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Dankwoord 
 

Dank gaat uit naar alle betrokken personen rond het experiment Zegenpolder die hebben bijgedragen 

aan een prettig verloop van dit project. In het bijzonder de omwonenden en liefhebbers die hun vrije 

tijd opofferden om struweel aan te planten, knotwilgen te snoeien, veldwerk uit te voeren voor het 

Meetnet Agrarische Soorten en de wintertellingen, of anderzijds het verzamelen en doorgeven van 

relevante gegevens. Zonder de toestemming van alle grondeigenaren om hun land te betreden zou 

veel werk onmogelijk zijn geweest.  

Merijn van den Hoogenhoff en Jan Alewijn Dijkhuizen (beide Zoogdiervereniging) worden bedankt voor 

hun medewerking aan het stuk over het kerkuilendieet, evenals Evelien van der Jagt en wijlen Adrie 

van der Heijden (Uilenwerkgroep Voorne-Putten) voor hun trouwe inzet bij het ringen van jonge 

kerkuilen.  

Boris Börger weet de veranderingen in het experiment tot in detail fotografisch vast te leggen, waar in 

dit rapport dankbaar gebruik van wordt gemaakt. 

 

 

 
Aanplant veldstruweel. 24 maart 2018, Rhoon. 
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Inleiding 

 

In de polders van het Buijtenland van Rhoon ten zuiden van Rotterdam worden landbouw, natuur en 

recreatie met elkaar verenigd. Er wordt gestreefd naar natuurinclusieve landbouw met een gezonde 

samenhang tussen landbouw, natuur en het landschap. In het 75 hectare grote deelgebied de 

Zegenpolder vindt een eerste experiment plaats ten behoeve van de realisatie van ‘hoogwaardige 

akkernatuur’. Dit rapport beschrijft de voortgang van het experiment, waarin de effectiviteit van 

natuurinclusieve landbouw wordt getest. 

De oorsprong voor dit project ligt bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, waarbij het Buijtenland van 

Rhoon werd aangewezen als één van de compensatiegebieden ter bevordering van de leefbaarheid 

van de regionale bevolking. In 2006 werd het gebied in het kader van de Planologische Kernbeslissing 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB+PMR 2006) benoemd als Landschapspark Buytenland. 

De geplande hoofdfuncties ‘openluchtrecreatie’ en ‘hoogwaardige natuur’ binnen het toenmalige 

ontwerp als moeraslandschap vielen niet in goede aard bij de lokale gemeenschap en leidden tot een 

indrukwekkende weerstand die tot in Den Haag ten gehore werd gebracht. Tussen de regels van de 

PKB viel te lezen dat er “activiteiten zijn toegestaan die door een (agrarisch) bedrijf (zouden kunnen) 

worden uitgeoefend die een bijdrage kunnen leveren aan de hoofdfunctie”. Dit resulteerde in een 

reeks aan documenten waarin de mogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid in combinatie met 

natuurontwikkeling werden verkend (Verkade 2003; Verkade 2005; Schippers 2009; Vogelzang et al. 

2009; Van Dijk & Kerkhof 2010; VNC 2014; Westerink et al. 2015). Uiteindelijk verscheen in juni 2014 

het adviesrapport van oud-minister Veerman (2014) waarin concrete aanbevelingen werden gedaan 

voor uitvoering van deze plannen. Dit alles maakte dat het oorspronkelijke ontwerp van tafel ging en 

werd vervangen door een zwaarbevochten compromis ter realisatie van hoogwaardige akkernatuur. 

 

 
Eén van de protestborden tegen de realisatie van natte natuur. Schenkeldijk, Rhoon.  
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In diezelfde periode werd in de aanzwellende maatschappelijke discussie over de verregaande 

aantastingen door de moderne landbouw voor het eerst gesproken over natuurinclusieve landbouw, 

door de overheid verwoord in haar Rijksnatuurvisie (Ministerie van Economische Zaken 2014). Zo 

ontstond de unieke gelegenheid om in het Buijtenland van Rhoon de gebiedsdoelstellingen en de 

rijksnatuurvisie te verenigen, waarbij hoogwaardige akkernatuur kon worden bereikt door middel van 

een natuurinclusieve vorm van landbouw. Onder auspiciën van Provincie Zuid-Holland ging in 2017 het 

eerste natuurinclusieve bouwplan van Nederland van start in de Zegenpolder, onderdeel van het 

Buijtenland van Rhoon (Wiersma et al. 2018). Hier wordt op 75 ha gestreefd naar een evenwicht tussen 

agrarische productie en hoogwaardige akkernatuur. Alhier opgedane ervaringen kunnen uiteindelijk 

elders in het gebied en daar buiten worden toegepast en bijdragen aan een verandering van de wijze 

van landgebruik. 

 
Schema van schaalniveau’s voor onderzoek naar ecologische effecten natuurinclusieve landbouw. 

De doelstelling van hoogwaardige akkernatuur wordt opgevat als een gezond, samenhangend 

landschap waarin karakteristieke flora en fauna zich kan vestigen, handhaven en uitbreiden. Het is 

geen streven naar zo hoog mogelijke aantallen, evenmin naar zo veel mogelijk soorten. Het beoogde 

resultaat is een gebalanceerd ecosysteem waarin agrarische bedrijvigheid en biodiversiteit elkaar 

tolereren in plaats van tegenwerken. In het optimale scenario zijn niet alleen de algemene plant- en 

diersoorten hier talrijk aanwezig, ook de kritische soorten vinden er in toenemende mate een geschikt 

leefgebied. Daarbij staat voorop dat het gaat om lokale populaties van soorten die (een belangrijk deel 

van) hun levenscyclus volbrengen binnen de invloedsfeer van het experiment. 
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1. Landbouwkundige voortgang 

Arjo Klok & Niels Godijn 

Het experiment hoogwaardige akkernatuur 

berust op vooraf vastgestelde landbouw-

kundige voorschriften, die biodiversiteit en 

opbrengsten moeten optimaliseren: 

• geen gebruik van insecticiden ter 

bevordering van insectenpopulaties; 

• streven naar extensief gebruik van 

kunstmest, beperken van bodem-

bewerkingen en vermijden van kale 

bodem in de winterperiode ten gunste 

van de bodemgezondheid;   

• zorgvuldig beheer van kruidenranden, 

bermen en oevers om leefgebied voor 

flora en fauna te creëren; 

• vergroting van de gewasdiversiteit met 

□ maximaal 20% hakvruchten; 

□ 50% maaivruchten met ca. de helft 

bloeiende gewassen en de helft 

granen; 

□ 10% meerjarige groenbemesters; 

□ 20% natuurelementen. 

Vergroting van de gewasdiversiteit is van 

belang in het kader van een vruchtbare bodem. 

Dit vormt de basis voor positieve effecten op 

de bodemgezondheid, biodiversiteit en het 

tegengaan van plaagaccumulatie.  

In 2017 is een overgangsjaar toegepast waarbij 

uitsluitend granen en luzerne zijn geteeld. In 

2018 is gestart met het realiseren van het 

eerder opgestelde bouwplan (Figuur 1.1). 

Enkele gewastypen waren toen nog niet 

conform ontwerp, dit is in 2019 verbeterd.  

Als gevolg van de graafwerkzaamheden 

vanwege het Rhoonse Stort op gronden van 

het experiment was in 2019 ongeveer een 

derde deel van het beteelbare areaal tijdelijk 

uit gebruik (Figuur 1.2). Dit heeft ook gevolgen 

gehad voor het landgebruik tijdens het 

voorafgaande en daaropvolgende winter-

halfjaar. 

 
Figuur 1.1. Jaarlijkse gerealiseerde aandeel van gewastypen in vergelijking met het ontwerp. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

o
p

p
er

vl
ak

te

ontwerp gerealiseerd 2018 gerealiseerd 2019

 



Landbouwkundige voortgang 

5 
 

 
Figuur 1.2. De verhouding van gewastypen in het experiment Zegenpolder sinds 2014 in zomer (links) en winter 
(rechts). In beide seizoenen is de diversiteit van het landgebruik toegenomen.  

Gewasrotatie

In tabel 1.1 wordt de gewasrotatie vanaf 2017 

weergegeven. In 2018 werden voor het eerst 

bloeiende gewassen geteeld, waaronder ook 

winterkoolzaad dat reeds in najaar 2017 is 

ingezaaid. Tijdens het winterhalfjaar van 2017 

was het experiment grotendeels geploegd. In 

de opvolgende winters nemen de 

wintergewassen toe, waaronder ook gewas-

stoppels en eenjarige groenbemesters. In het 

winterseizoen 2019-2020 is gestart met 

strokenteelt (30 m breedte) op de percelen M2 

en M3.  

Tabel 1.1. Gewasrotatie in zomer- en winterhalfjaar. De kleuren geven verschillende gewastypen weer. 

 2017  2018  2019  

perceel zomer winter zomer winter zomer winter 

N1 wintervoedsel wintervoedsel wintervoedsel wintervoedsel wintervoedsel wintervoedsel 

N3 zomergerst ploeg aardappel spelt spelt winterkoolzaad 

N4-1 zomergerst ploeg zomertarwe winterkoolzaad winterkoolzaad ploeg 

N4-2 zomergerst ploeg zomertarwe stoppel blauwmaanzaad spelt 

N5 zomergerst winterkoolzaad winterkoolzaad groenbemester aardappel stoppel 

N6 zomertarwe ploeg erwten winterkoolzaad winterkoolzaad groenbemester 

M1 zomergerst winterkoolzaad winterkoolzaad winterveldboon winterveldboon groenbemester 

M2 luzerne luzerne luzerne luzerne luzerne winterveldboon wintertarwe 

M3 zomertarwe winterkoolzaad winterkoolzaad groenbemester aardappel ploeg wintertarwe 

M4 zomertarwe ploeg zomertarwe winterveldboon winterveldboon groenbemester 

M5 zomergerst winterkoolzaad winterkoolzaad wintergerst wintergerst ploeg 

M6 luzerne luzerne luzerne luzerne luzerne luzerne 

Z1 wintervoedsel wintervoedsel zomerveldbonen buiten gebruik buiten gebruik buiten gebruik 

Z2 zomertarwe ploeg zomerveldbonen buiten gebruik buiten gebruik buiten gebruik 

Z3 grasland grasland erwten buiten gebruik buiten gebruik buiten gebruik 

Z4 grasland grasland blauwmaanzaad buiten gebruik buiten gebruik buiten gebruik 

Z5-1 grasland grasland grasland grasland grasland grasland 

Z5-2 zomertarwe spelt spelt emmertarwe emmertarwe stoppel 
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Bemestingen 

Bij aanvang van het experiment is een 

chemische bodemanalyse uitgevoerd, deze 

gegevens vormen het uitgangspunt voor de 

bemestingen (Tabel 1.2). Sindsdien zijn 

meststoffen opgebracht in de vorm van 

kunstmest, drijfmest en vaste mest (stalmest, 

compost en bokashi). 

Het doel is om na verloop van tijd 

kunstmestgiften af te bouwen en meer dierlijke 

mest of compost toe te gaan passen. Dit ter 

verhoging van de fractie organische stof in de 

bodem en bevordering van het bodemleven, 

met uiteindelijk een gezonder en weerbaarder 

gewas als resultaat.  

Tabel 1.2. Overzicht bemestingsonderzoek en toegediende bemestingen 2017-2019. 
      N3 N4-1 N4-2 N5 N6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-2 

bemestingsonderzoek feb 2017                 

 organische stof % 3,9 3,5 3,5 3,2 3,2 3,9 2,3 2,8 2,2 4,3 3,3 2,8 3,5 5,2 6,4 4 

 NLV kg N/ha 102,3 93,6 93,6 86,3 96,1 99,6 83,9 90,2 83,2 120 82,2 78,3 81,1 108 128 96,4 

 P-PAE P/kg 1,3 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 

 P-AL P2O5/100g 73,0 43 43 42 47 64 43 46 35 36 38 40 45 49 59 56 

 Pw mg P2O5/l 76,0 30 30 29 34 49 30 37 22 19 35 22 23 27 44 56 

 K-PAE mg K/kg 87,0 50 50 55 38 89 41 43 48 43 57 41 75 100 100 68 

  K-getal   42,4 31 31 29,7 28,9 41,9 23,5 31,7 26,8 29,4 33,3 44,6 39,4 50,5 54,1 57,8 

                  

teelt 2017                  
  kunstmest kg N/ha 224 227 - 163 548 272 - 433 549 268 - - 549 - 174 - 

winter 2017-2018                  
  kunstmest kg K2O/ha - - - 27 - 27 - 27 - 27 - - - - - - 

teelt 2018                  

 kunstmest kg N/ha 268 101 - 209 - 209 - 209 101 209 - - - - - - 

 kunstmest kg P2O5/ha - - - 60 - 60 - 60 - 60 - - - - - - 

 drijfmest ton/ha 33 32 - - 21 - - - 32 - - 19 19 19 35 - 

 drijfmest kg N/ha 63 95 - - 40 - - - 95 - - 37 37 37 67 - 

 drijfmest kg P2O5/ha 45 52 - - 28 - - - 52 - - 26 26 26 47 - 

  drijfmest kg K2O/ha 152 - - - 95 - - - - - - 88 88 88 159 - 

winter 2018-2019                  

 kunstmest kg N/ha - 121 - - 121 - - - - 82 - - - - - - 

 kunstmest kg P2O5/ha - 48 - - 48 58 - - 58 22 - - - - - - 

 kunstmest kg K2O/ha - - - - - 116 - - 116 - - - - - - - 

 drijfmest ton/ha - - - 21 - - - 21 - - - - - - - - 

 drijfmest kg N/ha - - - 42 - - - 42 - - - - - - - - 

 drijfmest kg P2O5/ha - - - 21 - - - 21 - - - - - - - - 

  organische mest ton/ha - - - 21 - - - 21 - - - - - - - - 

teelt 2019                   

 kunstmest kg N/ha 52 194 54 219 194 - - 219 - 184 - - - - - - 

 kunstmest kg P2O5/ha - 48 - 65 48 58 - 65 58 22 - - - - - - 

  kunstmest kg K2O/ha - 124 - 72 124 116 - 72 116 - - - - - - - 

winter 2019-2020                  

 kunstmest kg N/ha - - - - 69 69 - - 69 - - - - - - - 

  organische mest ton/ha 30 30 30 - 32 32 - - 32 30 - - - - - 30 
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Middelengebruik 

Binnen het experiment worden geen 

insecticiden toegepast. Er mag wel gebruik 

worden gemaakt van andere middelen 

(bijvoorbeeld tegen onkruid en schimmels) 

hierover zijn geen voorwaarden vastgelegd 

binnen het experiment, hoewel er wel een 

streven is naar vermindering van gebruik. De 

hoeveelheid toegepaste actieve stof zegt iets 

over de intensiteit en de milieubelasting van 

een teelt. Dit wordt weergegeven op 

perceelsniveau (Tabel 1.3). Om inzicht te geven 

hoe dit zich verhoudt tot reguliere teelt wordt 

gebruik gemaakt van de normeringen uit het 

keurmerk On The Way To Planet Proof, dat 

duurzame voedselproductie promoot. Na 

onderling vergelijk blijkt dat bij de teelten van 

aardappelen en veldbonen in beide jaren de 

normering werd overschreden, in 2019 ook bij 

de teelt van wintergerst. Dit als gevolg van het 

gebruik van oudere middelen vanuit financiële 

overwegingen. De nieuwste middelen hebben 

een lagere milieubelasting maar leiden tot 

verhoogde uitgaven.  

De stof glyfosaat vormt de werkzame stof in 

veel herbiciden. Middelen op basis van deze 

stof staan ter discussie vanwege effecten op 

gezondheid en natuur. In het kader van 

hoogwaardige akkernatuur wordt gestreefd 

naar extensief gebruik. In 2018 werd 

gemiddeld 0,98 kg/ha van deze stof toegepast, 

in 2019 gemiddeld 0,75 kg/ha (Tabel 1.4). 

Tabel 1.3. Totale hoeveelheid toegepaste actieve stof per teelt ten opzichte van Planet Proof-normeringen. 

  2018     2019    
   toegepast norm    toegepast norm  
perceel teelt kg/ha kg/ha behaald teelt kg/ha kg/ha behaald 
N3 Aardappelen 11,01 5/7,5 nee Spelt - 2 ja 

N4-1 Tarwe (zomer) 1,71 2 ja Koolzaad (winter) 1,87 4 ja 

N4-2 Tarwe (zomer) 0,22 2 ja Blauwmaanzaad 1,47 4 ja 

N5 Koolzaad (winter) 1,33 4 ja Aardappelen 13,22 7,5 nee 

N6 Erwten 0,68 2 ja Koolzaad (winter) 1,87 4 ja 

M1 Koolzaad (winter) 1,33 4 ja Veldbonen (winter) 1,73 1,5 nee 

M2 Luzerne - 3,5 ja Luzerne - 3,5 ja 

M3 Koolzaad (winter) 1,33 4 ja Aardappelen 13,22 7,5 nee 

M4 Tarwe (zomer) 1,16 2 ja Veldbonen (winter) 1,73 1,5 nee 

M5 Koolzaad (winter) 1,33 4 ja Gerst (winter) 4,17 1,5 nee 

M6 Luzerne - 3,5 ja Luzerne - 3,5 ja 

Z1 Veldbonen (zomer) 1,94 1,5 nee buiten gebruik - -  
Z2 Veldbonen (zomer) 1,94 1,5 nee buiten gebruik - -  
Z3 Erwten 1,07 2 ja buiten gebruik - -  
Z4 Blauwmaanzaad 1,08 4 ja buiten gebruik - -  
Z5-2 Spelt (flora-akker) - -  Emmertarwe (flora-akker) - -  

Tabel 1.4. Het gebruik van glyfosaat op gronden van het experiment. 
jaar maand perceel teelt middel ha l/ha gehalte actieve stof  

2018 mei N6 en Z3 Erwten Touchdown Quattro 7,9 4 360,0 g/l 11,4 kg 

 mei Z1 en Z2 Zomerveldbonen Matos Extra 7,8 3 480,0 g/l 11,3 kg 

 jul N6 en Z3 Erwten Matos Extra 7,9 4,5 480,0 g/l 17,1 kg 

 aug M1 Winterkoolzaad Touchdown Quattro 24,6 4 360,0 g/l 36 kg 

       totaal 75,8 kg 

       bedrijfsopp. 77 ha 

       per ha 0,98 kg/ha 

2019 mrt N4-2 Blauwmaanzaad Touchdown Quattro 1,6 4,5 360 g/l 2,6 kg 

 aug M1 Veldbonen Matos Extra 2,4 4,25 480 g/l 4,9 kg 

 aug M4 Veldbonen Matos Extra 3,4 4,25 480 g/l 7 kg 

 aug N4-1 Koolzaad Matos Extra 3 4,25 480 g/l 6,1 kg 

 aug N6 Koolzaad Matos Extra 2,9 4,25 480 g/l 5,9 kg 

 aug M5 wintergerst Matos Extra 3,1 3,9 480 g/l 5,8 kg 

       totaal 32,3 kg 

       bedrijfsopp. 43 ha 

  
 

 

     per ha 0,75 kg/ha 
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Gewasopbrengst 

In 2017 werd een redelijke opbrengst van 

zomergerst en -tarwe behaald (Tabel 5). In 

2018 verschilde het resultaat sterk per gewas; 

erwt en veldboon mislukten als gevolg van 

bladluisaantastingen, daarentegen was de 

opbrengst van aardappel en koolzaad goed. 

Ook in 2019 waren er tegenvallers. De 

veldbonen werden wederom ernstig aangetast 

door luizen en ook blauwmaanzaad was slecht 

door een hoge onkruiddruk (akkermelkdistel). 

De opbrengst van de aardappelen en koolzaad 

was opnieuw goed, evenals de wintergranen.  

In zowel 2018 als 2019 berust het uiteindelijke 

financiële resultaat grotendeels op de 

aardappelen (Appendix 1.1 & 1.2). Dit ging in 

2019 echter mis door extra kosten voor opslag 

en kiemremming van de geoogste 

aardappelen, waardoor het eindsaldo alsnog 

negatief uitkwam. 

De luzerne van de vogelakkers – een 

meerjarige groenbemester -  levert in beide 

jaren een positief saldo, evenals spelt en gerst. 

Ondanks de goede opbrengst van koolzaad 

draait dit gewas in beide jaren verlies door 

hoge kosten. Ook de overige gewassen zijn 

vooralsnog niet of nauwelijks kostendekkend. 

 
Tabel 1.5. Jaarlijkse opbrengst per gewas (ton/ha) 
en het totale saldo. Groen is een gunstig 
resultaat, rood is een tegenvallend resultaat. 

 2017 2018 2019 

gerst (zomer) 6,1   

gerst (winter)   11 

tarwe (zomer) 7,4 3,4  

tarwe (emmer)   0 

spelt  3 5,2 

aardappel  35,8 49,8 

blauwmaanzaad  0,4 0,2 

erwt  0  

koolzaad (winter)  3,3 3,1 

veldboon (zomer)  2  

veldboon (winter)   0,9 

luzerne 1 snede 45 balen/ha in 4 sneden 45 balen/ha in 4 sneden 

saldo - € 183/ha € -107/ha 
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Slot 

Het experimentele bouwplan bestaat voor een 

aanzienlijk deel uit laagsaldo-gewassen. Deze 

leveren financieel niet veel op maar zijn 

noodzakelijk voor een gezond akkerbouw-

bedrijf. Zij hebben bijvoorbeeld een positief 

effect op de biodiversiteit of zijn bevorderlijk 

voor een opvolgend hoogsaldo-gewas. 

Om de laagsaldo-gewassen beter te laten 

renderen is het nog een zoektocht naar de 

korte keten. Dit geldt bijvoorbeeld voor niche-

granen zoals spelt en emmertarwe, maar ook 

voor de teelt van ruwvoer voor veehouders in 

ruil voor stalmest.  

Het aandeel hakvruchten bedroeg tot op 

heden minder dan het maximum van 20%. 

Aangezien dit de hoog salderende gewassen 

zijn heeft dat consequenties voor het 

eindsaldo, hoewel dat niet betekent dat het 

uiterste ook daadwerkelijk moet worden 

benaderd. 

Vanuit financieel oogpunt zijn op basis van 

deze twee jaren de aardappelen en wintergerst 

de meest aantrekkelijke gewassen, echter 

vereisten beide teelten een vrij hoge 

milieubelasting wat ten koste kan gaan van de 

ecologische doelstellingen. 

