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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
TAQA heeft aan Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der 
Goes en Groot opdracht verleend tot een broedvogelinventarisatie in 
de TAQA-percelen aan de Kolonel Sneepweg in Bergen. TAQA heeft 
daar 24 ha grasland gekocht, dat door drie agrariërs zo goed mogelijk 
beheerd wordt voor weidevogels: beperkte mestgift met droge 
stalmest, laat maaien en beperkte nabeweiding met diverse grazers. 

1.2 Doel van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in aanwezigheid en de 
verspreiding van broedvogels binnen het onderzoeksgebied, alsmede 
het gebruik door vogels. Door de resultaten te vergelijken met die 
van eerdere inventarisaties in het gebied kan tevens de aantals-
ontwikkeling van de broedvogelbevolking worden geanalyseerd. 

1.3 Ligging en beknopte beschrijving van het 
onderzoeksgebied 
In Figuur 1 is de ligging van de TAQA-percelen aangegeven (23,2 ha) 
binnen het totale geïnventariseerde gebied (40,2 ha). Het wordt aan 
de oostzijde begrensd door de berm van de Kolonel Sneepweg en in 
het noorden door het Ecodorp en het terrein van het Ministerie van 
Defensie. 

De graslanden zijn matig voedselrijk, want ze staan vol met Gewoon 
reukgras (Anthoxanthum odoratum), die van schralere grond houdt. 
Ook groeit er veel Zachte dravik (Bromus hordeaceus subsp. 
hordeaceus) en lokaal wat Hazenzegge (Carex ovalis), die ook niet van 

  
Ligging van de TAQA-
percelen (rood 
omkaderd) en het 
onderzoeksgebied 
(blauw omkaderd). © Kadaster Nederland

Ecodorp 
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voedselrijke bodems houdt. In een oever groeit veel Tweerijige zegge 
(Carex disticha). Pitrus (Juncus effusus) is slechts zeer beperkt 
aanwezig. Verder zijn de meeste percelen zeer kruidenrijk met zeer 
veel Veldzuring (Rumex acetosa), veel Pinksterbloem (Cardamine 
pratensis), Kruipende- en Scherpe boterbloem (Ranunculus repens, R. 
acris) en lokaal veel Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum 
subsp. vulgare), Gewone paardenbloem (Taraxacum officinale s.l.) en 
Vertakte leeuwentand (Scorzoneroides autumnalis). 

In de voorafgaande winter zijn hier en daar hoge bomen gekapt aan 
zuidrand van het Ecodorp. 
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 2 Methode 

2.1 Broedvogelinventarisatie 
Het doel van het broedvogelonderzoek was inzicht te krijgen in de 
aanwezige soorten, hun relatieve aantallen en hun verspreiding 
(namen volgens BIJLSMA ET AL., 2001). Het is in principe uitgevoerd 
conform de landelijk gebruikelijke methodiek voor weidevogels zoals 
uitgebreid beschreven in de ‘Handleiding SOVON Broedvogelonder-
zoek’ (VAN DIJK & BOELE, 2011; VERGEER ET AL., 2016). Voor de eerste 
ronde kwamen vraag en opdracht echter te laat. 

In totaal zijn in de periode april t/m juni vier bezoeken uitgevoerd 
door de auteur, in beginsel dagbezoeken vanaf zonsopgang tot de 
late ochtend. Tussen de verschillende bezoekrondes lagen minimaal 
10 dagen. Er zijn geen nachtrondes uitgevoerd. De route werd zo 
gekozen dat alle delen van het terrein goed geteld konden worden. 

De bezoekdatums, de bestede tijd en de weersomstandigheden 
tijdens de veldbezoeken in de TAQA-percelen staan vermeld in Tabel 
1. Het weer beïnvloedt de activiteit van vogels. Bij harde wind, 
neerslag, lage en ook hoge temperaturen zijn vogels minder actief. 
Tijdens de bezoeken waren de weersomstandigheden gunstig. 

