning 
vooral het geval in de Oostvaardersplassen en in rietsloten in cultuurland. In elke regio komt de 
blauwborst voor, maar uit de MAS-tellingen blijkt dat Zuidelijk Flevoland nog steeds de hoogste 
aantallen telt (Tabel 3.3).  

Tabel 3.3 Aantallen blauwborst per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Blauwborst Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 0,21 (n=51) 0,35 (n=68) 1,38 (n=59) 

2016 0,45 (n=53) 0,37 (n=84) 0,96 (n=64) 

2017 0,23 (n=62) 0,40 (n=98) 1,74 (n=55) 

 

 Bontbekplevier 
Broedende bontbekplevieren worden voornamelijk geteld in het Waddengebied en in het Deltagebied. 
Maar in Flevoland worden ze ook een enkele keer op akkers aangetroffen waar ze hun nest maken in 
open gewassen zoals uien. De aantallen zijn het hoogst in de Noordoostpolder (Tabel 3.4). 

Tabel 3.4 Aantallen bontbekplevier per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Bontbekplevier Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 0,14 (n=51) 0,11 (n=68) 0,07 (n=59) 

2016 

 

0,19 (n=53) 0,08 (n=84) 0,05 (n=64) 

2017 0,23 (n=62) 0,18 (n=98) 0,19 (n=55) 

 

 
Figuur 3.14 Geschat aantal broedparen witte kwikstaart per km² in 2017. 



Resultaten Meetnet Agrarische Soorten 2017 

19 
 

 Gele kwikstaart 
Tot in mei zijn er nog doortrekkende gele kwikstaarten te zien die vanuit de Sahel weer hun 
broedgebieden in Europa opzoeken. Er worden tot in juli 1-2 nestjes grootgebracht. Gele kwikstaarten 
maken hun nest op de grond en hebben een voorkeur voor tarwe- of aardappelpercelen. Deze 
gewassen maken een groot deel uit van het Flevolands bouwplan. Net als in 2015 en 2016 werden in 
de Noordoostpolder de meeste gele kwikstaarten geteld (Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 Aantallen gele kwikstaart per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Gele kwikstaart Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 7,65 (n=51) 5,25 (n=68) 3,54 (n=59) 
2016 9,52 (n=53) 5,65 (n=84) 4,40 (n=64) 

2017 7,65 (n=62) 5,38 (n=98) 4,44 (n=55) 

 

 Graspieper 
In de Noordoostpolder is de graspieper net als in 2015 en 2016 het meest geteld. De soort trekt in april 
en mei nog massaal door in ons land terwijl de eerste broedvogels ook al nesten hebben. De soort 
weet zich in het boerenland enigszins te handhaven doordat ze bij voorkeur in slootkanten met een 
structuurrijke vegetatie broeden (Cramp 1988). Graspiepers nestelen ook in open heide- en 
duingebieden, op kwelders en schorren. Samen met de veldleeuwerik en de gele kwikstaart staat ze 
als gevoelig op de Rode Lijst. Aantallen zijn opvallend laag in Zuidelijk Flevoland (Tabel 3.6). 

Tabel 3.6 Aantallen graspieper per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Graspieper Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 2,37 (n=51) 1,88 (n=68) 0,28 (n=59) 

2016 3,41 (n=53) 3,33 (n=84) 0,51 (n=64) 

2017 3,59 (n=62) 2,53 (n=98) 0,26 (n=55) 

  

 
Foto 3.2 Een nestje met jonge graspiepers in een slootkant die gemaaid wordt, 2 mei 2017. © Werkgroep 
Grauwe Kiekendief. 
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 Grutto 
Grutto’s komen in Flevoland voor op enkele plekken waar veehouderijbedrijven met grasland 
aanwezig zijn, maar in 2017 is er ook een grutto waargenomen in Zuidelijk Flevoland (Tabel 3.7). Vooral 
in de kop van de Noordoostpolder zijn aantallen relatief hoog. Er is veel aandacht voor deze typische 
weidevogel, maar dat voorkomt niet dat onze nationale vogel nog steeds in aantal achteruit gaat. Net 
als de scholekster broeden er nergens in Europa zoveel grutto’s als in Nederland. De vogels komen in 
februari en maart ons land binnen. De meeste eieren worden in de tweede helft van april gelegd. 
Mannetjes verdedigen gezamenlijk het nest tegen predatoren. Omdat de vogel net als de 
veldleeuwerik veel in grasland broedt, is zij erg kwetsbaar voor uitmaaien. Daarnaast is ontwatering 
en een tekort aan insecten voor opgroeiende kuikens in monotone graslanden een bedreiging voor de 
grutto. 

Tabel 3.7 Aantallen grutto per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Grutto Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 0,57 (n=51) 0,00 (n=68) 0,00 (n=59) 
2016 1,03 (n=53) 0,00 (n=84) 0,00 (n=64) 

2017 0,68 (n=62) 0,00 (n=98) 0,06 (n=55) 

 

 Huismus 
De huismus is erg gebonden aan menselijke bewoning en wordt tijdens de MAS-tellingen dan ook 
vooral gezien en gehoord op en rond erven. In juli worden grote groepen mussen, ouders met 
uitgevlogen jongen verder van het erf aangetroffen in graanpercelen. Huismussen zijn koloniebroeders 
en tijdens een MAS-telling zijn de aantallen vrij moeilijk te bepalen. Als er een erf deels in een telcirkel 
van een MAS punt valt wordt in ieder geval de aanwezigheid genoteerd. In oostelijk Flevoland zijn de 
aantallen het hoogst (Tabel 3.8). 

Tabel 3.8 Aantallen huismus per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Huismus Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 1,59 (n=51) 0,78 (n=68) 0,71 (n=59) 
2016 1,54 (n=53) 3,25 (n=84) 1,87 (n=64) 

2017 1,31 (n=62) 2,89 (n=98) 1,09 (n=55) 

 

 Kievit 
De kievit is in 2017 de meest getelde broedvogel in de akkers van Flevoland (Tabel 3.9). De soort heeft 
een voorkeur voor het broeden in schraal grasland, maar broedt tegenwoordig ook op akkers. Mogelijk 
wordt de vegetatie op de meeste ‘turbograslanden’ te snel hoog voor de kievit om zijn nest in te 
maken. Voor kievitkuikens is er op kale akkerbodems echter betrekkelijk weinig voedsel te vinden 
(Galbraith 1988, Berg 1993 in Hustings 2002) en na het uitkomen van het legsel trekken de gezinnen 
dan ook vaak naar nabijgelegen (gemaaid of beweid) grasland. In Engeland is gebleken dat kieviten 
voornamelijk broeden op akkers die grenzen aan grasland (Wilson et al. 2001 in Hustings 2002). In het 
noorden van de Noordoostpolder, waar deels gemengde bedrijven gevestigd zijn, komen de hoogste 
dichtheden voor.  

Tabel 3.9 Aantallen kievit per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Kievit Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 5,42 (n=51) 3,58 (n=68) 3,72 (n=59) 
2016 5,60 (n=53) 3,94 (n=84) 3,08 (n=64) 

2017 9,81 (n=62) 4,40 (n=98) 4,89 (n=55) 

 



Resultaten Meetnet Agrarische Soorten 2017 

21 
 

 Kneu 
Deze zaadeter is afhankelijk van ruigtes met struweel, lage struikjes om een nest te kunnen maken en 
kruidenrijke begroeiing om te kunnen foerageren. De kneu komt vrij verspreid voor, maar in Zuidelijk 
Flevoland wordt de soort het meest geteld (Tabel 3.10).  

Tabel 3.10 Aantallen kneu per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Kneu Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 0,50 (n=51) 0,74 (n=68) 0,89 (n=59) 
2016 1,09 (n=53) 0,98 (n=84) 1,36 (n=64)  

2017 0,11 (n=62) 0,14 (n=98) 0,39 (n=55) 

 

 Kwartel 
De kwartel is de enige in Nederland voorkomende hoender die wegtrekt gedurende de 
wintermaanden. De vogel is moeilijk te zien, maar laat zijn kenmerkende roep horen uit voornamelijk 
percelen met graan. De aantallen kunnen jaarlijks fluctueren, wat samen lijkt te hangen met de 
weersomstandigheden tijdens de trek (Jukema et al. 2015). Het jaar 2017 lijkt geen goed jaar te zijn 
voor de kwartel in Nederland (eigen data WGK). De afgelopen drie jaren worden in Oostelijk Flevoland 
de meeste kwartels geteld (Tabel 3.11). 

