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1]. Inleiding en opdracht omschrijving. 
 

1.1. Inleiding. 
In het kader van de pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard zijn voor een periode van tweemaal  
drie jaar gronden in de polders de Nesse en Kattendijksblok in tijdelijk gebruik gegeven door de 
provincie Zuid-Holland aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard. In de overeenkomst omtrent deze pilot is opgenomen dat in 2015 een 
tussentijdse evaluatie dient te worden uitgevoerd.  
 
Zowel stichting het Zuid-Hollands Landschap als de Natuur Coöperatie Krimpenerwaard hebben 
Bui-tegewoon, groenprojecten opdracht gegeven de benodigde inventarisaties hiervoor uit te 
voeren. Daar polder de Nesse nagenoeg geheel in eigendom en of beheer is bij de organisaties 
wordt deze polder gebiedsdekkend geïnventariseerd.  
Polder Kattendijksblok is slechts gedeeltelijk in eigendom / beheer bij genoemde organisaties. 
Provincie Zuid-Holland heeft zich bereid verklaard de financiering van de inventarisatie van de 
overige percelen in de polder te verzorgen, zodat ook polder Kattendijksblok integraal onderzocht 
kan worden. 
 
1.2. Opdracht omschrijving. 
Uitvoering van de inventarisaties dient zodanig te worden uitgevoerd dat de polders 
Kattendijksblok en de Nesse gebiedsdekkend en op uniforme wijze worden geïnventariseerd ten 
bate van de tussentijdse evaluatie Pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard.  
 
De inventarisaties dienen aan te sluiten bij de nulmeting t.b.v. de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard 2013 & 2014 (Bui-tegewoon, 2013-06, Bui-tegewoon, 2015-03 & Duivenboden-natuur, 2013) en de 
grasland inventarisaties ten bate van het Zuid-Hollands Landschap uit 2014 (Bui-tegewoon, 2014-11) zo 
dat een vergelijking tussen jaren mogelijk is.  
 
Met betrekking tot weidevogels dient te worden gewerkt conform de door BIJ12 (van Beek, et al, 2013) 

genoemde systematiek voor inventarisaties van SNL gebieden. De inventarisatie dient voor het 
onderdeel weidevogels mede door de provincie te kunnen worden gebruikt ten bate van de 
zogenaamde ‘nulmeting weidevogelgebieden Zuid-Holland’. 
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2]. Gebied.  
 
2.1. Ligging en oppervlakte. 
Het te inventariseren gebied betreft de polders Kattendijksblok in Gouderak en het ten zuiden van 
de Nesse Tiendweg gelegen deel van polder de Nesse in Ouderkerk aan den IJssel.  
Het gebied is gelegen aan de noordzijde van de Krimpenerwaard en weer gegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1.     ligging van in de inventarisatie betrokken (deel) gebieden. 

 

Polder / Gebied 
Totaal  

oppervlakte 
Oppervlakte 

ZHL 
eigendom 

Oppervlakte 
ZHL  

pilot-beheer 

Oppervlakte 
NCK  

pilot-beheer 

Oppervlakte 
particulier 
eigendom 

      De Nesse 320 223 63 25 9 

Kattendijksblok 345 46 0 84 215 

      Totalen 665 269 63 109 224 

      Tabel 1  Eigendom en beheer geïnventariseerde (deel) gebieden. 

 
 
2.2. Polder de Nesse. 
Polder de Nesse is een diepe polder (1200 meter westzijde tot 1800 meter oostzijde) die is 
gelegen tussen de Hollandse IJssel en de Ouderkerkse Landscheiding. 
De polder wordt van west naar oost doorsnede door de Nesse Tiendweg en de 
Veenwetering. Aan de westzijde wordt het gebied begrenst door de Berkenwoudse Boezem 
aan de oostzijde vormt de lokale weg Schaapjeszijde de begrenzing. Het Zuid-Hollands 
Landschap heeft het grootste deel van de reservaat begrenzing in eigendom en beheer 
(ca.286 ha), wat gelegen is tussen de Nesse Tiendweg en de Ouderkerkse landscheiding. 
Hiervan bedraagt circa 223 ha eigendom en wordt 63 ha in een pilotproject via tijdelijk 
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gebruik van de provincie Zuid-Holland beheerd. Naast de percelen in beheer van het Zuid-
Hollands Landschap wordt op circa 25 hectare natuurbeheer gevoerd door de Natuur 
Coöperatie Krimpenerwaard in het kader van genoemd pilotproject i.s.m. de provincie Zuid-
Holland. Slechts enkele percelen hebben nog een particuliere eigenaar (figuur 2).  
 
De Nesse Tiendweg heeft langs het oostelijke deel een tamelijk dichte begroeiing van 
knotbomen en elzenstoven. Het westelijke deel is open met lokaal wat (knot)bomen en 
stoven. In het centrale polderdeel zijn door het Zuid-Hollands Landschap in de winter 
2012/2013 een aantal grote schietwilgen langs de Veenwetering verwijderd om de openheid 
van het landschap te vergroten t.b.v. weidevogeldoelstellingen. In 2013 is door de Natuur 
Coöperatie Krimpenerwaard een kleine centraal gelegen houtopstand afgezet. 
 
In het noordoostelijke deel is een elzensingel aanwezig van circa 300 meter lengte die haaks 
op de Tiendweg is gesitueerd. In het zuid-westelijk deel ligt een tamelijk groot geriefbos dat 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw is aangelegd door een agrariër met belangstelling 
voor natuur en landschap. Slechts lokaal is een enkele solitaire boom of struik aanwezig. De 
aaneengesloten open ruimte bedraagt circa 230 hectare welke door gerichte ingrepen is te 
vergroten naar meer dan 300 hectare. 
 

 
Figuur 2.  Polder de Nesse en status van de percelen. 

 
 
De bodem wordt gevormd door een klei op veengrond. Het kleidek is hierbij relatief dun in 
het uiterste noordoostelijke en zuidwestelijke deel. In het westen is een stroomrug zichtbaar 
in het landschap en bedraagt het kleidek lokaal meer dan 80 cm. De drooglegging volgt de 
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loop van de stroomrug en neemt naar het zuiden af. Het noordoostelijke en zuidwestelijke 
deel heeft de kleinste drooglegging die lokaal minder dan 30 centimeter bedraagt. Ter 
hoogte van de stroomrug loopt de drooglegging lokaal tot bijna een meter op. De gemiddelde 
drooglegging ligt tussen 40- en 45 cm. Het vigerend polderpeil in polder de Nesse bedraagt 
 – 2.59 meter NAP. De sloten zijn tamelijk breed en lokaal zijn enkele brede watergangen 
aanwezig. Van west naar oost neemt de slootbreedte geleidelijk af. Opmerkelijk is de hoge 
dichtheid van krabbenscheer langs de Nesse Tiendweg en in het westelijke deel van de 
polder. Hier bedraagt de bedekking op veel plaatsen 75-100%. 
 
 
2.3. Polder Kattendijksblok. 
Polder Kattendijksblok is te karakteriseren als een typische veenweidepolder, met lokaal wat 
kleine bosjes en plaatselijk een solitaire boom. Aan de noordoostzijde van polder Kattendijk 
ligt de Kattendijksblokboezem. Een voormalig boezemland dat sedert circa 60 jaar terug 
begroeid is geraakt met nat elzenbos en al vele jaren in eigendom en beheer bij de Stichting 
het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied herbergt o.a. een kolonie aalscholvers van circa 
160 broedpaar, een groot aantal broedpaar grauwe gans en een ruiconcentratie krakeend. 
Daarnaast is het bos van belang als broedgebied voor tal van bosvogels en als slaapplaats 
van blauwe reigers en grote zilverreigers in het winterhalfjaar (Buisman & Terlouw, 2011). 
 
De noordwest grens wordt gevormd door het bebouwingslint van de dijk langs de Hollandse 
IJssel, de Kattendijk. In het zuidwesten vormt de weg Schaapjeszijde met een lokaal belang 
de begrenzing. De Schaapjeszijde heeft aan weerszijde een begroeiing van gemiddeld zes 
meter hoge elzenstoven. De zuidoostzijde wordt gevormd door de landscheidingswetering op 
de grens tussen de polders Achterbroek en Kattendijk. 
Van oost naar west wordt het gebied doorsneden door de Gouderakse Lange Tiendweg, een 
dwarsverbinding afkomstig uit de ontginningsgeschiedenis van het gebied die is begroeid 
met elzen- en essenstoven en knotbomen. Deze Tiendweg compartimenteert de open ruimte 
van polder Kattendijksblok en maakt het ecologisch tot twee afzonderlijke deelgebieden. Het 
noordelijke deelgebied meet circa 100 hectare en het zuidelijke deelgebied circa 150 
hectare.  
 
Natuur Coöperatie Krimpenerwaard beheerd hier 84 hectare in de pilot natuurbeheer voor de 
provincie Zuid-Holland. Het Zuid-Hollands Landschap heeft circa 46 hectare in eigendom en 
beheer. In totaal wordt op circa 35% van het gebied een beheer vanuit een natuurdoelstelling 
gevoerd. Het overige deel van de polder bestaat uit agrarisch grasland met een gangbaar 
beheer, waarvan een deel recent is verworven door de provincie Zuid-Holland. 
 
Het gedeelte ten noorden van de Tiendweg kent een houtopstand in het meest westelijke 
deel. Het betreft een klein bosje rond een plasje. Evenwijdig aan de Tiendweg staan enkele 
solitaire bomen waaronder twee karakteristieke, circa 65 jaar oude, essen op circa 50 meter 
afstand van de Tiendweg. Het gedeelte ten zuiden van de Tiendweg vormt een grote open 
ruimte. Door de Natuur Coöperatie Krimpenerwaard zijn enkele struwelen en solitaire bomen 
in de winter 2013-2014 verwijderd om deze ruimte te vergroten en te optimaliseren voor de 
weidevogeldoelstelling. Deze open ruimte wordt versterkt doordat ook de zuidelijk 
aangrenzende polder Achterbroek slechts weinig opgaande begroeiing kent. 
 
De bodem wordt gevormd door een klei op veengrond die afneemt van circa 80 cm klei dek 
aan de noordwestzijde tegen de rivierdijk naar circa 20 cm aan de zuidgrens. De 
drooglegging van het gebied bedraagt circa 70 centimeter in het uiterste noordwesten en 
neemt zowel naar het oosten als het zuiden af. In het deelgebied ten zuiden van de 
Tiendweg bedraagt de gemiddelde drooglegging circa 35 centimeter. Door het gebied is 
lokaal een voormalige stroomrug als lichte verhoging in het maaiveld zichtbaar. Het vigerend 
polderpeil in polder Kattendijk bedraagt -2.61 meter NAP. 
De sloten zijn overwegend smal en lopen naar de zuidzijde van de percelen veelal af in 
breedte. De gemiddelde breedte bedraagt circa 3 meter, maar bedraagt aan de zuidzijde 
veelal minder dan 2 meter. Lokaal zijn enkele bredere sloten aanwezig. 
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         Figuur 3.  Polder Kattendijksblok  en status van de percelen. 
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3]. Organisatie en werkwijze inventarisaties. 
 
3.1. Voorbereidingen. 
Voorafgaand aan de inventarisaties is een oriënterend veldbezoek gebracht waarbij 
looproute, toegankelijkheid en overige zaken ten bate van de daadwerkelijke 
inventarisatiebezoeken zijn opgenomen. Aan de hand van deze gegevens is een 
inventarisatieroute opgesteld.  
Tijdens het oriënterend veldbezoek is tevens informatie verzameld omtrent drooglegging, 
waterpeilen, houtopstanden, wegen en overige relevante zaken ten bate van de algemene 
hoofstukken en voor de interpretatie van de verzamelde gegevens. Aanwezige ‘grote’ 
boomnesten zijn ingetekend zodat die later in het seizoen zijn terug te vinden ten bate van 
de registratie van de aanwezige predators in het gebied. Na het oriënterend veldbezoek zijn 
de beoogde looproute en te bemonsteren percelen op bodemleven doorgenomen met een 
vertegenwoordiger van de opdrachtgever. In dit gesprek zijn waar relevant overige zaken als 
benodigde vergunningen, informeren grondgebruikers, niet betreedbare percelen of 
terreindelen, parkeer mogelijkheden en overige van belang zijnde zaken doorgesproken. 
 
 
3.2. Veldwerk en methodieken. 
3.2.1. Plas-draspercelen.  
Van de op zuurgraad en bodemleven bemonsterde plas-dras percelen is het gebruik door 
vogels vastgelegd door minimaal eenmaal per 3 weken een telling van de aanwezige vogels 
uit te voeren. Plas-dras tellingen hebben plaatsgevonden vanaf half februari tot begin april. 
De tellingen zijn steeds aan het begin of het einde van de dag uitgevoerd om het optimum 
van plas-dras gebruik te benutten. Plas-dras locatie i.r.t. telpunt bepaalde de keuze van het 
tijdstip, waarbij de meest gunstige waarneem omstandigheden i.r.t. de zonnestand bepalend 
is geweest. Van de grutto zijn naast aantallen ook opname gemaakt van het gedrag op de 
slaapplaats, zoals slapen, foerageren & paarbinding activiteiten. Daarnaast is de verhouding 
tussen man en vrouw en de ontwikkeling van de kleur i.r.t. het bereiken van broedcondities 
van de aanwezige grutto’s uit de ondersoort ‘limosa’ bepaald. Vanaf begin april zijn tijdens 
de bezoeken ten bate van de broedvogelinventarisatie de aanwezige vogels op de plas-
drassen steeds afzonderlijk genoteerd. 
 
3.2.2. Zuurgraad en bodemleven. 
Op een aantal percelen waarop een plas-dras is ingericht is het beschikbaar bodemleven 
onderzocht. Als referentie zijn per polder ook drie percelen waarop geen plas-dras is 
gevestigd bemonsterd. Als randvoorwaarde voor deze percelen is minimaal 3 jaar een 
uniform natuurbeheer gesteld. De percelen zijn verspreid over de polder gekozen en hebben 
evenals de plas-dras percelen een beheer waarin een ruige mestgift wordt voorgeschreven. 
Om verstoring van de plas-drassen en het vestigingsgedrag zoveel als mogelijk te beperken 
zijn pH-metingen en bodemleven bemonsteringen steeds tussen 11.00- en 15.00 uur 
uitgevoerd wanneer de meeste vogels zich over de polder hebben verspreid. 
 
Bemonstering van het bodemleven heeft plaatsgevonden door op drie representatieve 
locaties op het te onderzoeken perceel of perceeldeel een zode van 16 x 16 cm (256 cm²) bij 
een diepte van 20 cm te steken. Nabijheid van stagnerend water, mestflatten, urineplekken, 
molshopen, etc. zijn hierbij voorkomen. De bemonsteringlocaties zijn nauwkeurig vastgelegd 
en omschreven m.b.t. afstand tot slootoevers, greppels, drooglegging perceel, 
bewortelingsdiepte en het graslandtype. De gestoken plag is handmatig onderzocht op de 
aanwezige bodemfauna. Hierbij zijn regenwormen en overige organismen afzonderlijk 
benoemd. De regenwormenfauna, die verreweg van het grootste belang is als voedsel voor 
de weidevogelbevolking, is in een gestandaardiseerd registratieformulier zowel in 
exemplaren en vers gewicht, in absoluut aantal/gram en per vierkante meter berekend. 
Overige bodemfauna is in aantal exemplaren per soortgroep benoemd 
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3.2.3. Broedvogels. 
In de periode april – juni zijn tijdens vijf volledige inventarisatiebezoeken de in tabel 2 
vermelde graslandbroeders gekarteerd volgens de BMP-weidevogel methodiek (van Dijk A.J. & 

A. Boele, 2011). Tijdens de eerste inventarisatie ronde zijn de wilde eend en meerkoet mee 
gekarteerd, waarbij alle vogels met paarbinding en of territoriaal gedrag als code 3 vogels 
zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een indicatie omtrent het aantal territoria van deze talrijk 
aanwezig soorten. De zwarte stern wordt afzonderlijke besproken in paragraaf 5.6. gezien de 
specifieke eisen die de soort aan zowel haar omgeving als het beheer van percelen 
grenzend aan de broedlocaties stelt. Predators van weidevogels en zomerganzen zijn 
eveneens in de inventarisatie meegenomen gezien de discussies rond deze soorten i.r.t. het 
beleid en beheer van graslandgebieden (zie hiervoor paragraaf 5.7 & 5.8) 
 

 scholekster 

 kievit 

 grutto *] 

 tureluur *] 

 wulp *] 

 krakeend *] 

 kuifeend *] 

 slobeend *] 

 zomertaling *] 

 wintertaling *] 

 bergeend 

 brandgans 

 grauwe gans 

 Canadese gans 

 Nijlgans 

 park gans 

 patrijs 

 kwartel 

 veldleeuwerik*] 

 graspieper *] 

 gele kwikstaart *] 

 zwarte kraai 

 ekster 

 buizerd 

 havik 

 bruine kiekendief 

 torenvalk 

 ooievaar 
 
 
*]  soorten die meetellen bij  
    het bepalen van het aantal  
    broedpaar per 100 ha voor  
   SNL-regeling weidevogel  
   gebieden. 
     

                           Tabel 2.     In de inventarisatie betrokken soorten. 

 

Bij het kiezen van de looproute in het veld is zorg gedragen dat t.b.v. de broedvogels steeds 
een maximale waarneem afstand van circa 300 meter optreedt zodat ook graslandzangers als 
graspieper en gele kwikstaart steeds goed waarneembaar blijven. M.b.t. de eendachtige 
graslandbroeders is zorg gedragen dat alle aanwezige sloten minimaal van één zijde in de 
lengte richting konden worden beoordeeld.  
 
Slechte weer- en waarneemomstandigheden tijdens de veldbezoeken zijn steeds vermeden. 
Bij veranderende weeromstandigheden en indien blijkt dat de graslandbroeders duidelijk hun 
activiteiten verminderden is de inventarisatie gestaakt en op een ander moment hervat. 
 
Bij een inventarisatie bezoek is het onderzoeksgebied lopend bezocht. Tijdens de 
inventarisatie is gebruik gemaakt van verrekijkers van de typen 8x50 & 10x50. Waar insteken 
niet mogelijk waren of geen toestemming tot het betreden van percelen werd verkregen is 
gebruik gemaakt van een telescoopkijker (vergroting 25 - 60x). 
 
Om te voorkomen dat een deelgebied steeds op het zelfde moment van de dag werd bezocht 
werd bij elk nieuw inventarisatiebezoek op een ander deel van de route gestart. Tijdens de 
vierde ronde is voorafgaand aan de volledige inventarisatie een quickscan op zomertalingen 
gemaakt, daar deze soort zich na circa 07.00 uur veelal meer verborgen in de oevervegetatie 
ophoudt en hierdoor snel wordt gemist bij een gangbare inventarisatieroute. 
 
Ten bate van nacht actieve soorten is eind mei en begin juni een nachtronde gemaakt, waarbij 
geluiden van relevante soorten zijn afgespeeld met recorder. Als gevolg van een influx van 
kwartels in de eerste decade van juni is op 12 juni een extra nachtronde uitgevoerd. 
  
Om de reproductie van de grutto, als indicatieve soort voor de kwalitatieve mogelijkheden van 
kuikenoverleving, te bepalen zijn eind mei en begin juni zogenaamde ’kuikentellingen’ 
gehouden, waarbij de jongen overleving (bruto territoriaal succes) i.r.t. het aantal vastgestelde 
territoria is bepaald. 
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Tijdens de veldbezoeken zijn alle waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk ingetekend op 
veldkaarten. De notatie op de veldkaarten gebeurde volgens de zogenaamde uitgebreide 
notatie methodiek, waarbij naast een soortcode tevens waar mogelijk het geslacht is 
genoteerd alsmede een gedragscode die de mate van territoriale- en/of broedzekerheid 
weergeeft.  
 
Tijdens alle inventarisatie bezoeken zijn tevens aantekeningen bijgehouden omtrent het weer, 
beweiding, uitgevoerde landwerkzaamheden, verstoring, activiteiten van mogelijke predators 
en overige relevant geachte zaken. 
 
