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Samenvatting 
 

 Het Bargerveen kent uitbreidingsdoelstellingen voor Grauwe Klauwier (naar 100 paren) 

en Paapje (naar 30 paren). Voor een aantal andere vogelsoorten geldt een 

instandhoudingsdoelstelling (hoofdstuk 1). 

 

 Het Bargerveen herbergt één van de grootste deelpopulaties van de Grauwe Klauwier in 

Nederland. Na een piek van ruim 120 paren in de jaren ’90 schommelde de populatie 

vanaf 2004 rond 50 paren. In de periode 2013-2016 trad een lichte stijging op naar 60 

paren (hoofdstuk 2).  

 

 Het Paapje is in het Bargerveen na een piek in de jaren ’90 sterk afgenomen en sinds 

2014 geheel verdwenen. In het Fochteloërveen is de soort nog vrij algemeen, maar 

neemt recent sterk af. In het Dwingelderveld neemt het Paapje recent juist toe, vooral in 

natuurontwikkelings-terreinen aan de randen (hoofdstuk 3). 

 

 Grauwe Klauwier en Paapje lijken komen allebei laat terug uit hun wintergebieden en 

hebben slechts tijd voor één geslaagd nest per seizoen. Ze zijn daardoor sterk 

afhankelijk van een hoge beschikbaarheid van grote, eiwitrijke prooien in juni en juli. 

 

 Zowel uit de verhouding tussen het aantal uitgevlogen jongen per broedpaar en de 

jaarlijkse terugkeer van volwassen en jonge vogels, als uit het aandeel ongeringde 

dieren in de populatie dat elk jaar hoger is dan verwacht, blijkt dat de populatie Grauwe 

Klauwier in het Bargerveen sinds 2004 niet zelfvoorzienend is geweest (hoofdstuk 2). 

 

 Het aantal broedparen van Grauwe Klauwier in de randzones van het Bargerveen is 

toegenomen in de periode 2013-2016, maar reproductief succes en overleving van 

jongen zijn daar niet hoger dan in het centrale deel van het gebied (hoofdstuk 2). Op dit 

moment zorgen de randzones dus nog niet voor een omslag naar een zelfvoorzienende 

populatie of naar een potentiële bronpopulatie voor andere gebieden. 

 

 Het broedsucces van het Paapje is in Nederland slechts sporadisch onderzocht en lijkt 

sterk te wisselen tussen jaren en tussen (deel)gebieden. Omdat niets bekend is over 

overleving of dispersie is het onbekend welke populaties zelfvoorzienend zijn of 

mogelijk als bronpopulatie voor andere gebieden kunnen dienen (hoofdstuk 3). 

 

 Randzones van hoogveengebieden zijn in principe zeer geschikt voor Grauwe Klauwier 

en Paapje, mits deze worden ingericht en beheerd met een focus op een hoge 

beschikbaarheid van prooien in combinatie met geschikte nestgelegenheid. Vuistregels 

hiervoor worden gegeven in hoofdstuk 4. 

 

 Om duurzame populaties van Grauwe Klauwier en Paapje in het Bargerveen en in 

andere kerngebieden te ontwikkelen, moet een aantal kennislacunes worden opgelost. 

Deze houden verband met effecten van beheer- en inrichtingsmaatregelen op het 

voedselaanbod in relatie tot reproductief succes, overleving en dispersie van beide 

vogelsoorten. In hoofdstuk 5 worden deze kennislacunes en oplossingen toegelicht. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Grauwe Klauwier en Paapje als Natura 2000 doelen in het Bargerveen 

Het beheer van hoogveenreservaat het Bargerveen is gericht op herstel van een 

hoogveenlandschap met karakteristieke soorten voor zowel de hoogveenkern als voor de 

overgangen naar het omliggende landschap. Het is als Natura 2000-gebied aangewezen op 

basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn, waarbij de volgende kernopgaven zijn gedefinieerd: 

Uitbreiding kernen met Actieve hoogvenen (prioritair habitattype *H7110_A). 

 Continueren hoogveenvorming in en uitbreiding van het oppervlak van Herstellende 

hoogvenen (H7120) in kansrijke situaties, met het oog op ontwikkeling van Actieve 

hoogvenen (*H7110_A). 

 Herstel van grote veengebieden met voldoende rust voor onder andere de niet-broedvogel 

kraanvogel (verwacht als toekomstige broedvogel, na overzomering in 2016)  

 Instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties fauna. 

 Ontwikkeling van overgangszones van Actieve hoogvenen (*H7110_A), inclusief laggzones 

met o.a. Hoogveenbossen (*H91D0), Zure vennen (H3160), Porseleinhoen, Paapje en 

Watersnip. 

 Behoud en waar mogelijk herstel van bovenveengraslanden als Heischrale graslanden 

(*H6230), ook als belangrijk onderdeel voor leefgebied van Paapje en Grauwe Klauwier. 

 

Bij de aanwijzing als Natura 2000-gebied zijn ook specifieke doelen voor soorten van de 

Vogelrichtlijn opgesteld, met uitbreidingsdoelen voor Grauwe Klauwier en Paapje. Zowel 

Grauwe Klauwier (-38%) als Paapje (-78%) zijn de afgelopen decennia in NW-Europa sterk 

achteruit gegaan (trenddata 1980-2014: www.ebcc.info), maar horen thuis in diverse 

landschapstypen als venen, heide en beekdalen in Drenthe (Provincie Drenthe 2010).  

 

Voor het Bargerveen zijn de specifieke doelen voor alle Vogelrichtlijnsoorten: 

 

Uitbreidingsdoelstelling broedvogels: 

 Grauwe Klauwier   toename tot 100 paren 

 Paapje   toename tot 30 paren 

 

Instandhoudingsdoelstelling broedvogels 

 Geoorde Fuut  95 paren 

 Blauwe Kiekendief 1 paar 

 Porseleinhoen  15 paren 

 Watersnip   16 paren 

 Velduil   1 paar 

 Nachtzwaluw  30 paren 

 Blauwborst  150 paren 

 Roodborsttapuit  90 paren 

 

Instandhoudingsdoelstelling niet-broedvogels (seizoensmaximum) 

 Kleine Zwaan  130 vogels 

 Toendrarietgans  17.600 vogels 

 rustgebied Kraanvogel  (geen N2000 doelsoort voor gebied) 

http://www.ebcc.info/
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Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw wordt de Grauwe Klauwier in het Bargerveen 

intensief gevolgd door onderzoekers van Stichting Bargerveen, in nauwe samenwerking met 

medewerkers en vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Over de ontwikkeling van de populatie 

Grauwe Klauwier in het Bargerveen tot 2012 is al veel geschreven (o.a. Van Berkel 1993, Esselink 

et al. 1995, Geertsma et al. 2000, Geertsma & Esselink 2002, Van den Burg et al. 2011, Geertsma 

& Waasdorp 2012, Van Duinen et al. 2013, Hemerik et al. 2015). Hierbij is verschillende keren 

opgemerkt dat het niet zeker is dat de populatie een duurzaam karakter heeft en misschien 

zelfs een sink-populatie betreft die jaarlijks van buiten het Bargerveen wordt aangevuld om 

stabiel te blijven. Volgens Hemerik et al. (2015) betrof 20% van de broedvogels in 2002-2009 

immigranten. Voor het Paapje zijn alleen gegevens beschikbaar van de jaarlijkse aantallen 

verzameld tijdens de BMP tellingen in het Bargerveen.  

 

1.2 Inrichting en beheermaatregelen in het Bargerveen 

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn er in het Bargerveen zowel grootschalige als 

kleinschalige beheer- en inrichtingsmaatregelen genomen om tot herstel van hoogveen te 

komen. Belangrijkste doel van deze maatregelen is het verhogen en stabiliseren van de 

waterstand in het gebied. Hiervoor zijn dammen van veen en leem aangelegd rondom de oude, 

deels onvergraven kern van het Meerstalblok. Daarnaast zijn grote delen van het vergraven 

Amsterdamsche Veld en delen in het Schoonebeekerveld vernat, zijn afwaterende sloten 

gedempt en is een doorgaande weg door het gebied verwijderd. Verder worden jaarlijks hoge 

grassen en bosopslag verwijderd (interne beheermaatregelen). Rondom het gebied worden 

bufferzones aangelegd voor het verder stabiliseren van de waterstand en het verminderen van 

de invloed van omliggende landbouw (aanvoer van stikstof en wateronttrekking). Een deel 

hiervan is al gereed, maar de komende jaren worden nog grote stukken ingericht. 

Als gevolg van deze maatregelen zal het centrale deel natter worden zodat vorming van actief 

hoogveen kan plaatsvinden. Door deze veranderingen zullen er verschuivingen optreden van 

planten- en diersoorten naar de randen. Zoals ook in de kerndoelen staat verwoord, moeten de 

bufferzones geschikt leefgebied gaan vormen voor een groot deel van de broedvogels, zoals 

Grauwe Klauwier, Paapje, Roodborsttapuit, Blauwborst, Porseleinhoen en Watersnip. Deze 

soorten leven van nature niet in de veenkernen, maar juist in de randzones en deze randen zijn 

dan ook nodig om de Natura2000 doelen voor deze soorten in het gebied te realiseren. 

Aangezien een deel van de bufferzones buiten de huidige Natura2000 begrenzing ligt, is het 

nog onzeker welk deel van de populaties binnen deze grenzen en welk deel van de populaties 

net buiten deze grenzen gaat broeden. Als het noodzakelijk is om de doelstellingen binnen de 

huidige Natura2000 grenzen te bereiken, zal de grenslengte tussen de hoogveenkern en de 

randzones binnen deze grenzen vergroot moeten worden. 

1.3 Vragen vanuit inrichting en beheer 

Nu de komende jaren de randzones van het Bargerveen worden ingericht en het beheer van de 

hoogveenkernen en randen wordt geoptimaliseerd, heeft beheerder Staatsbosbeheer dringend 

behoefte aan een goede, praktische vertaalslag van ecologische kennis over Grauwe Klauwier 

en Paapje naar de beheerpraktijk.  

In het kader van de uitbreidingsdoelstellingen voor Grauwe Klauwier en Paapje spelen er de 

volgende concrete vragen met betrekking tot beheer en inrichting: 

1) Zijn de uitbreidingsdoelstellingen voor Grauwe Klauwier en Paapje te realiseren in 

combinatie met herstel van het hoogveenlandschap, inclusief behoud relictpopulaties van 
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karakteristieke planten- en diersoorten én instandhoudingsdoelen van andere 

vogelsoorten? 

2) Waar liggen binnen het gebied de hoogste potenties om deze uitbreidingsdoelstellingen te 

behalen? 

3) Welke inrichtings- en beheermaatregelen moeten hiervoor worden genomen in de 

verschillende delen van het Bargerveen? 

4) Is er gebrek aan data of kennis om voor Grauwe Klauwier en Paapje concrete, praktische 

maatregelen te ontwikkelen of te optimaliseren voor het Bargerveen?  

 

Dit rapport wordt gezien als een eerste fase, waarin de populatie-ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren (2013-2016) in het Bargerveen op een rij worden gezet in vergelijking met de 

situatie voor de Grauwe Klauwier (hoofdstuk 2) en het Paapje (hoofdstuk 3) in de voorgaande 

decennia. In § 1.4 is een overzicht weergegeven van het onderzoek dat hieraan ten grondslag 

ligt. In hoofdstuk 4 wordt de reeds ontwikkelde kennis beknopt samengevat en waar mogelijk 

vertaald naar concrete adviezen. In hoofdstuk 5 worden enkele kennislacunes gedefinieerd die 

het behalen van de Natura 2000 uitbreidingsdoelstellingen momenteel bemoeilijken en wordt 

aangegeven hoe deze kennislacunes opgelost kunnen worden. 

 

 

 

 
Figuur 1.1 Een nest met 7 jongen van de Grauwe Klauwier vlak voor het ringen. Deze nesten zijn 

uitzonderlijk; meestal hebben Grauwe Klauwieren 5 of 6 jongen.  
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2 De Grauwe Klauwier 

 

2.1 Monitoring en onderzoek 

De Grauwe Klauwier (Lanius collurio) wordt al sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw intensief 

gevolgd in het Bargerveen. De exacte activiteiten (monitoring, zoeken van nesten, ringen van 

jongen, aflezen van geringde volwassen vogels, dieetonderzoek, etc.) en de intensiteit waarmee 

deze zijn uitgevoerd wisselden tussen de jaren. Hieronder wordt een kort overzicht van het 

onderzoek gegeven. 

 

Populatieonderzoek 1993 - 2016 

Sinds het begin van het onderzoek in het Bargerveen wordt jaarlijks zo nauwkeurig mogelijk het 

aantal broedparen bepaald, waarbij coördinaten van alle bekende broedplekken worden 

opgeslagen en nesten gezocht om te bepalen hoeveel jongen er uiteindelijk per paar uitvliegen. 