Tijdens de eerste twee ronden werden nauwelijks weidevogels 
vastgesteld. Daarom is besloten tijdens de laatste twee ronden 
enkele plantenlijsten te maken van het gebied door wat meer tijd te 
besteden. De tijdsbesteding voor broedvogels bedraagt 6,5 minuten 
per ha. Over het algemeen is een uur na zonsopgang begonnen met 
de inventarisatie. Tijdens de laatste twee bezoeken is later op de 
ochtend gestart. 

De weinige geldige waarnemingen zijn met de hand geclusterd tot 
territoria volgens de SOVON-criteria (VERGEER ET AL., 2016). Het 
gebruik van een door Van der Goes en Groot ontwikkeld cluster-
programma was niet nodig. Resultaat van de clustering is per soort 
een stippenkaart met alle aangetroffen broedvogelterritoria. 

 

  
Bezoekdatums, bestede 
tijd en weersomstandig-
heden tijdens de veld-
bezoeken van de broed-
vogelinventarisatie in de
TAQA-percelen in 2021 
(n.g. = niet geteld). 
Tussen haakjes de 
totale veldtijd, d.w.z. 
inclusief die voor 
vaatplanten. 

Bezoek Datum 
Bestede tijd 
(u:mm) 

Weersomstandigheden 
(Bewolking/Wind/Temperatuur (°C)) 

1 n.g.   
2 23-4 0:57 8 / N2 / 7-8 
3 13-5 1:18 0 / NO2 / 12-14 
4 3-6 1:45 (3:17) 5 / ZW3 / 19-21 
5 15-6 0:23 (2:12) 0 / NO2 / 17-18 

Totaal  4:23 (7:44)  
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2.2 Weersomstandigheden in 2021 
Het verloop van de winter heeft, met name bij standvogels, invloed 
op de populatie in het voorjaar. Ook droogte of juist natte omstan-
digheden kunnen de stand van bepaalde soorten beïnvloeden. 
Hieronder volgt daarom een beknopte impressie van de vooraf-
gaande winter en de weersomstandigheden gedurende het broed-
seizoen van 2021 (samengevat naar HUISKAMP, 2021 en DE WIJS, 2021). 

De aan het broedseizoen voorafgaande winter was zachter dan 
normaal en aan de natte kant. In het noordwesten was de winter het 
natst. Dit kwam vrijwel geheel op naam van december, die in het 
noordwesten een zeer natte maand was. Na een week met sneeuw 
en matige tot strenge vorst viel op 15 februari de dooi in. Na een 
paar zachte en wisselvallige dagen brak onder invloed van een 
hogedrukgebied boven Midden-Europa een voorjaarsachtige periode 
aan met maximumtemperaturen tussen 15 en bijna 20 °C. 

De lente was zeer koud en dat gold voor alle drie de afzonderlijke 
maanden. April en mei waren allebei zeer koud, met respectievelijk 
6,7 °C tegen 9,8 °C normaal en 11,2 °C tegen 13,4 °C normaal. Vooral 
deze combinatie was uitzonderlijk koud; april en mei 2021 waren met 
een gezamenlijke gemiddelde temperatuur van 9,0 °C goed voor een 
vierde plaats. 

Op 10 en 11 maart trok er een storm over het land, met aan de kust 
windstoten tot 120 km/uur. Deze wisselvallige periode duurde tot 16 
maart. De eerste warme dagen (20,0°C of hoger) in De Bilt waren 29 
en 30 maart. Op 31 maart werd in De Bilt met 23,8 °C de op een na 
hoogste temperatuur gemeten in maart sinds 1901. 

In april kwam er van oorsprong arctische (zeer koude) lucht uit de 
poolstreken naar onze omgeving. Vanaf 5 april vielen er talrijke 
sneeuw- en hagelbuien, in de kustgebieden soms met zware 
windstoten. De temperaturen lagen (ver) onder normaal en op de 6e 
bleef het kwik zelfs steken op circa 5 °C. Pas vanaf 13 april werd het 
geleidelijk droger en minder koud, maar in de nacht vroor het licht en 
vormde zich plaatselijk (dichte) mist. Vanaf 27 april stroomde 
warmere lucht vanaf het Europese continent binnen. De maand 
eindigde weer nat en koud, met maxima rond de 10 °C. 

