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1

INLEIDING

1.1

AANLEIDING EN DOEL
Coöperatie De Groene Klaver is een samenwerking van de vier agrarische natuurverenigingen ANV Santvoorde,
Geestgrond, V.A.N. Ade en Wijk & Wouden. Bij de coöperatie is een groeiend aantal boeren aangesloten die zich
inzetten voor het behoud van biodiversiteit en landschap. De weidevogeldoelstelling voor de gebieden in het
werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver is verwoord in gebiedsplan “Noordrand”.
Onderdeel van het gebiedsplan is een predatiebeheerplan, om predatieverliezen onder boerenlandvogels tot een
acceptabel niveau te beperken. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de
populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen.
In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een
predatiebeheerplan op te stellen. Dit predatiebeheerplan is gebaseerd op het format van de provincie ZuidHolland en de overleggen het de betrokken gebiedspartijen.

1.2

WET- EN REGELGEVING
De Wet natuurbescherming beslaat soortbescherming, gebiedsbescherming en in specifieke gevallen de
bescherming van houtopstanden. Voor wat betreft de soortbescherming in de Wet natuurbescherming zijn er
verschillende beschermingsregimes. Het gaat om soorten die op basis van Europese wetgeving beschermd zijn
vanuit Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en soorten die nationaal als beschermde soort zijn aangewezen.
Middels een provinciale verordening kunnen deze nationaal beschermde soorten worden vrijgesteld van de
verbodsbepalingen uit de wet. De vrijgestelde soorten kunnen verschillen per provincie.
De Wet natuurbescherming en provinciale regelgeving geven een kader aan het beheer van predatoren.
•

•
•

•

Alle marterachtigen zijn beschermd. Beheer van populaties van marterachtigen is niet toegestaan. In
provincie Zuid-Holland zijn bunzing, hermelijn en wezel vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen. Voor de
steenmarter en de boommarter geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen beschermd zijn.
Alle vogels welke van nature op Europees grondgebied voorkomen, zijn beschermd. Dit geldt ook voor
vogels als de blauwe reiger, kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw.
Nestlocaties van onder andere de buizerd, havik, ooievaar en slechtvalk zijn jaarrond beschermd. Voor
het verwijderen van nestlocaties van deze soorten is een ontheffing van de Wet natuurbescherming
noodzakelijk.
De vos en de zwarte kraai zijn landelijk vrijgesteld. Beheer van de populaties van deze soorten is
toegestaan.

Het actief beheren van populaties van predatoren van weidevogels is derhalve alleen van toepassing op de vos
en de zwarte kraai. Voor de overige predatoren geldt dat het aanpassen van het biotoop en middels
landschapsinrichting en -beheer een middel kan zijn het risico op predatie door de betreffende soorten te
verkleinen.
Bij ruimtelijke inrichting en beheer dient rekening gehouden te worden met gebiedsbescherming, zoals dit in de
Wet natuurbescherming is omschreven.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De regels omtrent NNN-gebieden zijn door het Rijk en de provincies met elkaar afgesproken. De afspraken zijn
vastgelegd in het document 'Spelregels EHS'. Het ruimtelijke beleid voor de NNN is gericht op behoud en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. In het NNN geldt daarom het ‘nee, tenzij’regime. Of een ingreep mag worden uitgevoerd in de NNN, hangt naast de instandhouding van de omvang van
het NNN, in eerste instantie af van de mate van aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het
gebied.
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1.3

GEBIEDSBESCHRIJVING
Het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver is grofweg gelegen in het agrarisch gebied rondom Leiden en
tussen Alphen aan den Rijn en de randen van Den Haag, Katwijk en Zoetermeer. Het gebied kent een grote
verscheidenheid aan landschappen, variërend van bollenvelden, landgoederen en veenweidegebied tot
plassengebied en strandwallen.
Binnen het werkgebied van De Groene Klaver zijn vier agrarische natuurverenigingen actief. Het betreft ANV
Santvoorde, ANLV Geestgrond, VAN Ade en VANL Wijk & Wouden. De gebieden waarin deze
natuurverenigingen actief zijn, worden hier nader omschreven.

1.3.1

AGRARISCHE NATUURVERENIGING SANTVOORDE

Tussen Den Haag, Wassenaar en Leiden, ligt het werkgebied van Agrarische natuurvereniging Santvoorde. Deze
natuurvereniging heeft ruim honderd leden, zowel boeren als burgers, die zich inzetten voor het resterende open
landschap in het randstedelijk gebied in het westen van de provincie Zuid-Holland. Het werkgebied is
weergegeven in afbeelding 1.

Afbeelding 1: ANV Santvoorde

1.3.2

AGRARISCHE NATUUR- EN LANDSCHAPSVERENIGING GEESTGROND

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond is gelegen in het noorden van het werkgebied
van Coöperatie De Groene Klaver. Het is gelegen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout en Teylingen. Deze regio kenmerkt zich onder andere door de aanwezigheid van bollenvelden.
De hier aanwezige boerenlandvogels zijn dan ook meer soorten die gebruik maken van akkers en bijbehorende
groenstructuren, zoals de gele kwikstaart, kievit, patrijs, scholekster en veldleeuwerik. Sinds 2018 is er in het
gebied speciale aandacht voor de patrijs en is hiertoe het Project Patrijs, met subsidie van Provincie ZuidHolland, gestart. Het werkgebied is weergegeven in afbeelding 2.
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Afbeelding 2: ANLV Geestgrond

Afbeelding 3: VAN Ade

1.3.3

VERENIGING AGRARISCH NATUURBEHEER ADE

Het werkgebied van Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade, is gelegen tussen Warmond, Leimuiden en Alphen
aan den Rijn. Het betreft een gebied met zowel akkerbouw als veeteelt, waarbij in het westelijke deel het
werkgebied zich kenmerkt door de oude polders. In afbeelding 3 is het werkgebied weergegeven.

6

1.3.4

VERENIGING AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER WIJK & WOUDEN

Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Wijk & Wouden is gelegen in het gebied tussen Leiden,
Alphen aan de Rijn, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, in het meest westelijke deel van het Groene Hart
van Holland. In afbeelding 4 is het werkgebied weergegeven.

Afbeelding 4: Werkgebied Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden

1.4

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om het biotoop van weidevogels
en andere boerenlandvogels te verbeteren.
In hoofdstuk 3 wordt omschreven welke mogelijkheden er zijn om predatieverliezen onder weidevogels en andere
boerenlandvogels te reduceren.
Hoofdstuk 4 geeft weer welke maatregelen beoogd zijn uit te voeren om predatieverliezen binnen het werkgebied
van Coöperatie De Groene Klaver te beperken. In hoofdstuk 5 wordt omschreven welke
samenwerkingsverbanden er zijn om deze maatregelen tot uitvoering te brengen.
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2

VERBETEREN WEIDEVOGELBIOTOOP

2.1

AGRARISCH NATUURBEHEER
Binnen Coöperatie De Groene Klaver wordt door de aangesloten agrariërs een deel van het beheer gericht op
boerenlandvogels uitgevoerd. Dit beheer is bedoeld om het biotoop van weidevogels en andere boerenlandvogels
te verbeteren. Hierbij wordt mozaïekbeheer toegepast, waarbij maatregelen worden getroffen, zoals uitgestelde
maaidata, behouden van kuikenland en periodieke beweiding wordt toegepast. In afbeelding 5 zijn de percelen
waar het agrarisch beheer plaatsvindt groen gearceerd weergegeven.

Afbeelding 5: Agrarisch natuurbeheer gericht op weidevogels binnen De Groene Klaver

2.2

TERREINBEHERENDE ORGANISATIES
Binnen het werkgebied van De Groene Klaver en rechtstreeks grenzend aan het werkgebied, zijn enkele
terreinen gelegen van de terreinbeherende organisaties (TBO’s), Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap.
Er vindt de komende jaren herinrichting plaats van de weidevogelreservaten Vosse- en Weerlanerpolder bij
Hillegom, De Wilck en het Zaanse Rietveld nabij Alphen aan den Rijn, de Zwanburgerpolder bij Warmond, de
Waterloospolder bij Zevenhuizen, de Duivenvoordse en Veenzijdse polder bij Wassenaar en polder Westeinde bij
Zoeterwoude-Dorp. Enkele terreinen van TBO’s, zoals bijvoorbeeld het Bentwoud, ten oosten van Benthuizen /
Zoetermeer, grenzen vrijwel direct aan gebieden waar ter bescherming van boerenlandvogels maatregelen
worden.
Daarnaast liggen er enkele landgoederen in en rondom het werkgebied. Deze zijn hoofdzakelijk gelegen in het
westen van het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver, langs de binnenduinrand bij Wassenaar.
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3

VERMINDEREN PREDATIE

Veel maatregelen van De Groene Klaver zijn gericht op het in stand houden van de populaties weide- en
akkervogels. Hierbij moet rekening gehouden worden met de invloed van predatoren. Een zekere mate van
predatie is normaal. Wanneer populaties van een soort afnemen, kan predatie door generalistische predatoren,
zoals de vos en de zwarte kraai, het herstel van populaties verhinderen (Oosterveld, 2015). Bij zeer hoge
predatiedruk loopt een populatie risico’s en kan ingrijpen overwogen worden.
Predatie van weidevogels bestaat uit predatie van adulten, kuikens en eieren van weidevogels. Daarnaast kan de
aanwezigheid van predatoren in broedgebieden tijdens de vestigingsfase van weidevogels er toe leiden dat wordt
uitgeweken naar ander broedgebied.
De ervaring leert dat de invloed van predatoren groot kan zijn en een bedreiging kan vormen voor de populaties
die kwetsbaar zijn. De invloed van predoren wordt gemeten door per gebied in kaart te brengen wat het bruto
territoriaal succes van de weidevogels is en door predatoren in kaart te brengen op basis van waarnemingen en
sporenonderzoek.
Wanneer er aanleiding is tot het reduceren van predatie, is het noodzakelijk inzichtelijk te hebben welke
predatoren een effect hebben op de reproductie van boerenlandvogels. Monitoring van predatie en predatoren
kunnen hierin inzicht verschaffen. Op basis van beschikbare literatuur, geraadpleegde verspreidingsgegevens en
consensus tussen de gebiedspartijen, wordt ervan uitgegaan dat predatie door kraaiachtigen en de vos de
belangrijkste vormen van predatie in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver zijn.
Er zijn verscheidene manieren om de predatie van weidevogels te reduceren. Dit kan door het verminderen van
habitat van predatoren, het verminderen van kansen voor predatoren en het periodiek reduceren van populaties
van predatoren.

