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Dankwoord

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
de Stichting Het Groninger Landschap (HGL). 
Natuurbeheerder Arjan Hendriks was het bekende 
aanspreekpunt vanuit HGL en droeg in belangrijke 
mate bij aan het veldwerk, zoals bij nestcontroles en 
ringacties en door inzet van zijn wildcamera’s om 
mislukkingsoorzaken vast te stellen. Tevens voorzag 
hij het conceptrapport van commentaar.

Het veldwerk in 2021 profiteerde van flankerende 
projecten die zich met (het broedsucces van) Kluten 

bezighouden in het kader van het Wij en Wadvogels 
programma en een onderzoek van de Provincie 
Groningen. In dat kader plaatste Bob Jonge Poerink 
(Ecosensys) verschillende wildcamera’s en leverde 
meer inzicht in het voorkomen van predatoren en 
mislukkingsoorzaken. Jelle Loonstra (Altenburg & 
Wymenga) zenderde drie adulte Kluten. 

Kees Koffijberg (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 
trad op als projectleider en becommentarieerde een 
conceptversie van het rapport. 
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1. Inleiding

In het voorjaar van 2021 is de Klutenplas (Gr.) op 
broedvogels geïnventariseerd. Dit 17 ha grote brak-
watergebied ligt aan de Groninger Noordkust en is in 
beheer en eigendom van Het Groninger Landschap. 
Voor de Kluut is de Klutenplas één van de belang-
rijkste broedgebieden in de regio. 

Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde in op-
dracht van Het Groninger Landschap de broedvogel-
inventarisatie en aanvullend onderzoek naar broed-
succes van Kluut uit. De resultaten van onderhavig 
onderzoek worden tevens gebruikt t.b.v. de lande-
lijke en Waddenzee-monitoring van het Netwerk 
Ecologische Monitoring en het trilaterale TMAP pro-
gramma. De broedsucces-metingen vormen onder-
deel van het Meetnet Reproductie in de Waddenzee, 
eveneens onderdeel van TMAP (Koffijberg et al. 
2021).

Onderzoek aan de Kluut in 2021 sloot verder aan 
bij soortspecifiek onderzoek aan Kluut gericht op 
kuikenoverleving en terreingebruik van juveniele 
en adulte Kluten. In samenwerking met Altenburg 
& Wymenga en Ecosensys en in opdracht van de 
Provincie Groningen zijn een aantal adulte Kluten 
gezenderd. Zowel jongen als adulten werden ge-
kleurringd in het kader van onderzoek in het kader 

van ‘Wij & Wadvogels’, specifiek in het kader van 
het deelproject “Handelingsperspectief broedsuc-
ces vastelandskust”. Dat project heeft tot doel via 
literatuuronderzoek, een praktijkinventarisatie en 
pilotprojecten zicht krijgen op effectieve maatrege-
len om de omstandigheden voor broedvogels aan 
de vastelandskust in de Waddenzee te verbeteren. 
Hiervoor werd in de Klutenplas door Altenburg & 
Wymenga ook voedselonderzoek gedaan en werden 
individuele klutenfamilies gevolgd (Fieten et al. in 
voorbereiding). 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resul-
taten van de reguliere broedvogelinventarisatie. 
Verder wordt in detail ingegaan op het onderzoek 
naar broedsucces van de Kluut. Onderzoek aan de 
broedvogelbevolking kent een lange traditie in de 
Klutenplas, startend in 2007 (De Boer & Willems 
2008, De Boer 2008, 2012, 2014-2021). Dit rap-
port presenteert de basale inventarisatiegegevens en 
vergelijkt deze met voorgaande jaren. Een deel van 
de resultaten uit de bovenstaande deelonderzoeken 
wordt in dit inventarisatierapport gebruikt voor in-
terpretatie en duiding van de gegevens. In bijlage 1 
zijn de verspreidingskaarten van alle broedvogels in 
2021 opgenomen.
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2. Methode

2.1. Gebied

De Klutenplas is een binnendijks brakwaterge-
bied van Het Groninger Landschap gelegen aan de 
Groninger Noordkust (figuur 1). Het gebied is 17 ha 
groot en ligt tegen de zeedijk aan ten noorden van 
Warffum. 
In 1986 is het oostelijke deel (circa 6 ha) ontstaan 
door kleiwinning voor het ophogen van de zeedijk. 
In het kader van compensatie voor het verlies aan 
brakke natuurwaarden a.g.v. het ‘zoetwateraanvoer-
plan’ is aangrenzend 11 ha landbouwgrond aange-
kocht en in 2005 ingericht. In dit westelijke deel zijn 
slenken en waterpartijen gegraven die worden ge-
voed met brak kwelwater en periodiek met zeewater.

In het najaar van 2014 is in het gebied een herinrich-
ting uitgevoerd. De werkzaamheden waren gericht 
op het verder verbeteren van de omstandigheden 
voor brakwatervegetaties en voor broedende, rus-
tende en foeragerende vogels. De werkzaamheden 
vonden plaats in het kader van het project ‘Rust voor 
Vogels, Ruimte voor mensen’ van Vogelbescherming 
Nederland. Onderdeel van de herinrichting maakte 
de plaatsing een pompgemaal in het gebied, waar-
mee periodiek een beperkte hoeveelheid zout water 
in het gebied wordt gebracht, ten bate van zilte pio-
niervegetatie en pioniersoorten als Kluut en plevie-
ren.
Bij de herinrichting van 2014 zijn zandbulten met 
struweel en enkele bomen in het oostelijke deel van 