3.2.4. Predators. 
Omtrent predators is steeds discussie in kringen van boeren, terreinbeheerders en vrijwillige 
weidevogelbeschermers. Veelal zijn de meningen op onvoldoende harde gegevens 
gebaseerd. Door tijdens de inventarisaties broedplaatsen van vliegende predators mee te 
nemen en waarnemingen van foeragerende predators zowel uit de vogelwereld als uit de 
zoogdiergroep consequent op te tekenen wordt een beeld gevormd van de predatiedruk in een 
gebied. De gevonden gegevens worden in kaartbeelden weergegeven en in de rapportage 
nader uitgewerkt. De predatie wordt gerelateerd aan landelijke, provinciale en lokale 
uitkomsten  
 
4.2.5. Zomerganzen. 
Zoals in de paragraaf broedvogels vermeld zijn bij de broedvogelinventarisatie ook de 
zomerganzen integraal meegenomen gezien de discussie omtrent vermeende schade bij de 
agrarische sector en mogelijke geachte invloed op weidevogelpopulaties. Daar het meeste 
effect van ganzenpopulaties op graslandproductie en weidevogelpopulaties wordt veroorzaakt 
na de broedperiode is de verspreiding van ganzen(groepen) na de uitkomst van de eieren 
consequent genoteerd tijdens de veldbezoeken t.b.v. andere door ons uitgevoerde opdrachten 
in het gebied. Aan de hand van deze gegevens kan inzicht worden verkregen welke delen van 
het gebied worden gebruikt door paren met niet vliegvlugge kuikens, ruiconcentraties en 
zomergroepen van ongepaarde en niet geslachtsrijpe vogels. 
 
3.2.6. Graslandtypen. 
In de periode april - juni heeft een kartering plaatsgevonden waarbij voor alle percelen is 
bepaald tot welk graslandtype het wordt gerekend. Op basis van het weerverloop in het 
voorjaar zijn de opname data geoptimaliseerd. Voor 2015 kwam dit neer op het iets later 
inplannen ten opzichte van een gemiddeld jaar.  
 
De systematiek betreft een eenvoudige kwalificatie op basis van vier graslandtype, zodat de 
geschiktheid van de percelen voor weidevogels en de potentie voor botanische ontwikkeling 
kan worden bepaald. De resultaten kunnen tevens worden gebruikt voor het beheer (bijv. op 
welk perceel wel of geen baggerspecie aanwenden bij de uitvoering van 
baggerwerkzaamheden, bemesting keuze, maaien of beweiden, etc.), alsmede voor de 
beoordeling van de pachtvoorwaarden bij de graslandverpachting bij de eerst volgende 
verpachtingsperiode (ontwikkelend beheren). Ook kan door een herhalingsopname na drie 
jaar het effect van het gevoerde beheer en de ontwikkeling van de vegetatie worden 
geëvalueerd. 
 
De graslandkartering heeft plaatsgevonden in vier basis categorieën, namelijk: 
raaigrasvegetatie, grassenmix, gras-kruidenmix en kruidenrijkgrasland (Schipper, W. et al 2012), 
die onderstaand in tabel nader worden beschreven. Waar relevant is het tussentype “dominant 
stadium” eveneens meegenomen. Afwijkend perceelgebruik zoals bijvoorbeeld maïsakker, 
baggerdepot, etc. zijn steeds afzonderlijk vermeld.  
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CATEGORIEEN BIJ KARTERING VAN 
 GRASLANDPERCELEN IN VEENWEIDENGEBIEDEN. 

Raaigras 

De begroeiing is uniform en bestaat voor meer dan 50% uit raaigrassen. Kleine open plekken 
zijn begroeid met straatgras en vogelmuur. Het perceel heeft een vlakke en egale 
verschijningsvorm de grasvegetatie vertoont een vrij uniforme hoogte en er is geen 
pollenstructuur zichtbaar. Soms treedt ruw beemdgras als 2e dominante soort op wat het 
grasland een paarse gloed kan geven. Het aantal soorten bedraagt 5-8 per 25 m² en 12-15 
soorten voor een gemiddeld perceel. 

Grassenmix 

De vegetatie geeft een beeld als een palet van groenkleuren die in de regel minder glans 
vertoont dan de raaigraspercelen. De verhouding tussen de verschillende grassoorten is 
veranderd t.o.v. raaigraspercelen. Engels raaigras is teruggedrongen en neemt duidelijk 
minder dan de helft van de oppervlakte in. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en 
vochtigheid treden ruw beemdgras, fioringras, grote vossenstaart en zachte dravik op de 
voorgrond. Langs greppels en rond natte plekken komt dominantie van geknikte 
vossenstaart voor. Het mozaïek van de grassen is grof wat leidt tot een onregelmatige 
hoogte van de vegetatie en een meer pollerige structuur in beweidde percelen. Plaatselijk 
komen haarden van kruiden voor waarbij deze ‘kruidenhaard’ sterk door één algemene soort 
wordt gedomineerd. Lokaal kunnen soorten als kruipende boterbloem, veldzuring en 
pinksterbloem het type in het voorjaar al enige kleur geven zonder dat dit leidt tot een 
kwalificatie als gras-kruidenmix. Het aantal soorten bedraagt 10-15 per 25 m² en 20-25 
soorten voor een gemiddeld perceel.  

Gras-
kruidenmix 

Bij graskruidenmix is er sprake van een mozaïek van verschillende grassoorten. Engels 
raaigras is teruggedrongen tot minder dan 25%. Naast ruw beemdgras, fioringras en grote 
vossenstaart, die in dit stadium een minder weelderige uitstraling hebben, komen gewoon 
struisgras, roodzwenkgras en reukgras verspreidt tot ontwikkeling. Vanaf begin mei neemt de 
verscheidenheid aan bloeiende kruiden toe. Het betreft voornamelijk algemene soorten als 
veldzuring, scherpe boterbloem, gewone hoornbloem, smalle weegbree en pinksterbloem, 
maar lokaal treden ook soorten als echte koekoeksbloem, kale jonker en margriet op. De 
begroeiing is vrij soortenrijk met 15-25 soorten per 25 m² en 30-40 soorten voor een 
gemiddeld perceel. 

Bloemrijkgras 

Evenals bij graskruidenmix is er sprake van een mozaïek van verschillende grassoorten. De 
onderlinge verhouding tussen de verschillende grassoorten wordt gelijkmatiger en een 
specifieke dominantie van één grassoort treedt niet meer op. Reukgras is verspreidt over het 
gehele perceel. In dit stadium verschijnen ook russen en zeggen in het vegetatiebeeld. De 
kruidenvegetatie ontwikkeld zich naar karakteristieke soorten voor de betreffende grondsoort 
en vochttoestand. Het geheel maakt een kleurige indruk van mei tot begin juli en is bonter in 
zijn verschijningsvorm dan het gras-kruidenmix type.  
Bloemrijke graslanden kennen vrijwel altijd een laat hooilandbeheer zonder bemesting. Het 
winterbeeld geeft een open grasland met veel geelgroen tot bruin verkleuring. 
Het aantal soorten bedraagt 20-40 per 25 m² en 35-50 soorten voor een gemiddeld perceel. 

       Tabel  3     Bij kartering onderscheidde graslandtypen.  

 

 
          Figuur 4. Gras-kruidenmix 
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3.2.7. Oevervegetaties. 
In de periode mei - begin juli zijn gedurende twee inventarisatieronden alle oevers binnen het 
onderzoeksgebied gekwalificeerd in drie categorieën, te weten: ‘grasoever’, ‘oever in 
ontwikkeling’ en ‘kruiden en/of structuurrijke oever’ (Terlouw, 2013) (tabel 4). Het betreft een 
eenvoudige kwalificatie die tot doel heeft de keuzen bij het beheer en de voorwaarden bij 
verpachting afgewogen te kunnen maken en de ontwikkeling van het gevoerde beheer te 
kunnen volgen. 
 

© bui-tegewoon, groenprojecten 

CATEGORIEEN BIJ KARTERING VAN 
 OEVERVEGETATIES IN VEENWEIDENGEBIEDEN. 

Grasoever. [G] 
De oever bestaat overwegend uit grassen (>60%) en er is slechts een beperkt onderscheid in 
groeisnelheid van de oevervegetatie zichtbaar ten opzichten van de vegetatie op het perceel.  
Hooguit is er een verschil in grassoorten waarneembaar.  

Oever in 
ontwikkeling. [IO] 

De oevervegetatie onderscheid zich duidelijk van die van het grasland. De oever kent andere, 
meer aan extensievere omstandigheden gerelateerde grassoorten, heeft een lagere vegetatie 
en bevat tal van algemene oeversoorten als watermunt, moeras- en/of ruw walstro, 
moerasrolklaver, pinksterbloem, gele lis, waterzuring, etc. Het percentage grasachtige in de 
oeverzone bedraagt maximaal 60%, waaronder vrijwel altijd extensieve grassoorten als 
bijvoorbeeld reukgras. In de tweede helft van mei schieten veel grassoorten door en komen tot 
bloei, waarbij de grassen als het ware een dak vormen boven de overige oevervegetatie.  

Botanische- en/of 
structuurrijke 
oever. [B/S] 

De oevervegetatie is duidelijk te herkennen en vormt een geleidelijke overgang naar de 
aangrenzende grasland vegetatie. Grasachtige maken minder dan 60% van de vegetatie uit. 
De oever kan zowel bestaan uit een botanische oever met veel overeenkomsten van 
dotterbloemhooiland en/of nat- en vochtig schraalland, maar ook uit een grove- en 
structuurrijke oever die naar de categorie natte ruigte en grove oevervegetaties neigt. Oevers 
met dominantie van gele lis, kalmoes of  waterzuring zijn eveneens in de categorie 
structuurrijke oever (SO) geplaats en krijgen op de veldkaarten respectievelijk –gl, -km, -  of –
wz  als toevoeging mee. 
In het geval van een botanische oever komen naast de onder ‘oever in ontwikkeling’ 
genoemde soorten ook diverse zeggesoorten, koekoeksbloem, dotterbloem, waternavel, 
moeraswederik, penningkruid, etc. voor. Structuurrijke oevers kennen grovere soorten als 
gewone wederik, kattenstaart, grote lisdodde, riet, rietgras, etc. 

              Tabel  4.     Bij kartering onderscheidde oevervegetatietypen.  

 
 

3.2.8. Storingssoorten. 
Ten bate van het verkrijgen van inzicht in het optreden van storingssoorten en stagnerende 
vegetatietypen zijn tijdens alle bezoeken tevens aantekeningen gemaakt van akkerdistel, 
pitrus, en ridderzuring. Om het inzicht te vergoten is hier een kwalificatie aan toegekend van 1 
tot 3 die de mate van besmetting aangeeft (1 lichte besmetting – 3 zware besmetting). De 
resultaten zijn weergegeven in kaarten per reservaatgebied en worden kort besproken 
 
 
3.2.9. Hazen. 
Het haas is als enig wild zoogdier in het onderhavige gebied volledig afhankelijk van 
graslandvegetaties. Tijdens de inventarisatie van graslandbroeders is het eenvoudig hazen 
mee te tellen via de turfmethode. Hazen zijn gebaat bij extensief beheerde graslanden met 
weinig hoog productieve grassen en een groot aantal kruiden. Daarnaast is rust voor hazen 
een belangrijke factor. De dichtheid van hazen in een gebied geeft dan ook mede inzicht in de 
kwaliteit van het graslandgebied. De getelde hazen tijdens de inventarisatieronden zijn aan het 
eind van de periode omgerekend naar een gemiddelde dichtheid per honderd hectare. Indien 
van toepassing worden deelgebieden met een grotere dichtheid, of bijzondere 
omstandigheden bij de uitwerking van de rapportage vermeld. 
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3.3. Uitwerking 
Na afloop van de inventarisaties en karteringen zijn de veldgegevens verwerkt en omgezet in 
soortkaarten (broedvogels), een kaartbeeld van de kuikentelling voor grutto’s, kaarten met 
vegetatietypen, kaarten met kwalificatie aanduiding van de oevervegetaties, 
verspreidingskaart van zomerganzenconcentraties, etc. De resultaten van de tellingen op plas-
dras percelen zijn tabelmatig opgeslagen en bodemleven onderzoek is herleid naar 
dichtheden per vierkante meter. 
 
Voor de uitwerking van de broedvogels is de SOVON-BMP invoermodule benut.  
Op een soortkaart voor broedvogels komt alle informatie van één soort bijeen en wordt de 
waarnemingsdatum als een tel ronde code toegevoegd. Aan het einde van de inventarisatie 
periode worden deze waarnemingen gegroepeerd tot clusters, die de weerslag vormen van de 
territoria. Voor het clusteren is gebruik gemaakt van de SOVON module ‘autoclustering’.  
 
Hierbij wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk waarnemingen in één cluster onder te brengen, 
waarbij zo min mogelijk rekening wordt gehouden met de kaart ondergrond. Maximale ‘fusie 
afstanden’ en ‘datumgrenzen’ zijn bepalend of uiteindelijk tot één of meerdere territoria kan 
worden besloten. E.e.a. is conform de BMP methoden van SOVON (van Dijk A.J. & A. Boele, 2011). 

Het resultaat van de clusterkaart vormt het uitgangspunt voor de ‘stippenkaart’ die in het 
rapport wordt opgenomen. Hierbij bepaald de ‘belangrijkste waarneming’ de plaats van de stip 
binnen het cluster. Bij gelijke waarneming categorieën wordt de stip geplaatst in het midden 
van de waarnemingen cluster.  
 
Voor de graslandtypen en de kwaliteit van de oevervegetaties is de bovenomschreven 
kwalificering gebruikt die is omgezet naar vaste kleuraanduidingen. Tijdens de 
graslandkartering en de opname van de kwaliteit van oevervegetaties zijn de soorten 
dotterbloem en krabbenscheer afzonderlijk gekarteerd. Van deze soorten zijn respectievelijk 
een verspreidingskaart (dotterbloem) en een soort dichtheid kaart (krabbenscheer) 
samengesteld.  
 
 
3.4. Bezoekschema. 
Plas-draspercelen zijn bezocht vanaf begin februari tot midden april met een interval van  
3 weken. In de piekperiode van vestiging die deels door de weeromstandigheden in de late 
winter en het vroege voorjaar alsmede door omstandigheden tijdens de trek wordt bepaald zijn 
extra tellingen gehouden. 
Voorafgaand aan de instelling van de plas-dras is op een aantal plas-dras percelen een 
opname van het bodemleven gemaakt. Tevens is op 3 representatieve percelen in hetzelfde 
gebied een opname bodemleven als referentie uitgevoerd. Deze opname bodemleven zijn 
uitgevoerd begin februari kort voor de verwachte aankomst van de weidevogels. Op een 
aantal locaties is later in het voorjaar een tweede opname uitgevoerd. 
Broedvogelinventarisaties hebben plaatsgevonden conform de BMP-weidevogel methodiek 
(van Dijk A.J. & A. Boele, 2011). Deze hanteert een optimaal bezoekschema dat er als volgt uitziet: 
   
    1e ronde tussen   1- & 15 april; 

    2e ronde tussen 15- & 25 april; 

    3e ronde tussen 25 april & 10 mei; 

    4e ronde tussen 10- & 25 mei; 

    5e ronde tussen 25 mei & 15 juni; 

 
Twee opvolgende bezoeken dienen hierbij minimaal 10 dagen uit elkaar te liggen. 
Idealiter wordt in de periode 25 mei – 15 juni een late avond of nachtbezoek gebracht om de 
aanwezigheid van hoenderachtige vast te stellen. De periode 25 mei - 5 juni is in een 
gemiddeld jaar de meest gunstige periode om een kuikentelling voor de grutto ten bate van 
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bepaling van het broedsucces uit te voeren. De bezoeken zijn allen conform bovenstaande 
standaard uitgevoerd.  
De kartering van de graslandtypen heeft in de laatste decade van april en halverwege de 
maand mei plaatsgevonden. De oevervegetaties zijn in mei en juni beoordeeld. Dotterbloemen 
zijn gekarteerd in april tijdens twee ronden om een compleet beeld te verkrijgen.  
Zomerganzen zijn elke maand met een turfmethode geteld. Waar de telling kon worden 
gecombineerd met een broedvogel inventarisatie is dit parallel uitgevoerd.  
Een totaal overzicht van de uitgevoerde tellingen is weergegeven in tabel 5 op de volgende 
pagina.  
 

Tabel  5.   Bezoekschema inventarisaties, karteringen en onderzoek.  
 

 
4].       Weeromstandigheden. 
Het weer is van grote invloed op graslandbroeders, zowel vanuit de aankomst van trekvogels, 
de mogelijkheden om in broedconditie te komen als de perioden waarin landwerkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd door beheerders en grondgebruikers. Een beschrijving van het 
weerverloop, de vestiging van de weidevogels en de uitvoering van de landwerkzaamheden 
mag dan ook niet ontbreken in een inventarisatierapportage van een graslandgebied. 
 
4.1. Weeromstandigheden, werkzaamheden en vestiging van weidevogels gedurende  
 het jaar. 
Winter 2014-2015 is met een gemiddelde temperatuur van 4,1°C als vrij zacht te kwalificeren. 
Vooral december en januari waren zacht, februari week weinig af van het langjarig 
gemiddelde. De winter kende een afwisseling van zachtere en koudere periodes. De koudere 
periodes kwamen voor aan het einde van de maand december, rond eind januari en in het 
begin van februari. Op 23 januari werd de enige ijsdag gemeten (temperatuur gedurende de 
geheel dag onder nul). In normale winters bedraagt dit 37 dagen. Hoewel op een gemiddeld 
aantal nachten vorst optrad kwam het vrijwel niet tot matige of strenge vorst. Het Eijnsden 
getal (maat voor koude) kwam dan ook voor deze winter niet hoger dan 7,8 wat als 
buitengewoon zacht wordt geclassificeerd. Naast zacht was de winter 2014-2015 zonnig, wat 
vooral door de zonnige februari maand is veroorzaakt. In januari viel veel neerslag wat het 
wintertotaal voor dit aspect naar bovengemiddeld vochtig tilde.  
 

 Gebruik plas-dras percelen.  

gebied/ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opmerkingen 

 
De Nesse 28/02 11/03 29/03 10/04 19/04 xx xx xx xx  

Kattendijksblok 01/03 13/03 30/03 11/04 20/04 xx xx xx xx  

 
 Broedvogel inventarisatie.  

gebied/ronde 1 2 3 4 5 nacht kuiken 
1 

kuiken 
2 

extra opmerkingen 

 
Nesse W & ZO 05/04 16/04 02/05 17/05 04/06 24/5&12//6 24/05 04/06 Div  

Nesse O 05/04 16/04 02/05 17/05 04/06 24/5&12//6 24/05 04/06 Div  

Kattendijksblok 06/04 17/04 05/05 22/05 08/06 24/5&12/6 25/05 06/06 Div  

 
 Kartering vegetatietypen en volg soorten   

gebied/spec. Percelen Oevers Dotterbloem Krabbenscheer opmerkingen 

 
De Nesse 12/04 10/05 10/05 31/05 17/04 & 05/05 2014  

Kattendijksblok 12/04 10/05 10/05 31/05 17/04 & 05/05 12/09  

 
 Kartering gebied gebruik zomerganzen.  

gebied/ronde 1 2 3 4 5 opmerkingen 

De Nesse 12/04 10/05 08/06 13/07 15/08 
In de maanden september – maart worden in de 
Krimpenerwaard wintervogeltellingen gehouden die steeds in 
het weekend halverwege de maand worden uitgevoerd, 
conform de landelijke teldata en telsystematiek gecoördineerd 
door SOVON. 

Kattendijksblok 12/04 10/05 08/06 13/07 15/08 
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Na een zachte winter begint ook maart warm. Onder invloed van een hoge drukgebied loopt 
de temperatuur op tot 16°C op 8 maart. Doordat de tempratuur later in de maand 
normaliseerde werd het een gemiddelde maand wat temperatuur betreft. Doordat het weer 
gedurende een groot deel van de maand werd bepaald door hogedruk gebieden bleef het 
aantal dagen met regen en de totale neerslagsom beperkt. De maand was verder als 
bovengemiddeld zonnig te kwalificeren. Door het in geringe mate optreden van vorst, de hoge 
temperaturen en de geringe neerslag, zijn landbewerkingen en bemesting al vroeg uitgevoerd. 
Op de percelen met een natuurdoelstelling was het rollen en slepen ruim voor aanvang van 
het broedseizoen gereed.  
 
