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1. Achtergrond
Onder regie van de provincie is er een Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland in de maak. De
voorbereiding gebeurt in samenspraak met de meest betrokken partijen; het plan wordt straks ook
een coproductie van zoveel mogelijk partijen. Onderdeel van het proces op weg naar een actieplan is
het verzamelen van bouwstenen in de belangrijkste gebieden waar akker- en weidevogels broeden.
Door op regionaal niveau in kaart te brengen welke verbeteringen wenselijk zijn, kan een beter
onderbouwd actieplan worden opgesteld met concrete getallen waar het gaat om inrichting en
beheer, maar ook met concrete actiepunten op het gebied van bijvoorbeeld kennis, monitoring,
opleiding, natuurinclusieve landbouw etc.
Voor u ligt een beknopt gebiedsplan of ‘verbeterplan’ waarin alle gewenste maatregelen voor de
komende – pakweg – tien jaar op een rij staan. Niet alleen voor het boerenland, maar ook voor
natuurgebieden met een weidevogeldoelstelling. Daarvoor liggen er natuurlijk al belangrijke
bouwstenen: de agrarische collectieven hebben vorig jaar verbeterplannen opgesteld en gaan dit jaar
aan de slag met breder ingestoken optimalisatieplannen. In enkele gebieden hebben ook andere
partijen verbeterplannen opgesteld. We komen daar straks op terug.
Let wel: dit plan is geen wetenschappelijk onderbouwde toekomstvisie op de akker- en weidevogels
op de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het is een plan op hoofdlijnen dat in relatief korte tijd en als
bouwsteen voor het provinciale actieplan tot stand is gekomen. Het bevat niettemin zoveel mogelijk
kwantificering van hectares en budgetten, omdat die getallen nodig waren voor het actieplan. Die
cijfers waren deels al beschikbaar vanuit bestaande verbeterplannen en zijn geactualiseerd en
aangevuld door andere gebiedspartijen. Het gebiedsplan en de getallen daarin moeten echter niet
absoluut en statisch worden opgevat voor de periode tot 2027. Denkbaar is dat het plan in de
periode tot 2027 op gezette tijden wordt geactualiseerd.
Werkwijze
Voor de gebiedsplannen zijn gebiedswerkgroepen geformeerd. Daartoe is de provincie in vijf
gebieden opgesplitst:
• de “Noordrand”: de gebieden rond Leiden, Alphen, Bodegraven en Gouda;
• Midden-Delfland;
• Krimpenerwaard en het Zuid-Hollandse deel van de Lopikerwaard;
• Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
• Zuid-Hollandse eilanden.
Bij de samenstelling van de werkgroepen hebben we gestreefd naar een evenredige deelname van
de verschillende partijen (agrarische collectieven, TBO’s, vrijwilligers, WBE’s en soms ook andere
partijen zoals gemeenten en waterschappen), een optimale inbreng van gebiedskennis en een
werkbare omvang van de groepen.
Relatie met verbeter- en optimalisatieplannen
Zoals gezegd zijn we voor dit gebiedsplan niet bij nul gestart. Zo hebben we dankbaar gebruik
gemaakt van de verbeterplannen uit 2017 van het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Voor
de investeringscomponent van dit verbeterplan is in 2017 een POP-aanvraag ingediend. Dit is op het
moment van schrijven nog niet gehonoreerd. Is dat bij het verschijnen van het actieplan wel het
geval, dan kunnen we een deel van de verbeterwensen bestempelen als ‘in uitvoering’. Is er nog
geen duidelijkheid, dan nemen we alle wensen integraal op in het actieplan.
Daarnaast werken de collectieven aan optimalisatieplannen ANLb, die zomer 2019 klaar moeten zijn.
We hebben afgesproken dat dit gebiedsplan een opstap is naar het optimalisatieplan, althans waar
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het gaat om het boerenland. Belangrijk verschil is dat dit gebiedsplan ook gaat over de
natuurgebieden met een akker- of weidevogeldoelstelling en over de relatie tussen landbouw- en
natuurgebied.
Positie Vijfheerenlanden na provinciale herindeling
Met ingang van 2019 valt de Vijfheerenlanden onder de provincie Utrecht vallen. De provincie ZuidHolland heeft echter besloten om dit deelgebied toch mee te nemen in de gebiedsplannen en in het
actieplan. Met de ‘overdracht’ aan de provincie Utrecht, die immers ook een actieplan weidevogels
heeft, valt het gebied dan in ieder geval niet tussen wal en schip.

2. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in kort bestek
Landschap
Het gebied ligt op de overgang van de veengebieden en het rivierenlandschap. Daarbij is de
Alblasserwaard een ‘klassiek’ veengebied met een grote openheid, een regelmatige verkaveling en
lange oost-west bebouwingslinten langs de veenstromen en stroomruggen. Het veen is grotendeels
bosveen, ongeschikt als brandstof, waardoor er geen turfwinning heeft plaatsgevonden en het veen
goeddeels intact is. De Vijfheerenlanden vormt de overgang naar het rivierenlandschap met meer en
bredere oeverwallen en stroomruggen. Het kent sterkere draaiingen in de linten en uiteenlopende
verkavelingsrichtingen in de kamers; het landschap heeft een meer besloten karakter met naast
grasland ook boomgaarden (er is meer klei afgezet), grienden en meer erfbeplanting.
Weidevogels
In de gebiedswerkgroep is geen consensus over de aantellen en trends, maar de beschikbare
monitoringgegevens wijzen op het volgende. In het landbouwgebied zijn de afgelopen jaren 4.206
weidevogelterritoria vastgesteld, waarvan 304 buiten de beheerde gebieden. Het collectief monitort
het beheerde land zelf en komt gemiddeld over 2016 en 2017 op een dichtheid van 52 territoria per
100 ha. De gruttodichtheid is in deze twee jaar gemiddeld 12 per 100 ha; in totaal zijn op beheerd
land 901 territoria geteld. Vergeleken met eerdere tellingen (incidenteel vanaf 2006) is de
gruttostand de laatste tien jaar per saldo afgenomen, maar lijkt de laatste jaren sprake van
stabilisatie. Op land met agrarisch natuurbeheer is de kievit licht dalend, de scholekster stabiel tot
licht dalend en de tureluur stijgend.
Sovon heeft in 2018 ongeveer de helft van het onbeheerde land geteld en komt op 89
gruttoterritoria. Voor alle onbeheerde land komt het aantal dus op ongeveer 180 territoria.
Er zijn ook enkele natuurgebieden met (mede) een weidevogeldoelstelling. Het bekendst zijn de
Donkse Laagten, een al lang bestaand reservaat van ongeveer 160 ha. Er zijn monitoringgegevens
beschikbaar vanaf medio jaren ’70. Daaruit blijkt dat het gebied vooral van belang is voor grutto en
kievit en in mindere mate voor andere steltlopers en eenden. De aantallen grutto’s en kieviten
fluctueren door de jaren heen sterk, maar vertonen per saldo een toename. De laatste jaren zijn
beide soorten stabiel op resp. 39 en 31 broedparen per 100 ha. Ook tureluur en slobeend nemen toe,
de scholekster neemt af. In het vroege voorjaar herbergt het gebied daarnaast vele duizenden branden kolganzen. Het gebied is begrensd als Natura 2000-gebied met deze twee ganzen en de kleine
zwaan als doelsoorten.
Ook elders in het gebied liggen nog enkele natuurgebieden met weidevogels van zowel SBB
(Alblasserwaard) als ZHL (Vijfheerenlanden). In de Vijfheerenlanden gaat het dan met name om
De Huibert (48 ha) en Polder Achthoven (118 ha). In De Huibert nemen de weidevogels – na een
aanvankelijke daling – weer toe. Er zijn ons geen recente gegevens bekend, maar in 2011 broedden
er 6 grutto’s. Over Achthoven hebben we geen informatie.
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Maken we een grove schatting van de totale gruttopopulatie in dit gebied, dan komen we op zo’n
1.180 broedparen: 900 op landbouwgrond met ANLb, pakweg 180 op niet-beheerde landbouwgrond
op overige landbouwgrond en circa 100 in natuurgebied (waarvan ruim 60 in de Donkse Laagten).
Daarmee is het gebied van aanzienlijk belang voor de doelstelling die de provincie hanteert (inclusief
Vijfheerenlanden minimaal 5.750 broedparen, waarvan dit gebied momenteel ruim 20% herbergt).
Beheer
Er ligt 5.000 à 5.500 ha weidevogelbeheer in het gebied (afhankelijk van de vraag of we botanisch
graslandbeheer meetellen); zie de onderstaande tabel. Daarvan ligt het merendeel in
landbouwgebied en 245 ha in natuurgebied. Van het weidevogelbeheer ‘sec’ bestaat 32% uit zwaar
beheer; tellen we het botanisch beheer mee (zoals de provincie dat doet), dan bestaat 39% uit zwaar
beheer.
Hanteren we voor de gruttopopulatie de norm van 1,4 ha ‘kuikenland’ per gruttobroedpaar, dan
voldoet het gebied (landbouw- en natuurgebied) hieraan in kwantitatieve termen ruimschoots. Het
criterium dat minimaal de helft hiervan bestaat uit kruidenrijk grasland, wordt ruim gehaald als we
het botanisch beheer meetellen. Doen we dat niet, dan is ruim 0,5 ha kruidenrijk gras per broedpaar
aanwezig (uitgaande van zo’n 200 ha kruidenrijk grasland in natuurgebied). De kwaliteit van het
‘zwaar beheer’ is echter nog voor verbetering vatbaar (zie § 3.3).
Weidevogelbeheer in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in 2018
areaal (ha)
Landbouwgebied
Weidevogelbeheer*
- legselbeheer grasland
- legselbeheer bouwland
- rustperiode (incl. kuikenvelden)
- kruidenrijk grasland
- extensieve beweiding
- plas-dras
- hoog slootpeil
Botanisch beheer
- botanisch graslandbeheer (volvelds + randen)
Totaal agrarisch weidevogelbeheer
Exclusief botanisch beheer
- aandeel zwaar beheer
Inclusief botanisch beheer
- aandeel zwaar beheer
Natuurgebied met beheertype vochtig
weidevogelgrasland (N13.01)
Totaal weidevogelbeheer