Als een nest tijdig is gevonden, wordt ook genoteerd hoeveel eieren er zijn gelegd en hoeveel 

er hiervan uitkomen. Daarnaast wordt jaarlijks het overgrote deel van de jonge vogels 

gekleurringd om te bepalen hoeveel procent daarvan in latere jaren terugkeert vanuit hun 

Afrikaanse overwinteringsgebieden. Van deze jongen is het gewicht en een aantal 

lichaamsmaten (biometrische gegevens) bepaald. Dergelijke gegevens zijn onmisbaar om de 

jaarlijkse schommelingen van een populatie te kunnen verklaren en om uitspraken te kunnen 

doen over in hoeverre een populatie zich in stand kan houden door eigen aanwas, of 

afhankelijk is van aanvulling van buitenaf. Aanvullend zijn jaarlijks gegevens verzameld van de 

nestplek (soort neststruik of –boom, hoogte van het nest, type habitat), van het aantal 

vervolglegsels na mislukken, en van verplaatsingen van geringde vogels binnen het Bargerveen 

of naar andere gebieden. In 2012 zijn in het kader van het “Jaar van de klauwieren” 19 volwassen 

vogels van geolocators voorzien (9 in het Bargerveen, 10 in andere terreinen) om daarmee de 

vliegroute van de vogels naar hun overwinteringsgebieden en weer terug naar hun 

broedgebieden vast te leggen. Een deel van de tot op heden verzamelde informatie uit het 

Bargerveen en referentiegebieden (o.a. Drents-Friese Wold, Drentse Aa, Ameland, Zuid-Limburg 

en Noord-Denemarken) is inmiddels gepubliceerd in tijdschriften (o.a. Geertsma et al. 2000, 

Jörgensen et al. 2013, Hemerik et al. 2015), rapporten (o.a. Nijssen et al 2014b) en in het boek 

“De grauwe Klauwier – ambassadeur voor natuurherstel” (Van den Burg et al. 2011). Deze en de 

nog niet gepubliceerde gegevens vormen een belangrijke referentie voor toekomstig 

onderzoek.   

 

Recent veldonderzoek: 2013 t/m 2016 

De vier broedseizoenen van 2013 t/m 2016 worden gebruikt om uitspraken te doen over de 

huidige vitaliteit van de populatie Grauwe Klauwieren in het Bargerveen, waarbij de resultaten 

uit eerdere jaren als referentie dienen. Het veldwerk in de afgelopen vier jaren is in vergelijking 

met voorgaande jaren beperkt geweest, zowel wat betreft de aard van de verzamelde gegevens 

als het aantal velddagen per seizoen. Bovendien is 2013 het laatste jaar geweest dat het 

overgrote deel van de nestjongen is geringd; daarna zijn alleen in 2014 nog een twaalftal nesten 

met jongen geringd. Wel zijn tot en met 2016 jaarlijks van zoveel mogelijk volwassen vogels 

(kleur)ringen afgelezen, om het beeld van de terugkeer van eerder geringde vogels zo volledig 

mogelijk te krijgen. 
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Aangezien de vergelijkbaarheid van gegevens tussen jaren afhankelijk is van de inspanning die 

is geleverd in het veld, is voor elk van de vier recente seizoenen een schatting gemaakt van het 

aantal aan klauwierenwerk bestede dagen in het Bargerveen. Bijna al het veldwerk werd te voet 

en met de fiets gedaan. Gemiddeld werd 8 uur per dag gewerkt, met variatie tussen velddagen 

afhankelijk van het weer en andere activiteiten. Veldwerk is jaarlijks uitgevoerd tussen half mei 

en augustus, waarbij de einddatum afhankelijk is van het aantal ‘actieve’ nesten. Tijdens de 

belangrijkste broedperiode (16 mei tot 31 juli) zijn gedurende de jaren 2013 t/m 2016 door de 

eerste auteur resp. 35, 44, 28 en 51 dagen besteed aan veldwerk: dat is resp. 46, 58, 37 en 67% 

(gemiddeld 52% ) van alle beschikbare dagen in deze periode. In het laatste jaar (2016) is dus 

duidelijk meer veldtijd besteed dan in elk van de drie voorgaande jaren. Dit zou voor een deel 

de verschillen in aantal broedparen t.o.v. de drie eerdere jaren kunnen verklaren, hoewel een 

(lichte) toename van de populatie wel evident lijkt. 

 

 

 
Figuur 2.1. Alle 29 nestlocaties waar in de periode 1991 t/m 1996 voedselonderzoek aan de Grauwe 

Klauwier is gedaan  

 

Voedselonderzoek 1991-1996 

Van 1991 tot en met 1996 is in het Bargerveen onderzoek uitgevoerd naar het dieet van de 

nestjongen en oudervogels, vaak begeleid met veldonderzoek naar het prooiaanbod in het 

betreffende territorium. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot en divers aanbod van grote 

prooien (grote ongewervelden en kleine gewervelden zoals hagedissen) essentieel is voor een 

hoge fitheid van de jongen en daarmee rechtstreeks invloed heeft op de overleving en 
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terugkeer van jongen naar het Bargerveen. In de periode 1991-1996 zijn tussen 2 juni en 18 

augustus bij 29 nesten 14.741 voederingen opgetekend, waarvan 9.288 minstens tot op orde-

niveau (totaal 18 ongewervelde  en 4 gewervelde ordes). De nesten liggen verspreid over het 

hele Bargerveen (Figuur 2.1), waarbij verschillende locaties (inclusief de randen) nog steeds of 

wederom bezet zijn door klauwieren: hierdoor is een vergelijking in de tijd mogelijk. Daarnaast 

zijn in deze periode honderden braakballen van oudervogels verzameld, waarvan voor een deel 

de resten op naam zijn gebracht en de prooien verdeeld in grootteklassen. Meer recent 

(periode 2010-2016) zijn in totaal 64 uitgevlogen nesten verzameld en deels geanalyseerd (15 uit 

2010 en 1 uit 2013; Nijssen et al. 2014b). Uitgevlogen nesten bevatten vaak veel prooiresten (uit 

elkaar gevallen braakballen) en zijn zeer geschikt voor voedselonderzoek.  

Resultaten uit het voedselonderzoek in het Bargerveen en andere gebieden is gepubliceerd in 

verschillende artikelen en rapporten (o.a. Nijssen & Hornman 1996, Kuper et al. 2000, Van 

Duinen et al. 2004). Alle nog niet uitgezochte nesten en braakballen zijn veilig opgeslagen voor 

eventueel vervolgonderzoek en vormen een belangrijke referentie in de tijd. 

 

2.2 Populatieontwikkeling in het Bargerveen 

Midden jaren zeventig broedden er slechts enkele paren van de Grauwe Klauwier in het 

Bargerveen (Van Dijk & Van Os 1982), maar de populatie maakte halverwege de jaren negentig 

een explosieve groei door (figuur 2.2) tot meer dan honderd broedparen (Van Berkel 1993, 

Esselink et al. 1995, Geertsma et al. 2000). Destijds was de landelijke populatie op een 

dieptepunt beland met ± 150 broedparen, zo’n 2% van de 10.000 broedparen die ons land rond 

1900 telde, en vormde het Bargerveen de enige grote populatie van Grauwe Klauwier in 

Nederland. Als gevolg van grootschalige vernattingsmaatregelen verdween er in de loop van de 

jaren ’90 veel geschikt broedhabitat en slonk de populatie in het Bargerveen naar minder dan 

40 broedparen. Het Bargerveen veranderde in korte tijd van een afwisselend gebied met veel 

plas-dras situaties naar een open gebied met grote oppervlaktes die permanent onder water 

stonden en lag een aantal jaren sterk overhoop als gevolg van het verwijderen van grote 

oppervlaktes bosopslag en vergraste stukken veen, demping van afwateringssloten en de 

aanleg van nieuwe (leem)kades, sluizen en waterbekkens. Na voltooiing van de maatregelen 

heeft het gebied tijd gehad zich te herstellen en heeft ook de populatie van de Grauwe Klauwier 

zich weer iets hersteld. Van 2004 tot en met 2012 schommelde de stand tussen de 45 en 55 

broedparen. De laatste vier jaar lijkt er sprake te zijn van een lichte maar substantiële stijging, 

vooral dankzij een toename in het Meerstalblok (figuur 2.2). 

 

Sinds de wisseling naar de 21ste eeuw heeft de Grauwe Klauwier zich ook elders in Drenthe 

weten uit te breiden, waarschijnlijk met wat hulp van jonge vogels die in het Bargerveen zijn 

opgegroeid en zich daarbuiten hebben gevestigd. Momenteel broeden er ongeveer 300 paar 

Grauwe Klauwieren in de provincie Drenthe – twee derde van de gehele Nederlandse populatie 

(voorlopige gegevens Sovon vogelatlas (www.vogelatlas.nl)) - waarvan 50 tot 60 paar in het 

Bargerveen. Het Bargerveen herbergt daarmee nog steeds een van de grootste deelpopulaties 

van ons land (Figuur 2.3).  
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Figuur 2.2 Aantal broedparen van de Grauwe Klauwier in het Bargerveen tussen 1993 en 2016, 

onderverdeeld in drie deelgebieden (bron: Stichting Bargerveen) 

 

 

 

 
Figuur 2.3 Voorlopige verspreidingsgegevens van de Grauwe Klauwier in Nederland (links) en in 

de provincie Drenthe (rechts) in de periode 2012-2015. Drenthe vormt al twee decennia het 

bolwerk voor deze soort in Nederland, waarbij het Bargerveen een grote, maar vrij geïsoleerde 

deelpopulatie herbergt. (Bron: voorlopige gegevens vogelatlas – Sovon). 
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2.2 Verspreiding en broedbiologie van de Grauwe Klauwier in het Bargerveen 

 

2.2.1 Verandering verspreiding als gevolg van hydrologische maatregelen 

In de enkele jaren geleden opgestelde Interne Kwaliteitsbeoordeling van het Bargerveen (Van 

Duinen et al. 2013) is een kaart opgenomen met de verandering van de verspreiding van de 

populatie Grauwe Klauwieren tussen 1993 en 2013 per periode van vijf jaar. Figuur 2.4 laat 

hetzelfde kaartje zien, aangevuld tot en met 2016. In delen waar grootschalige maatregelen zijn 

getroffen zijn de klauwieren verdwenen (witte en gele stippen) en successievelijk 

geconcentreerd in een aantal hotspots (oranje en rode stippen).  

In de figuur is ook te zien dat de soort sinds 2013 op nieuwe plekken is gaan broeden, zowel vrij 

kort na de maatregelen (enkele oranje en rode stippen) als in recente jaren (blauwe stippen). 

Een aanzienlijk deel van deze nieuwe locaties betreft de buitenzones van de nieuwe leemkades 

in het Meerstalblok, met name in het noordoostelijke deel. Terwijl voorheen veel klauwieren in 

het centrale deel van het veen broedden, blijken ze nu steeds meer de randen van het veen op 

te zoeken. 

Figuur 2.6 laat voor de periode 2013-2016 per jaar de verspreiding van de Grauwe Klauwier zien. 

Wat vooral opvalt is de snelle kolonisatie langs de nieuwe leemkades van het Meerstalblok, met 

name rondom het oostelijke deel en langs de noordrand van het westelijk deel. Deze toename 

is het gevolg van een toename van geschikte nestel- en foerageergelegenheid na het voltooien 

van de werkzaamheden aan deze kades. Een deel van de nestgelegenheid langs de kades is 

aangeplant (Meidoorn en Sleedoorn), de rest (met name berken, wilgen en bramen) is spontaan 

opgekomen. Bijgaande luchtfotoreeks van de omgeving van de noordelijke kade van 

Meerstalblok-oost in de periode 2002-2014 illustreert de ontwikkeling van nestgelegenheid 

goed (figuur 2.7). Op het perceel grenzend aan deze kade werden tot vlak na de eeuwwisseling 

nog suikerbieten verbouwd (med. Jans de Vries). Op ditzelfde perceel broeden sinds 2013 

jaarlijks Grauwe Klauwieren, met een opvallende toename van 1 paar in 2013 tot 5 paar in 2016. 

 

Ook vanaf de grond valt de verandering naar een rijk gestructureerd habitat direct op (figuur 

2.5 en 2.8). De synchrone ontwikkeling van een grote bloemenrijkdom in de bermen van het 

fietspad en ruige gras-, brandnetel- en distelvegetaties langs het buitentalud van de kade en de 

aanwezigheid van kale, zandige bodem, natte veenmosvegetaties, een sloot en een akker 

zorgen voor de nodige variatie in het voedselaanbod. De aanleg van enkele kikkerpoelen en 

een tijdelijke begrazing met paarden in 2012 en 2013 hebben waarschijnlijk de eerste klauwieren 

‘over de drempel geholpen’, waarna de kolonisatie in gang is gezet. Het tussentijdse kappen 

van enkele te hoog geworden loofbosjes en het vervolgens laten liggen van het snoeihout 

hebben er voor gezorgd dat nestgelegenheid hier geen beperkende factor is geworden. 