de Klutenplas verwijderd. In het oostelijke en weste-
lijke deel is lokaal een laag schelpen aangebracht als 
broedhabitat voor Kluut en sterns. In 2021 is op de 
bestaande schelpenstrandjes een nieuwe laag schel-
pen aangebracht; ook zijn in het oostelijke deel en-
kele nieuwe schelpenstrandjes aangelegd (foto 1). In 
het oostelijke deel van de Klutenplas is een ponton 
met schelpen voor Visdieven geplaatst (foto 2).
Om de Klutenplas blijvend geschikt te maken, zijn 
bij de herinrichting het waterbeheer en de terrein-
omstandigheden geoptimaliseerd. Er is een pomp-
gemaal tussen de beide compartimenten geplaatst 
waarmee water uit de oostelijke waterplas in het 
westelijke nieuwe gedeelte gepompt kan worden. 
Hierdoor kan tijdens het broedseizoen het waterpeil 
in het westelijke deel sterker fluctueren waardoor 
slikkige oevers ontstaan en daarmee gunstige foe-
rageeromstandigheden voor steltlopers, waaronder 
jonge Kluten. Daarnaast is met een pomp vanuit 
landbouwgebied westelijk van de Klutenplas water 
in het gebied gepompt. Hierdoor is het waterpeil 
het gehele broedseizoen circa 15-20 cm hoger dan 
in voorgaande jaren geweest.In tegenstelling tot de 
drie voorgaande droge voorjaren (2018-20), viel er 
verder in het voorjaar en de zomer van 2021 meer 
dan gemiddelde neerslag. Vooral mei was er nat en 
onstuimig, met o.a. op 5 mei een grootschalige over-
stroming van de buitendijkse gebieden. April en mei 
waren bovendien duidelijk te koud voor de tijd van 
het jaar (gegevens KNMI). 

Figuur1. Ligging van de 
Klutenplas op 5 km ten noor-
den van Warffum; in het 
noorden van de provincie 
Groningen © ondergrond 
Google Earth.
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Om de broedgelegenheid specifiek voor Visdief te 
vergroten is in 2021 is een visdiefvlot in de westelijke 
plas geplaatst. Het vlot is 2m x 4m groot en is voor-
zien van een laag schelpen en enkele korte buizen 
ten behoeve van schuilgelegenheid voor de pullen 

Foto 1. De broedeilanden en schelpenstrandjes van de oostelijke Klutenplas, 9 juni 2021. Foto: Bram Ubels

Foto 2. Visdiefvlot 
in de weste-
lijke plas, april 
2021. Foto: Arjan 
Hendriks

Foto 3. Steilwand met nestpijpen van Oeverzwaluw aan de zuidelijke oever van de plas in het oostelijke deel van de 
Klutenplas, juni 2021. Foto: Arjan Hendriks

(zie foto 2). 

Specifiek voor de Oeverzwaluw is in 2021 een deel 
van de zuidelijke oever van de plas afgegraven  waar-
door een steilwand is ontstaan (zie foto 3.)
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2.2. Broedvogelinventarisatie

Broedvogels zijn geïnventariseerd volgens de BMP-A 
methode (Vergeer et al. 2016). In het voorjaar zijn ze-
ven ronden gelopen om territoria in kaart te brengen: 
op 10 en 30 april,18 en 21 mei, 1 en 9 juni en 17 juli 
(tabel 1). Waarnemingen zijn in het veld met behulp 
van de applicatie Avimap ingevoerd op een tablet. Na 
afloop van het broedseizoen zijn met het programma 
autocluster de veldwaarnemingen geïnterpreteerd 
en verwerkt tot stippenkaarten voor de afzonderlijke 
soorten (zie bijlage 1). Er vond een handmatige con-
trole plaats van de uiteindelijke territoria.

2.3. Broedsuccesmeting

Om een goed beeld te krijgen van de broedaantal-
len en het reproductiesucces van broedvogels uit 
de Klutenplas, in het bijzonder van de Kluut, zijn 
in 2021 in totaal 17 gebiedsbezoeken gebracht (ta-
bel 2).  Het broedsucces van Kluut, Kokmeeuw en 
Scholekster is gemeten volgens de methodiek van het 
Reproductiemeetnet Waddenzee (van Kleunen et al. 
2012). Van alle drie genoemde soorten, is ten eerste 
met wekelijkse nestcontroles het uitkomstsucces 
bepaald. Dat is gedaan aan de hand van eventuele ei-
schilfers, resten van eieren of jongen. Dergelijke res-
ten gaven vaak ook inzicht in de mislukkingsoorzaak. 
Gegevens werden ingevoerd in het nestkaartpro-
gramma van Sovon. Met de Mayfield methode is per 

Tabel 1. Overzicht van bezoekdata en –tijden voor de 
broedvogelinventarisatie van de Klutenplas in 2021. 
Naast de broedvogelkartering zijn aanvullende bezoeken 
gebracht voor het meten van broedsucces en zenderen 
van Kluten, zie tabel 2. 

Bezoekronde Datum Starttijd Eindtijd Waarnemer

1 10 april 2021 13:41 14:54 Peter de Boer
2 30 april 2021 09:14 13:05 Bram Ubels
3 18 mei 2021 06:17 07:03 Bram Ubels
4 21 mei 2021 12:15 13:30 Peter de Boer
5 1 juni 2021 12:23 14:04 Bram Ubels
6 9 juni 2021 10:33 16:01 Bram Ubels
7 17 juli 2021 13:30 14:30 Peter de Boer

Foto 4. Zingende Blauwborst bij de zuidwestelijke ingang van de Klutenplas. 30 april 2021 (Bram Ubels).

soort het nestsucces bepaald, waarbij voor ligduur 
de periode van eileg en de broedduur geldt. Op 18 en 
26 mei werden in totaal 3 volwassen Kluten van een 
GPS zender voorzien. 