2.707
258
976
331
109
53
16
510
4.450
33%
4.960
40%
245
4.695 / 5.205

* oppervlakten excl. 804 ha ruige mest (overlapt met de overige oppervlakten)

3. Ambities en verbeterpunten
3.1 Ambities voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
De provincie heeft voor Zuid-Holland als geheel een doelstelling geformuleerd van minimaal 5.500
gruttobroedparen in 2027, hetgeen neerkomt op herstel van de stand tot het niveau van 2013-2015.
Dit betekent dat de neerwaartse trend binnen enkele jaren moet worden omgebogen naar groei.
Afgaande op de beheermonitoring en de legselgegevens van de vrijwilligers lijkt er in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de laatste jaren al sprake van stabilisatie tot lichte groei, in ieder
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geval ten opzichte van 2015. Niettemin wordt ruimte gezien voor verdere verbetering en op zijn
minst consolidatie van de huidige populatie. Daarom formuleren we voor de volgende ambities:
• versterken en plaatselijk uitbreiden van bestaande weidevogelclusters door uitbreiding en waar
nodig ‘verzwaring’ van het beheer. Het accent daarbij ligt op het creëren van extra
voedselbiotoop (plas-dras en kruidenrijk grasland van goede kwaliteit);
• die uitbreiding vindt onder meer plaats door actieve(re) bescherming van enkele kernen die nu
buiten de begrenzing liggen, maar die (met gericht beheer) interessant zijn voor de grutto en met
name ook voor andere soorten weidevogels (kievit en scholekster);
• verdere verhoging van de reproductie van de grutto;
• vergroting van het aantal weidevogelvrijwilligers;
• verhoging van het kennisniveau van de grondgebruikers en extra financiële prikkels voor goede
resultaten.
De maatregelen om deze ambities waar te maken, beschrijven we in de volgende paragrafen.
Hoeveel grutto’s kunnen we verwachten als alle maatregelen in dit plan worden uitgevoerd? De
gebiedswerkgroep is hierover enigszins verdeeld. Behoud van de huidige pakweg 1.200
gruttobroedparen wordt mogelijk geacht, maar groei is onzeker. Volgens sommigen is nog flinke
groei mogelijk, met wel 30 à 40%. Anderen zijn minder optimistisch en koppelen de kansen voor
groei aan de bredere ontwikkeling van de landbouw in de komende tien jaar (zie § 3.2).
3.2 Gebiedsoverstijgende verbeterpunten (los van beheer en inrichting)
Vanuit de gebiedsbijeenkomst en de schriftelijke inbreng van enkele andere personen en partijen
kwamen de volgende meer algemene verbeterpunten naar voren:
1. De subsidiestelsels voor natuur- en landschapsbeheer (ANLb en SNL) gaan uit van ‘harde’ grenzen
tussen landbouwgebied, leefgebied open grasland en natuurgebied. Daardoor kost het steeds
meer moeite om te concurreren met een intensiverende landbouw en neemt de spanning met de
‘omgevingsfactoren’ (waterpeil, maaibeheer, predatie) toe. We moeten over de hele linie toe
naar een meer natuurinclusieve of kringlooplandbouw met ‘zachtere’ grenzen tussen landbouw
en natuur en betere basisvoorwaarden voor weidevogels. De keten (prijsafspraken over
weidevogelbeheer) en het nieuwe GLB kunnen hieraan belangrijke bijdragen leveren.
2. Er zijn in het gebied al interessante keteninitiatieven zoals Groene Cirkel kaas, het initiatief van De
Graafstroom met Albert Heijn en een pilot van de Duurzame Zuivelketen. En er zijn individuele
initiatieven zoals kaasboerderij Booij met een eigen afzet aan selecte restaurants in Rotterdam.
De overheid kan zulke initiatieven actief stimuleren en (in de aanloopfase) faciliteren.
3. In het verlengde daarvan: de hernieuwde aandacht voor de bodem, voor grondgebondenheid en
voor klimaat (bodemdaling, CO2-emissie) kan op de langere termijn ook betere randvoorwaarden
opleveren voor weidevogels.
4. Beweiding zorgt voor een verbetering van de opgroeibiotoop voor de weidevogelkuikens, maar op
een aantal bedrijven staan de koeien binnen. De keten kan een stimulerender rol dan nu spelen in
het stimuleren van weidegang (verhogen weidemelktoeslag).
5. Er is een betere samenwerking nodig tussen landbouw, collectieven, TBO’s, vrijwilligers,
waterschap en RWS om tezamen alles op alles te zetten voor de weidevogels. En aan een betere,