Ecologisch gezien leveren vooral luzerne, 

winterkoolzaad en veldbonen op korte termijn 

positieve gevolgen op voor fauna. Helaas was 

de teelt van veldbonen vrij intensief qua 

pesticidengebruik en resulteerden bladluis-

aantastingen in misoogsten. Koolzaad is goed 

toepasbaar als teelt en lijkt aantrekkelijk voor 

foeragerende vogels, maar het saldo is 

vooralsnog negatief. Luzerne bleek 

aantrekkelijk voor allerlei fauna en bracht geen 

enkele milieubelasting met zich mee. 

Daarnaast heeft het geleid tot een positief 

saldo; dit gewas lijkt dus goed te passen in een 

natuurinclusief bouwplan.

Tabel 1.6. Algemene indruk van de gewassen die in 2018 en/of 2019 in de Zegenpolder zijn geteeld. 
 

Landbouwkundig Ecologisch 

Gerst (winter) Redelijk saldo, eenvoudige teelt Onvoldoende gegevens 

Tarwe (zomer) Slecht gewas Onvoldoende gegevens 

Tarwe (emmer) 

(flora-akker) 

Geen afzet, hoge onkruiddruk van 

(melk)distels 

Veel kruiden, weinig fauna 

Spelt Redelijk saldo, veel werk afzet, eenvoudige 

teelt 

Onvoldoende gegevens 

Aardappelen Teelt + afzet als gangbaar Onvoldoende gegevens 

Blauwmaanzaad Onkruiddruk Tijdelijk bestuivers tijdens bloei 

Erwt Luizendruk Onvoldoende gegevens 

Koolzaad (winter) Slecht saldo, eenvoudige teelt, wintervraat 

door slakken, hazen en vogels 

Tijdelijk bestuivers (m.n. honingbij) 

tijdens bloei, vogels in winter 

Veldboon (zomer & 

winter) 

Luizendruk waardoor geen saldo Tijdelijk bestuivers (m.n. hommels) 

tijdens bloei, vogels in nazomer 

Luzerne (vogelakker) Bodemverbeteraar, goed saldo door korte 

keten. Onkruiddruk in kruidenranden. 

Jaarrond vogels, muizen en insecten 

 



Landgebruik 
 

10 
 

Appendix 1.1. Financieel overzicht teeltjaar 2018 experiment Zegenpolder. 

Gewas Aardappel Blauwmaanzaad Erwten Koolzaad Luzerne Spelt Veldbonen Zomertarwe Totaal 

Ras Volva Marianne  Bender   Imposa Sirocco  

Areaal (ha) 2,2 3,9 7,9 16,8 11,8 2,4 7,8 9,7 62,5 
                    
Saldo gewas          

Opbrengst gewas (€) € 19.867 € 3.900 - € 19.457 € 15.610 € 2.548 € 4.755 € 6.540 € 72.677 
Overige opbrengsten  - - - - -  - - 
Totaal opbrengsten € 19.867 € 3.900 - € 19.457 € 15.610 € 2.548 € 4.755 € 6.540 € 72.677 
          

Plantgoed/zaaizaad € 2.014 € 175 - € 2.000 - € 309 € 1.613 € 1.008 € 7.119 
Meststoffen € 997  - € 4.722 € 216 - € 88 € 533 € 6.557 
Organische mest € -182 € -273 - - - - € -221 € -756 -€ 1.431 
Gewasbescherming          

-onkruidbestrijding € 517 € 211 - € 3.907 - - € 897 € 724 € 6.256 
-schimmel+slakbestrijding € 1.159 - - - - - € 234 € 994 € 2.387 
Bewerkingskosten € 4.832 € 1.860 - € 14.154 € 9.982 € 1.210 € 4.238 € 4.101 € 40.378 
          

Totaal toegerekende kosten € 9.339 € 1.973 - € 24.783 € 10.198 € 1.519 € 6.850 € 6.604 € 61.266 
          

Totaal saldo gewas € 10.528 € 1.927 - € -5.326 € 5.412 € 1.029 € -2.095 € -64 € 11.411           
Saldo per hectare          

Opbrengst gewas (kg) 35.783 400 - 3.319  3.008 2.032 3.389  

Opbrengst gewas (€) € 9.030 € 1.000 - € 1.162 € 1.325 € 1.053 € 610 € 678  

Overige opbrengsten - - - - - - - -  

Totaal opbrengsten € 9.030 € 1.000 - € 1.162 € 1.325 € 1.053 € 610 € 678  
          

Plantgoed/zaaizaad € 916 € 45 - € 119 - € 128 € 207 € 104  

Meststoffen € 453 - - € 282 € 18 - € 11 € 55  

Organische mest € -83 € -70 - - - - € -28 € -78  

Gewasbescherming          

-onkruidbestrijding € 235 € 54 - € 233 - - € 115 € 75  

-schimmel+slakbestrijding € 527 - - - - - € 30 € 103  

Bewerkingskosten € 2.196 € 477 - € 845 € 847 € 500 € 543 € 425  
          

Totaal toegerekende kosten € 4.245 € 506 - € 1.480 € 866 € 628 € 878 € 684  
          

Totaal saldo gewas / ha € 4.785 € 494 - € -318 € 459 € 425 € -269 € -7 € 183 
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Appendix 1.2. Financieel overzicht teeltjaar 2019 experiment Zegenpolder. 

Gewas Aardappel Blauwmaanzaad Emmertarwe Gerst Koolzaad Luzerne Spelt Veldbonen Totaal 

Ras Challenger 35+ Marianne  Etincel Bender   Tundra  
Areaal (ha) 6,7 1,6 2,1 3,1 5,9 7,5 1,8 5,8 34,5 
           
Saldo gewas          

Opbrengst gewas (€) € 46.826 € 518 € 0 € 4.886 € 6.602 € 13.500 € 3.803 € 1.705 € 77.840 
Overige opbrengsten - - - - - - - - - 
Totaal opbrengsten € 46.826 € 518 € 0 € 4.886 € 6.602 € 13.500 € 3.803 € 1.705 € 77.840 
          
Plantgoed/zaaizaad € 7.149 € 115 € 0 € 369 € 802 € 435 € 272 € 1.607 € 10.749 
Meststoffen € 3.229 € 93 - € 679 € 2.814 - € 86 € 1.073 € 7.974 
Organische mest - - - - - - - - - 
Gewasbescherming          
-onkruidbestrijding € 1.166 € 94 - € 186 € 555 - - € 255 € 2.256 
-schimmel+slakbestrijding € 4.234 - - € 487 € 478 - - € 244 € 5.452 
Bewerkingskosten € 20.649 € 1.323 € 525 € 1.575 € 3.210 € 7.755 € 2.968 € 3.764 € 41.769 
Opslagkosten € 13.333        € 13.333 
          
Totaal toegerekende kosten € 49.756 € 1.624 € 525 € 3.295 € 7.859 € 8.190 € 3.326 € 6.943 € 81.523  

         
Totaal saldo gewas € -2.930 € -1.106 € -525 € 1.590 € -1.257 € 5.310 € 479 € -5237 € -3683  

         Saldo per hectare          
Opbrengst gewas (kg) 49.760 223 ? 10.996 3.117  5.156 880  
Opbrengst gewas (€) € 6.989 € 324 € 0 € 1.576 € 1.119 € 1.800 € 2.113 € 294  
Overige opbrengsten - - - - - - - -  
Totaal opbrengsten € 6.989 € 324 € 0 € 1.576 € 1.119 € 1.800 € 2.113 € 294  
          
Plantgoed/zaaizaad € 1.067 € 72 € 0 € 119 € 136 € 58 € 151 € 277  
Meststoffen € 482 € 58 - € 219 € 477 - € 48 € 185  
Organische mest - - - - - - - -  
Gewasbescherming          
-onkruidbestrijding € 174 € 59 - € 60 € 94 - 

- 

- € 44  
-schimmel+slakbestrijding € 632 - - € 157 € 81 - - € 42  
Bewerkingskosten € 3.082 € 827 € 250 € 508 € 545 € 1.034 € 1.649 € 649  
Opslagkosten € 1.990          

         Totaal toegerekende kosten € 7.427 € 1.015 € 250 € 1.063 € 1.332 € 1.092 € 1.848 € 1.197  
          
Totaal saldo gewas / ha € -438 € -691 € -250 € 513 € -212 € 708 € 266 € -903 € -107 
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2. Herinrichting Zegenpolder 

Niels Godijn

Direct ten zuiden van het experiment in de 

Zegenpolder ligt de Rhoonse Stort. Halverwege 

de 20e eeuw is hier (chemisch) afval gedumpt 

over een lengte van 1.200 m in het buitendijkse 

terrein de Rhoonse Grienden, thans Natura 

2000-gebied. Plaatselijk lag de verontreiniging 

dicht onder de oppervlakte en in het 

grondwater werden hoge waarden van 

gevaarlijke stoffen gemeten (Siebenga et al. 

2016). Dit vormde een ecologisch risico en is de 

directe aanleiding tot uitvoering van de 

bodemsanering. Als saneringsmaatregel is de 

stort afgedekt met een nieuwe grondlaag 

(leeflaag) van minimaal 50 cm dik en is het 

aangrenzende dijktalud voorzien van een 

binnendijkse grondbuffer van 30 m breedte. 

De benodigde grond is lokaal gewonnen in het 

akkergebied van de Zegenpolder. In totaal is er 

165.000 kuub kleigrond verplaatst (Figuur 2.1, 

Appendix 2.1). De grondwinning is zodanig 

uitgevoerd dat het aansluit op de ecologische 

randvoorwaarden ten aanzien van 

hoogwaardige akkernatuur. De voornaamste 

inrichtingsmaatregelen zijn: 

• het uitdiepen en verbreden van de 

twee bestaande oost-westgelegen 

sloten, alsmede het aanbrengen van 

een flauw oplopende, brede 

noordoever (Appendix 2.2 t/m 2.5); 

• de maaiveldverlaging van vier percelen 

met zo’n 50 cm. 

Zowel de oevers als de percelen zijn na het 

afgraven sterk geaccidenteerd vormgegeven 

(Appendix E). Na de afronding is hier maaisel 

verspreid afkomstig uit een vochtige duinvallei 

in het Voornes Duin. Het doel is dat zich een 

bloemrijke, tamelijk lage moeras- en 

oevervegetatie ontwikkeld onder invloed van 

een periodiek maaibeheer. 

 

 
Figuur 2.1 Werktekening van de Rhoonse Stort en de ecologische herinrichting in de Zegenpolder.   
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Appendix 2.1. Satellietbeeld van de uitgangssituatie in 2018 (boven) en de nieuwe inrichting grotendeels 

afgerond in 2019 (onder). Kaartmateriaal: © Google Earth.  
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Appendix 2.2. De Zegenpolder gezien vanuit het westen vóór (boven) en tijdens (onder) uitvoering van de 

werkzaamheden. Voorafgaand zijn de werkstroken vrij gemaakt van vegetatie om vestiging van 

broedvogels te voorkomen. Het langgerekte terrein aan de rechterzijde is de Rhoonse Stort. Foto’s: Boris 

Börger - PWM-fotografie. 

 

 

7 april 2019 

19 september 2019 
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Appendix 2.3. De Zegenpolder gezien vanuit het noordoosten vóór (boven) en na (onder) uitvoering van 

de werkzaamheden. Foto’s: Boris Börger - PWM-fotografie. 

 

 

 

7 juli 2018 

4 april 2020 
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Appendix 2.4. De middensloot vóór (boven), tijdens (centraal) en na (onder) uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

 

 

 

29 januari 2019 

30 juni 2019 

18 april 2020 
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Appendix 2.5. Zowel de brede oevers als de verlaagde percelen zijn sterk geaccidenteerd vormgegeven, 

ook beneden het wateroppervlak. Dit zorgt voor structuurrijke plasdraszones en een zeer geleidelijke 

overgang van nat naar droog. Ter bevordering van de gewenste vegetatie is zadenrijk maaisel verspreid, 

afkomstig uit een vochtige duinvallei in het Voornes Duin. Foto’s: Boris Börger - PWM-fotografie. 

 

 

4 april 2020 

2 juni 2020 
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3. Boerenlandvogels in het historische cultuurlandschap 

Niels Godijn 

Het eiland IJsselmonde kent een dynamische 

geschiedenis onder regie van de zee. In de 

historie van enkele duizenden jaren is het 

herhaaldelijk van gedaante veranderd, soms 

abrupt, dan weer geleidelijk. Het hedendaagse 

silhouet ligt pas sinds halverwege de 19e eeuw 

vast; voordien waren met name de 

buitengronden nog niet beteugeld. De meest 

recente landaanwinst betreft de inpoldering 

van de Meeuwenplaat en de Elftplaat op de 

westpunt bij Hoogvliet, waarna deze als 

landbouwgrond in gebruik werden genomen. 

De franje van het eiland zal toen, evenals 

tegenwoordig, begroeid zijn geweest met 

rietgorzen en wilgenvloedbossen onder 

invloed van de dagelijkse getijdenwerking.  

Omstreeks het jaar 1900 moeten de uitzichten 

wijds zijn geweest. Een uitgestrekt 

cultuurlandschap van graslanden, akkers, 

boomgaarden en onontgonnen gronden, met 

op de horizon steevast de door laanbomen 

geflankeerde dijklichamen die de mensen 

beschermden tegen het water. Toentertijd 

waren er vrijwel uitsluitend lintbebouwingen 

die tegen diezelfde dijken lagen aangeschurkt, 

als zijnde de hoogste plekken in het land en 

immers de delen waar men het langst de 

voeten drooghield.  

Verstedelijking 

Dankzij de strategische ligging tussen de open 

zee en de grote rivieren bleek de regio 

IJsselmonde erg geschikt voor handel over het 

water. De goederenoverslag in de havens 

steeg, er ontstond meer werkgelegenheid en 

de bevolking groeide. De noordoever van de 

rivier was spoedig volgebouwd, waarna een 

kolonie op de zuidoever werd gesticht. Dit 

ontplooide zich in polder Feijenoord, in de 

binnenbocht van een meander op de uiterste 

noordpunt van het eiland IJsselmonde. Dit 

vormde het startschot voor stedelijke 

ontwikkeling op het eiland. Al snel werd 

overgegaan op het graven van een serie 

havens, in westwaartse richting steeds een 

stap groter.  

Naarmate de groei van de bevolking, de stad, 

de havens, de infrastructuur, de economie en 

de welvaart voortschreed werd telkens een 

stukje van de polders afgesnoept. Als er al iets 

van deze polders resteert dan is dat de naam 

die is hergebruikt voor een straat of een wijk: 

polder Varkenoord, polder Donkersloot, de 

Digna-Johannapolder. 
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De toenmalige gehuchten, buurtschappen en 

dorpen bestaan nog steeds. Zij hebben hun 

naam behouden, maar zijn in de loop der tijd 

opgeslokt en onderdeel geworden van een 

aaneengesloten agglomeratie, ontsloten door 

een fijnmazig netwerk van infrastructuur. De 

realisatie van de woonwijk Carnisselande 

drukte voorlopig de laatste grote stempel op 

het cultuurlandschap (Figuur 3.1). 

Intensivering 

De stad Rotterdam eiste haar tol van de 

landbouwgronden op het eiland IJsselmonde. 

Maar op de resterende agrarische gronden 

stond de landbouw zelf ook niet stil. 

Integendeel, na de Tweede Wereldoorlog zijn 

hier grote veranderingen opgetreden. Nooit 

meer honger was het devies, met grote 

gevolgen voor het historisch cultuurlandschap. 

Het polderland werd optimaal heringericht 

waarbij sloten werden gedempt of 

rechtgetrokken, onrendabele hoeken 

verbeterd en hobbelgraslanden geëgaliseerd. 

Boerenbedrijven groeiden ten koste van 

keuterboertjes. Het gebruik van kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen steeg sterk, terwijl lokale 

gewassen verdwenen en plaats maakten voor 

grootschalige monoculturen. Het materieel 

werd groter, zwaarder en sneller. Dit alles 

zorgde voor een landschappelijke verarming 

die menig buitenmens in de ziel heeft geraakt.  

Weelde van weleer 

Voorafgaand aan deze veranderingen bood het 

eiland leefgebied aan planten en dieren waar 

we nu nog slechts bij kunnen wegdromen. Op 

basis van verhalen, notities en oude artikelen 

kunnen we een voorstelling maken van de 

broedvogelbevolking die tot halverwege de 20e 

eeuw niet ongewoon was op het eiland. Daarbij 

is een tweedeling te maken tussen grasland- en 

akkergebieden.  

Graslandgebieden zijn qua areaal op 

IJsselmonde van ondergeschikte betekenis. De 

grootste aaneengesloten weidegronden 

betroffen de Reierwaard en de Zwijndrechtse 

Waard in het oosten en het Land van 

Poortugaal in het westen. De laatste is een 

oude laagveenpolder tussen Hoogvliet, 

Poortugaal en Pernis, vergelijkbaar met 

bijvoorbeeld polder Biert op Putten of het 

Oudeland van Strijen in de Hoeksche Waard. 

Hier waren grutto en tureluur ooit algemene 

broedvogels; veldleeuwerik, graspieper en 

spreeuw behoorden tot de talrijkste soorten. 

Deze weidegemeenschap is nagenoeg 

verdwenen als gevolg van woningbouw en 

bosaanplant, uitgezonderd enkele 

fragmentarische relicten (Foto 3.1). 

 

 

  
Figuur 3.1. Topografische kaarten van het eiland IJsselmonde uit 1940 (links) en 2010 (rechts). Te zien is hoe 

het cultuurlandschap in een halve eeuw is verstedelijkt.  
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Foto 3.1. Het Land van Poortugaal is een oude veenkern op IJsselmonde. Zeer lokaal resteren nog relatief 

onaangetaste hobbelgraslanden, veensloten en landweggetjes. Tot de jaren ‘70 was dit een grootschalig 

weidegebied met bijbehorende soortengemeenschap. Tot circa 2005 kwamen tureluur en slobeend hier nog 

tot broeden. Het schuurtje in de voorgrond was jaarlijks goed voor enige nesten van boerenzwaluw, de 

solitaire wilgen boden plaats aan een kleine spreeuwenkolonie. Rechts de populierensingel met daarachter 

een verwaarloosde hoogstamboomgaard waar steenuilen tot in de jaren ’80 hebben standgehouden. 

 

 
Foto 3.2. De Portlandpolder te Rhoon is in 1769 bedijkt, sindsdien wordt er akkerbouw bedreven. De 

kavelstructuur is hier altijd grootschalig geweest, hoewel er inmiddels toch vele sloten zijn gedempt. In de 

achtergrond de Portlandhoeve en de Molenpoldersezeedijk. In de 21e eeuw zijn patrijs, veldleeuwerik, 

steenuil en graspieper hier als broedvogel verdwenen. Tegenwoordig behoren kievit, gele kwikstaart, wilde 

eend, meerkoet en fazant tot de talrijke broedvogels. 
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In de akkergebieden kon men andere broed-

vogels verwachten. De geelgors stond destijds 

bekend als de polderkanarie, waaruit valt af te 

leiden dat de soort toen algemeen voorkwam. 

De zomertortel kwam verspreid tot broeden in 

geriefbosjes en buitendijkse terreinen; 

foerageren deden zij op de akkers. De patrijs 

was vooral in het akkerland tussen Hoogvliet 

en Barendrecht een algemene broedvogel, in 

mindere mate ook op de opspuitterreinen van 

de Vondelingenplaat en de Zwijndrechtse 

Waard. Elk van deze soorten is inmiddels van 

het eiland verdwenen. In het akkergebied van 

tegenwoordig zijn nog  altijd akkervogels te 

vinden, hoewel slechts de meest flexibele 

soorten resteren en ook zij het niet makkelijk 

hebben (Foto 3.2). 

Veranderingen bij boerenlandvogels 

Historische broedvogelcijfers zijn schaars. 

Gestandaardiseerde inventarisaties kwamen 

pas medio de 20e eeuw op gang. We zullen dus 

nooit weten hoeveel polderkanaries het eiland 

rijk was. De eerste eiland-omvattende 

gegevens stammen uit de jaren ’70. De 

achteruitgang van boerenlandvogels was toen 

al in volle gang en een aantal soorten was reeds 

verdwenen of in aantal gedaald. Desondanks 

illustreert een vergelijking met hedendaagse 

aantallen wat zich heeft voltrokken in het 

cultuurlandschap, evenals dat de teloorgang 

zich hier sindsdien heeft doorgezet (Tabel 3.1). 

Wat opvalt is dat ook in het kleinschalige 

landschap – bestaande uit hoogstam-

boomgaarden, struweelhagen, dijken en erven 

– grote verliezen zijn geleden. Het verdwijnen 

van het steenuilbolwerk is algemeen bekend, 

maar de aftocht van minder charismatische 

soorten, zoals grauwe vliegenvanger, 

spotvogel en ringmus, is minstens zo rampzalig.  

Natuurlijk zijn er ook soorten die het goed 

doen, ook in het agrarisch gebied. De kerkuil en 

roodborsttapuit hebben hier recent hun areaal 

uitgebreid en nemen nog altijd in aantal toe. 

Over het gehele eiland bezien zijn slobeend, 

tafeleend en tureluur zelfs bevoordeeld ten 

opzichte van de jaren ’70 dankzij natte-

natuurontwikkelingsprojecten zoals de Sophia-

polder, de Crezeepolder en het Waalbos. De 

scholekster heeft dankzij aanpassings-

vermogen het stedelijk gebied weten te 

bevolken, waar zij broeden op grinddaken en 

foerageren in bermen en op gazons. Ook de 

holenduif heeft de stad ontdekt blijkens de 

tientallen broedparen in viaducten en op 

bedrijventerreinen. Momenteel lijken zij ook 

de groengebieden te gaan koloniseren. 

Daarnaast zien we in de winterperiode in 

toenemende mate grote groepen ganzen en 

grote zilverreigers. 

 

Tabel 3.1. De populatiegrootte van een aantal boerenlandvogels op IJsselmonde in de jaren '70 en nu 

(*:VWG Avifauna West-Nederland 1981; **:Fokker 2020). 