Tabel 3.11 Aantallen Kwartel per km². n geeft het aantal telpunten weer 

Kwartel Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 0,14 (n=51) 0,42 (n=68) 0,00 (n=59) 
2016 0,19 (n=53) 0,65 (n=84) 0,10 (n=64) 

2017 0,06 (n=62) 0,22 (n=98) 0,06 (n=55) 

 

 Scholekster 
De scholekster wordt net als in 2016 en 2015 het meest geteld in het noorden van de Noordoostpolder 
(Tabel 3.12). Nederland is het ‘scholeksterland’ bij uitstek: nergens in Europa vinden we zulke hoge 
dichtheden en grote aantallen als in ons land. In amper 15 jaar is de populatie echter met 50% 
afgenomen (Ens et al. 2009). Van half april tot eind mei worden er eieren gelegd. Er wordt één legsel 
per jaar uitgebroed. Het nest is een ondiep kuiltje in de grond die wordt gemaakt op een kale akker of 
tussen lage vegetatie.  

Tabel 3.12 Aantallen scholekster per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Scholekster Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 1,59 (n=51) 0,04 (n=68) 0,11 (n=59) 
2016 2,19 (n=53) 0,28 (n=84) 0,30 (n=64) 

2017 2,40 (n=62) 0,11 (n=98) 0,06 (n=55) 

 

 Veldleeuwerik 
Analyse van de verspreiding van de veldleeuwerik in relatie tot het voorkomen van gewassen toonde 
in Drenthe en Groningen een sterk positief verband met de aanwezigheid van zomergranen, intensief 
beheerde graslanden en ook met de aanwezigheid van akkerranden, en een sterk negatief verband 
met de aanwezigheid van bomen en bebouwing (Ottens et al. 2013, Wiersma et al. 2014, Kuiper 2015). 
De voorkeur van veldleeuweriken voor bepaalde gewastypen wordt bepaald door de vegetatiehoogte 
en de mate waarin het gewas de bodem bedekt. De vegetatie mag niet te laag (<10 cm), niet te hoog 
(>50 cm) en niet te dicht zijn. De voorkeur voor gewassen waarin gebroed wordt, verandert gedurende 
het seizoen. Veldleeuweriken vertonen het hele broedseizoen, bij gebrek aan alternatieve gewassen, 
een voorkeur voor intensief beheerde graslanden. Helaas worden zij daar meestal uitgemaaid. 
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Zomergraan wordt vooral geprefereerd in mei (gewashoogte tussen 10 en 50 cm). Pas in juni wordt er 
in aardappels en bieten gebroed, wanneer deze gewassen bovengronds de eerste planten vormen 
(Ottens et al. 2016). In Oostelijk Flevoland worden net als in 2015 en 2016 de meeste veldleeuweriken 
geteld (Tabel 3.13).Tabel 3.3 Aantallen Veldleeuwerik per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Tabel 3.13 Aantallen veldleeuwerik per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Veldleeuwerik Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 2,23 (n=51) 2,66 (n=68) 1,17 (n=59) 
2016 2,89 (n=53) 3,58 (n=84) 1,57 (n=64) 

2017 1,83 (n=62)  2,63 (n=98) 1,67 (n=55) 

 

 Witte kwikstaart 
De witte kwikstaart is een van de meest wijdverspreide vogels van Nederland. Ook in de regio’s van 
Flevoland komt de vogel verspreid voor. De witte kwikstaart wordt tijdens de MAS-telling regelmatig 
foeragerend gezien al lopend langs wegen of betonpaden, maar zal veelal op en rond het erf zijn nest 
maken in een holte op een stenige of rommelige plek. Aantallen zijn het hoogst in Oostelijk Flevoland 
(Tabel 3.14). 

Tabel 3.14 Aantallen witte kwikstaart per km². n geeft het aantal telpunten weer. 

Witte kwikstaart Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

2015 1,73 (n=51) 2,05 (n=68) 2,05 (n=59) 
2016 2,12 (n=53) 2,64 (n=84) 2,07 (n=64) 

2017 0,97 (n=62) 2,49 (n=98) 2,12 (n=55) 

  

 
Foto 3.3 Een veldleeuwerik in een perceel met suikerbieten. Gefotografeerd door onze jongste vrijwilliger op 
het bedrijf van zijn ouders, 7 juni 2017. © Corné Koopmans. 
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 Overige soorten 
De overige soorten uit de top-10 van meest voorkomende broedvogels zijn de kleine karekiet, tjiftjaf, 
vink en wilde eend. Kleine karekiet en wilde eend zijn gebonden aan sloten met riet of andersoortig 
structuur om veilig een nest te kunnen maken. Tjiftjaf en vink zingen vanuit bomen en struiken waarin 
ze ook hun nest maken, vooral te vinden langs wegen en rondom erven. 

Er is een selectie gemaakt van soorten die gebonden zijn aan open akkerland en soorten van akkerland 
met opgaande begroeiing. Van elke soortgroep is een gecombineerde verspreidingskaart gemaakt 
door de dichtheden van de verschillende soorten bij elkaar op te tellen (Figuur 3.15 en Figuur 3.16). 
Deze kaarten geven een algemeen beeld van de verspreiding van akkervogels voor de twee 
landschapstypen in 2017. 

 

  

 
Figuur 3.15 Geschat aantal broedparen per km² in 2017 van vogels gebonden aan open akkerland. 
Dichtheden van de volgende soorten zijn gesommeerd: blauwborst, bontbekplevier, fazant, gele kwikstaart, 
graspieper, kievit, knobbelzwaan, krakeend, kuifeend, kwartel, scholekster, slobeend, tapuit, torenvalk, 
tureluur, veldleeuwerik, wilde eend en wulp. 
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Figuur 3.16 Geschat aantal broedparen per km² in 2017 van vogels gebonden aan akkerland met opgaande 
begroeiing. Dichtheden van de volgende soorten zijn gesommeerd: gekraagde roodstaart, grasmus, houtduif, 
huismus, kneu, putter, ringmus, roodborsttapuit, spotvogel, sprinkhaanzanger, tjiftjaf, Turkse tortel, vink, 
witte kwikstaart, zanglijster, zwartkop, zwarte kraai en zwarte roodstaart. 
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3.3 Niet-plaatsgebonden vogels 

Er zijn in totaal 92 niet-plaatsgebonden vogelsoorten aangetroffen, vogels die niet broeden in de 
telcirkel en geen broedverdacht gedrag vertoonden. De meest getelde niet-plaatsgebonden vogels 
zijn, in volgorde van talrijkheid, spreeuw, kokmeeuw, grauwe gans, kievit, kauw en stormeeuw  
(Tabel 3.15). Deze soorten maken vooral gebruik van het open boerenland om te foerageren. Vooral 
insecten en wormeneters als spreeuw, kokmeeuw, kievit en stormmeeuw komen in grote aantallen af 
op landbewerkingen of als er mest wordt uitgereden. Planteneters zoals de grauwe gans trekken 
massaal heen-en-weer van waterrijke gebieden rondom Flevoland naar de voedselrijke akkers met 
gras en kiemende tarwe. Graspiepers trekken in mei en april nog massaal door ons land terwijl de 
eerste broedvogels al nesten hebben. Deze doortrekkers zijn dan vaak in groepjes te vinden op akkers. 
Spreeuw, kauw en holenduif maken gebruik van holtes rond erven of in schuren om te nestelen en 
maken dan ook gebruik van het boerenland om naar voedsel te zoeken. Buiten de broedtijd zijn ze in 
grote groepen te vinden. Zwarte kraaien maken nesten in bomen rond erven en wegen, maar 
ongepaarde vogels kunnen eveneens grote groepen vormen. Boerenzwaluwen maken hun nesten in 
stallen en schuren voornamelijk daar waar vee gestald staat. Ze vangen muggen en vliegen boven 
boerenland, erven en water. 

Tabel 3.15 Aantallen per km² van meest voorkomende niet-broedvogels in de verschillende regio’s van de 
provincie Flevoland in 2017. n geeft het aantal telpunten weer. 

 

3.4 Zoogdieren 

De haas was in 2017, net als in 2015 en 2016, het meest getelde zoogdier, met de hoogste aantallen 
in de Noordoostpolder (Tabel 3.16). De ree wordt het meest aangetroffen in Zuidelijk Flevoland en 
staat op de tweede plek van meest voorkomende zoogdieren. Er werden regelmatig katten 
aangetroffen in een telpunt, en op een enkele plek vos, muskusrat, gewone bosspitsmuis en konijn. 

Tabel 3.16 Aantallen zoogdieren per km² in Flevoland in 2017. n geeft het aantal telpunten weer. 