3.1

VERMINDEREN HABITAT PREDATOREN
Het verminderen van habitat dat voor predatoren geschikt is, heeft in het bijzonder betrekking op de locaties waar
de betreffende predatoren tot voortplanting kunnen komen en hoe deze het landschap gebruiken om in te
foerageren. Per soort(groep) wordt nader toegelicht wat de leefwijze is.
3.1.1

MARTERACHTIGEN

De marterachtigen die in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver voorkomen, zijn de boommarter,
bunzing, hermelijn, steenmarter en de wezel. Van de kleine marters en de steenmarter is bekend dat eieren en
kuikens van weidevogels deel uitmaken van het dieet. Bovendien heeft het habitat van deze soorten een overlap
met die van boerenlandvogels. Per soort wordt een globale omschrijving van het leefgebied en de leefwijze
gegeven, waarbij de nadruk ligt op het habitat en de actieradius van de soort.
Bunzing
De bunzing is de grootste van de kleine marters. De soort maakt gebruik van verschillende kleinschalige
landschapstypen, met de voorkeur voor structuurrijke gebieden met een hoge grondwaterstand. In het
cultuurlandschap maakt de soort gebruik van hooischuren en andere gebouwen, naast de van nature aanwezige
holen van andere zoogdieren, zoals het konijn, en verblijfplaatsen in puinbulten of holle boomstammen. Het dieet
van de bunzing is divers. Naast zoogdieren tot het formaat van de haas, waaronder de egel, worden ook eieren
en vogels gegeten. Eieren en ander houdbaar voedsel wordt ondergronds of in vegetatie verstopt. Het territorium
van een bunzing wordt bepaald door voedselaanbod en aanwezigheid van concurrentie. Met een omvang van 65
– 250 hectare, heeft de bunzing het grootste territorium van de kleine marterachtigen in Nederland.
Hermelijn
De hermelijn maakt gebruik van een landschap met veel kleinschalige elementen. Hierbij lijkt de soort een
voorkeur te hebben voor terreinen met een hogere grondwaterstand, zoals het veenweidegebied. Net als de
wezel maakt de soort gebruik van structuren in het landschap om zich te verplaatsen. Ook de hermelijn maakt
gebruik van holenstelsels van andere zoogdieren als verblijfplaats, naast puinhopen, boomstammen of andere
droge holen. Naast (woel)muizen, is de hermelijn ook in staat grotere prooien te vangen, waaronder het konijn en
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vogels. Grotere prooien worden naar een rustige plaats gesleept, voordat ze worden opgegeten. Het territorium
van de hermelijn kan tot circa 50 hectare groot zijn, waarbij mannelijke dieren een groter territorium hebben dan
de vrouwtjes. Binnen het territorium van een mannetje, kunnen meerdere vrouwtjes leven.
Steenmarter
De steenmarter is een soort die zich thuis voelt in een cultuurlandschap met kleinschalige elementen, zoals
geriefhoutbosjes, greppels en hagen. De steenmarter kan verblijfplaatsen hebben in gebouwen, boomholten,
struwelen, takkenhopen en verlaten konijnenholen. Het voedsel van de steenmarter is zowel plantaardig als
dierlijk. Prooien variëren van insecten en wormen tot konijnen en (eieren van) vogels. Het territorium van de
steenmarter is, afhankelijk van de kwaliteit van het leefgebied 80-700 hectare groot. De steenmarter is nachtactief
en kan per nacht 10-15 kilometer afleggen, al is dit doorgaans beperkt tot 3-5 kilometer. Op basis van de NDFF is
het voorkomen van de steenmarter in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver beperkt tot het
zuidwesten, het werkgebied van ANV Santvoorde. De soort is ook bekend voor te komen in de Haarlemmermeer,
ten noorden van het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver.
Wezel
De wezel heeft voorkeur voor droge terreinen, waarin combinaties van structuren aanwezig zijn. Ruigten, hoog
grasland, bosjes en houtwallen vormen habitat voor de wezel. Hierbij is aanwezigheid van voedsel, in het
bijzonder woelmuizen, een voorwaarde. Naast dichte en beschutte structuren, worden holen van (woel)muizen en
mollen worden gebruikt als verblijfplaats of om zich ondergronds te verplaatsen. Het territorium van de wezel
varieert van enkele hectare tot circa tien hectare. Mannelijke dieren hebben grotere territoria dan de vrouwtjes.

3.1.2

VOS

De vos is een generalist, welke zich thuis voelt in een breed scala van habitats. De soort weet zich te handhaven
in natuur- en recreatiegebieden, cultuurlandschap en stedelijk gebied. Het dieet van de vos is zowel dierlijk als
plantaardig. Als generalist pakt de soort datgene dat het makkelijkst verkrijgbaar is. Kleine zoogdieren, insecten,
vogels en eieren, maar ook vruchten en granen maken deel uit van het dieet. De soort is goed in staat om te
schakelen op andere voedselbronnen, zoals voedselresten uit afval.
Het territorium van een rekel, zoals het mannetje genoemd wordt, is in het polderlandschap naar verwachting 100
– 200 hectare groot. Dit territorium wordt verdedigd tegen andere rekels, vrouwelijke vossen worden wel
toegestaan. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel, kan honderd hectare territoria bieden aan drie à
vier vossen. Tijdens het zoeken naar voedsel kan een vos zich tien tot twintig kilometer per nacht verplaatsen.
Ook wanneer het gaat om verblijfplaatsen is de vos een opportunist. De burchten worden dan gegraven en
zandlichamen van geluidschermen, taluds van wegen of watergangen of andere vergraafbare plekken. Hoewel de
soort in staat is zelf burchten te graven, laat het biotoop dit vanwege hoge grondwaterstanden niet altijd toe. De
vos kan dan gebruik maken van droge duikers, riethopen, hooischuren, etc. om tijdelijk te verblijven of jongen
groot te brengen.
Van de vos is bekend dat deze een directe voedselconcurrent is van kleine marters en van de steenmarter. Het
doden van individuen van de hermelijn en de wezel door de vos is bekend. De bunzing en de steenmarter zijn
weerbaarder en worden minder vaak gedood.

3.1.3

(VERWILDERDE) HUISKAT

De (verwilderde) huiskat is een exoot, welke in de huidige dichtheden geen plaats heeft in het Nederlandse
ecosysteem, in tegenstelling tot de wilde kat. De wilde kat komt niet voor in het werkgebied van Coöperatie De
Groene Klaver. Huiskatten zijn vaak afkomstig van boerderijen of uit woonwijken. Een deel van de huiskatten
welke in agrarische gebieden worden aangetroffen, hebben een eigenaar en worden gevoerd. Een ander deel
van de huiskatten zijn verwilderd en zijn voor de overleving afhankelijk van prooidieren die in het agrarisch gebied
of in natuur- en recreatiegebieden leven. Boerenlandvogels en kuikens van boerenlandvogels maken hier ook
onderdeel van uit. Verwilderde huiskatten kunnen verblijfplaatsen hebben in struwelen, in oude burchten van
vossen en in zekere mate konijnenholen. De verwilderde huiskat heeft een territorium dat kan oplopen tot 100
hectare groot. Ook van huiskatten is bekend dat deze tot meer dan een kilometer van het thuisadres kunnen
worden aangetroffen.
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3.1.4

OVERIGE ZOOGDIEREN

Naast de (kleine) marters en de vos, maken (eieren van) weidevogels ook deel uit van het dieet van andere
soorten zoogdieren. Twee soorten waarvan predatie van nesten van weidevogels bekend is, zijn de bruine rat en
de egel. Het leefgebied en de leefwijze van deze soorten wordt hier globaal omschreven. Beide soorten zijn
bekend voor te komen in het werkgebied van Coöperatie de Groene Klaver.
Bruine rat
De bruine rat is een cultuurvolger, welke van oorsprong uit Azië afkomstig is. De soort leeft in en om gebouwen,
maar in waterrijke gebieden ook in oevers van watergangen en rietvelden. Het is een alleseter en predatie van
nesten van bodembroeders, maar ook van nesten van de wilde eend in knotwilgen, is bekend. De actieradius is
beperkt tot circa 100 meter vanuit de verblijfplaats. De bruine rat maakt deel uit van het dieet van marters,
roofvogels en de vos.
Egel
De egel komt in vrijwel alle biotopen voor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleine landschapselementen,
waaronder deze op erven rondom boerderijen. Braamstruwelen en andere dichte vegetaties worden gebruikt als
verblijfplaats. Het voedsel bestaat uit hoofdzakelijk uit ongewervelden, maar predatie van nesten van
bodembroeders is ook bekend. De egel heeft geen territorium dat verdedigd wordt, maar heeft een leefgebied van
20-40 hectare. Per nacht legt de soort tot enkele kilometers af. De egel maakt deel uit van het dieet van grotere
roofvogels, de steenmarter en de vos.

3.1.5

KRAAIACHTIGEN

Van de kraaiachtigen zijn de ekster, kauw en in het bijzonder de zwarte kraai bekend als predatoren van eieren
van boerenlandvogels. Het leefgebied en foerageergedrag van deze soorten worden hier globaal omschreven.
Ekster
De ekster heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een cultuurvolger, welke doorgaans broedt in hogere
bomen in de nabijheid van menselijke activiteit. Wanneer er geen hoge bomen zijn, worden nesten ook wel in
struwelen gebouwd. Boerenerven, dorpen en stedelijk gebied bieden leefgebied aan de ekster. Geheel open
gebied en dichte bossen worden door de soort gemeden. In het broedseizoen zijn paren van de soort territoriaal.
Buiten het broedseizoen leeft de soort vaak in groepsverband. Bij het foerageren wordt gebruik gemaakt van
hoge punten om potentiële voedselbronnen te lokaliseren. Hierbij is de ekster een opportunist, die leeft van
hetgeen beschikbaar is. Het dieet omvat zowel plantaardig als dierlijk voedsel, waaronder eieren en kuikens van
boerenlandvogels.
Kauw
De kauw is eveneens een cultuurvolger. In de omgeving van de mens is broedgelegenheid beschikbaar in
gebouwen en bovendien levert de mens ook voedsel voor deze soort. Naast nesten in gebouwen, broeden
kauwen onder andere in boomholten. Buiten het broedseizoen leven kauwen vaak in groepen. Individuen van de
kauw die niet deelnemen aan de voortplanting, leven vaak jaarrond in groepen. In agrarisch gebied wordt vaak in
groepen gefoerageerd. Ook voor de kauw geldt dat het een opportunist is, die eet wat beschikbaar is.
Zwarte kraai
De zwarte kraai komt algemeen voor in een diversiteit van landschappen. De populatiedichtheid is het grootst in
kleinschalig cultuurlandschap. De zwarte kraai is in het broedseizoen territoriaal en verjaagt actief soortgenoten
en roofvogels in het territorium. Nesten worden gemaakt in bomen, al worden kunstmatige structuren als
hoogspanningsmasten eveneens als nestlocatie gebruikt. Kraaien die niet deelnemen aan het broedseizoen
leven vaak in groepsverband een enigszins trekkend bestaan, waarbij groepsgewijs wordt gefoerageerd. Van de
kraaiachtigen is de zwarte kraai de grootste predator van nesten van weidevogels.

