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1. AANLEIDING EN DOELSTELLING  

 

Een groot aantal pachters beheert voor Staatsbosbeheer percelen in de Veerslootlanden en Olde 

Maten. Deze agrariërs zijn verenigd in de ANV Horst en Maten (onderdeel van het Collectief 

Noordwest Overijssel). Op de meeste percelen in het gebied zijn beheerovereenkomsten afgesloten 

met een uitgestelde maaidatum of extensieve beweiding. Bunskoek Natuurlijk is gevraagd de 

broedvogelbevolking van het gebied in kaart te brengen en te adviseren over het (maai)beheer 

gedurende en na het broedseizoen.  

Om aan te kunnen tonen dat conform de voorwaarden uit het beheerpakket en de Wet 

Natuurbescherming wordt gewerkt is het belangrijk dat de aanwezige beschermde waarden (in dit 

geval met name weidevogels) in beeld zijn voorafgaande aan de periode dat de eerste 

(maai)activiteiten van start gaan. Indien nodig kan het maaien dan worden uitgesteld zodat nog 

aanwezige vogels hun broedcyclus kunnen voltooien. Daarnaast wil de ANV graag de 

ontwikkelingen in de broedvogelstand volgen om te zien of het gevoerde beheer haar vruchten 

afwerpt en de dichtheden voldoen aan de normen uit de beheertypen.  

Voorliggende rapportage beschrijft beknopt de werkwijze en resultaten van het onderzoek in 2022. 

Gevolgd door enkele aanbevelingen voor verdere optimalisatie van het beheer in het gebied. 

 

 
Een groepje Zomertalingen (3 man / 2 vrouw) op doortrek in het vroege voorjaar. Deze kritische eendensoort, die een voorkeur 

heeft voor vochtige open graslanden, broedt jaarlijks in klein aantal in het weidevogelgebied. Ze overwinteren in de Sahel ten 

zuiden van de Sahara. 
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2. WERKWIJZE BROEDVOGELKARTERING 

 

Om de ontwikkelingen van de weidevogelpopulatie in het gebied goed te volgen is het vanuit de 

ANV gewenst zijn om jaarlijks een uitgebreide territoriumkartering uit te voeren in de periode april-

juni. Dergelijke langjarige monitoring laat goed de ontwikkelingen zien in het gebied. 

 

Om de weidevogels in het Groene Kruispunt en het Weidevogelgebied Olde Maten-

Veerslootslanden in beeld te brengen is gewerkt volgens de gestandaardiseerde 

inventarisatiemethode van SOVON, het zogenaamde Broedvogel Monitoring Project (BMP). Het 

BMP schrijft voor rijke weidevogelgebieden vijf bezoekrondes voor rond zonsopgang/in de ochtend 

in de periode april-juni. Er wordt niet specifiek naar nesten gezocht bij deze methode. Tijdens de 

laatste rondes (eind mei/begin juni) is wel het broedsucces bepaald door het in kaart brengen van 

alarmerende paren (met jongen) van Wulp, Grutto en Tureluur, de zogenaamde alarmtelling. De 

waarnemingen zijn in het veld direct digitaal vastgelegd middels de door SOVON ontwikkelde app 

Avimap. Naast de inventarisatie van beide weidevogelgebieden is in de periode eind mei-half juni 

het gehele gebied (dus inclusief de besloten Olde Maten) ook twee maal s ’avonds en s ’nachts op 

nachtactieve soorten van (vochtige) graslanden (zoals Kwartel en Kwartelkoning) onderzocht. 

De volgende 18 beheerrelevante en primaire weidevogelsoorten zijn in kaart gebracht. 