Soort Noordoostpolder 
n = 62 

Oost-Flevoland 
n = 98 

Zuid-Flevoland 
n = 55 

Haas 3,71 1,74 3,07 
Ree 0,51 0,13 0,65 

Kat 0,28 0,26 0,24 

Vos 0,00 0,06 0,18 

Muskusrat 0,00 0,00 0,06 

Gewone bosspitsmuis 0,00 0,03 0,00 

Konijn 0,00 0,03 0,00 

Soort Noordoostpolder 
n = 62 

 

Oostelijk Flevoland 
n = 98 

Zuidelijk Flevoland 
n = 55 

Spreeuw 113,48 131,73 66,14 
Kokmeeuw 21,11 20,41 26,89 

Grauwe gans 16,70 12,21 18,07 

Kievit 19,31 3,90 1,84 

Kauw 14,90 2,42 4,75 

Stormmeeuw 6,03 13,57 0,34 

Graspieper 3,13 8,83 5,96 

Holenduif 1,57 7,04 6,64 

Zwarte kraai 2,03 3,14 9,40 

Boerenzwaluw 1,68 5,62 6,83 
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3.5 Soorten buiten het meetnet 

Net als in 2015 en 2016 zijn er als aanvulling op de MAS-waarnemingen ook vogels genoteerd die 
buiten de tellingen om zijn waargenomen. Werknemers en vrijwilligers van Werkgroep Grauwe 
Kiekendief hebben deze waarnemingen ingevoerd op www.waarneming.nl. Uit Waarneming.nl is 
vervolgens een selectie gemaakt van enkele voor het Flevolands akkergebied kenmerkende soorten. 
Deze waarnemingen zijn eerst geplot op kaartjes om clusters van waarnemingen zichtbaar te maken. 
Vervolgens is een inschatting gemaakt van het aantal extra waargenomen broedparen (Tabel 3.17). In 
Tabel 3.17 zijn ook waarnemingen verwerkt van deze soorten die tijdens de MAS-tellingen 
waargenomen zijn buiten de telcirkel van 300 meter. Omdat het aantal telpunten per regio redelijk 
vergelijkbaar is, is de telinspanning buiten de MAS-punten om waarschijnlijk ook redelijk vergelijkbaar. 

Tabel 3.17 Geschat aantal extra broedparen in het open akkergebied, gebaseerd op losse waarnemingen van 
enkele kenmerkende soorten die zijn waargenomen buiten de MAS-tellingen om, of die buiten de 300 meter 
telcirkel vielen. 

Soort Noordoostpolder Oostelijk Flevoland Zuidelijk Flevoland 

Blauwborst 0  7  12  
Bontbekplevier 1  1  2  

Bruine kiekendief 3  3  5  

Gele kwikstaart 6  29  5  

Graspieper 4  21  2  

Kievit 23  89  24  

Kneu 0  8  8  

Kwartel 1  3  1  

Kwartelkoning 0  0  0  

Paap 0  3  1  

Roodborsttapuit 0  1  3  

Scholekster 8  3  8  

Veldleeuwerik 7  36  15  

Wulp 0  2  4  

Zomertortel 1  7  4  

 
Extra waarnemingen van blauwborst betreffen onder andere waarnemingen die gedaan zijn lopend 
langs tochten op weg naar een telpunt. Ook omgeving Knardijk en de Oostvaardersplassen, waar veel 
natuurwaarnemers komen, leveren waarnemingen op. De bontbekplevier is een vrij onopvallende 
broedvogel die vooral tijdens MAS-tellingen wordt opgemerkt, maar niet altijd binnen de telcirkel 
broedt. Bruine kiekendieven broeden voornamelijk in rietlanden, in riet langs brede sloten en af en toe 
in landbouwgewassen. Er zijn tijdens het broedseizoen 53 waarnemingen van bruine kiekendieven 
ingevoerd, het gaat dan vooral om jagende vogels. Een klein deel daarvan zullen broedvogels zijn. 
Bruine kiekendieven jagen op enkele kilometers van het nest (Schipper 1977) en voor een deel in het 
agrarisch gebied (Beemster et al. 2012). Er zijn buiten de telcirkel aardig wat kieviten ingevoerd, wat 
overeenkomt met het gegeven dat de soort de meest getelde broedvogel is in het agrarisch gebied van 
Flevoland. Kwartelkoningen zijn dit jaar tijdens het veldwerk niet waargenomen. Paapjes trekken in 
mei door ons land en worden dan af en toe waargenomen, vaak samen met tapuit. In Zuidelijk en 
Oostelijk Flevoland zijn extra waarnemingen van wulpen ingevoerd terwijl die in Oostelijk Flevoland 
tijdens de MAS-tellingen niet zijn geconstateerd. Er zijn van veldleeuweriken voornamelijk in Oostelijk 
Flevoland buiten het MAS meetnet meldingen gedaan, wat overeenkomt met de resultaten uit de MAS 
tellingen.  
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’s Ochtends vroeg rondrijden over erven levert regelmatig extra waarnemingen op van koerende of 
foeragerende zomertortels. De zomertortel is een soort die het landelijk erg slecht doet, maar in 
Flevoland wat minder slecht. Ook tijdens het posten voor grauwe kiekendieven wordt dit duifje af en 
toe opgemerkt. Tijdens de kiekendievenzoekdag werden bijvoorbeeld vijf zomertortels waargenomen, 
zittend op een hek aan de Zeebiesweg.  

  

 
Foto 3.4 Een foeragerende zomertortel pikt een graantje mee naast een net geoogst wintergerstperceel,  
15 juli 2017. © Werkgroep Grauwe Kiekendief. 
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3.6 Soorten binnen en buiten de gebiedsclusters 

Provincie Flevoland heeft vijf gebiedsclusters aangewezen voor akker- en weidevogelbeheer. In de 
Flevopolder zijn dat de gebiedsclusters bij de Elandweg, in het Rivierduingebied, bij de Zeebiesweg en 
bij de Vogelweg, en in de kop van de Noordoostpolder is een vijfde gebiedscluster. In de 
Noordoostpolder en het Rivierduingebied betreffen het gebieden met gemengde bedrijven 
(melkveehouderijen en akkerbouw) die onder het leefgebied ‘open grasland’ vallen. Aan de 
Zeebiesweg, Vogelweg en de Elandweg gaat het hoofzakelijk om akkerbouw. Omdat 2018 het eerste 
jaar is dat de beheersmaatregelen er liggen, zijn hiervan nog geen duidelijke effecten te verwachten. 

Binnen de gebiedsclusters worden sinds 2017 extra MAS-punten geteld. In Tabel 3.18 wordt een 
overzicht gegeven van de gemiddelde aantallen broedparen per 100 hectare (1 km²) in de vijf 
gebiedsclusters en daarbuiten. De aantallen zijn geëxtrapoleerd naar aantallen per 100 ha (1 km2). 
Schattingen van aantallen broedparen zijn niet gecorrigeerd voor trefkansen (i.e. gemiste 
waarnemingen afhankelijk van afstand en tijd). 

Er zijn 17 agrarische soorten geselecteerd om de dichtheden aan broedparen binnen en buiten 
gebiedsclusters te vergelijken (grijs in Tabel 3.18). Dit betreft soorten die voor een belangrijk deel van 
hun levenscyclus aan het agrarisch gebied gebonden zijn. In elk van de vier gebiedsclusters in de 
Flevopolder zijn drie tot vier soorten in hogere dichtheden aanwezig dan daarbuiten, maar vaak zijn 
aantallen ook lager (Tabel 3.18). Opvallend hoge dichtheden zijn te vinden in het gebiedscluster in de 
kop van de Noordoostpolder. Hier komen acht soorten in hogere dichtheden voor dan buiten de 
gebiedsclusters: bontbekplevier, gele kwikstaart, graspieper, grutto, kievit, kwartel, scholekster en 
tureluur. Van deze soorten broeden grutto en tureluur uitsluitend in het gebiedscluster in de 
Noordoostpolder. Eventuele verschillen tussen dichtheden van broedvogels binnen en buiten de 
gebiedsclusters die nu worden gevonden, waren echter mogelijk al aanwezig voordat de 
gebiedsclusters werden afgebakend. 
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Tabel 3.18 Gemiddelde aantallen broedparen per km² op MAS-telpunten in de verschillende gebiedsclusters en 
daarbuiten in Flevoland in 2017. n geeft het aantal telpunten weer. Soorten die in hoge mate gebonden zijn aan het 
agrarische gebied zijn in grijs weergegeven. 

