
 

 

P E R S B E R I C H T  

Rouveen, 23 december 2019 

 

2019 was goed jaar voor broedvogels Olde Maten en 

Veerslootlanden 

Beheer graslandpercelen door leden van Agrarische Natuurvereniging (ANV) 

‘Horst en Maten’ werpt vruchten af 

 

2019 was een goed jaar voor de boerenlandvogels in onze regio. Niet alleen in het boerenland, 

maar ook in natuurgebied Olde Maten en Veerslootlanden, 935 hectare groot. Eigenaar 

Staatsbosbeheer werkt er sinds enkele jaren samen met Agrarische Natuur Vereniging (ANV) 

Horst en Maten. Via de ANV worden in het gebied de graslandpercelen verpacht en beheert.  De 

ANV beschermt en volgt er de ontwikkeling van broedvogelpopulatie op de voet. Diverse 

soorten nemen in aantal toe. Zo was er dit jaar een toename van grutto, wulp en kievit. Ook de 

kwartel had een goed jaar. De ANV ziet daarin het succes van het beheer door de leden van de 

verenging.  

 

Jaarlijks laat de ANV van april tot begin juni onderzoek doen naar de broedvogelpopulatie in het 

gebied, in het bijzonder in de open gedeelten zonder opgaande begroeiing (zie kaartje). Daaruit 

volgt advies hoe rekening te houden met de weidevogels. Indien nodig kan het maaien dan worden 

uitgesteld zodat nog aanwezige vogels hun broedcyclus kunnen voltooien. Daarnaast wil de ANV 

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

vruchten afwerpt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ecoloog Martijn Bunskoek. 

Uit het onderzoek blijkt dat er een gevarieerde weidevogelgemeenschap aanwezig is en dat diverse 

soorten een toename vertonen. Volgens Bunskoek hebben de hoge waterpeilen in maart en begin 

april - de vestigingsperiode van de weidevogels - waarschijnlijk een positief effect gehad.  

Bunskoek telde het aantal territoria in twee deelgebieden met een open weidelandschap. 

Opvallende toenames zijn door hem vastgesteld bij Grutto (van 12 territoria in 2018 naar 27 in 2019), 

Wulp (van 13 naar 21) en Kievit (van 46 naar 67). Daarnaast heeft hij territoria van diverse andere 

kritische soorten vastgesteld, zoals Watersnip (3), Tureluur (13), Zomertaling (3), Slobeend (12), 

Kleinst Waterhoen (1) en Paapje (2). Ook Kwartel had een goed jaar met 4 territoria.  
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In het Groene Kruispunt zijn net als in voorgaande jaren veel territoria gezien van Tureluur (5), 

Slobeend (5) en Kievit (12). Wulp was daar nieuw als broedvogel (1 territorium). Soorten als Grutto, 

Watersnip en Zomertaling ontbreken (nog) in dit gebied.  

De resultaten en conclusies van het onderzoek bieden de ANV handvatten voor verdere verbetering 

van het beheer van het gebied. Bunskoek adviseert een hoog waterpeil aan te houden in het vroege 

voorjaar, met name in de plas-dras-percelen, en om bij de laatste maaironde kruidenrijke ruigtes te 

laten staan ten behoeve van het zeldzame Paapje. Verder is rust tijdens het broedseizoen erg 

belangrijk. Opgaande beplanting - uitvalsbasis voor roofvogels, met een verstorend effect op 

broedvogels – moet worden verwijderd of als hakhout worden beheerd. Het uitrasteren van plas-

dras-percelen om de vos te weren – de voornaamste predator van weidevogels - moet worden 

voortgezet, aldus de ecoloog. 

 

Noot voor redactie, meer informatie:  

 

 

- Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten 

o Jan ten Hove, projectcoördinator, 06 - 13103111  

j.tenhove@anvhorstenmaten.nl 

o www.anvhorstenmaten.nl 

 

- Onderzoek: Martijn Bunskoek, Bunskoek Natuurlijk 

 

 

- Bijlage: Verdieping: tekst eventueel te gebruiken als toelichting en 

achtergrondinformatie 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.anvhorstenmaten.nl&data=02%7C01%7C%7C83e2bb9604d84bc5205d08d6c8ddc251%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636917253462403324&sdata=hCxznJFuUbMnxdE406e4gsNI6GdBPszOhTIyHEtcNfU%3D&reserved=0
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Bijlage: Verdieping 

(eventueel te gebruiken als toelichting en achtergrondinformatie) 

 

 

Mozaiekbeheer door leden van de vereniging 

 

Eigenaar Staatsbosbeheer werkt in natuurgebied Olde Maten en Veerslootlanden samen met 

Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Horst en Maten. Via de ANV worden het gebied de 

graslandpercelen verpacht en beheert.  