Gele kwikstaart Slobeend 

Graspieper Tureluur 

Grutto Veldleeuwerik 

Kievit Velduil 

Krakeend Watersnip 

Kuifeend Wulp 

Kwartelkoning Zomertaling 

Scholekster Roodborsttapuit 

Kwartel Paapje 
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3. RESULTATEN 

3.1.  TERRITORIUMKARTERING 

Er zijn van 14 soorten weidevogels territoria vastgesteld in de onderzoeksgebieden. Grutto nam toe 

met twee territoria naar 49. Het in 2021 ontstane cluster met Grutto’s  ten zuiden van het 

blauwgraslandreservaat tussen de Matenweg en Afschuttingsweg lijkt een blijvertje (dit jaar zaten 

er minimaal 5 paren). Het is een goed teken dat ze binnen onderzoeksgebied nieuwe plekken in 

gebruik nemen en niet beperkt blijven tot de bestaande clusters ten noorden van het Scholenland en 

in Bid en Werk langs de Rechterensweg. Tureluur (8 territoria) en Kievit (65) bleven wat achter ten 

opzichte van eerdere jaren. Tureluur breidt zich niet of nauwelijks uit in beide onderzoeksgebieden, 

het aantal schommelt al jaren tussen respectievelijk de 7 en 13 (Veerslootslanden-Olde Maten) en 2 

en 5 (Groene kruispunt) territoria. Wulp deed het met 17 territoria relatief goed. Ook deze soort lijkt 

aan zijn max te zitten. Want ondanks het relatief goede broedsucces (zie paragraaf 3.2) is de soort 

min of meer stabiel. Mogelijk beproeven terugkerende jonge vogels buiten het onderzoeksgebied 

hun geluk. Er was sprake van een echt ‘Kwarteljaar’ met minimaal 6 territoria. 

 

In tabel 3.1 zijn de resultaten van de territoriumkartering van Weidevogelgebied Veerslootslanden-

Olde Maten en het Groene Kruispunt weergegeven. In bijlage 1 is een overzichtstabel opgenomen 

met de resultaten in de periode 2017 tot en met 2022. De verspreidingskaarten zijn te vinden in 

bijlage 2 (Veerslootslanden) en 3 (Groene Kruispunt). 

 

Tabel 3.1: Overzicht vastgesteld aantal territoria per soort in de twee onderzoeksgebieden in 2022  

Rode Lijst Veerslootslanden-
Olde Maten 

Groene kruispunt Totaal 

Primaire weidevogels 

Slobeend Kwetsbaar 11 4 15 

Zomertaling Bedreigd 3  3 

Kwartel 

 

6  6 

Scholekster  1  1 

Kievit 

 

65 11 76 

Wulp Kwetsbaar 17  17 

Grutto Gevoelig 49  49 

Watersnip Bedreigd 2  2 

Tureluur Gevoelig 8 2 10 

Veldleeuwerik Gevoelig 1  1 

Gele Kwikstaart Gevoelig 11 5 16 

Graspieper Gevoelig 76 4 80 

Totalen primaire weidevogels  250 26  

     

Overige weidevogels 

Krakeend 

 

23 3 26 

Roodborsttapuit 

 

10 2 12 

Totalen overige weidevogels  33 5 38 

     

Totalen alle soorten  283 31 314 
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3.2.  REPRODUCTIE 

Van Grutto, Tureluur en Wulp is op 25 en 26 mei en opnieuw op 7 en 8 juni 2022 een inschatting 

gemaakt van de reproductie aan de hand van een telling van alarmerende paren in de 

Veerslootslanden – Olde Maten en het Groene Kruispunt. Door het aantal alarmerende paren af te 

zetten tegen het totaal aantal paren in het gebied wordt het zogenaamde Bruto Territoriaal Succes 

(BTS) bepaald. Voor Grutto en Tureluur moet het BTS minimaal 60% om te spreken van een 

succesvol broedseizoen, voor Wulp (langlevende soort) moet dit minimaal 40% zijn. In tabel 3.2 zijn 

de resultaten van de alarmtellingen weergegeven. 

 

Tabel 3.2: Resultaten alarmtellingen op 25 mei en 7 en 8 juni 2022 in het Weidevogelgebied Veerslootslanden-Olde Maten. 

Tussen haakjes staat het aantal paren dat net buiten het onderzoeksgebied aanwezig was, dit betreft een indicatie omdat hier 

geen vlakdekkend onderzoek is uitgevoerd. De percentages tussen haakjes zijn berekend op basis van het totaal aantal paren 

(binnen+buiten het onderzoeksgebied). 