Om het broedsucces te bepalen zijn voor zowel bij 
Kluut als Scholekster vanaf het uitkomen van de eer-
ste nesten wekelijks jongen per leeftijdsklasse geteld. 
Telkens wordt het oudste cohort kuikens (leeftijd > 
30 dagen) als vliegvlug beschouwd. Bij Kluut is in 
eerdere jaren vastgesteld dat oudervogels met hun 
jongen zich verplaatsen naar de kwelders van de 
Noordpolder en Linthorst-Homanpolder; dit jaar 
gebeurde dat op beperkte schaal; de families bleven 
voornamelijk foerageren in de Klutenplas zelf. Als 
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Tabel 2. Overzicht van activiteiten tijdens de 17 gebiedsbezoeken die in 2021 werden gebracht voor het broedvo-
gelonderzoek in de Klutenplas. Het zenderen, kleurringen en de kuikentellingen hebben enkel betrekking op Kluut. 
Nestcontroles werden gedaan van Kluut, Kokmeeuw en Kleine plevier. Met de BMP rondes zijn alle broedvogelsoorten 
geïnventariseerd (details in tabel 1).

Datum BMP nestcontroles zenderen adulten kleurringen jongen kuikentelling

10 april 2021 x
30 april 2021 x x
6 mei 2021 x
18 mei 2021 x x x
21 mei 2021 x
26 mei 2021 x x x
1 juni 2021 x x x
9 juni 2021 x x x
15 juni 2021 x
23 juni 2021 x x
29 juni 2021 x
7 juli 2021 x x
17 juli 2021 x x
24 juli 2021 x
29 juli 2021 x
3 augustus 2021 x
11 augustus 2021 x

drempelwaarde voor een succesvol broedseizoen 
werd voor de Kluut een uitvliegsucces van 0,8 – 

1,10 vliegvlug jong per paar gehanteerd (bijlage 1 in 
Koffijberg et al. 2021). 

Foto 5. In 2021 zijn drie adulte Kluten gevangen, gekleurringd en uitgerust met GPS-zenders (Bram Ubels).
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3. Resultaten

3.1. Broedvogelinventarisatie

Uit de broedvogelinventarisatie zijn in 2021 in de 
Klutenplas in totaal 19 verschillende broedvogelsoor-
ten vastgesteld (tabel 3). Dit jaar was de Kluut met 
97 broedparen de talrijkste broedvogel, net als in 
voorgaande jaren en voldeed de Klutenplas weer aan 
de verwachtingen. De meeste Kluten vestigden zich 
in het westelijk deel van de Klutenplas (zie onder).
Kokmeeuw was met 56 broedparen de tweede tal-
rijkste broedvogel. Van Visdief werden 21 broed-
paren vastgesteld, waarvan 18 op de nieuwe schel-
penstrandjes en 3 op het ponton. Van Scholekster 
werden 10 territoria geteld, waarvan één op het 
ponton. Vijf paar Kleine Plevieren werden vergezeld 
door 1 Bontbekplevier. De Oeverzwaluw is een nieu-
we broedvogel voor de Klutenplas: in een gegraven 
steilwand in het oostelijke deel waren 22 nestpijpen 
bewoond. 
Vier broedvogelsoorten staan vermeldt op de Rode 
lijst van bedreigde broedvogels (van Kleunen et 
al. 2017): Bontbekplevier, Tureluur, Visdief en 
Oeverzwaluw. Hoofdstuk 4.1 gaat in op veranderin-
gen in de vogelbevolking op lange termijn.

3.2. Broedsucces 

3.2.1. Kluut
In 2021 zijn 97 paar Kluten tot broeden gekomen. 
Dit aantal had betrekking op het grootste aantal aan-
getroffen legsels tijdens één bezoekronde, te weten 
op 21 mei. Van de legsels bevonden zich 59 in het 
westelijk deel en 38 legsels in het oostelijk deel van 
de Klutenplas. De schelpeneilandjes die zijn aange-
legd om broedende Kluten te faciliteren werden in 

gebruik genomen (foto 1 en 6). In het oostelijk deel 
broedden vrijwel alle Kluten op de schelpen. In het 
westelijk deel lag de overgrote meerderheid van de 
legsels echter - al dan niet in lage vegetatie- op de 
klei en een minderheid op de schelpen. 

Om het uitkomstsucces te bepalen zijn 59 klutennes-
ten gemarkeerd en ongeveer wekelijks gecontroleerd 
(tabel 2). Berekend op klassieke wijze was van 16 

Tabel 3. Broedvogels van de Klutenplas in 2021. 
Vetgedrukt zijn soorten van de Rode Lijst van bedreigde 
broedvogels (van Kleunen et al. 2017). Zie ook tabel 5 
voor veranderingen op lange termijn.

soort aantal

Grauwe Gans 3
Bergeend 5
Krakeend  2
Wilde Eend 4
Kuifeend 4
Meerkoet 2
Scholekster 10
Kluut 97
Kleine Plevier 5
Bontbekplevier 1
Kievit 1
Tureluur 6
Kokmeeuw 56
Visdief 21
Oeverzwaluw 22
Graspieper 1
Witte Kwikstaart 1
Blauwborst 1
Kleine Karekiet 4

Foto 6. Legsel op aangelegd schelpenstrandje Foto 7. Eendagskuikens met eitand
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legsels het broedsucces onbekend, van de overige 43 
nesten was 81% succesvol en 19% mislukte. Het per-
centage succesvolle legsels is daarmee een stuk hoger 
dan in 2020 toen 63% van de legsels succesvol was 
(de Boer 2021). Gemiddeld over 40 nesten kwam het 
legbegin in 2021 uit op 30 april, waarbij de spreiding 
uiteen liep van 24 april-19 mei. Nestsucces volgens 
de Mayfield methode gaf een dagelijkse overlevings-
kans (P), berekend over 845 nestdagen, van 0,9905. 
Volgens de Mayfield methode komt het nestsucces 
daarmee op 76,6% (zie ook hoofdstuk 4.2 voor lange 
termijn beschouwing). 