Mei kende veel weertypen: koud, zonnig en meest droog weer en in 
de nachten plaatselijk lichte vorst, nat en onstuimig weer, winterse 
buien en temperaturen ruim onder normaal, een korte warme 
periode en een stormdepressie met zware windstoten langs de kust. 
Tijdens de laatste dagen van de maand stabiliseerde het weer en 
kwam het bij weinig wind en veel zon nog tot enkele warme dagen. 

De lente telde in De Bilt meer vorstdagen, veel minder warme dagen 
en geen zomerse dagen (normaal vier). Verder was het nat met 
gemiddeld over het land 174 mm neerslag tegen het langjarig 
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gemiddelde van 148 mm. Maart was vrij droog, april normaal en mei 
was een zeer natte maand met gemiddeld 90 mm tegen 55 mm 
normaal. 

2.3 Inventarisatie vaatplanten 
Tijdens de bezoeken in juni zijn van groepen globaal vergelijkbare 
percelen en van afwijkende vegetaties opnamen van vaatplanten 
gemaakt in TurbovegSD, een Android-app bij het programma 
Turboveg (HENNEKENS & SCHAMINÉE, 2001; HENNEKENS, 2015). Omdat het 
grote oppervlakten betreft is hierbij gebruik gemaakt van de Tansley-
schaal (TANSLEY, 1946), die een gecombineerde maat is voor abundan-
tie en verspreiding en speciaal ontworpen voor het snel beschrijven 
van (zeer) grote oppervlakten. De naamgeving is aangepast aan 
DUISTERMAAT (2020). 

2.4 Foutendiscussie 
Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden goed, over 
het algemeen licht tot zwaar bewolkt, weinig wind en geen bijzonder 
lage of hoge temperaturen (zie Tabel 1). 

Het inventariseren van weidevogels vanaf paden/wegen kan ertoe 
leiden dat vogels ver op de percelen worden gemist, zeker soorten 
waarvan het gedrag en de roep onopvallend zijn. 

Het onderzoeksgebied was in het begin echter zeer overzichtelijk en 
er waren voldoende paden aanwezig om de percelen goed te tellen. 
Later in het seizoen, toen het gras veel langer was, zijn ook insteken 
gemaakt. 

De inventarisatie naar vaatplanten van graslanden vond in de 
optimale periode plaats, maar was in verband met de tijd (begroot 
voor broedvogels) niet uitputtend tot op de laatste soort. Daarbij is 
bovendien geen serieus onderscheid gemaakt tussen Gewoon 
struisgras (Agrostis capillaris) en Fioringras (A. stolonifera) en die 
laatste is onderdeel van de vermelding van de eerste. 

Bij deze inventarisatie is het voorkomen van alle soorten broedvogels 
onderzocht. Het beperkte aantal bezoeken zal nauwelijks tot geen 
invloed gehad hebben op het aantal vastgestelde soorten en hun 
aantallen. Mogelijk dat na het laatste bezoek toch nog soorten als 
Kwartel of Kwartelkoning zich gevestigd hebben. Vanwege het koude 
voorjaar was de activiteit van vroege soorten minder dan normaal. 
Een extra bezoek begin april zou daarom dit jaar nauwelijks 
aanvullende waarnemingen hebben opgeleverd. 
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 3 Resultaten broedvogels 

3.1 Vastgestelde soorten 
In totaal zijn van 5 soorten 17 territoria vastgesteld (zie Tabel 2). De 
verspreidingskaarten van de vastgestelde broedvogels zijn te vinden 
in Bijlage 1. 