 

Om en nabij de honderd leden van de vereniging zijn pachter van één of meer graslandpercelen met 

een uitgestelde maaidatum. Het gaat om de zogenaamde beheertypen Kruide- en faunarijk grasland 

en Vochtig weidevogelgrasland. Daarbinnen is nog een scala van vijftien verschillende beheertypen 

afgesproken, die zich van elkaar onderscheiden qua maaidatum, bemesting en beweiding. Juist dat 

mozaiek van verschillende beheertypen maakt het gebeid voor veel soorten interessant, waaronder 

tal van weidevogels.  

 

Een deel van de percelen wordt in het vroege voorjaar voorbeweid met rundvee, of juist het gehele 

seizoen beweid, zogenaamde standbeweiding. Andere percelen worden juist alleen gemaaid, of 

naweid. Naast de verpachting van percelen voert de ANV zelf onderhoudswerkzaamheden uit in het 

gebied, met behulp van een eigen werkploeg en aannemers, zoals het snoeien en afzetten van 

bosranden en het klepelen (maaien) van ruige randen langs boksloten.  

 

 

Onderzoeksgebied 

De weidevogels concentreren zich in twee deelgebieden met een open landschap. Rondom het 

blauwgraslandreservaat nabij de voormalige eendenkooi in de Veerslootlanden is een aantal jaren 

geleden een weidevogelgebied ingericht. Daarnaast is er tussen de Olde Maten en De Wieden een 

natte verbindingszone gerealiseerd, het zogeheten Groene Kruispunt. Ook in de eigenlijke Olde 

Maten zijn veel inrichtings- en herstelmaatregelen genomen.  

 

Goed overleg 

Martijn Bunskoek: ‘Om te kunnen maaien moeten de ANV en de pachters goed in beeld hebben 

waar de weidevogels broeden. Als voor de afgesproken maaidatum duidelijk is dat er geen 

broedende vogels aanwezig zijn kan er gemaaid worden. Maar het kan ook zijn dat op een perceel 

rond die datum toch nog weidevogels met jongen rondlopen. Of dat er late soorten als Paapje of 

Kwartel nestelen. Met de veldcoördinator van de ANV en de pachter maken we dan afspraken over 

uitstellen van het maaien. Eventueel kan een deel van een perceel wel gemaaid worden.  Totdat de 

vogels de percelen verlaten hebben. 

Onderzoeksgebied 

Verreweg de meeste weidevogels komen voor in het open weidevogelreservaat rondom de 

Veerslootlanden en het zuidelijke deel van de Olde Maten richting de Veldschuur en in het ‘Groene 



4 / 11 
 

Kruispunt’, een natte verbindingszone aan de Stouweweg langs het Meppelerdiep. De graslanden in 

een groot deel van de Olde Maten zelf zijn voor de meeste weidevogels niet open genoeg, door de 

aanwezigheid van opgaande begroeiing op en langs de boksloten. 

 

Geïnventariseerde broedvogelsoorten  

De inventarisatie heeft zich met name gericht op primaire soorten en daarnaast op de overige soorten 

die in agrarisch gebied voorkomen of in bermen, ruigtes, slootkanten en overhoekjes. Bunskoek: 

‘Juist in die overgangen vinden veel zangvogelsoorten broedgelegenheid. De ANV en haar pachters 

houden ook daar rekening mee bij de maaiwerkzaamheden.’ 

Algemene en weinig kenmerkende soorten zijn niet geïnventariseerd, denk hierbij aan soorten als 

Wilde Eend en Meerkoet. Bunskoek: ‘De wilde eend bijvoorbeeld is vaak al lang klaar met broeden 

voor dat de eerste maaironde plaatsvindt.  En een soort als de meerkoet bouwt het nest in het 

water, waardoor die minder kwetsbaar is voor de maaibalk.’ 