In 2021 zijn 10 wildcamera’s bij nesten geplaatst om 
zicht op mislukkingsoorzaken te krijgen. De oorzaak 
van mislukken bleef in de meeste gevallen onbekend. 
Op slechts 1 camera is predatie vastgesteld door een 
Scholekster. Verder zijn geen duidelijke aanwijzin-
gen voor predatie gevonden. 
Andere predatoren zijn niet vastgesteld, zowel op 
camera als aan de hand van sporen bij nesten. Ook 
elders in de Klutenplas zijn, in tegenstelling tot voor-
gaande jaren, geen aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van Vos, Bruine Rat of andere grond-
predatoren. 

Op 21 mei 2021 werden de eerste jonge Kluten waar-
genomen. Vanaf dat moment zijn 1-2 maal per week 
de jonge Kluten per leeftijdsklasse geteld. Gedurende 
het hele seizoen trad nauwelijks zichtbare sterfte 
van jongen op. Alleen op 23 juni werd één wat gro-
ter jong van circa acht dagen oud dood gevonden. 
Grootschalige sterfte van grotere jongen als in 2020 
(20 dode jongen in leeftijd uiteenlopend van 5-21 da-
gen, de Boer 2021) deed zich niet voor. 

De meeste Klutenfamilies bleven met hun jongen 
in de Klutenplas tot ze vliegvlug waren. Vrijwel alle 
families bleven in de Klutenplas zelf; een klein deel 
van de families is met jongen naar de buitendijkse 
kwelders van de Linthorst-Homanpolder verhuisd, 
soms met relatief kleine jongen van <10 dagen oud. 
Op de kwelder werden maximaal vijf families geteld 
op 23 juni. Dat was ook de datum waarop het hoog-
ste totaal aantal van 112 jongen van verschillende 
leeftijden werd geteld.

Op 23 juni en 7 juli zijn in samenwerking met Het 
Groninger Landschap ringacties uitgevoerd waarbij 
grote jonge Kluten (>25 dagen) zijn gekleurringd. 
In totaal zijn tijdens deze acties 28 bijna vliegvlugge 
jongen van kleurringen voorzien (foto 8).

Foto 8. Bijna vliegvlugge Kluten zijn op 23 juni van kleurringen voorzien (Bram Ubels).
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Tabel 4. Identiteit van de drie zenderkluten met de datum van zenderen, de datum vanaf wanneer ze kuikens had-
den, de laatste dag dat de zenderkluten met jongen zijn gezien en het moment dat de jongen vliegvlug waren. Het 
legsel van zenderkluut ‘W-ZC’ mislukte.

ID zenderdatum Jongen vanaf Laatste dag met jongen gezien Jongen vliegvlug

W-ZC/G 18-5-2021 N.v.t. N.v.t. n.v.t.
W-ZA/G 18-5-2021 19-5-2021 31-5-2021 22-6-2021
W-ZJ/G 26-5-2021 27-5-2021 17-6-2021 30-6-2021

Figuur 2. GPS tracks van zenderkluut W-ZA/G voor de periode 18 mei-31 juli 2021.

In totaal werden 91 jongen vliegvlug. Verrekend met 
97 broedparen geeft dat een broedsucces van 0,94 
jong per paar.

In 2021 zijn drie adulte Kluten op het nest gevan-
gen (foto 5), gekleurringd en van een GPS-zender 
voorzien (uitgebreide beschrijving in Manche et 
al. 2021). Het ging om zenderkluten “W-ZA/G”, 
“W-ZJ/G” en “W-ZC/G”.
Kluten W-ZA/G en W-ZJ/G hebben succesvol jon-
gen grootgebracht in de Klutenplas. Deze beide 
vogels foerageerden veelal op de kwelder van de 
Noordpolder en de Linthorst-Homanpolder en op 
het wad tot 5 kilometer van de Klutenplas (figuur 
2 & 3; tabel 4). Zenderkluut W-ZJ/G heeft ook een 
aantal bezoeken aan een akker op circa 3 km afstand 
ten oosten van de Klutenplas. Het ging om een akker 
die tijdelijk onder water was gezet en blijkbaar voed-
sel te vinden was. Naast deze gezenderde Kluut foe-
rageerden hier ook andere steltlopers als Grutto en 

Kemphaan. Zenderkluut W-ZC/G werd op 18 mei ge-
zenderd. Kort na de vangactie vertrok ze een kleine 
40 kilometer oostwaarts, tot in ‘Naturschutzgebiet 
Leyhörn’ aan de Duitse Waddenkust (Figuur 4). Via 
wat omzwervingen kwam ze in de Dollard terecht, 
waar ze op 15 juni een vervolglegsel begon. Dit legsel 
werd op 3 juli gepredeerd. Dit voorbeeld toont aan 
hoe mobiel Kluten zijn. De bewegingen van deze vo-
gel laten ook op fraaie wijze zien dat gedurende het 
broedseizoen alle potentiële broedlocaties in de regio 
werden verkend.

3.2.2. Scholekster
In de Klutenplas zijn dit jaar 10 territoria van 
Scholekster vastgesteld. In totaal werden naar 
schatting minimaal zeven jongen vliegvlug, wat een 
broedsucces van 0,70 jong/paar geeft. 
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3.2.3. Kokmeeuw
In totaal broedden 56 paar Kokmeeuwen in de 
Klutenplas. In het westelijke deel kwamen geen jon-
gen groot. Op de schelpenstrandjes in het oostelijke 
deel werden naar schatting 20 jongen vliegvlug, 
waarmee het broedsucces voor Kokmeeuw over 56 
paar gerekend uitkomt op 0,36 jong per paar. 