3.1.6

ROOFVOGELS

Vrijwel alle roofvogels zijn in staat in zekere mate (kuikens van) boerenlandvogels te prederen. Echte vogeljagers,
zoals de havik en de slechtvalk, zijn in staat volwassen vogels te vangen. De buizerd, kiekendieven en de
torenvalk kunnen echter ook boerenlandvogels en hun kuikens in het dieet hebben.
Buizerd
De buizerd komt voor in een groot aantal verschillende soorten habitats, waaronder het agrarisch
cultuurlandschap. Het is de meest algemene roofvogel van Nederland. De soort broedt in bomen, waar een horst
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gebouwd wordt. Vaak wordt een nest jaarlijks gebruikt, maar de buizerd kan ook nieuwe nesten bouwen of oude
nesten van de zwarte kraai uitbouwen. Bij het foerageren wordt gebruik gemaakt van uitkijkposten, zoals hekken,
paaltjes, lantaarnpalen en bomen. Ook is de buizerd in staat om in de lucht stil te hangen en al biddend naar een
prooi te zoeken. Doorgaans eet de buizerd kleinere prooien, waaronder (woel)muizen, wormen en kevers.
Hoewel de buizerd geen snelle jager is, kunnen ook vogels en grotere zoogdieren zoals het konijn worden
gevangen.
Havik
De havik komt hoofdzakelijk voor in landschappen met bosrijke natuur- en recreatiegebieden met tussengelegen
open gebieden. De soort broedt doorgaans in dichte bosjes. Boerenlandvogels maken deel uit van het dieet van
de havik. Daarnaast jaagt de havik ook op kleine zoogdieren. Het foerageergebied van de havik kan enkele
honderden hectaren beslaan.
Kiekendieven
De bruine kiekendief en de blauwe kiekendief komen voor in open landschappen met rietlanden en in het
duingebied. De nestlocaties bevinden zich in terreinen met hoge vegetatie, zoals rietvelden, akkers en helmgras.
Kiekendieven jagen doorgaans op kleinere prooien, zoals muizen en zangvogels. Kiekendieven jagen ver van de
nestlocaties, waarbij ook het agrarisch cultuurlandschap niet geschuwd wordt.
Slechtvalk
De slechtvalk komt voor in allerlei habitats, maar is voor nestlocaties grotendeels afhankelijk van menselijke
structuren zoals gebouwen en masten voorzien van nestkasten. Ook het gebruik van oude kraaiennesten is
bekend van deze soort. De soort jaagt vanuit een hoge vlucht hoofdzakelijk op vogels. Hierbij maakt de soort
gebruik van locaties waar grotere groepen vogels bij elkaar te vinden zijn, zoals roestplaatsen. Er wordt tot ver
van de nestplaats gefoerageerd.
Torenvalk
De torenvalk komt voor in agrarisch cultuurlandschap. De soort broedt hoofdzakelijk in door de mens aangeboden
nestkasten. De soort is territoriaal en foerageert niet ver van de nestplaats. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit
muizen, maar in perioden met weinig muizen kan de torenvalk overschakelen op vogels die zich op de grond
bevinden, waaronder kuikens van weidevogels.

3.1.7

OVERIGE VOGELS

Naast reeds genoemde vogelsoorten, zijn ook de blauwe reiger, meeuwen, de ooievaar en in mindere mate uilen
bekend met het eten van kuikens van weidevogels. Deze vogels foerageren in het agrarisch cultuurlandschap en
kunnen, met name wanneer er werkzaamheden op het boerenland plaatsvinden, in grote dichtheden velden
afzoeken naar voedsel.

3.1.8

KANTTEKENING VERMINDEREN HABITAT PREDATOREN

Voor vrijwel alle soorten predatoren geldt dat het verwijderen van kleinschalige landschapselementen de soorten
beperken in mogelijkheden voor voortplanting en foerageergedrag. Bij het verwijderen van kleine
landschapselementen die door predatoren van weidevogels worden gebruikt, gaat ook leefgebied van andere
soorten verloren. Hoge bomen die als uitkijkpost fungeren voor kraaiachtigen en roofvogels, kunnen ook
nestlocaties van andere vogelsoorten of verblijfplaatsen van vleermuizen bevatten.
Rietkragen, ruigtes en struwelen worden door (kleine) marters en de vos gebruikt om zicht door het landschap te
bewegen. Deze landschapselementen bieden ook habitat aan verschillende andere soorten, zoals bijvoorbeeld
(spits)muizen, amfibieën en insecten. Deze maken ook deel uit van het dieet van de predatoren. Het wegvallen
van deze prooien kan ertoe leiden dat ze zich juist op weidevogels moeten concentreren om aan de
voedselbehoefte te voldoen.
Rommelhoekjes en ruigte op boerenerven, bieden kansen voor soorten als de steenuil en de egel. Muizen,
insecten en slakken maken er gebruik van. Het verwijderen van rommelhoekjes kan leiden tot het verdwijnen van
deze soorten, welke provincie Zuid-Holland als icoonsoorten heeft aangemerkt.
Het verwijderen van kleine landschapselementen en rommelhoekjes kan een negatief effect hebben op de
biodiversiteit en strijdig zijn met de Wet natuurbescherming. Voordat actie wordt ondernomen moet eerst worden
nagegaan wat de directe gevolgen ervan zijn en of de effecten ten gunste van boerenlandvogels opweegt tegen
het verlies van andere soorten.
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3.2

VERMINDEREN KANSEN PREDATOREN
Naast het verminderen van habitat, kunnen ook op andere manieren de kansen van predatoren worden verkleind.
Deze worden hier nader omschreven.
3.2.1

LANDBEWERKING

Landbewerkingen hebben een aantrekkende werking op predatoren. Wanneer het mogelijk is landbewerkingen
reeds uit te voeren voor de aanvang van het broedseizoen of na het vliegvlug raken van boerenlandvogels, heeft
dit de voorkeur. Gezien dit niet altijd mogelijk is, wordt aangeraden landbewerkingen gefaseerd uit te voeren.
Hierdoor wordt dat grote aantallen opportunistische predatoren als de ooievaar, zilvermeeuw en de zwarte kraai
in hele polders foerageren. Bij maaien is het wenselijk dit zodanig uit te voeren, dat de aanwezige
boerenlandvogels en andere fauna de gelegenheid hebben zich terug te trekken in gebieden waar niet gemaaid
wordt, totdat er weer voldoende dekking op de gemaaide percelen is terug gegroeid. Eventueel kan gebruik
gemaakt worden van (akoestische) wildredders om maaislachtoffers te voorkomen.

3.2.2

RASTERS

Predatie door de (verwilderde) huiskat, steenmarter en de vos kan in zekere mate worden beperkt door
belangrijke broedgebieden middels rasters van schrikdraad (netten) af te schermen. Hierbij moet worden
voorkomen dat er door het groeien van vegetatie stroom weglekt, gezien dit de effectiviteit van de maatregel
tenietdoet. Tevens moet ervoor worden gezorgd dat het raster ook oevers en watergangen goed afsluit. De
steenmarter en de vos geven de voorkeur aan droog blijven boven zwemmen. Wanneer deze soorten weten dat
er relatief eenvoudig voedsel beschikbaar is aan de andere kant van een watergang, zwemmen de steenmarter
en de vos echter ook.
Kleine marters zoals de hermelijn en de wezel kunnen eenvoudig tussen de draden van het raster door, waardoor
deze maatregel minder effectief is voor deze soorten. Een nadeel van de rasters is dat het ook andere soorten,
waaronder de haas, beperkt in vrijheid en het geen soelaas biedt tegen vliegende predatoren.

3.2.3

VERSTORING

Verstoring door recreanten of andere bezoekers van broedgebieden van boerenlandvogels en de aanwezigheid
van honden en (verwilderde) huiskatten kan leiden tot een verhoogde predatie. Door de storingsfactor zullen
vogels hun nest of kuikens verlaten en alarmeren. Wanneer de verstoring geweken is, keren de vogels terug naar
de nesten. Roofvogels en kraaiachtigen kunnen hiervan gebruik maken om de locatie van het nest of de kuikens
te lokaliseren. Voorkomen van deze verstoring kan onder meer door voorlichting worden bereikt.

3.2.4

OVERIG

Dammen en loopplanken worden vaak door zoogdieren gebruikt om zich door het agrarisch cultuurlandschap te
bewegen. Dammen kunnen worden middels elektrische rasters worden afgezet om het gebruik ervan te
ontmoedigen. Loopplanken kunnen, wanneer deze niet gebruikt worden, op een oever van de watergang gelegd
worden. Let wel, alle zoogdieren kunnen zwemmen en zullen dit ook doen om voedsel te bereiken.
Hekken en palen in het landschap kunnen door roofvogels en kraaiachtigen worden gebruikt als uitkijkpost. Door
deze gedurende het broedseizoen te verwijderen, zullen kraaiachtigen en roofvogels minder effectief kunnen
jagen, waardoor predatieverliezen door (roof)vogels kunnen afnemen.

3.3

VERMINDEREN POPULATIE VAN PREDATOREN

Wanneer andere maatregelen niet afdoende zijn, kan worden overgegaan tot het beheer van populaties van
predatoren. De methoden die hiervoor gebruikt kunnen worden, worden hier per soort(groep) nader omschreven.

3.3.1

VOS

De vos is landelijk vrijgesteld. Dit betekent dat de populatie jaarrond met gebruik van het geweer beheerd mag
worden. In het Faunabeheerplan vos1 van Faunabeheereenheid Zuid-Holland is tevens opgenomen dat in
weidevogelgebieden nachtelijk afschot en het gebruik van kunstlicht en nachtzichtapparatuur is toegestaan in de
periode 1 december – 1 juli.

1

Faunabeheereenheid Zuid-Holland, 2017, Faunabeheerplan vos Zuid-Holland 2017 – 2023, FBE Zuid-Holland, Den Haag
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3.3.2

MARTERACHTIGEN

Actief beheer van de populaties van marterachtigen is bij wet verboden. Elektrische rasters zijn alleen voor de
steenmarter een barrière. Het verminderen van predatiedruk door kleine marters kan worden bereikt door de
grotere predatoren, zoals de vos en de steenmarter, na het broedseizoen ongehinderd te laten foerageren in het
agrarisch cultuurlandschap. Door als voedselconcurrent het prooiaanbod voor kleine marters te verlagen, zal de
reproductie van kleine marters lager zijn, dan wanneer er volop voedsel beschikbaar is. Daarnaast zijn de vos en
de steenmarter in staat individuen van de hermelijn en de wezel te doden, hetgeen een direct effect heeft op de
populatie van een gebied.
Het verwijderen van kleine landschapselementen kan ook bijdragen aan het verminderen van de populaties van
(kleine) marters.