Na aanleiding van de hiertoe gedane verzoeken werd de vaste mest door veel grond 
gebruikers niet in deze periode aangewend, maar na het maaien van de eerste snede. 
Ondanks het zachte voorjaar kwamen grutto’s iets later dan het lang jarig gemiddelde aan in 
het gebied. De vogels benutten voornamelijk de grotere plasdrassen en moerassige gebieden. 
Kleine plas-drassen werden slecht bezocht in 2015. 
 
April was onder invloed van veel noordelijke stromingen kouder dan het langjarig gemiddelde. 
De maand was wel zonnig met ruim 240 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 178 
uur, daarbij was de maand zeer droog met slechts 22 mm neerslag in de hele maand. Op een 
aantal plaatsen viel tussen 5- en 23 april gedurende 17 dagen zelfs minder dan 1 mm. In de 
koude lucht kwam het tijdens heldere nachten regelmatig tot vorst aan de grond. Het koude en 
droge weer leidde er toe dat de grasgroei zeer moeizaam op gang kwam en aangewende 
mest op agrarische percelen slecht rendeerde. De gewashoogte was aan het einde van de 
maand dan ook nog gering en bodemleven bevond zich als gevolg van de droogte diep in de 
bodem. Weidevogels en in het bijzonder grutto’s ondervonden problemen van deze droge 
omstandigheden en konden door voedselgebrek slecht in broedconditie komen. Dit leidde tot 
een late aanvang van het weidevogelbroedseizoen met grote verschillen tussen de soorten. 
Kieviten en tureluurs starten met broeden in de gebruikelijke periode, respectievelijk 50% van 
de paren kievit op 6 april en van de tureluur op 20 april. Grutto’s waren daarentegen laat met 
50% van de paren op eieren op 23 april tegen normaal 12 april Slobeenden waren iets vroeger 
dan gebruikelijk, met 50% van de paren op eieren op 16 april bij langjarig gemiddelde voor de 
Krimpenerwaard van 21 april (Bron: dagboeken en archieven R.J.S. Terlouw). 

  
Mei had een temperatuur die ruim onder het gemiddelde lag. In totaal waren er slechts  
vijf warme dagen ( temperatuur < 20°C) tegen veertien normaal. Mei was wederom droog wat 
vooral voor grutto’s tot problemen leidde een aantal paren verliet het nest als gevolg van 
voedselgebrek. Alleen in gebieden met hogere waterstanden en of kunstmatige plas-
drassituaties op regenwormrijke bodems werden goede broedresultaten behaald.  
De maaidatum van de eerste snede was als gevolg van kou en droogte eveneens laat. Veel 
agrarische percelen werden pas rond half mei gemaaid waar gemiddeld rond 5 mei de eerste 
snede in de Krimpenerwaard wordt geoogst. Als gevolg van de eveneens late start van het 
broeden konden weidevogels niet profiteren van de verlate eerste maaisnede. 
 
Juni was een grillige maand met korte periodes waarin warme tot zeer warme periodes 
afwisselde met langere periode waarin de temperatuur onder normaal bleef. Tijdens de 
nachten kon het als gevolg van de combinatie heldere en koele lucht en droge bodem 
regelmatig fors afkoelen en kwam het op enkel nachten zelfs nog tot vorst aan de grond.  
Juni was de 5e maand op rij met een kleinere neerslagsom dan het langjarig gemiddelde.  
Gemiddeld viel slechts de helft van de normale hoeveelheid regen. Het landelijke neerslag 
tekort liep op tot 145 mm (minus verdamping). Met 241 uren zon was juni zonnig, gemiddeld 
201 zonuren. Als gevolg van de late eerste maaisnede op de agrarische percelen kwam de 
oogst van de tweede snede gras pas half juni op gang. Hiermee viel deze tweede agrarische 
snede deels samen met het maaien op percelen met een uitgestelde maaidatum vanuit 
agrarisch natuurbeheer of reservaatbeheer. In combinatie met de late start van het broeden 
van grutto’s, waardoor tijdens deze maaipiek nog regelmatig niet vliegvlugge kuikens 
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aanwezig waren pakte de combinatie leeftijd jongen/landbewerkingen wederom slecht uit voor 
deze soort (bron:  KNMI-datacentrum, maand gegevens van het weer). 

 
 
4.2. Omstandigheden tijdens de inventarisaties en kartering. 
Als gevolg van de zachte winter waren voornamelijk soorten die niet ver wegtrekken uit ons 
land vroeg aanwezig. De lange afstand trekkers onder vogels vertoonde overwegend een 
wisselend beeld. Zo was de grutto later dan het langjarig gemiddelde present wat wordt 
toegeschreven aan sterke Atlantische stromingen tijdens trekperiode van de soort. 
Slobeenden en zomertalingen waren daar en tegen juist wat vroeger dan gemiddeld in de 
Krimpenerwaard present. Voor de grutto betekende dit dat de eerste telronde voornamelijk 
waarnemingen opleverde van solitaire vogels zonder binding aan het gebied en derhalve 
alleen lage broedcodes konden worden geregistreerd. Ook tijdens de 2e telronde werden 
verhoudingsgewijs veel grutto’s met zogenaamde ‘hoge balts’ waargenomen die moeilijk aan 
een locatie zijn te koppelen in de inventarisatie systematiek. Slobeenden waren daar en tegen 
vroeg present. Voor het eerst gedurende 15 jaar registraties in de Krimpenerwaard viel de 
gemiddeld start van het broeden van de slobeend eerder dan bij de grutto (natuurdagboeken Terlouw, 

2000-2015). 
 
Naast de vestigingsperiode van de weidevogels maakte het verlaten van legsels in mei als 
gevolg van onvoldoende voedselbeschikbaarheid voor oudere vogels en legselverlies door 
werkzaamheden het interpreteren van gedrag in het veld lastiger dan in een gemiddeld jaar.  
Al vroeg trad concentratievorming van vogels op en er ontstonden relatief grote verschillen in 
vastgestelde aantallen territoria tussen de 2e- en 4e telronde. 
 
Bij een aantal geplande inventarisatiebezoeken traden weeromstandigheden op die als 
onvoldoende zijn beoordelen voor het uitvoeren van weidevogelinventarisaties. 
Hierdoor moest enkele malen worden geschoven binnen de planning. Tevens trad op een 
tweetal ochtenden grondmist op waardoor inventarisaties langer op de dag doorliepen dan 
gepland. 
 
Een kuikentelling moest worden gecanceld als gevolg van massale aanwezigheid van 
muskusrattenvangers in polder de Nesse tijdens een gezamenlijke actie. Het is wenselijk dat 
overleg wordt gevoerd om activiteiten als muskusrattenbestrijding in het broedseizoen en de 
kleine jongen fase zo veel als mogelijk te beperken in weidevogelrijke deelgebieden. 
 
Dotterbloemen kwamen door de hoge temperaturen vroeg in bloei. Als gevolg van de 
standplaats in de oever had deze soort geen last van het droge voorjaar. De kartering van de 
dotterbloem heeft in 2015 hierdoor circa één week eerder plaatsgevonden dan in een 
gemiddeld jaar.  
 
De weeromstandigheden tijdens de broedvogelinventarisaties zijn weergegeven in tabel 6. 
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gebied ronde datum Begintijd Eindtijd 
Weersomstandigheden 

Bewolking Neerslag Temp. °C Windrichting Windkracht 

          

Nesse W&ZW 1 05/04 13.10 17.15 2/8 geen 10 NNW 2 

Nesse O 1 05/04 07.20 09.40 2/8 geen 10 NNW 2 

Kattd. 1 06/04 07.15 09.15 6/8 geen 9 NNW 1 

Nesse W&ZW 2 16/04 11.55 16.10 6/8 geen 13 NO 3 

Nesse O 2 17/04 06.40 09.45 4/8 geen 10 NNO 3 

Kattd 2 17/04 09.45 12.10 4/8 geen 10 NNO 3 

Nesse W&ZW 3 02/05 13.00 16.30 3/8 geen 15 ONO 2 

Nesse O 3 04/05 06.00 09.55 6/8 geen 15 ZZW 3 

Kattd 3 05/05 06.00 08.50 4/8 geen 17 ZZW 4 

Nesse W&ZW 4 17/05 08.55 13.05 2/8 geen 16 W 3 

Nesse O 4 21/05 06.00 09.00 5/8 geen 16 W 2 

Kattendijk 4 22/05 06.00 08.40 4/8 geen 16 WZW 2 

dN & K Kuiken 24/05 11.00 13.40 2/8 geen 17 W 2 

dN & K Nacht 24/05 01.40 03.10 2/8 geen 9 W 2 

dN & Kattd Kuiken 04/06 09.30 11.20 0 geen 20 O 2 

dN & K Nacht 04/06 23.10 01.40 0 geen 7 O 2 

Nesse W&ZW 5 04/06 13.55 17.20 4/8 geen 14 WZW 3 

Nesse O 5 06/06 08.00 11.05 2/8 geen 16 W 3 

Kattd 5 08/06 08.00 10.45 4/8 geen 15 NNO 3 

dN & K Nacht 12/06 24.00 02.15 0 geen 11 O 2 

     Tabel  6 Weeromstandigheden tijdens de inventarisaties. 

 

 
 
5.  Inventarisatie resultaten. 
 
5.1.   Zuurgraad en bodemleven. 
 5.1.1.  Algemeen. 
Op een aantal percelen is de zuurgraad bepaald en het bodemleven gevolgd gedurende de 
inundatie periode. Het betreft de directe omgeving van de plas-dras locaties. Daarnaast zijn 
referentie opname op percelen met een op weidevogels gericht beheer, maar waar geen plas-
dras of inundatie op andere wijze optreedt, uitgevoerd. 
 
 5.1.2.  Resultaten. 
In het algemeen kan worden gesteld dat binnen de onderzochte percelen de zuurgraad van de 
bodem voldoende is om een goed bodemleven mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is dat 
de zuurgraad een minimale waarde van pH 4,8 dient te bevatten. In de overwegend 
veenbodem van de Krimpenerwaard is organische stof geen beperking voor het voorkomen 
van regenwormen. In het algemeen kan er van worden uitgegaan dat de bodem van de 
Krimpenerwaard, in tegenstelling tot veengebieden in andere delen van het land, minder 
verzuring gevoelig is. Eerder is vastgesteld dat het veen in de Krimpenerwaard vrij basenrijk is 
vanuit kwelinvloeden uit het verleden. Dit heeft tot de nog steeds merkbare buffering geleid 
(Brouwer, E., 2009). Op de ten bate van plas-dras geïnundeerde perceeldelen treedt lokaal wel een 
lage pH waarde op. In het bijzonder op plas-drassen die al meerder jaren worden opgezet en 
niet worden bemest en of bekalkt loopt de pH ten opzichte van voorgaande jaren terug. 
 
Het bodemleven bestond, zoals gebruikelijk in graslanden in de voorjaarsituatie, voornamelijk 
uit regenwormen die meer dan 98% van het vers gewicht bepaalde. De regenwormen 
dichtheid was in de referentie percelen gemiddeld tot lokaal matig hoog te noemen.  
Bij de plas-dras percelen trad meer spreiding op. Op circa een derde van de plas-drassen was 
de regenwormen dichtheid laag. In en aantal gevallen is dit verklaarbaar op basis van de 
zuurgraad van de percelen. Op de percelen in de westhoek van polder de Nesse wordt de 
geringe beschikbaarheid van regenwormen verklaard door de grote drooglegging als gevolg  
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van de aanwezige stroomrug, in combinatie met het droge voorjaar van 2015. Als gevolg van 
deze omstandigheden zal het bodemleven zich hier naar verwachting diep in de bodem 
hebben opgehouden. 
 
Ten opzichte van de in 2014, op dezelfde percelen uitgevoerde bemonsteringen, nam zowel 
de gemiddelde hoeveelheid bodemleven als de basenrijkdom af op voornamelijk de percelen 
in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. Bij de percelen in beheer bij de Natuur Coöperatie 
is de situatie stabieler. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door verschillen tussen beide 
beheerders in mestaanwending en het al dan niet uitvoeren van een kalkgift in september.  
 
In zijn algemeenheid viel op dat de beschikbaarheid 
van bodemleven tussen de eerste en de tweede 
bemonstering afnam. In een gemiddeld jaar wordt 
een toename tussen de eerste en de tweede 
bemonstering gemeten die wordt toegeschreven 
aan voortplanting van de regenwormen bij een 
toenemende bodemtemperatuur. Als gevolg van de 
droogte zullen de regenwormen zich naar 
verwachting dieper in de bodem hebben 
opgehouden en betreft het derhalve gen feitelijke 
afname maar een geringere bereikbaarheid. 

 
         Fig. 5  Bemonstering regenwormen.

 
Een overzicht van de resultaten is opgenomen in tabel 7. 
 

perceel omschrijving 
 Zuurgraad (pH) Bodemleven (gr/m2) 

Opname 1 Opname 2 Opname 1 Opname 2 

       
De Nesse 1b-NCK plas-dras  5,0 4,8 60,56 61,10 

De Nesse 3b-NCK referentie  5,8 5,8 62,10 59,05 

De Nesse 39a-ZHL plas-dras  5,8 5,9 38,14 38,12 

De Nesse 45a-ZHL plas-dras  6,0 6,0 27,14 28,14 

De Nesse 46a-ZHL referentie  6,1 6,2 29,15 23,12 

De Nesse 55a-ZHL plas-dras  51 5,2 57,68 53,14 

De Nesse 63c-ZHL plas-dras  4,6 --- 42,36 --- 

De Nesse 75a-ZHL plas-dras  4,5 --- 34,38 --- 

De Nesse 88a-ZHL plas-dras  4,4 --- 52,64 --- 

De Nesse 89a-ZHL plas-dras  4,8 --- 53,09 --- 

De Nesse 100a-ZHL plas-dras  4,9 --- 52,78 --- 

De Nesse 108a-ZHL plas-dras  5,2 5,4 48,98 44,48 

De Nesse 110a-ZHL plas-dras  5,0 5,3 56,89 54,12 

De Nesse 119a-ZHL referentie  53 5,3 54,76 51,01 

De Nesse 132a-ZHL plas-dras  4,6 4,7 44,66 48,83 

De Nesse 133a-ZHL referentie  4,6 4,9 51,95 49,34 

De Nesse 143b-ZHL plas-dras  4,1 --- 33,66 --- 

Kattendijk 6a-NCK  plas-dras  4,9 4,9 49,35 48,56 

Kattendijk 6b-NCK referentie  5,1 5,2 49,96 47,35 

Kattendijk 13c-NCK plas-dras  5,0 5,0 52,44 50,69 

Kattendijk 13a-NCK referentie  5,2 5,3 52,83 49,92 

Kattendijk 55d-ZHL plas-dras  4,2 4,4 33,41 35,68 

Kattendijk 53a-ZHL referentie  5,2 5,4 51,78 50,25 

       
 Onder minimale waarden pH > 4,8; bodemleven > 45 gr/m2 

     Tabel 7. Resultaten opnamen zuurgraad en bodemleven. 
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5.2.   Plas-dras gebruik.
Het merendeel van de aanwezige plas-drassen betreft zogenaamde kuikenplasdras.  
Als vestiging plas-dras zijn de locaties in Kattendijk 55d-ZHL en in de Nesse 1b-NCK (G) 39a-
ZHL (I), 63c-ZHL (L), 75a-ZHL (H) en 108a-ZHL (C). Daarnaast worden de plas-drassen 55a-
ZHL (K) en 100a-ZHL (E) als combinatie van greppel- en vestigingsplas-dras beoordeeld.  
De ligging van de plas-dras percelen is weergegeven in figuur 6. 
Alleen de vestiging- en combinatieplas-drassen zijn gevolgd op het gebruik door vogels in de 
periode van vestiging en paarbinding. Om een goed inzicht te verkrijgen in het gebruik van de 
plas-drassen zijn deze steeds in de vroege ochtend of namiddag geteld. Overdag foerageren 
veel vogels in de ruime omgeving van de plas-dras of zijn zij op zoek naar een geschikte 
broedplaats.  
 

      
     Figuur 6. Ligging en codering plas-draspercelen de Nesse. Ligging en codering plas-draspercelen Kattendijk.

 
Na een vroege waarneming begin februari, wordt vanaf 21 februari de terugkeer van grutto’s 
merkbaar in de Krimpenerwaard. Aanvankelijk worden de grutto’s uitsluitend waargenomen in 
grotere natte gebieden en langs de rivieren, bijvoorbeeld in de Hoge Boezem achter 
Haastrecht waar tussen de 4- en de 30 exemplaren slapen in de laatste week van februari.  
Vanaf 27 februari worden ook in de poldergebieden losse exemplaren gezien. Maar op  
01 maart zijn nog nergens grote aantallen aanwezig en moet de massa nog terugkeren uit de 
winterkwartieren. Uiteindelijk wordt vastgesteld dat in 2015 weinig gebruik wordt gemaakt van 
plas-drassen ten tijden van de vestiging. Alleen wat grotere plas-dras situaties werden 
intensief benut. Ook op andere locaties in de Krimpenerwaard werd dit opgemerkt. 
Hierbij viel het op dat in 2015 voornamelijk in jonge moerasgebieden als de Hoge Boezem 
achter Haastrecht en reservaat den Hoek noord in Lekkerkerk regelmatig grote groepen 
steltlopers aanwezig waren, terwijl kleinere plas-drassen matig werden benut.  
 
In het onderhavige inventarisatiegebied zijn vooral de plas-drassen de Nesse G en H gebruikt 
als vestigingsplas-dras. Opmerkelijk is dat dit respectievelijk een plas-dras met een hoge en 
een lage zuurgraad en een grote en kleine beschikbaarheid aan bodemleven betreft.  
Tijdens de kuikenfase functioneerde verschillende plas-drassen als opgroeigebied voor 
kuikens. De vertraagde grasgroei als gevolg van de voorjaars inundatie en de langer 
beschikbare vochtige bodem hadden hier een positieve invloed. 
 
 

Zoals gebruikelijk maakt een breed soortspectrum aan vogels tijdens de trekperiode gebruik 
van de plas-drassen. Dit varieert van steltlopers die in onze omgeving tot broeden komen, 
ganzen, eenden en zwanen, doortrekkende steltlopers, groepjes graspiepers en kwikstaarten 
tot slapende meeuwen. Totalen van alle soorten per tel ronde zijn opgenomen in het archief 
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van Bui-tegewoon, groenprojecten. In de onderhavige rapportage worden alleen de soorten 
waarvoor de plas-drassen een rol spelen bij de vestiging van broedparen weidevogels nader 
besproken. Dit betreft vooral de slobeend en de grutto. Een uitzondering op bovenstaande 
wordt gemaakt voor de IJslandse grutto (‘islandica’). Dit is gedaan omdat veel tellers geen 
onderscheidt maken tussen de ondersoorten ‘limosa’ en ‘islandica’. In voorkomende gevallen 
kan een vergelijk op het totaal aantal getelde grutto’s als nog worden gemaakt. 
 

De waargenomen grutto’s en slobeenden tijdens de bezoeken, alsmede het gedrag op de 
slaapplaats als de ontwikkeling van het broedkleed zijn vermeld zijn weergegeven in tabel 8. 

 

 

 

 

  

Tabel 8.   Plas-dras gebruik door vogels in 2015. 
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4 2 1 1 - - - - - 2 2 - - 4 - 

5 1 1 - - - - 2 - 1 1 - - 2 - 
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5.3   Graslandbroeders. 
 
5.3.1.  Algemeen. 
Tijdens de inventarisatie werden 14 soorten broedvogels van graslanden territoriaal 
vastgesteld, Twaalf soorten hiervan staan op de rode lijst van bedreigde Nederlandse 
broedvogels. Tiensoorten worden gerekend tot de kwalificerende soorten voor de 
subsidieregeling SNL. De totaal resultaten zijn in tabel 9 vermeld. 

    Tabel 9.  Samenvattende tabel territoria in onderzoeksgebied. 
 

De gevonden dichtheden dienen conform de kwalificatie, zoals door BIJ12 gehanteerd ten 
bate, van de SNL regeling als gebieden met een lage weidevogeldichtheid te worden 
gekwalificeerd. Op de aantalsontwikkeling en potenties wordt nader ingegaan per individuele 
polder. Tevens worden de soorten die tot de weidevogelgemeenschap worden gerekend allen 
individueel besproken. Van deze soorten zijn tevens de stippenkaarten in klein formaat 
opgenomen zodat tekst en verspreiding in één oog opslag kunnen worden overzien. Naast de 
kaarten in de onderhavige rapportage zijn alle kaarten tevens op A4 formaat in een bijlage 
rapport opgenomen..  
 