Figuur 3. GPS tracks van zenderkluut W-ZJ/G voor de periode 26 mei-31 juli 2021.

Figuur 4. GPS tracks van zenderkluut W-ZC/G voor de periode 18 mei-31 juli 2021.

3.2.4. Visdief 
In 2021 broedden 21 paar Visdief in de Klutenplas. 
Op schelpenstrandjes vlogen minimaal acht jong uit. 
De drie paar op het ponton wisten vier jongen groot 
te brengen. In totaal komt het broedsucces uit op mi-
nimaal 12 vliegvlugge jongen, wat een broedsucces 
van 0,57 jong per paar geeft.
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4. Discussie

4.1. Broedvogels op lange termijn

De eerste complete broedvogelinventarisatie van de 
Klutenplas vond plaats in 2007. In de daaropvolgen-
de periode zijn jaarlijks Kluut en alle kolonievogels 
geteld. Van alle soorten bestaat inmiddels een reeks 
van 13 jaar complete inventarisaties (tabel 5). 

Bij karakteristieke pioniersoorten van brakwaterve-
getaties en kolonievogels hebben zich in de periode 
2007-2021 veel aantalsveranderingen voorgedaan. 
Zo nam Kluut na het bereiken van een maximum van 
180 broedparen in 2009 in aantal met 85% af tot 25 
broedparen in 2012 (figuur 5). In daaropvolgende ja-
ren trad een herstel van het aantal Kluten naar 110-
120 paar. In de periode 2017-19 kelderde de popu-
latie Kluten naar 17-25 paar, waarschijnlijk door de 
sterke predatie door Vos in het gebied. In 2020 nam 
het aantal Kluten weer toe naar 72 paar, ondanks 
in elk geval eenmalige betreding van de Klutenplas 
door een Vos. In 2021 groeide de populatie Kluten 
verder naar 97 paar. 
Voor Kokmeeuw geldt een vergelijkbaar verhaal 
als bij de Kluut: Kokmeeuw bereikte het maximum 
aantal van 353 broedparen in 2010 en zakte vervol-
gens naar 0 paar in 2014, waarna de populatie licht 
herstelde. In 2021 kwamen 56 paar Kokmeeuwen 
tot broeden. Visdief en Noordse Stern kwamen van 
2010-2017 in kleine aantallen voor als broedvogel. 
In 2021 kwamen op de nieuw aangelegde schelpen-
strandjes 21 paar Visdief tot broeden.
Scholekster kwam met maximaal 12 broedparen voor 
in de Klutenplas; in 2021 ging het om 10 broedparen. 
Tureluur heeft zich met zes paar behoorlijk hersteld. 
Kleine Plevier weet zich mede dankzij de schelpen-

strandjes goed te handhaven op vijf broedparen. 
Grauwe Gans is een andere soort die toeneemt; na 
vestiging van het eerste broedpaar in 2017 is het 
aantal broedparen gegroeid naar vijf in 2019, om 
licht terug te zakken naar 3 paar in 2020.
Soorten van rietvegetaties zijn na de herinrichting 
van 2014 nagenoeg verdwenen, omdat na 2014 ge-
schikt habitat niet meer ruim beschikbaar was. Met 
lokaal herstel van rietkragen is het aantal Kleine 
Karekieten toegenomen naar vier territoria. Van 
Blauwborst is in 2020 één territorium vastgesteld.

De aantalsschommelingen van Kluut en andere kolo-
nievogels worden veroorzaakt door de aanwezigheid 
van en predatie door Vos. In de jaren 2007, 2011-13 
en 2016-20 is een Vos in de Klutenplas vastgesteld. 
In dezelfde jaren heeft dat een negatief effect gehad 
op het aantal Kluten in het gebied. Tegelijkertijd 
is het effect van de plaatsing van een raster (2008) 
en aanpassingen van het bestaande raster (2014 
en 2019) de daaropvolgende jaren zichtbaar in een 
sterke stijging van het aantal Kluten (figuur 5). 

Ook voor Kokmeeuw en in mindere mate Visdief is 
een effect van de werking van de rasters en de aan-
wezigheid van een Vos terug te zien in de aantallen 
broedvogels.

Afname van weidevogels wordt waarschijnlijk ver-
oorzaakt door sterk afgenomen dekking, doordat 
na herinrichting van gebied en gecombineerd met 
intensieve begrazing door Brandganzen minder 
broedgelegenheid resteert. Daarnaast zal ook deze 
soortgroep blootstaan aan een hoog predatierisico, 
maar dit is niet onderzocht.

Figuur 5. Trend in aantal broedparen Kluut in de Klutenplas voor de periode 2007-2021 (naar Koffijberg & van den 
Bremer 2015, de Boer 2008, 2012, 2014-2019). Het eerste deel van de Klutenplas ontstond bij de dijkverzwaring in 
1986. In 2005 werd het gebied aan de westkant uitgebreid, in 2014 werd uitwisseling met zout water buitendijks mo-
gelijk door middel van een pomp (zie hoofdstuk 2).
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Tabel 5. Broedvogels van de Klutenplas in de jaren 2007-2021. Vetgedrukt zijn soorten van de Rode Lijst van bedreig-
de broedvogels (van Kleunen et al. 2017). In 2009 en 2010 is slechts een beperkt aantal soorten onderzocht; blanco 
betekent onbekend of aanwezig.