Soort Totaal 
paren 

Alarmerende 
paren 25 mei 

 

% paren met 
jongen 

Alarmerende 
paren  

7/8 juni 

% paren met 
jongen 

Grutto 49 (+2) 22 (+4) 44,9%  (50,9%) 0 (+2) 0 (3,9%) 

Tureluur 8 (+2) 0 (+1) 0 (10%) 2 25% 

Wulp 17 12 70,5% 4 23,5% 

 

In het Groene Kruispunt zijn op 26 mei twee paartjes met jongen van Tureluur vastgesteld (BTS van 

100%), op 8 juni was er nog 1 alarmerend paartje aanwezig (BTS van 50%).  

De resultaten van de alarmtellingen laten eind mei voor de Grutto een BTS zien van ongeveer 45%. 

Als de 4 alarmerende paren die zich net buiten het onderzoeksgebied bevonden er bij op worden 

geteld komt de BTS uit op bijna 51%. Beide cijfers zijn niet voldoende voor instandhouding van de 

populatie. Bij Tureluur was de BTS zelfs 0%, een zeer slecht resultaat. Net buiten het 

onderzoeksgebied was wel een alarmerend paartje aanwezig (BTS van 10%). Wulp deed het 

daarentegen een stuk beter met op 25 mei 12 alarmerende paren (BTS van ruim 70%). Dit is ruim 

voldoende voor het in stand houden van de lokale populatie.  

Begin juni zijn in het onderzoeksgebied geen alarmerende Grutto’s meer gezien. Ter vergelijking: In 

2021 waren er toen nog 15 paren met jongen aanwezig in het gebied. Vermoedelijk hebben vrijwel 

alle kuikens de opgroeiperiode niet overleeft. Ook de 2 alarmerende paren van Tureluur hield niet 

over, meestal worden begin juni juist de hoogste BTS percentages gehaald (zie volgende pagina).  

SBB gaf aan dat er in mei nog een bewoonde vossenbouw (met jongen) aanwezig was in de kade 

van het blauwgraslandreservaat aan het Scholenland, dit zal de weidevogels geen goed hebben 

gedaan. Ook hebben de te hoge en dichte grasvegetaties (ook de plas-dras aan de Matenweg is dit 

jaar snel dichtgegroeid) in de periode dat er kuikens zijn dit jaar niet meegeholpen, waardoor paren 

met jongen zich buiten het reservaat moesten begeven. In 2021 kwam de vegetatiegroei door het 

koude voorjaar pas eind mei echt op gang waardoor de paren met jongen langer binnen het 

reservaat zijn gebleven. Gelukkig is er de afgelopen jaren steeds meer een schil van agrariërs aan het 

ontstaan rondom het reservaat die aan last-minute en randenbeheer doen.  
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Hoopvolle berichten 

Niet overal in het Rouveense- en Staphorsterveld deden de Grutto’s het slecht: In het Oosterslag 

(percelen Hoeve-Courtz) zijn zeker 35 paren met jongen waargenomen (gegevens Vereniging 

Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o.), het beste resultaat tot nu toe. Ook in het 

Zuideindigerslag zijn begin juni enkele Gruttoparen met jongen waargenomen. Het is bemoedigend 

dat in ieder geval in één van de twee grote kernen met Grutto’s in gemeente Staphorst het 

broedsucces wel voldoende is geweest.  

 

 

VERGELIJKING BTS 2017-2022 

In onderstaande figuren 3.1 en 3.2 zijn de BTS-percentages over de jaren 2017 tot en met 2022 naast 

elkaar gezet. 

 

  
Figuur 3.1: BTS eind mei Weidevogelgebied Veerslootslanden-Olde Maten in 2017-2022. 
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Figuur 3.2: BTS begin juni Weidevogelgebied Veerslootslanden-Olde Maten in 2017-2022. 