Soort Aantal Soort Aantal 
Krakeend 3 (1) Rietzanger 1 (1) 
Meerkoet 1 (0) Wilde eend 7 (1) 
Graspieper 5 (5)   

Aantal soorten 5 (4) Aantal territoria 17 (8) 
 

De in de verspreidingskaarten weergegeven territoriumstippen liggen 
meestal op de locatie van de waarneming met de hoogste broed-
zekerheidscode binnen de datumgrenzen. Indien nodig is een 
correctie toegepast, bijvoorbeeld bij uitloop van kuikens over grote 
afstand. Vaak is sprake van meerdere waarnemingen die samen een 
territorium vormen. De stip geeft meestal niet de locatie van een 
eventueel nest aan. Het gebied rondom de territoriumstip dat 
voldoet aan de eisen die de desbetreffende soort aan zijn leefgebied 
stelt is onderdeel van het territorium. De grootte van het territorium 
hangt af van de soort en de kwaliteit van het leefgebied. 

3.2 Hoofdgroepen en Rode Lijst 
De vastgestelde broedvogels zijn hieronder gerangschikt naar eco-
logische hoofdgroep (zie Tabel 3). Hierbij zijn de hoofdecotopen zoals 
onderscheiden door SIERDSEMA (1995) als uitgangspunt genomen. 

Groep Soorten NS NT 
Watervogels Krakeend, Wilde eend, Meerkoet 3 11 (2) 
Moerasvogels Rietzanger 1 1 (1) 
Weidevogels Graspieper 1 5 (5) 

 Totaal 5 17 (8) 

 

De TAQA-percelen zijn vooral van belang voor Graspieper. Van de 5 
vastgestelde soorten broedvogels staat Graspieper als gevoelig op de 
‘Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels’ (KLEUNEN ET AL., 2017). 

3.3 Niet-broedvogels 
Van enkele soorten voldeden de verzamelde waarnemingen niet aan 
de criteria voor het vaststellen van een geldig territorium. Het betreft 
Kievit (vrouw op 23 april), Kneu (zingend mannetje op 23 april, net 
voor de datumgrens; RL: gevoelig), Nijlgans (paar op 23 april), Schol-
ekster (individu en baltsend paar op 23 april). 

  
Aantal territoria van 
broedvogels in het 
onderzoeksgebied en, 
tussen haakjes, in de 
TAQA-percelen in 2021. 
Vetgedrukte soorten 
staan vermeld op de 
Rode Lijst. 

  
Indeling van de in het 
onderzoeksgebied en, 
tussen haakjes, in de 
TAQA-percelen in 2021 
vastgestelde broed-
vogelterritoria in eco-
logische hoofdgroepen 
(NS = aantal soorten, NT 
= aantal territoria). 
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Naast de gekarteerde paren en individuen waren in het begin van het 
broedseizoen, op 23 april, groepen meeuwen aanwezig in het gebied. 
In totaal ging het om 98 Stormmeeuwen en vijf Kleine 
mantelmeeuwen op verschillende TAQA-percelen en nog eens 13 
Stormmeeuwen erbuiten. Verder werden de percelen gebruikt door 
Regenwulpen (6 op 23 april, 30 op 25 april (Emiel Oost) en 1 op 13 
mei) en afgelopen winter ook door Goudplevieren (50 op 31 januari, 
Emiel Oost). 

3.4 Vergelijking met eerdere inventarisaties 
Bij een vergelijking van de resultaten van broedvogelinventarisaties 
uit verschillende jaren is het goed om te beseffen dat veranderingen 
in het aantal vastgestelde territoria te maken kunnen hebben met 
jaarinvloeden (zoals het weer en de voedselsituatie), landschappelij-
ke veranderingen en de landelijke trend. Daarnaast kunnen waar-
nemersinvloeden optreden wanneer door verschillende mensen is 
geïnventariseerd. 

De TAQA-percelen werden in 1993 en jaarlijks van 2008 t/m 2016 
onderzocht op broedvogels als onderdeel van karteringen van de 
gehele Bergermeer (PROVINCIE NOORD-HOLLAND, DE BEER & DAMM, 2009; 
DAMM & VAN SCHOOTEN, 2010; DAMM & VAN GROEN, 2011-2013; VAN 

GROEN & DAMM, 2014-2016). 