soort 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grauwe Gans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 3 3
Gr. Can. Gans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nijlgans 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Bergeend 9 9 6 3 5 10 5 5 4 5 4 5 5
Krakeend 0 2 1 0 2 6 0 3 2 1 1 3 2
Wintertaling 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Wilde Eend 5 7 10 3 9 9 7 6 5 8 4 5 4
Soepeend 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pijlstaart 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zomertaling 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slobeend 1 1 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0
Kuifeend 6 9 4 3 3 6 3 3 2 2 2 3 4
Waterral 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterhoen 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Meerkoet 4 6 3 3 4 6 3 2 3 4 4 4 2
Scholekster 10 12 10 10 9 7 7 7 8 5 6 7 8 6 10
Kluut 21 67 184 101 61 22 71 58 119 110 22 17 25 72 97
Kleine Plevier 1 1 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 5 6 5
Bontbekplevier 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kievit 4 6 5 3 5 4 2 3 2 3 3 4 1
Grutto 2 2 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Tureluur 5 6 7 3 3 4 2 4 2 3 3 4 6
Kokmeeuw 21 19 334 353 57 1 15 0 16 99 8 7 31 25 56
Visdief 0 0 0 1 1 0 0 1 5 5 2 0 0 1 21
Noordse Stern 0 0 0 2 4 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0
Houtduif 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veldleeuwerik 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Oeverzwaluw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graspieper 3 3 2 0 2 4 1 1 1 1 0 2 1
Gele Kwikstaart 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Witte Kwikstaart 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Blauwborst 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Rietzanger 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Kleine Karekiet 3 3 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 4
Grasmus 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwarte Kraai 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rietgors 0 2 3 3 2 3 0 0 1 1 0 1 0
Kneu 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4.2. Broedsucces

Net als van de broedvogels is ook van het uitkomst-
succes en broedsucces een lange reeks beschikbaar. 
Van het broedsucces zijn uit de periode 2007-2021 
gegevens beschikbaar van Kluut, Scholekster en en-
kele jaren ook voor sterns. 

Van de Kluut zijn de meest gedetailleerde gegevens 
over reproductie beschikbaar. Van 2007-2021 is 
ieder jaar zowel het uitkomstsucces als het broedsuc-
ces gemeten (tabel 6, figuur 6).

In elf jaren kenden de Kluten een positief broedsuc-
ces; in vier jaren kwam geen jong groot (figuur 6). 
Over de jaren liep het broedsucces uiteen van 0-0,78 
jong per paar; gemiddeld ging het om 0,26 jong per 
paar (figuur 6). Voor een stabiele populatie is vol-
gens een recente analyse 0,80 – 1,10 jong/paar no-
dig (Koffijberg et al. 2021), wat duidelijk maakt dat 
het gemiddelde broedsucces onvoldoende is. Alleen 
in 2020-2021 komt het broedsucces in de buurt of 
ligt het in de range van wat nodig is. 
In 2021 kwam het broedsucces van de Kluut uit op 
0,94 jong per paar. Daarmee behoort het tot de beste 
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broedsuccesscore van de afgelopen 15 jaar. 

Bij het vastgestelde nest- en broedsucces is een ver-
gelijkbaar patroon als bij de aantalsveranderingen 
van broedvogels vastgesteld. De belangrijkste mis-
lukkingsoorzaak door de jaren heen was predatie. In 
de meeste jaren was Vos de belangrijkste predator, 
op afstand gevolgd door Zwarte Kraai. In 2020 was 
in de eifase Bruine Rat de belangrijke predator. 

Het nest- en broedsucces bleek sterk afhankelijk 
van het geplaatste elektrische raster en daarmee de 
aan- of afwezigheid van Vos. Zo mislukten in 2007, 
zonder raster, alle nesten (de Boer & Willems 2008). 
Op basis van de bevindingen in 2007 werd in 2008 
een elektrisch raster van schapengaas geplaatst, dat 
uit mazen van circa 15 cm bestaat. Dit verhoogde tij-
delijk het nestsucces tot een waarde die voor Kluten 
gebruikelijk is (rond de 60%), maar problemen met 
het raster en weglekken van stroom (door vegetatie 
rondom het raster) zorgden in 2011 opnieuw voor 
een laag nestsucces. Ook in 2013 was het nestsucces 
laag.

In 2014 werd in het kader van de herinrichting in 
het broedseizoen een nieuw, permanent raster ge-
plaatst. Dit raster bestaat uit een vijftal schrikdraden 
die parallel aan elkaar lopen en circa 100 cm hoog 
is (foto 7). Aan de buitenzijde van dit raster loopt 
nog een laag raster bestaande uit twee schrikdraden, 
welke als doel hebben een afsprong door Vos over 
het raster onmogelijk te maken. Het permanente 

raster zorgde in 2014 al voor een verbetering in het 
uitkomstsucces naar 46% (tabel 6), een opmaat naar 
het hoogste nestsucces in de onderzoeksperiode van 
75% in 2015. 

In 2016 wist een Vos echter toch binnen het nieuwe 
raster te komen en zorgde predatie wederom voor 
een daling van het nestsucces (34%) en kwamen 
geen jongen groot. In 2017 en 2018 zorgde predatie 
van legsels door Vos voor mislukking van alle legsels 
van Kluut en Kokmeeuw en was het broedsucces in 
beide jaren voor beide soorten 0,00 jong per paar.
In 2019 werd de negatieve trend voor Kluut zowel in 
aantal broedparen als broedsucces licht naar boven 
gebogen. Zo lag het nestsucces op 44% en lag het 
broedsucces op 0,28 jong per paar. Mogelijk is dit 
het positieve effect van de bijgeplaatste extra draad 
bovenop het bestaande raster. Sporen van en preda-
tie door Vos kwam in 2019 ondanks de nieuwe extra 
draad op het raster nog wel voor, maar bleef beperkt. 
Mogelijk heeft de hoge stand van veldmuis in 2019 
daar mede aan bijgedragen, omdat daarmee een goe-
de alternatieve voedselbron voor Vos aanwezig was 
en de druk op vogelnesten minder groot. Afgaande 
op het lage aantal muizenholen leek de veldmuis-
stand in het voorjaar 2020 ingestort. Ondanks de 
eenmalige vondst van sporen van Vos binnen het 
raster lijkt de lage veldmuisstand geen negatief effect 
op het broedsucces van Kluten te hebben gehad. 