meer transparante communicatie om te leren van de dingen die fout gaan en om succesjes beter
voor het voetlicht te brengen.
6. Het is gewenst dat het controle- en sanctieprotocol van het ANLb-subsidiestelsel (er zijn inmiddels
duizenden beheeractiviteiten gecontroleerd) zo wordt omgevormd dat het lokaal maatwerk en
innovatie bevordert in plaats van bestraft. Nu zijn de beheerders kopschuw om meer naar bevind
van zaken te handelen.
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7. Er is een betere ondersteuning nodig van de beheerders. De vrijwilligers kunnen daarin een rol
spelen (zie ook § 3.3), maar ook het nieuwe beheerteam van het collectief (zie verderop).
8. Een betere structuur van de vrijwilligersgroepen is gewenst, waarbij meer systematisch feedback
van de vrijwilligers wordt verzameld, gebundeld en gedeeld. Bijvoorbeeld door het opzetten van
een bestuursstructuur binnen de weidevogelwerkgroep van de natuur- en vogelwacht.
9. Er bestaat scepsis over de effecten of effectiviteit van nieuwe technieken zoals drukdrainage (de
‘derde generatie’ onderwaterdrainage) en drones voor weidevogels. Zulke technieken moeten
niet op voorhand worden afgewezen, maar goed worden onderzocht.
10. De predatiedruk moet goed in beeld worden gebracht, zodat passende maatregelen kunnen
worden toegepast (op basis van een op te stellen predatiebeheerplan). Tegelijk moeten
onomstreden maatregelen niet hoeven wachten op de uitkomsten van onderzoek. De
weidevogelvrijwilligers melden een toenemende predatie door een bont scala aan
luchtpredatoren (m.n. zwarte kraai, blauwe reiger, ooievaar) en grondpredatoren (m.n. vos,
verwilderde kat, wezel, bunzing, hermelijn).
11. De partijen moeten meer samen optrekken in het zoeken naar passende financiering voor extra
beheer en voor eenmalige investeringen. Nu blijkt bijvoorbeeld dat het POP3 niet bijster
geschikt is als financieringsinstrument.
3.3 Verbeterpunten inrichting en beheer
Algemene strategie
Kijken we naar de huidige locatie van de weidevogelterritoria (bijlagen 1 en 2), dan valt het volgende
op:
- er liggen duidelijke ‘clusters’ van weidevogelterritoria verspreid door het hele gebied. Het gaat
om vele tientallen clusters met vaak tussen de 10 en 30 gruttobroedparen. Er zijn wel enkele
plekken met relatief hoge dichtheden, maar er zijn maar weinig ‘lege’ gebieden. Enkele clusters
liggen buiten de ANLb-begrenzing (leefgebied open grasland);
- volgens ‘Beheer op Maat’ zijn grote delen van het gebied niet optimaal geschikt voor weidevogels.
Er wordt wel gesuggereerd (ook in de gebiedswerkgroep) om het beheer sterker te concentreren
in gebieden met optimale abiotische omstandigheden (met name qua drooglegging), maar de
spreiding van territoria laat geen concentratie zien in de nattere delen van het gebied (met name
de westelijke helft van de Alblasserwaard is laaggelegen). De vogels gedragen zich dus niet
helemaal zoals je op basis van de abiotiek zou verwachten;
- veel weidevogelclusters (‘hotspots’) zijn behoorlijk gedekt met beheer, behalve natuurlijk die
buiten de begrenzing, en in de dichtbevolkte clusters ligt vaak ook relatief veel ‘zwaar beheer’. Op
enkele plaatsen ligt er relatief veel beheer in dunbevolkte gebieden of ligt er zwaar beheer op
ongunstige locaties (langs wegen, kaden met bomen, bij bosjes of bebouwing). Hoewel de
verdeling tussen licht en zwaar beheer op gebiedsniveau redelijk op orde lijkt, is hier plaatselijk
nog verbetering mogelijk. Met name ‘nat biotoop’ is nog wat ondervertegenwoordigd.
Dit roept de strategische vraag op: proberen we het beheer sterker te concentreren in de
lagere/nattere delen van het gebied, in de hoop dat de vogels volgen, of nemen we de huidige
weidevogelclusters als uitgangspunt en zetten we alles op alles om de condities hier te verbeteren en
het aantal ‘topmozaïeken’ te vergroten, met name door toename van nat biotoop (plas-dras, hoog
peil) en kruidenrijk grasland? In dit plan is uitgegaan van de tweede strategie, omdat die beter recht
lijkt te doen aan de plaatstrouw van de vogels, de motivatie van boeren en vrijwilligers en een
kosteneffectieve besteding van beheergeld. Behalve op ‘top-mozaïeken’ zou daarbij ook met