Gemiddeld aantal broedparen per km² 

Soort Elandweg 
(n = 10) 

Rivierduingebied 
(n = 9) 

Zeebiesweg 
(n = 10) 

Vogelweg 
(n = 10) 

NOP 
(n = 12) 

Buiten clusters 
(n = 165) 

Alles 
(n = 216) 

Appelvink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 

Bergeend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Blauwborst 0.35 0.00 1.41 0.35 0.29 0.75 0.69 

Blauwe reiger 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Boerenzwaluw 1.06 1.57 1.41 1.06 0.29 1.50 1.39 

Bontbekplevier 0.71 0.39 0.00 0.00 0.59 0.15 0.20 

Boomkruiper 0.00 0.00 0.35 0.00 0.29 0.11 0.11 

Boompieper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.08 

Boomvalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Bosrietzanger 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.36 0.29 

Braamsluiper 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 

Bruine kiekendief 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.15 0.13 

Buizerd 0.00 0.79 0.00 0.35 0.00 0.17 0.18 

Dodaars 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Ekster 1.06 0.00 0.00 0.00 0.29 0.19 0.21 

Fitis 0.00 1.18 0.35 0.35 0.00 0.47 0.44 

Fuut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.08 

Gaai 0.35 0.79 0.35 0.00 0.00 0.24 0.25 

Gekraagde roodstaart 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 

Gele kwikstaart 5.31 7.86 3.18 7.78 11.20 5.32 5.76 

Grasmus 0.35 1.57 1.06 0.71 0.00 1.20 1.08 

Graspieper 3.89 4.72 2.12 0.35 8.25 1.69 2.24 

Grauwe gans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.08 

Grauwe kiekendief 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Grauwe vliegenvanger 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Groenling 0.35 1.18 0.71 0.35 0.00 0.62 0.59 

Grote Canadese gans 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 

Grote lijster 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.11 0.10 

Grutto 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 0.13 0.21 

Havik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.02 

Heggenmus 0.00 0.00 0.00 0.35 0.29 0.39 0.33 

Holenduif 1.41 6.29 2.12 3.54 0.59 1.11 1.47 

Houtduif 1.41 1.97 1.77 0.35 0.59 1.33 1.29 

Huismus 2.83 3.54 8.49 0.71 0.88 1.59 1.97 

Huiszwaluw 0.00 3.14 0.71 0.35 0.00 0.49 0.56 

Kauw 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.92 0.74 

Kievit 6.01 6.68 4.24 6.72 22.11 4.93 6.06 

Kleine karekiet 0.00 0.79 1.41 0.35 1.47 2.12 1.82 

Kneu 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.24 0.20 

Knobbelzwaan 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.36 0.31 

Koekoek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.10 

Koolmees 1.06 1.18 0.71 2.12 1.77 1.35 1.36 

Krakeend 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.36 0.29 
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Gemiddeld aantal broedparen per km² 

Soort Elandweg 
(n = 10) 

Rivierduingebied 
(n = 9) 

Zeebiesweg 
(n = 10) 

Vogelweg 
(n = 10) 

NOP 
(n = 12) 

Buiten clusters 
(n = 165) 

Alles 
(n = 216) 

Krooneend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Kuifeend 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.15 0.13 

Kwartel 0.00 0.00 0.35 0.35 0.29 0.11 0.13 

Meerkoet 0.00 0.39 0.35 0.00 0.00 1.01 0.80 

Merel 1.06 1.18 2.83 1.41 1.77 1.54 1.57 

Nachtegaal 0.00 1.97 0.00 1.06 0.00 0.17 0.26 

Nijlgans 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 

Paapje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Pimpelmees 0.00 0.39 0.71 0.71 0.29 0.36 0.38 

Putter 0.35 0.39 1.06 1.77 0.00 0.54 0.57 

Raaf 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.02 

Rietgors 0.00 0.00 2.12 0.35 0.29 0.56 0.56 

Rietzanger 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.08 

Ringmus 0.00 0.39 0.71 0.35 0.00 0.54 0.47 

Roodborst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 

Roodborsttapuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.10 

Scholekster 0.35 0.39 0.00 0.00 10.61 0.17 0.75 

Slobeend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 

Sperwer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Spotvogel 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 

Spreeuw 2.12 2.75 2.12 1.41 0.88 1.16 1.31 

Staartmees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Stormmeeuw 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.02 

Tafeleend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 

Tjiftjaf 1.41 3.14 1.41 1.06 1.77 1.95 1.90 

Torenvalk 0.35 0.39 0.00 1.06 0.29 0.47 0.46 

Tuinfluiter 0.71 1.97 0.35 0.71 0.00 0.49 0.54 

Tureluur 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 0.07 

Turkse tortel 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 

Veldleeuwerik 4.95 0.00 1.77 2.48 1.77 2.12 2.15 

Vink 0.71 2.36 1.41 1.41 1.18 1.84 1.74 

Waterhoen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 

Waterral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Wilde eend 0.35 1.18 0.35 0.00 0.88 1.89 1.57 

Winterkoning 0.35 2.36 1.06 1.41 1.77 1.39 1.39 

Witte kwikstaart 2.12 2.36 3.18 2.48 0.88 1.89 1.95 

Wulp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.07 

Zanglijster 0.35 1.97 0.71 1.41 0.00 0.92 0.90 

Zomertortel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Zwarte kraai 0.71 0.39 0.71 1.06 0.00 0.66 0.64 

Zwarte roodstaart 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 

Zwartkop 0.71 3.54 1.06 2.12 1.47 1.63 1.65 
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4 Discussie 

In 2017 zijn in elke regio een ongeveer evenredig aantal soorten broedvogels genoteerd, namelijk 63 
in de Noordoostpolder, 68 in Oostelijk Flevoland en 62 in Zuidelijk Flevoland. Wat opviel is dat er in de 
Noordoostpolder de hoogste aantallen steltlopers geteld werden: kievit, grutto, scholekster en 
bonkbekplevier bereikten hier de hoogste aantallen. Ze bereikten hier in de meeste gevallen ook 
hogere aantallen dan in 2016. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat er extra punten geteld zijn in 
goede gebieden voor deze steltlopers. Gele kwikstaart en graspieper kwamen eveneens het meest 
voor in de Noordoostpolder, wat mogelijk heeft het te maken met de gewassen die daar geteeld 
worden, en met een groter aandeel van geschikte slootjes voor graspiepers om in te broeden. Kwartel, 
veldleeuwerik, huismus en witte kwikstaart werden het meest geteld in Oostelijk Flevoland en daar 
werden ook de meeste soorten broedvogels geteld. In Zuidelijk Flevoland werden net als in 2016 kneu 
en blauwborst het meest geteld, maar ook soorten als ringmus, grasmus en bosrietzanger, die ruigtes 
en struweel nodig hebben om te nestelen.  

Vanaf 2009 worden er ook MAS-tellingen gedaan in Groningen, de akkervogelprovincie bij uitstek. De 
cijfers van deze tellingen t/m 2013 zijn verwerkt in het evaluatierapport “Analyse effectiviteit van het 
akkervogelbeheer in provincie Groningen” (Wiersma et al. 2014). Om een vergelijking te maken van 
enkele belangrijke broedvogelsoorten van akkerland tussen de provincies Flevoland en Groningen 
worden van de volgende soorten de aantallen genoemd in de verschillende provincies. (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 overzicht van de aantallen van enkele belangrijke broedvogels van akkerland in de provincies 
Flevoland en Groningen. Gemiddeld aantal geschatte broedparen per km² (100 ha) 

Soort Flevoland (2017) totaal Groningen (2009-2013) totaal 

Gele kwikstaart 5,82 7,23 

Graspieper 2,12 3,46 

Kwartel 0,11 1,29 

Veldleeuwerik 2,04 5,27 

Kievit 4,45 6,37 

 
Foto 4.1 Een bontbekplevier tussen de uien in Oostelijk Flevoland, 7 juni 2017. © Corné Koopmans 
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5 Grauwe kiekendief en blauwe kiekendief Flevoland 2017 

5.1 Methode van zoeken en beschermen 

Het seizoen voor grauwe kiekendieven begint in Flevoland in april met de eerste waarnemingen uit 
mogelijke broedgebieden, maar ook met vogels op doortrek. Via Waarneming.nl stelt Werkgroep 
Grauwe Kiekendief zich vanaf eind april dagelijks op de hoogte waar er kiekendieven gezien worden. 
De waarnemingen die via internet binnenkomen worden gebruikt als aanknopingspunten voor het 
zoeken naar broedparen. De waarnemingen uit potentiële broedgebieden worden in overleg met 
Waarneming.nl automatisch voor het grote publiek vervaagd om verstoring van de broedparen te 
voorkomen, en om de bewoners in de directe omgeving niet te belasten met eventuele nieuwsgierige 
kijkers en fotografen. 

Een groep trouwe vrijwilligers wordt door Werkgroep Grauwe Kiekendief gedetailleerd op de hoogte 
gehouden van de gedane waarnemingen. Zij worden door de beschermingsmedewerkers aangestuurd 
bij het zoeken naar potentiële broedparen van grauwe en blauwe kiekendieven in akkerland. 

Jaarlijks worden er aan het begin van ieder broedseizoen rond eind mei of begin juni één of twee 
zoekdagen in Flevoland georganiseerd. Samen met vrijwilligers wordt op de zoekdagen geprobeerd 
vast te stellen waar mogelijke broedparen zijn en in welke percelen de nesten zich bevinden. Dan zijn 
er ook de eerste contacten met de landeigenaren om de bescherming van deze zeldzame broedvogels 
te bespreken. Na half juni wordt er vervolgens een ‘beschermingsdag’ gepland, waarop zoveel mogelijk 
nesten met hulp van vrijwilligers van een beschermingskooi worden voorzien. Het plaatsen van 
nestbescherming is essentieel voor het succes van de grauwe kiekendief als broedvogel in Nederland. 
Zonder bescherming zou het merendeel van de nesten verloren gaan en zou de jongenproductie te 
laag zijn om de populatie in stand te houden (Trierweiler et al. 2008, Trierweiler 2010, Wiersma et al. 
2014). 