Broedende ganzen en predators worden in afzonderlijke paragraven behandeld. Overige 
soorten die een relatie met grasland hebben worden kort besproken. Hiervan zijn geen 
stippenkaarten opgenomen. 
 
Voor alle verzamelde gegevens geldt dat de veldkaarten zijn opgeslagen in het archief van 
Bui-tegewoon, groenprojecten’. Alle stippenkaarten zijn te raadplegen via de SOVON-BMP 
database en de database van het NDFF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soort 
De 

Nesse 
320 ha 

De Nesse  
pr/100 ha. 

 
Kattendijk 
   346,7 ha 

Kattendijk 
pr/100/ha 

 
Totaal 
aantal 

Pr /100 ha 

         
Bergeend                         [RL] 3 0,9  2 0,6  5 0,75 

Krakeend                  [RL][SNL] 14 4,4  8 2,3  22 3,30 

Zomertaling              [RL][SNL] 3 0,9  4 1,2  7 1,05 

Slobeend                  [RL][SNL] 10 3,1  14 4,1  24 3,60 

Kuifeend                   [RL][SNL] 4 1,3  3 0,9  7 1,05 

Smient 1 0,3  0 0  1 0,15 

Scholekster                     [RL] 19 5,9  12 3,5  31 4,65 

Kievit                               [RL] 28 8,8  18 5,2  46 6,90 

Watersnip                 [RL][SNL] 0 0  1 0,3  1 0,15 

Grutto                       [RL][SNL] 27 8,4  24 7,0  51 7,65 

Wulp                              [SNL] 1 0,3  0 0  1 0,15 

Tureluur                    [RL][SNL] 12 3,8  7 2,0  19 2,85 

Veldleeuwerik          [RL][SNL] 0 0  1 0,3  1 0,15 

Graspieper               [RL][SNL] 6 1,9  5 1,5  11 1,65 

Aantal  SNL-doelsoort territoria 8   9   
 

Terr. SNL-soorten 100 ha 77 24,1  67 19,4  
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Per gebied. 
 
 5.3.2.  De Nesse. 
Reservaat de Nesse heeft in het uiterste noorden een deelgebied met een actueel hoge 
weidevogelstand en een compleet soortspectrum. Dit deelgebied heeft echter een beperkte 
oppervlakte (< 20 hectare). In het bijzonder in de westzijde van de polder werden weinig 
weidevogelterritoria aangetroffen. Beide deelgebieden laten een afname zien ten opzichte van 
de inventarisaties in voorgaande jaren. In hoeverre dit een fluctuatie of een serieuze afname 
betreft kan nog onvoldoende worden beoordeeld. Hoewel ook het zuidoostelijke deel van de 
Nesse moet worden gekwalificeerd als een deelgebied met een lage dichtheid, nemen 
weidevogels hier in de afgelopen jaren in aantal toe. Dit werd ook tijdens de inventarisatie van 
2014 vastgesteld en lijkt door te zetten. Als voornaamste oorzaak wordt een verbeterde 
mozaïek en in de ingebruikname van enkele plas-dras situaties verondersteld. 
 
Beoordelen we de resultaten van polder de Nesse als totaal dan zien we voor de meeste 
soorten een relatief stabiel beeld. De slobeend vertoond hierbij een opmerkelijk lager aantal 
dan in het voorgaand jaar, terwijl tureluur een flinke toename laat zien. Watersnip, 
veldleeuwerik en gele kwikstaart werden in tegenstelling tot voorgaande jaren niet (meer) 
aangetroffen. 
 
De gemiddelde dichtheid aan kwalificerende soorten volgens de Beoordeling Natuurnetwerk 
en Natura 2000/PAS (BIJ12, 2014) bedraagt 24,1 territoria per 100 hectare. Hiermee wordt de 
instapnorm (35 terr./100 ha) voor het pakket niet polder breed gehaald. De beoordeling van de 
totale polder dient hierdoor als slecht te worden gekwalificeerd. Ondanks de actueel lage 
dichtheid aan graslandbroeders wordt polder de Nesse vanuit maat en schaal, aanwezige 
oevers en recent aangelegde plas-drassen als een gebied met grote potenties voor 
graslandbroeders beoordeeld. De voorgenomen instelling van het reservaatpeil in 2016 in 
combinatie met een meer toegespitst beheer (doorbreken witbol dominantie, beperken 
verstoring en optimaliseren plas-drasbeheer en grasland mozaïek) zal naar verwachting 
binnen enkele jaren tot een ommekeer in de aantalsontwikkeling kunnen leiden. 
 
Het gebied is in het verleden meerdere malen geïnventariseerd, hierbij zijn echter steeds 
wisselende begrenzingen aangehouden gebaseerd op het (toenmalige) eigendom van het 
Zuid-Hollands Landschap. Van de wat oudere inventarisaties heeft alleen de inventarisatie in 
2011 een nog enigszins vergelijkbare oppervlakte (174- versus 320 hectare). De inventarisatie 
van 2014 betreft het zelfde gebied als tijdens de onderhavige inventarisatie onderzocht.  
In onderstaande tabel zijn deze inventarisaties in relatie tot elkaar gebracht. 
 

soort 
2011  - 174 ha (ZHL-percelen) 2014  - 320 ha 2015 - 320 ha 

Territoria Terr. 100 ha Territoria Terr. 100 ha Terr. 100 ha Territoria 

       Bergeend 0 0 2 0,6 3 0,9 

Krakeend 17 9,8 14 4,4 14 4,4 

Zomertaling 2 1,2 3 0,9 3 0,9 

Slobeend 7 4,0 17 5,3 10 3,1 

Kuifeend 6 3,4 5 1,6 4 1,3 

Scholekster 14 8,2 14 4,4 19 5,9 

Kievit 20 11,5 23 7,2 28 8,8 

Grutto 21 12,1 27 8,4 27 8,4 

Tureluur 11 6,3 7 2,2 12 3,8 

Watersnip 0 0 2 0,6 0 0 

Wulp 0 0 1 0,3 1 0,3 

Veldleeuwerik 0 0 2 0,6 0 0 

Graspieper 0 0 5 1,6 6 1,9 

Gele kwikstaart 0 0 1 0,3 0 0 
      Tabel 10.  Vergelijking inventarisatie polder de Nesse 2011-2015. 
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5.3.3. Polder Kattendijksblok. 
In polder Kattendijksblok zijn enkele, relatief kleine weidevogelkerngebieden te herkennen 
(figuur 7). Deze zijn voornamelijk gelegen in het westelijke- en zuidelijke deel van de polder. Ook 
vanuit het verleden is bekend dat het noordelijke deel van polder Kattendijksblok steeds een 
aanzienlijk lagere weidevogeldichtheid had dan het zuidelijke deel. De dichtheid in het 
oostelijke del van de polder dat ten zuiden van de Tiendweg is gelegen is in de afgelopen 10 
jaar in snel tempo afgenomen (Dagboeken Terlouw, div. jaren).  

 
Buiten de concentratie gebieden was de dichtheid aan weidevogels laag. De gemiddelde 
dichtheid aan graslandbroeders kwam via de methodiek van BIJ12 uit op 19,4 territoria per 
100 hectare. Hiermee wordt de instapnorm (35 terr./100 ha) voor het pakket niet benaderd.  
De beoordeling van de totale polder dient hierdoor als slecht te worden gekwalificeerd. 
Ondanks de actuele lage dichtheid aan graslandbroeders wordt polder Kattendijksblok als een 
potentieel redelijk tot goed weidevogelgebied beoordeeld. Om dit te bereiken is het wenselijk 
dat grotere aaneengesloten blokken een beheer van uit natuurdoelstelling krijgen. Hiermee 
kan de beheermozaïek worden geoptimaliseerd en zijn aanvullende inrichtingsmaatregelen 
mogelijk. Ook dient een grotere oppervlakte naar het gras- kruidenmix stadium te worden 
gebracht door een gericht beheer van maaien en afvoeren. Dit zal naar verwachting nog een 
aantal jaren in beslag nemen als gevolg van de grote nalevering van nutriënten uit de bodem. 
 
Van polder Kattendijksblok zijn veel inventarisatie gegevens uit het verleden bekend. Tussen 
1985 en 2010 is het jaarlijks als SOVON-BMP plot geïnventariseerd (Terlouw 1985-2004 & Buisman en 

Terlouw 2004-2010). In tabel 11 worden de resultaten op basis van vijfjarige gemiddelden 
gepresenteerd en in relatie gebracht tot de onderhavige inventarisatie. 
 

 
 Figuur 11.  Vijfjarig gemiddelde van weidevogels in polder Kattendijksblok te Gouderak (Terlouw & Buisman, div. jaren) 

  
 
Per soort. 
5.4.1.. Scholekster. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL totaal (269 ha) NCK totaal (109 ha) 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

19 5,9 12 3,5 17 6,3 7 6,4 

 

Scholeksters zijn sedert de midden jaren zeventig van de vorige eeuw als broedvogel in de 
Krimpenerwaard een regelmatige verschijning. De gemiddelde dichtheid in de 
Krimpenerwaard bedroeg ten tijden van inventarisaties voor de avifauna van west Nederland 
circa 2 paar per 100 hectare (Avifauna west-Nederland, 1981). Daarna is de soort geleidelijk 
toegenomen, waarna sedert begin deze eeuw een stabilisatie is opgetreden. Landelijk neemt 
de soort de laatste jaren in snel tempo af, maar in de Krimpenerwaard wordt dit patroon niet 
teruggevonden en is sprake van stabilisatie tot hooguit een geringe afname (dagboeken Terlouw 

1969-2014).  
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Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied 
van 700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 6,0 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 5,9 en 4,7 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 
 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 
hectare bedroeg de gemiddelde dichtheid 3,51pr/100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse 
bedroeg de gevonden dichtheid 5,9 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een 
dichtheid van 3,5 paar per 100 hectare vastgesteld. De scholekster vertoonde hierbij een 
redelijk gelijkmatige spreiding over de gebieden (figuur 8). Er werd zoals vanuit de broedhabitat 
van de soort viel te verwachten een duidelijke voorkeur voor standweiden en vroeg gemaaide 
percelen vastgesteld. Percelen met een uitgestelde maaidatum werden vermeden. 
 

        
 Figuur 7.  Territoriumkaart Scholekster.                                 Figuur 8 .  Territoriumkaart Kievit.

 
5.4.2.  Kievit 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

28 8,8 18 5,2 31 11,5 6 5,5 

 

Hoewel de kievit al meer dan vijftig jaar goed is ingeburgerd in de Krimpenerwaard is het van 
oorsprong geen talrijke broedvogel voor het gebied. Sedert de jaren zestig van de vorige eeuw is 
bij uitbreiding van het percentage begrazingspercelen de soort in aantal toegenomen, waardoor 
de kievit steeds belangrijker werd als weidevogel. Tijdens de inventarisaties ten bate van de 
avifauna van west Nederland (1978-1980) werd in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid 
van circa 5,5 paar per 100 hectare voor de kievit vastgesteld (Avifauna west-Nederland, 1981). Tot het 
midden van de jaren negentig groeit de populatie, waarna stabilisatie optreedt.  
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Sinds begin deze eeuw is verspreidmaisteelt in het gebied geïntroduceerd, wat lokaal tot 
clustervormig broeden leidt. In de graslandgebieden volgt vervolgens een geleidelijke afname 
sedert het begin van deze eeuw. Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in 
reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 700 hectare in de Krimpenerwaard een 
gemiddelde dichtheid van 12,1 pr/100 ha in de Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON 
vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk 
een dichtheid van 15,6 en 11,0 paar per 100 hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 
 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 6,53 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse bedroeg de 
gevonden dichtheid 8,8 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid van 5,2 paar 
per 100 hectare vastgesteld. De kievit had een iets meer concentratie vormige verspreiding. In 
het bijzonder in polder Kattendijksblok was dit lokaal gekoppeld aan enkele percelen met grote 
holligging en sterke groeivertraging als gevolg van aanwezige leidingstroken door het gebied. 
Evenals de scholekster heeft de soort een voorkeur voor extensief beweidde percelen, terwijl 
vroeg gemaaide percelen werden benut voor tweede legsels. Het is een bekend gegeven dat 
kieviten in aantal afnemen bij reservaat beheer met en overmaat aan laat gemaaide percelen. 
Pas wanneer de voorjaars groei wordt geremd door hoge (grond) waterpeilen en/of afnemende 
voedselrijkdom van de bodem nemen kieviten weer toe in weidevogelreservaten (dagboeken Terlouw & 

Buisman, div. jaren). 
 
Opmerkelijk was de zeer grote spreiding in vestiging tijdstip van de kievit in 2015. Dit werd in 
vrijwel alle gebieden vastgesteld en wordt voornamelijk aan het koude en late voorjaar 
toegeschreven wat leidde tot een geringe voedselbeschikbaarheid en veel verlaten legsels 
waarna hervestiging optrad. De gemiddelde start van het broeden lag ongeveer op het langjarig 
gemiddelde voor de Krimpenerwaard (06/04 – 50% territoria eieren), maar het totale 
broedseizoen kenden hierdoor een veel langere uitloop, terwijl de kuiken periode grote 
verschillen kende. De uitkomst resultaten waren wisselend, maar als geheel wordt een redelijk 
broedresultaat verondersteld mede door het relatief grote aantal tweede broedsels en de 
gunstigere weeromstandigheden eind mei - begin juni ten tijden hiervan. 
 
 
5.4.3.  Grutto. 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

27 8,4 24 7,0 26 9,7 14 12,8 

 

De veenweiden graslanden zijn van oudsher het bolwerk van grutto. Ook soorten als 
veldleeuwerik, watersnip, kemphaan en eendachtige als slobeend en zomertaling behoorde in de 
eerste helft van de vorige eeuw tot de meest algemeen voorkomende soorten in de 
Krimpenerwaard. Dit karakteristieke soortspectrum was gerelateerd aan het zeer grote 
percentage hooilanden die in het verleden in het gebied voorkwamen. Soorten van kortere 
vegetatietypen als scholekster en kievit hebben zich pas veel later in het gebied gevestigd toen 
een steeds grotere oppervlakte voor begrazing in gebruik werd genomen (Scheijgrond 1923; Mulder, 

1972).  
Tijdens inventarisaties voor de avifauna van west-Nederland in de periode 1977-1980 werd voor 
de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid vastgesteld van 14 paar per 100 ha. In goede 
gruttopolders kon dit echter oplopen tot circa 40 paar per 100 hectare (Avifauna west-Nederland, 1981). 
Vanaf midden jaren zeventig vorige eeuw wordt melding gemaakt van afname. Mogelijk is deze 
reeds eerder aan gevangen. In de jaren 2000 en 2001 wordt met een quickscan de gehele 
Krimpenerwaard in twee telronden geïnventariseerd op aanwezige grutto paren. Er worden 
tussen de 750 en 850 paren geteld, waarna door middel van extrapolatie de populatie op 
maximaal 900 paar wordt vastgesteld (Terlouw, 2001). Dit komt overeen met gemiddeld 9 á 10 paar 
per 100 hectare voor het gebied. Tijdens een quickscan op circa 20% van het grasland in de 
Krimpenerwaard in 2010, gevolgd door een extrapolatie wordt de populatie voor het gebied 
geschat op circa 600 paar (dagboek Terlouw, 2010). 
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Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 13,1 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 13,1 en 6,4 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 

             Figuur 9. Territoriumkaart Grutto                   . 
            

Bij de broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 6,7 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse bedroeg de 
gevonden dichtheid 8,4 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid van 7,0 paar 
per 100 hectare vastgesteld. De grutto kwam in de Nesse verspreid in het gebied tot broeden, 
alleen in de noordhoek van dit reservaat trad enige concentratievorming op. In polder 
Kattendijksblok werd meer geconcentreerd gebroed in het zuidelijke deel van de polder.  
Bij geïsoleerde paren is de jongen productie gemiddeld kleiner als gevolg van een geringere 
bescherming tegen predators. Mogelijk kan dit het lage bruto territoriaal succes (BTS) van de 
soort in polder de Nesse verklaren (52% zie paragraaf 5.5). 
Hoewel net onder de norm voor een gezonde reproductie scoorde de grutto in Kattendijksblok 
een aanmerkelijk beter BTS met 63%. In het bijzonder in het de grutto concentratie in het 
middendeel van het gebied had een goede jongen productie. De paren met kuikens foerageerde 
hierbij voornamelijk op enkele extensief beweidde percelen en een laag perceeldeel als gevolg 
van zettingen in de leidingstrook. In het algemeen kan 2015 als een matig jaar voor de jongen 
productie van de grutto worden gezien. Ook elders in de Krimpenerwaard werd een slechte 
reproductie gemeten voor de soort. 
 
De grutto’s kwamen in de Krimpenerwaard zeer gespreid en gemiddeld zeer laat tot broeden. \De 
datum waarop 50% van de paren in het gebied eieren had lag 11 dagen later dan het lang jarig 
gemiddelde voor het gebied (23 april tegen 12 april gemiddeld). Hiermee werd voor het eerst 
sedert 26 jaar een latere gemiddelde vestiging van de grutto dan de slobeend vastgesteld 
(dagboeken Terlouw, div. jaren).  De oorzaak hiervan wordt gezocht in het koude en droge voorjaar 
waardoor de regenwormen zich diep in de bodem, buiten het bereik van de grutto snavels, 
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ophield. Mogelijk is dit ook de oorzaak dat grutto’s lang in natte gebieden als de Hoge Boezem 
achter Haastrecht en Helofytenfilter den Hoek ophielden. Ook buitendijks op de slikken bij Hitland 
langs de Hollandse IJssel waren tot laat in het seizoen grote groepen grutto’s aanwezig bij laag 
water (zie ook paragraaf 5.2). De indruk werd verkregen dat een deel van de grutto’s op deze locaties 
zonder aan het broedproces deel te nemen het gebied al weer half mei hebben verlaten. 
 
 5.4.4.  Tureluur. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

12 3,8 7 2,0 13 4,8 4 3,7 

 

De tureluur behoort vanouds tot de talrijkere soorten in de graslandgebieden, maar was steeds 
minder talrijk dan de grutto. De afname van de soort nam eerder aanvang dan bij de grutto het 
geval was. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat de voorkeurshabitat die bestaat uit natte 
greppels en zompige oeverzones als gevolg van peilverlagingen in een eerder stadium werden 
teruggedrongen door peilverlagingen. In rapporten van Staatsbosbeheer Zuid-Holland wordt voor 
de periode 1973-1978 een afname van 40-50% genoemd voor een aantal polders rond Gouda. 
Tijdens inventarisaties voor de avifauna van west-Nederland in de periode 1977-1980 werd voor 
de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid vastgesteld van 3 paar per 100 ha (Avifauna west-

Nederland, 1981). Nadien is de soort niet meer integraal geïnventariseerd. In tegenstelling tot de 
landelijke trend werd in enkele polders die sedert 1985 jaarlijks worden gevolgd (Terlouw, 1985-2012) 
in de periode 1990-2004 nog een toename vastgesteld, waarna de soort lijkt te stabiliseren. 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 3,0 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 5,3 en 3,7 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 
 
Bij de broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 2,47 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse bedroeg de 
gevonden dichtheid 3,8 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid van 2,0 paar 
per 100 hectare vastgesteld. De tureluur vertoonde zowel in de Nesse als in Kattendijksblok een 
sterke binding met de aanwezige plasdrassen. In de Nesse waren 9 van de 12 territoria in de 
directe omgeving hiervan aanwezig. In Kattendijksblok betrof dit 2 van de 9 territoria, maar waren 
eveneens twee territoria aanwezig op een hol gelegen perceel als gevolg van zetting in een 
leidingstrook. Tureluurs hadden een normale start van het broeden met  (50% van de paren 
eieren op 20 april) ten opzichte van het langjarig gemiddelde in de Krimpenerwaard. Dit in 
tegenstelling tot de grutto. Waarschijnlijk heeft de soort minder last gehad van het droge voorjaar 
doordat hij een gevarieerder voedselspectrum benut. Mogelijk dat de voorkeur voor de omgeving 
van de plas-drassen heeft bijgedragen aan minder hinder van droge bodem omstandigheden en 
diep zittende regenwormen. 
 