voorrang kunnen worden ingezet op ‘top-bedrijven’ qua motivatie en vakmanschap.
Verbeteringen inrichting
1. Uitbreiding van het areaal nat biotoop in landbouwgebied. En wel op drie manieren:
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a. Sterke uitbreiding van het aantal plas-draslocaties: van 70 naar pakweg 200. Uiteindelijk
streven is: minimaal één plas-dras per deelnemer aan het weidevogelbeheer (ruim 200) en
méér op plekken met hoge dichtheden.
b. Uitbreiding van het areaal met hoog peil. Aanvankelijk experimenteel, door uitvoering van een
kleinschalige pilot, en bij gebleken succes op een grotere oppervlakte. Naast praktijksucces zijn
hiervoor ook nodig:
- een hogere, marktconforme vergoeding voor deze beheermaatregel. De huidige vergoeding
is absoluut niet stimulerend;
- toestemming van, c.q. een nieuwe beleidslijn bij het waterschap. Er wordt nu vaak geen
vergunning verleend omdat peilverhoging ten koste gaat van de bergingscapaciteit. Met
maatwerk en wellicht compenserende maatregelen is wellicht meer mogelijk dan nu
gedacht.
c. Aanleg van drukdrainage op 45 ha. Het effect hiervan op weidevogels is niet goed bekend, dus
dit kan het best als pilot worden uitgevoerd waarbij de effecten op weidevogels goed worden
gemonitord. Inmiddels is hiernaar ook in Noord-Holland onderzoek gestart.
2. Reservaat de Donkse Laagten herbergt weliswaar een vitale weidevogelpopulatie, maar is relatief
klein (160 ha) om een duurzaam weidevogelkerngebied te vormen. SBB zou het reservaat graag
met zo’n 70 ha zuidwaarts uitbreiden. Bij andere gebiedspartijen ligt dat gevoelig en er ligt in het
gebied geen NNN-taakstelling meer. Alternatief is om aan de zuidkant van het gebied inrichting en
beheer van boerenland zo ver mogelijk te optimaliseren en het beheer binnen en buiten het
reservaat zorgvuldig af te stemmen. Hiervoor zal overleg tussen SBB, collectief en betrokken
boeren worden georganiseerd. Daarin kan worden bezien welke maatregelen gewenst en
haalbaar zijn en wat de boeren kan worden geboden. Wellicht kan hierbij ook de bescheiden
oppervlakte (6 ha) RWS-compensatiegrond die nog beschikbaar is hierbij een rol spelen.
3. Optimalisering van het peilbeheer in de Donkse Laagten voor weidevogels. Terwille van de Natura
2000-doelsoorten (ganzen en kleine zwaan) staat het waterpeil hier de gehele winterperiode tot
aan het maaiveld. Aanvankelijk werd gedacht dat dit ook de weidevogels ten goede kwam, maar
het peilbeheer blijkt te leiden tot achteruitgang van het bodemleven en van de vegetatie
(waardoor plaagsoorten gaan domineren) en tot sterke deformatie van slootoevers door het
massaal in- en uittreden van ganzen en smienten onder zeer natte omstandigheden. Een
getemperd winterpeil (10 cm onder maaiveld) en een hoog voorjaarspeil sluit beter aan bij
duurzaam weidevogelbeheer.
4. Plaatselijk staat niet-waardevolle beplanting die storend is voor de weidevogels, bijvoorbeeld
populierenbeplanting langs wegen die in de ruilverkaveling is aangelegd. Bij de keuze van te
verwijderen beplanting moet ook worden gelet op de landschappelijke geschiedenis: bosschages
horen wel in het gebied thuis, losse bomen of laanbeplanting niet.
Verbeteringen beheer
1. Allereerst is een grondige gebiedsanalyse gewenst, waarbij gegevens over de territoria
(monitoring), de ligging en aard van het beheer en de abiotische omstandigheden worden
gecombineerd, resulterend in een (nog) beter beargumenteerd voorstel voor de situering van
beheermaatregelen. Zo kan het beheer plaatselijk nog beter ‘de vogels volgen’. Omdat de
weidevogel-hotspots niet statisch zijn (o.a. door predatie), speelt last-minutebeheer hierin een
grotere rol dan nu.
2. De provincie heroverweegt de begrenzing van het leefgebied open grasland. Het collectief zou het
liefst het gehele gebied begrenzen. Ten eerste omdat enkele kansrijke clusters nu buiten de
begrenzing zijn gelegen, ten tweede omdat het collectief heeft bewezen het beheer selectief te
kunnen inzetten op kansrijke plekken, een werkwijze die met dit verbeterplan nog verder wordt
versterkt.
3. Er komt een sterkere beheerregie op het agrarisch natuurbeheer, en wel langs drie sporen:
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