Als de jongen op het moment van het plaatsen van nestbescherming oud genoeg zijn, worden deze 
direct geringd en worden verschillende biometrische maten genoteerd, aan de hand waarvan sekse, 
leeftijd en conditie bepaald wordt. Na het plaatsen van de beschermingskooi blijven de vrijwilligers en 
medewerkers om te observeren of het vrouwtje terug naar het nest gaat. Ook zoeken zij actief in het 
akkerland naar eventuele nog niet ontdekte of late paartjes. 

Naast de vrijwilligers zijn in de loop der jaren ook boeren actief betrokken geraakt bij het 
beschermingswerk. Sommige agrariërs bellen tegenwoordig zelf met de werkgroep wanneer zij een 
broedpaar op hun land vermoeden. 

Rond het uitvliegen van de jongen heeft de werkgroep eind juli en begin augustus regelmatig contact 
met de boeren over de naderende oogst van de nestpercelen. Als de jongen nog niet vliegvlug zijn, 
blijft een beschermingskooi gedurende en na de oogst staan. Tijdens het oogsten is een medewerker 
van de werkgroep aanwezig om de nog niet goed vliegende jongen bij de combines en andere 
machines vandaan te houden, of tijdelijk uit het nest te halen en terzijde te houden tot de machines 
klaar zijn. Nadat alle jongen uitgevlogen zijn, wordt de beschermingskooi opgeruimd en kan de boer 
het land normaal bewerken.  
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BOX 1 Voor het eerst een nest van grauwe kiekendieven in productiegrasland 

Jitty Hakkert, onderzoeks- en veldmedewerker Werkgroep Grauwe Kiekendief 

20 mei 2017 - op deze dag werd in Flevoland de jaarlijkse terugkerende zoekdag georganiseerd. 
Door vrijwilligers is toen onder andere ten oosten van Dronten een broedverdacht paartje grauwe 
kiekendieven waargenomen.  

22 mei 2017 - naar aanleiding van deze zoekdag ben ik bij dit paartje gaan kijken om meer 
duidelijkheid te krijgen over hoe ver ze met nestbouw of eileg waren. Na een tijdje posten zag ik 
het vrouwtje vliegen en ze had een dikke buik, dat is een aanwijzing dat een vrouwtje toe is aan het 
leggen van eieren of de eerste eieren al gelegd heeft. Nadat ze prooi van het mannetje had 
gekregen en opgegeten ging ze met nestmateriaal in haar snavel een perceel met productiegras in 
en bleef daar. Het gras bestond uit een combinatie van Italiaans en Engels raaigras, en stond op dat 
moment hoger dan de wintergerst op het naastgelegen perceel. Tijdens het posten bleek bij 
hetzelfde productiegrasperceel nog een ander paartje te zijn. Daarvan kon worden vastgesteld dat 
die zich nog niet gevestigd had. 

Gezien de tijd van het jaar was het tijd voor de eerste maaibeurt. Het was dus zaak snel contact te 
leggen met de eigenaar van het perceel, om in overleg het nest tegen de komende bedrijvigheid te 
kunnen beschermen.  

Het broeden in productiegras hadden we in Nederland nog niet eerder meegemaakt. In Groningen 
broeden af en toe grauwe kiekendieven in luzerne, een gewas dat ook eind mei of begin juni al 
geoogst wordt. Ter bescherming van het nest wordt er voor gezorgd dat er 10 bij 10 meter van het 
gewas rond het nest blijft staan. Daar omheen wordt dan een stroomhek geplaatst. Deze aanpak 
zou ook in deze situatie toegepast worden, met dit verschil dat we besloten in plaats van 10m x 
10m een 20 bij 20 meter gewas te laten staan. Zo wilden we de kans verkleinen dat het vrouwtje 
niet op het nest zou durven terugkeren. Nestbescherming vindt normaal gesproken plaats zodra er 
jongen zijn omdat ze dan wat minder verstoringsgevoelig zijn. De binding met het nest is dan veel 
sterker dan in de eifase.  

Na enige moeite kreeg ik de juiste boer te pakken. De grond was van een akkerbouwbedrijf die het 
verhuurde aan een veehouder. De veehouder bleek de eerste maaibeurt op 24 mei gepland te 
hebben. Gelukkig was ik net op tijd! Na een aangenaam gesprek verleende hij al zijn medewerking.  

24 mei 2017 - collega Madeleine Postma is op deze dag met materialen uit Noord-Groningen 
komen rijden zodat we het nest konden gaan zoeken en direct na het maaien beschermen.  

Op mijn aanwijzingen ging Madeleine het grasland in om naar het nest te zoeken. Wat we doen is 
vanaf twee zijden van het perceel de plek lokaliseren waar het vrouwtje invalt. Daarbij worden 
kenmerken op de achtergrond onthouden om zo een kruispeiling te kunnen maken. Het lokaliseren 
van het nest kan lang duren. In zo’n vroeg stadium van een nest is dat afhankelijk van hoe snel het 
mannetje prooi komt brengen. Het zoeken van een nest in dit productiegras bleek iets moeilijker 
dan in een rechtopstaand gewas als wintertarwe, waarin van een afstandje een duidelijk een 
nestopening te zien is. Gelukkig vond Madeleine het nest vrij snel. Bij het naderen van het nest 
vloog het vrouwtje op het laatste moment op. Er lagen op dat moment twee eieren in het nest. Op 
tien meter afstand van het nest werden vier markeerstokken geplaatst. Na het verlaten van het 
nestperceel keerde het vrouwtje gelijk terug op het nest. Er is om de stokken heen gemaaid en 
vervolgens ook het gras geschud. Daarna konden we het stroomhek plaatsen. Dat was om half 
negen ’s avonds. Het mooie is dat het vrouwtje tijdens al deze werkzaamheden gewoon op het nest 
is blijven zitten!  
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Om zien of het vrouwtje ook terug naar het nest durfde nadat ze eraf was geweest zijn we gebleven 
om dat te observeren. Rond half tien ’s avonds zagen we haar nadat ze een prooi had gekregen en 
opgegeten gewoon terugkeren op haar nest, ondanks alle veranderingen rond de nestplek. Dit tot 
onze grote opluchting, want niet eerder beschermden we een nest waar het vrouwtje in zo’n vroeg 
stadium van de eileg was.  

26 mei 2017 - twee dagen na het maaien werd het gras geharkt en opgehaald. Deze 
werkzaamheden zouden veel predatoren kunnen aantrekken omdat muizen dan tijdelijk 
gemakkelijk beschikbaar zijn. Een nest met eieren is dan ook een eenvoudig te verkrijgen ‘prooi’, 
daarom hebben we het nest tijdens deze werkzaamheden nauwlettend in de gaten gehouden. 
Tegelijkertijd konden we observeren hoe het paartje op deze werkzaamheden zou reageren en of 
we eventueel in moesten grijpen om te voorkomen dat de eieren door andere vogels gepredeerd 
zouden worden. Rond half tien ’s avonds waren de machines toe aan het ophalen van de banen 
gras rond het nest. Ook nu bleef het vrouwtje weer gewoon op het nest zitten. Vol vertrouwen 
zagen we daarom de nog komende werkzaamheden zoals het uitrijden van (kunst)mest en later dit 
seizoen de volgende maaibeurten tegemoet.  

4 juli 2017 - het grasperceel wordt voor een tweede keer gemaaid. Er zaten op dat moment vier 
jongen in het nest. De oudervogels bleven wachten met het brengen van prooi naar de jongen tot 
de machines voorbij het nest waren.  

5 juli 2017 - het stroomhek wordt wat ruimer opgezet omdat deze niet meer werkte door al het 
gras dat er ondertussen tegenaan gegroeid was.  

13 juli 2017 - de vier jongen worden geringd. 

7 augustus 2017 - tijd voor de derde maaibeurt. Het stroomhek hebben we opgeruimd want alle 
vier de jongen waren toen succesvol uitgevlogen. 

 
Foto 5.1 Het eerste nest van grauwe kiekendieven in productiegrasland. Ondanks vroege werkzaamheden 
en bescherming in de beginfase van de eileg toch succesvol met vier uitgevlogen jongen. 
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5.2 Resultaat broedseizoen grauwe kiekendief  

De Waarnemingen van de eerste grauwe kiekendieven in Flevoland van 2017 waren op 30 april en 
kwamen uit de omgeving van Dronten, uit bekend broedgebied. Op de trektelpost Kamperhoek 
werden die dag ook overvliegende grauwe kiekendieven gemeld (bron: Waarneming.nl). Op de 
jaarlijkse zoekdag die op 20 mei werd gehouden, werd met 21 mensen (vrijwilligers en medewerkers 
van Werkgroep Grauwe Kiekendief) gezocht naar aanwezige broedparen. Samen met alle latere 
waarnemingen, werden uiteindelijk drie paren van de grauwe kiekendief in het gebied tussen Lelystad, 
Dronten en Biddinghuizen vastgesteld. Een vierde en vijfde paar zaten aan de oostkant van Dronten. 
In die regio werd ook nog een derde paar gezien, maar die is later in het seizoen niet meer 
teruggevonden. 