NL-naam 1973-1978* 2019**  NL-naam 1973-1978* 2019** 

Slobeend 13-18 38  Steenuil 16-18 0 
Tafeleend  0 7  Ransuil 8-10 19 

Torenvalk 25-31 13  Veldleeuwerik 554-708 4 

Patrijs 39-47 0  Huiszwaluw 694-860 319 

Kwartel 0-1 1  Paapje 0 0 

Scholekster 29-36 106  Roodborsttapuit 0 19 

Kievit 269-344 218  Spotvogel 430-499 17 

Grutto 17 1  Grauwe vliegenvanger 112-159 5 

Tureluur 9-11 39  Graspieper 724-944 2 

Watersnip 0 1  Gele kwikstaart 41-52 57 

Holenduif 0 97  Ringmus 242-339 25 

Zomertortel 59-81 0  Kneu 266-331 116 

Kerkuil 0 10  Geelgors 0 0 
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Veranderingen in het boerenland 

Op basis van recentere broedvogelkarteringen 

valt het dichtheidsverloop van vogelsoorten te 

reconstrueren (Tabel 3.2). Dan blijkt dat er niet 

alleen soorten zijn verdwenen, maar dat er ook 

grote aderlatingen zijn opgetreden bij 

algemene soorten.  

De huismus en de spreeuw waren in de jaren 

‘70 de meest talrijke broedvogels van het 

cultuurlandschap. Huismussen waren met 150 

tot 300 broedparen/km² onvoorstelbaar 

algemeen, het was ooit een jaarlijks 

terugkerende bezigheid om de dakpannen 

boven de dakgoot schoon te vegen van nesten. 

De spreeuw bereikte destijds een dichtheid tot 

70 paren/km². In 2007 was dat lokaal voor 

beide soorten nog hoogstens 10/km² en in 

2019 ging het nog om 7,5/km².  

Ook van andere algemene en talrijke soorten 

zijn de aantallen sterk afgenomen, zo zijn bij de 

wilde eend, waterhoen, koolmees en houtduif 

de aantallen ook sterk afgenomen (Tabel 3.2). 

In de voorbije 50 jaar is het totale aantal 

broedvogels met ruim 80% afgenomen; de 

soorten-diversiteit daalde met zo’n 25%.  

Slot 

De boerenlandvogels en de vogels rond het 

boerenland in Rhoon zaten in de afgelopen 

decennia dus in de dubbele verdrukking. 

Enerzijds door verkleining van het leefgebied, 

anderzijds door degradatie van het landschap. 

Dat rechtvaardigt de ambitie om deze oude 

levensgemeenschap te herstellen. Momenteel 

worden er serieuze stappen gezet in het 

Buijtenland van Rhoon – het grootste 

resterende landbouwgebied op het eiland – om 

landbouw en natuur met elkaar te herenigen 

en hoogwaardige akkernatuur te realiseren. 

Hier moeten de klassieke akkervogels en 

akkerplanten zich weer gaan thuis voelen. 

Sinds daar enige voortgang in wordt geboekt 

beginnen zich voorzichtig positieve 

ontwikkelingen af te tekenen. In de winter-

periode zijn soms weer her en der grote 

groepen vinkachtigen aan te treffen. Kievit, 

gele kwikstaart, grasmus en roodborsttapuit 

komen in toenemende mate tot broeden op en 

rond de akkers. In 2019 was er voor het eerst 

sinds zo’n tien jaar weer een zingende 

veldleeuwerik te bewonderen. Hopelijk een 

voorbode van populatieherstel, zowel voor de 

veldleeuwerik als het gehele broedvogel-

bestand. 

Tabel 3.2. De dichtheid (broedparen/km²) van enkele algemene broedvogels in boerenland op IJsselmonde in verschillende 

perioden (*:VWG Avifauna West-Nederland 1981; **:Den Boer & Nederpel 2008; ***:Godijn 2019). 

 1973-1978* 2007** 2017*** 

Boerenzwaluw 6,2 - 8,3 1,5 0,9 
Boomkruiper 0 0,9 1,4 

Fazant 3,7 - 5,9 8,5 6,4 

Graspieper 7,1 - 12 0,4 0 

Houtduif 9,8 - 12 2,9 2,9 

Huismus 165 - 227 12 7,3 

Huiszwaluw 5,2 - 7,2 1,2 0 

Kievit 4,5 - 6,6 13 5,6 

Koolmees 13 - 17 2,1 2,3 

Meerkoet 2,3 - 3,4 7,9 6,2 

Merel 29 - 41 2,1 3,8 

Pimpelmees 6,9 - 11 0,3 3,5 

Spreeuw 43 - 61 10 5,0 

Veldleeuwerik 7,9 - 11 0,3 0 

Waterhoen 6,9 - 10 6,3 2,1 

Wilde eend 23 - 29 22 5,9 

Winterkoning 9,7 - 13 2,6 3,2 

totaal aantal broedparen alle soorten 410 - 577 124 87 
totaal aantal soorten 54 - 62 45 44 
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4. Broedvogels in modern boerenland in Zuid-Holland 
Cornelis Fokker & Niels Godijn 

In 2017 is het monitoringnetwerk Meetnet 

Agrarische Soorten gestart in Zuid-Holland, 

onder regie van Grauwe Kiekendief – 

Kenniscentrum Akkervogels. Dit meetnet 

berust zich op telpunten, verspreid gelegen op 

de eilanden Voorne-Putten, IJsselmonde, 

Hoeksche Waard en in de Alblasserwaard. Het 

doel is om de aantalsontwikkelingen van 

boerenlandvogels nauwgezet te kunnen 

volgen. De tellingen worden uitgevoerd door 

vrijwilligers, natuurliefhebbers, vogelwerk-

groepen en andere betrokkenen bij de vogels 

in het agrarisch landschap. In het eerste jaar 

konden al 58 telpunten worden geteld, in 2018 

groeide dit tot 101 telpunten. In 2019 werden 

89 telpunten bemand, waarmee zo’n 2500 

hectare agrarisch landschap is 

geïnventariseerd.  

Met de afloop van 2019 zijn er drie jaren aan 

gegevens beschikbaar en kunnen er voor het 

eerst beginnende trends zichtbaar worden. In 

dit tussentijdse overzicht worden de resultaten 

gepresenteerd en worden de vier 

deelgebieden voor enkele soorten met elkaar 

vergeleken. De eenheid die wordt gebruikt is 

het aantal territoria per 100 ha (100 ha=1 km²). 

Een puntteling is geen volledige 

gebiedsdekkende telling en daarom moeten de 

aantallen worden gezien als 

minimumschattingen.   

De top-drie van de talrijkste broedvogels 

bestaat uit de kievit (7,6/100 ha), gele 

kwikstaart (5,0) en wilde eend (4,9), gevolgd 

door meerkoet (4,2) en fazant (2,6) (Tabel 4.1). 

Geen enkele soort was op elk telpunt in Zuid-

Holland aanwezig, maar wilde eend had de 

hoogste presentie: op 93% van de 103 getelde 

punten werd in tenminste één jaar een 

territorium van deze soort vastgesteld. Kievit 

was op 80% van de telpunten aanwezig, terwijl 

gele kwikstaart in 78% van de telpunten een 

territorium bezette. Meerkoet (76%) en fazant 

(70%) vulden qua bezetting de rest van de top-

vijf.

Tabel 4.1. Actuele top vijf van broedvogels binnen het Meetnet Agrarische Soorten in Zuid-Holland. 

dichtheid (broedparen/100 ha) presentie (aanwezigheid) 

Kievit 7,6 Wilde eend 93% 
Gele kwikstaart 5,0 Kievit 80% 
Wilde eend 4,9 Gele kwikstaart 78% 
Meerkoet 4,2 Meerkoet 76% 
Fazant 2,6 Fazant 70% 
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Verschillen tussen regio’s 

Gemiddeld zijn per 100 hectare agrarisch 

gebied in Zuid-Holland 50,6 vogelbroedparen 

aanwezig (Tabel 4.2). De telpunten liggen in de 

provincie verspreid over vier regio’s. Over de 

drie teljaren is het aantal broedparen per 100 

hectare het hoogst op IJsselmonde en het 

laagst in de Alblasserwaard. De variatie tussen 

de regio’s in landschappelijk oogpunt is echter 

ook aanzienlijk. De Alblasserwaard is als enige 

een veenweidegebied, in tegenstelling tot de 

drie eilanden die gedomineerd worden door 

akkerbouw. De soort die dit verschil het best in 

beeld brengt is gele kwikstaart: in de 

Alblasserwaard ontbreekt deze voormalige 

weidevogel geheel, wat in schril contrast staat 

met de hogere dichtheden op Voorne-Putten 

(7,8/100 ha), IJsselmonde (6,4) en de Hoeksche 

Waard (5,2). Andere soorten profiteren juist 

van de nattere omstandigheden in weilanden 

van de Alblasserwaard en halen daar de 

hoogste dichtheden, zoals de grutto (2,7/100 

ha) en de knobbelzwaan (2,5). Echter, ook 

binnen de verschillende deelgebieden kan 

lokaal grote variatie bestaan in het voorkomen 

van bepaalde soorten (Appendix 4.1). De 

talrijkste vogel in het agrarisch gebied, de 

kievit, illustreert dat goed (Figuur 4.1). Op 

Voorne-Putten en IJsselmonde, waar 

gemiddeld de hoogste dichtheden aanwezig 

zijn, blijken grote delen slechts een lage 

kievitdichtheid te bezitten. Belangrijke 

gebieden, zoals het Waalbos en Polder Biert, 

compenseren de lagere dichtheden in andere 

delen van het gebied. In de Alblasserwaard is 

de dichtheid rondom de meetpunten overal 

laag. 

 

 
Figuur 4.1. Gemiddeld aantal territoria van kievit per 100 ha over de periode 2017-2019 geteld op 103 
meetpunten in Zuid-Holland. Kaartbron: PDOK. 

regio vogelrijkdom 

Alblasserwaard 35,3 
Hoeksche Waard 48,1 
IJsselmonde 63,3 
Voorne-Putten 59,9 

totaal 50,6 

  

Tabel 4.2. Vogelrijkdom (territoria/100 ha)  

in het agrarisch gebied per regio.  
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Ontwikkelingen en trends 

Naast wijdverspreide soorten als kievit en gele 

kwikstaart, zijn in het agrarisch landschap van 

Zuid-Holland ook al veel soorten verdwenen of 

staan op het randje van uitsterven. De patrijs is 

bijvoorbeeld reeds verdwenen van 

IJsselmonde en uit de Alblasserwaard, terwijl 

op Voorne-Putten en in de Hoeksche Waard 

nog zeer lage dichtheden werden gemeld.  

Ook de graspieper is uit het agrarisch gebied 

van IJsselmonde verdwenen, maar in de 

andere drie regio’s is de soort nog in lage 

dichtheden aanwezig. Echter, de trend van de 

graspieper is duidelijk negatief rondom de 

meetpunten in Zuid-Holland op basis van de 

afgelopen drie jaren (Figuur 4.2). De 

veldleeuwerik lijkt daarentegen (met 

uitzondering van Voorne-Putten) nog enigszins 

stabiel.  

Ondanks de achteruitgang van de graspieper, 

lijkt de dichtheid van territoria van veel soorten 

globaal stabiel te blijven. Dit is het geval bij de 

drie talrijkste soorten in het agrarisch gebied, 

maar ook bij de scholekster (Figuur 4.3). Geen 

enkele soort vertoont in drie jaar zo’n 

duidelijke stijging als de krakeend, met een 

toename van 0,7 naar 2,0 territoria/100 ha. De 

toename is het sterkst in de Alblasserwaard 

(van 0,3 naar 3,2). Dat trends in drie jaar 

meestal niet al te sterk zijn is natuurlijk ook een 

gevolg van veranderingen die zich maar 

geleidelijk voor doen, en zijn niet direct een 

indicatie dat populaties daadwerkelijk stabiel 

zijn. Andersom kunnen schommelingen ook 

een natuurlijke jaarlijkse variatie als oorzaak 

hebben. 

  
Figuur 4.2. Ontwikkeling van de dichtheden (territoria/100 ha) graspieper en veldleeuwerik in het agrarische 
gebied in vier regio’s in Zuid-Holland van 2017–2019. 

 
Foto 4.2. De graspieper neemt sterk af in de Zuid-Hollandse akkergebieden. 
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Figuur 4.3. Ontwikkeling van de drie talrijkste soorten in het agrarisch gebied van Zuid-Holland (kievit, gele 
kwikstaart en wilde eend) en van scholekster en krakeend.  

Slot 

De eerste trends van broedvogels in het 

agrarisch gebied tekenen zich na drie jaar MAS-

tellingen af, en geven een beeld van de 

ontwikkelingen van de vogelstand in (met 

name) akkergebieden. Dankzij de inzet van 

vrijwilligers is het mogelijk om deze gegevens 

inzichtelijk te maken. 

Er zijn grote verschillen tussen soorten en 

regio’s. Na drie jaar MAS-tellingen is het nog te 

vroeg om harde conclusies te trekken, maar 

een eerste aanzet is in dit overzicht gegeven.  

Om de kwaliteit van de gegevens en analyses te 

verbeteren is het zaak het huidige meetnet te 

handhaven en waar mogelijk verder uit te 

breiden. Meer telpunten en een bredere 

verspreiding, alsmede de opbouw van 

langjarige reeksen, zal een nog beter beeld 

geven van de achtergrond en patronen van 

vogelpopulaties in het agrarisch gebied. 
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Appendix 4.1. Overzicht van de 40 talrijkste broedvogelsoorten binnen het Meetnet Agrarische Soorten in 
Zuid-Holland in 2017, 2018 en 2019. De dichtheden (territoria/100 ha) zijn weergegeven per regio en jaar, 
gesorteerd op aflopende dichtheid. Dichtheden moeten worden beschouwd als minimumschattingen. 

  Alblasserwaard Hoeksche Waard IJsselmonde Voorne-Putten 

Telpunten 13 12 12 27 55 46 10 16 15 8 18 14 

Soorten 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kievit 2,5 4,7 4,7 4,7 6,2 4,5 11,0 14,2 15,6 14,2 14,2 7,1 

Gele Kwikstaart 0,0 0,0 0,0 4,3 5,7 5,2 7,4 7,5 4,5 6,6 8,1 8,1 

Wilde Eend 3,0 5,6 4,7 4,7 5,1 4,8 4,6 5,5 3,1 5,8 6,7 5,1 

Meerkoet 1,9 4,4 5,3 3,4 3,9 3,4 3,9 4,6 4,2 4,9 7,5 6,1 

Fazant 0,3 0,3 0,3 2,0 2,6 2,3 2,8 6,6 5,4 2,2 3,0 2,8 

Zwarte Kraai 1,6 1,8 2,4 1,8 1,4 1,5 1,1 1,5 1,7 0,0 2,2 1,3 

Kleine Karekiet 0,0 0,3 0,0 2,1 2,0 2,0 0,0 0,9 0,5 0,9 1,8 2,8 

Krakeend 0,3 0,9 3,2 0,5 1,5 1,1 1,4 2,0 3,1 0,9 1,6 2,5 

Veldleeuwerik 0,8 0,9 1,2 2,1 1,9 2,0 0,0 0,7 0,5 2,2 1,4 1,0 

Scholekster 0,3 2,1 3,0 1,2 1,0 0,8 0,4 0,4 0,5 4,4 3,9 2,8 

Witte Kwikstaart 2,7 1,8 1,8 1,4 0,9 1,5 0,0 0,4 0,7 0,9 0,6 1,0 

Graspieper 2,7 0,6 0,6 2,2 0,8 1,4 0,0 0,0 0,0 3,5 1,6 0,8 

Huismus 0,0 0,3 0,0 1,0 0,7 1,2 3,2 2,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

Vink 0,0 0,0 0,3 1,3 1,0 0,9 1,1 1,3 1,2 0,9 0,8 0,5 

Grutto 1,6 4,4 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 2,2 1,3 

Knobbelzwaan 2,7 1,5 3,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,7 0,2 0,0 1,0 0,5 

Tureluur 1,1 1,5 2,4 0,1 0,0 0,2 0,0 0,7 1,2 1,8 1,4 0,3 

Boerenzwaluw 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Houtduif 0,3 0,0 0,9 0,5 0,6 0,6 0,7 1,5 0,2 0,0 0,2 0,5 

Merel 0,0 0,3 0,0 1,0 0,8 0,7 0,0 0,9 0,2 0,4 0,0 0,3 

Buizerd 0,3 0,6 0,6 0,8 0,5 0,2 1,1 0,9 0,7 0,0 0,2 0,3 

Holenduif 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,6 0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,8 

Kneu 0,3 0,0 0,3 0,8 0,3 0,3 0,4 2,4 0,7 0,4 0,0 0,3 

Grasmus 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,5 0,7 2,7 1,7 0,0 0,0 0,0 

Winterkoning 0,0 0,6 0,0 0,4 0,8 0,2 0,7 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 

Koolmees 0,5 0,0 0,3 0,3 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 

Nijlgans 0,5 0,9 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 1,4 0,9 1,0 1,0 

Spreeuw 0,0 0,0 0,3 0,1 0,8 0,3 0,7 0,2 0,7 0,0 0,4 0,3 

Putter 0,5 0,3 0,0 0,5 0,2 0,4 0,7 0,9 0,5 0,0 0,8 0,0 

Torenvalk 0,0 0,3 0,0 0,4 0,5 0,6 0,0 0,4 0,5 0,9 0,0 0,3 

Ekster 0,5 0,3 0,0 0,4 0,5 0,5 0,0 0,4 0,2 0,0 0,4 0,0 

Tjiftjaf 0,0 0,0 0,6 0,7 0,5 0,4 0,7 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 

Fuut 0,0 0,3 0,9 0,3 0,5 0,5 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 0,3 

Waterhoen 0,8 0,0 0,6 0,1 0,3 0,2 0,4 0,9 0,9 0,0 0,2 0,0 
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5. Recente ontwikkeling van broedvogels in de Zegenpolder 
Niels Godijn & Popko Wiersma 

 

Sinds 2017 worden de broedvogels in de 

Zegenpolder jaarlijks op gestandaardiseerde 

wijze in kaart gebracht. Hierbij wordt niet 

alleen gekeken naar het akkerland, maar ook 

naar de omringende terreinen zoals dijken en 

woonerven (ofwel het gehele cultuurland). Dat 

is noodzakelijk omdat een groot aantal soorten 

nooit in akkerland broedt terwijl zij daar wel 

hun voedsel verzamelen, zoals de spreeuw, 

houtduif, boerenzwaluw of ringmus. 

Broedvogelbevolking 

In 2017 werden 99 broedparen per 100 ha 

cultuurland vastgesteld. In akkerland ging het 

om circa een derde daarvan (Tabel 5.1). In 2018 

nam het aantal broedparen toe met 

respectievelijk 30% en 55%. Deze toename 

heeft zich in 2019 niet doorgezet. Dit moet 

worden bezien in het licht van jaarlijkse 

fluctuaties, de drie onderzoeksjaren bieden 

onvoldoende houvast voor een duidelijke 

trend. Daarnaast zijn in 2019 grootschalige 

graafwerkzaamheden uitgevoerd in het gebied 

waarbij zo’n 30 ha tijdelijk ongeschikt was voor 

broedvogels, waaronder ook een aanzienlijke 

afname van het areaal kruidenranden en 

oeverbegroeiingen. 

 
Tabel 5.1. Overzicht en vergelijking van het aantal vastgestelde broedvogelterritoria en bijbehorende 

dichtheden in de Zegenpolder in 2017 en 2018. 

 oppervlak 

(ha) 
aantal soorten aantal territoria dichtheid/100 ha 

gebied  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

A: cultuurland  

(incl. dijken en 

woonerven) 

152 38 46 45 151 195 180 99,3 128,3 118,4 

B: akkerland 137 15 23 18 53 81 68 38,7 59,1 49,6 
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Doelsoorten 

Gedurende de drie jaar zijn 51 soorten 

broedvogels vastgesteld (Tabel 5.2). Daaronder 

bevinden zich dertien vogelsoorten die in het 

Buijtenland van Rhoon als doelsoort zijn 

aangemerkt (Provincie Zuid-Holland 2018).  

In recente jaren zijn roodborsttapuit, kwartel, 

ransuil, steenuil en scholekster nieuw 

verschenen, hoewel niet allemaal bestendig. 

Tussen 2017 en 2019 neemt het aantal 

doelsoorten in de Zegenpolder toe van acht 

naar elf (Figuur 5.1). Het totaal aan territoria 

van deze doelsoorten nam in 2018 in de 

Zegenpolder toe van 31 naar 41 en in 2019 

daalde dat tot 37 (Figuur 5.2). 

Op basis van de drie broedseizoenen kunnen 

voor acht van de doelsoorten significante 

veranderingen worden vastgesteld (Tabel 5.3). 

Van afname is sprake bij boerenzwaluw en 

kievit, de overige soorten nemen toe. 

 

Tabel 5.2. Overzicht van het aantal territoria in de Zegenpolder van 2017 tot en met 2019. Karakteristieke 
boerenlandvogels zijn grijs gemarkeerd, gebiedsdoelsoorten zijn onderstreept. 

soort 2017 2018 2019  soort 2017 2018 2019 

Meerkoet 8 14 15  Witte kwikstaart 2 3 2 
Wilde eend 9 15 11  Zwartkop 2 1 3 

Houtduif 6 11 12  Kerkuil 2 2 2 

Winterkoning 8 11 6  Kleine karekiet 3 2 1 

Merel 9 8 5  Halsbandparkiet 1 2 2 

Pimpelmees 8 8 5  Slobeend 2 2 1 

Koolmees 5 7 8  Rietgors 0 1 3 

Gele kwikstaart 5 8 7  Ekster 1 1 2 

Fazant 5 6 8  Groene specht 1 1 2 

Grasmus 4 8 7  Kuifeend 1 2 1 

Waterhoen 4 8 7  Boerenzwaluw 2 2 0 

Krakeend 5 5 8  Braamsluiper 0 1 2 

Vink 6 7 5  Buizerd 1 1 1 

Kievit 7 3 7  Holenduif 1 0 1 

Heggenmus 3 7 5  Nijlgans 0 1 1 

Ringmus 6 3 5  Roodborsttapuit 0 1 1 

Kauw 4 4 5  Kwartel 0 0 1 

Tjiftjaf 6 1 5  Ransuil 0 0 1 

Putter 3 5 4  Rietzanger 0 0 1 

Boomkruiper 5 4 3  Scholekster 0 0 1 

Bosrietzanger 2 7 3  Grauwe gans 0 1 0 

Spreeuw 4 2 3  Grote bonte specht 0 1 0 

Groenling 3 5 1  Roodborst 0 1 0 

Kneu 1 5 2  Steenuil 0 1 0 

Zwarte kraai 2 4 2  Huismus 1 0 0 

Turkse tortel 3 2 2      
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Tabel 5.3. Resultaten van statistische analyse van de trend van het aantal broedparen (GLM met Poisson-
verdeling en log-link). Significante veranderingen zijn vet gedrukt en de coëfficiënt geeft de geschatte 
aantalsverandering per jaar weer. 