- door groepsgewijze intekening op het beheer op ‘clusterniveau’ (zeker waar het gaat om
topmozaïeken), in het bijzijn van collectief, boeren, vrijwilligers en in de buurt van reservaten
ook de TBO’s. Het collectief heeft hiermee in 2018 al geëxperimenteerd;
- jaarlijkse optimalisering van de situering van het beheer. Eind 2018 start het collectief met een
‘beheerteam’ dat zo nodig bindende beslissingen kan nemen over de situering en desnoods
zelfs de beëindiging van beheer;
- een nieuwe rol voor vrijwilligers: in overleg met het beheerteam begeleiden en adviseren van
boeren over de bescherming van nesten en kuikens en de toepassing van last-minutebeheer.
Het areaal kruidenrijk grasland wordt verdubbeld (van ruim 300 naar ruim 600 ha), zodat er –
inclusief botanisch beheer en reservaatland – 1 ha kruidenrijk land per gruttobroedpaar aanwezig
is. De verdubbeling krijgt deels vorm door uitbreiding van zwaar beheer en deels door omvorming
van bestaande maaidatumovereenkomsten. De kwaliteit van het kruidenrijke land wordt
gewaarborgd, c.q. verbeterd door:
- intensievere begeleiding van deelnemers gedurende het verschralingstraject (voor de
inhoudelijke voeding heeft het collectief reeds een werkgroep kruidenrijk grasland in het leven
geroepen);
- als er (tweede voorkeur) wordt ingezaaid of doorgezaaid: selectie van geschikte(re) mengsels
en selectie van stukken die in aanmerking komen (niet de reeds botanisch waardevolle);
- herzien van de beheerbepalingen en vergoeding voor botanische randen. Nu wordt een deel
meegemaaid bij de eerste snede, ook als vorm van verschralingsbeheer (er zit geen maaidatum
in de voorwaarden); op den duur moeten ze ook later worden gemaaid om van grotere
betekenis te worden voor weidevogels als voedselbiotoop (bloei = insecten) en voor rust en
dekking na de eerste snede op het aanpalende perceel.
Het collectief maakt ook ‘reguliere’ maaidatumpercelen geschikter voor vogels (minder zwaar
gewas) door te bevorderen dat er voor de eerste snede geen bemesting plaatsvindt, behalve met
ruige mest.
Het collectief verkent de mogelijkheden voor sterkere resultaatprikkels en past de meest
belovende zo snel mogelijk toe. Bijvoorbeeld:
- herzien / sterker differentiëren van de mozaïektoeslag om een sterkere spreiding van
maaidata, c.q. optimale mozaïeken van gemaaid en beweid land en/of rust op bouwland te
bevorderen;
- resultaatbeloning naar kruidenrijkdom.
Het legselbeheer wordt drastisch herzien:
- er komt een minder sterk accent op legsels zoeken (ook om de predatiekans te verkleinen) en
een sterker accent op bescherming door onder meer last-minutebeheer via globale tracering
van de legsels (bijv. met een drone). Op land dat actief wordt verschraald (door intensief te
maaien; zie punt 4) wint legselbeheer overigens tijdelijk juist aan betekenis;
- de wens bestaat om op ook op land met legselbeheer (c.q. last-minutebeheer) ruige mest te
brengen. Daarvoor is nu binnen het ANLb geen vergoeding mogelijk;
- daar waar legselbeheer blijft plaatsvinden door uitsparen van ‘nestenclaves’, wordt de legsels
meer kans gegeven door de enclaves langer te laten staan dan nu gebruikelijk is en door