 5.4.5.  Watersnip. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

0 0 1 0,3 1 0,4 0 0 

 

Ook in 2015 werd een territorium van de watersnip in het telgebied aangetroffen. In de 
Krimpenerwaard is de watersnip nog steeds een jaarlijkse broedvogel met een klein aantal paren.  
Voor de totale waard wordt voor de afgelopen 10 jaar het aantal paar tussen de 5- en de 10 per 
jaar geschat (Terlouw, dagboeken 2005-2014).  
 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 werd binnen 700 hectare reservaat grasland in de 
Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 0,4 pr/100 ha in de Krimpenerwaard gemeten 
(Terlouw, 2014). Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 
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1455 hectare bedroeg de gemiddelde dichtheid 0,14 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse 
werden in 2015 geen watersnippen aangetroffen in tegenstelling tot de voorgaande jaren toen 
jaarlijks 2- tot 3 paren tot broeden kwamen op een ruig perceel dat rond de greppel ruim 
geïnundeerd werd gehouden. In 2015 is dit perceel in de vestigingsperiode van de watersnip niet 
geïnundeerd, wat mogelijk de vestiging heeft belemmerd. In Kattendijksblok werd één paar 
vastgesteld met territoriaal gedrag op twee dagen meer dan 3 weken uit elkaar waaronder het 
broedindicatieve ‘kloktikken’. Dit geeft een dichtheid van 0,3 paar per 100 hectare. Het territorium 
was gevestigd op een perceel dat gedurende de gehele winterperiode plas-dras staat en waarop 
zich lokaal een pitrus vegetatie heeft ontwikkeld. 
 

  Figuur 10. Territoriumkaart Tureluur, Wulp & Watersnip. 

 
 5.4.6..  Wulp. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

1 0,3 0 0 1 0,4 0 0 

 

In de Krimpenerwaard is de wulp een zeer schaarse broedvogel. Opmerkelijk is dat alle 
broedgevallen van de wulp de afgelopen jaren zijn vastgesteld in het zelfde gebied. Van de zes 
bekend geworden broedgevallen sedert 2008 heeft dit vijfmaal in het zelfde polderdeel plaats 
gevonden.  
 
Ook in 2015 werd het territorium van een wulp vastgesteld in dit deel van polder de Nesse. Het 
betrof een alarmerend paar begin april en een waarneming van een niet vliegvlug jong op 02 mei. 
Het is opmerkelijk dat sedert de waarneming van het eerste beschreven broedgeval in de 
Krimpenerwaard (Dam, van & Terlouw, 1993) in verschillende jaren een territoriaal paar wulpen in dit 
zelfde deelgebied van de Nesse is waargenomen, terwijl de soort elders in de Krimpenerwaard 
als een incidentele broedvogel te boek staat. 
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 5.4.7.  Bergeend. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

3 0,9 2 0,6 3 1,1 1 0,9 

 

De Bergeend is een relatieve nieuwkomer in de Krimpenerwaard. Het eerste broedgeval werd 
vastgesteld op de Kleine Zaag te Krimpen aan de Lek in 1990 (C.v Dam, in Waardvogel 3-1990)  wat nog 
redelijk in de buurt komt bij de oorspronkelijke biotoop. Tot 2005 blijft het voorkomen van de 
bergeend als broedvogel in de Krimpenerwaard beperkt tot de Kleine Zaag, maar vanaf 2006 
vinden in toenemende mate polder waarnemingen plaats. Tegenwoordig is de soort een vaste 
broedvogel in klein aantal in de poldergebieden. 
 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 0,29 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 0,4 en 0,5 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 0,48 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse bedroeg de 
gevonden dichtheid 0,9 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid van 0,6 paar 
per 100 hectare vastgesteld. 
 
De totale broedpopulatie voor de Krimpenerwaard wordt geschat op circa 20 paar (Terlouw, 

dagboeken 2005-2015). Het legsel wordt meestal aangetroffen in wat ruigere terreindelen, onder 
bruggenhoofden en in maaisel en ruigte hopen.  
Een groot deel van de territoriale paren lijkt niet jaarlijks tot broeden te komen. Ook in 2015 werd 
bij geen enkel paar wakend gedrag of jongen waargenomen. De territoria zijn dan ook gebaseerd 
op waarnemingen van paren in een broedbiotoop met meer dan 14 dagen tussen ruimte, een 
lage broedcode derhalve. 

      
          Figuur 11. Territoriumkaart Bergeend.   Figuur 12. Territoriumkaart Krakeend. 
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 5.4.8.  Krakeend. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

14 4,4 8 2,3 11 4,1 6 5,5 

 

De krakeend is een soort die zich vrij recent als broedvogel heeft gevestigd. De eerste 
waarnemingen van broedgevallen dateren van de late jaren negentig van de vorige eeuw 
(Dagboeken Terlouw 1969-2014). Nadien heeft de soort in hoog tempo de graslandgebieden veroverd en 
behoort nu tot de talrijkere eenden soorten in het gebied. 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 6,9 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 5,3 en 5,6 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 

 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 3,0 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). Opmerkelijk was hierbij de lage 
dichtheid in alle drie de Gouderakse polders, terwijl deze polders juist hoog scoren in de 
dichtheden voor soorten als slobeend en zomertaling.  
In polder de Nesse bedroeg de gevonden dichtheid 4,4 paar per 100 hectare. Dit is exact gelijk 
aan de gevonden dichtheid in 2014. In polder Kattendijksblok werd een dichtheid van 2,3 paar 
per 100 hectare vastgesteld wat als lage dichtheid voor de Krimpenerwaard kan worden 
beoordeeld. 
 

 5.4.9.  Kuifeend. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

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

 

Sedert het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw werd de kuifeend als broedvogel in de 
Krimpenerwaard vastgesteld. Aanvankelijk ging het om enkele paren, maar sedert de jaren 
negentig vorige eeuw neemt het aantal paar toe. De grootste dichtheden worden hierbij bereikt in 
polders en polderdelen met wat bredere watergangen (dagboeken Terlouw 1969-2014). Momenteel is de 
kuifeend een regelmatige broedvogel waarbij de dichtheid per polder sterk kan verschillen. De 
indruk bestaat hierbij dat de dichtheid gerelateerd is aan de gemiddelde slootbreedte, waarbij 
meer brede sloten tot een hoger dichtheid leiden. 
 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 1,9 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 2,7 en 3,2 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 

 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 1,37 paar per 100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse 
bedroeg de gevonden dichtheid 1,3 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid 
van 0,9 paar per 100 hectare vastgesteld. Beide gebieden hebben relatief weinig brede 
watergangen die worden geflankeerd door ruige oevervegetaties die het optimale broedbiotoop 
van de soort in de Krimpenerwaard lijken te vormen. 
 
 5.4.10.  Zomertaling. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

3 0,9 4 1,2 4 1,5 3 2,8 
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Ondanks dat ook in de Krimpenerwaard het aantal afneemt kan het gebied nog steeds als een 
bolwerk voor de zomertaling worden gezien. Voor de gehele waard wordt de actuele 
broedpopulatie geschat op circa  40 paar (Buisman & Terlouw, 2012). In de betere polders wordt hierbij 
een dichtheid behaald tot 3,0 pr / 100 ha. 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 1,1 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 0,6 en 0,2 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 1,2 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse bedroeg de 
gevonden dichtheid 0,9 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid van 1,2 paar 
per 100 hectare vastgesteld.  
 
Van verschillende paren werd eind mei begin juni het vrouwtje met jongen waargenomen. De 
oevervegetaties langs verschillende percelen met een natuurbeheer zijn zeer geschikt mede als 
gevolg van het extensieve beheer, de gerichte verschraling en de zorgvuldige wijze van 
oeverschoning. 
     

5.4.11. Smient. 
De smient is een niet jaarlijkse broedvogel, die landelijk tot de zeldzame soorten wordt gerekend. 
Hoewel een incdentele broedvogel wordt de smient in verhouding tot de landelijke norm vrij 
regelmatig territoriaal waargenomen. Het gebied vormt in beginsel een geschikt broedgebied.  
De grote aantallen wintetgasten die in het gebied verblijven leiden er regelmatig toe dat vogels 
overzomeren, waarbij soms territoriaal gedrag wordt waargenomen en ook daadwerkelijke 
broedgevallen (vrouwtjes met jongen) worden gesignaleed. 
In 2015 werd een zeker broedgeval vastgesteld in de het noordelijke deel van polder de Nesse. 
Op 02/05 werd hier wakend gedrag van het mannetje vastgesteld. Op 04/06 werd een vrouwtje 
met 3 kuikens aangetroffen. 
Ook in 2013 en 2014 werd een broedgeval van de soort binnen de reservaatgraslanden van de  
Krimpenerwaard aangetroffen. 

        
       Figuur 13. Territoriumkaart Zomertaling, Kuifeend & Smient.   Figuur 14. Territoriumkaart Slobeend. 
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 5.4.12.  Slobeend 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

10 3,1 14 4,1 12 4,5 6 5,5 

 

Vanouds wordt de Krimpenerwaard tot de kerngebieden van de slobeend in de provincie Zuid-
Holland gerekend. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd een gemiddelde dichtheid van 
meer dan 10 paar per 100 hectare vermeld (Avifauna west-Nederland, 1981). Hoewel ook in de 
Krimpenerwaard de aantallen fors zijn afgenomen behoord de soort nog steeds tot de algemene 
broedvogels van het gebied. Op basis van extrapolatie van getelde gebieden werd in 2010 een 
gemiddelde dichtheid van 4 á 5 paar per 100 ha geschat voor de graslandgebieden in de 
Krimpenerwaard wat neer komt op een geschat aantal van 200- tot 225 paar voor het gehele 
gebied (dagboek Terlouw, 2010). De indruk bestaat echter dat de soort nadien in aantal is afgenomen.  
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 7,4 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 6,8 en 2,5 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 3,0 paar per100 ha (Terlouw, in prep.).  In polder de Nesse bedroeg 
de gevonden dichtheid 3,1 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid van 4,1 
paar per 100 hectare vastgesteld. 
 
Tijdens de inventarisatie bezoeken in de 2e helft van mei en begin juni werden verschillende 
vrouwtjes met jongen waargenomen. De indruk is verkregen dat de slobeend een goed 
broedresultaat heeft gehad in 2015.  
 

 5.4.13.  Veldleeuwerik. 
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

0 0 1 0,3 0 0 0 0 

 

De veldleeuwerik was ooit één van de talrijkste broedvogels van de graslanden in de 
Krimpenerwaard. De gemiddelde dichtheid aan het eind van de jaren zeventig van de vorige 
eeuw bedroeg 25-50 paar per 100 hectare (Avifauna west-Nederland, 1981). Evenals elders in ons land 
heeft een enorme afname plaatsgevonden. Tegenwoordig is de soort uit veel polders verdwenen 
en moet de veldleeuwerik tot de schaarse broedvogels worden gerekend.  
 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 0,4 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 1,5 en 1,1 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 

 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 0,14 paar per100 ha (Terlouw, in prep.). In polder de Nesse werden, 
in tegenstelling tot 2014 tot 2 territoria werden gevonden, geen territoriale veldleeuweriken meer 
vastgesteld. In Kattendijksblok was één frequent zingend mannetje aanwezig, een dichtheid van 
0,15 paar per 100 hectare.  
 
 5.4.14.  Graspieper.  
 

De Nesse Kattendijk ZHL NCK 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

6 1,9 5 1,5 7 2,6 3 2,8 
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Evenals de veldleeuwerik is ook de graspieper van een algemene soort teruggedrongen tot een 
schaarse broedvogel in de Krimpenerwaard. De soort vertoond een voorkeur voor ruigere 
graslandpercelen met kleinschalig bodem reliëf en ruime beschikbaarheid van insecten. In de late 
jaren zeventig van de vorige eeuw wordt voor de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid 
vermeld van 7-12 paar per 100 hectare (Avifauna west-Nederland, 1981). 
Als gevolg van de biotoopkeuze van de soort wordt het merendeel van de territoria steeds in 
extensieve standweiden percelen aangetroffen. Ook bij de onderhavige inventarisatie was dit het 
geval.  
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 in reservaatgraslanden werd binnen een gebied van 
700 hectare in de Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 1,57 pr/100 ha in de 
Krimpenerwaard gemeten (Terlouw, 2014). SOVON vond tijdens inventarisaties op 1257 hectare 
agrarische gebied in 2009 en 2014 respectievelijk een dichtheid van 0,6 en 0,8 paar per 100 
hectare (de Boer & Slaterus, 2014). 
Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 1455 hectare 
bedroeg de gemiddelde dichtheid 1,24 paar per 100 ha (Terlouw, in prep.).  In polder de Nesse 
bedroeg de gevonden dichtheid 1,9 paar per 100 hectare, in Kattendijksblok werd een dichtheid 
van 1,7 paar per 100 hectare vastgesteld.  
De graspieper had een duidelijke voorkeur voor wat ruigere percelen of percelen met een 
extensieve standweiden. Met name in polder de Nesse had de graspieper hinder van het bloten 
op storingssoorten na het maaien van de eerste snede in enkele met storingssoorten verruigde 
percelen. Om de soort voldoende aanwas te bieden moeten meerdere broedsels per jaar (2- tot 
3) worden groot gebracht. Graspiepers kunnen dan ook tot eind juli een nest met eieren hebben. 
Rekening houden met de aanwezigheid van de soort bij het bloten van de percelen en het 
maaien van storingssoorten kan de graspieper helpen om voldoende jongen groot te brengen. 
 

 Figuur 15..  Territoria graslandzangers. 
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5.4.15  Knobbelzwaan. 
De Krimpenerwaard behoort tot het bolwerk voor broedende knobbelzwanen in ons land. Deze 
status komt voort uit de voormalige zwanenhouderij die bij agrariërs in het gebied tot de jaren 
tachtig van de vorige eeuw algemeen in gebruik was (Terlouw & Buisman, 2004). De gemiddelde 
dichtheid werd tijdens een Krimpenerwaard breed onderzoek in 2004 bepaald op circa 340 
broedpaar (gem.3,4 paar/100 ha) (Terlouw en Buisman, 2004). Bij een onderzoek in deelgebieden in 
2012 werd via extrapolatie een dichtheid in de Krimpenerwaard berekend van 4,0 paar per 100 
hectare (Terlouw, 2012). In 2015 is het gedeelte binnen de Krimpenerwaard van atlasblok 38-22  
(2350 ha) wederom integraal op de knobbelzwaan geïnventariseerd. Hierbij werden 75 legsel 
vastgesteld en een dichtheid van 3,2 pr/100 ha bepaald (Buisman en Terlouw, in prep).  
Binnen het zelfde gebied werden in 2004 & 2012 respectievelijk 2,6 & 4,7 paar per 100 hectare 
vastgesteld (dagboeken Buisman en Terlouw, div. jaren). Bij een inventarisatie in 2014 op 1257 hectare 
agrarische percelen stelde SOVON in 2014 een dichtheid van 3,7 paar per 100 hectare vast (De 

Boer & Slaterus, 2014). Tijdens een broedvogelinventarisatie op 1455 hectare in 2015 werd een 
dichtheid van 2,89 paar per 100 hectare gevonden (Terlouw, in prep).  

De aanvankelijke toename in de eerste jaren van de 21e eeuw lijkt om te buigen naar een lichte 
afname.  
 
Wanneer we de kaarten met geregistreerde nesten analyseren wordt een vrij constante afstand 
tussen de nesten gesignaleerd. Alleen waar een duidelijk fysieke barrière aanwezig is 
(bosschage, gebouw, weg) liggen nesten lokaal dichter bij elkaar. Dit beeld wijst er op dat de 
maximale broeddichtheid in het gebied is bereikt. Een verdere toename van broedparen in de 
Krimpenerwaard ligt dan ook niet voor de hand. Wel kan het aantal ongepaarde, jonge vogels in 
het gebied verder toenemen nu als gevolg van het verbod op zwanendriften deze niet meer 
worden weg gevangen. Dit zal vooral in de periode maart – eind april, wanneer de jonge vogels 
groepsgewijs optrekken alvorens naar de ruigebieden in het Hollands Diep en Haringvliet te 
vertrekken, tot discussies met agrarische belangen kunnen leiden. 
De afgelopen jaren is in jaarlijks gevolgde deelgebieden een sterke toename van vernielde en 
uitgehaalde nesten vastgesteld (dagboeken Terlouw 2013-2015). Deze geringere tolerantie ten opzichte 
van de soort binnen het gebied is ontstaan als gevolg van discussies rond het zwanendriften die 
sterk gepolariseerd zijn in het gebied. Zowel de afnemende tolerantie als het beëindigen van het 
zwanendriften kan tot verdere veranderingen in de broedpopulatie binnen het gebied leiden in de 
komende jaren. Het beëindigen van de polariserende houdingen en het gezamenlijk analyseren 
van de problematiek verdient aandacht om draagvlak voor natuurdoelen in het algemeen te 
behouden. 

 
5.4.16.  Wilde eend. 
 

De Nesse Kattendijk 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

69 21,56 89 25,67 

  

Wilde eenden zijn evenals meerkoeten via een vereenvoudigde methode meegenomen in de 
inventarisatie. Hierbij werd het aantal territoriaal aanwezige exemplaren of paren geturfd tijdens 
de eerste twee telronden, waarna een gemiddelde werd berekend.  
 
De wilde eend is een zeer algemene broedvogel in de Krimpenerwaard die op vele plaatsen tot 
broeden komt waaronder vollevelds in het grasland. De dichtheid aan broedvogels is echter 
aanzienlijk hoger langs de meer begroeide randen en in de ruigere terreindelen dan in de grote 
open polderdelen. 
 
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 werd binnen een gebied van 700 hectare in de 
Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 30 pr/100 ha in de Krimpenerwaard gemeten 
(Terlouw, 2014). Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 
1455 hectare bedroeg de gemiddelde dichtheid 28,7 pr/100 ha (Terlouw, in prep.). 
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 5.4.17.  Fazant. 
 

De fazant is een verspreidde broedvogel in de Krimpenerwaard, die nergens hoge dichtheden 
behaald. De optimale biotoop voor de soort is in veel graslandpolders niet aanwezig. Fazanten 
komen dan ook alleen bij wat ruigere terreindelen en rond recreatiegebieden in wat hogere 
dichtheden voort. Actuele aantalsmatige gegevens voor de gehele Krimpenerwaard zijn niet 
beschikbaar, maar de indruk bestaat dat de soort de laatste vijf jaar in aantal toeneemt in het 
gebied (natuurdagboeken Buisman en Terlouw). 
 

De tijdens de onderhavige inventarisatie gevonden territoria van de fazant vormde geen 
uitzondering op bovengenoemde biotoopkeuze. Alle vastgestelde territoria waren gelegen in of 
nabij begroeide en ruigere elementen in het gebied.  

 

5.4.18.  Waterhoen. 
 

Hoewel in de waterrijke Krimpenerwaard kan worden verwacht dat de waterhoen een algemene 
soort is, is hij de afgelopen decennia fors in aantal afgenomen. Afname van overhoeken en 
ruigere delen in het agrarisch gebied, concurrentie van de meerkoet en niet in de laatste plaats 
de gevoeligheid voor winterweer zijn hier oorzaak van.  
De eerder vastgestelde afname zette in de periode 2009-2012 versneld door.  
In 2014 werd een herstel gesignaleerd (Terlouw, 2014) wat zich in 2015 lijkt te hebben doorgezet.  
Op basis van de landelijk gehanteerde normen is de waterhoen nog steeds een algemene soort 
te noemen in de polder gebieden van de Krimpenerwaard. De dichtheid binnen veel bebouwde 
kommen is tegenwoordig echter groter dan in poldergebieden. Actuele aantalsmatige gegevens 
voor de totale Krimpenerwaard zijn mede hierdoor niet beschikbaar. 
 

Alle territoria van de waterhoen werden vastgesteld nabij kleinschaliger elementen als erven, 
bosjes en ruigere vegetaties. In het open landschap en op grotere wateren is de waterhoen 
slechts zeer beperkt vertegenwoordigd.  
 

 5.4.19.  Meerkoet. 
 

De Nesse Kattendijk 

Paar Dichtheid Paar Dichtheid 

88 27,50 102 29,42 

 

Meerkoeten zijn evenals de wilde eend met een vereenvoudigde methode meegenomen in de 
inventarisatie. Hierbij werd het aantal territoriaal aanwezige exemplaren of paren geturfd tijdens 
de eerste twee telronden, waarna een gemiddelde werd berekend.  
 