Soort coëfficiënt standaardfout Wald χ2
1 P  

Boerenzwaluw -0.083 0.0397 4.310 0.038 afname 

Gele Kwikstaart 0.525 0.2233 5.521 0.019 toename 

Grasmus 0.112 0.0095 138.766 0.000 toename 

Groenling 0.026 0.0366 0.518 0.471  

Kievit -0.092 0.0179 26.520 0.000 afname 

Kneu 0.548 0.2656 4.251 0.039 toename 

Putter 0.029 0.0083 12.002 0.001 toename 

Ringmus 0.069 0.0119 33.736 0.000 toename 

Roodborsttapuit 1.012 0.3506 8.331 0.004 toename 

Scholekster -0.177 0.0919 3.704 0.054  

Steenuil 0.442 0.3917 1.271 0.260  

Aantal soorten 0.005 0.0253 0.035 0.851  

Totaal aantal broedparen 0.012 0.0220 0.310 0.577  

 

Slot 

De ontwikkeling van broedvogels in de 

Zegenpolder is op hoofdlijnen positief. Een 

serieuze kanttekening is dat de gegevensreeks 

nog maar kort is om echt van verandering te 

kunnen spreken, evenals dat de 

graafwerkzaamheden in 2019 hebben geleid 

tot grootschalig verlies van leefgebied en 

verstoring. Desondanks vestigen zich kritische 

en/of schaarse vogels in het gebied, op z’n 

minst een signaal dat men op de juiste weg is. 

  

  
Figuur 5.1 Ontwikkeling van het aantal doelsoorten (links) en het gezamenlijke aantal van deze soorten 

(rechts) in de Zegenpolder tussen 2017 en 2019. 
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6. Ringen van vogels in het broedseizoen van 2019 

Cornelis Fokker 

In het broedseizoen van 2019 (1 april t/m 31 

augustus) is op diverse plaatsen in het 

Buijtenland van Rhoon geprobeerd om vogels 

te ringen. Middels het aanbrengen van een ring 

wordt een vogel individueel herkenbaar, 

bovendien worden tijdens het ringen gegevens 

van het individu opgemeten. Zodoende biedt 

ringwerk nieuwe inzichten in de vogels in het 

gebied, zoals over de conditie, 

overlevingskansen en verplaatsingen. Er is 

gefocust op relevante vogelsoorten of locaties 

in het kader van akkernatuur: 

- kuikens van kievit en scholekster; 

- broedvogels op de Rhoonse Weide; 

- foeragerende vogels in een perceel 

veldbonen (Zegenpolder); 

Overige vogels die werden gevangen 

(bijvangst) werden ook geringd. In dit 

hoofdstuk worden de resultaten van deze 

ringacitviteiten gepresenteerd en kort 

besproken. 

Ringmethoden 

Voor het ringonderzoek is gebruik gemaakt van 

metalen ringen afkomstig van het 

Vogeltrekstation (Wageningen). Voor 

vogelsoorten die in grootte van elkaar 

verschillen is gebruik gemaakt van 

verschillende type ringen. Voor geen enkele 

soort is gebruik gemaakt van kleurringen of 

andere merktekens. 

Vogels zijn gevangen met de hand (kuikens) of 

met mistnetten. Wat betreft de mistnetten is 

per soort/locatie gebruik gemaakt van een 

verschillend aantal meters en verschillend type 

netten. In totaal zijn vier type netten gebruikt: 

- lengte: 9 m, hoogte: 3,2 m, maas: 16 

mm x 16 mm, 5-baans 

- lengte: 9 m, hoogte: 3,2 m, maas: 16 

mm x 16 mm, 5-baans (haarnet) 

- lengte: 15 m, hoogte: 3,2 m, maas: 30 

mm x 30 mm, 4-baans 

- lengte: 12 m, hoogte: 1,3 m, maas: 16 

mm x 16mm, 2-baans 

Tijdens de vangacties is soms gebruik gemaakt 

van afgespeeld geluid als lokmiddel. Dit is 

gedaan voor het vangen van rietgorzen 

(Rhoonse Weide), gele kwikstaarten (diverse 

polders), uilen (Zegenpolder), steltlopers 

(Zegenpolder) en boerenzwaluw 

(Zegenpolder).  

Van elke geringde vogel zijn de standaard 

maten genomen, namelijk vleugellengte (mm), 

gewicht (g), ruiscore (0-2), vetscore (0-5 op de 
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schaal van Busse) en de leeftijd. Bij de kuikens 

en steltlopers zijn daarnaast, indien mogelijk, 

ook de kop-snavellengte (mm), snavellengte 

(mm), tarsuslengte (mm) en tarsusteenlengte 

(mm) bepaald.  

Conditiebepaling kievitkuikens 

De leeftijd van de kievitkuikens is bepaald op 

basis van de lengte van de snavel (mm); 

daarmee kan een betrouwbare leeftijds-

inschatting worden gemaakt voor de kuikens 

(Beintema & Visser 1989). Voor de conditie-

bepaling is geen gebruikgemaakt van de 

geschatte leeftijd, aangezien fouten in de 

schatting kunnen resulteren in afwijkingen. 

Daarom is de conditie berekend met een index, 

namelijk: 

- Conditie = geobserveerd gewicht / 

gewicht verwacht op grond van kop-

snavellengte 

Roodbergen et al. (2018) stelde eerder vast 

dat, vergeleken met andere biometrische 

maten, de kop-snavellengte het sterkste 

verband met het gewicht vertoont. Deze relatie 

kan worden beschreven met een kwadratische 

functie: 

- Gewicht = 250,34 – 14,477 x (kop-

snavellengte + 0,22472 x kop-

snavellengte2) 

Een conditie-indexwaarde groter dan 1 geeft 

aan dat het individu een bovengemiddelde 

conditie heeft, terwijl een conditie-

indexwaarde kleiner dan 1 juist aangeeft dat 

het individu een lagere conditie heeft dan 

gemiddeld. Kuikens met een geschatte leeftijd 

van 0 – 3 dagen zijn niet meegenomen in deze 

analyse, omdat nieuwgeboren kuikens nog 

geen conditie-effecten kunnen hebben 

(Schekkerman 2008). Daarom zijn alleen 

kuikens met een snavellengte groter dan 13 

mm betrokken in de analyse. 

Kuikens van kievit en scholekster 

In 2019 zijn in het Buijtenland van Rhoon 12 

kievitkuikens en 3 scholeksterkuikens geringd 

(Tabel 6.1). De kieviten zijn gevangen in de 

Portlandpolder (7) en Polder het Buitenland 

(5), de drie scholeksters elk in de 

Portlandpolder. Acht kievitkuikens waren van 

dusdanig formaat, dat de conditie bepaald kon 

worden. Van drie kuikens was de conditie 

bovengemiddeld, terwijl vijf kuikens een 

gemiddeld/lage conditie hadden. De 

conditiescore van de acht kuikens bedraagt 

gemiddeld 0,87, en dus in lage conditie. Twee 

kuikens in Polder het Buitenland hadden een 

bijzonder lage conditie-index van 0,41. Zij 

Tabel 6.1. Overzicht van de geringde kievit- en scholeksterkuikens in 2019. 

datum ringnr. soort gewicht 
(g) 

vleugel 
(mm) 

snavel 
(mm) 

kopsn. 
(mm) 

tarsus 
(mm) 

tarsus 
teen 
(mm) 

conditie-
score 

19-04-2019 1655851 kievit 15,8  12,6 34,5 25,2 47,1 - 
19-04-2019 1655852 kievit 15,4  11,1 33,3 26,6 48,2 - 
19-04-2019 1655853 Kievit 15,5  13,6 33,2 25,2 46,9 0,41 
19-04-2019 1655854 Kievit 15,3  10,1 32,6 23,6 46,2 - 
01-05-2019 1655855 Kievit 17,4  13,4 35,2 24,3 - 0,41 
15-06-2019 1655856 Kievit 21,6  12,4 36,5 24,4 45,6 - 
21-06-2019 1655857 Kievit 77,1 49 15,4 45,8 34,8 61,1 1,07 
01-07-2019 1655858 Kievit 109,6 72 17,4 50,0 39,2 68,9 1,27 
01-07-2019 1655859 Kievit 83,1 79 22,7 51,7 41,7 74,8 0,90 
01-07-2019 1655860 Kievit 78,7 74 21,2 52,5 42,0 75,2 0,83 
01-07-2019 1655861 Kievit 99,2 104,5 18,9 50,4 40,1 68,1 1,13 
01-07-2019 1655862 Kievit 78,3 64 20,7 49,1 37,8 67,2 0,94 
18-05-2019 5570401 scholekster 55,6  18,1 46,5 29,9 57 - 
18-05-2019 5570402 scholekster 71,8  24,9 50,6 30,3 63 - 
01-07-2019 5570403 scholekster 270 179 46,3 82,9 51,2 89,5 - 
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zijn zeer waarschijnlijk niet groot geworden op 

basis van het ontbreken van vervolg-

waarnemingen in dat deel van het gebied. 

Individuen met een goede conditie werden 

geringd in de Portlandpolder, waar ze 

foerageerden op een braakliggend perceel, in 

een gemaaide akkerrand en in de berm van een 

fietspad (Foto 6.1). Zij waren aanzienlijk ouder 

tijdens het ringen en een enkeling was bijna 

vliegvlug. Eén exemplaar werd 10 dagen na het 

ringen terug gevangen, waarbij de conditie 

verbeterd was van 1,07 tot 1,15. 

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 

alle drie de geringde scholeksters vliegvlug zijn 

geworden. Kuiken 5570403 was al bijna 

volgroeid tijdens het ringen, terwijl de twee 

geringden van 18 mei op latere momenten in 

gezonde en volgroeide toestand zijn 

waargenomen. Deze jongen waren afkomstig 

van nesten in de Portlandpolder en werden 

geringd op de Portlandse Zeedijk (Foto 6.1). 

Broedvogels Rhoonse Weide 

Twee vangacties (18 mei en 15 juli) op de 

Rhoonse Weide leverden in totaal 51 vangsten 

op van 10 soorten (Tabel 6.2). De talrijkste 

gevangen soorten betroffen tjiftjaf en 

rietzanger, met beide 12 vangsten. Tijdens de 

eerste vangronde betroffen het allen vogels 

ouder dan één jaar. In de tweede ronde in juli 

was 66% van de gevangen vogels juveniel. 

Jonge vogels betroffen met name kleine 

karekieten (86%), koolmezen (100%), 

roodborsttapuiten (66%), tjiftjaffen (70%) en 

winterkoningen (100%). In totaal werden twee 

vogels gevangen met een ring. Tijdens de 

eerste vangronde werd een zingende 

bosrietzanger terug gevangen (BD05792). Deze 

man was op 09-07-2017 geringd als een 

eerstekalenderjaar (1kj) in de Stolwijkse 

Boezem, op hemelsbreed 20,4 km afstand 

(Foto 6.2). De andere terugvangst betrof een 

rietzanger die tijdens beide vangacties in het 

net hing. 

Foeragerende vogels in veldbonen  

In een perceel veldbonen in de Zegenpolder 

zijn vier vangacties verricht (juli-augustus). Dit 

leverde in totaal 82 vogels op verspreid over 

acht soorten (Tabel 6.2). In totaal werden vier 

vogels één keer teruggevangen tijdens deze 

vangacties (drie rietgorzen en een gele 

kwikstaart). Deze exemplaren waren tot 

maximaal 16 dagen in de veldbonen aanwezig. 

De meest gevangen exemplaren betroffen 

zaadeters zoals rietgors en ringmus (Foto 6.3). 

Ook werden enkele insecteneters in de 

veldbonen gevangen, zoals blauwborst en gele 

kwikstaart. Ruim 90% van de gevangen 

exemplaren betroffen jonge vogels (1kj). Er 

werden slechts enkele oudere vogels 

gevangen, namelijk blauwborst (1), gele 

kwikstaart (1), groenling (1), kneu (1), rietgors 

(1) en ringmus (2). 

  
Foto 6.1. Op de leidingstrook in de Portlandpolder zijn meerdere grote kievitkuikens (links) geringd, waaronder 

1655860. Op de Portlandsezeedijk is scholekster 5570403 (rechts) geringd. 
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Tabel 6.2. Overzicht geringde vogels in de Rhoonse Weide en Zegenpolder. Het aantal tussen haakjes betreft 

terugvangsten. 

 Rhoonse Weide  Zegenpolder 
soort 18 mei 15 juli  29 jul 30 jul 5 aug 14 aug 

Blauwborst - -  1 - 1 2 
Boerenzwaluw - -  1 5 - - 
Bosrietzanger (1) 0      
Cetti’s zanger 0 1      
Gele kwikstaart - -  3 1 (1) 0 0 
Grasmus 5 1  0 2 1 0 
Groenling - -  1 1 0 0 
Kleine karekiet 1 7      
Kneu - -  4 8 3 0 
Koolmees 0 2      
Putter 1 2      
Rietgors - -  15 4 7 (2) 1 (1) 
Rietzanger 5 6 (1)      
Ringmus - -  13 4 0 0 
Roodborsttapuit 1 3      
Tjiftjaf 2 10      
Winterkoning 0 2      

totaal 16 35  38 26 14 4 

 

 
Foto 6.2. In de Rhoonse Weide werd deze bosrietzanger teruggevangen na twee jaar eerder te zijn geringd in 

de Stolwijkse Boezem. 
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Foto 6.3. In een perceel veldbonen in de Zegenpolder zijn in totaal 17 ringmussen geringd. 

Overige vangsten en terugmeldingen 

Naast de beschreven ringacties werden in het 

Buitenland van Rhoon nog enkele ringpogingen 

gedaan die gedeeltelijk of geen succes hadden. 

Het ringen van broedende gele kwikstaarten in 

de Portlandpolder had geen succes, ondanks 

meerdere pogingen. Wel kon een 

boerenzwaluw tijdens deze pogingen worden 

geringd. Als gevolg van de vernatting in de 

Zegenpolder verbleven vanaf juli ook diverse 

steltlopersoorten in het gebied. 

Vangstpogingen leverden een witgat en een 

watersnip op. 

Terugmeldingen: 

• Op 10 juli is in de Zegenpolder weer 

een poging gedaan om uilen te ringen. 

Dit leverde de vangst op van een 

ongeringde eerstejaars kerkuil. Het 

vrouwtje werd succesvol geringd en 

losgelaten, maar werd op 21 augustus 

dood aangetroffen in het prikkeldraad 

op nagenoeg dezelfde locatie (Foto 

6.4). 

• Op 5 augustus 2019 werd rietzanger 

BC06432, geringd als volwassen vogel 

op 18 mei op de Rhoonse Weide, 

teruggevangen nabij Le Havre 

(Frankrijk), op 393 km van de 

ringplaats. De vogel was waarschijnlijk 

op doortrek richting Afrika. 

• Op 26 september werd blauwborst 

BC06469, die geringd werd op 29 juli, 

teruggevangen in Zuid-Spanje, nabij 

Vejer de la Frontera, op 1916 km 

afstand van de Zegenpolder. Op 7 

oktober 2019 volgde een tweede 

terugvangst, maar nu uit Sevilla, zo’n 

120 km ten noorden van de eerste 

locatie. 
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Foto 6.4. Deze kerkuil werd in de nacht van 10 juli geringd op één van de vogelakkers. Ruim een maand na de 

vangst hing het karkas van de vogel verstrikt in prikkeldraad op slechts honderd meter van de ringplaats. 

Slot 

Tijdens het broedseizoen van 2019 zijn in het 

Buijtenland van Rhoon verschillende 

technieken en locaties beproefd waarbij een 

breed spectrum aan vogelsoorten werd 

gevangen en geringd. Sommige ringprojecten 

bleken meer succesvol dan anderen. Het 

vangen van gele kwikstaarten met nestjongen 

is niet gelukt. Daarentegen bleek het vangen en 

ringen van kievit- en scholeksterkuikens wel 

succesvol. Het is de moeite waard om in 2020 

te starten met het gebruik van kleurringen om 

de terugmeldkans te vergroten. Ook vangsten 

van broedvogels in de Rhoonse Weide waren 

over het algemeen succesvol. Het lukte hier 

echter niet om rietgorzen terug te vangen die 

in eerdere winterseizoenen in Rhoon zijn 

geringd om vast te kunnen stellen of zij zijn 

teruggekeerd als broedvogel.  

De vangsten in de veldbonen in de Zegenpolder 

geven een goed beeld van de vogels die van dit 

gewas gebruik maken. Eerder was al bekend 

dat het gewas door veel soorten vogels wordt 

gebruikt (Fokker 2019), maar de vangsten 

hebben nog meer inzicht gegeven in de 

daadwerkelijke aantallen. Het relatief hoge 

aantal gevangen ringmussen is opmerkelijk. 

Terugmeldingen zouden meer inzicht geven in 

de levenswijze van deze soort in het 

Buijtenland van Rhoon. Hiervoor zijn aflezingen 

of vangsten van de geringde vogels echter 

noodzakelijk.  

Gezien de wisselende successen in het 

Buijtenland van Rhoon, zal in 2020 worden 

gecontinueerd met het vangen van kuikens van 

kievit en scholekster, maar zullen ook weer 

vangsten in veldbonen worden uitgevoerd mits 

dat gewas opnieuw wordt geteeld. Tevens zal 

wederom gepoogd worden om gele 

kwikstaarten te vangen. 
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Wintervogels 
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7. Muisetende vogels 

Niels Godijn & Popko Wiersma 

In het Buijtenland van Rhoon zijn doelsoorten 

benoemd voor zowel het zomer- als 

winterhalfjaar (Provincie Zuid-Holland 2018). 

Een deel hiervan voedt zich ten minste een deel 

van het jaar hoofdzakelijk met muizen, zoals de 

torenvalk en blauwe kiekendief. Maar ook 

andere vogels (niet-doelsoorten) eten graag 

muizen, zoals blauwe reiger en buizerd. In dit 

hoofdstuk wordt de ontwikkeling van deze 

muiseters uiteengezet. 

Maandelijkse monitoring 

De getallen worden ontleend aan de 

maandelijkse vogelmonitoring (Godijn 2019). 

Het merendeel van de waarnemingen bestaat 

steevast uit blauwe reigers en buizerds. 

Torenvalken zijn aanvankelijk nog een schaarse 

verschijning in het gebied en de grote 

zilverreiger werd in de winter van 2015 pas 

voor het eerst waargenomen tijdens de 

tellingen. De blauwe kiekendief is de 

zeldzaamste van het gezelschap en is maar 

zelden gezien.  

In de beginjaren van deze monitoring werden 

maar zelden meer dan tien muiseters per 

telling waargenomen en is er geen duidelijk 

patroon te bespeuren (Figuur 7.1). Daar komt 

in het najaar van 2016 verandering in als de 

aantallen voorzichtig beginnen te stijgen. Na 

een daling begin 2017 treedt nog datzelfde jaar 

een sterke piek op in september en oktober tot 

bijna 50 muiseters per telling. In de jaren 

daarna herhaalt dit patroon zich, met pieken in 

de herfst en dalen in de lente (Figuur 7.2). 
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Figuur 7.1. Verloop van de opgetelde maandelijkse aantallen van de voornaamste muisetende vogels in het 
Buijtenland van Rhoon 2013-2019. 

 

 
Figuur 7.2. Seizoensverloop van muisetende vogels in het Buijtenland van Rhoon 2013-2019. 
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Prooiaanbod 

Gezien de doelstellingen om het gebied weer 

aantrekkelijk te maken voor muiseters is het 

van belang dat er voldoende aanbod van 

prooien is. Dat hoeven overigens niet persé 

muizen te zijn; kleine grondgebonden 

zoogdieren is in die zin een betere term. 

Daartoe behoren bijvoorbeeld de bruine rat, 

veldmuis, bosmuis en huisspitsmuis, maar ook 

de mol. In de praktijk is het echter 

hoofdzakelijk de veldmuis die dient als prooi, 

mede omdat deze soort veruit het meest talrijk 

is in dit gebied. De muizen worden 

gekwantificeerd op basis van het aantal 

holletjes in bijvoorbeeld grasland of 

graanstoppels (Foto 7.1). 

In de reguliere akkerbouwgebieden komen 

relatief weinig veldmuizen voor als gevolg van 

de frequente (grond)bewerkingen en het 

beperkte aanwezige geschikte leefgebied. Uit 

jaarlijkse muizentellingen in Rhoon blijkt dat de 

veldmuisdichtheid in reguliere gewassen zoals 

granen, graszaad en grasland (intensief) vrij 

laag is, hoewel ook hier uitschieters worden 

vastgesteld (Figuur 7.3). De lage 

muizendichtheid komt overeen met de lage 

aantallen van muisetende vogels in de periode 

tot 2016. Vanaf dan begint het landschap 

echter te veranderen dankzij de 

areaaluitbreiding van kruidenstroken, luzerne, 

vogelakkers (luzerne met kruidenstroken) en 

extensief grasland (Tabel 9.2; Appendix 9.3), 

juist de vegetaties waar ook veel muizen in 

worden geteld. Toekomstige analyses zullen 

uitwijzen of de muiseters ook een voorkeur 

hebben voor deze vegetaties. 

Bij veldmuizen zijn aantalsfluctuaties een 

bekend verschijnsel, van oudsher in driejarige 

cycli met na een piekjaar steevast één of 

meerdere muizenarme jaren. De huidige 

gegevensreeks van drie jaar biedt dus nog 

onvoldoende inzicht in het optreden van 

dergelijke patronen (Figuur 7.4). Dit beeld 

wordt nog extra vertroebeld door de extreme 

droogte in 2018. De grond was toen zodanig 

uitgehard dat er nauwelijks een holletje in het 

maaiveld kon worden gegraven. Dat wil echter 

niet zeggen dat er geen muizen aanwezig 

waren, zij konden bijvoorbeeld diep in de 

droogtescheuren een gangenstelsel hebben 

gegraven, buiten ons zicht. 

  
Foto 7.1. De muizendichtheid wordt bepaald op basis van het aantal actieve holletjes. Deze zijn herkenbaar 

aan loop- en vraatsporen en de aanwezigheid van uitwerpselen.  
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Figuur 7.3. Boxplots van het aantal veldmuisholletjes in verschillende gewassen van 2017-2019 (n=623). De 
box geeft de mediaan (centrum) weer en de grenzen waarbinnen 75% van de data liggen (resp. onder- en 
bovenkant). De verticale lijnen geven de spreiding van de gegevens weer, de cirkels de uitschieters in de 
tellingen. 