 

De volgende zaken vallen hierbij op: 

• Grutto en Tureluur hebben in 2022 een opvallend slecht seizoen gehad, met niet of 

nauwelijks broedsucces; 

• In vier van zes jaren was eind mei het BTS van Grutto voldoende voor het in stand houden 

van de lokale populatie. Deze goede percentages zijn ook terug te zien in de stijgende lijn in 

het aantal territoria in het onderzoeksgebied; 

• Het broedsucces van Tureluur lijkt gestaag af te nemen over de jaren. In de eerste vier jaren 

was het BTS begin juni nog wel voldoende voor het in stand houden van de lokale populatie; 

• Wulp heeft in alle jaren eind mei een BTS dat ruim voldoende is voor het in stand houden 

van de lokale populatie en ook begin juni worden in drie van de zes jaren nog voldoende 

hoge percentages gehaalt. Dit strookt ook met het feit dat de soort stabiele aantallen 

territoria laat zien in het onderzoeksgebied door de jaren heen. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1.  CONCLUSIES 

Er is in het onderzoeksgebied nog steeds een soortenrijke weidevogelgemeenschap aanwezig met 

diverse kritische soorten. Er zijn van 15 soorten weidevogels territoria vastgesteld in de 

onderzoeksgebieden. In 2022 lijken de aantallen na de groei van afgelopen jaren wel enigszins te 

stagneren en was van Grutto en Tureluur het broedsucces zeer slecht. Predatie en de beperkte 

beschikbaarheid van goed kuikenland in het reservaat zijn hier vermoedelijk de oorzaak van. Van 

Wulp was het broedsucces dit jaar wel vrij goed. Het reservaat vormt een belangrijk brongebied 

(samen met de gronden van verschillende boeren in het reguliere agrarische gebied die hun 

bedrijfsvoering op weidevogels hebben afgestemd) voor de weidevogels in het gehele Rouveense- 

en Staphorsterveld. Zonder het weidevogelreservaat en de inzet van deze boeren zou Grutto 

bijvoorbeeld nauwelijks nog voorkomen in de gemeente Staphorst.  De recente realisatie van een 

greppelplasdras aan de Rechterensweg en in het Groene kruispunt zal hopelijk ook bij gaan dragen 

aan een verdere optimalisatie van het gebied voor weidevogels.  

 
Een waakzame Wulp op de Afschuttingsweg, de soort is stabiel en laat door de jaren heen goede reproductiecijfers zien in het 

onderzoeksgebied. 
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4.2.  AANBEVELINGEN  

In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan voor het verder optimaliseren van het 

beheer ten behoeve van weidevogels. 

• Er is binnen het reservaat op dit moment in de opgroeiperiode van de kuikens niet 

voldoende geschikt grasland aanwezig waardoor gezinnen vaak moeten uitwijken naar de 

buren. Door voorweiden en door bepaalde percelen vroeger te maaien in de directe 

omgeving van clusters met veel weidevogels komt er meer geschikt kuikenland (niet te 

lange en vrij open vegetatie) beschikbaar en blijven ze in het reservaat. Ook is het belangrijk 

dat de plasdrassen zo kort als mogelijk het broedseizoen in gaan. Wellicht kunnen deze tot 

kort voor het broedseizoen middels drukbegrazing met schapen kaal worden gehouden; 

• Er zijn steeds meer agrariërs rondom het reservaat die maatregelen nemen voor 

weidevogels zoals randen- en last-minute beheer. Omdat er uitwisseling van weidevogels 

plaatsvindt tussen het reservaat en de percelen van deze boeren is het belangrijk dat er 

korte lijnen worden onderhouden tussen de ANV en Vereniging Weidevogelbescherming 

Staphorsterveld e.o; 

• De huidige vossenrasters lijken niet voldoende te werken. Bij de percelen van Willem Courtz 

in het Oosterslag zijn goede ervaringen opgedaan met rasters die vossen wel afdoende 

weren. Pas dezelfde rasters ook toe in het weidevogelreservaat bij de plasdras aan de 

Matenweg en de Rechterensweg indien (financieel) mogelijk; 