De meerkoet is een zeer algemene broedvogel in de Krimpenerwaard die naast riet- en 
ruigteranden ook in oevers en natte delen van het grasland tot broeden komt.  
Tijdens een broedvogelinventarisatie in 2014 werd binnen een gebied van 700 hectare in de 
Krimpenerwaard een gemiddelde dichtheid van 38 pr/100 ha in de Krimpenerwaard gemeten 
(Terlouw, 2014). Tijdens broedvogelinventarisaties in de Krimpenerwaard in 2015 in een gebied van 
1455 hectare bedroeg de gemiddelde dichtheid 32,89 paar per 100 ha (Terlouw, in prep.). 
 

 5.4.20.  Nachthoenders. 
 
Tijdens een tweetal late avond/nachtbezoeken is met behulp van een recorder gezocht naar 
kwartels en kwartelkoning. De soorten werden niet aangetroffen in het gebied tijdens de gerichte 
inventarisatie bezoeken. Los van de gerichte inventarisatie werd in de nacht van 10- op 11 mei 
een roepende kwartel gehoord in de zuid oost hoek van polder de Nesse. Deze vogel had slechts 
één avond roepactiviteit en kon m.b.v. geluidnabootsing niet worden gestimuleerd tot territoriaal 
gedrag. De waarneming wordt dan ook geïnterpreteerd als doortrekker.  
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Uit het recente verleden zijn territoria van kwartels in zowel polder de Nesse (2011 & 2012) als in 
Kattendijksblok (2012) vastgesteld (natuurdagboeken Buisman & Terlouw). De aantallen kwartels in ons 
land kunnen van jaar op jaar sterk verschillen. In de Krimpenerwaard lijkt vrijwel uitsluitend te 
worden gebroed in piekjaren. Zowel 2011 als 2012 wordt als een piekjaar voor de soort in ons 
land gezien (www.SOVON, soortpagina). 
 
 
5.5].    Kuikentellingen. 
Eind mei en begin juni hebben in alle gebieden twee kuikentellingen voor de grutto 
plaatsgevonden om te kunnen beoordelen of voldoende kuikens groot komen voor een duurzame 
populatie. De kuikentelling heeft uitsluitend voor de grutto plaatsgevonden als representatieve 
graslandbroeder in het veenweidengebied. Gelijktijdige kuikentellingen voor het gehele 
soortspectrum zijn als gevolg van de spreiding in de kuikenperiode tussen de soorten niet goed 
mogelijk. In 2015 verschilde deze spreiding tussen de soorten in nog grotere mate dan 
gebruikelijk als gevolg van een normale broedstart bij kievit en tureluur en een extreem late start 
van de grutto in combinatie met veel 2e legsels bij de kievit. 
 
Op basis van de kuikentellingen voor grutto’s is het Bruto Territoriaal Succes (BTS) voor de soort 
bepaald. Het BTS geeft het percentage gruttoparen weer dat begin juni nog kuikens heeft, die 
waarschijnlijk grotendeels vliegvlug zullen worden, ten opzichte van het totaal aantal 
gruttoterritoria in het gebied. Er wordt hierbij uitgegaan dat bij een BTS van 65% de populatie 
voldoende reproductie heeft om duurzaam in stand te blijven. 
 
In 2015 werd tijdens de inventarisaties van een 1455 hectare groot reservaatdeel in de 
Krimpenerwaard een gemiddelde BTS gemeten van 59,98%. Dit is volgens de gehanteerde 
criteria een onvoldoende reproductie voor het in stand houden van de populatie en wordt als een 
te lage reproductie beschouwd. Binnen de geïnventariseerde gebieden behaalde alleen polder 
Veerstalblok een voldoende reproductie met een BTS van 72% (Terlouw, in prep). Polder 
Kattendijksblok benaderde de noodzakelijk geachte reproductie om de populatie in stand te 
houden met een BTS van 63%. 
 

soort 
paren met kuikens 

1e ronde 
paren met kuikens 

2e ronde 

gemiddeld aantal 
paar met kuikens 

beide ronde 
gemeten BTS 

     De Nesse 15 14 14,5 52% 

Kattendijksblok 20 15 17,5 63% 

     
Totaal 35 29 32 57% 

                   Tabel  12.  Paren met kuikens eind mei, begin juni en berekend Bruto Territoriaal Succes (BTS). 

 

Beoordelen we het gemeten BTS tijdens de inventarisaties voor de beide onderhavige polders, 
de Nesse en Kattendijksblok dan kunnen we concluderen dat Kattendijksblok het minimum 
percentage van een reproductie die de soort in stand houdt benaderd. In polder de Nesse is de 
reproductie onvoldoende. 
 
Hoewel er weinig gegevens elders uit het gebied voorhanden zijn werd de indruk verkregen dat 
de kuikenoverleving in 2015 over de gehele linie lager was dan in gemiddelde jaren. Ook landelijk 
wordt 2015 gezien als een zeer slecht jaar voor de soort (www.Vogelbescherming.nl).  Het is dan ook 
onduidelijk of de gevonden lage gemiddelden als representatief kunnen worden beoordeeld. 
 
Wel is voor de Krimpenerwaard duidelijk dat in de veel gebieden, zowel in het agrarische gebied 
als in de reservaatgebieden, de benodigde reproductie voor de grutto van 65% al verschillende 
jaren niet wordt gehaald. Naast weer invloeden, zoals het koude voorjaar van 2015, liggen de 
voornaamste oorzaken voor het agrarisch gebied in verliezen in de maaiperiode, doordat de 
grasoogst samenviel met de late broed en kleine jonge fase van de grutto in 2015.  
Ook de late start van het maaien in 2015 had geen positief effect daar ook de grutto’s gemiddeld  

http://www.sovon/
http://www.vogelbescherming.nl/
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12 dagen later startte met broeden dan het vijfjarig gemiddelde voor de Krimpenerwaard (Terlouw en 

Buisman, div. jaren). In de reservaatgebieden is, evenals in voorgaande jaren, geconstateerd dat 
grutto’s in de kuikenfase in sommige gebieden met een uitgestelde maaidatum moeite hadden 
met de dichte grasvegetatie veroorzaakt door de hoge nalevering van meststoffen uit de bodem 
(Terlouw 2014-10 & 11). 
 
In 2014 werd tijdens de inventarisatie van circa 700 hectare reservaat grasland een gemiddelde  
BTS van 63% berekend (Terlouw-2014-11).  In het eveneens in 2014 geïnventariseerde 
reservaatgebied Bilwijk werd een gemiddelde BTS van 86% gevonden wat als uitzonderlijk hoog 
kan worden aangemerkt (Terlouw, 2014-04).  
 
Voor het agrarisch grasland in de Krimpenerwaard zijn slechts summiere gegevens beschikbaar. 
In een gebied van circa 200 hectare is hier in de periode 2009-2011 over drie jaar een 
gemiddelde BTS gemeten van 48% (natuurdagboeken Buisman & Terlouw). De gevonden gemiddelde BTS 
in 2015 ligt hier nog ruim boven. 
 
In de periode 2000/2008 werd voor de fysisch-geografisch regio ‘laagveen-west’ nog een 
gemiddelde BTS (combinatie van reservaat en agrarisch grasland) van 65,12% vastgesteld 
(www.kenniscentrumweidevogels.nl).  
. 

    Figuur 16.   Resultaten kuikentellingen grutto 2015. 

http://www.kenniscentrumweidevogels.nl/
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5.6.  Zwarte stern. 
In de polders de Nesse, en Kattendijk zijn zwarte stern vlotjes uitgelegd door het Zuid-Hollands 
Landschap. In zowel het reservaatdeel als in het agrarisch gebied van polder de Nesse waren de 
afgelopen jaren steeds enkele kolonies van de soort aanwezig. In polder Kattendijksblok wordt al 
meer dan 8 jaar niet meer gebroed. In het verleden was dit ook een polder met een rijke zwarte 
stern populatie (natuur dagboeken Terlouw). 

 

Jaar Res. de Nesse 
2009   1 
2010   2 
2011   3 
2012 10 
2013 19 
2014   8 
2015   0 

Tabel 13 Aantallen broedpaar zwarte stern binnen reservaatbegrenzing polder de Nesse (Bron:archief Bui-tegewoon, groenprojecten) 
 

De eerste waarneming van de zwarte stern in de Krimpenerwaard werd op 10 april gedaan 
(www.waarnemingen.nl), wat 7 dagen eerder is dan het langjarig gemiddelde voor de Krimpenerwaard. 
Op 17 april werd een groep van 5 exemplaren binnen het inventarisatiegebied in polder de Nesse 
gezien op een voormalige broedlocatie. Deze vogels verdwenen in de loop van de dag. Later in 
de maand werden nog een enkele keer een bezoek van één of enkele vogels aan de voormalige 
broedlocaties waargenomen (mond.med. J. van der Winden).  
Tot broeden binnen de onderzoek begrenzing kwam het in het onderzoek jaar echter niet. In 
polder de Nesse wordt in het agrarische gebied direct ten noorden van het onderzoeksgebied 
eveneens jaarlijks door enkele paren zwarte sterns gebroed. Ook dit jaar werden in dit 
deelgebied 3 nesten aangetroffen, waarvan de vogels regelmatig foerageerden binnen het 
onderzoeksgebied. In polder Kattendijksblok werden geen zwarte sterns aangetroffen. 
 

 
5.7.  Predators. 
Een combinatie van talrijke predators en een geringe weidevogeldichtheid kan leidden tot een 
bovenmatige predatiedruk. Tegen vliegende predators weten weidevogels zich, bij een 
voldoende sterke populatie, in de regel goed te weren. Blauwe reiger en ooievaar zijn onder de 
vogels de gevaarlijkste opponenten voor weidevogels in het broedseizoen.  
Ook bodempredators zijn moeilijk te verjagen voor weidevogels, in het bijzonder de vos en de 
huiskat zijn soorten waar tegen weidevogels zich slecht kunnen verdedigen. In het gebied wordt 
de vos slechts incidenteel als passant gesignaleerd.  
Van (verwilderde) kat, wezel, bunzing, hermelijn, en bruine rat worden jaarlijks diverse 
waarnemingen vermeld. De bunzing en de bruine rat kunnen als algemeen voorkomend worden 
aangemerkt in de Krimpenerwaard. De bruine rat kende in navolging van het piekjaar 2014, ook 
in 2015 een hoge dichtheid. Verwilderde katten worden in toenemende mate in de 
Krimpenerwaard vastgesteld. In de Nesse waren op drie locaties in totaal minimaal vier 
verschillende exemplaren aanwezig. Daarnaast werden verschillende exemplaren in de 
Berkenwoudse driehoek aangetroffen die ook regelmatig op de Ouderkerkse Landscheiding zijn 
waargenomen. In hoeverre ook deze katten in polder de Nesse foerageerde is onbekend. Eind 
juli waren minimaal 5 kittens op deze kade actief.  
In polder Kattendijksblok werden aanzienlijk minder waarnemingen van (verwilderde) katten 
gedaan. Alleen een exemplaar wat vanuit de noordelijke Stolwijkseboezem opereerde werd een 
enkele maal in het oostelijke deel van deze polder aangetroffen. De problematiek van de 
(verwilderde kat) verdient aandacht in minimaal de weidevogelgebieden van de Krimpenerwaard. 
Een samenwerking tussen de Agrarische Natuur Vereniging, de Wildbeheereenheid en het Zuid-
Hollands Landschap is hierbij gewenst. Naast verwijderen van verwilderde katten is ook 
informatie vertrekking aan bewoners met erven grenzend aan weidevogelgebieden van belang. 
Door gerichte maatregelen in de verzorging van huiskatten kan intrek in graslandgebieden in 
hoge mate worden beperkt. 
 

http://www.waarnemingen.nl/
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Marterachtigen als bunzing, hermelijn en wezel, foerageren bij voorkeur onder dekking van 
structuurrijke elementen. Het behouden van het open karakter van gebieden met een 
hoofdfunctie weidevogels draagt derhalve bij aan het beperken van predatie door deze bodem 
predators. Structuurrijke randzones zijn daarbij een beproefde methode om deze soortgroep, die 
veelal opportunistisch op prooiaanbod reageert, voldoende voedsel beschikbaarheid langs de 
randen van weidevogelgebieden te bieden waardoor intrek in de open gebieden wordt beperkt. 
 

Voor de Krimpenerwaard is geen integraal predatoronderzoek bekend. 
Uit de tellingen van foeragerende predators blijkt dat blauwe reigers in matige dichtheden 
voorkomen (tabel 14). In het aangrenzende boezemland is een kleine broedkolonie van de blauwe 
reiger aanwezig. Opgestelde foerageerprotocollen van blauwe reigers in het gebied laten een 
beeld zien waarbij deze soort voornamelijk op vis en muizen foerageert (dagboeken Buisman & Terlouw, 

1969-2014). 
Een enkele ooievaar foerageerde regelmatig in het oostelijke deel van de Nesse en het westelijke 
deel van Kattendijksblok. De vogel was afkomstig van een bezette nestpaal aan de Kattendijk ter 
hoogte van de doorbraakkolk ‘de Grote Waal’. 
 
Kraaiachtige worden wel als frequente predators aangemerkt. Groepen ongepaarde vogels 
richten in de regel de meeste schade aan. Ze slapen in hogere houtopstanden als boezemlanden 
en eendenkooien en  foerageren veelal in de late namiddag en avond in de directe omgeving van 
de slaapplaats waardoor in deze gebieden bovenmatige predatie wordt vastgesteld en deze 
veelal snel door weidevogels worden verlaten. Binnen het onderhavige inventarisatiegebied 
waren in het weidevogelseizoen geen slaapplaatsen van kraaiachtige aanwezig. Later in het 
seizoen is een slaapplaats van kraaiachtige in het noordelijke deel van de Kattendijksblokboezem 
in gebruik geweest. 
 
De zwarte kraai was de talrijkste foeragerende predator in het gebied. De soort heeft een grote 
actieradius, er werd dan ook foerageren vastgesteld van vogels die hun nestplaats op ruime 
afstand van de inventarisatie gebieden langs het dijklint en in houtopstanden hadden. 
Foerageerafstanden van meer dan twee kilometer werden hierbij vastgesteld. 
Tijdens dit onderzoek betrof de gemiddelde dichtheid aan foeragerende zwarte kraaien 6,87 
exemplaren per 100 hectare. Hiermee werd een iets hogere foerageerdichtheid dan in de 
gemiddelde situatie voor de Krimpenerwaard zoals deze in de afgelopen vijf jaar is gemeten 
tijdens het broedseizoen (6,54 exemplaar/100 hectare inventarisaties & dagboeken Buisman & Terlouw 2009-

2014). De hogere dichtheid werd voornamelijk veroorzaakt door de dichtheid in de Nesse, die met 
7,68 exemplaar per 100 hectare flink hoger was dan in Kattendijksblok waar 6,12 exemplaren per 
100 hectare werden vastgesteld. 
  
Foeragerende exemplaren van de ekster binnen het inventarisatiegebied werden weinig 
waargenomen. Alleen langs het bebouwingslint van het dijklint Kattendijk en in de directe 
omgeving van de erflocaties binnen polder de Nesse was de soort wat vaker aanwezig.  
Het foerageren was ook hier echter voornamelijk op de begroeiingen rondom de huizen en erven 
gericht. Effect van foeragerende eksters op weidevogelpopulaties werd niet vastgesteld. 

 
Roofvogels hebben overwegend een lage foerageerdichtheid in de Krimpenerwaard. Soorten die 
worden aangetroffen zijn de havik, buizerd, torenvalk en bruine kiekendief. Als gevolg van een 
grote actieradius kunnen naast gebiedseigen broedvogels in het bijzonder bij buizerd en bruine 
kiekendief ook vogels van verder afgelegen broedlocaties in het gebied jagen.  
 
De torenvalk werd alleen in polder Kattendijksblok frequent jagend waargenomen. Het betrof een 
broedpaar uit de naast gelegen Kattendijksblokboezem.  
In deze zelfde boezem was ook een territorium van de havik aanwezig. De vogel werd weinig 
foeragerend in de polder waargenomen, maar had zijn jachtgebied voornamelijk in het 
boezemland en langs de brede waterpartijen van de Stolwijkse boezem. 
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Tijdens de bezoeken werd een gemiddelde dichtheid aan foeragerende buizerds van 0,77 
exemplaar per 100 ha vastgesteld tijdens de bezoeken. De buizerd is hiermee de talrijkste 
foeragerende predator onder de roofvogels, maar heeft een aanzienlijk kleinere 
foerageerfrequentie dan de zwarte kraai en de blauwe reiger. 
In polder de Nesse werd regelmatig gefoerageerd door bruine kiekendieven die een territorium 
hadden in de nabij gelegen Berkenwoudse boezem in Kattendijksblok werd slechts een enkele 
keer een foeragerende bruine kiekendief waargenomen.. 
 
Vanaf eind mei treden lokaal concentraties van groepen foeragerende kleine mantelmeeuwen op. 
Dit gebeurd vooral op recent gemaaide en intensief agrarisch beheerde percelen. Hoewel kleine 
mantelmeeuwen geduchte predators van kuikens kunnen zijn wordt in de Krimpenerwaard 
nauwelijks predatie door deze soort vastgesteld. De indruk bestaat dat de mantelmeeuwen niet 
succesvol op kuikens kunnen foerageren bij een hoogstaand grasgewas. De gunstige situatie 
met veel lang gras in de percelen met een natuurbeheer biedt derhalve bescherming tegen deze 
soort.  
 
In het gebied foeragerende vogels en zoogdieren die tot de predators worden gerekend zijn 
geturfd tijdens alle inventarisatiebezoeken. Op basis van deze registratie is een gemiddelde 
foerageerdichtheid bepaald. De gevonden waarden zijn weergegeven in tabel 14. 
 

soort de Nesse 
320 ha 

Kattendijk 
345 ha 

Totaal inventarisatie 
gebied   665 ha 

gem. /bez. aantal ex. 100 ha aantal ex. 100 ha aantal ex. 100 ha 

Blauwe reiger 6,8 2,11 8,1 2,34 14,9 2,24 

Torenvalk 0,4 0,13 0,8 0,25 1,2 0,18 

Buizerd 3,5 1,10 1,6 0,46 5,1 0,77 
Br. kiekendief 0,4 0,13 0,2 0,06 0,6 0,09 

Havik 0 0 0,2 0,06 0,2 0,03 

Zwarte kraai 24,6 7,68 21,1 6,12 45,7 6,87 

Ooievaar 1,3 0,39 0,6 0,17 1,9 0,29 
Kl. mantelmeeuw 0,5 0,16 1,2 0,49 1,7 0,26 
       
Bunzing 1,0 0,31 0,4 0,12 1,4 0,21 

Hermelijn 0,6 0,19 0,4 0,12 1,0 0,15 

Wezel 0,2 0,06 0 0 0,2 0,03 
  Tabel 14. Gemiddelde aanwezigheid foeragerende predators tijdens de inventarisatiebezoeken in 2015. 
 

In alle inventarisatie gebieden zijn de broedvogels onder de predators geïnventariseerd. Om een 
goed inzicht te verkrijgen tijdens het broedseizoen zijn vroeg in het voorjaar, voordat het blad aan 
de bomen kwam, de grote nesten in het gebied en de directe omgeving gekarteerd zodat deze 
later in het seizoen eenvoudig gecontroleerd konden worden.  
 