rondom clusters van nabijgelegen nesten een groter stuk te laten staan (zo mogelijk binnen
het ANLb, bijv. door inzet van kuikenvelden);
- de resultaatbeloning aan vrijwilligers (vergoeding per gevonden legsel) wordt omgevormd tot
een systeem dat past bij de nieuwe situatie.
Hiermee verandert ook de rol van de vrijwilligers in de bescherming (zie verderop): ze worden
minder legselzoekers en meer de begeleiders van het beheer in het veld.
Bij bescherming op maïsland wordt rust tot 15 mei sterk gestimuleerd (substantieel hogere
vergoeding), inclusief beweiding rondom het maïsland.
Daarnaast verkent het collectief de mogelijkheden van specifieke graslandmaatregelen voor de
kievit, zoals het creëren van zwarte grond op maailand, dat ook aantrekkelijk is voor andere
(zang)vogels.
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Overige verbeterpunten
1. Ten aanzien van de weidevogelvrijwilligers:
a. werving van extra vrijwilligers. Er zijn nu ongeveer 35 actieve vrijwilligers voor ruim 300
bedrijven, dat is (veel) te weinig;
b. ondersteuning en opleiding van vrijwilligers, inzet van drones en een bredere toepassing van
GPS;
c. hervorming van de rol en organisatie van vrijwilligers. Er komt een sterker accent op
begeleiding dan op nesten zoeken. De vrijwilligers stellen onder verantwoordelijkheid van de
Natuur- en Vogelwacht een werkgroep samen, gevormd door de meest ervaren vrijwilligers.
Elk werkgroepslid krijgt een aantal vrijwilligers onder zich.
2. Ondersteuning en opleiding van boeren bij het weidevogelbeheer, via de bestaande
communicatiemiddelen (waaronder veldbezoeken) en door het aanbieden van een cursus.
Onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld: herkennen van soorten, nesten opzoeken en beschermen,
nestregistratie op stalkaarten en perceelschetsen, gezinnen opzoeken en beschermen, quick scan
beheermonitoring, mozaïekbeheer, vogelgericht maaibeheer, last minute beheer en opplussen
van maaidatumbeheer.
3. Intensiveren van de communicatie (website, contact met loonwerkers, onderwijs etc.).
4. Er zijn tientallen ‘top-weidevogelbedrijven’. Deze kunnen prominenter dan tot dusverre een rol
spelen in de scholing van beheerders en in de communicatie (‘goed nieuws’).
5. Onderzoek is gewenst naar:
- de effectiviteit van plas-dras, zoals ook in Eemland is gebeurd (vervolgonderzoek met zenders
i.s.m. de WUR);
- de effectiviteit van kruidenrijk grasland en botanisch beheer met het oog op insecten (i.s.m. de
Vlinderstichting);
- al aan de orde geweest: optimale inzet van drukdrainage voor weidevogels (pilot).
6. Er zijn in het gebied nog extra ‘rode’ functies gepland. De verstedelijkingsdruk bepaalt mede de
prioritering van gebieden (zie terug). Daarnaast is het gewenst om te verkennen of er een betere
planologische bescherming mogelijk is met behoud van de agrarisch bestemming.
7. Daar waar substantiële weidevogelclusters (met bijv. meer dan 10 grutto’s) buiten de
leefgebiedsbegrenzing liggen, verruimt de provincie de begrenzing. Een andere optie is om het
mogelijk te maken dat bijvoorbeeld 10% van het budget buiten de begrenzing mag worden
besteed, maar de provincie geeft aan dat dit een lastiger spoor is (vereist aanpassing van de
verordening en Brusselse goedkeuring).