Wat verder opvalt is het weer af en toe verschijnen van broedparen in en langs de randen van 

het Amsterdamsche Veld. Hier kwam de soort tot aan de eeuwwisseling veel voor, maar 

verdween daarna snel verdween als gevolg van het verlies aan geschikt habitat door met name 

demping van enkele afvoerkanalen. Helaas lijkt de kolonisatie daar niet echt door te zetten, met 

een maximum van 4 paar in 2014  blijft het Bargerveen voorlopig bestaan uit twee 

deelpopulaties in het Meerstalblok en in het Schoonebeekerveld. Deze populaties vertonen 

overigens wel uitwisseling , zoals is te zien in figuur 8, waarin recente verplaatsingen van 

geringde jongen zijn weergegeven. Ook de aanvankelijke toename tot 5 paar in 2015 in 

Schoonebeekerveld-west lijkt niet echt door te zetten. Ondanks de toename van de 

landschappelijke variatie door vernattingsmaatregelen en begrazing (zowel koeien als schapen) 

is het onduidelijk waarom dit deel van het Bargerveen zo arm aan Grauwe Klauwieren blijft. 
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Figuur 2.4 Alle territoria van de Grauwe Klauwier in de periode 1993-2016. Wit: 1993-1997, Geel: 

1998-2002, Oranje: 2003-2007, Rood: 2008-2012, Blauw: 2013-2016. N.B. de achtergrondfoto 

(Google Earth) is gemaakt op 1 januari 2005. 
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Figuur 2.5 Buitenkant kade langs ‘Land van Koopman’ (vorige pagina, juli 2014) en buitenkant 

kade langs het fietspad aan de noordgrens van het gebied (hierboven), tussen het kantoor van 

Staatsbosbeheer en de Duitse grens (juli 2016); dit is hetzelfde gebied als in Figuur 2.6 (het 

voormalige landbouwperceel ligt links van het fietspad) 

 

 

 
Figuur 2.6 Verspreiding van de Grauwe Klauwier tussen 2013 en 2016. Wit: 2013, Geel: 2014, 

Oranje: 2015, Rood: 2016. Elke stip geeft de locatie van het laatst bekende nest weer of 

(wanneer geen nesten zijn gevonden) het centrum van het territorium. De achtergrondfoto 

(Google Earth) is van 20 april 2014 en geeft een goede indruk van de huidige mate van 

vernatting. 
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Figuur 2.7 Ontwikkeling in de tijd van een voormalig landbouwperceel langs de noordoostrand 

van het Bargerveen tot een structuurrijk en klauwiervriendelijk habitat, na uitvoering van een 

aantal inrichtingsmaatregelen. Het voormalige landbouwperceel betreft de overwegend groene 

strook, ingeklemd tussen fietspad en kade (bron: www.dotka.nl). 

 

Figuur 2.8 (volgende pagina). Landschappelijke ontwikkeling van een klauwieren-hotspot in de 

tijd op een voormalig landbouwperceel langs de noordgrens van Meerstalblok-oost, 

gefotografeerd in noordwestelijke richting vanaf de uitkijkbult aan de Duitse grens. Het perceel 

waar de klauwieren broeden is ingesloten door de buitenste kade, het fietspad, het kantoor van 

SBB (eind van de bomenrij links op de foto’s) en de uitkijkbult. Binnen het raster op de foto van 

2013 zijn op de achtergrond nog net enkele paarden te zien. Foto uit 2008 is van juli, 2010-2014 

van augustus (2008: eerste auteur, overige foto’s: Erik Bloeming). 
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Figuur 2.9 Verplaatsingskaart van 23 geringde Grauwe Klauwieren (mannen: blauw, vrouwen: 

rose) geboren in het Bargerveen in 2013 en 2014. Gele stippen zijn geboorteplekken, paarse 

stippen locaties waar de vogels in latere jaren als broedvogels zijn teruggevonden. 

Doorgetrokken lijn: 1 jaar na geboorte- of broedjaar, stippellijn: 2 of 3 jaar na geboorte- of 

broedjaar. De nummers van de individuele vogels (zie voor meer informatie tabel 4.2) staan 

naast de broedlocaties. 

 

 

Tabel 2.1 Seizoensritmiek van Grauwe Klauwieren in het Bargerveen (BV), in Drenthe (DR) en in 

Nederland (NL) in de periode 2013-2016. Eerste waarneming man en broedpaar, eerste en 

laatste velddag, 1e ei en nestjong en 1e en laatste uitgevlogen jong per jaar. Gegevens van 

eerste auteur met aanvullingen van eerste waarnemingsdata van E. Bloeming, G. Siebring en 

www.waarneming.nl. Steekproef in laatste kolom betreft alle zeker uitgevlogen paren. In 2015 

zijn geen nesten gezocht. 

JAAR VROEGSTE MAN VROEGSTE PAAR VELDBEZOEKEN NESTFASE UITVLIEGDAG NESTJONGEN 

 NL DR BV NL DR BV eerste laatste 1e ei 1e jong eerste laatste # nesten 

2013 30-apr 30-apr 30-apr (1-mei) 8-mei 9-mei 9-mei 20-aug 12-mei 30-mei 12-jun 30-jul 31 

2014 26-apr 29-apr 29-apr 30-apr 5-mei 14-mei 11-mei 17-aug ca. 21-mei ca. 6-jun ca. 20-jun 6-aug 40 

2015 2-mei 3-mei 10-mei 11-mei 13-mei 13-mei 20-mei 11-aug - -  - 0 

2016 4-mei 5-mei 6-mei 6-mei 7-mei 7-mei 20-mei 16-aug ca. 19-mei ca. 4-jun ca. 18-jun 11-aug 41 
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2.2.2 Populatiegrootte, broedsucces, reproductie en fenologie 

Tabel 2.1 geeft de aankomst weer van de broedvogels in het Bargerveen in 2013-2016, 

vergeleken met de rest van Drenthe en Nederland. In de meeste jaren kwamen de eerste vogels 

rond eind april / begin mei terug, en werden de eerste paartjes rond half mei gevormd. De 

eerste eieren in het Bargerveen werden rond half mei en de eerste jongen vanaf begin juni 

geboren, zodat vanaf half juni de eerste jongen uitvlogen. Onderzoek in eerdere jaren (1993-

2012) in het Bargerveen laat zien dat de eerste eieren jaarlijks tussen 9 mei en 28 mei zijn 

gelegd; daar valt de eerste eileg in 2013-2016 dus precies tussen. De eerste eileg en het 

uitvliegen van de eerste jongen was in 2013 opvallend vroeg in vergelijking met de overige jaren 

en ook de jongen van het laatst bekende nest vlogen dat jaar veel vroeger uit dan in 2014 en 

2016. Overigens vlogen de laatst bekende jongen in het Bargerveen ooit (in 2004) rond 20 

augustus uit. Geconcludeerd kan worden dat de fenologie van de huidige populatie niet afwijkt 

van de fenologie in de periode 1993-2012. 

Tabel 2.2 geeft per jaar het aantal broedparen, het broedsucces (aandeel paren dat minstens 1 

uitgevlogen jong produceert) en de reproductie (gemiddeld aantal jongen per succesvol paar 

en voor alle paren samen), zowel voor het hele gebied als apart voor de randzones. Voor de 

randzones zijn alle paren gebruikt die langs de randen broeden, zowel binnen als buiten de 

huidige grenzen van het Bargerveen, en vrijwel zeker gebruik maken van de buiten het (natte) 

veen gelegen percelen om er te jagen. Dit kunnen zowel droge (buitenkaadse) delen van het 

reservaat zijn als aangrenzende akkers of weilanden. De broedparen in deze randzones hebben 

hetzelfde broedsucces en gemiddeld aantal jongen als de broedparen in het centrale deel van 

het Bargerveen. 

Het jaarlijkse broedsucces in het hele gebied schommelde rond de 71-82 % en verschilt 

daarmee niet van het gemiddelde van 75% in de (stabiele) periode 2004-2012. De reproductie 

in 2013-2016 is met een gemiddelde waarde van 3,3 (bepaald op basis van relatief weinig nesten 

in 3 jaar) iets hoger dan de gemiddelde 3,1 (min.-max. 2,8 - 3,5) in de stabiele periode 2004- 

2012. Deze stijging is echter te klein om de toename in broedparen over de afgelopen vier jaar 

te verklaren. 

 

 

Tabel 2.2  Aantal broedparen, broedsucces en reproductie in het Bargerveen in 2013-2016. 

NB getallen 2013 wijken door herinterpretatie iets af van tabel 3 in Nijssen et al. 2014b. 
  

jaar gebied # paren aandeel succes gem. uitgevl.j./nest gem./paar 

2013 hele gebied 43 72% (n=43) 4,4 (n=21) 3,2 

2014 hele gebied 50 81% (n=48) 4,0 (n=11) 3,2 

2015 hele gebied 53 82% (n=50) n.v.t. n.v.t. 

2016 hele gebied 60 71% (n=56) 4,6 (n=7) 3,2 

alle jaren hele gebied 206 77% (n=197) 4,3 (n=39) 3,3 

alle jaren randzones 53 76% (n=50) 4,3 (n=12) 3,3 
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Tabel 2.3 Overzicht van in 2013 en 2014 geboren en teruggekeerde Grauwe Klauwieren in het 

Bargerveen en daarbuiten, met aanvullende informatie over o.a. periode van uitvliegen en 

aantal nestjongen in het jaar van geboorte en reproductie in het jaar van broeden. In 2015 en 

2016 zijn geen jongen geringd. 

 

 Uitgevlogen jongen                  Terugkeer van jongen 

 Bargerveen Bargerveen alle gebieden 

ringjaar totaal geringd % geringd na 1 jaar na alle jaren na alle jaren 

2013 135 96 71% 11 11% 14 15% 15 16% 

2014 162 40 25% 5 13% 8 20% 8 20% 

‘13 + ‘14 297 136 46% 16 12% 22 16% 23 17% 

‘02 –‘12 1654 1364 82,5% 139 10,2% 209 15,3% 224 16,4% 

 

 

Tabel 2.4 Alle terugmeldingen in de periode 2014-2016 van in 2013 en 2014 in het Bargerveen 

gekleurringde jongen, met aanvullende informatie over o.a. de leeftijd van de oudervogels (in 

jaren, voor zover bekend), over het aantal jongen per nest, de (berekende) uitvliegdatum en de 

sexe (man of vrouw) van de teruggekeerde jongen. Groene vlakken zijn de terugmeldjaren van 

de jonge vogels, lichtgrijs de jaren dat ze niet zijn teruggevonden, maar wel in leven waren. Een 

(x) achter de nestcode betekent geen uitvliegsucces. 

G
ER

IN
G

D
 2

0
1

3 

jong nestcode 
leeftijd  
vader 

Leeftijd 
moeder 

broedsel 
Uitvlieg 
datum 

terug  
in 2014 

terug  
in 2015 

terug  
in 2016 

sexe 

1 
m12 2 ? 5 29-jun 

m24     V 

2 niet gezien m31  M 

3 
s03 4 ? 4 13-jun 

s09 niet gezien s16 V 

4 a04   M 

5 
s16 2 ? 5 18-jun 

s06   M 

6 s01   M 

7 m23 1 ? nvt ca. 20 juli m09   M 

8 m20 ? ? 5 27-jul m17 (x) m11 (x)  M 

9 m09 ? ? 3 8-jul a01 a01  M 

10 m13 4 ? 2 15-jul niet gezien niet gezien s17 V 

11 s07 ? ? 5 19-jun niet gezien niet gezien Vroome Veld V 

12 m08 ? 1 5 1-jul m26 m08  V 

13 
s17 ? ? 5 30-jun 

s18   M 

14 niet gezien m13 m13 M 

15 m02 3 2 6 18-jul m14     V 

G
ER

IN
G

D
 2

0
1

4 

16 
a01 1 ? 4 7-jul 

n.v.t. m10  V 

17 n.v.t. niet gezien m11 (x) V 

18 a03 4 3 4 13-jul n.v.t. niet gezien m29 (x) V 

19 s03 ? ? 4 7-jul n.v.t. s12 m04 V 

20 m14 ? 1 4 13-jul n.v.t. niet gezien m10 V 

21 m20 2 ? 5 7-jul n.v.t. m30 (x)  M 

22 s09 ? 1 4 18-jul n.v.t. s04  M 

23 s06 1 ? 4 27-jun n.v.t. s09  M 
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2.2.3 Terugkeer, immigratie en emigratie 

Naast een goed broedsucces en hoge reproductie is ook voldoende overleving van jongen en 

oudervogels van belang om een populatie in stand te houden of uit te laten breiden. Voor 

adulten is de gemiddelde jaarlijkse overleving gemiddeld 54%, waarbij wordt verwacht dat deze 

slechts weinig verschilt tussen jaren (Van den Burg et al. 2011). Aan de hand van kleurringen is 

duidelijk dat in het Bargerveen Grauwe Klauwieren worden gezien die 6 tot 8 jaar oud zijn 

(figuur 2.10).  

In het eerste levensjaar varieert de overleving zeer sterk. In tabel 2.3 is voor de seizoenen 2013 

en 2014 weergegeven hoeveel van de geringde uitgevlogen jongen in latere jaren is 

teruggezien. Gemiddeld was de terugkeer van jongen naar het Bargerveen en naar overige 

gebieden met 17% vergelijkbaar met de gemiddelde terugkeer in de periode 2002-2012 (16,4%). 

De gevonden terugkeer naar het Bargerveen van 15% van in 2013 geringde jonge vogels is 

eveneens vergelijkbaar. De terugkeer uit 2014 lijkt wat hoger te zijn, maar de kleine steekproef 

laat een betrouwbare uitspraak over dit jaar niet toe. Dit betekent dat ook een verhoogde 

terugkeer (en daarmee overleving) van de jongen waarschijnlijk niet aan de orde is bij de 

recente populatietoename.  

Tabel 2.4 laat zien dat vooral jongen afkomstig uit nesten die vroeg in het seizoen succesvol 

waren na de eerste winter worden teruggevonden. Van de 23 terug gemelde jongen zijn er 19 

vóór half juli uitgevlogen. Het laatst geringde en teruggevonden jong was rond 27 juli (in 2013) 

uitgevlogen, terwijl van de 3 nesten (11 geringde jongen) die ná deze datum zijn uitgevlogen 

geen enkel jong is teruggevonden. Deze relatie tussen laat uitvliegen en de kans op terugkeer is 

eerder besproken in Van den Burg et al. (2011) en kan worden verklaard doordat late jongen te 

weinig tijd hebben om voldoende conditie op te bouwen voor de trek naar de 

overwinteringsgebieden en Afrika waarschijnlijk nooit halen.  

 

 

Figuur 2.10  Vrouw Grauwe Klauwier, 

met code Alu (links) - Geel PJ 

rechts). Dit vrouwtje is in 2010 in het 

Bargerveen uitgevlogen en tot aan 

2016 vrijwel jaarlijks teruggezien! 