 

 

  

 
Figuur 7.4 Driejarig overzicht van de veldmuisdichtheid in vier relevante gewastypen in de periode 2017-2019 

in het Buijtenland van Rhoon. De box geeft de mediaan (horizontale lijn) weer en de grenzen waarbinnen 

75% van de data liggen (resp. onder- en bovenkant). De verticale lijnen geven de spreiding van de gegevens 

weer. 
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Zegenpolder 

Met de aanvang van experiment Zegenpolder 

in maart 2017 is een fijnmazig natuurnetwerk 

ingezaaid, met verschillende vegetaties die 

aantrekkelijk zijn voor (veld)muizen. Elders in 

Rhoon ontbrak het aan een samenhangend 

natuurnetwerk en ging het om verspreid 

gelegen randen.  

Dit verschil valt terug te zien in de dichtheid van 

muisetende vogels, die daar significant minder 

aanwezig waren dan in de Zegenpolder (Figuur 

7.5). Ook is binnen het experiment sprake van 

een grotere toename over de jaren met 

jaarlijks lagere aantallen in maart t/m juni 

(Appendix 7.1).  

Dit beeld wordt ondersteund door de gegevens 

over de muizendichtheid van bijvoorbeeld 

2019 (Figuur 7.6); de dichtheid van veldmuizen 

was hoger in de kruidenstroken en de 

vogelakkers binnen het experiment dan 

daarbuiten. Waarschijnlijk is dit een gevolg van 

de grotere samenhang van preferente 

vegetaties en de hogere ouderdom van de 

kruidenranden en vogelakkers. Niet alleen 

veldmuizen profiteren van de landschappelijke 

veranderingen. Ook bosmuizen blijken in het 

experiment talrijker dan er buiten (Figuur 7.6). 

Met name de meerjarige kruidenstroken zijn 

erg in trek bij deze soort. 

 
Figuur 7.5. Verloop van de dichtheid van muisetende vogels in de Zegenpolder en het overige deel van het 
Buijtenland van Rhoon (referentie).
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Figuur 7.6 De gemiddelde dichtheid van veldmuis (links) en bosmuis (rechts) in overeenkomende vegetaties 

binnen en buiten het experiment Zegenpolder in 2019. Let op de verschillende Y-assen. 
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Ontwikkeling van muiseters 

De vijf vogelsoorten die in dit hoofdstuk als 

muiseter worden beschouwd vertonen 

uiteenlopende ontwikkelingen in het 

Buijtenland van Rhoon: 

• de buizerd en torenvalk nemen toe 

gedurende de jaren, zowel in het 

zomer- als winterhalfjaar (Appendix 

7.2A en 7.2B). Beide soorten zijn ook 

als broedvogel in het gebied aanwezig; 

 

• de blauwe reiger en grote zilverreiger 

nemen met de jaren toe, vooral in het 

winterhalfjaar (Appendix 7.2C en 

7.2D); 

 

• de blauwe kiekendief wordt slechts 

sporadisch waargenomen gedurende 

het winterhalfjaar en vertoont geen 

significante ontwikkeling (Appendix 

7.2E). 

Slot 

De algemene muisetende vogels vertonen 

vanaf 2017 een toenemende trend in het 

Buijtenland van Rhoon. Vooral in het 

winterhalfjaar zijn de aantallen sterk 

toegenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg 

van  de toegenomen oppervlakte van 

vegetaties die aantrekkelijk zijn voor 

veldmuizen, zowel qua gewassen als 

natuurmaatregelen. De dichtheid van 

muiseters is het hoogst in de Zegenpolder, 

waar niet alleen een groter areaal aan 

natuurlijke vegetaties aanwezig is maar ook de 

muizendichtheid hoger is dan elders in het 

gebied. Naarmate het natuurareaal verder 

stijgt en het muizenaanbod toeneemt zullen 

naar verwachting muisetende broed- en 

wintervogels verschijnen en/of verder 

toenemen.

 

 
Naarmate het natuurareaal en voedselaanbod stijgt zal de blauwe kiekendief wellicht vaker verschijnen als 

wintergast in het Buijtenland van Rhoon.  
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Appendix 7.1. Resultaten van de analyse van het totale aantal getelde muiseters per maand in de loop van de 
tijd (ANOVA met jaar als continue variabele en locatie en maand als discrete variabelen (a: referentiewaarde). 

Parameter coëfficiënt standaardfout t P 

Intercept -2219.708 472.612 -4.697 0.000 

[Locatie=Referentie] -2.123 0.516 -4.114 0.000 

[Locatie=Zegenpolder] 0a . . . 

[Maand=JAN] -0.985 1.251 -0.788 0.433 

[Maand=FEB] -2.361 1.251 -1.888 0.063 

[Maand=MAR] -3.271 1.251 -2.616 0.011 

[Maand=APR] -4.861 1.251 -3.887 0.000 

[Maand=MAY] -5.443 1.356 -4.014 0.000 

[Maand=JUN] -3.816 1.251 -3.051 0.003 

[Maand=JUL] -1.530 1.251 -1.223 0.225 

[Maand=AUG] 0.516 1.251 0.413 0.681 

[Maand=SEP] 1.085 1.251 0.867 0.388 

[Maand=OCT] 0.310 1.251 0.248 0.805 

[Maand=NOV] 0.070 1.251 0.056 0.955 

[Maand=DEC] 0a . . . 

Jaar 1.104 0.234 4.713 0.000 

 

 

 
Appendix 7.2 Resultaten van de analyse van de telgegevens van vijf soorten muizenetende vogels. 

A: Buizerd 

Parameter Estimates 

Parameter B Std. Error 

95% Wald Confidence Interval Hypothesis Test 

Lower Upper Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) -528.313 64.6536 -655.032 -401.594 66.772 1 0.000 

[Seizoen=Winter  ] 0.186 0.1191 -0.048 0.419 2.429 1 0.119 

[Seizoen=Zomer   ] 0a . . . . . . 

Jaar 0.263 0.0321 0.200 0.326 67.201 1 0.000 

(Scale) 1.533b       

Dependent Variable: Buizerd 

Model: (Intercept), Seizoen, Jaar 

a. Set to zero because this parameter is redundant. 

b. Computed based on the Pearson chi-square. 
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B: Torenvalk 

Parameter Estimates 

Parameter B Std. Error 

  

Lower Upper Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) -909.152 133.5125 -1170.832 -647.472 46.369 1 0.000 

[Seizoen=Winter  ] 0.253 0.2137 -0.166 0.672 1.403 1 0.236 

[Seizoen=Zomer   ] 0a . . . . . . 

Jaar 0.451 0.0662 0.321 0.580 46.405 1 0.000 

(Scale) 1.088b       

Dependent Variable: Torenvalk 

Model: (Intercept), Seizoen, Jaar 

a. Set to zero because this parameter is redundant. 

b. Computed based on the Pearson chi-square. 

 

C: Blauwe reiger 

Parameter Estimates 

Parameter B Std. Error 

  

Lower Upper Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) -662.080 79.0509 -817.017 -507.144 70.147 1 0.000 

[Seizoen=Winter  ] 0.235 0.1396 -0.038 0.509 2.844 1 0.092 

[Seizoen=Zomer   ] 0a . . . . . . 

Jaar 0.329 0.0392 0.252 0.406 70.613 1 0.000 

(Scale) 3.327b       

Dependent Variable: Blauwe_Reiger 

Model: (Intercept), Seizoen, Jaar 

a. Set to zero because this parameter is redundant. 

b. Computed based on the Pearson chi-square. 
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D: Grote Zilverreiger 

Bootstrap for Parameter Estimates 

Parameter B 

 

Bias Std. Error Sig. (2-tailed) 

 

Lower Upper 

(Intercept) -1074.761 -25.228 182.372 0.001 -1473.417 -748.318 

[Seizoen=Winter  ] 28.359 -0.216 0.431  27.251 28.723 

[Seizoen=Zomer   ] 0 0 0  0 0 

Jaar 0.519 0.013 0.090 0.001 0.357 0.717 

(Scale) 0.613 -0.031 0.193  0.263 0.995 

 

E: Blauwe Kiekendief 

Parameter Estimates 

Parameter B Std. Error 

  

Lower Upper Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) -864.832 1026.9447 -2877.607 1147.943 0.709 1 0.400 

[Seizoen=Winter  ] 1.082 1.9205 -2.683 4.846 0.317 1 0.573 

[Seizoen=Zomer   ] 0a . . . . . . 

Jaar 0.427 0.5090 -0.571 1.425 0.704 1 0.402 

(Scale) 2.766b       

Dependent Variable: Blauwe_Kiekendief 

Model: (Intercept), Seizoen, Jaar 

a. Set to zero because this parameter is redundant. 

b. Computed based on the Pearson chi-square. 
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8. Dieetpatronen van kerkuilen 

Niels Godijn

In 2006 werd het eerste broedgeval van een 

kerkuil vastgesteld in het Buijtenland van 

Rhoon. Sindsdien is het aantal broedparen 

gestaag toegenomen. In recente jaren lijkt het 

aantal stabiel; de circa zes vaste broedlocaties 

– meestal boerenschuren – zijn nagenoeg ieder 

jaar in gebruik (Godijn 2020). Schijnbaar 

kunnen kerkuilen zich prima handhaven in 

akkerbouwgebieden, want ook elders op de 

Zuid-Hollandse eilanden is nog altijd sprake van 

een opmars. In 2011 is wijlen Adrie van der 

Heijden gestart met het ringen van jonge 

kerkuilen in Rhoon, dit in het kader van 

landelijk demografisch onderzoek vanuit het 

Vogeltrekstation. Zijn werk wordt voortgezet 

door Evelien van der Jagt.  

De broedlocaties worden jaarlijks in februari en 

maart gecontroleerd op gebruik, waarbij 

gelijktijdig de verse braakballen worden 

verzameld. Tijdens het ringen van de jongen – 

doorgaans in de maanden juni, juli of augustus 

– worden opnieuw de verse braakballen 

verzameld. Zo kan onderscheid worden 

gemaakt tussen het dieet in de periode 

voorafgaand aan en tijdens het broedseizoen. 

In de periode van 2011 tot en met 2019 werden 

27 partijen braakballen van ten minste 50 

exemplaren bijeen gesprokkeld, wat neerkomt 

op een totaal van 1.681 braakballen. Deze zijn 

uitgeplozen door Jan Alewijn Dijkhuizen en 

ondergetekende, waarbij 5.305 prooiresten 

werden aangetroffen. Gemiddeld bevatte een 

braakbal 3,15 prooien (SD=0,39). 

Alle prooien zijn voor zover mogelijk 

gedetermineerd tot op soort. Dit leverde 

uitsluitend resten van zoogdieren op; vogels of 

ongewervelden ontbraken geheel. Uit de jaren 

2011-2014 zijn te weinig gegevens 

beschikbaar, vandaar dat we vanaf hier alleen 

nog spreken over de periode 2015-2019.  

Resultaten 

In totaal zijn er dertien zoogdiersoorten 

aangetroffen in de braakballen (Tabel 8.1). De 

talrijkste prooidieren zijn veldmuizen en 

huisspitsmuizen, op ruime afstand gevolgd 

door bosmuizen. In 2019 werden van één 

locatie de restanten van vier vleermuizen 

aangetroffen. 

  

 

 

 

 



Dieetpatronen van kerkuilen 

49 
 

Tabel 8.1. Prooien uit braakballen van kerkuilen in het Buijtenland van Rhoon (2011-2019) en de jaren 2015 
t/m 2019. 

familie soort totaal  2015  2016  2017  2018  2019  
mollen mol 1 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
spitsmuizen huisspitsmuis 1922 36,2% 636 43,4% 123 25,8% 428 36,2% 338 34,2% 331 34,1% 
 bosspitsmuis 84 1,6% 36 2,5% 14 2,9% 5 0,4% 17 1,7% 10 1,0% 
 dwergspitsmuis 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 
woelmuizen veldmuis 2750 51,8% 704 48,1% 315 66,2% 586 49,6% 520 52,7% 490 50,4% 
 rosse woelmuis 45 0,8% 1 0,1% 0 0,0% 4 0,3% 24 2,4% 16 1,6% 
 woelrat 21 0,4% 8 0,5% 2 0,4% 2 0,2% 2 0,2% 6 0,6% 
 noordse woelmuis 3 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 2 0,2% 0 0,0% 
ware muizen bosmuis 359 6,8% 65 4,4% 18 3,8% 120 10,2% 54 5,5% 84 8,6% 
 dwergmuis 47 0,9% 1 0,1% 0 0,0% 18 1,5% 12 1,2% 14 1,4% 
 bruine rat 36 0,7% 4 0,3% 0 0,0% 11 0,9% 11 1,1% 10 1,0% 
 huismuis 31 0,6% 8 0,5% 4 0,8% 6 0,5% 5 0,5% 7 0,7% 
gladneuzen vleermuis sp. 4 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4% 
 aantal prooidieren 5305  1464  476  1181  987  972  
 aantal partijen 27  5  3  5  7  5  

De gemiddelde jaarlijkse dieetsamenstelling is 

min of meer constant. Iets meer dan de helft 

van de prooidieren bestaat uit veldmuizen, met 

een piek van 66% in 2016. Huisspitsmuizen 

vormen ruim een derde van de prooien. 

Bosmuizen werden vooral in 2017 en 2019 

relatief veel gegeten, tot maximaal 10%. De 

overige prooisoorten vertegenwoordigen naar 

aantal gezamenlijk zo’n 5% van het dieet. 

Noordse woelmuis en dwergspitsmuis komen 

niet voor in het binnendijkse gebied en moeten 

dus elders zijn gevangen, bijvoorbeeld langs de 

oevers van de Oude Maas. Dit ligt op ca. 1,2 km 

afstand vanaf de nestplaats. In de winter 

worden relatief meer huisspitsmuizen gegeten, 

tijdens het broedseizoen juist relatief veel 

veldmuizen (Figuur 8.1). Dit wordt mogelijk 

veroorzaakt door het seizoensverloop van de 

veldmuispopulatie; deze bouwt zich gedurende 

de zomer op tot een piek omstreeks 

september, om tijdens de winter weer 

geleidelijk af te nemen (Wymenga et al. 2015). 

Het veldmuisaandeel in het dieet van kerkuilen 

kent ditzelfde verloop (Dekker & Bekker 2008). 

Het relatief hoge aandeel van veldmuizen uit 

de winter van 2018 is dan ook opvallend. 

Mogelijk hangt dit samen met een 

veldmuispiek in de tweede helft van 2017, 

zoals dat ook van invloed was op andere 

muizenetende vogels (Figuur 7.2). 

 

Figuur 8.1. Seizoensvariatie in het aandeel van de twee dominante prooisoorten. 
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Van drie jaarlijkse broedlocaties zijn voldoende 

gegevens beschikbaar om dieetpatronen 

uiteen te zetten, waarbij alleen de drie 

dominante prooisoorten in ogenschouw 

worden genomen (Figuur 8.2).  

Bij locatie Reestein is voor de prooisoorten een 

vrij stabiel patroon te zien. Bij de Vlakkenburg 

is daarentegen een opvallende omslag 

opgetreden door een afname van het aandeel 

veldmuis en een toename van huisspitsmuis. 

Het tegenovergestelde gebeurde bij de 

Zegenhoeve; hier nam de veldmuis juist toe ten 

koste van de huisspitsmuis. Het frappante is 

dat er tussen de twee laatste locaties nog geen 

kilometer afstand zit, waardoor het in de lijn 

der verwachting ligt dat veranderingen in 

landschap en/of prooiaanbod een gelijke 

invloed uitoefenen. In de directe omgeving van 

Reestein zijn voor zover bekend geen grote 

veranderingen opgetreden, dat komt dus 

overeen met de stabiliteit in het dieet. De twee 

andere locaties bevinden zich in de 

Zegenpolder. Sinds 2017 is hier het areaal van 

muizenrijke biotopen vergroot, maar de dieet-

veranderingen zetten al in vóór 2017. De 

veldmuispiek eind 2017 is niet terug te zien in 

deze gegevens. 

 

Slot 

Kerkuilen lijken niet kieskeurig of zelfs 

opportunistisch qua prooien; het aandeel van 

prooisoorten uit Rhoon varieert tussen jaren, 

seizoenen en locaties. De veldmuis vormt als 

talrijkste kleine zoogdier steevast het 

hoofdaandeel in het dieet en patronen uit 

braakballen lijken overeen te komen met jaar- 

en seizoenspatronen van bijvoorbeeld de 

veldmuispopulatie. Op momenten dat de uilen 

minder veldmuizen eten, stijgt het aandeel van 

huisspitsmuizen en vice versa. Dit is ook 

vastgesteld in de Hoeksche Waard (Van den 

Hoogenhoff 2019). Het lijkt er dus op dat deze 

spitsmuis wordt benut als alternatief in tijden 

van veldmuisschaarste. Uit het aantreffen van 

Noordse woelmuis en dwergspitsmuis valt af te 

leiden dat de uilen een groot jachtgebied 

gebruiken. 

In de komende jaren wordt het Buijtenland van 

Rhoon verder ontwikkeld en zal het areaal aan 

natuurlijke habitats toenemen, met naar 

verwachting positieve gevolgen voor kleine 

zoogdieren. Voortzetting van dit braakbal-

onderzoek kan op den duur duidelijk maken 

hoe de muizenpopulaties zich ontwikkelen en 

wat het effect is op de reproductie van 

muiseters zoals de kerkuil. 

 

Figuur 8.2. Verloop van de drie voornaamste prooisoorten op drie verschillende verblijfplaatsen 
(geel=veldmuis, blauw=huisspitsmuis, groen=bosmuis). 
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9. Zaadetende zangvogels 

Niels Godijn en Popko Wiersma 

Tijdens het winterhalfjaar komen van oudsher 

groepen wintervogels samen die zich tegoed 

doen aan de achtergebleven gewasresten en 

akkerkruiden. Als gevolg van allerlei factoren is 

de voedselbeschikbaarheid op akkerland in de 

afgelopen decennia gekelderd, waardoor ook 

de wintervogels op het platteland vrijwel van 

het toneel zijn verdwenen (Bijlsma 2013).  

Ook in het Buijtenland van Rhoon is sprake van 

afname of het verdwijnen van wintervogels, 

zoals duiven, kauwen, patrijzen en mussen 

(Godijn & Wiersma 2019). Dit hoofdstuk belicht 

specifiek de ontwikkeling van zaadetende 

zangvogels in recente jaren: groenling, kneu, 

putter, vink, ringmus, keep, geelgors en 

rietgors. De ontwikkeling van de veldleeuwerik 

als wintervogel wordt beschreven in het 

volgende hoofdstuk. 

Toename 

Vanaf de start van de vogelmonitoring in het 

gebied werden nauwelijks zaadeters 

waargenomen, vaak ging om enkele tot geen 

enkel exemplaar (Appendix 9.1). In oktober 

2013 was sprake van een uitschieter met een 

groep van 53 kneuen en 28 putters.  

De afwezigheid van zaadeters duurde voort tot 

de zomer van 2017. Sindsdien zijn er in 

toenemende mate weer groepen vogels waar 

te nemen in het polderland (Figuur 9.1, 

Appendix 9.2). Aanvankelijk zijn dit vooral 

putters in bloemenranden en kneuen en 

ringmussen op de akkers. Vanaf november 

resulteerde een (onbedoeld) in zaad geschoten 

groenbemester (bladrammenas) in de 

Molenpolder in een aanzwellende zwerm van 

groenlingen, vinken, kepen en kneuen met een 

maximum van zo’n 400 vogels. Dit zorgde op 

zijn beurt weer voor de verschijning van 

jagende sperwers, een smelleken en een adulte 

man blauwe kiekendief. Met het omwerken 

van de groenbemester in januari verdween het 

voedselaanbod en daarmee ook de vogels. 

Deze opeenvolging van gebeurtenissen toont 

dat wintervogels feilloos in staat zijn om een 

plotseling voedselaanbod te benutten. 
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Figuur 9.1. Ontwikkeling van het aantal zaadetende zangvogels in het Buijtenland van Rhoon 2013-2019. 

 

Veranderingen in het landschap 

Vanaf 2017 werden wintervogels dus weer 

talrijker. In dat jaar trad er ook een omslag op 

in het natuurareaal in het gebied (Tabel 9.1). 

Het totale gebied is ongeveer 650 hectare 

groot. Tot en met 2016 omvatte het 

natuurareaal binnen dat gebied slechts enkele 

hectare, wat zich vertaalt in een dichtheid van 

minder dan 1% op landschapsniveau. In de 

jaren 2012 tot en met 2016 was er op één plek 

een wintervoedselveldje met een oppervlakte 

van 0,2 hectare. In 2017 werden op grote 

schaal percelen en randen ingericht met een 

natuurfunctie, waarmee het aandeel 

natuurareaal steeg tot 4,6% verspreid over het 

gebied (Appendix 9.3). De oppervlakte van 

wintervoedselmaatregelen nam toe tot 8,2 ha 

in 2019. Tot op heden bedraagt het hoogtepunt 

van het aantal zaadetende zangvogels 718 

exemplaren tijdens de telling in november 

2019. Hieronder bevond zich zelfs een 

geelgors, in deze regio een bijzonder zeldzame 

gast die al een eeuw geleden als broedvogel is 

verdwenen (Foto 9.1). Dit was de eerste 

pleisterende geelgors op IJsselmonde in de 

recente geschiedenis.

 
Tabel 9.1. Ontwikkeling van het areaal natuurmaatregelen in het Buijtenland van Rhoon 2012-2019. Alleen 
maatregelen op landbouwgrond zijn inbegrepen, dus geen oevers en plasdras. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

perceel/vlakvormig (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 15,4 27,2 30,1 

randen/lijnvormig (ha) 0,7 1,2 1,4 1,2 3,9 10,0 14,8 12,9 

wintervoedselveldjes (ha) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,3 6,6 8,2 

totaal natuurareaal (ha) 0,9 1,4 1,6 1,4 4,5 29,7 48,6 51,1 

dichtheid (ha/km²) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,7 4,6 7,5 7,9 
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Foto 9.1. Deze geelgors (vogel links) verbleef in november 2019 in een grote groep vinkachtigen in de 
Molenpolder. Het betrof het eerste langdurig pleisterende exemplaar op het eiland IJsselmonde sinds lange 
tijd. In het westen van Nederland is dit tegenwoordig een zeldzame wintergast, nadat de soort hier in de eerste 
helft van de twintigste eeuw als broedvogel is verdwenen. 
 