Van de zwarte kraai werden 23 broedlocaties vastgesteld waarvan naar verwachting de 
foerageer actieradius van de oudervogels de inventarisatie gebieden kan bestrijken. Van deze 23 
broedlocaties waren er 12 daadwerkelijk binnen de grenzen van het inventarisatiegebied 
gevestigd (8 de Nesse & 4 Kattendijksblok). Een dichtheid van 1,81 territoria per 100 hectare. De 
zwarte kraai vertoont hiermee een afname ten opzichte van 2004 en 2014 toen respectievelijk 
een gemiddelde dichtheid in dit gebied werd vastgesteld van 2,21 en 2,28 paar per 100 hectare. 
In een langjarige reeks is de toename van de soort zeer geleidelijk verlopen (1978-1,67 pr/100 
ha; 1999- 1,91 pr/100 ha; 2004 – 2,21 pr 100 ha (Buisman & Terlouw, 2004) en 2014- 2,28 pr/ 100 ha 
(Terlouw, 2014). 2015 behaald in dit gebied een aanzienlijk lager gemiddelde dan de afgelopen jaren. 
Toekomstige inventarisaties moeten uitwijzen of dit een ontwikkeling dan wel een incidentele 
situatie betreft. 
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De ekster was met 6 broedlocaties binnen de verwachte foerageer actieradius van het 
inventarisatiegebied aanwezig. Hiervan waren 4 broedlocaties daadwerkelijk binnen het 
inventarisatie gebied gevestigd. De gevonden dichtheid bedraagt derhalve 0,60 paar per 100 
hectare. De geconstateerde afname van de ekster, sedert eind jaren zeventig van de vorige 
eeuw (Krimpenerwaard gemiddelden 1978 – 1,45 pr 100/ha; 1999 – 1,15 pr 100 ha; 2004 – 0,85 
pr 100 ha en 2014 0,86 pr/100 ha) (Buisman & Terlouw, div. jaren)  lijkt hiermee door te zetten. De ekster 
volgt hiermee de landelijke trend van een gestage afname sinds de laatste decade van de vorige 
eeuw (SOVON, 2013).  
 

De buizerd is een regelmatige broedvogel in de Krimpenerwaard met naar schatting circa 50 
territoria (natuurdagboeken Terlouw). Het eerste broedgeval werd begin jaren negentig van de vorige 
eeuw in de Krimpenerwaard vastgesteld (dagboek Terlouw, 1991). In en binnen de directe omgeving 
van het inventarisatiegebied werden tijdens de onderhavige inventarisatie 8 bezette nestlocaties 
vastgesteld. Twee van deze broedlocaties waren daadwerkelijk binnen het inventarisatiegebied 
gelegen, 0,30 paar per 100 hectare. De broedlocaties van de overige paren zijn in de directe 
nabijheid van het inventarisatie gebied gevonden. Foerageren van vogels van deze locaties werd 
regelmatig binnen het inventarisatie gebied vastgesteld. 
 

Torenvalk, havik en bruine kiekendief hebben de laatste vijf jaar gemiddeld respectievelijk 25-, 6-
en 7 broedpaar in de Krimpenerwaard (natuurdagboeken Buisman & Terlouw). Van de torenvalk werd 1 
broedlocatie gevonden in polder Kattendijksblok. Ook Van de havik werden 1 zekere broedlocatie 
vastgesteld eveneens in de Kattendijksblokboezem. De bruine kiekendief had geen territoria 
binnen de begrenzing van het inventarisatie gebied.  
 

   Figuur 17.  Broedlocaties predators (vogels) in 2015. 
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Gegevens verzameld tijdens nestbescherming door de weidevogelgroep van de Natuur- en 
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard in de periode 2003 t/m 2014 laten een gemiddelde predatie 
percentage in de nestfase zien voor de Krimpenerwaard van 10,7 % (Bron: Weidevogelgroep 
NVWK, div. jaren).  
Dit percentage is lager dan het percentage voor geheel Zuid-Holland, 12,8% (Bron: jaarverslagen 
Landschapsbeheer Zuid-Holland, div. jaren). Ten opzichte van landelijke resultaten, 14,3%, is 
nestpredatie als laag te kwalificeren (bron: Jaarverslagen Landschapsbeheer Nederland div. 
jaren). Hoewel zowel verschillen tussen jaren (range in de Krimpenerwaard 5,5 – 16,7) als lokale 
verschillen worden vastgesteld wordt op basis van deze gegevens predatie niet als actueel 
knelpunt voor de weidevogeldoelen in de Krimpenerwaard gezien (tabel15). Over predatie in de 
kuikenfase zijn geen aantalsmatige gegevens voorhanden.  
 
 

Jaar Landelijk gemiddelde Zuid-Holland gemiddelde Krimpenerwaard gemiddelde 

    

2003-2008 16,5% 12,9% 12,1% 

2009 onbekend 14,2% 8,4% 

2010 13,5% 11,3% 11,7% 

2011 12,9% 9,1% 9,6% 

2012 14,1% 11,5% 16,7% 
     Tabel 15. Predatie Krimpenerwaard i.r.t. provinciaal en landelijk gemiddelde. 

 
 
 
 

5.8.  Zomerganzen. 
Zoals op veel plaatsen in ons land komen een groot aantal ganzensoorten in de Krimpenerwaard 
tot broeden. Binnen het inventarisatiegebied werden vijf soorten territoriaal aangetroffen. Het 
betreft de soorten grauwe gans, grote Canadese gans, Nijlgans, brandgans en parkgans.  
 
Met betrekking tot het daadwerkelijk broeden zijn ganzen veelal moeilijk interpreteerbaar. Er dient 
rekening te worden gehouden met de opbouw van de populatie waarbij, afhankelijk van de soort, 
eerste- en tweedejaars vogels niet aan het broeden deelnemen, maar wel in het gebied 
verblijven. Deze vogels laten in het voorjaar veelal minder duidelijk een paarband zien, maar 
soms is dit in groepen moeilijk waarneembaar (Buisman & Terlouw, 2011).  
 
Tijdens de inventarisaties werden relatief weinig territoriale ganzen in de open graslandgebieden 
waargenomen. Zodra enige mate van verruiging of bebossing optreedt vestigen zich direct 
ganzen. Een relatief smalle pitrus verruiging langs de oeverzone kan al snel tot meerdere 
broedparen grauwe ganzen leiden. Ook in voorgaande jaren is dit beeld vastgesteld 
(Natuurdagboeken Buisman en Terlouw, div. jaren). Het merendeel van de broedende ganzen werd buiten het 
daadwerkelijke inventarisatie gebied aangetroffen in de Boezemlanden. De aantal broedparen in 
deze boezemlanden, het broedresultaat en de aantalontwikkeling i.r.t. 2011(Buisman en Terlouw, 2011)  
is in 2015 gevolgd. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 1. Voor het onderhavige onderzoek 
grenzen de Berkenwoudse boezem, de Kattendijksblokboezem en de Stolwijkse boezem aan de 
inventarisatie gebieden. Er werden respectievelijk 25-, 20- en 26 broedpaar vastgesteld. Na 
uitkomst van de eieren foerageren de vogels met hun kuikens in de directe omgeving van de 
boezemlanden in de polders. Als de jongen vliegvlug worden vindt een grotere spreiding over het 
gebied plaats. 
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Binnen de graslanden van het inventarisatiegebied werden de volgende aantallen vastgesteld. 
 

soort de Nesse 
320 ha 

Kattendijk 
345 ha 

Totaal inventarisatie 
gebied   665 ha 

soort aantal ex. 100 ha aantal ex. 100 ha aantal ex. 100 ha 

Grauwe gans    17 5,31 3 0,86 20 3,01 

Parkgans 0 0 1 0,29 1 0,15 

Grote Canadese gans 7 2,19 2 0,58 9 1,35 
Nijlgans 5 1,56 4 1,16 9 1,35 

Brandgans 0 0 2 0,58 2 0,30 
  Tabel 16.  Aantallen broedpaar ganzen. 

 

      
     Figuur 18.  Territoria van ganzen in 2015. 

 
De dichtheid aan broedende ganzen was in polder de Nesse aanzienlijk groter dan in polder 
Kattendijksblok. Dit wordt toegeschreven aan meer kleine landschapselementen, ruigte kruiden 
vegetaties en structuurrijkere oevers in polder de Nesse. 
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5.9. Graslandtypen. 
 
 5.9.1.  Algemeen. 
Tijdens de inventarisatiebezoeken zijn de graslanden in polder Kattendijksblok beoordeeld op het 
aanwezige graslandtype. Tijdens de inventarisaties in 2014 van polder de Nesse is voor deze 
polder van alle percelen op dezelfde wijze een opname van het graslandtype opgesteld. Daar 
graslanden op veengronden zich langzaam ontwikkelen is deze opname als voldoende 
representatief beoordeel om ook voor deze evaluatie te gebruiken. Voor de kenmerken en 
eigenschappen van de onderscheiden type wordt verwezen naar paragraaf 3.2.6. 
 
De resultaten van de onderzochte polders worden onderstaand besproken en zijn als kaartbeeld 
opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in onderstaande categorieën, conform de 
gehanteerde systematiek in de gids “Ontwikkelen van kruidenrijk grasland” [Schippers, Bax & 

Gardenier,2012). 
 

 Raaigrasweiden; 
 Dominant stadium; 
 Grassenmix; 
 Gras-kruidenmix; 
 Kruiden- en faunarijk grasland; 

 
Met behulp van deze indeling is goed te bepalen wat het meest wenselijke vervolgbeheer voor 
het perceel is bij een volgende verpachtingsperiode. In de rapportage omtrent het beheer (Terlouw, 

2014-10) wordt nader ingegaan aan het gevoerde en gewenste beheer om de doeltypen te kunnen 
bereiken. 
 
Naast het vastgestelde graslandtypen is bij de definitieve keuze van de beheervoorwaarden op 
perceelniveau ook de relatie met de omliggende percelen ten bate van de gewenste mozaïek van 
belang alsmede de mate van aanwezigheid van storingssoorten. De besmetting met 
storingssoorten wordt afzonderlijk behandeld in paragraaf 5.10. 
 
Het meest gevonden graslandtype in het onderzoeksgebied betrof het grassenmixtype. Zoals in 
veel gevallen is het in veenweidegraslanden met een niet op de natuurdoelstelling aangepast 
peilbeheer lastig om uit dit grassenmixstadium te geraken en meer waardevolle graslandtypen 
voor botanische- en weidevogeldoelen te ontwikkelen. De draagkracht van de bodem en de 
agrarische inpasbaarheid en moeizame hergroei na een late maaidatum maakt meer dan één 
maaisnede soms lastig realiseerbaar. Als gevolg van de hoge nutriënten gehalten in de bodem in 
combinatie met de relatief grote drooglegging komt het gras al vroeg aan de groei, waardoor 
latere maaidata dan 5- tot 15 juni moeilijk zijn zonder dat legering van het gewas, vervilting en 
ontwikkeling van storingssoorten optreden. Om de hergroei voldoende te verwijderen wordt 
veelal een naweide toegepast. Het realiseren van een voldoende korte vegetatie om de winter in 
te gaan kan alleen met een relatief hoge veebezetting en een langere beweidingsperiode worden 
gerealiseerd. Gevolg van deze beweiding is dat met de excretie van het weidende vee meer 
nutriënten worden aangevoerd dan met de afvoer van één maaisnede gras kan worden 
verwijderd. Er treedt in voorkomende gevallen nauwelijks afvoer van nutriënten (verschraling) op 
om door te kunnen ontwikkelen naar percelen met een gras- kruidenmix vegetatie of kruiden- en 
faunarijk grasland. Meer informatie over de verschillende graslandtypen, alsmede de 
mesttolerantie is opgenomen in de rapportage omtrent het beheer van de natuurgebieden in 
2014 (Terlouw, 2014-10). 
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 5.9.2. De Nesse. 

Polder de Nesse heeft een vrij homogene graslandsamenstelling. Op meer dan 80% van de 
percelen is sprake van een grassenmixtype. Lokaal zijn percelen iets verder ontwikkeld en wordt 
een gras-kruidenmix type aangetroffen. Volledige raaigrasweiden komen slecht op enkele recent 
uit het agrarisch gebruik genomen percelen aan de oostzijde voor (figuur 20).  
Vanuit het weidevogelbelang is het wenselijk dat de percelen die momenteel tot het type gras- 
kruidenmix worden gerekend zich verder ontwikkelen. Idealiter wordt in de komende 
verpachtingsperiode op deze percelen geen bemesting uitgevoerd. Daarnaast is een betere 
spreiding van percelen met een gras-kruidenmixtype gewenst, in het bijzonder in het polderdeel 
ten zuiden van de Veenwetering is het van belang hierop in te zetten. Een aantal percelen zonder 
bemesting en een beheer met  twee maaisneden (stel >05 juni en >20 juli), alvorens de naweide 
in te zetten kan deze ontwikkeling stimuleren. Indien een mestgift wordt opgenomen is het zeker 
in het geval van ontwikkelen naar een gras- kruidenmix type van belang dat de mestaanwending 
pas na et maaien van de eerste snede wordt uitgevoerd. 
 

 
Figuur 19. Graslandtypen in de Nesse en Kattendijksblok. 
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5.9.3.  Kattendijksblok. 
In polder Kattendijksblok is het grassenmixtype eveneens het meest voorkomende vegetatietype, 
maar hier zijn ook de raaigrasweiden nog regelmatig verspreid aanwezig als gevolg van de 
grotere oppervlakte in gangbaar agrarisch gebruik. Percelen met een graskruidenmix zijn in deze 
polder nog relatief weinig aanwezig (figuur 20).  
 
Ook in polder Kattendijksblok dienen een groter percentage van de percelen naar het 
graskruidenmix type te worden ontwikkeld. Hiervoor is het wenselijk dat de percelen met een 
natuurdoelstelling jaarlijks worden beoordeeld op de ontwikkeling, waarna het beheer op basis 
van maatwerk wordt bijgesteld. Aandachtpunt hierbij is dat de grascontracten zodanig moeten 
worden vormgegeven dat jaarlijks het beheer kan worden bijgesteld aan de ontwikkeling.  
Gezien de langzame verschraling van voedselrijke graslanden dient het oeverbeheer zorgvuldig 
te worden gepland en uitgevoerd zodat gedurende de ontwikkeling op perceelniveau de oevers 
een bijdrage kunnen leveren als kuikenbiotoop en als bronpopulatie voor de graslandvegetatie 
kan functioneren. Gerealiseerd moet worden dat dit maatwerk tot een tamelijk intensieve 
begeleiding van de grondgebruikers zal leiden. 
 
 
5.10 Storingssoorten.    

Op veel percelen treedt in meer of mindere mate besmetting op met storingssoorten. Hoewel 
storingssoorten besmettingen ‘piek-’ en ‘daljaren’ kennen, onder invloed van 
weeromstandigheden in vooral het voorjaar, is in de afgelopen drie jaar een toename van 
besmettingen vastgesteld. Het betreft voornamelijk besmetting met akkerdistel, ridderzuring en 
krulzuring. Lokaal komt een pitrus besmetting voor. In de huidige omvang wordt de pitrus niet als 
negatief beoordeeld. Juist de pitrus percelen bieden broedhabitat aan een soort als watersnip, 
wordt graag benut door slobeenden en is potentieel habitat voor kritische overige fauna als 
amfibieën, ringslang, moerassprinkhaan en kleine zoogdieren.  
 
Bovenmatige besmetting betreft dus voornamelijk akkerdistel, krulzuring en ridderzuring. 
Krulzuring is van deze soorten het eenvoudigst terug te dringen door enkele jaren een seizoen 
standweiden beheer te voeren waar de soort slecht tegen bestand is. Akkerdistel en ridderzuring 
zijn de meest hardnekkige soorten welke ook tot de meeste overlast voor en draagvlak verlies bij 
de agrarische sector leiden. 
 
Op en aantal percelen is de besmetting al vele jaren aanwezig en blijkt dat mechanische 
bestrijding moeilijk is. Het lang standhouden van deze beide storingssoorten heeft verschillende 
oorzaken, namelijk: 

 de lange levensduur van ondergrondse delen; 
 de discrepantie tussen bloei- en zaadzettingsperiode van de storingssoorten enerzijds en 

de gewenste rustperiode voor weidevogelpopulaties anderzijds; 
 het arbeidsintensieve karakter van mechanische bestrijding zowel in het jaar als het 

aantal jaren dat dit moet worden volgehouden; 
 lokaal een suboptimale werkwijze, in combinatie met een te beperkte doorzettingsperiode 

van het storingssoortenbeheer; 
 
Binnen het gebied wordt verschillend met de storingssoorten problematiek omgegaan.  
Op de percelen in gangbaar agrarisch gebruik wordt in de meeste gevallen pleksgewijze 
chemische bestrijding toegepast. Alleen bij zeer zware besmettingen wordt incidenteel vollevelds 
chemisch bestreden.  
De Natuur Coöperatie Krimpenerwaard staat pleksgewijze chemische bestrijding uitsluitend toe in 
overleg en na een advies van de gebiedsregisseur. Bij toestemming worden tijdstip, methode en 
middel voorgeschreven, de tostemming is steeds eenmalige geldig. Bij een eventuele herhaling 
van de behandeling dient opnieuw de gebiedsregisseur te worden geraadpleegd. 
Het Zuid-Hollands Landschap staat uitsluitend mechanische bestrijding toe. 
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Het doorbreken van besmettingen met storingssoorten is zowel vanuit acceptatie voor het 
gebiedsproces, doeltypebereik als vanuit draagvlak en bereidheid tot agrarische medegebruik 
een belangrijk aspect. Hoewel het een lastige kwestie betreft is het wenselijk dat betrokken 
organisaties op korte termijn duidelijke keuzen met betrekking tot de omgang met en het beheer 
van storingssoorten te komen. 
In figuur 21en 22 zijn de kaartbeelden met de locaties van storingssoorten weergegeven. In het 
bijlage rapport zijn deze op grotere schaal beschikbaar ten bate van het beheer.
 

      
      Figuur 20.  Storingssoorten de Nesse in 2014.   Figuur 21.  Storingssoorten Kattendijksblok in 2015.

5.11. Oevervegetaties. 
In het gebied zijn vele oevers met een redelijke tot hoge botanische kwaliteit aanwezig. Soorten 
als watermunt, egelboterbloem, reukgras, tweerijige zegge, moeras walstro, wolfspoot, glidkruid, 
watertorkruid, etc. komen zeer regelmatig voor. In beide polders zijn deelgebieden met relatief 
veel dotterbloemen aanwezig. In de Nesse betreft dit voornamelijk het zuidelijke deel en een 
aantal percelen in het midden langs de Nesse Tiendweg. In polder Kattendiksblok zijn de 
dotterbloemen geconcentreerd in het midden deel van de polder aan weerszijde van de 
Tiendweg daar waar al vele jaren slootkantenbeheer in het kader van agrarisch natuurbeheer 
heeft plaatsgevonden. 
 
In polder de Nesse zijn een tweetal oevers met een forse populatie grote boterbloem aanwezig. 
Deze soort breidt zich uit nadat het oeverbeheer op de soort is afgestemd vanaf het moment dat 
de soort is vastgesteld. In polder Kattendijksblok hebben een aantal oevers ten zuiden van de 
Tiendweg een waardevolle vegetatie waarbij de soorten Spaanse ruiter en wateraardbei als 
grootste bijzonderheid opvallen. Daarnaast zijn er veelvuldig wat grovere oevers in het gebied 
aanwezig waarin soorten als gele lis, kattenstaart, moerasspirea, en kalmoes domineren. Tussen 
beide oevertypen zijn tal van overgangssituaties aanwezig.  
Beide typen oevervegetaties zijn waardevol voor de natuurdoelen in de Krimpenerwaard. Hoewel 
nog in ontwikkeling verkerende oevers in de meerderheid zijn, zijn naast bovenstaande 
waardevolle oevers er ook op tal van plaatsen oevers die minder goed scoren. Het betreft oevers 
met dominantie van productie grassen, liesgras of zachte witbol. Op een aantal plaatsen wordt 
het beheer gericht ingezet op actieve verschraling van deze oevers door ze twee of driemaal per 
jaar te maaien en af te ruimen. Dit vraagt echter maatwerk en intensief overleg tussen 
coördinator en pachter. 
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De kwalificatie van de oevers is in twee schaalniveaus weergegeven op de inventarisatiekaarten. 
Het betreft ‘oevers in ontwikkeling’ (groen) en ‘reeds botanisch waardevolle oevers’ (rood).  
De niet gemarkeerde oevers op deze kaarten zijn nog niet in een voldoende ontwikkeling ten 
bate van de doelstelling en betreft oevers waarin productiegrassen domineren. Dotterbloemen 
zijn gebiedsdekkend gekarteerd en als stip opgenomen in de oeverkaarten.  
De dotterbloem wordt gezien als een doelsoort voor zowel de vochtige hooilanden als de 
oevervegetaties in het gebied. Een zorgvuldig beheer van bestaande dotterbloemoevers kan een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de doeltypevegetaties door de beschikbaarheid van 
zaadbronnen. Aan de hand van de opgestelde kaarten kan in de komende jaren een gericht 
beheeradvies worden meegegeven aan de grasland pachters. 
 