In 2020 waren Bruine ratten actief in de kolonie 
waarvan predatie op Klutenlegsels werd vastgesteld 

Figuur 6. Broedsucces (aantal vliegvlugge jongen per paar) in de Klutenplas in 2007-2021 (2007, 2017 en 2018 wel 
gemeten, geen jongen; 2012 geen gegevens; de Boer & Willems 2008, de Boer 2008, de Boer 2012, de Boer 2014, de 
Boer 2015, 2020). De rode lijn geeft het benodigde broedsucces (0,8 jong/paar) voor een stabiele populatie weer.
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op cameravalbeelden (de Boer 2021). 
In 2021 zijn wederom cameravallen bij Klutennesten 
geplaatst; zowel Bruine Rat als Vos werden dit jaar 

echter niet vastgesteld. Het lijkt er dus op dat het 
hoge uitkomstsucces en broedsucces in 2021 een ge-
volg is van verminderde predatie.

Tabel 6. Uitkomstsucces volgens de Mayfield-methode van Kluut in de Klutenplas in 2008-2021. Voor een betrouwbare 
berekening van het uitkomstsucces volgens Mayfield zijn minimaal 500 nestdagen per seizoen vereist. Aan die ver-
eiste is in de periode 2008-2020 voldaan, behalve in 2011, nesten mislukten in vroegtijdig stadium. In 2017 en 2018 
mislukten de weinige nesten direct na de eileg, waardoor nesten niet gemarkeerd en gecontroleerd konden worden, 
derhalve worden hier de klassieke nestuitkomsten gegeven. 

Jaar ligduur Nestdagen Novl Nnest P sd Nestsucces SuccesMin SuccesMax

2008 28 665,5 654,5 49 0,9835 0,0049 62,7082 47,5287 82,5113
2009 28 1786,5 1723,5 114 0,9647 0,0044 36,5958 28,5194 46,8562
2010 28 638,5 603,5 64 0,9452 0,009 20,6281 12,1663 34,6348
2011 28 338,5 296,5 45 0,8759 0,0179 2,4493 0,7788 7,3636
2013 28 609 575 48 0,9442 0,0093 20,0178 11,5949 34,2002
2014 28 520 506 33 0,9731 0,0071 46,5716 31,118 69,3017
2015 28 810,5 802,5 47 0,9901 0,0035 75,7489 62,4453 91,7653
2016 28 581,5 559,5 37 0,9622 0,0079 33,9633 21,5488 53,142
2017 28 0 0 0 0
2018 28 0 0 0 0
2019 28 245,5 238,5 20 0,9715 0,0106 44,4870 24,2548 80,5530
2020 28 786 770 50 0,9796 0,0050 56,2224 42,3390 74,4462
2021 28 845 837 47 0,9905 0,0033 76,6170 63,6650 92,0918
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Vanaf 2007 is de Klutenplas bijna jaarlijks integraal 
op broedvogels gekarteerd. Gedurende deze periode 
veranderde de broedvogelbevolking sterk. Binnen 
deze tijdspanne vallen drie perioden met sterke aan-
talsveranderingen op.

In de jaren 2009-10, en 2015-16 en 2020-21 deed 
zich een sterke toename van Kluut, Kokmeeuw en 
sterns voor. Kluut liet een toename zien naar maxi-
maal 184, 119 en 97 broedparen voor de genoemde 
tijdvakken. Kokmeeuw kwam in dezelfde perioden 
tot maximumaantallen van 353, 99 en 56 broedpa-
ren. In dezelfde perioden viel ook het broedsucces 
hoger uit dan in tussenliggende jaren. Het verloop in 
aantal broedparen en het broedsucces van karakte-
ristieke soorten als Kluut en Kokmeeuw valt precies 
samen met de timing van het plaatsen van (nieuwe) 
elektrische rasters in 2008 en 2014 en een aanpas-
sing van het raster in 2019.

De sterke toename in de jaren 2009-10 volgde op 
het plaatsen van een elektrisch raster, waardoor ook 
nestsucces en broedsucces van Kluut en Kokmeeuw 
steeg door het buitensluiten van Vos. Dit positieve 
effect ebde echter weg doordat Vos het raster in op-
volgende jaren toch wist te passeren, waardoor de 
aantallen van Kluut en kolonievogels sterk daalden 
en broedsucces tot een minimum zakte. 

Met de herinrichting van 2014 is het gebied nog ge-
schikter gemaakt voor kustbroedvogels dan al het 
geval was. Na de aanleg van schelpenstrandjes en 
een nieuw type (draden)raster deed zich een sterke 
toename van Kluut en Kokmeeuw voor en steeg het 
broedsucces eveneens. In 2017 en 2018 kwam Vos 
opnieuw langs de barrière van het raster, wat de 
aantallen van Kluut, Kokmeeuw en sterk deed dalen. 
Het broedsucces lag in deze jaren op 0,00 jong per 
paar voor zowel Kluut als Kokmeeuw. 