Er is sprake van een duidelijk seizoenspatroon. 

De aantallen van zaadetende zangvogels zijn 

significant lager in de maanden van februari tot 

en met juli en in september (Figuur 9.2; 

Appendix 9.2). Het hoogtepunt ligt steevast 

aan het begin van het winterseizoen. 

Omstreeks de jaarwisseling lopen de aantallen 

echter sterk terug. Of dit een gevolg is van het 

opraken van het opraken van voedsel, de 

opeenvolgende zeer zachte winters of andere 

invloeden is momenteel onduidelijk. Pas in 

april komen nieuwe zaden beschikbaar van 

vroegbloeiende kruiden, zoals klein hoefblad, 

grote ereprijs, paardenbloem en klein 

kruiskruid. Men dient dus te zoeken naar 

stabiel voedselaanbod dat van december tot 

en met maart beschikbaar is. 

 
Figuur 9.2. Seizoenspatroon van zaadetende zangvogels in het Buijtenland van Rhoon 2013-2019. 
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Experiment Zegenpolder 

In 2017 ging ook het experiment hoogwaardige 

akkernatuur in de Zegenpolder van start. 

Daarbij is een diversiteit aan natuur-

bevorderende maatregelen ingezaaid, zoals 

kruidenranden, grasranden, vogelakkers en 

wintervoedselveldjes. De dichtheid van 

zaadetende zangvogels ligt in het experiment 

Zegenpolder gemiddeld lager dan elders in het 

Buijtenland van Rhoon (Figuur 9.3).  

Graanstoppels 

Tot slot valt er nog iets te benoemen over de 

aanwezigheid van graanstoppels. Deze 

oefenen een grote aantrekkingskracht uit op 

zaadeters en worden vaak genoemd als 

effectieve maatregel om wintervogels in 

boerenland te bevorderen (Bos 2013). Sinds 

enkele jaren worden de graanstoppels echter 

versneld bewerkt, mede dankzij de 

toegenomen populariteit van winter-

groenbemesters (Figuur 9.4). Dit zorgt er voor 

dat 70% van de graanstoppels al in september 

is bewerkt en daarmee de voedsel-

beschikbaarheid op zadenrijk stoppelland voor 

vogels is afgenomen. Indien de winter-

groenbemesters populair blijven zal moeten 

worden nagedacht over hoe dit kan worden 

afgestemd op overwinterende zaadeters.

 
Figuur 9.3. Aantalsverloop van maandelijkse getelde aantal zaadeters opgedeeld in Zegenpolder en het 
overige deel van het Buijtenland van Rhoon (referentie). 

 
Figuur 9.4. Verloop van de oppervlakte graanstoppel als percentage van het totale graanareaal in het 
Buijtenland van Rhoon tijdens de winterhalfjaren van 2017-2019. 
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Slot 

Na jaren van afwezigheid lijken zaadetende 

zangvogels teruggekeerd in het winterse 

polderlandschap van het Buijtenland van 

Rhoon.  

Deze ontwikkeling loopt parallel aan de 

toename van het areaal natuurmaatregelen in 

dit gebied. In 2017 vertegenwoordigde het 

areaal 5% op landschapsniveau, vanaf dat 

moment nam ook het aantal vogels duidelijk 

toe.  

De hoogste aantallen worden bereikt in de 

nazomer en de herfst; vooralsnog lopen de 

aantallen vanaf december weer sterk terug.  

In de Zegenpolder is de dichtheid van zaadeters 

gemiddeld lager dan elders in het gebied. 

Mogelijk kan een verbetering binnen het 

huidige areaal van zadenrijke vegetaties – zoals 

wintervoedselveldjes en graanstoppels – de 

aantallen doen toenemen. Daarbij dient 

uitdrukkelijk te worden gezocht naar voedsel 

dat tot in maart beschikbaar blijft. 
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Appendix 9.1. Telgegevens van zaadeters uit maandelijkse vogelmonitoring Buijtenland van Rhoon 2013-2019. 

  

2013 
  
                    

2014 
  
                    

2015 
  
                    

2016 
  
                    

  j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d 

Groenling   2  1                2 4  2       3       6           
Kneu      5    53                     2         1  2  2  3   
Putter       2 5  28     2   1   4           6        3  2       
Vink 14   1           1  1  5        1 1  1        13 4 1      2 6  
Ringmus               6                    8 2       4      
Keep 1                                                
Geelgors                                                 
Rietgors   2                                          1    

 

  

  2017                    2018                    2019                    

  j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d 

Groenling       1 16  33 34 190 65     3  11 16 35       2  4 163 1 75 390  
Kneu    5 3 9 13 39 25   20 30 40  18 6 2 10 160 8 10    2 38 26 12 18 8 41 62 44  10 

Putter  8 1  2  3 11 80 5 15     1   2 14 24   6    3 3 18  7 56 22 14 6 

Vink  4 1       6 2 98 38 7 4 1 1 3 1  5 142 258 179 70 19 12 7 6 6 2  3 180 296 370 

Ringmus      3 5 41 25 8        7    5       2  3   6   
Keep            87 8 2          3 2         15 10 25 

Geelgors                                   1  
Rietgors      2  6 6   7 9 4      7 7 16 8 2 3 4 4   5 1 6 9 10 7  
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Appendix 9.2. Resultaten van de analyse van het aantal getelde zaadeters door de tijd (GLM met Poisson 
verdeling en log-link met jaar als continue variabele, maand als discrete variabele). Er is een significante 
toename door jaren, terwijl aantallen significant lager waren in feb-jul en sep. 

Parameter B Std. Error 

95% Wald Confidence Interval Hypothesis Test 

Lower Upper Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) -1452.361 169.6912 -1784.950 -1119.772 73.254 1 0.000 

[Maand=JANUARY] -0.712 0.4960 -1.684 0.260 2.059 1 0.151 

[Maand=FEBRUARY] -1.501 0.6913 -2.856 -0.146 4.714 1 0.030 

[Maand=MARCH] -1.836 0.8042 -3.412 -0.259 5.210 1 0.022 

[Maand=APRIL] -1.973 0.8568 -3.652 -0.294 5.302 1 0.021 

[Maand=MAY] -2.468 1.1129 -4.649 -0.286 4.916 1 0.027 

[Maand=JUNE] -1.726 0.7651 -3.226 -0.227 5.092 1 0.024 

[Maand=JULY] -2.681 0.8468 -4.340 -1.021 10.021 1 0.002 

[Maand=AUGUST] -0.632 0.3641 -1.346 0.081 3.018 1 0.082 

[Maand=SEPTEMBER] -1.104 0.4297 -1.946 -0.261 6.597 1 0.010 

[Maand=OCTOBER] -0.361 0.3346 -1.017 0.295 1.163 1 0.281 

[Maand=NOVEMBER] 0.041 0.3002 -0.548 0.629 0.019 1 0.892 

[Maand=DECEMBER] 0a . . . . . . 

Jaar 0.722 0.0841 0.558 0.887 73.821 1 0.000 

(Scale) 46.306b       

Dependent Variable: Aantal               Model: (Intercept), Maand, Jaar 

a. Set to zero because this parameter is redundant. 

b. Computed based on the Pearson chi-square. 
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Appendix 9.3. Kaarten van het natuurareaal in het Buijtenland van Rhoon in de jaren 2012-2019. 
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10. Veldleeuweriken 

Cornelis Fokker & Niels Godijn 

De veldleeuwerik was tot 1975 een volstrekt 

normale verschijning in open landschappen. De 

soort kwam nagenoeg overal in Nederland voor 

en behoorde tot de talrijkste broedvogels 

(Teixera 1979). Sindsdien is het echter sterk 

bergafwaarts gegaan met de veldleeuwerik in 

Nederland, waarbij met name in de duinen en 

het agrarisch gebied de afname zeer sterk was 

(Bijlsma et al. 2001). In weidegebied is de soort 

op veel plaatsen verdwenen (Bos 2018). Een 

deel van de Nederlandse veldleeuweriken zijn 

trekvogels die ’s winters naar Zuidwest-Europa 

trekken, terwijl overwinteraars uit Scandinavië, 

de Baltische Staten en Rusland in Nederland 

neerstrijken (Cramp et al. 1988). Tot half 

november vindt de trek van veldleeuweriken 

plaats, maar door sneeuw en vorst kunnen ook 

in de winter nog grote verplaatsingen 

plaatsvinden. In het geval van zachte winters 

vindt de wegtrek naar het noorden reeds eind 

januari plaats, welke door kan lopen tot eind 

maart.  

In het Buijtenland van Rhoon, waar de laatste 

zingende veldleeuwerik werd gehoord in 2011 

(Godijn 2018), is het één van de doelsoorten 

zoals beschreven in het streefbeeld. In dit 

akkerbouwgebied wordt gestreefd naar de 

terugkeer van de veldleeuwerik als broedvogel 

(met meer dan 100 broedparen) en als 

overwinteraar (met minstens 100 exemplaren). 

Hier beschrijven we het voorkomen van 

veldleeuwerik in het Buijtenland van Rhoon 

over de laatste 25 jaar, met nadruk op het 

wintervoorkomen.  

Methode 

Voor dit hoofdstuk zijn gegevens van diverse 

tellingen gebruikt. De Portlandpolder (160 ha) 

is van 1995 t/m 2019 maandelijks geteld in de 

winterperiode (okt-mrt) door de 

Vogelwerkgroep IJsselmonde. Maandelijkse 

tellingen van 2013 t/m 2019 bestrijken het 

gehele Buijtenland van Rhoon (600 ha) en zijn 

afkomstig uit Godijn & Wiersma (2019). Ten 

slotte zijn vanaf 2017 wekelijkse winter-

tellingen uit het experiment in de Zegenpolder 

(75 ha) van Grauwe Kiekendief – 

Kenniscentrum Akkervogels gebruikt. Mede 

vanwege het ontbreken van veldleeuweriken 

in de zomermaanden wordt hier uitsluitend 

gebruik gemaakt van gegevens uit de maanden 

oktober t/m maart. Wanneer meerdere 

tellingen per maand zijn uitgevoerd, zijn de 

aantallen als gemiddelde weergegeven. 
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Wintervoorkomen lange termijn 

Sinds de aanvang van de tellingen in 1995 zijn 

tijdens de wintermaanden jaarlijks 

veldleeuweriken in het Buijtenland van Rhoon 

vastgesteld. De aantallen fluctueren binnen de 

jaren en tussen de jaren echter aanzienlijk. In 

de periode van 1995 t/m 2012, waarvan enkel 

gegevens beschikbaar zijn van de 

Portlandpolder, is ondanks de jaarlijkse 

fluctuaties een duidelijke afname in het aantal 

overwinteraars te zien (Tabel 10.1). De hoogste 

aantallen per telling zijn vastgesteld in de 

periode waarin de meeste veldleeuweriken 

doortrekken, namelijk 120 exemplaren in 

oktober 1999 en 100 exemplaren in maart 

1996 (Appendix 10.1). Waarnemingen midden 

in de winter (december t/m februari) zijn 

beduidend schaarser, met de hoogste 

aantallen in december 2006 (35 ex.), december 

en januari 1995/1996 (30 ex.) en januari 2001 

(17 ex.). Vanaf 2009 werden vrijwel geen 

veldleeuweriken in de Portlandpolder meer 

waargenomen.  

Wintervoorkomen korte termijn 

Tijdens maandelijkse tellingen vanaf 2013 

werden aanvankelijk slechts incidenteel 

veldleeuweriken waargenomen (Figuur 10.1; 

Appendix 10.2). Dat veranderd in de winter van 

2018-2019, toen werden gemiddeld ca. 75 

overwinterende exemplaren geteld. Het 

merendeel bevond zich op vogelakkers met 

luzerne, een gewas dat in dat jaar voor het 

eerst werd geteeld in het gebied, uitsluitend in 

experiment Zegenpolder. In de winter van 

2019/2020 nam het aantal verder toe tot 

gemiddeld 110 exemplaren. Opnieuw werden 

de hoogste aantallen  vastgesteld in de 

Zegenpolder (Figuur 10.2; Appendix 10.3). De 

aantallen elders in het gebied stegen maar licht 

(Figuur 10.3). De toename van overwinterende 

veldleeuweriken in de Zegenpolder laat zien 

dat het bouwplan, met name de vogelakkers, 

een aantrekkelijk foerageergebied vormt voor 

deze soort. Het maximum tot op heden 

bedraagt 180 exemplaren in januari 2019. 

 
Tabel 10.1. Gemiddeld aantal veldleeuweriken per periode in de Portlandpolder (160 ha). 
 okt nov dec jan feb mrt gemiddeld 
1995-1999 37,2 16,0 6,2 8,2 0,4 20,2 14,7 
2000-2004 18,2 14,8 0,0 3,6 0,0 0,7 6,6 
2005-2009 11,4 17,4 7,8 1,3 0,4 0,4 6,6 
2010-2014 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,4 
2015-2019 2,7 4,5 2,5 0,0 0,0 0,0 1,4 

 

 
Figuur 10.1. Gemiddeld aantal veldleeuweriken per winterhalfjaar in het Buijtenland van Rhoon (600 ha). 
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Figuur 10.2. Ontwikkeling van de dichtheid van overwinterende veldleeuweriken in de Zegenpolder (137 ha) 
en elders in het Buijtenland van Rhoon (369 ha). 

 

 
Figuur 10.3. Gemiddelde aantallen veldleeuweriken per jaar, opgedeeld in de Zegenpolder en het overige 
deel van het Buijtenland van Rhoon (referentie). 
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In de winter foerageren de veldleeuweriken in 

de Zegenpolder meesttijds op de vogelakkers 

met luzerne, in mindere mate ook op 

stoppelpercelen (met name graan) of 

ingezaaide gewassen (met name tarwe en 

koolzaad; Godijn 2020). Op geploegde percelen 

werd de soort in de Zegenpolder vrijwel niet 

aangetroffen. De toename van ‘wintergroene’ 

en kruidenrijke percelen in de Zegenpolder zijn 

waarschijnlijk een deel van de verklaring van 

het toegenomen aantal veldleeuweriken in dat 

deel van het Buijtenland van Rhoon.  

Broedvogel 

De vroegst beschikbare data van het aantal 

broedvogels in het Buijtenland van Rhoon 

stamt uit 1973-1978 (Vogelwerkgroep 

Avifauna West-Nederland, 1981). In deze jaren 

werden 74-95 territoria (7,9-10,7 per 100 ha) 

van veldleeuweriken vastgesteld in het 

Buijtenland van Rhoon. Sindsdien is het aantal 

afgenomen tot aan het laatste zingende 

exemplaar langs de Poelweg in 2011. Ondanks 

het toegenomen aantal overwinteraars sinds 

2017 is de veldleeuwerik nog niet teruggekeerd 

als broedvogel in het Buijtenland van Rhoon. 

Wel bleven overwinterende exemplaren in de 

Zegenpolder soms tot eind maart hangen, 

waarbij één keer een zingend exemplaar werd 

vastgesteld (2 maart 2019). Het exemplaar 

werd later niet meer in de Zegenpolder 

aangetroffen, maar in 2019 bracht een 

territoriale veldleeuwerik wel de zomer door in 

het Buijtenland van Rhoon. Op 29 april werd hij 

voor het eerst gezien in de Portland-polder, 

gevolgd door waarnemingen langs de Poelweg 

(18 mei) en in de Portlandpolder (22 mei en 1 

juli). De vogel werd meerdere keren zingend 

waargenomen en leek tussen beide genoemde 

locaties te pendelen. Ondanks dat van een 

broedgeval geen sprake was (altijd maar één 

veldleeuwerik gezien en zeer mobiel), betrof 

het wel het eerste territorium van 

veldleeuwerik in het Buijtenland van Rhoon 

sinds 2011.  

Toekomst 

Na een sterke afname van de veldleeuwerik als 

wintergast tussen 1995 en 2016, lijkt herstel 

zich sinds 2017 te hebben ingezet. Op het 

dieptepunt waren op enig moment 

vermoedelijk slechts 20-30 overwinterende 

veldleeuweriken in het Buijtenland van Rhoon 

aanwezig. De soort heeft echter direct 

geprofiteerd van maatregelen in de Zegen-

polder, waardoor de dichtheid hier is gestegen 

tot ruim boven de honderd exemplaren per 

vierkante kilometer (Figuur 10.4). Gezien de 

ontwikkelingen in de Zegenpolder en de rest 

van het Buijtenland van Rhoon, ziet het er voor 

veldleeuweriken als wintergast rooskleurig uit. 
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Figuur 10.4. Dichtheid van overwinterende veldleeuweriken tijdens verschillende typen tellingen in het 
Buijtenland van Rhoon van 1995 t/m 2019.  

Ook de terugkeer van de veldleeuwerik als 

broedvogel lijkt, na het eerste territorium in 

2019 sinds acht jaar, weer tot de mogelijk-

heden te behoren. De soort verdween 

compleet als broedvogel uit het gebied, maar 

met de getroffen maatregelen lijkt de situatie 

in het Buijtenland aan de beterende hand. Dat 

veldleeuweriken in staat zijn om nieuwe, 

geschikte gebieden te koloniseren, getuigt het 

Waalbos nabij Rijsoord. Net als op heel 

IJsselmonde was de soort daar verdwenen als 

broedvogel, maar toen het gebied een aantal 

jaren braak lag voor de herontwikkeling als 

recreatiegebied, verscheen de veldleeuwerik 

weer (2016: 1 territorium, 2017: 2 territoria, 

2018: 4 territoria, 2019: 3 territoria). Het is te 

hopen dat deze positieve ontwikkeling zich ook 

voltrekt in het Buijtenland van Rhoon en dat de 

veldleeuwerik zich weer definitief als 

broedvogel vestigt in het gebied. 

 

 
De veldleeuwerik heeft goede papieren om weer terug te keren als broedvogel in het Buijtenland van Rhoon.  

0

50

100

150

200

250
d

ic
h

th
ei

d
 /

 1
0

0
 h

a

Portlandpolder (160 ha) Buijtenland v Rhoon (600 ha) Experiment Zegenpolder (75 ha)



Veldleeuweriken 

65 
 

Appendix 10.1. Aantal veldleeuweriken in de Portlandpolder 1995-2019. 

Portlandpolder jan feb mrt okt nov dec 

1995 30 0 100 60 50 30 

1996 10 0 0 0 0 0 

1997 0 2 0 0 30 0 

1998 0 0 1 6 0 1 

1999 1 0 0 120 0 0 

2000 17 0 0 0 50 0 

2001 1 0 0 5 2 0 

2002 0 0 2 59 2 0 

2003 0 0 - 25 20 0 

2004 0 0 - 2 0 0 

2005 0 0 0 23 40 0 

2006 0 2 0 0 0 35 

2007 5 0 0 10 47 0 

2008 - 0 2 20 0 0 

2009 0 0 0 4 0 4 

2010 0 0 - 2 0 0 

2011 0 0 0 3 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 6 0 0 0 - 

2014 0 0 0 1 0 0 

2015 0 0 0 - 0 0 

2016 0 0 0 8 0 0 

2017 0 0 0 0 18 0 

2018 0 0 0 0 0 10 

2019 0 0 0 ? ? ? 

 

Appendix 10.2. Aantal veldleeuwerik in het gehele Buijtenland van Rhoon 2013-2019. 

Buijtenland v Rhoon jan feb maa okt nov dec 

2013 22 0 34 0 0 0 

2014 13 0 0 7 0 0 

2015 0 0 0 0 34 0 

2016 0 0 0 52 0 22 

2017 6 0 0 3 0 4 

2018 40 7 0 103 22 110 

2019 125 43 5 56 137 131 
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Appendix 10.3. Resultaten van de analyse van het aantal veldleeuweriken in de verschillende winterjaren 
(Univariate GLM met normale verdeling met Winter als continue variabele en Locatie en interactie Locatie x 
Winter). Er is een significante toename door de jaren en deze toename is sterker in de Zegenpolder. 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Aantal   

Parameter B Std. Error t Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Intercept -25393.644 4875.065 -5.209 0.000 -35218.691 -15568.597 

[Locatie=Referentie] 20004.796 6894.382 2.902 0.006 6110.081 33899.511 

[Locatie=Zegenpolder] 0a . . . . . 

Winter 12.591 2.416 5.212 0.000 7.723 17.460 

[Locatie=Referentie] * Winter -9.919 3.416 -2.903 0.006 -16.804 -3.033 

[Locatie=Zegenpolder] * Winter 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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11. Dagvlinders en wilde bijen 

Linde Slikboer 

Insecten vormen een onmisbare schakel in 

voedselketens. In de afgelopen jaren zijn 

alarmerende cijfers gepresenteerd van een 

sterke afname van insecten in Nederland en 

daarbuiten (zie oa. Hallmann et al. 2018). De 

afname van insecten ligt ten grondslag aan 

afnames van bijvoorbeeld insectivore vogels. 

Een belangrijk doel in experiment Zegenpolder 

is dan ook het bevorderen van insecten-

populaties.  

In dit hoofdstuk worden de dagvlinders en 

wilde bijen uitgelicht als indicatoren voor 

hoogwaardige akkernatuur en wordt ingegaan 

op het aantalsverloop en de verschillen tussen 

de vegetatietypes. 

De gegevens bestrijken de jaren 2017, 2018 en 

2019. Jaarlijks worden er verspreid over het 

experiment Zegenpolder 30 nettransecten 

bemonsterd op het voorkomen van insecten, 

waaronder ook dagvlinders en wilde bijen 

(Tabel 11.1). De honingbij is wel geteld maar 

wordt in dit hoofdstuk niet meegenomen in de 

gegevens aangezien het een door menselijke 

inbreng aanwezige soort betreft.

 
Tabel 11.1. Overzicht van het aantal nettransecten per vegetatie. 

type gewas 2017 2018 2019 

akker productiegewas 3 - 5 
vogelakker kruidenrand 12 5 4 
vogelakker luzerne - - 4 
flora-akker graan 3 5 3 
oud grasland oud grasland 2 6 4 
natuurelement nieuwe grasrand 5 5 5 
natuurelement kruidenrand 2017 5 4 2 
natuurelement kruidenrand 2018 - 5 3 

transecten totaal  30 30 30 
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Dagvlinders 

Er zijn 15 soorten dagvlinders waargenomen 

langs de telroutes (Appendix 11.1). In 2018 

waren vooral de witjes erg talrijk; gezamenlijk 

bijna 90% van alle dagvlinders. Het merendeel 

van de vlinders is voornamelijk aanwezig in de 

natuurelementen, zoals kruiden- en 

grasranden (Figuur 11.1). In de akkers worden 

nauwelijks vlinders gezien, dat geldt zowel voor 

de productiegewassen als de flora- en 

vogelakkers.  

