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Inleiding 

Het aantal scholeksters in Nederland neemt al meer dan een kwart eeuw in zorgwekkend tempo af. 

Zowel het aantal broedvogels als het aantal overwinterende vogels laat een sterke negatieve 

ontwikkeling zien (Figuur 1).  

 

FIGUUR 1: TREND VAN HET AANTAL BROEDPAREN IN NEDERLAND VOOR VIJF SOORTEN WEIDEVOGELS. VAN DEZE 

SOORTEN HEEFT DE SCHOLEKSTER DE HOOGSTE LEVENSVERWACHTING, MAAR NEEMT OOK HET STERKSTE AF IN AANTAL 

BROEDPAREN (NETWERK ECOLOGISCHE MONITORING, SOVON VOGELONDERZOEK NEDERLAND & CBS). 

Het is nog steeds niet goed bekend wat de belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang zijn. 

Mogelijke oorzaken liggen zowel in de overwinteringsgebieden als in de broedgebieden (Figuur 2). In 

de Waddenzee en Zeeuwse Delta, de belangrijkste overwinteringsgebieden van scholeksters, zijn 

verlies van plaatareaal door plaaterosie in combinatie met zeespiegelstijging en bodemdaling, 

schelpdiervisserij en verstoringen waarschijnlijk de belangrijkste factoren die leiden tot een 

verlaagde overleving. In de broedgebieden dragen intensivering van de landbouw en/of toename van 

nestpredatie mogelijk bij aan een verlaagde reproductie.  

 

FIGUUR 2: MOGELIJKE OORZAKEN VOOR DE TERUGGANG VAN DE SCHOLEKSTER POPULATIE DIE BINNEN CHIRP 

ONDERZOCHT WORDEN.  

  

1 www.verkehrszeichen.woxikon.de 
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In het project CHIRP (Cumulative Human Impact on biRd Populations) onderzoeken we wat het effect 

van al deze verschillende invloeden is op de scholekster populatie. Met een populatiemodel bekijken 

we het relatieve belang van alle bekende factoren die het leven van de scholekster beïnvloeden, als 

ook het opgetelde effect op populatieniveau. Het onderzoek is niet alleen voor de scholekster van 

belang. De modellen worden ontwikkeld zodat ze ook op andere vogels toegepast kunnen worden. 

Veel weidevogels kennen dezelfde problematiek als de scholekster. Ze komen in vergelijkbare 

biotopen voor en zijn vaak blootgesteld aan dezelfde factoren. 

Om mogelijke factoren aan het broedsucces te kunnen relateren is het belangrijk dat we over heel 

Nederland informatie krijgen van het reproductiesucces van scholeksters, zowel in de nestfase als 

ook in de kuikenfase. Er worden al aardig wat scholeksternesten gevolgd, maar dit beperkt zich 

meestal tot de eifase (Figuur 3). De eieren bewegen niet en daarom zijn die makkelijk te volgen.  

 

FIGUUR 3: AANTAL GEMONITORDE NESTEN IN DE EIFASE EN IN DE KUIKENFASE VAN 2000 T/M 2016 (MEETNET 

NESTKAARTEN VAN SOVON VOGELONDERZOEK NEDERLAND; BOERENLANDVOGELMONITOR VAN LANDSCHAPPENNL).  

Echter, kennis van het succes tot uitkomen van eieren is maar een deel van het verhaal. Als geen van 

de kuikens overleeft is het uiteindelijke broedsucces natuurlijk alsnog nul.  Het volgen van de kuikens 

gebeurt veel minder, omdat al een dag na het uitkomen de kuikens het nest verlaten en zich vaak 

dermate goed verstoppen dat ze niet snel meer worden teruggevonden. Een groot probleem is dus 

dat we weinig weten over het succes in de kuikenfase en waar dat van afhangt, terwijl daar weleens 

een belangrijke oorzaak kan liggen van laag broedsucces (te weinig voedsel voor kuikens, of predatie 

van jongen). 

Toch is het volgen van de kuikenfase eigenlijk helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. We kunnen 

namelijk gebruik maken van het alarmgedrag van de ouders om te weten te komen of nog minstens 

één kuiken aanwezig is. Scholeksters zijn extreem territoriaal en de ouders blijven doorgaans in de 

buurt van de kuikens totdat ze vliegvlug zijn. Voor vrijwilligers is het dus mogelijk om bij te dragen 

aan het onderzoek door het volgen van scholeksternesten in de ei –en kuikenfase en de gegevens 

door te geven.  

Dit document betreft de gedetailleerde handleiding voor het volgen van individuele nesten.  
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Het meten van broedsucces: stap voor stap 
Voorbereiding 

 Scholekster hebben een relatief lange broedperiode vergeleken met andere weidevogels. De 

nestperiode kan al begin april beginnen, maar de meeste zullen begin mei beginnen met 

broeden. Over het algemeen beginnen binnenlandse broedvogels iets vroeger dan hun 

soortgenoten op de eilanden. Het broedseizoen bij scholekster kan doorgaan tot half juli en 

op de eilanden tot eind juli.  

 Zoek een broedend scholeksterpaar op een plek waar je het nest goed kunt observeren 

(boerenland, natuurgebied of in de stad).  

 Het is het makkelijkst als het scholeksterpaar geen scholeksterburen heel dichtbij heeft 

(bijvoorbeeld op hetzelfde perceel of binnen een afstand van 100-200m).  