Volwassen Grauwe Klauwieren 

hebben een gemiddelde jaarlijkse 

overleving van zo’n 55%; de kans 

dat een vogel de leeftijd van zes jaar 

bereikt is ongeveer 1%. 
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Zowel reproductie als overleving/terugkeer zijn vrijwel gelijk aan de eerdere periode waarin de 

populatie van de Grauwe Klauwier stabiel was (‘02-’12). Dit zou dit betekenen dat de aanvoer 

(immigratie) van klauwieren naar het Bargerveen via aanwas uit andere gebieden (immigratie) 

moet zijn toegenomen om de recente toename van de populatie van ±50 naar ±60 paar te 

kunnen  verklaren. Twee vrouwtjes die als nestjong in 2013 in de buurt van Grolloo en Amen zijn 

geringd en zich vervolgens in het Bargerveen als broedvogel hebben gevestigd, laten zien dat 

immigratie ook daadwerkelijk plaatsvindt. Dit is ook al in voorgaande jaren gebleken; uit het 

totaal aan waarnemingen in de periode 2003-2016 (248 individuen, waarvan 59% mannen) blijkt 

dat er in veel (mogelijk in alle) jaren immigratie vanuit de omgeving heeft plaatsgevonden 

(Tabel 2.5). Vrijwel altijd betreft het eerstejaars vogels, en waarschijnlijk geldt dat de vogels die 

pas op een leeftijd van 2 jaar of ouder zijn ontdekt het voorgaande jaar ook in (de directe 

omgeving van) het Bargerveen hebben gebroed, maar niet zijn ontdekt.  

Het tegenovergestelde proces, namelijk emigratie van in het Bargerveen geboren vogels naar 

andere gebieden, wordt ook vrijwel jaarlijks waargenomen (tabel 2.5). Vermoedelijk komt dit 

vaker voor dan kan worden vastgesteld, aangezien niet alle gebieden waar klauwieren broeden 

jaarlijks worden onderzocht  en sommige gebieden zijn zo onoverzichtelijk dat broedvogels 

makkelijk worden gemist. Een vrouwtje geboren in het Bargerveen in 2013 was zo´n eerder 

onopgemerkt geval. Deze geringde vogel werd pas in 2016 voor het eerst ontdekt op het 

Vroome Veld in zuidwest-Drenthe. Aangezien het Vroome Veld jaarlijks gebiedsdekkend op 

broedende klauwieren wordt onderzocht, heeft deze vrouw hoogstwaarschijnlijk in eerdere 

jaren in de nabije omgeving gebroed, waar minder intensief is gezocht. Op videobeelden die 

door Stef Waasdorp in het kader van voedselonderzoek bij het betreffende nest zijn gemaakt 

(figuur 2.11) is zelfs de cijfercode van de metalen ring te lezen, zodat eventuele twijfel over de 

herkomst kon worden uitgesloten. 

Opvallend is dat er sinds 2003 evenveel mannen als vrouwen zich buiten het Bargerveen lijken 

te vestigen, maar dat vogels die het Bargerveen binnenkomen voornamelijk vrouwen betreffen. 

Ook opvallend is dat de helft van de migrerende vogels op meer dan 40 km van het Bargerveen 

terechtkomt (tot meer dan 80 km afstand), terwijl alle binnenkomende vogels van hooguit 40 

km afstand komen, met gedurende de jaren steeds minder vogels die van kleinere en meer 

vogels die van grotere afstanden komen. 

 

 Figuur 2.11 Vrouw Grauwe Klauwier met 

links Zwart XV en rechts metalen ring 

H370043, geboren in 2013 in het 

Bargerveen, voert haar jongen in 2016 in het 

Vroome Veld in zuidwest-Drenthe. 

Screenshot van video gemaakt voor 

dieetonderzoek. 
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Tabel 2.5 Vestigingsgebied van sinds 2002 in het Bargerveen geboren en geringde jonge 

Grauwe Klauwieren (‘emigranten’) en herkomstgebied van in het Bargerveen waargenomen 

‘immigranten’  sinds 2003. D = Duits gebied. 

ringjaar geboortegebied 
1e 

wrn.jr. 
sexe vestigingsgebied leeftijd afstand (km) 

2002 

 B
a

rg
e

rv
e
e

n
 

2003 M Engbertsdijksvenen 1 33 

2003 2004 M Scholtezathe 1 8 

2004 2005 V Hertenkamp 1 54 

2005 2006 V Oosterbos-midden 1 8 

2005 2006 V Hertenkamp 1 57 

2007 2008 V Neuringe (D) 1 5 

2004 2008 M Berkenrode 4 7 

2008 2009 M Neuringe (D) 1 5 

2006 2009 V Neuringe (D) 3 7 

2007 2009 V Hertenkamp 2 55 

2009 2010  M Koelveen 1 3 

2008 2010  M Amen 2 42 

2010 2011 V Balloër Veld 1 44 

2010 2011 M Leggelderveld 1 48 

2010 2011 M Oosterschar 1 81 

2010 2012 M Dwingelderveld 2 41 

2012 2013 V Kerkhorsten 1 23 

2013 2016 V Vroome Veld 3 57 

2004 Koelveen 2005 V 

B
a

rg
e
rv

e
e

n
 

1 7 

2004 Koelveen 2006 M 2 7 

2005 Fullener Moor (D) 2007 V 2 7 

2006 Koelveen 2007 V 1 8 

2006 Koelveen 2010  V 4 6 

2009 Scholtezathe 2010  M 1 12 

2009 Berkenrode 2010  V 1 12 

2009 Tinner Dose (D) 2010  V 1 26 

2010 Klencke 2011 V 1 19 

2012 Elperstroom 2014 V 2 34 

2013 Grolloo 2014 V 1 39 

2013 Amen aanplant 2015 V 2 40 

 

 

2.3 Discussie Grauwe Klauwier 

 

2.3.1 Hoe vitaal is de populatie Grauwe Klauwieren in het Bargerveenpopulatie? 

Na een periode van sterke toename vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw, gevolgd door 

een even zo snelle afname na 1997, heeft de populatie Grauwe Klauwieren in het Bargerveen 

zich sinds 2005 gestabiliseerd tot ongeveer 50 paar. De laatste jaren neemt deze weer iets toe 

tot ± 60 paar. Gezien de Natura 2000 uitbreidingsdoelstelling tot 100 broedparen is het van 

groot belang om te weten of deze populatie ‘zelfvoorzienend’ is. Met andere woorden: is het 

geproduceerde aantal jongen en het aantal jonge en volwassen vogels dat jaarlijks terugkeert 

uit Afrika voldoende om de populatie in stand te houden en/of verder te laten groeien, of is er 

continu aanvoer van andere populaties noodzakelijk voor behoud en uitbreiding? 

Dit valt te betwijfelen op basis van de volgende eenvoudige rekensom. Uit gegevens van 2002 

t/m 2014 blijkt dat de terugkeer na 1 jaar in het Bargerveen (vanuit de overwinteringsgebieden 

in zuidelijk Afrika) bij volwassen vogels gemiddeld 54% bedraagt en bij jonge vogels tussen de 

6% en 15% ligt (Van den Burg et al. 2011). Wanneer ook de jongen worden meegerekend die 
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pas na 2 of 3 jaar in het Bargerveen worden ontdekt, en dus mogelijk in eerdere jaren als 

broedvogel zijn gemist, liggen deze percentages tussen 8% en 23%. Gemiddeld is dit 10% 

(pessimistische schatting) tot 16% (optimistische schatting) jaarlijkse terugkeer. Het door ons 

berekende jaarlijkse uitvliegsucces ligt in 2002-2016 tussen 2,7 en 3,6 jongen per jaar, met een 

gemiddelde van 3,2 jongen over de hele periode. Van ieder paartje klauwieren keren er dus 1.08 

volwassen vogels (54% van 2) en 0.3 tot 0.5 jonge vogels (10 tot 16% van 3.2) terug als 

broedvogel in het Bargerveen. Opgeteld zijn dit 1.4-1.6 vogels en dat is dus een ‘halve vogel’ te 

weinig om aan het begin van ieder broedseizoen weer een nieuw paartje te kunnen vormen. Dit 

suggereert dat de populatie van buitenaf wordt aangevuld om stabiel te kunnen blijven.  

Om de populatie wel zelfvoorzienend te krijgen of in de toekomst weer als bron te laten 

fungeren voor de omgeving moet de gemiddelde reproductie en/of de terugkeer van jonge 

vogels hoger worden. De ‘knoppen’ waar de beheerder hiervoor het makkelijkste aan kan 

draaien zijn een lagere predatiekans (aanbieden van meer goede, veilige nestgelegenheid) en 

het vergroten van de beschikbaarheid van prooien, zodat de jongen met een hoge fitheid het 

nest verlaten en naar hun overwinteringsgebieden kunnen trekken. 

 

2.3.2 Aanvoer vanuit Duitsland? 

Aangezien de reproductie en de terugkeer in 2013-2016 nauwelijks afwijkt van het gemiddelde 

in de periode 2002-2012, kan de recente populatietoename vrijwel alleen verklaard worden 

door een verhoogde aanvulling van buitenaf (immigratie). In een zelfvoorzienende populatie 

gaat de immigratie echter gepaard met een even grote mate van emigratie naar de omgeving. 

Van emigratie lijkt echter nauwelijks sprake: van de ± 1700 tussen 2002 en 2014 in het 

Bargerveen gekleurringde jonge vogels zijn er t/m 2016 slechts 18 vogels terug gemeld buiten 

het Bargerveen (Tabel 2.5). In dezelfde periode zijn slechts 10 vogels in het Bargerveen ontdekt 

die elders in Nederland waren geboren. Mogelijke aanvulling van de populatie door immigratie 

vindt dan ook waarschijnlijk vooral plaats vanuit ongeringde populaties in Duitsland die ten 

(zuid)oosten van het Bargerveen liggen op de voorjaarstrek-route. Een dergelijke aanvulling is 

indirect in de dataset te zien, door het aandeel ongeringde vogels in de populatie dat ieder jaar 

hoger is dan verwacht mag worden op basis van het aantal geringde nestjongen in de 

voorgaande jaren.  

De grote populatie in het nabijgelegen hoogveengebied “Tinner Dose” (op 30km) speelt 

vermoedelijk een belangrijke rol bij de aanvulling; hier zijn in 2009 door Stef Waasdorp zeker 42 

paartjes geteld met een opmerkelijk hoog uitvliegsucces van ca. 3.7 jongen per paar. Deze 

populatie kan heel goed een bronpopulatie zijn voor het in stand houden van de 

klauwierenpopulatie in het Bargerveen. Uitwisseling tussen Tinner Dose en Nederland is 

aangetoond nadat als proef in 2009 en 2010 ruim 120 nestjongen in het Duitse gebied zijn 

gekleurringd, waarvan vervolgens één jong in het Bargerveen (2010) opdook, één in oostelijk 

Groningen (2010) en één in zuidwest-Drenthe (2011). 

 

2.3.3. Bargerveen van gootsteenput naar bron? 

Het lijkt er dus op dat het Bargerveen een zogenaamde ‘sink’ (gootsteenput) is voor de Grauwe 

Klauwier: er komen meer vogels het gebied in dan dat er uitgaan, wat betekent dat zonder 

aanvulling van buitenaf de klauwierenpopulatie in het Bargerveen in aantal zou afnemen. Met 

deze kennis in het achterhoofd lijkt de Natura 2000 doelstelling van uitbreiding naar 100 paar 

lastig haalbaar. Maar er is hoop: gericht kleinschalig beheer in een populatie Grauwe Klauwieren 

op de noordelijke Veluwe (Doornspijkse heide) heeft ons geleerd dat het uitvliegsucces en de 

conditie van nestjongen door dergelijke maatregelen verhoogd kan worden. De maatregelen 
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betreffen een verbetering van de voedselbeschikbaarheid door middel van o.a. handmatig, 

kleinschalig plaggen rondom uitkijkposten. De hogere voedselbeschikbaarheid leidde tot een 

betere conditie van de nestjongen en daarmee tot een toename van de jaarlijkse terugkeer 

(lokale overleving), een verband dat in het Bargerveen ook tussen verschillende jaren is 

aangetoond (Van den Burg et al. 2011). Het hoge uitvliegsucces op de noordelijke Veluwe 

(jaarlijks stabiel op gemiddeld 3.7 j./pr.) in combinatie met de hoge overlevingskans door een 

goede conditie van de jongen versterken elkaar en hebben geleid tot een snelle toename van 6 

paar in 2004 tot 29 paar in 2013 (gegevens Stef Waasdorp). Deze droge heide met 

zandverstuivingen vormt weliswaar een ander landschapstype dan het Bargerveen en de 

Jeneverbesstruiken vormen een veilige nestelplek waardoor de predatiedruk lager is, maar dit 

voorbeeld laat goed zien dat door enkele simpele ingrepen zowel het uitvliegsucces als de 

conditie van de jongen kan toenemen, met een hoge terugkeer en daardoor populatiegroei als 

resultaat.  

 

 
Figuur 2.12 Jonge Grauwe Klauwier met kleurringcode HE   
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3 Het Paapje 
 

3.1 Populatieontwikkeling in het Bargerveen 

Het Paapje (Saxicola rubetra) was in de loop van de vorige eeuw een vrij algemene broedvogel 

van vochtige kruidenrijke hooilanden en duinvalleien en in mindere mate van (vochtige) heide, 

weilanden en gevarieerd middenduin (Teixera 1979). De soort was eind jaren ’70 van de vorige 

eeuw landelijk behoorlijk achteruit gegaan tot ± 1000 à 1100 paren. Hiervan broedde een groot 

deel in de kustduinen en in Drenthe (± 800-1000 paar; Van den Brink et al. 1996). In Drenthe 

kwam de soort destijds nog ‘vrijwel overal voor, met uitzondering van uitgestrekte bouwlanden, 

beboste gebieden en in bebouwde kommen’  (Van Dijk & Van Os, 1982). De dichtheden in 

stroomdalen waren echter wel beduidend hoger (1 tot 6 paartjes/100 ha) dan in heide en 

hoogveen (0,5 tot 3,5 paartjes/100 ha).  