De inventarisaties van 1993 en 2008 waren onderdeel van de 
Provinciale NatuurInformatie (PNI), met een vergelijkbare methode 
als die van latere jaren. 

De inventarisaties van 2009-2016 werden uitgevoerd volgens de 
uitgebreide territoriumkartering (VAN DIJK, 2004; VAN DIJK & BOELE, 
2011) die grotendeels overeen komt met de in 2021 gehanteerde 
methode (VAN DIJK & BOELE, 2011; VERGEER ET AL., 2016). 

De resultaten uit de jaren 2009 t/m 2016 zijn voor de meeste soorten 
goed vergelijkbaar, ondanks het feit dat tijdens deze inventarisatie 
een bezoek minder is uitgevoerd. Voor de Graspieper geldt dat alleen 
in de laatste jaren een insteek is gemaakt langs het toenmalige hek 
dat langs de TAQA-percelen stond. Wel werd in eerdere jaren het hek 
afgespeurd tijdens de telronden, zoals gebruikelijk voor hekken die 
ver van de wegen en paden afstaan. Niettemin zal de Graspieper 
onderteld zijn. 
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In Tabel 4 staat een overzicht van de resultaten van de beschikbare 
broedvogelinventarisaties. 

Sinds 1993 is het aantal soorten broedvogels in het gebied gehal-
veerd en het aantal vastgestelde territoria nog veel verder afgeno-
men. De meeste (huidige) Rode Lijstsoorten zijn in de loop der jaren 
verdwenen als broedvogel. 

 

Soort \ Jaar 1993 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2021 
Grutto 10    1       
Kievit 7 3 2     2    
Scholekster 9 2     1   1  
Tureluur 1 2          
Kwartel     1       
Gele kwikstaart      1      
Graspieper   1   3 2 6 6 8 5 
Veldleeuwerik 2           
Kuifeend 2  1     1    
Krakeend     1   1 1 1 3 
Slobeend 1           
Wilde eend n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. (7) 
Nijlgans        1  1  
Meerkoet n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. (1) 
Waterhoen n.g. n.g.      1 1   
Bosrietzanger        1    
Grasmus  1          
Kneu n.g. 1          
Patrijs  1          
Rietzanger           1 

Aantal soorten 7 6 3 0 3 2 2 7 3 4 3 (5) 
Aantal territoria 32 10 4 0 3 4 3 13 8 11 9 

  
Overzicht van het aantal 
territoria in het onder-
zoeksgebied, waaronder 
de TAQA-percelen, van 
1993-2021. Vetgedrukte 
soorten staan vermeld 
op de Rode Lijst. n.g. = 
niet geteld. 
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3.5 Soortbesprekingen 
Per vogelsoort wordt hieronder de verspreiding en de ontwikkeling 
van het aantal territoria in de TAQA-percelen nader toegelicht. Alle 
Rode Lijstsoorten worden besproken. Verder zijn alleen die soorten 
in de soortbespreking opgenomen, waarover nadere bijzonderheden 
te vermelden zijn. 

Indien van toepassing wordt in onderstaande soortbesprekingen de 
ontwikkeling van de broedvogelstand vergeleken met de landelijke 
aantalsontwikkeling sinds 1990 (BOELE ET AL., 2020). Hierbij worden de 
volgende categorieën onderscheiden: 

 sterke afname, significante afname van meer dan 5% per jaar 
 matige afname, significante afname van minder dan 5% per jaar 
 stabiel, geen significante toe- of afname 
 matige toename, significante toename van minder dan 5% per jaar 
 sterke toename, significante toename van meer dan 5% per jaar 

Ook wordt onderscheid gemaakt in de aantalsontwikkeling op lange 
termijn (sinds 1990) en die op korte termijn (sinds 2007). 

Achter elke soort is het aantal vastgestelde territoria vermeld en of 
het een Rode Lijstsoort betreft. 