In 2019 werd een extra draad bovenop het perma-
nente raster geplaatst. Hoewel Vos bij aanvang van 
het seizoen wel voorbij het raster is gekomen en op 
beperkte schaal legsels van Kluut en Kokmeeuw 
predeerde, bleef predatie in de tweede helft van het 
seizoen uit. Dat predatie in de tweede helft van het 
seizoen uitbleef, is waarschijnlijk het gevolg van de 
piek in de veldmuizenstand die zich in 2019 voor-
deed. Veldmuizen waren dusdanig talrijk dat de be-

schikbaarheid hoger was dan het aanbod van eieren 
binnen het raster. Van Kluut en Kokmeeuw nam het 
aantal broedparen licht toe naar respectievelijk 25 
en 31 broedparen. Het broedsucces van Kluut pakte 
voor het eerst sinds 2016 positief uit met 0,28 jong 
per paar.
Na een positief effect van enkele jaren namen zowel 
aantal broedparen als het broedsucces weer af. In 
omringende landen is de ervaring dat de effectiviteit 
van een elektrisch raster met het verstrijken van ja-
ren na plaatsing afneemt (Leyrer & JMBB 2018). Dat 
wordt mogelijk veroorzaakt doordat predatoren na 
een bepaalde periode dat het raster staat een manier 
weten te vinden om over of door het raster te komen. 
Ondanks het plaatsen van een extra draad bovenop 
het permanente raster, is het voor de Vos toch moge-
lijk gebleken het raster te passeren. Gezien de hoogte 
van de bovenste draad is de kans klein dat een Vos 
over het dradenraster is gesprongen; waarschijnlijk 
is een Vos tussen de draden van het raster door ge-
sprongen. 

In 2020 was predatie door Bruine Rat de belangrijk-
ste mislukkingsoorzaak in de eifase voor zowel Kluut 
als Kokmeeuw en Kleine Plevier. In het talud van 
een kleinere ‘tussendijk’ in het westelijke deel van de 
Klutenplas zijn meerdere nestholen van Bruine Rat 
gevonden. In 2021 is Bruine Rat niet in de Klutenplas 
vastgesteld. In 2020 trad in de jongenfase sterk ver-
lies op door sterfte ten gevolge van slecht weer, wat 
er waarschijnlijk voor zorgde dat het voedselaanbod 
van vooral insecten te laag was. In 2021 is slechts één 
dood jong van circa anderhalve week oud gevonden; 
impact van slecht weer is dit jaar niet vastgesteld. 

In 2021 kende de Kluut een goed broedsucces. 
Predatie door Vos en Bruine Rat werd niet vast-
gesteld; één nest ging verloren door predatie door 
Scholekster.
Het broedsucces van Kluut kwam in 2021 uit op 0,94 
jong per paar, wat het hoogste broedsucces is in de 
onderzoeksperiode van 15 jaar en tevens voldoende is 
voor een ten minste stabiele populatie. 

Vanwege het waargenomen afnemende effect van 
(nieuwe) rasters wordt aanbevolen een vinger aan de 
pols te houden voor een blijvende werende werking. 
Een mogelijkheid daarvoor is de onderlinge afstand 
tussen draden van het raster te verkleinen. 
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Bijlage I. Verspreidingskaarten broedvogels Klutenplas in 
2021

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 15-4 1000

N     

Grauwe Gans 3 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

19

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 30-4 t/m 15-7 2500

N     

Bergeend 5 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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20

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 2 1 20-4 t/m 15-6 1000
X X . . 2 20-4 t/m 15-6 1000

N     

Krakeend 2 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

21

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 1-4 t/m 10-5 1000

N     

Wilde Eend 4 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas

                             4 / 19



Sovon-rapport 2022/06

22

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 15-5 t/m 30-6 1000

N     

Kuifeend 4 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

23

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 20-4 t/m 10-6 500

N     

Meerkoet 2 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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24

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 30-4 t/m 10-6 1000

N     

Scholekster 10 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

25

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . . X 1 1-5 t/m 5-5 500

. X . X 1 5-5 t/m 5-6 1000

N     

Kluut 97 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas

                             8 / 19



Sovon-rapport 2022/06

26

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1 15-5 t/m 15-7 1000
X X . . 2 1 1-6 t/m 30-6 1000

N     

Kleine Plevier 5 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

27

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1 30-4 t/m 15-7 1000
X X . . 2 1 1-6 t/m 30-6 1000

N     

Bontbekplevier 1 territorium

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas

                            10 / 19



Sovon-rapport 2022/06

28

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 1-4 t/m 10-5 1000

N     

Kievit 1 territorium

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

29

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 2 1 20-4 t/m 15-6 1000
X X . . 2 1 15-5 t/m 15-6 1000

N     

Tureluur 6 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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30

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . . X 1 1-5 t/m 20-5 500

. X . X 1 20-5 t/m 15-6 500

N     

Kokmeeuw 56 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

31

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . . X 1 1-5 t/m 20-5 500

. X . X 1 20-5 t/m 30-6 500

N     

Visdief 21 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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32

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . . X 1 20-5 t/m 15-7 500

N     

Oeverzwaluw 22 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas

                            15 / 19



Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

33

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-9 10-13 14+ 1 1-4 t/m 30-6 300
X X . . JA 1-9 10-13 14+ 1 15-5 t/m 30-6 300

N     

Graspieper 1 territorium

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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34

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 1-4 t/m 10-7 300

N     

Witte Kwikstaart 1 territorium

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

35

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 1-4 t/m 15-7 200

N     

Blauwborst 1 territorium

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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36

geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-9 10-13 14+ 1 5-5 t/m 10-7 100

N     

Kleine Karekiet 4 territoria

Legenda: Periode:
2021

Telgebied:
6870 Linthorst-Homanpolder, Klutenplas
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Broedvogels van de 
Klutenplas in 2021
aantallen en broedsucces, met 
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