De soort was in die tijd een vrij schaarse, maar vaste broedvogel in het Bargerveen met tussen 

1975 en 1980 jaarlijks 6 tot 11 territoria (Van Dijk & Van Os, 1982). De soort piekte, net als de 

Grauwe Klauwier, in de jaren ’90 en profiteerde waarschijnlijk sterk van de relatief kleinschalige 

herstelmaatregelen in het gebied (Figuur 3.1; uit Vermeer et al. 2015). Een decennium lang 

broedde er zo’n 20 a 25 paren, met een maximum van 35 paren in 1996, en vormde daarmee 

de op één na grootste populatie van Nederland (Van Dijk 2002). Daarna nam de soort sterk af 

en sinds 2014 is het Paapje als broedvogel uit het Bargerveen verdwenen. De grootschalige 

vernattingsmaatregelen die leiden tot habitatverlies hebben de soort waarschijnlijk de grootste 

klap gegeven, maar het is onduidelijk waarom de soort zich niet – zoals de Grauwe Klauwier – in 

lagere dichtheden in de randen of op de kruidenrijke graslanden heeft kunnen handhaven. 

 

 
  

 

 

Figuur 3.1 Trend Paapje in 1970-2013 in het Bargerveen (uit Vermeer et al. 2015) en recente 

verspreiding in Nederland (voorlopige atlas gegevens Sovon, 2016). 

 

3.2 Populatieontwikkeling in het Fochteloërveen en Dwingelderveld 

Het Fochteloërveen en het Dwingelderveld zijn andere Drentse Natura 2000 gebieden die het 

Paapje als doelsoort hebben. Het Fochteloërveen kent al in ieder geval vanaf de jaren ’70 en ’80 

van de vorige eeuw een populatie van 15 tot 25 paren (Van Dijk & Van Os, 1982). Dit aantal is 
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daarna flink toegenomen tot een maximum van 118 paar in 2010, waarna de aantallen weer 

daalden tot 80 paar in 2015 en ruim 60 in 2016. Dit is nog steeds boven de Natura 2000 

doelstelling van 60 paren (website www.hetfochteloerveen.nl, 2016), maar het einde van de 

neergaande trend lijkt nog niet in zicht. Voor de opkomst en daling lijken dezelfde factoren een 

rol te spelen als in het Bargerveen: het open, verdroogde gebied werd geschikter door 

vernatting en een toename van de variatie met oude struikheidepollen (broedgelegenheid) op 

de aangelegde veendijken. Door verdergaande vernatting en het verwijderen van boomsopslag 

voor hoogveenontwikkeling is het gebied weer minder geschikt geworden. Daarnaast zorgden 

enkele grote natuurbranden en de vergrassing die daarop volgde voor een verdere 

homogenisering van het landschap. De verwachting is dat deze veranderingen en de 

noodzakelijke intensivering van beheer zich de komende jaren verder doorzetten, waardoor de 

Natura 2000 doelstellingen voor het Paapje in gevaar komen. Bovendien verdwijnt hierdoor het 

bron-effect op nabijgelegen populaties. Met maatwerk in het beheer (behoud oude pollen 

struikheide, kappen van bomen en struiken waarbij niet teveel wordt weggezaagd) kan de 

neergaande trend wellicht deels worden gestopt (website www.hetfochteloerveen.nl, 2016). 

In het Dwingelderveld gaat de populatie in de afgelopen 35 jaar juist vooruit, mede als gevolg 

van natuurontwikkelingsprojecten, en telde 28 broedparen in 2016, wat in lijn is met de Natura 

2000 doelstelling van 25 paren in dit gebied (schr. med. H. Dekker). 

 

  
Figuur 3.2 Trend Paapje in 1976-2015 in het Fochteloërveen (website www.hetfochteloerveen.nl, 

2016) 

 

3.3 Ecologie van het Paapje 

In tegenstelling tot de Grauwe Klauwier is het Paapje in Nederland een vrij slecht onderzochte 

soort. Er zijn wel enkele losse studies (Bijlsma 1992, Van Eerde 1998, Van Duijn & Van Wijhe 

2014) in Nederland uitgevoerd, maar slechts één meerjarig onderzoek aan broedbiologie 

(Oosterveld 1999); hierin zijn echter geen jongen gewogen of geringd, waardoor er niets kan 

worden gezegd over (de relatie tussen) fitheid van nestjongen, overleving en dispersie. In het 

buitenland, vooral in de Alpen, is wel meer onderzoek uitgevoerd aan het Paapje, vooral aan 

broedsucces in relatie tot terreinbeheer. In deze paragraaf wordt een korte samenvatting van 
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enkele Nederlandse en buitenlandse studies gegeven, om grip te krijgen op de mogelijke 

problemen voor het Paapje in Natura 2000 gebieden. 

 

3.3.1 Broedperiode en potentiele reproductie  

Het Paapje komt pas eind april of begin mei uit de overwinteringsgebieden in de Sahel terug 

(Glutz von Blotzheim & Bauer 1988). Het broedseizoen is met ± 3 maanden kort in vergelijking 

met verwante soorten als Roodborsttapuit (± 7 maanden: maart-september) en Tapuit (± 5 

maanden: april-augustus), en heeft ongeveer dezelfde lengte als  de  broedperiode van de 

Grauwe Klauwier. Het Paapje kent maar 1 legsel per jaar (slechts zeer zelden een tweede legsel) 

van 5-7 eieren. De potentiële reproductie per jaar is daarmee vergelijkbaar met de Grauwe 

Klauwier (altijd 1 legsel, meestal van 5-6 eieren) en Tapuit (1 of 2 legsels van 4-6 eieren), maar is 

veel lager dan van Roodborsttapuit (2 of 3 legsels van 4-6 eieren, met nauwelijks afname in 

legselgrootte gedurende het seizoen). Paapje en Grauwe Klauwier kennen wel vervolglegsels 

wanneer er vroeg in het seizoen een nest mislukt, maar deze vervolglegsels tellen altijd minder 

eieren dan de eerste legsels. Daarnaast is de overlevingskans van jongen die laat in het seizoen 

uitvliegen voor al deze soorten is lager dan van jongen die uit de eerste legsels uitvliegen. 

 

3.3.2 Habitat, nestplaats en broedsucces 

Zowel in het gebied van de Vledder Aa (Bijlsma 1992) als op het Noordenveld bij Dwingeloo 

(Van Eerde 1998) en Geelbroek (Oosterveld 1999) bevonden zich de territoria in het typische 

habitat: kruiden- en structuurrijke vegetaties op terreindelen met een vochtgradiënt door de 

aanwezigheid van reliëf in de bodem met een vrij hoge grondwaterstand. Solitaire bomen of 

struiken zijn meestal aanwezig in de territoria, maar bosranden of gesloten houtwallen 

ontbreken (conform Glutz von Blotzheim & Bauer 1988). Paapjes broeden op of net boven de 

grond in (zeer) dichte vegetatie, zoals hoog gras of onder overjarige vegetatie (Orłowski 2004) 

en oude heidepollen. Bij de Vledder Aa bevonden zich alle 5 nesten (4 eerste legsels en één 

vervolglegsel na uitmaaien eerste nest) in een ruig sloottalud (Bijlsma 1992). Op het 

Noordenveld (Van Eerde 1998) werden 9 nesten gevonden: 3 in natuurlijke holtes van 

dichtbegroeide sloottaluds, 5 nesten goed verborgen tussen hoge vegetatie op vlakke delen 

(van boven niet zichtbaar, in 2 gevallen met een tunnel naar het nest) en 1 nest open en bloot, 

maar met de mogelijkheid dat beschutting pas na nestbouw door begrazing was verdwenen. 

Alle nesten waren gelegen binnen 3 meter van zitposten als rasterdraden, paaltjes, boompjes en 

overjarige distels.  

Er werden nooit tweede legsels na een geslaagde broedpoging vastgesteld (Bijlsma 1992, Van 

Eerde 1998, Oosterveld 1999). Elk gevonden nest van het Noordenveld bevatte 4 tot 7 eieren 

(5,6 gemiddeld), maar van de totaal 51 eieren kwamen slechts 35 eieren uit (69%) en verlieten 11 

jongen het nest uit 3 legsels (waarvan 1 vervolglegsel). De overige nesten gingen verloren door 

vernieling door vee (2), uitmaaien (1), vraat door naaktslakken (1) en onbekende oorzaak (2). 

Gemiddeld vlogen dus 3,7 jongen per succesvol broedpaar uit, maar slechts gemiddeld slechts 

1,2 voor alle 9 broedparen. Bij de Vledder Aa was het broedsucces veel hoger: alle 4 paartjes 

waren succesvol, waarbij gemiddeld 5,3 jongen per nest uitvlogen na eerste legsels en 4 jongen 

in het vervolglegsel. In het Geelbroek wisselde het broedsucces en reproductief succes sterk 

tussen jaren (letterlijk van 0 tot 100%), maar het gemiddeld aantal jongen dat tussen 1984 en 

1994 per jaar uitvloog was met 2,2 per paar (2,9 per succesvol paar) laag. Opvallend is dat er 

geen enkel verband bleek te bestaan tussen het reproductief succes en de 

populatieontwikkeling in daarop volgende jaren (Oosterveld 1999).  
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3.3.3 Dieet en voedselaanbod 

Het Paapje is een soort van structuurrijke vegetaties met een hoog aanbod van insecten. 

Prooien worden op zicht gevangen in de vegetatie en op kale of laag begroeide plekken op de 

grond, in mindere mate ook uit de lucht (Glutz von Blotzheim & Bauer 1988, Bijlsma 1992). 

Paapjes zijn oogjagers en de locaties waar binnen het territorium voedsel wordt gezocht, zijn 

sterk gerelateerd aan de aanwezigheid van uitkijkposten in de vorm van paaltjes of hoge stevige 

kruiden.  

Voedsel werd op het Noordenveld meestal binnen enkel tientallen meters van het nest 

verzameld, maar langere voedselvluchten werden ook waargenomen, waarbij geregeld 

territoriumgrenzen werden overschreden (Van Eerde 1998). Bij de Vledder Aa waren de 

foerageergebieden 0,75 tot 2,71 ha groot (Bijlsma 1992), wat overeenkomt met buitenlandse 

data (Glutz von Blotzheim & Bauer 1988). Deze territoria lagen strikt gescheiden van elkaar. Uit 

veldexperimenten blijkt dat de grootte van het benutte terreindeel afneemt en zich meer 

concentreert rondom het nest naarmate de beschikbaarheid aan voedsel toeneemt. Kleine 

territoria zijn dan ook een aanwijzing voor een hoge voedselbeschikbaarheid (Andersson 1981). 

De voedselbeschikbaarheid wordt daarbij bepaald door zowel een hoge dichtheid aan prooien 

als door voldoende uitkijkposten. 

In verhouding tot hun lichaamsgewicht (14-18 gram) voeren Paapjes opvallend grote prooien 

aan hun jongen. De gemiddelde prooilengte die aan jongen wordt gevoerd ligt rond de 12 mm 

(8-16mm) tegenover 8,5 mm voor de vrijwel even grote Roodborsttapuit (13-17 gram) (Glutz von 

Blotzheim & Bauer 1988). Van de 188 voederingen die Bijlsma (1992) waarnam, was 60% zo 

groot dat het van een afstand met telescoop op hoofdgroepen gedetermineerd kon worden.  

Belangrijkste prooigroepen waren tweevleugeligen (26%: zweefvliegen, vlees- en 

paardenvliegen, langpootmuggen), rupsen (15%), sprinkhanen (9%) en nachtvlinders (6%). Deze 

groepen komen overheen met buitenlandse data (Glutz von Blotzheim & Bauer 1988), waarbij 

het relatieve belang van elke prooigroep kan variëren tussen deelgebieden en tussen territoria. 

 

3.4 Discussie Paapje 

3.4.1 vergelijking met Grauwe Klauwier 

Ecologisch gezien is er een opvallende gelijkenis tussen Paapje en Grauwe Klauwier, in de zin 

dat beide soorten een kort broedseizoen hebben met slechts één legsel per jaar van 5-7 eieren. 

Hierdoor zijn beiden sterk afhankelijk van een hoge voedselbeschikbaarheid van vrij grote 

prooien in de zomer (eind mei t/m eind juli) en zijn ze in deze periode zeer gevoelig voor 

slechte weersomstandigheden of verstoring. Wanneer een legsel mislukt (bijvoorbeeld door 

weersomstandigheden, predatie of beheermaatregelen als integraal maaien of  te intensieve 

begrazing) is er weinig mogelijkheid om deze klap binnen het seizoen op te vangen.  

Omdat er een hoog voedselaanbod van vrij grote ongewervelden moet zijn, zijn Paapjes net als 

klauwieren gebonden aan matig voedselrijke gebieden; hier is productie van biomassa mogelijk 

zonder dat een te snelle vegetatiegroei de oogjagers in de weg zit. Ook in het buitenland komt 

de soort voor in matig voedselrijke terreinen, zoals alpenweides en uiterwaarden (Broyer 2009). 