Krakeend (3) 
Sinds 1990 is de landelijke stand van de Krakeend sterk toegenomen 
en ruim verzesvoudigd. De trend sinds 2007 laat een matige toename 
zien. Ook op de kleine oppervlakte van het onderzoeksgebied is de 
toename zichtbaar. 

Wilde eend (7) 
Zowel op lange als op korte termijn laat de landelijke trend van de 
Wilde eend een matige afname zien. 

Meerkoet (1) 
Sinds 1990 laat de landelijke trend van Meerkoet een matige 
toename zien, de trend op korte termijn is stabiel. 

De Meerkoet staat niet op de Nederlandse Rode Lijst maar wel op de 
Europese Rode Lijst (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015), en wel in de 
categorie ‘Gevoelig’. 

Graspieper (5, Rode Lijst: gevoelig) 
Graspiepers zijn voor succesvol broeden en opgroeien van de jongen 
aangewezen op structuur- en kruidenrijke slootkanten, die niet 
eerder dan in augustus (maar wel jaarlijks) worden gemaaid 
(OOSTERVELD ET AL., 2014). In het onderzoeksgebied lieten de vogels die 
voorkeur ook zien. 

De trend op lange termijn laat een matige afname zien, die op korte 
termijn een matige toename. 
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Als belangrijkste reden voor de afname wordt de intensivering van de 
landbouw gezien. Door egalisering van percelen en het verdwijnen 
van sloten en greppels is veel leefgebied verdwenen. 

De Graspieper staat ook op de Europese Rode Lijst (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2015), in de categorie ‘Gevoelig’. 

Rietzanger (1) 
De landelijke trend laat zowel op lange als op korte termijn een 
matige toename zien. 

Veel regenval in de Sahelzone is gunstig voor de overleving in de 
winter. 

3.6 Overige soorten 
Op 23 april waren veel meeuwen aanwezig: 98 Stormmeeuwen en 
vijf Kleine mantelmeeuwen (w.o. twee paren) foerageerden in een 
verspreide groep op de noordelijke percelen en nog 13 Storm-
meeuwen ten oosten van de Kolonel Sneepweg. Zes Regenwulpen 
foerageerden toen in het centrum van het gebied; op 13 mei nog 
een. 

Een Haas was ook steeds aanwezig. 
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 4 Resultaten vaatplanten 

4.1 Vastgestelde soorten 
In de graslanden zijn in totaal 75 soorten vaatplanten vastgesteld en 
is een mossoort genoteerd. De graslandpercelen bevatten per (min of 
meer homogene) groep 35-41 soorten. 

4.2 Indeling naar vegetatie 
Hieronder staan de nummers van de opnamen en de percelen 
waarop ze betrekking hebben. de indeling van de percelen op basis 
van de aanwezige vegetatie en het aspect daarvan tijdens de 
bezoeken in juni. 

 
 

De percelen van lijst 1 bevatten het meeste Gewoon reukgras en zijn 
het kruidenrijkst, met o.a. veel Veldzuring, Smalle weegbree, Gewone 
hoornbloem, Scherpe boterbloem en Paardenbloem. 

De randen van deze percelen die grenzen aan het landbouwpad 
worden gedomineerd door Zachte dravik en tonen een iets andere 
kruidensamenstelling, met meer Rode, Witte en Kleine klaver, 
Fluitenkruid, een reeks aan soorten van wat ruigere bermen, zoals 
Gewone berenklauw, Akkerdistel, Slipbladige ooievaarsbek en 
Dauwbraam en enkele tredsoorten door de ligging langs het pad 
(Straatgras, Herderstasje, Schijfkamille). 

De percelen van lijst 3 zijn ruiger, met haarden van het hogere gras 
Glanshaver, gemengd met Kropaar en Fluitenkruid. De kruiden zijn 
grotendeels hetzelfde, maar in lagere aantallen. 