In polder de Nesse zijn een groot aantal oevers in ontwikkeling of reeds kwalificerend als 
botanisch waardevolle oever. De Nesse kent veel relatief ‘lange oevers’. Hiermee worden brede, 
laaggelegen oeverdelen bedoeld die enigszins zijn ‘uitgetrapt’ door het vee. Opmerkelijke soorten 
die hier lokaal werden aangetroffen zijn o.a. veenreukgras en blauwe zegge.  
In verschillende deelgebieden komen hier ook dotterbloemen in de oever voor en lokaal wordt 
grote boterbloem aangetroffen. In het meest zuidelijke deel vormen dotterbloemen lokaal in april 
nog gele linten langs de gehele slootkant. Voornamelijk langs de wat bredere watergangen 
treden structuurrijke oevers op waarin gele lis en waterzuring het meest opvallen. 
 

    
.  Figuur 22 Oevervegetaties in de reservaatgebieden de Nesse en Kattendijksblok 
 

 
5.12. Watervegetaties en krabbenscheer. 
De kwaliteit van watervegetaties in de Krimpenerwaard wordt als matig tot slecht gewaardeerd. 
Ook in de polders de Nesse en Kattendijk is dit niet anders. Vrijwel nergens komen uitgebreide 
submerse vegetaties tot ontwikkeling en ook drijfbladplanten vegetaties zijn slechts schaars 
aanwezig. De enige waterplanten die frequent worden aangetroffen zijn kikkerbeet, kroossoorten 
en draadalgen vegetaties. Lokaal wordt in lage dichtheden gedoornd hoornblad gevonden al lijkt 
deze soort een toename te vertonen de afgelopen jaren (natuurdagboeken Buisman en Terlouw). 
Zanichellia is op een enkele plaats aangetroffen. In 2015 is in polder de Nesse op twee plaatsen 
vestiging van gewoon blaasjeskruid vastgesteld. Hoewel bovenstaande ontwikkelingen aantonen 
dat hervestiging zeker mogelijk is lijkt dit proces zeer langzaam te verlopen. 
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Ontwikkeling van watervegetaties zal vooraf moeten gaan door het opheffen van bagger 
achterstanden en een verdere verbetering van de waterkwaliteit. Met betrekking tot dit laatste 
aspect zijn de afgelopen jaren al enkele stappen gezet in zowel de Nesse als Kattendijksblok.  
Of watervegetaties zich snel spontaan zullen her vestigen blijft onzeker als gevolg van het 
beperkt voorkomen van bronpopulaties. Deze zullen van ver moeten komen doormiddel van 
bijvoorbeeld inlaatwater en verspreiding via watervogels. 
In zowel projectgebied Nooitgedacht, deelgebieden in de Berkenwoudse driehoek als polder de 
Nesse is hervestiging van sub-merse vegetatie in een breed soortspectrum achterwege gebleven 
na baggerwerken en/of waterkwaliteit verbeteringen als gevolg van isolatie van gebiedsdelen. 
 
Een positieve uitzondering met betrekking tot watervegetaties betreft de krabbenscheer die van 
oudsher een ruime verspreiding heeft in de Krimpenerwaard (Terlouw, 2015).  
In de actuele situatie is polder Kattendijksblok vrijwel verlaten door de soort, die in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw nog vele sloten met een 100% bedekking kende (Archief Bui-tegewoon, 

groenprojecten). Slecht op een viertal plaatsen is krabbenscheer aangetroffen in deze polder tijdens 
de kartering van 2015. In het kader van het een project gefinancierd met Uitvoerings Programma 
Groen subsidie heeft op drie locaties binnen het eigendom van de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard uitzetten van krabbenscheerplanten plaatsgevonden in deze polder. 
 
In polder de Nesse is de krabbenscheer eveneens van oudsher zeer talrijk. Ook hier was de 
soort voor een groot deel verdwenen aan het begin van de 21e eeuw al waren wat meer rest 
populaties aanwezig. Herstel van de Krabbenscheer populaties heeft plaatsgevonden nadat in de 
jaren 2007 – 2008 grootschalige baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd bij verwerving van grote 
oppervlakten door het Zuid-Hollands Landschap en de Tiendweg wetering door het 
Hoogheemraadschap is gebaggerd. In 2010 was in het westelijk deel weer een forse populatie 
aanwezig met lokaal 100% bedekking. Dor middel van een op de soort gericht 
instandhoudingsbeheer heeft de groei van de populatie door kunnen zetten, al raken de zuidelijke 
polderdelen nog beperkt bezet (Buisman en Terlouw, 2010 & 2012). Tijdens de inventarisatie in 2014 viel 
het grote aantal percelen met een bezetting van 75%-100% op en de afnemende gezondheid van 
de ouder wordende populaties. Deze ontwikkeling wordt toegeschreven aan afnemende 
intensiteit van het soort specifieke beheer door het Zuid-Hollands Landschap als gevolg van 
bezuinigingen vanuit de overheid. (Terlouw, 2014-11). Het niet regelmatig uitnemen van delen van 
verouderende populaties krabbenscheer kan leiden tot het verdwijnen hiervan. 
 
 

5.13.      Hazen. 
Tijdens alle vijf de inventarisatiebezoeken zijn de aanwezige hazen via een turfmethode 
geregistreerd. Bij deze werkwijze worden in de regel meer hazen waargenomen tijdens de beide 
laatste bezoekronden in eind mei en juni, ten opzichte van bezoeken eind april, begin mei. 
Hoewel er naar verwachting inderdaad meer hazen aanwezig zullen zijn eind mei dan begin april, 
als gevolg van aanwas in het voorjaar wordt verondersteld dat dit beeld mede zal worden 
beïnvloed door een betere zichtbaarheid nadat graslanden zijn gemaaid. Om een gemiddelde 
voorjaarsstand te bepalen worden de aantallen van de vijf bezoeken opgeteld en gedeeld door 
vijf zodat een gemiddeld aantal per bezoek in de voorjaarsmaanden ontstaat. De uitkomst wordt 
vervolgens gedeeld door de onderzochte oppervlakte zodat een gemiddelde dichtheid per 100 
hectare wordt verkregen (Terlouw, 2001). Door deze gestandaardiseerde methode jaarlijks toe te 
passen kunnen vergelijkingen tussen gebieden en in de tijd worden gemaakt. In tabel 17 zijn de 
uitkomsten per inventarisatiegebied weergegeven. 
 

soort de Nesse 
320,0 ha 

Kattendijksblok 
346,7 ha 

 gem aantal ex. 100 ha gem aantal ex. 100 ha 

     
Haas 34 10,63 25 7,21 

                  Tabel 17. Gemiddelde aantallen waargenomen hazen per bezoek en gemiddelde dichtheid per 100 ha. 
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De gemiddelde dichtheid voor het totale gebied van 665 hectare bedraagt 8,9 exemplaren per 
hectare. Deze dichtheid is lager dan de gemiddelde dichtheid voor de Krimpenerwaard die op 
basis van telresultaten van de afgelopen vijf jaar gemiddeld 9,8 exemplaren per 100 hectare 
bedraagt (archeif  Buisman &  Terlouw). De gemiddelde dichtheid per hectare vertoond al meer dan vijf 
jaar een afnemende tendens in de Krimpenerwaard. 
 
 
9.        Samenvatting. 
In 2015 zijn de reservaatdelen van de polders de Nesse, Kattendijksblok, Middelblok, 
Veerstalblok en Beijersche geïnventariseerd op de onderdelen plas-dras (functioneren, 
zuurgraad, bodemleven en vogelgebruik), broedvogels, reproductie van de grutto, zwarte stern, 
predators, zomerganzen, houtopstanden, grasland- en oevertypen, dotterbloem, krabbenscheer, 
storingssoorten en hazendichtheid. Het is het tweede inventarisatie jaar in een serie van drie 
waarin jaarlijks ongeveer een derde deel van de graslandreservaten in eigendom en beheer bij 
het Zuid-Hollands Landschap gelegen in de Krimpenerwaard worden onderzocht.  
Het reservaatgebied van polder de Nesse zal hierbij in alle jaren worden gemonitord zodat het als 
referentiegebied kan dienen. Parallel aan de inventarisatie zijn door Bui-tegewoon, 
groenprojecten werkzaamheden verricht m.b.t. het begeleiden van pachters, het voorbereiden 
van beheerwerkzaamheden en het voeren van een deel van de beheerregistratie. Over deze 
werkzaamheden is in maandrapportages verslag gedaan. Voor het jaar 2015 wordt 
gerapporteerd in twee afzonderlijke rapporten. De onderhavige rapportage beslaat de polders de 
Nesse en Kattendijksblok. Hiervoor is gekozen om de “Pilot Natuurbeheer”, waarin Provincie 
Zuid-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur Coöperatie Krimpenerwaard 
gezamenlijk een proef, m.b.t. het graslandnatuurbeheer uitvoeren afzonderlijk te kunnen 
evalueren. De onderhavige rapportage betreft de polders gelegen binnen het pilot gebeid. In een 
afzonderlijke rapportage worden de resultaten van natuurbegrenzingen in Middelblok, 
Veerstalblok en Beijersche gerapporteerd. 
 

De inventarisaties en karteringen zijn allen volgens een gestandaardiseerde methoden 
uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met jaar specifieke omstandigheden en 
weeromstandigheden tijdens de uitvoering. Om de waarde van de totale reservaatbegrenzing te 
bepalen en vergelijkingen in de toekomst mogelijk te maken zijn ook de in particulier eigendom 
en gangbaar agrarische gebruik verkerende percelen binnen de reservaatbegrenzing in de 
inventarisaties betrokken. In  
 

In geen van de onderzochte polders is de inrichting optimaal afgestemd op de natuurdoelstelling 
van het gebied. Op polderniveau is nog nergens het peilbeheer op de doelstelling ingesteld. 
Sommige gebiedsdelen zijn begrensd binnen voor het beoogde doeltype minder optimale 
omstandigheden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de rustfactor i.r.t. de kaveldiepte, de 
maaiveldhoogte en de mate van openheid van het landschap bij weidevogeldoelen. Ook de 
doelstelling keuze bij het beheer en de grasuitgifte is als gevolg van recente wijzigingen in de 
beleidsdoelen (grutto-otter versus grutto-dotter) niet overal optimaal doorgevoerd in het beheer 
o.a. als gevolg van doorlopende pachtcontracten en onzekerheden omtrent de 
beleidsontwikkelingen. 
 

Geconcludeerd wordt dat de graslanden binnen de geïnventariseerde gebieden zich overwegend 
in het stadium van het grassenmix type bevinden. Meer waardevolle graslanden zowel vanuit 
weidevogelbelang (kuikenland) als botanisch belang zijn in beperkte mate aanwezig.  
Het ontbreken van op de natuurfunctie toegespitste peilen en het nog voedselrijke karakter van 
de bodem door grote nutriënten voorraden vanuit het voormalige agrarisch gebruik zijn hierbij de 
belangrijkste oorzaken.  
 
Oevervegetaties zijn op een aantal plaatsen met een hoge kwaliteit aanwezig. De mate van 
oeverprofilering blijkt hierbij een belangrijke factor, waarbij relatief brede en lage oeverzones 
soortenrijker en beter ontwikkeld zijn dan smalle en steile oeverdelen. De dotterbloem is 
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afzonderlijk gekarteerd en blijkt lokaal aanwezig. Op deze plaatsen treed de soort in de regel wel 
frequenter op meerdere oevers op en vormt op enkele plaatsen nog gele linten in april. Het is 
zaak deze bronpopulaties zorgvuldig in het beheer te betrekken, vooral bij het maaien en het 
oeverschoningswerk. Bij voorgenomen inrichting maatregelen worden de waardevolle oevers bij 
voorkeur gevrijwaard van vergraven zodat de bronpopulatie optimaal kan worden benut. 
De kwaliteit van de oevers kan naar verwachting snel worden ontwikkeld door enerzijds 
verschralingsbeheer en anderzijds herprofilering van zogenaamde gras gedomineerde oevers bij 
inrichtingswerken. 
 
De waterkwaliteit is niet specifiek onderzocht maar op basis van waargenomen waterplanten kan 
deze als matig tot slecht worden beoordeeld. Wel zijn er aanwijzingen ten opzichte van 
voorgaande jaren dat (lokaal) een lichte verbetering optreedt. Submerse vegetatie is spaarzaam 
aanwezig en waar deze werd aangetroffen betrof het overwegend eutrofe soorten. Ten opzichte 
van voorgaande jaren werd een toename van gedoornd hoornblad vastgesteld. Ook de recente, 
zij het zeer beperkte, vestiging van groot blaasjeskruid in polder de Nesse en de geringe 
oppervlakte met kroosdekken wijst op verbeterende omstandigheden.  
De afgelopen jaren is zowel door het Zuid-Hollands Landschap als de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard een forse inzet op het weg werken van achterstallig baggeronderhoud 
uitgevoerd het geen zeker een bijdrage zal hebben geleverd aan verbetering van de 
waterkwaliteit en mogelijk de vestiging van genoemde soorten heeft bevorderd. 
Zeer lokaal komen drijfblad planten als gele plomp en witte waterlelie voor. Krabbenscheer heeft 
in delen van polder de Nesse De groene glazenmaker werd hier regelmatig waargenomen en 
heeft een voldoende populatie om op zich zelf in stand te kunnen worden gehouden.. 
 
Plas-dras percelen zijn met uitzondering van polder Het Beijersche binnen alle reservaat 
begrenzingen aanwezig. In polder de Nesse liggen de meeste (12) van deze voorzieningen. In 
Polder Kattendijksblok, Middelblok en Veerstalblok zijn respectievelijk 3,2 en 3 plas-drassen 
aanwezig. Het gebruik door steltlopers was in 2015 matig alleen de plas-drassen in het westelijke 
deel van polder Veerstalblok kende een regelmatig gebruik van grotere aantallen.  
Enerzijds zal er nog geen gewoonte gebruik zijn als gevolg van de veelal recente aanleg, 
anderzijds kan het plas-dras beheer verder worden geoptimaliseerd. Overigens was het 
landelijke beeld in 2015 van een matig plas-dras gebruik het geen wordt toegeschreven aan de 
late aankomst van veel trekvogels en het blijven hangen in grotere moerasgebieden als het 
Doove Gat hetgeen wordt toegeschreven aan de slechte bereikbaarheid van regenwormen als 
gevolg van het droge voorjaar.. 
 
De weidevogeldichtheden wisselde sterk binnen de grenzen van de reservaten. Zo waren er 
vrijwel verlaten delen, maar ook deelgebieden met zeer hoge dichtheden. Het soort spectrum 
was hierbij nog als compleet aan te merken inclusief de zeldzame watersnip, eendachtige 
graslandbroeders en graslandzangers al waren deze soorten wel schaars. Vertalen we de 
gevonden territoria naar een berekende dichtheid voor de totale polder dan moeten de 
onderzochte gebieden, conform de criteria zoals in de BIJ12 systematiek gehanteerd, met 
uitzondering van polder Veerstalblok, als matig tot slecht worden beoordeeld.  
Het geconcentreerde voorkomen in deelgebieden die voldoen aan de biotoopeisen toont echter 
de potentie aan bij een optimaal inrichtingsniveau. In dit verband is het wenselijk om snel tot eind 
inrichting van de reservaten over te gaan.  
 
Het vliegvlug worden van kuikens van de grutto die werden gevolgd als referentie voor het 
recruitment was gemiddeld voor het onderzoeksgebied slecht in 2015. Het bleef met 57% onder 
de noodzakelijk geachte 65% voor een stabiele populatie. Op deelgebied niveau waren echter 
aanzienlijke verschillen merkbaar. Belangrijkste knelpunten voor opgroeiende grutto kuikens 
waren binnen gebieden met een agrarisch beheer de vroeg maaidata waardoor veel legsels en 
vroege kuikens sneuvelden. Binnen de percelen met een natuurbeheer was de beloopbaarheid 
van dichte grasvegetaties met een uitgestelde maaidatum een knelpunt. Naast feitelijke kuiken 
overleving heeft in 2015 bij de grutto ook het verlaten van het gebied in de nestfase een 
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belangrijke rol gespeeld. Als gevolg van het droge voorjaar was de voedselbeschikbaarheid 
(regenwormen) onvoldoende om de vogels in voldoende conditie te houden om de eieren uit te 
broeden met vroegtijdig verlaten als gevolg. 
 
In het gebied komt een gevarieerd soortspectrum aan potentiele predators voor. Het betreft zowel 
soorten uit de vogel- als uit de zoogdiergroep. Van de vogels onder de predators is de zwarte 
kraai de meest talrijke als broedvogel en foeragerende vogels op de polder. In het onderzoek jaar 
werden relatief veel waarnemingen gedaan van kleine marterachtigen. Dit effect werd landelijk 
waargenomen en toegeschreven aan een hoge populatie dichtheid als gevolg van de grote 
muizen beschikbaarheid in het afgelopen jaar. Ook de bruine rat kende in 2015 een hoge 
dichtheid en heeft mogelijk hierdoor meer predatie veroorzaakt dan in een gemiddeld jaar. Een 
toenemende zorg met betrekking tot de predatie wordt gevormd door het aantal in het gebied 
aanwezige verwilderde katten. 
In het algemeen is de predatiedruk in 2015 als matig ervaren, zowel op basis van foeragerende 
predators als op waarnemingen van daadwerkelijke predatie. Bij een vergelijking met eerdere 
onderzoeken en inventarisaties was sprake van een iets grotere predatiedruk dan in een 
gemiddeld jaar. Ten opzichte van provinciale en landelijke predatiecijfers blijkt de 
Krimpenerwaard jaarlijks onder de gemiddelde waarden te scoren. 
 
Zomerganzen waren in vrij grote aantallen in het gebied aanwezig. Hoewel de soorten tijdens de 
broedvogel inventarisaties steeds zijn meegenomen bleek de interpretatie van het aantal 
broedpaar lastig, wat wordt veroorzaak door de aanwezigheid van niet broedende onvolwassen 
vogels. De grootste aantallen werden aangetroffen in polder de Nesse. In polder Kattendijksblok 
waren minder territoriale ganzen aanwezig wat wordt toegeschreven aan minder kleine 
landschapselementen en ruigte vegetaties. Hoewel de boezemlanden niet tot het 
inventarisatiegebied behoorde zijn de ganzen hier wel gevolgd daar het de grootste 
bronpopulaties binnen het onderzoeksgebied betreft. ten opzichte van en gebied dekkende 
inventarisatie in 2011 werd een toename van 239% vastgesteld. Ondanks nestbehandeling werd 
een uitkomst percentage van 71% van de nesten geconstateerd. Het hoge uitkomstpercentage 
wordt toegeschreven aan een ongunstige uitvoeringsperiode van de nestbehandeling. 
 
Tijdens alle inventarisatieronden zijn hazen, als indicatieve soort voor extensieve en kruidenrijke 
graslanden met een turfmethode, meegenomen. De dichtheid was met gemiddeld 8,9 
exemplaren per 100 hectare lager dan het lang jarig gemiddelde. In het bijzonder polder 
Kattendijksblok vertoonde een lage dichtheid. In polder de Nesse werd een hogere dichtheid dan 
het langjarig gemiddelde voor de Krimpenerwaard gevonden. Naar verwachting wordt dit 
veroorzaakt door de rust en lagere jachtdruk binnen de kooicirkels van in polder Berkenwoude 
gelegen eendenkooien. Hiermee zegt de hazendichtheid op dit moment met nog weinig 
kruidenrijke percelen mogelijk meer over de factor rust in de gebieden dan over de 
kruidenrijkdom. 
 
Met de gehanteerde opzet bleek het mogelijk goed inzicht te verkrijgen in de actuele ecologische 
betekenis alsmede de ruimtelijke kwaliteiten van de reservaat gebieden in de Krimpenerwaard. 
Naar verwachting is met de beschikbaarheid van deze gegevens een goede basis verzameld ten 
bate van beleidskeuzen en het monitoren van de ontwikkelingen naar de toekomst.  
Daarnaast is veel informatie verzameld die direct kan worden ingezet ten bate van het beheer. 
Pachtvoorwaarden kunnen worden aangescherpt en beheeraspecten waar nodig bijgesteld of 
aangepast aan actuele situaties en ontwikkelingen. 
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