Aangezien deze gebieden relatief snel dichtgroeien, zijn locaties maar kort geschikt tenzij ze 

door continu beheer of gebruik of door natuurlijke processen (overstroming, overstuiving) weer 

in successie worden teruggezet. Wanneer dit beheer of gebruik te intensief is dan verdwijnt de 

structuurvariatie, en daarmee broedgelegenheid en uitkijkposten; bij extensief beheer verruigt 

de vegetatie.  
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Het Paapje lijkt net als de Grauwe Klauwier een vrij plaatstrouwe soort, maar er kunnen binnen 

de grotere populaties sterke verschuivingen tussen jaren optreden, omdat de broedparen 

binnen een populatie jaarlijks clusteren rond de meest geschikte percelen.  

 

Op twee punten verschillen de soorten sterk van elkaar. Ten eerste broedt de Grauwe Klauwier 

in neststruiken en het Paapje op de grond, zodat de predatie- en verstoringsdruk verschilt en er 

ook sprake is van verschillende soorten predatoren. Ten tweede overwintert het Paapje in de 

Sahel, waardoor de populatie van deze soort waarschijnlijk meer beïnvloed wordt door 

weersomstandigheden in wintergebieden dan de Grauwe Klauwier, die in zuidelijk Afrika 

overwintert. 

 

3.4.2 Invloed van inrichtings- en beheermaatregelen 

In verschillende studies worden voldoende voedsel en variatie in vegetatiestructuur voor het 

Paapje genoemd als belangrijkste sleutelfactoren, al dan niet in relatie tot terreinbeheer en -

gebruik (Bölscher 1988, Epple 1988, Glutz von Blotzheim & Bauer 1988, Rebstock & Maulbetsch 

1988, Bijlsma 1992, Van Eerde 1998).  

Met betrekking tot beheer lijkt de belangrijkste oorzaak voor een slecht broedsucces een vroeg 

integraal maaibeheer te zijn (vóór eind juli) of een te intensieve begrazing met vee in de zomer. 

Zowel buitenlands onderzoek (Müller et al 2005, Broyer 2009) als de onderzoeken in Nederland 

(Bijlsma 1992, Van Eerde 1998) tonen aan dat maaibeheer in het broedseizoen een sterk 

negatief effect heeft op het uitvliegsucces van Paapjes. Volgens Horch & Birrer (2011) heeft 

uitrasteren van kleine stukjes grasland geen zin, aangezien hier geen Paapjes gingen broeden; 

in grote uitgerasterde stukken (± 1 ha) gingen wel meerdere Paapjes broeden.  

Het bewust verwijderen van lage boompjes en struweel voor hoogveenontwikkeling of het 

verdwijnen van hogere vegetatie door natuurbranden zorgen voor een lage beschikbaarheid 

van uitkijkposten en daarmee – ook bij een hoge dichtheid aan prooien – voor een lage 

beschikbaarheid van voedsel, waardoor een gebied ongeschikt raakt als broedgebied 

(www.hetfochteloerveen.nl 2016). 
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4 Beheeradviezen en kennislacunes 
 

4.1 Vragen vanuit het natuurbeheer 

In de inleiding is een viertal vragen gesteld die in dit hoofdstuk zullen worden beantwoord. 

1) Zijn de uitbreidingsdoelstellingen voor Grauwe Klauwier en Paapje te realiseren in 

combinatie met herstel van het hoogveenlandschap, inclusief behoud relictpopulaties van 

karakteristieke planten- en diersoorten én instandhoudingsdoelen van andere 

vogelsoorten? 

2) Waar liggen binnen het gebied de hoogste potenties om deze uitbreidingsdoelstellingen te 

behalen? 

3) Welke inrichtings- en beheermaatregelen moeten hiervoor worden genomen in de 

verschillende delen van het Bargerveen? 

4) Is er gebrek aan data of kennis om voor Grauwe Klauwier en Paapje concrete, praktische 

maatregelen te ontwikkelen of te optimaliseren voor het Bargerveen? 

 

Daarnaast is er een aantal concrete kennislacunes in de PAS-gebiedsanalyses opgenomen voor 

het Bargerveen, het Fochteloërveen en het Dwingelderveld. Samengevat zijn deze: 

a) Wat zijn de (a)biotische factoren die zorgen voor een hoge dichtheid aan Paapjes in het 

Fochteloërveen? 

b) Waarom is het aantal broedparen van Paapje en Grauwe Klauwier afgenomen in het 

Bargerveen sinds de jaren ‘90? Is er sprake van een mineralentekort in de bodem of het 

wegvallen van prooiaanbod (insectenuitbarstingen) als gevolg van vegetatiesuccessie in de 

baggervelden? 

c) Kunnen doelen voor ontwikkeling hoogveen en behoud of uitbreiding van Paapje en 

Grauwe Klauwier worden gecombineerd (bijvoorbeeld i.r.t. verwijderen opslag en 

waterpeilbeheer)? 

d) Wat is de invloed van inrichting en beheer (m.n. begrazing) van de randzones? 

 

4.2 Is hoogveenherstel te combineren met Paapje en Grauwe Klauwier? 

Hoogvenen zijn voedselarme landschapstypen en kennen weinig variatie in vegetatiestructuur. 

De hoge aantallen Paapjes en Grauwe Klauwieren stammen uit de tijd dat het Bargerveen door 

allerlei (kleinschalige) maatregelen veel heterogener was en waarschijnlijk ook voedselrijker als 

gevolg van mineralisering van veenrestanten in plas-dras situaties. Met het voortzetten van de 

hoogveenontwikkeling zal een groter deel van het Bargerveen minder geschikt worden voor 

deze soorten en zullen deze het van de randen moeten hebben. De combinatie 

hoogveenherstel, Paapje en Grauwe Klauwier is dus mogelijk, mits de randen goed worden 

ingericht en beheerd. Daarbij zijn voor Paapje de randen van natte bufferzones (inclusief taluds 

van leem- en veendijken) waarschijnlijk het meest geschikt om gericht beheer op te voeren, mits 

daar een deel van de vegetatie jaarlijks mag blijven staan. De verschillende 

bovenveengraslanden lijken wat vegetatie betreft geschikt, maar deze zijn waarschijnlijk te sterk 

ingesloten door bomen om als broedbiotoop voor Paapje te dienen. 

Met inrichting en beheer van randzones voor Paapje en Grauwe Klauwier is nog weinig ervaring. 

Wanneer er wordt gekeken naar de huidige randen van het Bargerveen valt op dat de Grauwe 

Klauwier daar wel toeneemt, maar het broedsucces niet hoog genoeg is om een duurzame 

populatie te garanderen. Hier gaat het dan ook met name om een kwaliteitsverbetering die 
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voor een groter aantal uitgevlogen jongen moet zorgen en/of een beter conditie van deze 

jongen zodat er een hoger percentage na hun eerste overwintering terugkeert. Voor het Paapje 

kan zowel herstellend hoogveen (Fochteloërveen) als inrichting van voormalige 

landbouwgronden (Dwingelderveld) in elk geval tijdelijk goed uitpakken, maar uit de data van 

de afgelopen 20 jaar blijkt dat dit succes niet gegarandeerd is. De beschikbaarheid van 

voldoende uitkijkposten en een afwisseling van open en ruige vegetatie om in te broeden en te 

foerageren is duidelijk een vereiste, maar hoe dit duurzaam is te realiseren in combinatie met 

een hoge dichtheid van prooien is nog niet goed duidelijk. 

 

4.3 Waar liggen de hoogste potenties voor Grauwe Klauwier en Paapje in het 

Bargerveen? 

De recente groei van de populatie vindt met name langs de randen plaats. De vraag doemt op 

of deze randen een hoge kwaliteit hebben en dus bewust door de Grauwe Klauwier wordt 

opgezocht of dat het suboptimale habitats zijn waar ze zich vestigen omdat er elders in het 

gebied geschikt broedhabitat is verdwenen door maatregelen. Met andere woorden, hoe 

verhoudt zich de huidige kwaliteit van de van oudsher bezette broedplekken (hoogveen, natte 

heides, bovengraslandjes) tot de kwaliteit van de nieuwe broedlocaties aan de randen van het 

gebied? En is de kwaliteit van het hele Bargerveen überhaupt wel voldoende om de Natura 

2000 uitbreidingsdoelstelling (toename naar tenminste 100 paar) te kunnen realiseren?  

Een belangrijke voorwaarde voor de in de toekomst te behalen verdubbeling van het aantal 

broedparen is dat de Bargerveenpopulatie tenminste zelfvoorzienend is. Met andere woorden: 

is de jaarlijkse aanwas van jonge vogels voldoende hoog om te compenseren voor het verlies 

door sterfte van de volwassen vogels?  

Om de inrichting van de randzones te optimaliseren, is het zeer wenselijk om de huidige 

geschiktheid van de randzones te onderzoeken. Voor de geschiktheid moet met name gedacht 

worden aan de structuur van het habitat (is er voldoende nestel- en jaaggelegenheid?) en het 

voedselaanbod (zijn er voldoende prooien te vinden gedurende het gehele broedseizoen?). 

Door de geplande aankoop en inrichting van nieuwe stukken grond aan de buitenzijde van het 

Bargerveen, die als buffer moeten dienen om uitdroging van het gebied te voorkomen, zal het 

areaal aan randzones in de toekomst toenemen (zie figuur 4.1). Hier liggen veel kansen voor 

een ecologisch verantwoorde inrichting, zodat naast de Grauwe Klauwier ook andere soorten 

kunnen profiteren zoals Paapje (uitbreidingsdoelstelling: minstens 30 paar), Nachtzwaluw, 

Blauwborst en Roodborsttapuit (instandhoudingsdoelstelling). 
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Figuur 4.1 Geplande uitbreiding van 

de bufferzones in het Bargerveen; 

zowel ten westen (blauwe delen) als 

ten oosten (mosgroene deel) zijn er 

goede mogelijkheden om de 

populatie verder uit te breiden en de 

noordelijke en zuidelijke 

‘deelpopulaties’ van de Grauwe 

Klauwier in het gebied beter te 

verbinden  (bron: Ontwerpbeheerplan 

Bargerveen, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Gerichte beheermaatregelen  

 

4.4.1 Maatregelen voor de Grauwe Klauwier 

Er vanuit gaande dat de immigratiekansen vanuit omringende gebieden de komende jaren 

gelijk blijven, moet er in het Bargerveen geïnvesteerd worden om jaarlijks minstens een half 

jong per paar extra te laten terugkeren om de populatie de kans te geven te groeien. Gerichte 

inrichting- en beheermaatregelen kunnen uitgevoerd worden in de huidige en toekomstige 

bufferzones, waar betere kansen liggen dan in het centrale deel van het Bargerveen. Een hogere 

lokale aanwas kan op de volgende manieren gerealiseerd worden: 

 

Verhoging van het uitvliegsucces door creëren meer en betere nestgelegenheid 

Grauwe Klauwieren zijn slechte nestenbouwers; de nesten zijn vrij groot en grof gebouwd, maar 

worden niet of nauwelijks verankerd aan omliggende takken. Ideale neststruiken hebben een vrij 

dichte structuur met doorns tegen predatoren, zoals bramen, meidoorn, Sleedoorn, Jeneverbes 

en rozen. In het Bargerveen is relatief weinig geschikte nestgelegenheid, waardoor ze genoegen 

nemen met alleenstaande berken of andere relatief open loofbomen. Omdat losse loofbomen 

relatief veel doorzicht hebben vallen nesten snel op voor predatoren en zijn de nesten gevoelig 

voor harde wind en regen; nesten op zulke plaatsen zijn vaak gedoemd te mislukken. Alleen 

bomen die in dichte groepjes staan, niet te sterk zijn uitgegroeid en veel blad hebben, bieden 

relatief goede bescherming tegen predatoren en extreem weer. Veel nesten in het Bargerveen 

mislukken als gevolg van predatie, scheefhangen of naar beneden vallen van nesten met eieren 

of jongen en veel broedparen hebben dan ook 2, 3 of zelfs 4 pogingen nodig om succesvol te 

zijn. 

Hoewel na mislukken meestal een nieuw nest wordt gebouwd, betekent iedere nieuwe 

broedpoging dat het vrouwtje opnieuw energie moet investeren om eieren aan te maken, zodat 

ze steeds minder eieren kan leggen. De grootte van een compleet legsel kan als gevolg van 

extra legsels afnemen van 7 eieren naar 1 ei, wat dus een behoorlijke impact kan hebben op het 
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uiteindelijke aantal in de populatie uitgevlogen jongen! Bovendien hebben jongen die vroeg in 

het seizoen uitvliegen een veel grotere kans op overleving in het eerste levensjaar. 

Investeren in meer geschikte neststruiken en -bomen is even eenvoudig als noodzakelijk om de 

kans te vergroten dat legsels bij de eerste poging slagen. Het broedsucces kan op de volgende 

manieren met beheer en inrichting worden verbeterd: 

1) Het aanplanten van jonge slee- en meidoorns langs de randen van het gebied, zoals nu 

al gebeurt op een aantal plekken. De praktijk heeft geleerd dat na circa drie jaar deze 

struiken voldoende in omvang zijn toegenomen om klauwierennesten te kunnen 

beschermen tegen predatoren (dankzij de stekels) of harde wind. Aanplant of 

ontwikkeling van losstaande (groepjes van) neststruiken levert een lagere predatiekans 

op dan aanplant in lijnvormige elementen. 

2) Een relatief eenvoudige optie is stimulering van de groei van braamstruwelen in de 

drogere delen en deze te beschermen tegen vraat en wegmaaien door ze af te 

schermen met een raster. 