Onder de vlinders zijn veel migranten en 

generalistische soorten (“kroeglopers”) die 

weinig zeggen over de kwaliteit van een 

terrein, hoogstens over de bloemrijkdom. In 

dat opzicht zijn de graslandvlinders relevanter, 

aangezien zij doorgaans weinig mobiel zijn, zich 

in de directe omgeving voortplanten en als 

gevolg gedurende de gehele levenscyclus 

aangewezen zijn op het lokale landschap. 

Zeven van de waargenomen dagvlinders zijn als 

graslandvlinder te beschouwen, zoals groot 

dikkopje en hooibeestje (Tabel 11.2). De 

aantallen van dergelijke soorten nemen over 

de jaren toe. De gemiddelde dichtheid (aantal 

exemplaren per telroute) stijgt van één naar 

drie exemplaren per telroute. De vegetaties 

met de meeste exemplaren zijn de 

kruidenranden, de oude graslanden en de 

nieuwe grasranden. 

 
Tabel 11.2. Overzicht van graslandvlinders in de Zegenpolder van 2017 tot en met 2019. 

totale aantallen  dichtheid per vegetatietype 

soort 2017 2018 2019  
     vegetatie 2017 2018 2019 

blauwtje sp 8 0 0  
 akker 0 - 0 

Bruin blauwtje 0 0 1  
 flora-akker 1,3 0,8 3,3 

Bruin zandoogje 0 4 12   vogelakker luzerne - - 1,3 

Groot dikkopje 1 1 24   vogelakker kruidenrand 0,6 2,0 1,5 

Hooibeestje 2 7 31  
 kruidenrand 2017 0,6 0,5 4,0 

Icarusblauwtje 7 39 30  
 kruidenrand 2018 - 3,8 5,3 

Kleine vuurvlinder 0 1 0  
 nieuwe grasrand 2,4 1,2 6,8 

Oranje zandoogje 10 10 2   oud grasland 1,0 3,5 5,3 

totaal 28 62 100  
 gemiddeld 0,9 2,1 3,3 

 

 
Het icarusblauwtje is één van de meest getelde graslandvlinders in experiment Zegenpolder. 
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Bijen 

In totaal werden 42 soorten wilde bijen 

vastgesteld (Appendix 11.2). Het jaarlijks aantal 

exemplaren fluctueert onder invloed van 

enkele talrijke soorten (Tabel 11.3). Het 

jaarlijks aantal soorten neemt toe, hoewel de 

geïndexeerde soortendiversiteit juist afneemt. 

Van het merendeel zijn slechts enkele 

exemplaren waargenomen, vermoedelijk 

afkomstig uit de nabije omgeving van het 

experiment. Het talrijkst is de groep van de 

hommels. 

De hommels vormen een aparte groep onder 

de bijen. Het zijn sociale dieren; een koningin 

sticht in het voorjaar een nest waar enige 

tientallen tot honderden werksters uit voort 

kunnen komen. In de nazomer vallen de 

kolonies uiteen. De werksters sterven en alleen 

de nieuwe koninginnen overbruggen het 

winterseizoen. In het experiment zijn zeven 

soorten vastgesteld, maar alleen de 

akkerhommel, steenhommel en aardhommel-

groep waren in grotere aantallen aanwezig. Als 

groep vertonen zij een voorkeur voor 

kruidenranden (bloemrijk) en grasvegetaties 

(klaverrijk; Figuur 11.2). In 2019 zijn voor het 

eerst ook relatief hoge aantallen hommels 

geteld in de akkers, hoofdzakelijk in de 

veldbonen. 

Solitaire bijen zijn meer kritisch op hun 

nestelplaats, de veel lagere aantallen van die 

groep suggereren dan ook dat nestgelegenheid 

meer een knelpunt vormt dan voedselaanbod. 

Dat er weinig wordt genesteld blijkt ook uit het 

grotendeels ontbreken van parasitaire bijen 

zoals wespbijen en bloedbijen. De enige 

solitaire bij die in grote aantallen is 

aangetroffen is de niet-kritische grasbij, vooral 

in 2018 (140 exemplaren). Net als de hommels 

worden solitaire bijen vrijwel uitsluitend 

waargenomen in kruidenranden en gras-

vegetaties (Figuur 11.3).

Tabel 11.3. Totaal van hommels en solitaire bijen. 

 2017 2018 2019 

exemplaren 211 1383 601 

soorten 18 25 29 

diversiteit (simpsons index) 0,75 0,73 0,65 

 

 
De grasbij is de talrijkste solitaire bij in experiment Zegenpolder. 
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Figuur 11.1. Dichtheid van alle dagvlinders per vegetatietype in de periode 2017-2019. 

 
Figuur 11.2. Dichtheid van alle hommels per vegetatietype in de periode 2017-2019. 

 
Figuur 11.3. Dichtheid van alle solitaire bijen per vegetatietype in de periode 2017-2019. 
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Slot 

Van zowel de dagvlinders, de hommels als de 

solitaire bijen worden de hoogste aantallen 

gezien in de kruidenranden. De hommels 

hebben tevens een duidelijke voorkeur voor de 

nieuwe grasranden en oud grasland, dankzij de 

rijke bloei van met name witte klaver. In deze 

klaverrijke delen werden ook specialistische 

klaverliefhebbers gezien zoals klaverdikpoot en 

geelstaartklaverzandbij. De akkers spelen een 

ondergeschikte rol voor de in dit hoofdstuk 

behandelde insecten. Wel waren in 2019 

plaatselijk en tijdelijk hoge aantallen hommels 

in enkele akkers aanwezig, vooral dankzij de 

teelt van veldboon en koolzaad.  

Maatregelen ter bevordering van bijen alsook 

dagvlinders (Dicks, Showler & Sutherland 2010) 

kunnen worden gevonden in: 

• het bevorderen van rommelige 

overhoekjes met wilde kruiden en 

grassen;  

• de uitbreiding en het herstel van 

kruidenrijk grasland, kruidenranden en 

grasranden; 

• het behoud en het aanbrengen van 

kleine landschapselementen; 

• extensieve begrazing. 

 

 
Kruiden- en structuurrijke vegetaties zijn zeer in trek bij dagvlinders en wilde bijen zoals deze tuinhommel. 



Dagvlinders en wilde bijen 

73 
 

Appendix 11.1. Overzicht van het jaarlijkse aantal dagvlinders per soort. 

Taxon Soort 2017 2018 2019 

witten Pieris brassicae Groot koolwitje  108 7 
 Pieris rapae Klein koolwitje 2 419 22 
 Pieris napi Klein geaderd witje 2 3  
 Pieris sp. witje sp 10   
 Colias crocea Oranje luzernevlinder   3 
 Colias sp. luzernevlinder 2   
     
vuurvlinders Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder  1  
     
blauwen Aricia agestis Bruin blauwtje   1 
 Polyommatus icarus Icarusblauwtje 7 39 30 
 Polyommatus sp. blauwtje sp 8   
     
schoenlappers Aglais io Dagpauwoog  1  
 Aglais urticae Kleine vos 7 1 1 
 Vanessa atalanta Atalanta 2 1  
 Vanessa cardui Distelvlinder  4 14 
     
zandogen Maniola jurtina Bruin zandoogje  4 12 
 Pyronia tithonus Oranje zandoogje 10 10 2 
 Coenonympha pamphilus Hooibeestje 2 7 31 
 Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 1 1 24 
     
onbekend dagvlinder onbekend 3   
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Appendix 11.2. Overzicht van het jaarlijkse aantal bijen per soort. 

taxon soort 2017 2018 2019 

zandbijen Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 2   
 Andrena chrysosceles Goudpootzandbij  1 2 
 Andrena cineraria Asbij  1 2 
 Andrena dorsata Wimperflankzandbij 1   
 Andrena flavipes Grasbij 3 140 2 
 Andrena gravida Weidebij  6 1 
 Andrena haemorrhoa Roodgatje   1 
 Andrena minutula Gewone dwergzandbij 1   
 Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 1   
 Andrena nitida Viltvlekzandbij  2 2 
 Andrena proxima Fluitenkruidbij   5 
 Andrena rosae Roodrandzandbij  2  
 Andrena subopaca Witkopdwergzandbij  2 1 
 Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij  6 4 

     
honingbij Apis mellifera Honingbij 191 355 590 

     
hommels Bombus campestris Gewone koekoekshommel  2 2 
 Bombus hortorum Tuinhommel 1 18 2 
 Bombus hypnorum Boomhommel 1   
 Bombus lapidarius Steenhommel 59 476 59 
 Bombus pascuorum Akkerhommel 78 483 184 
 Bombus pratorum Weidehommel  1 1 
 Bombus terrestris-complex Aardhommel-groep 42 192 299 

     
zijdebijen Colletes cunicularius Grote zijdebij   1 
 Colletes similis Zuidelijke zijdebij  2  
     
groefbijen Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 1 2 1 
 Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 1 1 2 

     
 Heriades truncorum Tronkenbij  5  
     
 Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 9 11 9 
 Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  2  
 Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij   1 
 Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 3  2 
 Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 2 20 10 
 Lasioglossum sp. Groefbij onbekend 1   
 Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij   1 

     
bladsnijders Megachile willughbiella Grote bladsnijder   1 

     
dikpoten Melitta leporina Klaverdikpoot 2 5 2 

     
wespbijen Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij  1  
 Nomada fucata Kortsprietwespbij  1  
 Nomada marshamella Donkere wespbij   1 

     
metselbijen Osmia bicornis Rosse metselbij   1 

     
bloedbijen Sphecodes geoffrellus Glanzende dwergbloedbij 1   
 Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij   1 
 Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 2 1  
 Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij   1 
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12. Bloeiende gewassen en insecten 

Niels Godijn & Theo Zeegers 

Één van de oorzaken die aan de afname van 

insecten ten grondslag ligt is de afname van 

bloemen op landschapsschaal. In experiment 

Zegenpolder (75 ha) worden sinds 2018 

bloemdragende gewassen geteeld, mede 

omdat dit het voedselaanbod voor 

bloembezoekende insecten zou vergroten. Het 

is nog grotendeels onduidelijk of – en zo ja hoe 

– dit in de praktijk werkt. In het gebied worden 

sinds 2017 geen insecticiden meer toegepast, 

wat de gewassen veilig maakt voor consumptie 

door insecten. In 2019 zijn een aantal 

insectengroepen geteld langs tien vaste routes 

in verschillende vegetaties, waaronder 

bloeiende akkergewassen (Tabel 12.1). In dit 

hoofdstuk worden de eerste bevindingen 

gepresenteerd. 

Methode 

De tellingen zijn in tien vegetaties uitgevoerd 

(Tabel 1). Deze zijn onder te verdelen in drie 

categorieën: natuurelementen, niet-bloeiende 

en wel bloeiende gewassen.  De telroutes 

hebben een lengte van 100 m waarlangs 

telkens in ca. tien minuten alle insecten 

worden geteld. Het veldwerk is uitgevoerd in 

de periode van april tot en met september; 

telroutes kwamen te vervallen zodra een 

gewas werd geoogst. Hier wordt uitsluitend 

ingegaan op de volgende groepen: dagvlinders 

Lepidoptera, hommels Bombus, libellen 

Odonata, zweefvliegen Syrphidae en 

sprinkhanen Orthoptera. Wilde bijen anders 

dan hommels komen in zulke lage dichtheden 

voor, dat ze niet zinvol in de analyse 

meegenomen kunnen worden.

Tabel 12.1. Overzicht van de monitoractiviteit in tien bemonsterde vegetaties: het aantal tellingen per 
decade (1 t/m 3) en de indicatieve bloei-intensiteit (hoe roder hoe bloemrijker). 

  apr mei jun jul aug sep 

gewastype vegetatie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

natuurelement grasland oud   1  1 1 1 1   1    2    

natuurelement grasrand 2017   1  1 1 1 1 1  1    2  1  

natuurelement kruidenrand 2017   1  1 1 1 1 1  1    2  1  

natuurelement kruidenrand 2018   1  1 1 1 1 1  1    2  1  

gewas niet bloeiend luzerne   1  1 1 1 1 1  1    2  1  

gewas niet bloeiend gerst (winter-)   1  1 1 1 1 1      1    

gewas niet bloeiend aardappel   1  1 1 1 1 1 1 1    1    

gewas bloeiend koolzaad (winter-)   1  1 1 1 1 1  1    1    

gewas bloeiend veldboon (winter-)   1  1 1 1 1 1  1    1    

gewas bloeiend blauwmaanzaad   1  1 1 1 1 1 1 1    1    
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Insecten 

De vijf insectengroepen vertonen een grote 

spreiding in aantal, moment en vegetatie 

(Figuur A t/m E). 

Dagvlinders laten een uitgesproken voorkeur 

voor natuurelementen zien, met name de 

grasranden en kruidenranden (Figuur 12.1 A). 

In de driejarige kruidenranden werden 

doorgaans meer exemplaren geteld dan in de 

tweejarige kruidenranden. Naar aantal betrof 

het 70% graslandvlinders, in alle gevallen 

gebiedsgebonden soorten. In de bloeiende 

gewassen waren lage aantallen vlinders 

aanwezig in het koolzaad (uitsluitend witjes) en 

in blauwmaanzaad (vooral op akkermelkdistel 

tussen het gewas). In niet-bloeiende gewassen 

zijn geen dagvlinders waargenomen. De teelt 

van koolzaad sinds 2018 resulteert in grote 

aantallen witjes 

(https://youtu.be/ULkOYT5D64A), maar dat 

heeft nog geen nadelige gevolgen opgeleverd 

voor de opbrengst van dit gewas. 

Hommels zijn verspreid over het gehele 

zomerseizoen in het terrein aanwezig, maar 

het piekmoment verschilt per vegetatie (Figuur 

12.1 B). Aanvankelijk zijn koolzaad en veldboon 

tijdens de bloei in het voorjaar (mei - begin 

juni) zeer in trek bij (aard-)hommels. De 

dichtheden lopen lokaal op tot duizenden 

exemplaren per hectare. Uitgaande van een 

koloniegrootte van gemiddeld enkele 

honderden werksters per nest zijn hier dus vele 

tientallen lokale kolonies mee gemoeid. In de 

loop van juni verplaatsen de hommels richting 

de grasranden (daar bloeit dan witte klaver) en 

de kruidenranden (bloei van diverse 

vlinderbloemigen).  In de zomer (juli) is vooral 

de luzerne in de driejarige kruidenranden in 

trek, hoewel de aantallen hommels in augustus 

sterk afnemen. 

Zweefvliegen zijn in alle vegetatietypen 

aanwezig (Figuur 12.1 C). Qua aantallen 

springen twee vegetaties eruit: de tweejarige 

kruidenranden en de veldbonen. De tweejarige 

kruidenranden zijn van april tot en met 

september erg aantrekkelijk voor 

zweefvliegen. Dit is vermoedelijk dankzij het 

grote aanbod van goed toegankelijke bloemen 

zoals Apiaceae en Asteraceae. Tweederde van 

alle exemplaren betreft Spaerophoria scripa, 

een supergeneralist en lange-afstandsmigrant. 

Alle hier aangetroffen soorten zijn migranten. 

In de veldbonen vertonen de zweefvliegen een 

aantalspiek tijdens de maand juni. De bloemen 

van veldbonen zijn te diep voor de korttongige 

zweefvliegen en van foerageren is hier dus 

geen sprake. Waarschijnlijk wordt deze piek 

veroorzaakt door een hoge dichtheid van 

bladluizen. 

Libellen zijn evenals de zweefvliegen in 

nagenoeg alle vegetaties geteld (Figuur 12.1 D). 

Alleen in de oude kruidenranden worden 

relatief veel exemplaren waargenomen. Alle 

vertegenwoordigers uit de groep libellen zijn 

onvolprezen roofdieren die (kleine) insecten op 

het menu hebben staan. Dat verklaart dat er 

geen duidelijk verband is met bloemrijkdom. 

Sprinkhanen zijn warmteminnend en meest 

actief in de nazomer. In mei en juni zijn geen 

exemplaren waargenomen, alle waarnemingen 

zijn afkomstig uit augustus. Ieder 

natuurelement is goed voor enige tientallen 

sprinkhanen (Figuur 12.1 E). Daarnaast werden 

in gerst en blauwmaanzaad relatief veel 

exemplaren geteld. 
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Foto 12.1. Aardappelplanten bloeien uitbundig maar worden sporadisch bezocht door bestuivers.  Zij schijnen 

alleen stuifmeel te produceren en geen nectar. 
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Figuur 12.1 A t/m E. Aantal per insectengroep in verschillende vegetaties en gewassen in experiment 

Zegenpolder 2019. 
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Slot 

Voor alle vijf de hier beschouwde 

insectengroepen spelen natuurlijke vegetaties 

een dominante rol in de aantallen. Bij de 

zweefvliegen wordt dit beeld vertroebeld als 

gevolg van enkele talrijke lange-afstands-

migranten. Bevordering van populaties die hun 

(soms meerjarige) levenscyclus in het gebied 

volbrengen hangt in de eerste plaats af van 

voldoende natuurareaal met kleine 

landschapselementen. Daarnaast is de 

dichtheid van dagvlinders, libellen en 

sprinkhanen hoger in de driejarige kruidenrand 

dan in de tweejarige kruidenrand, wat 

suggereert dat de waarde voor insecten 

toeneemt naarmate vegetaties ouder worden.  

Gewasdiversificatie door middel van bloeiende 

gewassen kan van toegevoegde waarde zijn 

voor bloembezoekende insecten in akkerland, 

hoewel het effect verschilt per groep en/of 

soort. In 2019 profiteerden vooral hommels 

van koolzaad en veldboon. Dat is op zich een 

gunstig signaal, aangezien zij een sterk 

bedreigde groep onder de bijen vormen. Er zijn 

echter kanttekeningen. Ten eerste is de bloei 

van beide gewassen vrij kortdurend, terwijl 

hommels het gehele zomerhalfjaar voedsel 

nodig hebben. Voor een duurzame hommel-

populatie zal er dus alsnog alternatief 

voedselaanbod moeten zijn, zoals natuurlijke 

habitats of andere, aanvullende bloem-

gewassen. Ten tweede betrof het uitsluitend 

aardhommels, één van de meer generalistische 

hommelsoorten. In de Zegenpolder zijn zeven 

andere soorten hommels vastgesteld, maar zij 

tonen vooralsnog weinig interesse in de 

geteelde gewassen. Ook andere bloem-

bezoekers worden er vooralsnog nauwelijks 

waargenomen.
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13. Veldbonen en insecten 

Niels Godijn 

Peulvruchten spelen een prominente rol in het 

bouwplan van de Zegenpolder. Het zijn 

gewassen uit de familie van de 

vlinderbloemigen, zoals erwt, bruine boon en 

soja. Deze gewassen hebben nuttige 

eigenschappen, onder andere dat de peulen 

plantaardig eiwit bevatten en de wortels 

stikstof vastleggen in de bodem. 

Ook de veldboon is een vertegenwoordiger uit 

de vlinderbloemfamilie. In 2018 en 2019 zijn 

veldbonen geteeld in de Zegenpolder. In het 

eerste jaar ging het om zomerveldbonen, in het 

tweede jaar om winterveldbonen. Uit 

observaties in 2018 bleek dat het gewas een 

grote aantrekkingskracht had op hommels en 

bladluizen. In 2019 zijn deze insecten meer 

nauwgezet gevolgd, de bevindingen worden in 

dit hoofdstuk beschreven. 

Bloeiperiode 

Omstreeks eind april 2019 begon de bloeitijd 

van de veldbonen. Vanaf dan werden zij 

intensief bezocht door hommels, met 

dichtheden tot maximaal 100 exemplaren per 

200m² op het hoogtepunt van de bloei. In de 

tweede helft van mei trad een omvangrijke 

aantasting door bladluis op. Zodanig zelfs dat 

eind mei, tijdens de piek van de aantasting, 

nagenoeg elke veldboonstengel volledig in 

beslag werd genomen door luizen. Begin juni 

nam het aantal sterk af, hoewel tot in juli op 

een enkele stengel nog luizen te vinden waren.  

Ontwikkeling van de bladluizen 

Vanwege het uitsluiten van insecticiden kon 

niet worden ingegrepen op de bladluizen. De 

ontwikkeling van de aantasting en het gewas 

was dus afhankelijk van natuurlijke processen. 

Tijdens de luisaantasting waren insecten in het 

gewas aanwezig waarvan bekend is dat zij 

bladluizen consumeren, zoals sluipwespen, 

gaasvliegen, weekschildkevers, lieveheers-

beesten en zweefvliegen. Van de eerste drie 

soortgroepen zijn geen aantalsgegevens 

beschikbaar. Van de lieveheersbeesten werden 

zowel vóór als na de bladluispiek zo’n tien 

imago’s per 200 m² geteld, wat relatief weinig 

lijkt in verhouding tot de luisdichtheid. 

Bladluisetende zweefvliegen bereikten pas 

hogere dichtheden vanaf de eerste week in 

juni, na de piek van de luisaantasting. Het 

betrof vooral lange-afstandsmigranten. Begin 

juni was er sprake van een periode met enkele 

hevige regenbuien, wat bladluizen slecht 

schijnen te verdragen. 

Verloren gewas 

Het staat niet vast waardoor de luizen 

uiteindelijk in aantal zijn afgenomen. De 

mogelijkheid bestaat dat de aantasting vanzelf 

over het hoogtepunt raakte en langzaam is 

uitgedoofd. Het kwaad was toen echter al 

geschied; vervormde peulen en bladziekten 

maakten het gewas uiteindelijk waardeloos. 