 

Primaire soorten: Scholekster, Gele Kwikstaart, Slobeend, Wulp, Graspieper, Zomertaling, Grutto, 

Kwartel, Tureluur, Kemphaan, Kwartelkoning, Veldleeuwerik, Kievit, Patrijs, Watersnip.  

Overige soorten: Knobbelzwaan, Grauwe gans, Bergeend, Wintertaling, Krakeend, Kuifeend, 

Tafeleend, Ooievaar, Zwarte stern, Grauwe klauwier, Grasmus, Sprinkhaanzanger, Spotvogel, 

Bosrietzanger, Rietzanger, Blauwborst, Paapje, Roodborsttapuit, Kneu, Rietgors. 

 

Conclusie  

Uit het onderzoek komt naar voren dat in het onderzoeksgebied een gevarieerde 

weidevogelgemeenschap aanwezig is en dat diverse soorten een toename vertonen. Volgens 

Bunskoek hebben de hoge waterpeilen in maart en begin april - de vestigingsperiode van de 

weidevogels - waarschijnlijk een positief effect gehad.  

Bunskoek telde het aantal territoria. Opvallende toenames zijn door hem vastgesteld bij Grutto (van 

12 territoria in 2018 naar 27 in 2019), Wulp (van 13 naar 21) en Kievit (van 46 naar 67). Daarnaast 

heeft hij territoria van diverse andere kritische soorten vastgesteld, zoals Watersnip (3), Tureluur 

(13), Zomertaling (3), Slobeend (12), Kleinst Waterhoen (1) en Paapje (2). Ook Kwartel had een goed 

jaar met 4 territoria.  

De meest complete weidevogelgemeenschappen treffen we aan ten noorden van het Scholenland,  

met name rondom de natte percelen met ‘plas-dras’ aan de Matenweg, en in het gebied tussen de 

Oude Maatsloot en de Rechterensweg. Bunskoek: ‘Veel soorten zijn gebonden aan de natste delen 

van het gebied met plas-dras situaties en voldoende lengte aan slikkige oevers. Soorten die minder 

sterk gebonden zijn aan nattigheid, zoals Wulp, Kievit en Graspieper, komen meer verspreid over 

het gebied voor. Bij Kievit was een duidelijke uitbreiding zichtbaar in de graslanden ten zuiden van 

het Scholenland.’ 
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In het Groene Kruispunt zijn net als in voorgaande jaren veel territoria gezien van Tureluur (5), 

Slobeend (5) en Kievit (12). Wulp was daar nieuw als broedvogel (1 territorium). Deze soorten 

concentreren zich in de natste delen van dit kleine gebied (20 hectare), en dan vooral in de ‘driehoek’ 

tussen het Meppelerdiep en de Stouwerweg. Soorten als Grutto, Watersnip en Zomertaling 

ontbreken (nog) in dit gebied. 

 

Aanbevelingen 

De resultaten en conclusies van het onderzoek bieden handvaten voor verdere verbetering van het 

beheer van het gebied. Zo adviseert Bunskoek een hoog waterpeil aan te houden in het vroege 

voorjaar, met name in de plas-dras-percelen, en om bij de laatste maaironde kruidenrijke ruigtes te 

laten staan ten behoeve van het Paapje. Verder is rust tijdens het broedseizoen erg belangrijk. 

Bunskoek adviseert om opgaande beplanting - uitvalsbasis voor roofvogels, met een verstorend 

effect op broedvogels - te verwijderen of anders te beheren. Het uitrasteren van plas-dras-percelen 

om vossen te weren moet worden voortgezet, aldus de ecoloog.  
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Figuur 1: Rapport voorzijde 
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Figuur 2 : Begrenzing van het door ANV Horst & Maten beheerde gebied in de Olde Maten en Veerslootlanden, daarvan in 

rood aangegeven de twee gebieden met veel weidevogels (ANV Horst en Maten) 
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Figuur 3  Een zingend Paapje aan de Afschuttingsweg in 2019 (foto: Martijn Bunskoek) 
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Figuur 4: Wulp (foto Martijn Bunskoek) 

 