3) Bomen hoger dan 3 meter in houtwallen kunnen (deels) worden gekapt zonder de 

stammen helemaal door te zagen, zodat de bladeren niet te snel afsterven en de plek 

daarmee aantrekkelijk wordt als nestplek. Snoeihout kan op hoopjes worden gegooid, 

wat vanzelf overwoekerd raakt met planten en zodoende extra camouflage voor het 

nest biedt. Hier, en op plekken waar grasland wordt uitgerasterd tegen begrazing of 

maaien, ontwikkelen relatief snel braamstruwelen. 

 

 

 
Figuur 4.2 Grauwe Klauwieren zijn vrij slechte nestenbouwers: de grote, vrij grove nesten rusten 

op takken en soms tegen de stam, maar zijn er vaak niet aan verankerd. Zeker in vrij open 

loofbomen vallen de nesten op voor predatoren en zijn ze gevoelig voor slechte 

weersomstandigheden. 
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Verhoging van de conditie van nestjongen door verbetering voedselaanbod 

Eerder onderzoek van Stichting Bargerveen heeft laten zien dat de terugkeer en dus ook de 

overleving van de jongen voor een belangrijk deel gecorreleerd is met de conditie in het nest 

(Van den Burg et al. 2011), wat een direct verband heeft met de beschikbaarheid van voedsel in 

het territorium. Deze beschikbaarheid wordt door verschillende factoren bepaald. Aangezien 

een Grauwe Klauwier maar één prooi tegelijk naar het nest vervoert bestaat een optimaal 

voedselaanbod uit een hoge dichtheid en grote variatie aan grote prooien (grote 

ongewervelden en kleine gewervelden). Hoewel klauwieren dagenlang op één goed 

beschikbare prooisoort kunnen leven (zoals junikevers, hommels of sprinkhanen), biedt een 

grote diversiteit aan prooien een garantie dat er continue prooien beschikbaar zijn in de loop 

van de dag en in de loop van het seizoen. De prooien moeten goed zichtbaar en bereikbaar 

zijn, het liefst op geringe afstand van het nest en in de buurt van uitkijkposten. 

Om deze hoge prooibeschikbaarheid te ontwikkelen, gelden de volgende vuistregels voor 

begrazing, maaien en plaggen (naar Nijssen et al. 2014a en 2014b): 

 

1) Een van de meest eenvoudige maatregelen is het plaatsen van takken, takkenbossen of 

stokken in open veld, waar wel veel prooien, maar geen uitkijkposten zijn (figuur 4.3). 

Vooral als dit enkele tientallen meters rondom potentiele nestlocaties gebeurt, kan het 

de effectieve voedselbeschikbaarheid sterk verhogen. 

2) Begrazing kan positief werken op de beschikbaarheid van voedsel, zowel omdat de 

vegetatie (deels) laag blijft, als dat mestfauna voor een aanvulling op het dieet kan 

zorgen. Werk niet met ontwormingsmiddelen of andere diermedicijnen in het veld. Bij 

een jaarrondbegrazing met vrij lage druk zijn deze medicijnen vaak niet nodig. Het is 

verstandiger om zieke dieren uit een terrein te halen dan om de hele kudde met 

medicijnen te behandelen.  

3) Werk bij begrazing met een lage graasdruk (met daarnaast aanvullende maatregelen 

om bosopslag te verwijderen) of wissel hoge en lage graasdruk af in tijd en ruimte. In 

combinatie met het uitrasteren van bestaande struwelen of plekken waar zich struweel 

kan vormen levert begrazing een zeer functionele variatie in vegetatiestructuur op. 

4) Start begrazing voorafgaand aan de aankomst van klauwieren eind april / begin mei 

(eventueel met een lagere graasdruk), en niet pas in de zomer. Hierdoor blijven delen 

van de vegetatie het gehele seizoen laag en kan de mestfauna zich sterker ontwikkelen. 

5) Raster bij begrazing potentiele nestgelegenheid als struwelen en bosjes uit. Naast 

directe vernieling van nestgelegenheid leidt begrazing vaak tot 1,5 meter hoog 

‘opgesnoeid’ struweel zonder ondergroei. Hoewel klauwieren (en andere vogels) in de 

hogere delen nog wel kunnen broeden, zijn de nesten vaak beter zichtbaar voor 

predatoren en komen na het uitvliegen de jongen vaak op de grond terecht, waar ze 

niet veilig kunnen zitten en niet via de ondergroei terug naar het nest kunnen klauteren. 

6) Maaien kan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het prooiaanbod tijdelijk verhogen 

(1 a 2 dagen), maar op iets langere termijn neemt het voedselaanbod sterk af. Maai 

hooilanden daarom niet integraal tijdens het broedseizoen, maar faseer dit beheer of 

stel het uit tot na 10 augustus, wanneer de jongen groot genoeg zijn om naar nieuwe 

plekken te trekken. Waarschijnlijk kan het maaien van een strook van 2 tot 3 meter 

rondom hagen en uitkijkposten de zichtbaarheid van prooien sterk vergroten (net als 

kleinschalig plaggen, zie hierna), zolang de rest van de vegetatie niet wordt gemaaid 

zodat voldoende prooien in het terrein behouden blijven. Delen van het hooiland 
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kunnen ook een jaar ongemaaid blijven, zodat er een afwisseling ontstaat van schralere 

en ruigere, bloemrijke plekken. Dit kan eventueel in ‘sinusbeheer’ waarbij de randen van 

de percelen onregelmatig en elk jaar met een andere curve worden gemaaid (Couckuyt 

2015; zie figuur 4.4). 

7) Kleinschalig plaggen (één tot enkele vierkante meters) rondom favoriete uitkijkposten 

als solitaire boompjes kan de bereikbaarheid en zichtbaarheid van prooien sterk 

verhogen.  

8) Verwijder bij natuurontwikkelingsprojecten niet de gehele voedselrijke bodemlaag, maar 

verwijder alleen een deel van de toplaag, varieer in afgraaf-diepte of laat de bodem 

plaatselijk intact. Deze variatie levert waardevolle gradiënten in het landschap op. 

9) Verarmen van voormalige landbouwgronden kan ook door middel van enkele jaren 

maaien en afvoeren, al dan niet in combinatie met het uitmijnen van de bodem door het 

strooien van kalk of andere bufferende stoffen. Dit leidt tot een matig voedselrijke 

situatie die veel meer prooidieren oplevert dan plaggen. In combinatie met aanvullend 

begrazen en kleinschalige ingrepen (uitrasteren, opslag verwijderen, kleinschalig 

plaggen) levert dit zeer geschikt klauwierhabitat op (zoals in het Vroome Veld, 

‘klauwierenhotspot’ in het Drents-Friese Wold). 
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Figuur 4.3 Het laten liggen van takkenbossen na snoeien van hoge boomopslag creëert direct 

uitkijkposten en broedgelegenheid. Na enkele jaren vormen zich op deze ‘rommelplekken’ vaak 

mooie braamstruwelen die duurzaam goede nestgelegenheid bieden. 

 

 
Figuur 4.4 Sinusbeheer van graslanden met eenmalige maaibeurt van het perceel (links) en een deel van 

de rand na meerdere maaibeurten (rechts). Bij dit beheer kan het grootste deel van het perceel één of 

tweemaal per jaar worden gemaaid, maar worden de randen - waar uitkijkposten voorhanden zijn in de 

vorm van paaltjes en struweel - onregelmatig in curves gemaaid. Als gevolg hiervan zijn er altijd 

structuurrijke randen met kort gemaaide, eenjarige en overjarige vegetatie structuren aanwezig (figuren 

overgenomen uit Couckuyt 2015). 
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Ontsnippering Bargerveen 

Opvallend is dat er sinds 2003 evenveel mannen als vrouwen zich buiten het Bargerveen lijken 

te vestigen, maar dat vogels die het Bargerveen binnenkomen voornamelijk vrouwen betreffen. 

Ook opvallend is dat de helft van de migrerende vogels op meer dan 40 km van het Bargerveen 

terechtkomt (tot meer dan 80 km afstand), terwijl alle binnenkomende vogels van hooguit 40 

km afstand komen, met gedurende de jaren steeds minder vogels die van kleinere en meer 

vogels die van grotere afstanden komen. Het Bargerveen lijkt daarmee steeds geïsoleerder te 

raken ten opzichte van andere broedgebieden. 

Om een goede uitwisseling tussen de klauwierenpopulatie van het Bargerveen en die van 

andere terreinen mogelijk te maken moet worden gekeken of er tussen deze populaties 

gebiedjes als ‘stepping stones’ ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld langs de Runde, het 

Koelveen, Berkenrode, Oosterbos en de veenrestanten in aangrenzend Duitsland. 

 

 

4.4.2 Maatregelen voor het Paapje 

Voor het Paapje is voor de Nederlandse situatie nauwelijks onderzoek beschikbaar wat het 

broedsucces koppelt aan beheermaatregelen. Op basis van de Nederlandse én buitenlandse 

studies kunnen echter de volgende vuistregels worden gegeven: 

 

1) Paapjes broeden in habitats met (deels) een vrij ruige vegetatie op de bodem. Zowel 

begrazing als maaibeheer moeten extensief en/of gefaseerd worden uitgevoerd en dan 

alleen buiten het broedseizoen (half mei tot eind juli), of delen van het terrein moeten 

worden uitgerasterd.  

2) Graslanden en sloottaluds mogen pas na eind juli worden gemaaid, aangezien hier de 

nesten in worden gebouwd. Wanneer de vegetatie op delen van het grasland en/of 

sloottalud over blijven staan, vormen de liggende grassen en kruiden en de nog staande 

overjarige kruiden als distel een perfecte combinatie van broedgelegenheid en 

uitkijkposten. 

3) Uitkijkposten zijn van groot belang. Op potentiele broedlocaties moeten solitaire bomen 

of struikjes blijven staan. Op plekken waar deze ontbreken is, net als voor de Grauwe 

Klauwier, het plaatsen van takken of stokken in open veld de meest eenvoudige 

maatregel.  

4) Paapjes zijn zeer plaatstrouw, in ieder geval in de overwinteringsgebieden en 

waarschijnlijk ook in de broedgebieden. De kans dat Paapjes het Bargerveen weer 

koloniseren is vrij klein zolang de andere populaties stabiel zijn of afnemen. Een 

verbinding via ‘stepping stones’ met andere gebieden waar het Paapje nog floreert 

(momenteel vrijwel alleen Dwingelderveld) kan bijdragen aan een snellere kolonisatie. 

Het is bij ons onbekend waar de soort in naburig Duitsland nog broedt. 

5) Bij het inrichten van voormalige landbouwpercelen in de randzones naar natte 

graslanden als potentieel leefgebied voor Paapjes moet het verschralen van de bodem 

zodanig plaatsvinden dat de percelen zo lang mogelijk een divers en rijk prooiaanbod 

garanderen. Jaarlijks (gefaseerd) maaien of begrazen eventueel in combinatie met 

uitmijnen kan meer prooien opleveren dan afgraven van percelen. Wat de beste 

methode is hangt af van de uitgangssituatie van bodem en hydrologie. 
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5 Kennislacunes en hoe deze op te lossen 
 

Zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven, bestaan er nog enkele grote kennislacunes over 

Grauwe Klauwier en Paapje die een optimalisatie van inrichting en beheer van de randzones 

nog niet mogelijk maken. In dit hoofdstuk staan deze kennislacunes verder uitgewerkt met 

voorstellen voor monitoring en effectmetingen aan oude en nieuwe beheeringrepen die deze 

kennislacunes kunnen oplossen. 

 

5.1 Kennislacunes Grauwe Klauwier 

De Grauwe Klauwier kent al jaren een stabiele tot licht stijgende trend in het Bargerveen. Toch 

blijkt uit onderzoeksgegevens dat de populatie al die tijd niet zelfvoorzienend is geweest; 

daarvoor vliegen er te weinig jongen per broedpaar succesvol uit het nest en/of keren te weinig 

jongen in het daarop volgende jaar terug naar het Bargerveen.  

Het lage uitvliegsucces lijkt deels te wijten aan de vrij hoge predatie in het Bargerveen, 

waarschijnlijk veroorzaakt doordat veel klauwieren in berken en wilgen (moeten) broeden in 

plaats van dichte, doorndragende struiken. Een deel van de broedparen mislukt hierdoor 

geheel, een ander deel lukt het wel om een vervolglegsel groot te krijgen, maar deze tellen 

minder jongen dan de eerste legsels. De lage kans op terugkeer kan ook deels hierdoor worden 

veroorzaakt, aangezien jongen die later uitvliegen minder tijd hebben om op te vetten voor de 

trek en daardoor een lagere overlevingskans hebben. In vergelijking met de succesvolle 

bronpopulatie op de Noord-Veluwe is het uitvlieggewicht van de jongen in het Bargerveen 

lager, waarschijnlijk doordat er net niet voldoende voedsel voorhanden is in het broedseizoen. 

Tenslotte is er een kleine kans dat er weldegelijk voldoende jongen terugkeren, maar dat deze 

net buiten het Bargerveen gaan broeden en daardoor niet worden gevonden.  

 

Kennislacunes: 

GK1) Bepaalt predatie inderdaad het lage broedsucces en uitvliegsucces in het Bargerveen en 

kan dit worden opgelost met beheermaatregelen? 

- Is in het Bargerveen het broedsucces in dichte, stevige struiken (braam, 

meidoorn/sleedoorn) hoger dan in open struweel of bomen (berk, duizendknoop, 

wilg, etc.)? 

- Welke factoren bepalen de verschillen in predatiedruk tussen de verschillende 

deelgebieden binnen het Bargerveen en tussen verschillende jaren (vorm of grootte 

neststruik, lijnvormige elementen, nabijheid bomen of bosranden, 

weersomstandigheden)?  