3.3.3

KRAAIACHTIGEN

Voor de kauw en voor de zwarte kraai heeft Faunabeheereenheid Zuid-Holland een faunabeheerplan2, welke is
goedgekeurd door provinciale staten. Beide soorten zijn landelijk vrijgesteld en populaties mogen jaarrond met
gebruik van het geweer en gebruik van jachtvogel worden beheerd. Voor de ekster geldt ook een
faunabeheerplan. Het doden van de ekster in het kader van populatiebeheer bij schade aan natuurdoelstellingen
is echter niet toegestaan.
Het verwijderen van nestlocaties kan lokaal leiden tot een lagere populatie van kraaiachtigen.

3.3.4

OVERIGE VOGELS

Het beheer van populaties van de blauwe reiger, meeuwen, de ooievaar en roofvogels is niet toegestaan.
Nestlocaties van de blauwe reiger, de ooievaar en roofvogels zijn in zekere mate beschermd. De nestlocaties van
meeuwen bevinden zich doorgaans ver buiten het foerageergebied. Ingrijpen in de populaties van deze
soort(groep)en is derhalve op dit moment niet mogelijk. Wel kan met het terughoudend zijn van het plaatsen van
kunstnesten worden voorkomen dat de lokale populatie van de ooievaar en torenvalk toeneemt. Ook kunnen
nestpalen die nog niet in gebruik zijn genomen, worden verwijderd om vestiging te voorkomen.
Het verminderen van populaties van roofvogels kan averechts werken, doordat het voedselconcurrenten zijn van
(kleine) marters en de vos. Wanneer deze concurrentie wegvalt, kan dit leiden tot hogere productiviteit van de
populaties van de soort(groep)en.

3.3.5

HOND EN (VERWILDERDE) HUISKAT

Ten aanzien van de hond en de huiskat geldt dat voorlichting de enige manier is om de loslopende populatie
terug te dringen. Voor de verwilderde huiskat geldt dat het is toegestaan deze weg te vangen. Doden middels het
gebruik van het geweer is niet toegestaan in Zuid-Holland. Daarnaast kan elektrisch schapengaas gebruikt
worden om te voorkomen dat huiskatten en loslopende honden zich in het broedseizoen in de polders begeven.

2

Faunabeheereenheid Zuid-Holland, 2017, Faunabeheerplan zwarte kraai Zuid-Holland 2017-2023, FBE Zuid-Holland, Den
Haag
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4

MAATREGELEN

4.1

PREVENTIEVE MAATREGELEN
Preventieve maatregelen, zoals het verwijderen van kleine landschapselementen, moeten per deelgebied goed
overdacht en uitgewerkt worden. Per deelgebied wordt vastgesteld welke maatregelen wenselijk zijn en waar
deze uitgevoerd kunnen worden. Over het algemeen geldt in het werkgebied van Coöperatie de Groene Klaver
dat er een consensus is, dat het landschap geschikt is als leefgebied voor boerenlandvogels, inclusief
weidevogels.
4.1.1

AGRARISCHE NATUURVERENIGING SANTVOORDE

De weidevogelgebieden van Santvoorde worden begrensd door de landgoederen en bossen van Zuidwijk,
Santhorst, De Horsten en het Laarzenbos. Het terugzetten van bomen in deze gebieden, beperkt zich tot
periodiek onderhoud aan de lange singel in Santhorst en het afzetten van een rij knotwilgen in de Horsten.
Het plaatsen van rasters wordt in dit deelgebied weinig effectief geacht. Alleen wanneer het gebied volledig wordt
uit gerasterd, zou het effectief kunnen zijn tegen predatie door zoogdieren. Predatie door de zwarte kraai, wat een
van de belangrijkste oorzaken van predatieverliezen in dit gebied is, wordt hier echter niet mee voorkomen. Er
wordt afgewogen of de kosten van het afrasteren opwegen tegen de baten ervan.
Monitoring van predatie wordt gebaseerd op waarnemingen uit het veld. Hierbij is geconstateerd dat de vos en de
zwarte kraai de belangrijkste oorzaak van predatieverliezen zijn. In bijlage 1 is uitgewerkt hoe het predatiebeheer
in het werkgebied van ANV Santvoorde wordt uitgevoerd.

4.1.2

AGRARISCHE NATUUR- EN LANDSCHAPSVERENIGING GEESTGROND

Voor dit deelgebied geldt dat ingrijpen in kleinschalige landschapselementen geen optie is. In het kader van het
Project Patrijs wordt juist veel in het werk gesteld om kleine landschapselementen in het gebied te handhaven en
te herstellen. Hier zal dan ook hoofdzakelijk worden ingezet op biotoopverbetering en predatiebeheer. In bijlage 2
is uitgewerkt hoe het predatiebeheer in het werkgebied van ANLV Geestgrond wordt uitgevoerd.

4.1.3

VERENIGING AGRARISCH NATUURBEHEER ADE

In het werkgebied van VAN Ade wordt ingezet op verbetering van het biotoop van weidevogels. Het verwijderen
van kleine landschapselementen is niet aan de orde. Wel kan er worden ingezet op het terugzetten van
geriefhout, om zo broedlocaties en uitkijkposten voor kraaiachtigen te reduceren. In bijlage 3 is uitgewerkt hoe het
predatiebeheer in het werkgebied van VAN Ade wordt uitgevoerd.

4.1.4

VERENIGING AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER WIJK & WOUDEN

In dit deelgebied wordt eveneens ingezet op verbetering van het biotoop van weidevogels. Het verwijderen van
kleine landschapselementen beperkt zicht het terugzetten van geriefhout, om zo broedlocaties en uitkijkposten
voor kraaiachtigen te reduceren. Tevens wordt beoogd predatie vanuit natuur- en recreatiegebieden te reduceren.
In bijlage 4 is uitgewerkt hoe het predatiebeheer in het werkgebied van VANLB Wijk & Wouden wordt uitgevoerd.

4.2

PREDATIEBEHEER
In alle deelgebieden geldt dat de wildbeheereenheden actief uitvoering geven aan het beheer van de populatie
van de vos, de kauw en de zwarte kraai. Dit beheer wordt conform de vigerende faunabeheerplannen uitgevoerd.
Voor zowel het beheer van de vos als het beheer van de zwarte kraai is het streven de lokale populaties kort voor
aanvang van het broedseizoen van boerenlandvogels te hebben gereduceerd. Gedurende het broedseizoen van
weidevogels wordt het actieve beheer beperkt tot de locaties waar predatie van weidevogels door deze soorten
wordt verwacht.
De wildbeheereenheden moeten inzichtelijk maken welke aanvullende middelen zij nodig hebben om het beheer
effectiever uit te kunnen voeren. Hierbij moet worden gedacht aan kunstbouwen, inloopvallen en
nachtzichtapparatuur. Bij het toepassen van kunstbouwen en vangkooien wordt gezocht naar tactische locaties.
Hierbij wordt niet alleen in het agrarisch cultuurlandschap, maar ook in natuur- en recreatiegebieden naar
mogelijkheden gezocht.
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Wanneer tijdens monitoring van boerenlandvogels predatie wordt geconstateerd, wordt de betreffende
wildbeheereenheid hierover geïnformeerd. Tevens wordt middels het gebruik van monitoring, bijvoorbeeld door
het gebruik van cameravallen, gepoogd vast te stellen welke predator verantwoordelijk is.
Voor alle delen geldt eveneens dat er aanvullende voorlichting zal plaatsvinden om predatie en verstoring van
boerenlandvogels als gevolg van loslopende honden en huiskatten te beperken.
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5

SAMENWERKING

Predatiebeheer is alleen effectief, wanneer de gebiedspartijen dezelfde visie hebben en bereid zijn
samenwerkingen aan te gaan. Er dient dan ook een goede samenwerking te zijn tussen de verschillende
terreinbeherende organisaties, de wildbeheereenheden en de overige gebiedspartijen. De gebiedspartijen die van
voor het predatiebeheerplan relevant zijn, worden hier toegelicht.
Coöperatie De Groene Klaven heeft een coördinerende rol. Zij organiseert het agrarisch natuurbeheer en een
optimale uitvoering daarvan. Hierbij worden deelnemende boeren en vrijwilligers begeleid.
Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) vertegenwoordigt onder andere: Federatie Particulier Grondbezit,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Kon. Nederlandse Jagersvereniging, Landschap Noord-Holland en LTO.
De FBE vertaalt de provinciale beheervisie fauna in het faunabeheerplan. Voor dit predatiebeheerplan zijn in het
bijzonder het faunabeheerplan vos en faunabeheerplan zwarte kraai relevant.
De Wildbeheereenheden zijn een samenwerking van jagers binnen een bepaald gebied. Zij zijn verantwoordelijk
voor het uitvoeren van het faunabeheerplan. Daarnaast kunnen jagers rekening houden met weidevogels door in
het broedseizoen contact te hebben met boer of vrijwilligers voorafgaand aan jachtactiviteiten in het veld. Dit
betreft wildbeheereenheid Aarlanderveen, Wildbeheereenheid Ade, wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek en
wildbeheereenheid Rijnland Zuid. Er dient goed afgestemd te worden waar het voorkomen van predatie de
meeste meerwaarde heeft en welke maatregelen daar toegepast kunnen worden. Ook moeten de
wildbeheereenheden snel kunnen worden geïnformeerd en kunnen handelen, wanneer gedurende de
vestigingsperiode en het broedseizoen van weidevogels vossen en zwarte kraaien in belangrijke broedgebieden
worden vastgesteld.
De boeren die in het predatiebeheerplan bedoeld worden, betreft leden van Coöperatie De Groene Klaver, welke
vrijwillig bijdragen aan bescherming van weide- en akkervogels.
De vrijwilligers helpen boeren bij het beschermen van weidevogels. Daarnaast kunnen zij oplettend zijn op
predatie en dit met de boer en het collectief bespreken. De vrijwilligers kunnen bijdragen aan een vroege
signalering van de vos in weidevogelgebieden en kunnen aangeven waar nesten van kraaien zich bevinden. Ook
kunnen zij signaleren welke landschapselementen ongewenst van invloed zijn op de weidevogels.
Terrein beherende organisaties (TBO’s) hebben voor beheer van wild contact met de wildbeheereenheden. Voor
het beheer van sommige predatoren is een samenwerking met TBO belangrijk. De terrein beherende organisaties
welke terreinen hebben in of nabij weidevogelgebied in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver betreft
Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap
De samenwerkende partijen verzorgen een jaarlijkse evaluatie van het predatorenbeheer.
Naast de reeds bestaande samenwerkingen binnen het agrarisch collectief, is een goede afstemming nodig met
de wildbeheereenheden die actief zijn in het werkgebied van Coöperatief De Groene Klaver.
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Bijlage 1: Overzicht maatregelen en uitvoerende partijen ANV
Santvoorde
Belangrijke gebieden
Voor ANV Santvoorde geldt dat de belangrijkste gebieden voor weidevogels en andere boerenlandvogels de
Papenwegse polder en de Duivenvoordse- en Veenzijdse Polder zijn. De te treffen preventieve maatregelen en
de monitoring van predatie en predatieverliezen zijn in het bijzonder van toepassing voor deze gebieden. Voor het
predatiebeheer geldt dat dit breder uitgevoerd moet worden.
Predatiepreventie
Landschappelijke ingrepen zijn maar beperkt mogelijk. De polders zijn omsloten door bosrijke landgoederen. De
enige maatregel die onderzocht kan worden is het terugzetten van de bomen langs de Horstlaan en de Horst en
Voordelaan, waardoor er een meer open landschap ontstaat tussen de bossen van Eikhorst en Ter Horst. Hier
dient wel inzichtelijk gemaakt te worden of dit met oog op behoud van biodiversiteit wenselijk is.
Om inloop van predatoren uit aangrenzende bosgebieden te voorkomen, kunnen dammen worden voorzien van
elektrische rasters. Gezien het plaatsen en onderhoud van dergelijke rasters kostbaar en intensief is, is het
raadzaam dit in het bijzonder toe te passen op locaties waar dammen bosgebied met de polder verbinden. De
rasters zijn tevens toepasbaar om boerderijkatten in hun omzwervingen te beperken, door het afsluiten van de
dammen die de boerderij met de polder verbindt.
In het werkgebied van ANV Santvoorde is het onmogelijk om uitkijkposten voor roofvogels te voorkomen. Het is
derhalve van groot belang dat bij landbewerkingen rondom nesten geen eilandjes onbewerkt gelaten worden,
maar dat meerdere nesten worden geclusterd en als aaneengesloten gebied worden ontzien. Hierdoor wordt het
voor zowel zoogdieren als vogels moeilijker om de nesten te lokaliseren. Daarnaast is het, in verband met in het
bijzonder vliegende predatoren, van belang om in te zetten op voldoende dekking (kuikenland) en mozaïek bij
landbewerkingen. Daarnaast zijn algemene maatregelen zoals het niet betreden van percelen, verwijderen van
loopplanken etc. van toepassing.
Predatiebeheer
In het werkgebied van ANV Santvoorde is Wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek verantwoordelijk voor
uitvoering van het faunabeheer binnen de kaders van het faunabeheerplan van Zuid-Holland. In afbeelding 6 is
het werkgebied van WBE Duin- en Bollenstreek weergegeven.