Sinds 2011 concentreren de broedparen zich voornamelijk in het gebied ten oosten van de Larserweg. 
In de jaren daarvoor broedden ze voornamelijk in Zuidelijk Flevoland. Deze verschuiving van 
broedgebieden is opvallend, echter met de huidige kennis (nog) niet te verklaren. 

In de Noordoostpolder zijn dit jaar geen activiteiten van grauwe kiekendieven waargenomen die op 
een mogelijk broedgeval duiden. 

Van de vijf broedparen werd op 24 mei het eerste nest beschermd. Dit nest lag in productiegrasland 
waar die dag gemaaid werd. Voor een beschrijving van dit speciale broedgeval zie box 1. Op 9 juni is 
er gezocht naar een nest aan de oostkant van Dronten. Dit nest bevond zich in een perceel met 
wintergerst. Door veel regen in combinatie met harde windvlagen was een deel van het gewas van het 
nestperceel plat gaan liggen. In de ochtend van 9 juni zijn vrijwilligers en omwonenden gaan kijken hoe 
het gewas er toen bij stond en was er nog niets aan de hand. Maar aan het eind van de middag vloog 
het vrouwtje onrustig rond boven het perceel en ging ze niet terug naar het nest. Daarop hebben we 
besloten om het nest met de beperkte aanwijzingen die we op dat moment hadden te gaan zoeken. 
Het duurde zo’n anderhalf uur voordat het nest met vijf eieren werd gevonden. Het bevond zich precies 
in een baan waar het wintergerst platgeslagen was. De nestopening hebben we vrijgemaakt en een 
beschermingskooi geplaatst zodat het graan rond het nest gestut werd.  

Tot ’s avonds half elf hebben we met vrijwilligers de nestplek geobserveerd, maar helaas vertrouwde 
het vrouwtje de nestplek niet meer. We hebben zelfs de beschermingskooi nog weggehaald, maar ze 
keerde niet terug op het nest. De dag erna is er nog een vrijwilliger gaan kijken, omdat het vrouwtje 
mogelijk ’s nacht toch nog was teruggekeerd. Hij zag het paartje nog wel rondvliegen boven de 
broedplek en maar ze verdwenen uiteindelijk uit zicht… 

Normaal gesproken wordt een beschermingskooi pas geplaatst als er jongen zijn, maar in noodgevallen 
als deze gebeurt dat ook al in de eifase. Dit vrouwtje was een oude bekende, ze was goed te herkennen 
door gekleurde vleugelmerken (Box 2). Daardoor wisten we dat zij in de voorgaande jaren 
beschermingskooien rond haar nesten zonder problemen accepteerde. Haar eerdere nesten werden 
destijds echter in de jongenfase beschermd. Deze ervaring met één en hetzelfde vrouwtje toont eens 
te meer dat het beschermen van nesten van kiekendieven een precair proces is, waarvan het slagen 
afhankelijk is van de keuze van het juiste moment. Wanneer je zoals in dit geval met platliggend graan 
of bij een graslandperceel geen keuze hebt, kun je niet anders dan hopen dat het vrouwtje de 
veranderde nestomgeving accepteert. In Oost Groningen lukte het wel om een nest in eenzelfde 
situatie met succes te beschermen. Een eventuele verklaring waarom dit specifieke vrouwtje niet meer 
terug durfde naar haar nest zou kunnen zijn dat zij zelf teveel opgeschrikt is door het wintergerst dat 
op haar gevallen is. 

Op 29 juni werden drie nesten met jongen samen met vrijwilligers succesvol beschermd. De 
vrijwilligers hielpen bij het uitpeilen van de nesten, bij het plaatsen van de beschermingskooien en bij 
het observeren van de terugkeer van de oudervogels. 
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Figuur 5.1 Verspreiding van het aantal broedparen van grauwe kiekendieven in 2017. De verspreiding wordt 
weergegeven in blokken van 5x5 kilometer. 
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BOX 2 Vrouw 8nO-XnB van het mislukte nest in wintergerst 

Het vrouwtje van het verlaten wintergerstnest is een oude bekende, zij is in 2010 in  
Oost-Groningen nabij Nieuwolda uit het ei gekropen. Als jong krijgt ze links een oranje en rechts 
een blauw vleugelmerk (wingtags), waardoor ze op afstand goed te herkennen is.  

2011- dit vrouwtje wordt voor het eerst teruggemeld, dat is in de omgeving van Dronten. Waar ze 
een poosje rondhangt bij een paartje met jongen. 

2012 en 2013 - geen terugmeldingen. 

2014 - het vrouwtje broedt in Flevoland in de buurt van Dronten waar zij in 2011 voor het eerst 
werd teruggemeld. Ze brengt met succes vier jongen groot. 

2015 - begin mei wordt ze in Flevoland gezien. Maar later niet als broedvogel in Flevoland 
gevonden. In juni komt er een melding, ze heeft een nest in het noorden van Duitsland. Dat was op 
30 kilometer van de Deense grens. Met succes brengt ze weer vier jongen groot. 

2016 - in dit jaar broedt ze in de omgeving van de Larserweg, waar bij het opruimen van de 
beschermingskooi haar vier jongen dood op en rond het nest lagen. Op dat moment dachten we 
dat beide ouders dood zouden zijn. 

2017 - tot onze verrassing duikt ze weer op in Flevoland, met een nest in wintergerst dat op 9 juni 
mislukt door het legeren van het gerst. Op 26 juli 2017 komt er terugmelding van dit vrouwtje uit 
het westen van Denemarken! Dat is hemelsbreed zo’n 330 km vanaf haar nestplek in Flevoland. 

 

 
Foto 5.2 Vrouwtje grauwe kiekendief met de gekleurde vleugelmerken 8nO-XnB, 16 mei 2017. 
© Rob Dekker. 
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5.3 Broedsucces grauwe kiekendief  

Na het succesvolle broedseizoen van 2015 (Hakkert et al. 2015) met veel muizen als prooiaanbod en 
het slechte broedseizoen van 2016 was het afwachten wat 2017 aan broedsucces bij de grauwe 
kiekendieven zou gaan opleveren. De vogels uit het succesvolle jaar 2015 zouden zich als broedvogel 
kunnen vestigen. Maar het aantal broedparen in 2017 in Flevoland verschilde niet met de voorgaande 
twee jaren. En het was een jaar met een zeer matig muizenaanbod. 

Het gemiddelde legbegin in Flevoland was dit jaar op 19 mei. In 2016 was het legbegin drie dagen later 
(22 mei) in 2015 vier dagen eerder (15 mei). Dit jaar was het vroegste nest van Nederland weer in 
Flevoland te vinden, de start van de eileg van dit vroegste nest was op 14 mei. 

Van de zes paartjes grauwe kiekendief in Flevoland waren er drie succesvol. Met in totaal negen 
uitgevlogen jongen kwam het broedsucces dit jaar op een gemiddelde van 1,5 jongen per paar  
(Tabel 5.1). Dit is een zeer laag broedsucces vergeleken met het gemiddelde van 3,0 jongen per paar 
in 2015. Voor het in stand houden van de populatie is een minimumbroedsucces van 1,7 jongen per 
paar nodig. (Trierweiler et al. 2008; Trierweiler 2010). 

Tabel 5.1 Broedresultaat van de grauwe kiekendief in Flevoland en landelijk in 2015 tot en met 2017. 