4. Wie is aan zet?
In de tabel hieronder is een samenvatting gemaakt van de gewenste acties waarbij steeds is
aangegeven welke partijen daarbij aan zet zijn.
Acties versus actoren
verbeteren inrichting
uitbreiding en verbetering beheer
verminderen predatiedruk
werving en opleiding vrijwilligers
betere afstemming beheer
landbouw- en natuurgebied
communicatie en educatie
aanpassen begrenzingen ANLb

collectief

TBO

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

vrijwilligers

+
+
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+

provincie
+
+
+
+
+
+
+

waterschap
+

WBE

+

+

+

5. Kostenbegroting
Hierbij is een onderscheid gemaakt in:
- jaarlijks terugkerende kosten (voor bijv. beheer);
- eenmalige kosten zoals investeringen.
De uitvoeringskosten (overhead) zijn in de onderstaande bedragen inbegrepen.
5.1 Jaarlijkse extra kosten landbouwgebied
De jaarlijkse extra kosten (vooral extra beheer) zijn :
- verdrievoudiging plas-dras = 110 ha extra à € 3.200,- = € 352.000 per jaar;
- verdubbeling kruidenrijk grasland = 350 ha extra à € 1.850,- = € 647.500,- Omdat de uitbreiding
deels bestaat uit omgevormd maaidatumbeheer, stellen we het bedrag wat naar beneden bij op €
500.000,-;
- omvorming van legselbeheer naar last-minutebeheer (kuikenvelden): 300 ha à € 800,- = €
240.000,- opplussen overige zwaar beheer: € 250.000,De totale jaarlijkse extra kosten komen daarmee op circa € 1.342.000,-.
5.2 Jaarlijkse extra kosten natuurgebied
Omdat de gehele Donkse Laagten zijn aangemeld onder het SNL-N, gaan we ervan uit dat de omslag
naar hooilandbeheer binnen de standaardvergoeding past.
5.3 Eenmalige kosten landbouwgebied
In het verbeterplan van 2017 zijn eenmalige kosten begroot op € 1,45 mln. In onderstaande
begroting zijn de extra kosten (bovenop de POP-aanvraag van 2017) opgenomen:
1. Inrichtingskosten: € 393.000,-, te weten:
a. 50 plas-draslocaties (plas-draspompen, inzaai, uitvoeringskosten, onderhoud): € 302.500,-;
b. zaaizaad kruidenrijk grasland: € 90.500,-.
2. Opstellen predatiebeheerplan (incl. eventueel benodigd onderzoek): € 50.000,-.
3. Kennis, monitoring, onderzoek: € 265.000,-, te weten:
a. ontwikkeling nieuwe beheerpakketten: € 4.000,b. pilot drukdrainage op 45 ha x 3.000,- = € 135.000 + 25.000 monitoring = € 160.000,c. kennisverbreiding, scholing: € 15.500,d. gegevensanalyse monitoring + beheer: € 5.500,e. aanvullende monitoring: € 11.000,f. aanschaf twee drones: € 60.000,g. cameravallen, potvallen etc.: € 9.000,4. Communicatie en educatie: € 97.000,-, te weten:
a. overleg etc., afstemming: € 20.000,b. communicatieproducten: € 27.000,c. overleg wbe’s, loonwerkers: € 6.000,d. website BoerenNatuur Zuid-Holland: € 28.000,e. ondersteuning werving en opleiding vrijwilligers: € 16.000,Het totaal komt daarmee op € 806.000,-.
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5.4 Eenmalige kosten natuurgebied
De enige post is hier het optimaliseren van het peilbeheer in de Donkse Laagten. Aangezien SBB het
peilbeheer hier in eigen hand heeft, zijn hiermee geen extra koste gemoeid. In de twee andere
natuurgebieden met weidevogels (De Huibert en polder Achthoven) is het peilbeheer op orde.
5.5 Totale kosten
Totale jaarlijkse extra kosten (zie ook de tabel, afgerond op duizenden euro’s): € 1.342.000,-.
Totale eenmalige kosten: € 805.000,-.
ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN
Jaarlijkse kosten
1. Extra beheer en verzwaring beheer landbouwgebied
2. Extra beheer natuurgebied
3. Onderhoud ‘infrastructuur’ landbouwgebied
4. Extra monitoringsinspanningen (weidevogels + predatoren)
5. Extra communicatie- en educatie-activiteiten
Totaal jaarlijkse kosten
Eenmalige kosten
1. Inrichtingskosten landbouwgebied
2. Inrichtingskosten natuurgebied
3. Opstellen predatiebeheerplannen, predatiemaatregelen
4. Monitoringsuitrusting, kennis, onderzoek
5. Communicatie en educatie
Totaal eenmalige kosten

kosten (€)
1.342.000
----1.342.000
393.000
-50.000
265.000
97.000
805.000

Budgettaire gevolgen van de provinciale grenswijziging
De kosten voor de Vijfheerenlanden drukken straks niet meer op de Zuid-Hollandse begroting. Met
het agrarisch natuurbeheer in dit deelgebied is nu ongeveer € 1 mln. per jaar gemoeid, waarvan bijna
€ 0,7 mln. voor weidevogels. Ook van de begrote extra kosten (tabel hierboven) komt straks in
beginsel ongeveer een derde bij Utrecht terecht.
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Bijlage 1. Ligging agrarisch natuurbeheer t.o.v. territoria
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Bijlage 2. ‘Weidevogel-hotspots’ versus ligging beheer
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