Afbeelding 6: Werkgebied WBE Duin- en Bollenstreek
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Vos
Het beheer van de vos wordt primair uitgevoerd in de periode 1 december – 1 april. Middels het uitdrijven van
ruigten en bouwjacht kunnen vossen worden gelokaliseerd en gedood. In het bijzonder de maanden januari en
februari zijn geschikt om bekende bouwen van territoriale vossen te controleren en met behulp van aardhonden
de vos uit de bouw te jagen en te doden. Met behulp van kunstbouwen kan het beheer heel gericht worden
uitgevoerd. Deze kunnen het beste worden geplaatst in bosgebieden en bosschages in en rondom de
weidevogelgebieden. De kunstbouwen worden buiten de periode 15 februari – 15 maart alleen terughoudend
gemonitord. Als richtlijn kan één kunstbouw per 50 hectare worden aangehouden, uitgaande van kleine territoria
van de vos. De beste locaties hiervoor worden door de wildbeheereenheid in samenspraak met de jachthouder
bepaald.
In de periode 1 december – 1 april kan in het weidevogelgebied en andere open gebieden in een straal van 5
kilometer rondom graslanden (zie afbeelding 6) gebruik worden gemaakt van een ontheffing om de vos ’s nachts
te bejagen. In deze periode is de begroeiing in de polders doorgaans laag en is ver zicht mogelijk. Hierbij mag
gebruik worden gemaakt van warmtebeeldkijkers en andere nachtzichtapparatuur. Wanneer de
wildbeheereenheid gebruik maakt van teams die worden ingezet om dit beheer uit te voeren, moet worden
uitgegaan van ten minste twee kijkers per team. Eén kijker om te spotten en een kijker op het geweer. In de
periode 1 april – 1 juni wordt gemonitord en deze methode ingezet om gericht predatieverliezen te beperken.
Omwille van voedselconcurrentie met kleine marters, (verwilderde) huiskat en roofvogels, is het wenselijk de vos
in de periode 1 juli – 1 december alleen incidenteel, bijvoorbeeld bij schade aan landbouwhuisdieren, te
bestrijden. Gezien het in deze periode vaak jongere vossen betreft, kan hierbij gebruik worden gemaakt van een
vangkooi voorzien van gebiedseigen aas.
Zwarte kraai
Om predatie van eieren en kuikens door de zwarte kraai te beperken, wordt in de periode februari – maart
gezocht naar kraaiennesten in de omgeving van de weidevogelgebieden. Gezien territoriale kraaien bijdragen
aan het verjagen van roofvogels, is het wenselijk deze in het gebied te behouden. Om te voorkomen dat de
voedselbehoefte van de kraaien omhoog gaat tijdens het broedseizoen van weidevogels, wordt tussen 15 april en
1 mei gericht beheer uitgevoerd bij deze nesten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de eieren niet uitkomen.
Om de rondtrekkende groepen kraaien kleiner te maken, wordt in maart een kraaiendag gehouden. Hierbij
worden in het gehele werkgebied van de wildbeheereenheid kraaien bejaagd. Wanneer er gedurende het
broedseizoen sprake is van predatieverliezen als gevolg van groepen van de zwarte kraai, wordt gericht in de
directe omgeving van het weidevogelgebied schadebestrijding uitgevoerd.
Op dit moment is het nog niet mogelijk de vangkooi in te zetten als middel om predatieverliezen door de zwarte
kraai tijdens het broedseizoen te beperken. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, dient het bij de
faunabeheereenheid kenbaar gemaakt te worden dat het wenselijk is om gebruik van de vangkooi weer mogelijk
te maken.
Monitoring
Van zowel de aanwezigheid van predatoren als de effectiviteit van de getroffen maatregelen moet monitoring
plaatsvinden. De aanwezigheid van predatoren wordt vastgesteld aan de hand van sporen en
zichtwaarnemingen. Tijdens nachtelijke rondes van de wildbeheereenheid wordt vastgelegd welke predatoren
worden waargenomen. Bij de monitoring van weidevogels wordt vastgelegd van welke soorten (vraat)sporen zijn
waargenomen, om vast te stellen welke soort het grootste aandeel heeft in de predatieverliezen. Dit kan worden
aangevuld met inzet van cameravallen, wanneer niet duidelijk is welke soorten in een bepaald gebied aanwezig
zijn. Hierbij moet worden uitgegaan van gemiddeld vijf cameravallen per polder.
De resultaten van de monitoring en het BTS vormen gezamenlijk de evaluatie van het predatiebeheer.
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Overzicht
De gerichte maatregelen en de partijen welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, zijn hier weergegeven.
Voor alle maatregelen geldt dat deze primair van toepassing zijn op de weidevogelgebieden. Voor specifieke
maatregelen, zoals het beheer van de vos en het beheer van kraaien, geldt dat deze gezien de actieradius van de
soorten voor het gehele werkgebied van toepassing zijn.
Soort
Biotoop

Maatregel
Verbeteren en goed beheren

Periode
jaarrond

Predatieplan

Actualiseren speerpunten en maatregelen
Aanvragen toestemming gebruik ontheffing vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Beheer vos (bestaande bouwen, kunstbouwen,
drijfjacht, kunstlicht)
Monitoring en beheer vos (kunstlicht) werkgebied
Melden vos in weidevogelgebied
Loopplanken verwijderen
Schoontijd vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Minimaliseren sporen weidevogelgebied
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Rietkragen in broedgebied maaien
Oude nestlocaties in weidevogelgebied lokaliseren
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Kraaiendag
Gericht nestbeheer in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerking
Alleen legsels markeren bij landbewerking
Minimaliseren sporen in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerkingen
Op erf houden
Plaatsen en onderhouden bij risico op inloop van
huiskat, steenmarter of vos
Aanwezigheid predatoren
Predatieverliezen

1 sept. – 1 dec.
1 okt. – 1 dec.
1 nov. – 1 april
1 dec. – 1 april

Vos

Marterachtigen

Roofvogels
Zwarte kraai

Overige vogels
Hond en kat
Rasters
Monitoring

Organisatie
Coöperatie De Groene Klaver

ANV Santvoorde

Wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek

1 april – 15 juni
1 dec. – 15 juni
1 maart – 1 juli
1 juli – 1 dec.
1 nov – 1 april
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 nov. – 1 april
1 feb. – 1 april
1 april – 1 juli
1 maart – 1 april
15 april – 1 mei
1 april – 1 juli
1 april – 1 juni
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 april – 1 juli

Partij
Collectief, boer en
vrijwilligers
Collectief
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
WBE / jachthouder
WBE / jachthouder
Allen
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
Allen
Boer / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
WBE / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Jachthouder
Boer
Boer / vrijwilligers
Allen
Boer
Boer
Collectief
/
vrijwilligers
Allen
Vrijwilligers

Contactgegevens
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
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Bijlage 2: Overzicht maatregelen en uitvoerende partijen ANLV
Geestgrond
Belangrijke gebieden
Voor ANLV Santvoorde geldt dat de belangrijkste gebieden voor weidevogels en andere boerenlandvogels de
Hoogewegpolder, Polder Boekhorst en Elsgeester Polder. De te treffen preventieve maatregelen en de
monitoring van predatie en predatieverliezen zijn in het bijzonder van toepassing voor deze gebieden. Voor het
predatiebeheer geldt dat dit breder uitgevoerd moet worden.
Predatiepreventie
In het werkgebied van ANLV Geestgrond is ingrijpen in kleine landschapselementen niet wenselijk. Er wordt juist
gewerkt aan vergroten van de hoeveelheid kleine landschapselementen ter verbetering van het functioneel
leefgebied van de patrijs.
Om inloop van predatoren uit aangrenzende gebieden te voorkomen, kunnen dammen worden voorzien van
elektrische rasters. Gezien het plaatsen en onderhoud van dergelijke rasters kostbaar en intensief is, is het
raadzaam dit in het bijzonder toe te passen op locaties waar dammen bosschages, kassengebied en woonwijken
met de polder verbinden. De rasters zijn tevens toepasbaar om boerderijkatten in hun omzwervingen te beperken,
door het afsluiten van de dammen die de boerderij met de polder verbindt.
In het werkgebied van ANLV Geestgrond zijn uitkijkposten voor roofvogels reeds tamelijk beperkt tot enkele
bosschages en singels. Daarnaast zijn kassen en bovenleiding van het spoor uitkijkposten, waaraan niets gedaan
kan worden. Om predatieverliezen door rondtrekkende groepen kraaien en andere roofvogels te voorkomen, is
het van belang dat bij landbewerkingen rondom nesten geen eilandjes onbewerkt gelaten worden, maar dat
meerdere nesten worden geclusterd en als aaneengesloten gebied worden ontzien. Hierdoor wordt het voor
zowel zoogdieren als vogels moeilijker om de nesten te lokaliseren. Daarnaast is het, in verband met in het
bijzonder vliegende predatoren, van belang om in te zetten op voldoende dekking (kuikenland) en mozaïek bij
landbewerkingen. Daarnaast zijn algemene maatregelen zoals het niet betreden van percelen, verwijderen van
loopplanken etc. van toepassing.
Predatiebeheer