5

1

3

1

3
5

1

1

1

6

4

2

© Kadaster Nederland

  
Indeling van de percelen 
op basis van de aan-
wezige vegetatie en het 
aspect daarvan tijdens 
de bezoeken in juni. De 
grijze delen zijn niet 
opgenomen en de cijfers 
betreffen de opname-
nummers. 
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De percelen van lijst 5 nemen een tussenpositie in: delen zijn verge-
lijkbaar met lijst 3 en (kleine) delen met lijst 1. 

Lijst 6 is in een laat stadium afgesplitst van lijst 1 en niet volledig. Het 
betreft een lager liggend deel met een laag blijvende begroeiing met 
meer vochtindicerende soorten, zoals Geknikte vossenstaart, Slanke 
waterbies, Zilverschoon en Mannagras. 

Lijst 2 betreft de randen van de drie poelen, maar zonder de oever-
vegetatie. De lijst is inhomogeen omdat het zowel de ruigere, 
dichtbegroeide oeverwallen bevat als een relatief kale rand 
eromheen. De wallen worden gedomineerd door grassen en kruiden 
zijn nogal schaars. De kalere stukken zijn schraal en zuur, met 
Schapenzuring, Gewone spurrie, Boskruiskruid, Gewoon biggenkruid 
en het mos Gewoon purpersteeltje. 
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Opnamenummer 1 2 3 4 5 6 
Bedekkingsschaal Tansley Tansley Tansley Tansley Tansley Tansley 

Datum van opname 3-6-2021 3-6-2021 3-6-2021 3-6-2021 15-6-
2021 

15-6-
2021 

Opp. proefvlak (m²) 91415 2348 54292 4472 60211 8534 
Bedekking totaal (%) 100 70 100 100 100 100 

Bedekking kruidlaag (%) 100 70 100 100 100 100 
Gem. hoogte (hoge) kruidlaag (cm) 60 60 60 80 80 60 

Gem. hoogte lage kruidlaag (cm)  20    20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm) 130 100 130 140 140 100 

Opmerking 
hooilan-

den 

Randen 
van 

poelen 

hooilan-
den 

4 m 
brede 
rand 
langs 
pad 

hooiland
-perceel 

NO 

Lage 
delen 

oostrand 
(onvol-
ledig) 

Aantal soorten 41 31 35 41 35 6 
dominant - abundant       

Anthoxanthum odoratum - Gewoon reukgras cd o a o f  

Holcus lanatus - Gestreepte witbol cd cd a a cd  

Rumex acetosa - Veldzuring cd la cd o lf f 
Agrostis capillaris - Gewoon struisgras a cd a  cd  

Poa trivialis - Ruw beemdgras a a cd a cd  

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus - 
Zachte dravik a f cd d o  

Alopecurus geniculatus - Geknikte vossenstaart      d 
abundant - lokaal abundant       

Plantago lanceolata - Smalle weegbree a f a a f  

Cerastium fontanum subsp. vulgare - Gewone 
hoornbloem 

a s f f f  

Lolium perenne - Engels raaigras a o  la o  

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem a s f o r  

Taraxacum species - Paardenbloem (G) a  f f lf  

Achillea millefolium - Gewoon duizendblad r la f r la  

Elytrigia repens - Kweek  la   o  

Carex hirta - Ruige zegge lf la f lf lf  

Festuca rubra - Rood zwenkgras lf la o f   

Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid o  la lf s  

Arrhenatherum elatius - Glanshaver lf  ld a ld  

Trifolium dubium - Kleine klaver lf   la lo  

Trifolium repens - Witte klaver   o la r  

Eleocharis uniglumis - Slanke waterbies      la 
frequent - lokaal frequent       

Ranunculus repens - Kruipende boterbloem f o f f f  

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeu-
wentand 

f  r o r  

Carex ovalis - Hazenzegge lf      

Spergula arvensis - Gewone spurrie  f     

Rumex acetosella - Schapenzuring  f   lf  

Cardamine pratensis - Pinksterbloem lf  f   o 
Dactylis glomerata - Kropaar lf o f f f  