• Voorkomen moet worden dat zich binnen of in de directe omgeving van het reservaat 

vossen vestigen, met name als deze jongen hebben zal de predatiedruk op de weidevogels 

sterk toenemen; 

• In deelgebied Bid en Werk (ten westen van de Rechterensweg) nestelen steeds meer 

Grauwe en Canadese ganzen langs de sloten. Met name laatstgenoemde soort is zeer 

territoriaal waardoor weidevogels de omgeving van nestplaatsen van deze ganzen mijden, 

terwijl dit in feite wel geschikt broedbiotoop is voor weidevogels. Het is daarom belangrijk 

de nestplaatsen van de ganzen jaarlijks te behandelen waardoor deze zich niet verder 

kunnen uitbreiden; 

• Gedurende het seizoen is gebleken dat verschillende pachters de bermen ter hoogte van 

hun percelen mee-maaien. Omdat in deze bermen en slootkanten vogels kunnen broeden 

zoals Grasmus, Roodborsttapuit, Bosrietzanger, Rietgors en Krakeend is maaien alleen 

mogelijk na 15 juli of na vrijgave van de ecoloog. Wanneer gemaaid wordt is het tevens 

belangrijk om het maaisel altijd af te voeren anders verruigd de berm juist verder met 

ongewenste ruigtekruiden. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHTSTABELLEN VASTGESTELD AANTAL TERRITORIA WEIDEVOGELS 

2017 –  2022 

 

Weidevogelgebied Veerslootslanden – Olde Maten 
 

Rode Lijst 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Primaire weidevogels (pw) 

       

Slobeend Kwetsbaar 9 10 12 9 11 11 

Zomertaling Bedreigd 2 4 3 4 6 3 

Kwartel 

  

1 4 6 1 6 

Kwartelkoning Bedreigd 

 

1 

  

2 

 

Scholekster 

     

2 1 

Kievit 

 

52 46 67 68 79 65 

Watersnip Bedreigd 2 3 3 3 1 2 

Grutto Gevoelig 11 12 27 32 47 49 

Wulp Kwetsbaar 14 13 21 15 15 17 

Tureluur Gevoelig 11 7 13 9 13 8 

Veldleeuwerik Gevoelig 

   

2 

 

1 

Gele Kwikstaart Gevoelig 6 8 9 23 9 11 

Graspieper Gevoelig 66 81 75 84 72 76 

Totaal territoria pw 

 

173 186 234 255 258 250 

        

Overige weidevogels (ow) 

       

Krakeend 

 

17 20 33 25 30 23 

Kuifeend 

 

2 3 3 6 2 

 

Paapje Bedreigd 7 2 2 

   

Roodborsttapuit 

 

16 11 17 15 6 10 

Grauwe gors Ernstig bedreigd 

    

1 

 

Totaal territoria 0w 

 

42 36 55 46 39 33 

        

Totalen territoria 

 

215 222 289 301 297 283 

 

 

 

 

 



 

 

Groene Kruispunt 

 

Rode Lijst 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Primaire weidevogels (pw) 

       

Slobeend Kwetsbaar 6 6 5 7 3 4 

Zomertaling Bedreigd - - - 1 1 - 

Kievit 

 

8 8 12 7 9 11 

Wulp Kwetsbaar - - 1 - - - 

Tureluur Gevoelig 4 4 5 3 2 2 

Gele Kwikstaart Gevoelig 3 3 5 5 4 5 

Graspieper Gevoelig 3 4 2 5 4 4 

Totaal territoria pw 

 

24 25 30 28 23 26         

Overige weidevogels (ow) 

       

Krakeend 

 

2 5 4 7 4 3 

Roodborsttapuit 

 

- - 1 - - 2 

Totaal territoria ow 

 

2 5 5 7 4 5         

Totalen territoria  

 

26 30 35 35 27 31 

 

 

 

 

 

 

  



 

BIJLAGE 2: VERSPREIDINGSKAARTEN WEIDEVOGELGEBIED VEERSLOOTSLANDEN-OLDE 

MATEN 2022 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE 3: VERSPREIDINGSKAARTEN GROENE KRUISPUNT 2022 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