Afbeelding 7: Werkgebied WBE Duin- en Bollenstreek
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In het werkgebied van ANV Santvoorde is Wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek verantwoordelijk voor
uitvoering van het faunabeheer binnen de kaders van het faunabeheerplan van Zuid-Holland. In afbeelding 7 is
het werkgebied van WBE Duin- en Bollenstreek weergegeven.
Vos
Het beheer van de vos wordt primair uitgevoerd in de periode 1 december – 1 april. Middels het uitdrijven van
ruigten en bouwjacht kunnen vossen worden gelokaliseerd en gedood. In het bijzonder de maanden januari en
februari zijn geschikt om bekende bouwen van territoriale vossen te controleren en met behulp van aardhonden
de vos uit de bouw te jagen en te doden. Met behulp van kunstbouwen kan het beheer heel gericht worden
uitgevoerd. Deze kunnen het beste worden geplaatst in bosschages en groenstructuren op erven van boerderijen
in en rondom de weidevogelgebieden. De kunstbouwen worden buiten de periode 15 februari – 15 maart alleen
terughoudend gemonitord. Als richtlijn kan één kunstbouw per 50 hectare worden aangehouden, uitgaande van
kleine territoria van de vos. De beste locaties hiervoor worden door de wildbeheereenheid in samenspraak met de
jachthouder bepaald.
In de periode 1 december – 1 april kan in het weidevogelgebied en andere open gebieden in een straal van 5
kilometer rondom graslanden (zie afbeelding 7) gebruik worden gemaakt van een ontheffing om de vos ’s nachts
te bejagen. In deze periode is de begroeiing in de polders doorgaans laag en is ver zicht mogelijk. Hierbij mag
gebruik worden gemaakt van warmtebeeldkijkers en andere nachtzichtapparatuur. Wanneer de
wildbeheereenheid gebruik maakt van teams die worden ingezet om dit beheer uit te voeren, moet worden
uitgegaan van ten minste twee kijkers per team. Eén kijker om te spotten en een kijker op het geweer. In de
periode 1 april – 1 juni wordt gemonitord en deze methode ingezet om gericht predatieverliezen te beperken.
Omwille van voedselconcurrentie met kleine marters, (verwilderde) huiskat en roofvogels, is het wenselijk de vos
in de periode 1 juli – 1 december alleen incidenteel, bijvoorbeeld bij schade aan landbouwhuisdieren, te
bestrijden.
Zwarte kraai
Om predatie van eieren en kuikens door de zwarte kraai te beperken, wordt in de periode februari – maart
gezocht naar kraaiennesten in de omgeving van de weidevogelgebieden. Gezien territoriale kraaien bijdragen
aan het verjagen van roofvogels, is het wenselijk deze in het gebied te behouden. Om te voorkomen dat de
voedselbehoefte van de kraaien omhooggaat tijdens het broedseizoen van weidevogels, wordt tussen 15 april en
1 mei gericht beheer uitgevoerd bij deze nesten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de eieren niet uitkomen.
Om de rondtrekkende groepen kraaien kleiner te maken, wordt in maart een kraaiendag gehouden. Hierbij
worden in het gehele werkgebied van de wildbeheereenheid kraaien bejaagd. Wanneer er gedurende het
broedseizoen sprake is van predatieverliezen als gevolg van groepen van de zwarte kraai, wordt gericht in de
directe omgeving van het weidevogelgebied schadebestrijding uitgevoerd.
Op dit moment is het nog niet mogelijk de vangkooi in te zetten als middel om predatieverliezen door de zwarte
kraai tijdens het broedseizoen te beperken. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, dient het bij de
faunabeheereenheid kenbaar gemaakt te worden dat het wenselijk is om gebruik van de vangkooi weer mogelijk
te maken.
Monitoring
Van zowel de aanwezigheid van predatoren als de effectiviteit van de getroffen maatregelen moet monitoring
plaatsvinden. De aanwezigheid van predatoren wordt vastgesteld aan de hand van sporen en
zichtwaarnemingen. Tijdens nachtelijke rondes van de wildbeheereenheid wordt vastgelegd welke predatoren
worden waargenomen. Bij de monitoring van weidevogels wordt vastgelegd van welke soorten (vraat)sporen zijn
waargenomen, om vast te stellen welke soort het grootste aandeel heeft in de predatieverliezen. Dit kan worden
aangevuld met inzet van cameravallen, wanneer niet duidelijk is welke soorten in een bepaald gebied aanwezig
zijn. Hierbij moet worden uitgegaan van gemiddeld vijf cameravallen per polder.
De resultaten van de monitoring en het BTS vormen gezamenlijk de evaluatie van het predatiebeheer.
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Overzicht
De gerichte maatregelen en de partijen welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, zijn hier weergegeven.
Voor alle maatregelen geldt dat deze primair van toepassing zijn op de weidevogelgebieden. Voor specifieke
maatregelen, zoals het beheer van de vos en het beheer van kraaien, geldt dat deze gezien de actieradius van de
soorten voor het gehele werkgebied van toepassing zijn.
Soort
Biotoop

Maatregel
Verbeteren en goed beheren

Periode
jaarrond

Predatieplan

Actualiseren speerpunten en maatregelen
Aanvragen toestemming gebruik ontheffing vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Beheer vos (bestaande bouwen, kunstbouwen,
drijfjacht, kunstlicht)
Monitoring en beheer vos (kunstlicht) werkgebied
Melden vos in weidevogelgebied
Loopplanken verwijderen
Schoontijd vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Minimaliseren sporen weidevogelgebied
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Rietkragen in broedgebied maaien
Oude nestlocaties in weidevogelgebied lokaliseren
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Kraaiendag
Gericht nestbeheer in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerking
Alleen legsels markeren bij landbewerking
Minimaliseren sporen in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerkingen
Op erf houden
Plaatsen en onderhouden bij risico op inloop van
huiskat, steenmarter of vos
Aanwezigheid predatoren
Predatieverliezen

1 sept. – 1 dec.
1 okt. – 1 dec.
1 nov. – 1 april
1 dec. – 1 april

Vos

Marterachtigen

Roofvogels
Zwarte kraai

Overige vogels
Hond en kat
Rasters
Monitoring

Organisatie
Coöperatie De Groene Klaver

ANLV Geestgrond

Wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek

1 april – 15 juni
1 dec. – 15 juni
1 maart – 1 juli
1 juli – 1 dec.
1 nov – 1 april
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 nov. – 1 april
1 feb. – 1 april
1 april – 1 juli
1 maart – 1 april
15 april – 1 mei
1 april – 1 juli
1 april – 1 juni
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 april – 1 juli

Partij
Collectief, boer en
vrijwilligers
Collectief
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
WBE / jachthouder
WBE / jachthouder
Allen
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
Allen
Boer / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
WBE / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Jachthouder
Boer
Boer / vrijwilligers
Allen
Boer
Boer
Collectief
/
vrijwilligers
Allen
Vrijwilligers

Contactgegevens
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
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Bijlage 3: Overzicht maatregelen en uitvoerende partijen VAN
Ade
Belangrijke gebieden
Voor VAN Ade geldt dat de belangrijkste gebieden voor weidevogels en andere boerenlandvogels de Polder
Waterloos, Kaagerpolder, Zweilanderpolder, Zwanburgerpolder, Polder Boterhuis, Vrouwe Vennepolder, Roode
Polder, Blauwe Polder, Vlietpolder en de Vriesekoopse Polder zijn. De te treffen preventieve maatregelen en de
monitoring van predatie en predatieverliezen zijn in het bijzonder van toepassing voor deze gebieden. Voor het
predatiebeheer geldt dat dit breder uitgevoerd moet worden.
Predatiepreventie
In het werkgebied van VAN Ade is ingrijpen in kleine landschapselementen nauwelijks tot niet aan de orde. Het
landschap is voldoende open en uitkijkpunten voor roofvogels zijn slechts beperkt aanwezig. Er zijn op meerdere
plekken in de directe omgeving van het weidevogelgebied grote rietvelden aanwezig, in het bijzonder nabij de
Kaagerpolder, Zwanburgerpolder en de Vriesekoopse Polder, waar de bruine kiekendief broedt. Deze zijn voor
een deel echter onderdeel van het NNN, waardoor het niet wenselijk is deze in kwaliteit aan te tasten.
Om inloop van predatoren uit aangrenzende gebieden te voorkomen, kunnen dammen worden voorzien van
elektrische rasters. Gezien het plaatsen en onderhoud van dergelijke rasters kostbaar en intensief is, is het
raadzaam dit in het bijzonder toe te passen op locaties waar dammen kassengebied, vakantieparken en
woonwijken met de polder verbinden. De rasters zijn tevens toepasbaar om boerderijkatten in hun omzwervingen
te beperken, door het afsluiten van de dammen die de boerderij met de polder verbindt.
In het werkgebied van VAN Ade zijn uitkijkposten voor roofvogels reeds tamelijk beperkt tot enkele bosschages
en singels. Daarnaast zijn kassen, lichtmasten langs wegen en bovenleiding van het spoor uitkijkposten, waaraan
niets gedaan kan worden. Om predatieverliezen door rondtrekkende groepen kraaien en andere roofvogels, in het
bijzonder de bruine kiekendief, te voorkomen, is het van belang dat bij landbewerkingen rondom nesten geen
eilandjes onbewerkt gelaten worden, maar dat meerdere nesten worden geclusterd en als aaneengesloten gebied
worden ontzien. Hierdoor wordt het voor zowel zoogdieren als vogels moeilijker om de nesten te lokaliseren.
Daarnaast is het, van belang om in te zetten op voldoende dekking (kuikenland) en mozaïek bij landbewerkingen.
Tevens zijn algemene maatregelen zoals het niet betreden van percelen, verwijderen van loopplanken etc. van
toepassing.