Hoewel het merendeel van de gewassen tot op 

heden goed valt te telen zonder gebruik van 

insecticiden levert dit voor veldbonen 

complicaties op. Voor het tweede jaar op rij is 

er sprake van misoogst door grootschalige 

luizenaantasting. Ondanks de aanwezigheid 

van 20% natuurareaal hebben bladluisetende 

insecten geen doorslaggevende rol weten te 

spelen. Voor wat betreft het bloembezoek van 

de hommels geldt hetzelfde als in voorgaand 

hoofdstuk: veldbonen worden bezocht maar 

zijn op zichzelf niet voldoende om deze dieren 

te bevorderen.
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Figuur 12.2. Het verloop van het bloeiseizoen van veldbonen in de Zegenpolder in 2019. Boven: de ontwikkeling van enkele 

relevante insectengroepen op basis van tellingen en de aantasting van bladluis (indicatief). De bestuiving (foto’s links) en 

luizenaantasting (foto’s centraal) ontwikkelen zich gedurende de bloeitijd van het gewas. Uiteindelijk waren de peulen 

dermate aangetast dat er geen opbrengst werd behaald (foto’s rechts). 
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14. Akkerkruiden in de Zegenpolder 

Niels Godijn 

In het Buijtenland van Rhoon vormt akkerflora 

een nadrukkelijk onderdeel van de natuur-

doelstellingen. Er is een lijst opgesteld met 

akkerkruiden die zich bestendig moeten gaan 

vestigen in het gebied (Provincie Zuid-Holland 

2018). Van enkele soorten waren lokaal nog 

kleine populaties aanwezig, de overige worden 

geherintroduceerd (Verbeek 2017). Het gaat 

hoofdzakelijk om pionierkruiden die in het 

verleden werden geassocieerd met akkerbouw 

maar door intensivering geen stand konden 

houden. Veel van deze akkerkruiden zijn sterk 

achteruit gegaan en inmiddels ernstig bedreigd 

of verdwenen. 

Bij aanvang van het experiment in 2017 werden 

zes doelsoorten aangetroffen (Tabel 14.1). In 

2019 is dat aantal gestegen tot dertien. Een 

deel van deze soorten komt uitsluitend voor op 

de daartoe bestemde flora-akker. Met name de 

‘eenvoudige’ soorten zijn ook op andere akkers 

aanwezig.  

 
Tabel 14.1. Doelsoorten akkerflora in het gehele gebied van experiment Zegenpolder. *: Provincie Zuid-

Holland 2018; **:Verbeek 2017; ***:Dijkstra 2019. Aangevuld met losse waarnemingen van Waarneming.nl.  

Nederlandse naam vestigingspotentie* 2017** 2019*** 

Tuinwolfsmelk eenvoudig X X 
Hondspeterselie eenvoudig  X 
Rood guichelheil eenvoudig X X 
Kleine leeuwenbek eenvoudig  X 
Gladde ereprijs eenvoudig X X 
Korenbloem eenvoudig X X 
Gele ganzenbloem eenvoudig X X 
Dreps eenvoudig  X 
Naaldenkervel redelijk  X 
Geoorde veldsla onduidelijk  X 
Groot spiegelklokje onduidelijk  X 
Valse kamille onduidelijk X X 
Blauw walstro onduidelijk  X 

totaal aantal doelsoorten  6 13 
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Ontwikkeling van de flora-akker 

In april 2017 zijn vier tarwerassen ingezaaid op 
een voormalig grasland dat is omgeploegd tot 
bouwland. Tegelijkertijd zijn akkerkruiden 
meegezaaid, afkomstig van bronakkers met 
inheemse populaties. De granen zijn eind 
augustus 2017 geoogst. Medio oktober 2017 is 
achtereenvolgens geploegd (diepte 20cm) 
tegen wortelonkruiden en werd spelt 
ingezaaid. Dit is eind juli 2018 geoogst, de 
stoppel is begin september losgewerkt. Begin 
oktober 2018 is opnieuw emmertarwe 
ingezaaid. Dit is in de eerste week van augustus 
2019 geoogst, de stoppel is vervolgens eind 
augustus 2019 losgetrokken. 

 
De kruidenbloei was in het eerste jaar erg 

uitbundig, zowel vóór als na de oogst (Foto 

14.1). De flora-akker is niet geïnventariseerd in 

2018, de toestand en ontwikkeling van de 

vegetatie en doelsoorten ten opzichte van 

2017 zijn dus onduidelijk. Op basis van notities 

en foto’s valt slechts een beeld te schetsen. 

Daaruit blijkt dat (bloeiende) kruiden nagenoeg 

afwezig waren en dat er haarden van 

wortelonkruiden ontstonden, met name van 

akkermelkdistel en akkerdistel. In 2019 was de 

kruidenbloei enigszins hersteld maar heeft ook 

de uitbreiding van wortelonkruiden zich verder 

doorgezet. Daarop is besloten de flora-akker 

tijdelijk uit gebruik te nemen en in te zaaien 

met een grasklaver, ter onderdrukking van 

wortelonkruiden. 

 

 

 
Foto 14.1. Ontwikkeling van een flora-akker. In het startjaar 2017 is er uitbundige bloei van ingezaaide 

akkerkruiden. In het tweede en derde jaar neemt de bedekking van wortelonkruiden toe. Uiteindelijk is in 

2020 grasklaver ingezaaid om de onkruiddruk tegen te gaan. 

6 augustus 2017 

31 augustus 2018 14 oktober 2019 



 

85 
 

  



 

86 

 

Synthese 

 
Een aangetast landschap 

Sinds de jaren '70, in een periode van zo’n 50 jaar, is het aantal broedvogels in het Buijtenland van 
Rhoon met 80% afgenomen. Karakteristieke (broed-)vogels als veldleeuwerik, patrijs, steenuil en 
zomertortel zijn verdwenen en alledaagse broedvogels gedecimeerd. Hoewel er ook vogelsoorten zijn 
toegenomen kan dit niet compenseren voor het verlies. Waar je vijftig jaar geleden vijf vogels kon zien 
is dat er nu nog maar één. Een belangrijke kanttekening is dat er destijds ook als sprake was van 
populatieafnames, dus het landschap was ooit nog vogelrijker. De draagkracht van het landschap is 
ernstig aangetast, de biodiversiteit is gedaald. 
 

 
Ontwikkeling van de broedvogeldichtheid in het Buijtenland van Rhoon en de Zegenpolder in de afgelopen 
halve eeuw. 

 
Vandaag de dag herbergen akker- en weidegebieden in regio Rijnmond ongeveer 50 broedparen van 
vogels per vierkante kilometer, zo blijkt uit het regionale Meetnet Agrarische Soorten. Indien 
landschapselementen zoals woonerven, dijken en kreken worden meegerekend komt de 
broedvogeldichtheid iets hoger uit op zo’n 80 broedparen. In het Buijtenland van Rhoon is de 
broedvogeldichtheid momenteel vrijwel gelijk. De talrijkste broedvogels in het regionale boerenland 
zijn kievit, gele kwikstaart, wilde eend, meerkoet en fazant. Vanaf 2017 kunnen populatietrends 
worden bepaald van specifieke broedvogels. Hoewel deze periode nog relatief kort is, blijkt dat 
regionaal de graspieper afneemt en de krakeend toeneemt. 
 
Experiment hoogwaardige akkernatuur 

Het experiment in de Zegenpolder berust op een aangepaste vorm van akkerbouw met als doelstelling 
het terugbrengen van de biodiversiteit in combinatie met een rendabele bedrijfsvoering. De 
landbouwkundige voorschriften die biodiversiteit en opbrengst moeten optimaliseren zijn: 

• vergroting van de gewasdiversiteit; 
In 2019 kwam het teeltplan nagenoeg overeen met het ontwerp. Eén derde van de oppervlakte 
in het experiment was echter buiten gebruik door graafwerkzaamheden. Dit heeft ook de 
samenhang van het natuurareaal negatief beïnvloed. 

• geen gebruik van insecticiden; 
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Op basis van drie teeltseizoenen valt het merendeel van de gewassen prima te telen zonder 
insecticiden, waaronder de granen, aardappelen en oliehoudende gewassen. De peuldragende 
gewassen zijn uitdagender door bladluisgevoeligheid. Mogelijk dat een verbeterde 
bodemgezondheid en een kleinschaliger teelt (stroken) uitkomst kan bieden. 

• bevorderen van de bodemgezondheid; 
Op zeven percelen werd vaste organische mest uitgereden, op drie percelen werd een 
wintergroenbemester ingezaaid. Het gebruik van het plantbestrijdingsmiddel glyfosaat is 
gedaald. De milieubelasting van aardappelen, veldbonen en gerst was nog vrij hoog als gevolg 
van schimmel- en onkruidbestrijdingen. 

• zorgvuldig beheer van natuurlijke vegetaties. 
Tijdens het broedseizoen is niet gemaaid in hoge vegetaties waar risico op vogelnesten heerst. 
Het beheer van de gras- en kruidenranden is zodanig dat de kruidenrijkdom wordt 
gestimuleerd, onder andere door maximaal tweemaal per jaar te maaien en het maaisel af te 
ruimen. De slootoevers worden alternerend eenmaal in de twee jaar gemaaid, vooralsnog 
zonder afruimen. 

De opbrengst van wintergerst, spelt, aardappelen en luzerne was goed, dat van koolzaad mager. De 
opbrengst was slecht bij emmertarwe, blauwmaanzaad en veldboon. Bij de financiële berekening zijn 
de arbeidsuren in het saldo verwerkt; de kosten van de pacht en de opbrengsten van de 
betalingsrechten zijn niet inbegrepen. Op deze wijze bedraagt het uiteindelijke saldo over het jaar 2019 
€ -107 per hectare. Het negatief saldo wordt mede veroorzaakt door extra kosten voor opslag van de 
aardappelen. Daar staat tegenover dat deze aardappelen begin maart 2020 werden verkocht; iets later 
en ze hadden niets meer opgebracht na de uitbraak van COVID-19. Het eindsaldo is dus sterk 
afhankelijk van externe invloeden, met name voor wat betreft de aardappelteelt. 
 
Gebiedsgebonden soortgroepen 

De doelstelling tot biodiversiteitsherstel maakt het noodzakelijk dat de voedselketen en de 
draagkracht van het landschap herstelt. Niet alle diersoorten zijn indicatief voor de draagkracht van 
een terrein. Gebiedsgebonden soorten en soortgroepen zijn daar geschikt voor, in tegenstelling tot 
migranten en passanten. In het geval van insecten en andere ongewervelden zijn dat doorgaans 
soorten met een lokale levenscyclus. Vogels zijn vooral in een bepaald seizoen gebiedsgebonden, dus 
wordt onderscheid gemaakt tussen broed- en wintervogels.  
 
In het experiment zijn de volgende ontwikkelingen gaande: 

• De graslandvlinders en hommels zijn in aantal toegenomen. Bij de solitaire bijen is de 
soortenrijkdom gestegen, de aantallen zijn over het algemeen nog vrij laag. Voor deze drie 
insectengroepen geldt dat zij vooral aanwezig zijn in bloemrijke gras- en kruidenranden en dat 
het aantal toeneemt naarmate deze randen ouder worden. 

• Het aantal broedvogels is sinds de aanvang van het experiment gegroeid, hoewel dat in het 
derde jaar is gestagneerd. Dit valt ten minste gedeeltelijk te wijten aan de uitvoering van 
grootschalige graafwerkzaamheden tijdens het broedseizoen. Het aantal broedvogels dat is 
aangemerkt als doelsoort, veelal karakteristieke boerenlandvogels, neemt elk jaar toe. De 
kievit en de ringmus nemen significant af, om onduidelijke redenen. 

• Onder de wintervogels is sprake van een toename onder de muisetende vogels zoals 
roofvogels en reigers. Dit hangt samen met een verhoogd muizenaanbod als gevolg van het 
toegenomen areaal muizenrijke vegetaties. De zaadetende zangvogels zijn eveneens 
toegenomen dankzij een toename van zadenrijke vegetaties en schuilgelegenheid. In het 
bijzonder de veldleeuwerik is tijdens het winterhalfjaar in groot aantal aanwezig op 
vogelakkers. 

 
Deze soortgroepen worden beschouwd als kwaliteitsindicator binnen het experiment Zegenpolder. 
Dat zij zich positief ontwikkelen is een signaal dat de ecologische toestand verbeterd. 
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Natuurlijke habitats 

Alle onderzochte insectengroepen zijn het meest aanwezig in natuurlijke habitats zoals gras- en 
kruidenranden. Muizen bereiken de hoogste dichtheden in meerjarige vegetaties, waaronder 
vogelakkers en kruidenranden. Aangezien zowel insecten als muizen belangrijk stapelvoedsel vormen 
voor veel vogels ligt het voor de hand dat zij kunnen worden bevorderd door het uitbreiden van 
dergelijke vegetaties. 
 
Dit wordt ondersteund door de ontwikkeling van muis- en zaadetende vogels in het Buijtenland van 
Rhoon. Tot en met 2016 bedraagt het natuurareaal minder dan 1% op landschapsniveau. In 2017 stijgt 
het areaal tot zo’n 5%, vanaf dan neemt het aantal muis- en zaadetende vogels in het gebied van 600 
hectare significant toe. In 2018 en 2019 vertegenwoordigt het natuurareaal zo’n 7,5% van het 
beteelbare oppervlak, met een doorgaande toename van het aantal zaadeters. De toename van 
muiseters vlakt af, mogelijk als gevolg van cyclische patronen in de aanwezigheid van muizen die zich 
niet jaarlijks voordoen. De ontwikkeling van zaadeters verloopt daarnaast sneller omdat zij in 
groepsverband leven. Een ruimtelijke analyse naar het terreingebruik van de muis- en zaadetende 
vogels zal uitwijzen of zij inderdaad een voorkeur hebben voor de natuurmaatregelen. 
 
 

 
Geïndexeerde ontwikkeling van muisetende en zaadetende vogels in het Buijtenland van Rhoon op basis van 

het lopende gemiddelde over twaalf maanden (jan 2018=1). Het natuurareaal betreft de maatregelen op 

bouwland zoals kruidenranden, wintervoedselveldjes en vogel- en flora-akkers. 

 
Bloeiende gewassen 

Bloembezoekende insecten, waaronder dagvlinders, hommels en bijen, zijn vooral waargenomen in 
de (oudere) bloemrijke gras- en kruidenranden. Tot dusver spelen bloeiende gewassen in het 
experiment een ondergeschikte rol voor deze insecten. Uitsluitend de algemene en generalistische 
aardhommel werd in enig aantal vastgesteld in koolzaad, blauwmaanzaad en veldboon; de zeven 
andere hommels die binnen het experiment voorkomen werden er nauwelijks gezien. Daarnaast 
waren grote aantallen koolwitjes aanwezig in het koolzaad, maar dat was ten behoeve van de 
voortplanting en niet voor bloembezoek. 
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De bloeitijd van een gewas duurt hoogstens enkele weken en overlapt in de meeste gevallen maar 
beperkt met de vliegperiode van bloembezoekende insecten. Insectenpopulaties kunnen daarom niet 
uitsluitend afhankelijk zijn van één gewas. Bloembezoekers zoals solitaire bijen hebben doorgaans een 
beperkte actieradius, tot hooguit enkele honderden meters vanaf hun nestelplaats. Nestelplaatsen zijn 
relatief schaars en bevinden zich meestal niet nabij een akker. De kans dat het gewas binnen hun bereik 
valt is dus klein. Bovendien wordt een bloeiend gewas elk jaar op een ander perceel geteeld, waardoor 
een nestelplaats niet jaarlijks hetzelfde gewas ter beschikking heeft en zich geen populatie kan 
opbouwen. 
 
Ter bevordering van bloembezoekende insecten is het behoud en de uitbreiding van natuurlijke, 
permanente habitats dus essentieel. Eventueel zou een meer kleinschalige configuratie van 
bloemdragende gewassen de functionaliteit voor insecten kunnen vergroten. 
 
Samenvattend 

Agrarisch: 

• Landbouwkundig wordt vooruitgang geboekt met de verfijning van het bouwplan, de 
extensivering van het middelengebruik en het bevorderen van de bodemgezondheid. 

• De opbrengst loopt sterk uiteen per gewas. Van aardappelen, gerst, spelt en luzerne was de 
opbrengst goed, de overige gewassen presteerden mager tot slecht. Het eindsaldo is negatief 
met € -107 per hectare, exclusief pacht en betalingsrechten. 

• Het uitsluiten van insecticiden heeft geen noemenswaardige gevolgen gehad voor de 
aardappelen, granen en oliehoudende gewassen. De peulvruchten hebben wel 
opbrengstderving geleden als gevolg van bladluisaantastingen. 

• Door de graafwerkzaamheden omtrent het Rhoonse Stort was ongeveer een derde van het 
experiment buiten gebruik. Ook de samenhang van het natuurnetwerk is tijdelijk aangetast. 

 
Ecologisch: 

• Soorten en soortgroepen die indicatief zijn voor de ecologische kwaliteit vertonen positieve 
ontwikkelingen, namelijk: graslandvlinders, hommels, solitaire bijen, broedvogels, muisetende 
vogels en zaadetende zangvogels. 

• Natuurlijke habitats zijn essentieel voor dagvlinders, hommels, bijen, libellen en sprinkhanen. 
Het behouden en uitbreiden van bloemrijke, permanente vegetaties en kleine 
landschapselementen heeft de prioriteit bij het bevorderen van deze insecten. 

• Tot dusver spelen bloeiende gewassen in het experiment een ondergeschikte rol voor 
bloembezoekende insecten. 

• Vanaf een natuurareaal op 5% van het beteelbare oppervlak op landschapsniveau namen 
muis- en zaadetende wintervogels significant toe. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 

De resultaten van het experiment Zegenpolder tussen 2017 en 2019 zijn per onderwerp afzonderlijk 

beschreven. Deze zijn in dit rapport samengebracht en vormen de basis voor een aantal bevindingen 

ter realisatie van hoogwaardige akkernatuur. De belangrijkste conclusies (□) en aanbevelingen (●) 

zijn als volgt: 

Landgebruik 

□ De opbrengst van de gewassen is over het algemeen redelijk tot goed, toch is het financiële 

resultaat over 2019 negatief. Gewassen met een hoger saldo gaan gepaard met een relatief 

hoge milieubelasting. Gewassen met bodemkundige en/of ecologische voordelen behalen in 

veel gevallen een lager saldo. 

□ Het merendeel van de gewassen blijkt goed te telen zonder gebruik van insecticiden. 

Uitgezonderd de peulvruchten, zij zijn gevoelig voor bladluisaantastingen. 

□ Specifieke gewassen die op enig moment een gunstige uitwerking hadden op fauna zijn 

luzerne, koolzaad en veldbonen. 

 

• Verbeteren bodemgezondheid 

• Vasthouden aan gewasdiversiteit en insecticide-vrije teelt 

• Kleinschaliger telen 

• Verkennen van korte keten 

• Zorgvuldig onderhouden van de vaste structuren en het natuurnetwerk. 

Broedvogels 

□ In het Buijtenland van Rhoon zijn de broedvogels in een halve eeuw met 80% afgenomen 

door verkleining en degradatie van het leefgebied. 

□ Momenteel zijn er 51 broedvogels per vierkante kilometer aanwezig in het regionale 

boerenland. De meest voorkomende soorten zijn wilde eend, kievit, gele kwikstaart, 

meerkoet en fazant. 

□ In 2019 waren er 20% meer broedvogels aanwezig in de Zegenpolder dan tijdens de 

nulmeting in 2017. Dit is minder dan in 2018, mogelijk door de afname van ‘groen’ en 

verstoring tijdens de graafwerkzaamheden. 

□ Het aantal doelsoorten van broedvogels in de Zegenpolder is toegenomen van acht (2017) 

naar elf (2019) soorten. Het gezamenlijke aantal broedparen fluctueert: 31 (2017), 41 (2018) 

en 37 (2019). 

 

• Niet maaien van natuurlijke vegetaties tijdens het broedseizoen. Bij maaien van 

percelen een aantal mitigerende voorschriften in acht nemen. 

• Nesten op bouwland markeren voorafgaand aan bodembewerkingen. 

• Uitbreiden van aantrekkelijk broedhabitat zoals overhoeken, ruigte en struweel. 

• Nauwgezet monitoren van habitatgebruik en demografie broedvogels ten behoeve 

van effectieve inrichting van het gebied. Scholekster, kievit, kerkuil, gele kwikstaart 

en ringmus lenen zich daar momenteel goed voor. 
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Wintervogels 

□ Muisetende roofvogels en veldleeuweriken nemen sinds 2017 toe, met de hoogste aantallen 

in de herfst en het begin van de winter. In de Zegenpolder is de stijging sterker dan elders in 

het Buijtenland van Rhoon. 

□ Zaadetende zangvogels nemen sinds 2017 toe, de hoogste aantallen worden bereikt in de 

nazomer en herfst. De stijging in de Zegenpolder is vergelijkbaar met die elders in het 

Buijtenland van Rhoon. 

 

• Bevorderen van het areaal luzerne, graanstoppel, kruidenrand en wintervoedselveld. 

• Wintervoedselveldjes raken al leeg voordat het winterseizoen begint, het zaden-

aanbod in januari t/m maart dient te worden verbeterd. Kleinere, verspreid en 

beschut gelegen veldjes hebben de voorkeur. 

Insecten 

□ Dagvlinders, hommels, zweefvliegen, libellen en sprinkhanen bevinden zich hoofdzakelijk in 

gras- en kruidenranden. 

□ De bloeiende gewassen koolzaad en veldboon werden vrijwel uitsluitend bezocht door 

aardhommels (en de gedomesticeerde honingbij). 

□ Graslandvlinders, solitaire bijen en hommels zijn toepasbaar als kwaliteitsindicator bij 

hoogwaardige akkernatuur. In experiment Zegenpolder nemen zij toe in aantal en/of 

soortenrijkdom. 

 

• Vasthouden aan insecticide-vrije teelt. 

• Behoud en verbetering van het areaal natuurlijke, permanente vegetaties. Zowel nat 

als droog, met daarbinnen een diversiteit aan kleine landschapselementen. 

• Behoud en verbetering van bloemrijke gras- en weilanden, ook met algemene 

graslandplanten als madelief en paardenbloem. 

• Extensieve begrazing 

Akkerkruiden 

□ Het aantal doelsoorten van akkerkruiden in de Zegenpolder is toegenomen van zes in 2017 

naar dertien in 2019. Enkele minder kritische soorten zijn ook buiten de flora-akker 

aangetroffen. 

□ Na drie jaar als flora-akker in gebruik te zijn geweest is het perceel sterk vervuild door 

wortelonkruiden. 

 

• De huidige flora-akker uit akkerbeheer halen en beheren als grasklaverland met 

kaliumbemesting. 

• Streven naar duurzame instandhouding van akkerkruiden buiten flora-akkers. 

• Om bij nieuwe flora-akkers de druk van wortelonkruiden te verminderen: 

o Voorafgaand enkele jaren uitmijnen. 

o Witte klaver als onderzaai bij het graangewas. 

o Intensievere mechanische bodembewerkingen na de oogst. 
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