Alopecurus pratensis - Grote vossenstaart o lf   f  

  
Opnamegegevens bij de lijsten genoemd in Figuur 2, gesorteerd op afnemende abundantie. 
d = dominant, cd = co-dominant, a = abundant, f =  frequent, o = occasional (hier en daar), r = rare (zeldzaam), 
s = sporadic (sporadisch), l (alleen in combinatie met d, a, f en o) = locally (lokaal). 
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Opnamenummer 1 2 3 4 5 6 
Rubus laciniatus - Peterseliebraam  lf     

Rumex crispus x obtusifolius - Bermzuring r  lf  o  

Trifolium pratense - Rode klaver o  o lf s  

Poa annua - Straatgras    lf   

Daucus carota - Peen     lf  

hier en daar       

Phragmites australis - Riet o      

Juncus effusus - Pitrus o s     

Rumex crispus - Krulzuring o  r o   

Potentilla anserina - Zilverschoon o   r  o 
Schedonorus arundinacea - Rietzwenkgras o      

Carex nigra - Zwarte zegge o      

Vicia cracca - Vogelwikke o o     

Persicaria amphibia - Veenwortel o  o r o  

Rumex obtusifolius - Ridderzuring s o s    

Senecio sylvaticus - Boskruiskruid  o     

Ceratodon purpureus - Gewoon purpersteeltje  o     

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid r o r o o  

Vicia sativa subsp. segetalis - Vergeten wikke r  o o r  

Heracleum sphondylium - Gewone berenklauw  r s o   

Capsella bursa-pastoris - Herderstasje    o   

Geranium dissectum - Slipbladige ooievaarsbek    o   

Matricaria discoidea - Schijfkamille    o   

Rubus caesius - Dauwbraam    o   

Veronica arvensis - Veldereprijs    o   

Cerastium glomeratum - Kluwenhoornbloem    o r  

Cirsium arvense - Akkerdistel    o o  

Phleum pratense - Gewoon timoteegras r   o o  

Glyceria fluitans - Mannagras      o 
zeldzaam - sporadisch       

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid r      

Myosotis discolor - Veelkleurig vergeet-mij-
nietje 

r      

Juncus bufonius - Greppelrus r s     

Juncus conglomeratus - Biezenknoppen s      

Urtica dioica - Grote brandnetel  s     

Galium aparine - Kleefkruid  r r    

Stellaria media - Vogelmuur  s r r   

Linaria vulgaris - Vlasbekje   r    

Artemisia vulgaris - Bijvoet   s    

Cichorium intybus - Wilde cichorei   s    

Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver   s    

Matricaria chamomilla - Echte kamille   s    

Bellis perennis - Madeliefje    r   

Brassica rapa - Raapzaad    s   

Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn    s   

Sonchus oleraceus - Gewone melkdistel    s   

Anisantha sterilis - IJle dravik     s  

Crepis capillaris - Klein streepzaad     s  

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem     s  
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 5 Conclusies 

In 2021 zijn in de TAQA-percelen van 3 soorten broedvogels in totaal 
8 territoria vastgesteld, in het ruimere onderzoeksgebied 5 resp. 17. 
Daarvan komt de Graspieper voor op de Rode Lijst. 

 Rode-Lijstsoorten die niet in 2021 maar tijdens eerdere inventari-
saties wel zijn vastgesteld als broedvogel in de TAQA-percelen zijn 
Gele kwikstaart (laatst 2012), Grutto (2011), Tureluur (2008), 
Patrijs (2008), Kneu (2008), Slobeend (1993), Veldleeuwerik 
(1993). 

Er zijn zes Tansley-opnamen gemaakt, met in totaal 75 soorten 
vaatplanten en 35-41 soorten per groep graslandpercelen. 

Aanbevelingen weidevogels 
Een extra maatregel die gunstig kan uitpakken voor steltlopers in het 
gebied is: 

 voorbeweiding op enkele percelen; dat geeft een meer 
gevarieerde hoogte van de vegetatie. 
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 7 Bijlagen 

Bijlage 1 Verspreidingskaart broedvogels 
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Bijlage 1 Verspreidingskaart broedvogels 
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