Afbeelding 8: Werkgebied Wildbeheereenheid Ade
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Predatiebeheer
In het werkgebied van Van Ade is hoofdzakelijk Wildbeheereenheid Ade verantwoordelijk voor uitvoering van het
faunabeheer binnen de kaders van het faunabeheerplan van Zuid-Holland. In afbeelding 8 is het werkgebied van
WBE Ade weergegeven. De Vriesekoopsche Polder bij Leimuiden valt onder het werkgebied van
Wildbeheereenheid Aarlanden.
Vos
Het beheer van de vos wordt primair uitgevoerd in de periode 1 december – 1 april. Middels het uitdrijven van
ruigten en bouwjacht kunnen vossen worden gelokaliseerd en gedood. In het bijzonder de maanden januari en
februari zijn geschikt om bekende bouwen van territoriale vossen te controleren en met behulp van aardhonden
de vos uit de bouw te jagen en te doden. Met behulp van kunstbouwen kan het beheer heel gericht worden
uitgevoerd. Deze kunnen het beste worden geplaatst in bosschages en groenstructuren op erven van boerderijen
in en rondom de weidevogelgebieden. De kunstbouwen worden buiten de periode 15 februari – 15 maart alleen
terughoudend gemonitord. Als richtlijn kan één kunstbouw per 50 hectare worden aangehouden, uitgaande van
kleine territoria van de vos. De beste locaties hiervoor worden door de wildbeheereenheid in samenspraak met de
jachthouder bepaald.
In de periode 1 december – 1 april kan in het weidevogelgebied en andere open gebieden in een straal van 5
kilometer rondom graslanden (zie afbeelding 8) gebruik worden gemaakt van een ontheffing om de vos ’s nachts
te bejagen. In deze periode is de begroeiing in de polders doorgaans laag en is ver zicht mogelijk. Hierbij mag
gebruik worden gemaakt van warmtebeeldkijkers en andere nachtzichtapparatuur. Wanneer de
wildbeheereenheid gebruik maakt van teams die worden ingezet om dit beheer uit te voeren, moet worden
uitgegaan van ten minste twee kijkers per team. Eén kijker om te spotten en een kijker op het geweer. In de
periode 1 april – 1 juni wordt gemonitord en deze methode ingezet om gericht predatieverliezen te beperken.
Omwille van voedselconcurrentie met kleine marters, (verwilderde) huiskat en roofvogels, is het wenselijk de vos
in de periode 1 juli – 1 december alleen incidenteel, bijvoorbeeld bij schade aan landbouwhuisdieren, te
bestrijden.
Zwarte kraai
Om predatie van eieren en kuikens door de zwarte kraai te beperken, wordt in de periode februari – maart
gezocht naar kraaiennesten in de omgeving van de weidevogelgebieden. Gezien territoriale kraaien bijdragen
aan het verjagen van roofvogels, is het wenselijk deze in het gebied te behouden. Om te voorkomen dat de
voedselbehoefte van de kraaien omhooggaat tijdens het broedseizoen van weidevogels, wordt tussen 15 april en
1 mei gericht beheer uitgevoerd bij deze nesten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de eieren niet uitkomen.
Om de rondtrekkende groepen kraaien kleiner te maken, wordt in maart een kraaiendag gehouden. Hierbij
worden in het gehele werkgebied van de wildbeheereenheid kraaien bejaagd. Wanneer er gedurende het
broedseizoen sprake is van predatieverliezen als gevolg van groepen van de zwarte kraai, wordt gericht in de
directe omgeving van het weidevogelgebied schadebestrijding uitgevoerd.
Op dit moment is het nog niet mogelijk de vangkooi in te zetten als middel om predatieverliezen door de zwarte
kraai tijdens het broedseizoen te beperken. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, dient het bij de
faunabeheereenheid kenbaar gemaakt te worden dat het wenselijk is om gebruik van de vangkooi weer mogelijk
te maken.
Monitoring
Van zowel de aanwezigheid van predatoren als de effectiviteit van de getroffen maatregelen moet monitoring
plaatsvinden. De aanwezigheid van predatoren wordt vastgesteld aan de hand van sporen en
zichtwaarnemingen. Tijdens nachtelijke rondes van de wildbeheereenheid wordt vastgelegd welke predatoren
worden waargenomen. Bij de monitoring van weidevogels wordt vastgelegd van welke soorten (vraat)sporen zijn
waargenomen, om vast te stellen welke soort het grootste aandeel heeft in de predatieverliezen. Dit kan worden
aangevuld met inzet van cameravallen, wanneer niet duidelijk is welke soorten in een bepaald gebied aanwezig
zijn. Hierbij moet worden uitgegaan van gemiddeld vijf cameravallen per polder.
De resultaten van de monitoring en het BTS vormen gezamenlijk de evaluatie van het predatiebeheer.
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Overzicht
De gerichte maatregelen en de partijen welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, zijn hier weergegeven.
Voor alle maatregelen geldt dat deze primair van toepassing zijn op de weidevogelgebieden. Voor specifieke
maatregelen, zoals het beheer van de vos en het beheer van kraaien, geldt dat deze gezien de actieradius van de
soorten voor het gehele werkgebied van toepassing zijn.
Soort
Biotoop

Maatregel
Verbeteren en goed beheren

Periode
jaarrond

Predatieplan

Actualiseren speerpunten en maatregelen
Aanvragen toestemming gebruik ontheffing vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Beheer vos (bestaande bouwen, kunstbouwen,
drijfjacht, kunstlicht)
Monitoring en beheer vos (kunstlicht) werkgebied
Melden vos in weidevogelgebied
Loopplanken verwijderen
Schoontijd vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Minimaliseren sporen weidevogelgebied
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Rietkragen in broedgebied maaien
Oude nestlocaties in weidevogelgebied lokaliseren
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Kraaiendag
Gericht nestbeheer in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerking
Alleen legsels markeren bij landbewerking
Minimaliseren sporen in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerkingen
Op erf houden
Plaatsen en onderhouden bij risico op inloop van
huiskat, steenmarter of vos
Aanwezigheid predatoren
Predatieverliezen

1 sept. – 1 dec.
1 okt. – 1 dec.
1 nov. – 1 april
1 dec. – 1 april

Vos

Marterachtigen

Roofvogels
Zwarte kraai

Overige vogels
Hond en kat
Rasters
Monitoring

Organisatie
Coöperatie De Groene Klaver

VAN Ade

Wildbeheereenheid Ade

Wildbeheereenheid Aarlanden

1 april – 15 juni
1 dec. – 15 juni
1 maart – 1 juli
1 juli – 1 dec.
1 nov – 1 april
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 nov. – 1 april
1 feb. – 1 april
1 april – 1 juli
1 maart – 1 april
15 april – 1 mei
1 april – 1 juli
1 april – 1 juni
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 april – 1 juli

Partij
Collectief, boer en
vrijwilligers
Collectief
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
WBE / jachthouder
WBE / jachthouder
Allen
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
Allen
Boer / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
WBE / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Jachthouder
Boer
Boer / vrijwilligers
Allen
Boer
Boer
Collectief
/
vrijwilligers
Allen
Vrijwilligers

Contactgegevens
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
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Bijlage 4: Overzicht maatregelen en uitvoerende partijen VANL
Wijk & Wouden
Belangrijke gebieden
In het werkgebied van VANL Wijk & Wouden zijn de belangrijkste gebieden voor weidevogels en andere
boerenlandvogels de Vlietpolder, Doespolder, Hondsdijkse polder, Polder Achthoven, Grote Polder, Polder
Groenendijk, Riethoornse Polder, Oostbroekpolder, Gelderwoudse Polder, Zoetermeerse Meerpolder,
Drooggemaakte Grote Polder, Groote Westeindsche Polder, Damhouderpolder, Meeslouwerpolder, Zwet- en
Groote Blankaartpolder, Westbroekpolder en de Oostbroekpolder. De te treffen preventieve maatregelen en de
monitoring van predatie en predatieverliezen zijn in het bijzonder van toepassing voor deze gebieden. Voor het
predatiebeheer geldt dat dit breder uitgevoerd moet worden.
Predatiepreventie
In het werkgebied van VANL Wijk & Wouden is ingrijpen in kleine landschapselementen nauwelijks tot niet aan de
orde. Het landschap is voldoende open en uitkijkpunten voor roofvogels zijn slechts beperkt aanwezig.
Houtopstanden bij de Weipoortse Vliet en het Bentwoud zijn bosachtige gebieden, welke recent zijn ontwikkeld of
nog in ontwikkeling zijn. De houtopstanden bij de Weipoortse Vliet betreft een onderdeel van het NNN, welke niet
zondermeer in kwaliteit aangetast mag worden. Het Bentwoud heeft deze status niet.
Om inloop van predatoren uit aangrenzende gebieden te voorkomen, kunnen dammen worden voorzien van
elektrische rasters. Gezien het plaatsen en onderhoud van dergelijke rasters kostbaar en intensief is, is het
raadzaam dit in het bijzonder toe te passen op locaties waar dammen bosschages, vakantieparken en
woonwijken met de polder verbinden. De rasters zijn tevens toepasbaar om boerderijkatten in hun omzwervingen
te beperken, door het afsluiten van de dammen die de boerderij met de polder verbindt.
Het werkgebied van VANL Wijk & Wouden is reeds zeer open. Uitkijkposten voor roofvogels zijn beperkt tot
enkele bosschages. Daarnaast zijn kassen en lichtmasten langs wegen uitkijkposten, waaraan niets gedaan kan
worden. Om predatieverliezen door rondtrekkende groepen kraaien en andere roofvogels te voorkomen, is het
van belang dat bij landbewerkingen rondom nesten geen eilandjes onbewerkt gelaten worden, maar dat
meerdere nesten worden geclusterd en als aaneengesloten gebied worden ontzien. Hierdoor wordt het voor
zowel zoogdieren als vogels moeilijker om de nesten te lokaliseren. Tevens is het van belang om in te zetten op
voldoende dekking (kuikenland) en mozaïek bij landbewerkingen. Daarnaast zijn algemene maatregelen zoals het
niet betreden van percelen, verwijderen van loopplanken etc. van toepassing.