- Is de predatiedruk in het Bargerveen (m.n. van eerste legsels) hoger dan in 

gebieden waar de Grauwe Klauwier wel een zelfvoorzienende populatie herbergt? 

- Kan de predatiekans worden verkleind en daarmee het uitvliegsucces worden 

verhoogd door aanplant/stimuleren ontwikkeling van doorndragende struwelen in 

de randzones? 

 

GK2) Hoe groot is de invloed van de uitvliegdatum op de kans van overleving/terugkeer? 

- Is het verband tussen en uitvliegdatum en terugkeer rechtlijnig of is er een 

knikpunt? 

- Kan vroeg succesvol broeden (vóór een mogelijk knikpunt) gestimuleerd worden 

door een goede inrichting van randzones?  



41 

 

 

GK3) Kan de conditie van nestjongen worden verhoogd met specifieke beheermaatregelen die 

de beschikbaarheid van prooien verhogen? 

- Is er een effect meetbaar van het aanbrengen/stimuleren van de ontwikkeling van 

meer uitkijkposten in de buurt van geschikte nestgelegenheid? 

- Welke prooidieren zijn belangrijk bij suboptimale weersomstandigheden en hoe kan 

de dichtheid of bereikbaarheid hiervan worden verhoogd om periodes met slecht 

weer beter door te komen? 

- Is sinds de hoogtijdagen van midden jaren ’90 de voedselbeschikbaarheid lager 

geworden of is het prooiaanbod dusdanig van samenstelling veranderd dat er een 

lagere fitheid van de nestjongen mag worden verwacht? Zo ja; op welke 

veranderingen in (a)biotische factoren wijzen de veranderingen in prooiaanbod? 

- Kunnen deze maatregelen alleen aan de randen effectief worden uitgevoerd (in de 

bufferzones) of ook binnen de huidige grenzen van het Natura 2000-gebied?  

 

GK4) Verdwijnen er zodanig veel jongen of adulten ‘uit zicht’ naar naastgelegen terreinen in 

Nederland of Duitsland, waardoor de Bargerveenpopulatie toch geen ‘sink’ is? 

  

 

Monitoring en effectmeting: 

Om bovenstaande kennislacunes op te lossen moet de klauwierenpopulatie van het Bargerveen 

voor meerdere jaren goed worden gemonitord, waarbij niet alleen de broedparen worden 

geteld, maar ook nesten gezocht, meten en kleurringen van nestjongen en aflezen van 

geringde dieren (GK1). Het zoeken en aflezen moet tenminste 2 jaar ook in de omtrek van het 

Bargerveen worden uitgevoerd (GK4) om een mogelijke dispersie naar buitengebieden in de 

vingers te krijgen.  

De reeds opgebouwde dataset (1993-2016) van het Bargerveen en andere gebieden worden 

geanalyseerd op predatierisico ten opzichte van neststruik, ligging en weersomstandigheden. 

Ook voor de invloed van uitvliegdatum op terugkeer kans (GK2) kan de bestaande dataset 

worden geanalyseerd, in relatie tot fitnes van de nestjongen en weersomstandigheden tijdens 

en na de nestperiode. Extra aandacht bij het nieuwe veldwerk moet worden besteed aan de 

locaties in de randzones waar afgelopen jaren veilige nestgelegenheid is aangeplant of 

gestimuleerd, of waar tijdens de projectperiode experimenteel nieuwe broedgelegenheid wordt 

aangeboden: levert dit fittere jongen op die vroeger in het jaar uitvliegen?  

De beschikbaarheid van voedsel kan op dezelfde locaties en dezelfde manier worden bepaald 

als in de jaren ’90. Waar mogelijk kan dit worden gecombineerd met dieetonderzoek van 

Grauwe Klauwieren die er nu broeden (nestobservaties met automatische camera’s) en die daar 

in het verleden hebben gebroed (bestaande dataset en aanvullende analyse reeds verzamelde 

braakballen en nesten: zie figuur 2.1 voor spreiding). Wanneer er verschillende klauwieren 

broeden op geringe afstand van elkaar in vergelijkbare habitats kan een veldexperiment worden 

uitgevoerd met het wel of niet aanbrengen van uitkijkposten, waarbij zowel de foerageer-

efficiëntie, voederfrequentie als de fitheid van de nestjongen wordt bepaald (GK3). 

 

5.2 Kennislacunes Paapje 

Van het Paapje is in Nederland nog erg weinig bekend. Verwacht wordt dat de soort net als de 

Grauwe Klauwier afhankelijk is van een hoge voedselbeschikbaarheid in juni en juli, maar dit is 

nog niet aangetoond. Onduidelijk is of deze soort plaatstrouw is en dus wellicht moeilijk nieuwe 
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gebieden koloniseert als er geen florerende populaties in de nabijheid zijn, of dat er veel meer 

dispersie optreedt dan bij de Grauwe Klauwier.  

Wat in de weinige Nederlandse onderzoeken opvalt, is dat het broedsucces en uitvliegsucces 

tussen jaren sterk kan variëren, maar Van Eerde (1998) kon geen verband vinden tussen jaren 

met een (lokaal) hoog broedsucces of uitvliegsucces en een opgaande populatietrend in het 

daarop volgende jaar. Dit betekent dat óf de onderzoeken niet intensief genoeg of op te kleine 

schaal zijn uitgevoerd om de balans tussen uitvliegen, fitheid, overleving, immigratie en 

emigratie goed te kunnen analyseren, óf het succes in het broedseizoen wordt (of werd in de 

jaren ’90) ‘overruled’ door andere factoren, zoals sterfte en overleving in de winter in de Sahel.  

 

Kennislacunes: 

P1) Is er een verband tussen broedsucces, uitvliegsucces en populatietrend? 

- Wat is het broedsucces en uitvliegsucces van Paapjes in verschillende gebieden? 

- Is er een verband tussen fitheid van de jongen en kans op overleving/terugkeer? 

- Hoeveel immigratie of emigratie treedt op bij de verschillende populaties: is er sparke 

van uitwisseling tussen gebieden of beperken de verplaatsingen zich tussen geschikte 

locaties binnen natuurterreinen? 

- Kan de trend van de populatie worden bepaald aan de hand van de gemeten 

reproductie, overleving en migratie binnen Nederland? 

- Is er een levensfase aan te geven (ei, nestjong, zelfstandig jong na uitvliegen, 

trek/overwintering) die de huidige verschillen in krimpende en uitbreidende 

populaties 

 

P2) Welke (a)biotische omstandigheden zorgen voor een hoge beschikbaarheid van 

prooisoorten? 

- Welke prooisoorten worden er gevoerd in de verschillende habitattypen? 

- Wat zijn de ecologische eigenschappen van deze prooien en hoe zijn deze 

gerelateerd aan de (a)biotische condities van het habitat? 

- In hoeverre worden de habitats (jaarlijks) beheerd en welke invloed heeft dit op de 

prooibeschikbaarheid? 

- Wordt de prooibeschikbaarheid vooral bepaald door de dichtheid aan prooien 

(voldoende productie), of door de bereikbaarheid van deze prooien (genoeg 

uitkijkposten en gevarieerde vegetatiestructuur)? 

- Op welke plekken in het Bargerveen zijn de meest gunstige omstandigheden voor 

Paapje te ontwikkelen, gebaseerd op de ervaringen in Fochteloërveen en 

Dwingelderveld? 

 

Monitoring en effectmeting: 

Monitoring en effectmeting aan Paapjes kan niet plaatsvinden in het Bargerveen, maar wel in 

het Fochteloërveen en het Dwingelderveld. Juist het feit dat de soort in het eerste gebied vrij 

algemeen is, maar achteruit gaat en in het tweede gebied vrij schaars was, maar vooruit gaat, 

maakt het een interessante vergelijking. Voor Paapjes moet, net als voor de Grauwe Klauwier, 

de populatie meerdere jaren worden gevolgd, inclusief het meten en kleurringen van jongen en 

het aflezen van geringde adulten. Hierbij kunnen Paapjes vrij eenvoudig tijdens nestbouw of bij 

voederingen getraceerd worden. Bepaling aanbod van prooien kan met dezelfde methodiek als 

bij de Grauwe Klauwier, dieetonderzoek kan zowel met camera’s bij het nest als met observaties 

met telescoop. 
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Bijlage 1: Weerbeeld in de periode 2013-2016 
 

Het weer kan grote invloed hebben op het broedseizoen; slecht weer beïnvloedt niet alleen de 

reproductie, het vermindert ook de efficiëntie van het veldwerk, waardoor broedparen kunnen 

worden gemist. Voor het broedsucces hebben met name de temperatuur, de hoeveelheid zon 

en de neerslag (hoeveelheid regen en duur ervan) invloed. Lage dagtemperaturen 

gecombineerd met veel bewolking zorgen voor een verminderde voedselbeschikbaarheid, 

terwijl langdurige en intensieve regenval in de nestjongenfase naast  een verminderde 

voedselbeschikbaarheid ook nog eens onderkoeling van de jongen tot gevolg kan hebben. Dit 

gebeurt vooral wanneer het mannetje niet voldoende voer naar het nest kan brengen, en het 

vrouwtje gedwongen is het nest te verlaten om voedsel te zoeken. In plaats van sterfte door 

onderkoeling kan dan ook gemakkelijk sterfte door predatie plaatsvinden, als gevolg van het 

luide bedelen van de hongerige jongen.  

Omdat er in het Bargerveen geen weerstation voorhanden is en de duur en intensiteit van 

regenbuien plaatselijk nogal kan verschillen, is een nauwkeurige analyse van het weer in relatie 

tot het broedsucces niet haalbaar. Om een eventuele invloed van het weer op de aantallen en 

succes van de Grauwe Klauwieren in het Bargerveen gedurende 2013 - 2016 te vinden, worden 

de vier broedseizoenen van maand tot maand besproken, gebruik makend van temperatuur- en 

zongegevens van het dichtbijzijnde KNMI station (Hoogeveen, ruim 30km afstand) en gegevens 

van de KNMI-neerslagstations in Schoonebeek en Klazienaveen (op enkele kilometers van het 

Bargerveen). Van de beide neerslagstations zijn de maandwaarden gemiddeld, en als maat 

genomen voor de hoeveelheid neerslag in het Bargerveen. 

 

 
 

Bovenstaande figuur laat  zien dat zowel voor de gemiddelde etmaaltemperatuur als de hoeveelheid 

zonneschijn er jaarlijks behoorlijke verschillen kunnen optreden. Behalve dat de temperatuur zoals 

verwacht in de meeste maanden hoger is dan het langjarige gemiddelde van de periode 1981 - 2010, 

springen vooral de warme maanden mei en juni 2016 en juli 2014 eruit, met meer dan anderhalve graad 

verschil t.o.v. de ‘normale’ waarden. Hiertegenover staan de relatief koude maanden mei 2013 en 2015 en 
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in mindere mate augustus 2014. De hoeveelheid zonneschijn laat nog grotere verschillen zien: mei 2013, 

2014 en 2015 was relatief bewolkt, terwijl mei 2016 juist erg zonnig was. Daarentegen was juni 2015 aan de 

zonnige kant terwijl in juni 2016 de zon opvallend weinig scheen. Zowel juli als augustus was in alle vier 

de jaren aan de zonnige kant of week nauwelijks af van de ‘normale’ waarden.  

 

Onderstaande figuur laat zien dat vooral mei 2014 er uitspringt qua hoeveelheid regen; met zo’n 200mm 

viel er toen in het Bargerveen twee keer zo veel regen als in de rest van Nederland. Bijna de helft daarvan 

viel in de periode 6-12 mei, met iedere dag regen. Ook de laatste dagen van mei was het erg nat, met op 

26 mei zelfs 46mm regen. Omdat de eerste Grauwe Klauwieren pas vanaf eind mei jongen hebben (zie 

ook Tabel 1b), zal regen in mei nauwelijks invloed hebben op het broedsucces. Wel kan de hoeveelheid 

regen, in combinatie met weinig zon en lage temperaturen zoals in mei 2014, leiden tot voedseltekort en 

daardoor de eileg vertragen. In 2014 werd in ieder geval opvallend laat begonnen met broeden (Tabel 

1b), terwijl de eerste broedparen al weken daarvoor aanwezig waren. Wat betreft de neerslag in de voor 

klauwieren belangrijkste maanden juni en juli, zijn vooral  juni 2013 en 2016 aan de natte kant in 

vergelijking met ‘normale’ waarden in zowel het Bargerveen als in geheel Nederland. In 2013 viel de 

regen alleen in de tweede helft van juni, met een flinke hoeveelheid van 55mm op 20 juni. In 2016 heeft 

het vanaf 12 juni drie weken achter elkaar bijna dagelijks gerekend, maar nooit in grote hoeveelheden 

(maximaal 13mm per dag). De maand juli had alleen een uitschieter naar  beneden, in 2013, toen het twee 

keer droger was dan normaal. Augustus was alleen in 2015 veel natter dan normaal, vooral  op 15, 16 en 

17 augustus, toen gemiddeld 23mm per dag naar beneden kwam. In de rest van Nederland viel behalve 

in 2013 ook in augustus 2014 veel meer regen dan normaal.  

 

 

 

Concluderend kunnen we stellen dat op basis van de belangrijkste maanden voor het groot brengen van 

jonge klauwieren (juni en juli), alleen 2016 onder de norm zat door een combinatie van een relatief hoge 

neerslag en weinig zon in de maand juni. Ook de totale neerslagduur (alleen beschikbaar voor station 

Hoogeveen) van 91 uur in juni en juli 2016 is aan de hoge kant vergeleken met  2013, 2014 en 2015 (resp. 

55, 73 en 95 uur). 