 2015 2016 2017 

 Flevoland landelijk Flevoland landelijk Flevoland landelijk 

Aantal broedparen 6 45 5 44 6 59 

Aantal beschermde nesten 5 34 4 26 4 36 

Aantal succesvolle nesten 5 33 3 25 3 33 

Totaal uitgevlogen jongen 18 112 7 47 9 74 

Gemiddeld per succesvol 

paar nest 
3,6 3,4 2,3 1,9 3,0 2,2 

Gemiddeld per paar 3,0 2,5 1,4 1,1 1,5 1,3 

Dat het broedsucces laag is in een slecht muizenjaar was te verwachten (Koks et al. 1994, Visser et al. 
2006, Trierweiler et al. 2008, Butet & Leroux 1993), en was ook terug te zien in de andere 
broedgebieden in Nederland. Het broedsucces in Flevoland was onverwachts lager doordat ook een 
beschermd nest met vier jongen mislukte. Toen op 13 juli het nest werd bezocht om de jongen te gaan 
ringen bleek het nest leeg. Er was onder de kooi door gegraven. Door welk dier is niet duidelijk, andere 
sporen waren niet te vinden. In de 27 jaar dat er nestbescherming plaatsvindt, is dit slechts twee keer 
eerder gebeurd.   
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Houtduivenjacht in het broedseizoen 

Op 25 juli kregen we een melding van een ongeruste vrijwilliger dat er lokduiven lagen op een perceel 
waar een grauwe kiekendief met al grote jongen zijn nest had. Er was een testbaan geoogst en op deze 
stoppelbaan vlak langs de weg lagen deze lokduiven om er op houtduiven te gaan jagen. Nu wilde het 
geval dat de pas uitgevlogen grauwe kiekendieven ook graag in die stoppelbaan zaten, op ongeveer150 
meter van het nest. Er werd contact gezocht met de akkerbouwer of ze de jacht wilden uitstellen. 
Volgens de bewoner kon de jacht geen kwaad en reageerden de kiekendieven niet op de schoten. Er 
is contact gezocht met handhaving om te informeren over de precieze regels wat betreft de jacht in 
de buurt van een nest van een zwaar beschermde soort. Een persoon van de omgevingsdienst is de 
situatie gaan bekijken en heeft afgesproken dat er niet binnen 500 meter van het nest gejaagd mag 
worden. We hebben uiteindelijk niets vernomen van jacht en verstoring, omdat dit vaak al vroeg in de 
ochtend plaatsvindt. De drie jongen zijn allen uitgevlogen, maar toch maken we ons zorgen om deze 
jaarlijks terugkerende duivenjacht, die steeds plaatsvindt op het moment dat oudervogels nog volop 
voedsel aanbrengen naar hun grote jongen. De jonge vogels die op het moment van uitvliegen staan 
komen hun ouders tegemoet vliegen om een prooi aan te nemen. In een veld waar gejaagd wordt 
brengt dat voor zowel ouders als jongen een groot risico met zich mee. 

  

 
Foto 5.3 De jonge grauwe kiekendieven van het perceel waar op 150 meter van het nest de lokduiven lagen 
en op houtduiven gejaagd werd, 25 juli 2017. © Rob Dekker. 
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5.4 Blauwe kiekendief  

De blauwe kiekendief is in Nederland tegenwoordig een nog veel zeldzamere broedvogel dan de 
grauwe kiekendief. Ook in 2017 was dat niet anders. In tegenstelling tot een zomergast als de grauwe 
kiekendief ligt het aantal waarnemingen van de blauwe kiekendieven in de herfst- en winterperiode 
hoger dan in het broedseizoen (www.waarneming.nl). Russische en Scandinavische blauwe 
kiekendieven overwinteren in West- en Midden-Europa, en vormen met een deel van onze eigen 
broedvogels de Nederlandse winterpopulatie (Bijlsma et al. 2001). 

In 1971 werden de eerste broedparen blauwe kiekendieven in Flevoland geregistreerd. Tussen 1971 
en 1984 broedden ze vooral in het ontginningsgebied van Zuidelijk Flevoland. Vanaf 1973 kwamen ze 
als broedvogel ook in de Oostvaardersplassen voor (Dijkstra & Zijlstra 1997, van Rijn et al. 1995, 
Beemster et al. 1997-2004 in serie, Beemster & Altenburg 2005, Beemster & de Roder 2011). In de 
Oostvaardersplassen zijn de broedparen sinds 2005 niet meer succesvol geweest en sinds 2013 tot op 
heden komen blauwe kiekendieven er ook niet meer als broedvogel voor (Cornelissen et al. 2016).  

Na het broedgeval in 2015 van een blauwe kiekendief in een Flevolandse akker (Hakkert et al. 2015) is 
er dit jaar net als in 2016 samen met vrijwilligers extra goed gezocht naar broedverdachte vogels. 
Uiteindelijk hebben we in het agrarisch gebied van Flevoland ook in 2017 geen broedgeval vast kunnen 
stellen. 

Gedurende het broedseizoen werden er wel blauwe kiekendieven in Flevoland waargenomen. In april 
waren er 56 waarnemingen vooral in de Oostvaardersplassen, rond de vogelakker aan de Vogelweg 
(Hakkert et al. 2015) en bij trektelpost Kamperhoek. Tijdens de eerste telronde van het  
Meetnet Agrarische Soorten (MAS) werd er een jagend mannetje gezien in het 
grauwekiekendievenbroedgebied rond Dronten. Het gaat in deze periode voor een deel nog om 
overwinterende vogels en voor een deel om doortrekkende vogels. In mei worden er nog 26 
waarnemingen doorgegeven op waarneming.nl. Nu wat meer verspreid over Flevoland waaronder ook 
in het Rivierduingebied, rond de Elandweg en wederom één in broedgebied van de grauwe 
kiekendieven, nu een vrouwtje. In juni en juli loopt het aantal waarnemingen sterk terug, het gaat dan 
nog om zo’n zeven waarnemingen. Er worden dan zowel enkele mannen als vrouwen waargenomen, 
al is verwarring met grauwe kiekendief niet uitgesloten. Omdat er veel is rondgekeken in de omgeving 
van de broedende grauwe kiekendieven lijkt het niet waarschijnlijk dat er een paar blauwe 
kiekendieven gemist is. Maar het is natuurlijk nooit uit te sluiten dat er een broedpaar niet ontdekt is. 
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6 Dankwoord  

In 2017 is het weer gelukt om nieuwe vrijwilligers te vinden die wilden helpen met het in kaart brengen 
van de vogels van het agrarisch gebied in Flevoland. We zijn enorm blij met hun inzet en willen onze 
tellers bedanken voor het trouw tellen van hun MAS-punten en het invoeren van de telgegevens. Een 
deel van deze mensen heeft samen met andere vrijwilligers ook dit jaar weer een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het in beeld brengen van broedpaartjes van de grauwe en blauwe kiekendief en aan het 
beschermen van de nesten van deze roofvogels. De goede contacten die deze vrijwilligers 
onderhouden met boeren en de foto’s die zij maken van kiekendieven zijn van groot belang. 

De volgende vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan het tellen van MAS-punten 
en/of het in kaart brengen en beschermen van nesten van grauwe kiekendieven: Abe Dijkstra, Adri 
Katsman, Adri Streefland, Alice van Hunnik, André van Wijhe, Angela Wiersema, Arjan Lindenbergh, 
Corné Koopmans, Ed Veling, Lykele Zwanenburg, Frank Galle, Frank Haven, Frits Bouwkamp, Guido 
Berger, Han Vrielink, Hans van Bragt, Hans Docter, Harko Stavasius, Henk Bokkers † (9 augustus 2017), 
Jan Kammeijer, Jelle Postma, Jochem Bermon, Johan Janssens, Jules Bos, Karl Veneman, Leen Smits, 
Leonoor van der Muijden, Luuk Draaijer, Margareth Schreurs, Marianne Lacourt, Menno Venema, 
Ynske Ypma, Ot de Jager, Raymon Melchers, René Alma, Rob Dekker, Saskia Goldschmid, en Wilma 
Hoogenhuizen. 

Daarnaast bedanken wij Natuurmonumenten, Het Flevo-landschap en Dorhout Mees voor het 
verlenen van vergunningen en het openstellen van hun terreinen voor de punttellingen. 

IVN Zeewolde bedanken wij voor het beschikbaar stellen van hun gebouw De Roode Schuur en hun 
hulp bij het pluizen van braakballen van de Flevolandse grauwe kiekendieven voor ons langjarig 
prooionderzoek. 

Niet in de laatste plaats bedanken wij vooral ook de akkerbouwers die meewerkten aan de 
bescherming van grauwe kiekendiefnesten, en de boeren die toestemming gaven om op hun land de 
MAS-tellingen uit te voeren. 

Provincie Flevoland bedanken we in de personen van Jacco Maissan en Age Hellingwerf voor de door 
hen getoonde interesse in en betrokkenheid bij het beschermingswerk en de MAS-telling.  

 
Foto 6.1 In het bijzijn van vrijwilligers en omwonenden worden de jonge grauwe kiekendieven uit het nest 
in productiegrasland geringd, 13 juli 2017. © André van Wijhe. 
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Bijlage 1 Broedvogels Flevoland 

Aantallen per km² van alle waargenomen broedvogels in de verschillende regio’s van provincie 
Flevoland in 2017. n geeft het aantal telpunten weer. 