Afbeelding 9: Werkgebied Wildbeheereenheid Rijnland Zuid
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Predatiebeheer
In het werkgebied van VANL Wijk & Wouden is hoofdzakelijk Wildbeheereenheid Rijnland Zuid verantwoordelijk
voor uitvoering van het faunabeheer binnen de kaders van het faunabeheerplan van Zuid-Holland. In afbeelding 9
is het werkgebied van WBE Rijnland Zuid weergegeven. De Vlietpolder, Doespolder, Hondsdijkse polder vallen
onder het werkgebied van Wildbeheereenheid Ade.
Vos
Het beheer van de vos wordt primair uitgevoerd in de periode 1 december – 1 april. Middels het uitdrijven van
ruigten en bouwjacht kunnen vossen worden gelokaliseerd en gedood. In het bijzonder de maanden januari en
februari zijn geschikt om bekende bouwen van territoriale vossen te controleren en met behulp van aardhonden
de vos uit de bouw te jagen en te doden. Met behulp van kunstbouwen kan het beheer heel gericht worden
uitgevoerd. Deze kunnen het beste worden geplaatst in bosschages en groenstructuren op erven van boerderijen
in en rondom de weidevogelgebieden. De kunstbouwen worden buiten de periode 15 februari – 15 maart alleen
terughoudend gemonitord. Als richtlijn kan één kunstbouw per 50 hectare worden aangehouden, uitgaande van
kleine territoria van de vos. De beste locaties hiervoor worden door de wildbeheereenheid in samenspraak met de
jachthouder bepaald.
In de periode 1 december – 1 april kan in het weidevogelgebied en andere open gebieden in een straal van 5
kilometer rondom graslanden (zie afbeelding 9) gebruik worden gemaakt van een ontheffing om de vos ’s nachts
te bejagen. In deze periode is de begroeiing in de polders doorgaans laag en is ver zicht mogelijk. Hierbij mag
gebruik worden gemaakt van warmtebeeldkijkers en andere nachtzichtapparatuur. Wanneer de
wildbeheereenheid gebruik maakt van teams die worden ingezet om dit beheer uit te voeren, moet worden
uitgegaan van ten minste twee kijkers per team. Eén kijker om te spotten en een kijker op het geweer. In de
periode 1 april – 1 juni wordt gemonitord en deze methode ingezet om gericht predatieverliezen te beperken.
Omwille van voedselconcurrentie met kleine marters, (verwilderde) huiskat en roofvogels, is het wenselijk de vos
in de periode 1 juli – 1 december alleen incidenteel, bijvoorbeeld bij schade aan landbouwhuisdieren, te
bestrijden.
Zwarte kraai
Om predatie van eieren en kuikens door de zwarte kraai te beperken, wordt in de periode februari – maart
gezocht naar kraaiennesten in de omgeving van de weidevogelgebieden. Gezien territoriale kraaien bijdragen
aan het verjagen van roofvogels, is het wenselijk deze in het gebied te behouden. Om te voorkomen dat de
voedselbehoefte van de kraaien omhooggaat tijdens het broedseizoen van weidevogels, wordt tussen 15 april en
1 mei gericht beheer uitgevoerd bij deze nesten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de eieren niet uitkomen.
Om de rondtrekkende groepen kraaien kleiner te maken, wordt in maart een kraaiendag gehouden. Hierbij
worden in het gehele werkgebied van de wildbeheereenheid kraaien bejaagd. Wanneer er gedurende het
broedseizoen sprake is van predatieverliezen als gevolg van groepen van de zwarte kraai, wordt gericht in de
directe omgeving van het weidevogelgebied schadebestrijding uitgevoerd.
Op dit moment is het nog niet mogelijk de vangkooi in te zetten als middel om predatieverliezen door de zwarte
kraai tijdens het broedseizoen te beperken. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, dient het bij de
faunabeheereenheid kenbaar gemaakt te worden dat het wenselijk is om gebruik van de vangkooi weer mogelijk
te maken.
Monitoring
Van zowel de aanwezigheid van predatoren als de effectiviteit van de getroffen maatregelen moet monitoring
plaatsvinden. De aanwezigheid van predatoren wordt vastgesteld aan de hand van sporen en
zichtwaarnemingen. Tijdens nachtelijke rondes van de wildbeheereenheid wordt vastgelegd welke predatoren
worden waargenomen. Bij de monitoring van weidevogels wordt vastgelegd van welke soorten (vraat)sporen zijn
waargenomen, om vast te stellen welke soort het grootste aandeel heeft in de predatieverliezen. Dit kan worden
aangevuld met inzet van cameravallen, wanneer niet duidelijk is welke soorten in een bepaald gebied aanwezig
zijn. Hierbij moet worden uitgegaan van gemiddeld vijf cameravallen per polder.
De resultaten van de monitoring en het BTS vormen gezamenlijk de evaluatie van het predatiebeheer.
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Overzicht
De gerichte maatregelen en de partijen welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, zijn hier weergegeven.
Voor alle maatregelen geldt dat deze primair van toepassing zijn op de weidevogelgebieden. Voor specifieke
maatregelen, zoals het beheer van de vos en het beheer van kraaien, geldt dat deze gezien de actieradius van de
soorten voor het gehele werkgebied van toepassing zijn.
Soort
Biotoop

Maatregel
Verbeteren en goed beheren

Periode
jaarrond

Predatieplan

Actualiseren speerpunten en maatregelen
Aanvragen toestemming gebruik ontheffing vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Beheer vos (bestaande bouwen, kunstbouwen,
drijfjacht, kunstlicht)
Monitoring en beheer vos (kunstlicht) werkgebied
Melden vos in weidevogelgebied
Loopplanken verwijderen
Schoontijd vos
Verwijderen riet en ruigte weidevogelgebied
Minimaliseren sporen weidevogelgebied
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Rietkragen in broedgebied maaien
Oude nestlocaties in weidevogelgebied lokaliseren
Uitkijkposten in weidevogelgebied beperken
Kraaiendag
Gericht nestbeheer in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerking
Alleen legsels markeren bij landbewerking
Minimaliseren sporen in weidevogelgebied
Geen ‘eilandjes’ bij landbewerkingen
Op erf houden
Plaatsen en onderhouden bij risico op inloop van
huiskat, steenmarter of vos
Aanwezigheid predatoren
Predatieverliezen

1 sept. – 1 dec.
1 okt. – 1 dec.
1 nov. – 1 april
1 dec. – 1 april

Vos

Marterachtigen

Roofvogels
Zwarte kraai

Overige vogels
Hond en kat
Rasters
Monitoring

Organisatie
Coöperatie De Groene Klaver

VAN Ade

Wildbeheereenheid Ade

Wildbeheereenheid Rijnland Zuid

1 april – 15 juni
1 dec. – 15 juni
1 maart – 1 juli
1 juli – 1 dec.
1 nov – 1 april
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 nov. – 1 april
1 feb. – 1 april
1 april – 1 juli
1 maart – 1 april
15 april – 1 mei
1 april – 1 juli
1 april – 1 juni
1 april – 1 juli
1 april – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 maart – 1 juli
1 april – 1 juli

Partij
Collectief, boer en
vrijwilligers
Collectief
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
WBE / jachthouder
WBE / jachthouder
Allen
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Boer / vrijwilliger
Allen
Boer / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
WBE / vrijwilliger
Boer / vrijwilliger
Wildbeheereenheid
Jachthouder
Boer
Boer / vrijwilligers
Allen
Boer
Boer
Collectief
/
vrijwilligers
Allen
Vrijwilligers

Contactgegevens
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
Naam Coördinator
e-mailadres
telefoonnummer
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Bijlage 5: Kosten
Onderstaande kosten zijn indicatief opgenomen. De exacte kosten moeten in overleg met gebiedspartijen worden
bepaald.
Stroomraster: circa € 1.200,- per jaar (raster ca € 2 per meter, accu € 120,-)
Vangkooien vos / huiskat ca € 80,- per val
Melders vangkooi ca € 150,Kunstbouwen ca € 450,- excl. plaatsing (uitgaan van 1 per 50 hectare)
Nachtzichtapparatuur ca € 1.200,- tot € 4.500,- per stuk (afhankelijk van type en model), uitgaan van twee per
wildbeheereenheid
Cameravallen ca € 300,- per stuk, uitgaan van 5 per polder tegelijk inzetbaar.
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Bijlage 6: Handleiding predatie tijdens broedseizoen
In onderstaand overzicht is aangegeven welke stappen en maatregelen genomen worden, om predatieverliezen
gedurende het lopende broedseizoen en in de toekomst te reduceren.
Stap 1: Vaststellen
Vaststellen welke soort predator
Vaststellen intensiteit van predatie
Verzamelen bewijslast (foto’s van vraatsporen, uitwerpselen, etc.)
Melden bij collectief
Stap 2: Preventie
Predatie door vos
Melden aan wildbeheereenheid.
Eventueel rasters plaatsen om inloop uit aangrenzend gebied te voorkomen.
Gericht beheer door WBE / jachthouder om verdere predatieverliezen te voorkomen.
Veld niet betreden en geen nesten markeren, tenzij noodzakelijk i.v.m. landbewerkingen of
monitoring BTS.
Voorkom ‘eilandjes’ bij landbewerking.
Predatie
door In geval van steenmarter rasters plaatsen om inloop uit aangrenzend gebied te
marterachtigen
voorkomen.
Veld niet betreden en geen nesten markeren, tenzij noodzakelijk i.v.m. landbewerkingen of
monitoring BTS.
Voorkom ‘eilandjes’ bij landbewerking.
Predatie
overige In geval van (verwilderde) huiskat rasters plaatsen om inloop uit aangrenzend gebied te
zoogdieren
voorkomen.
Veld niet betreden en geen nesten markeren, tenzij noodzakelijk i.v.m. landbewerkingen of
monitoring BTS.
Voorkom ‘eilandjes’ bij landbewerking.
Predatie
door Melden aan wildbeheereenheid.
zwarte kraai
Gericht beheer door WBE / jachthouder, eventueel op aangrenzende terreinen.
Veld niet betreden en geen nesten markeren, tenzij noodzakelijk i.v.m. landbewerkingen of
monitoring BTS.
Voorkom ‘eilandjes’ bij landbewerking.
Predatie
door Veld niet betreden en geen nesten markeren, tenzij noodzakelijk i.v.m. landbewerkingen of
andere vogels
monitoring BTS.
Voorkom ‘eilandjes’ bij landbewerking.
Stap 3: Beheer
Predatie door vos
Gericht beheer door WBE / jachthouder om verdere predatieverliezen te voorkomen.
Predatie
overige Individuen van de (verwilderde) huiskat wegvangen, eventueel in samenwerking met een
zoogdieren
TNRC-programma.
Predatie
door Gericht beheer door WBE / jachthouder, eventueel op aangrenzende terreinen.
zwarte kraai
Veld niet betreden en geen nesten markeren, tenzij noodzakelijk i.v.m. landbewerkingen of
monitoring BTS.
Voorkom ‘eilandjes’ bij landbewerking.
Predatie
door In geval van kauw gericht beheer door WBE / jachthouder, eventueel op aangrenzende
andere vogels
terreinen.
Stap 4: Evaluatie
Predatieverliezen
Vaststellen belangrijkste oorzaken (soorten, populatie, gelegenheid).
Effectiviteit
Vaststellen effectiviteit per preventieve maatregel.
preventie
Vaststellen oorzaak bij ineffectieve preventieve maatregel.
Effectiviteit beheer
Vergelijk resultaten populatiebeheer en gericht beheer met BTS.
Vaststellen of handvatten en mogelijkheden afdoende effectief zijn.
Stap 5: Voorbereiding volgend seizoen
Beheer
overige Op basis van bewijslast aanvragen ontheffing via FBE
soorten
Actualiseren
Effectieve maatregelen toepassen in gehele werkgebied
predatiebeheerplan
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