Soort Noordoostpolder 
n = 62 

Oostelijk Flevoland 
n = 98  

Zuidelijk Flevoland 
n = 55 

Appelvink 0,00 0,04 0,06 
Bergeend 0,06 0,00 0,00 
Blauwborst 0,23 0,40 1,74 
Blauwe reiger 0,00 0,04 0,00 
Boerenzwaluw 0,86 1,16 2,44 
Bontbekplevier 0,23 0,18 0,19 
Boomkruiper 0,34 0,04 0,00 
Boompieper 0,00 0,04 0,26 
Boomvalk 0,00 0,04 0,00 
Bosrietzanger 0,23 0,14 0,64 
Braamsluiper 0,06 0,07 0,00 
Bruine kiekendief 0,17 0,04 0,26 
Buizerd 0,11 0,25 0,13 
Dodaars 0,06 0,00 0,00 
Ekster 0,11 0,25 0,26 
Fitis 0,11 0,36 0,96 
Fuut 0,11 0,00 0,19 
Gaai 0,11 0,22 0,45 
Gekraagde roodstaart 0,06 0,07 0,00 
Gele kwikstaart 7,65 5,38 4,44 
Grasmus 0,51 0,72 2,38 
Graspieper 3,59 2,53 0,26 
Grauwe gans 

 

 

0,00 0,11 0,13 
Grauwe kiekendief 0,00 0,04 0,00 
Grauwe vliegenvanger 0,00 0,04 0,00 
Groenling 0,46 0,61 0,71 
Grote Canadese gans 0,00 0,04 0,06 
Grote lijster 0,23 0,04 0,06 
Grutto 0,68 0,00 0,06 
Havik 0,06 0,00 0,00 
Heggenmus 0,34 0,40 0,19 
Holenduif 0,97 2,13 0,90 
Houtduif 1,94 1,30 0,58 
Huismus 1,31 2,89 1,09 
Huiszwaluw 1,03 0,58 0,00 
Kauw 2,17 0,04 0,39 
Kievit 9,81 4,40 4,89 
Kleine karekiet 1,43 0,94 3,86 
Kneu 0,11 0,14 0,39 
Knobbelzwaan 0,17 0,32 0,45 
Koekoek 0,00 0,04 0,32 
Koolmees 2,17 0,87 1,35 
Krakeend 0,23 0,04 0,84 
Krooneend 0,00 0,04 0,00 
Kuifeend 0,06 0,11 0,26 
Kwartel 0,06 0,22 0,06 
Meerkoet 0,23 0,54 1,93 
Merel 1,48 1,62 1,61 
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Soort Noordoostpolder 
n = 62 

Oostelijk Flevoland 
n = 98  

Zuidelijk Flevoland 
n = 55 

Nachtegaal 0,00 0,43 0,26 
Nijlgans 0,06 0,14 0,00 
Paapje 0,00 0,00 0,06 
Pimpelmees 0,40 0,25 0,58 
Putter 0,63 0,61 0,45 
Raaf 0,00 0,04 0,00 
Rietgors 0,63 0,36 0,84 
Rietzanger 0,00 0,00 0,32 
Ringmus 0,23 0,47 0,77 
Roodborst 0,11 0,00 0,06 
Roodborsttapuit 0,00 0,04 0,32 
Scholekster 2,40 0,11 0,06 
Slobeend 0,11 0,00 0,00 
Sperwer 0,00 0,00 0,06 
Spotvogel 0,00 0,07 0,00 
Spreeuw 0,57 1,59 1,67 
Staartmees 0,00 0,04 0,00 
Stormmeeuw 0,06 0,00 0,00 
Tafeleend 0,00 0,00 0,13 
Tjiftjaf 2,17 1,80 1,80 
Torenvalk 0,23 0,47 0,71 
Tuinfluiter 0,06 0,76 0,71 
Tureluur 0,23 0,00 0,00 
Turkse tortel 0,23 0,04 0,00 
Veldleeuwerik 1,83 2,63 1,67 
Vink 2,00 1,62 1,67 
Waterhoen 0,11 0,00 0,00 
Waterral 0,00 0,00 0,06 
Wilde eend 1,71 0,94 2,57 
Winterkoning 1,94 1,16 1,22 
Witte kwikstaart 0,97 2,49 2,12 
Wulp 0,00 0,00 0,26 
Zanglijster 0,40 1,23 0,90 
Zomertortel 0,00 0,04 0,00 
Zwarte kraai 0,17 0,79 0,90 
Zwarte roodstaart 0,11 0,00 0,00 
Zwartkop 1,83 1,73 1,35 



Bijlage 2 

47 
 

Bijlage 2 Niet-broedvogels 

Aantallen per km2 van alle waargenomen niet-broedvogels in de verschillende regio’s van provincie 
Flevoland in 2017. n geeft het aantal telpunten weer. 

Soort Noordoostpolder 
n = 62 

Oostelijk Flevoland 
n = 98  

Zuidelijk Flevoland 
n = 55 

Aalscholver 0,12 0,42 0,73 
Bergeend 0,41 0,06 0,00 
Blauwe kiekendief 0,00 0,03 0,15 
Blauwe reiger 0,75 0,54 0,68 
Boerenzwaluw 1,68 5,62 6,83 
Bontbekplevier 0,35 0,03 0,00 
Boomkruiper 0,00 0,03 0,00 
Boompieper 0,00 0,00 0,19 
Boomvalk 0,00 0,06 0,00 
Brandgans 0,00 0,24 0,00 
Bruine kiekendief 0,64 0,24 0,19 
Buizerd 0,29 0,48 0,68 
Dodaars 0,00 0,00 0,24 
Ekster 0,17 0,00 0,15 
Fitis 0,00 0,03 0,24 
Fuut 0,00 0,03 0,00 
Gele kwikstaart 0,35 0,48 0,48 
Gierzwaluw 0,52 0,67 0,39 
Goudplevier 0,00 0,30 0,00 
Grasmus 0,00 0,03 0,00 
Graspieper 3,13 8,83 5,96 
Grauwe gans 16,70 12,21 18,07 
Grauwe kiekendief 0,00 0,03 0,00 
Groenling 0,00 0,36 0,19 
Grote bonte specht 0,00 0,12 0,00 
Grote Canadese gans 0,00 0,42 0,00 
Grote mantelmeeuw 0,00 0,00 0,15 
Grote zilverreiger 0,00 0,09 0,39 
Grutto 0,23 0,00 0,00 
Havik 0,00 0,03 0,15 
Heggenmus 0,00 0,00 0,05 
Holenduif 1,57 7,04 6,64 
Houtduif 3,19 1,39 2,18 
Huismus 0,75 2,84 0,82 
Huiszwaluw 0,46 5,96 0,39 
Kauw 14,90 2,42 4,75 
Kemphaan 2,32 0,27 0,00 
Kievit 19,31 3,90 1,84 
Kleine karekiet 0,00 0,00 0,10 
Kleine mantelmeeuw 1,22 5,11 3,05 
Kneu 1,10 2,84 2,81 
Knobbelzwaan 2,84 3,63 5,96 
Koekoek 0,00 0,00 0,05 
Kokmeeuw 21,11 20,41 26,89 
Koolmees 0,23 0,15 0,19 
Krakeend 0,46 0,00 0,63 
Kuifeend 0,00 1,48 0,29 
Lepelaar 0,06 0,12 0,29 
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Soort Noordoostpolder 
n = 62 

Oostelijk Flevoland 
n = 98  

Zuidelijk Flevoland 
n = 55 

Meerkoet 0,00 0,54 0,00 
Merel 0,06 0,09 0,00 
Nijlgans 1,16 3,08 0,00 
Oeverloper 0,00 0,03 0,10 
Oeverzwaluw 0,00 0,12 0,24 
Ooievaar 0,12 0,12 0,00 
Paapje 0,00 0,15 0,05 
Pestvogel 0,00 0,00 0,19 
Pimpelmees 0,17 0,06 0,05 
Putter 0,06 2,75 0,58 
Raaf 0,00 0,03 0,00 
Regenwulp 0,00 0,00 0,10 
Rietgors 0,00 0,00 0,10 
Ringmus 0,00 0,91 0,10 
Roek 1,91 0,00 0,00 
Roodborst 0,00 0,00 0,05 
Scholekster 3,60 0,15 0,05 
Slechtvalk 0,06 0,00 0,10 
Slobeend 0,00 0,27 0,24 
Smelleken 0,00 0,03 0,00 
Soepgans 0,00 0,00 0,05 
Sperwer 0,00 0,03 0,00 
Spreeuw 113,48 131,73 66,14 
Stadsduif 0,00 0,00 0,10 
Stormmeeuw 6,03 13,57 0,34 
Tafeleend 0,00 0,15 0,00 
Tapuit 1,51 0,94 0,63 
Tjiftjaf 0,00 0,03 0,58 
Torenvalk 0,12 0,00 0,34 
Tureluur 0,64 0,09 0,29 
Veldleeuwerik 0,00 0,00 0,19 
Visdief 0,00 0,12 0,00 
Waterhoen 0,00 0,03 0,00 
Watersnip 0,12 0,39 0,19 
Wilde eend 2,49 0,73 3,59 
Winterkoning 0,00 0,03 0,05 
Witgat 0,29 0,00 0,05 
Witte kwikstaart 0,41 0,85 0,39 
Wulp 0,06 0,00 0,05 
Zanglijster 0,00 0,06 0,39 
Zilvermeeuw 0,17 0,15 0,39 
Zwarte kraai 2,03 3,14 9,40 
Zwartkop 0,00 0,03 0,29 
Zwartkopmeeuw 0,17 3,23 0,44 



 

 
 

 