 Als je kunt kiezen, kies dan voor een gebied waar de vegetatie laag is en het liefst ook tijdens 

het broedseizoen (de volgende twee maanden) relatief laag blijft. Dat maakt het volgen van 

de kuikens makkelijker. Hou er rekening mee dat de vegetatie op een maisakker bijvoorbeeld 

hard gaat groeien (Figuur 4). 

 

FIGUUR 4: VERSCHIL IN VEGETATIEHOOGTE BIJ HET OBSERVEREN IN DE KUIKENFASE.  

 Heb je een nest gevonden dat je graag wilt volgen, informeer de terreineigenaar over je 

voornemen en vraag om toestemming het terrein te betreden indien nodig.  

 Het zoeken naar nesten is niet zomaar toegestaan. Er zijn twee opties om de vergunning 

hiervoor te krijgen: 

o Als je vrijwilliger bent bij een van de weidevogelbeschermingsgroepen die worden 

ondersteund door een provinciale organisatie (LandschappenNL of BFVW), dan kun je 

daar een verguningsformulier krijgen om op het land te lopen.  Zij informeren je 

verder over de gedragsregels bij het zoeken naar nesten. 

o Ben je niet aangesloten bij een provinciale organisatie, dan vraag je een ontheffing 

aan bij Sovon voor het verbod op zoeken van nesten in het kader van het 

nestkaartproject. Je wordt dan geacht de bijbehorende gedragscode goed te kennen. 

In het veld 
Eifase 

 Ga naar het nest en noteer het aantal eieren (Figuur 5). Het is belangrijk dat de scholeksters 

al zijn begonnen met broeden. Daardoor weten we zeker dat er geen eieren meer bijgelegd 

worden.  

https://www.landschappen.nl/provinciale-organisaties/
http://www.friesevogelwachten.nl/nl/
https://www.sovon.nl/nl/content/registratie-nestonderzoek-aanvragen
https://chirpscholekster.nl/downloads.php
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 Scholeksters kunnen één ei per dag leggen, maar over het algemeen leggen ze elke twee 

dagen één ei.  Als je bij het eerste nestbezoek gewicht, lengte en breedte van elk ei opmeet 

en noteert kan je aan de hand van een formule uitrekenen wanneer de jongen ongeveer 

uitkomen. Voor het meten van lengte een breedte kan je het beste een schuifmaat gebruiken 

en voor het wegen een weegschaal die een gewicht van rond 40-50 gram kan wegen en op 

de milligram nauwkeurig is. Deze formule berekent de leeftijd van de eieren in combinatie 

met het gewicht. Hoe langer de eieren al bebroed zijn, hoe lichter ze worden namelijk. 

Normaal worden de eieren 25-27 dagen bebroedt. Het protocol en formulier voor de 

berekening van de legdatum vind je hier. 

 Er is ook de mogelijkheid de drijftest uit te voeren zoals beschreven in Van Paassen et al., 

1984.  

 

FIGUUR 5: SCHOLEKSTERLEGSEL MET 4 EIEREN OP EEN NOG KALE AARDAPPELAKKER ©CHIRP 

 Ga in de broedfase één tot twee keer per week op afstand kijken of er nog steeds een 

scholekster op het nest zit. Het is belangrijk om zo veel afstand als mogelijk te houden om de 

scholekster zo min mogelijk te verstoren.  

 Als het niet mogelijk is vanaf de weg te zien of één van de ouders op het nest zit, probeer je 

langzamer iets dichterbij het nest te komen en observeer je de ouders goed. Als hun nest nog 

intact is (dat betekent dat er nog minstens één ei in het nest ligt), wordt minstens een ouder 

onrustig, begint op te vliegen en je eventueel aan te vallen. Dit noem je alarmeergedrag. Je 

noteert dus dat het nest nog intact is en verlaat vervolgens weer het perceel zodat de dieren 

in rust verder kunnen broeden. 

 Als de ouders na het benaderen van het nest tot enkele meters niet alarmeren, noteer je dit 

en ga je het paar een paar dagen weer bezoeken. Alarmeren ze nog steeds niet, dan kan je 

ervan uitgaan dat het nest mislukt is. 

 Je herhaalt de bezoeken 1-2x per week tot het moment dat het nest mislukt is of de kuikens 

uit het ei zijn gekomen.  

 Als het nest mislukt is, noteer je dit ook en geef je het door. Dit zijn ook waardevolle 

informatie! 

https://www.chirpscholekster.nl/downloads.php
https://www.chirpscholekster.nl/downloads.php
https://www.chirpscholekster.nl/downloads.php
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Kuikenfase 
 Na vier weken komen de kuikens uit. Bezoek het paartje één tot twee keer per week en kijk 

weer op afstand of de ouders en/of kuikens te zien zijn.  

 Als je op afstand blijft staan voordat de ouders je opmerken, kan je vaak observeren hoe ze 

de kuikens voeren. Dat kun je het beste ’s ochtends vroeg doen, of aan het einde van de dag. 

Dan zie je vaak ook hoeveel kuikens er nog zijn. Noteer dit getal. Midden op de dag zijn de 

vogels vaak inactief en is dit lastiger. Als je de kuikens ziet kan je de leeftijd schatten (Figuur 

6). 

 Als je de kuikens niet op afstand kunt zien en je ziet wel een van de ouders voer zoeken,ga 

dan iets dichter richting de ouders. De ouders gaan alarmeren als ze jou zien als ze nog 

jongen hebben. Hou er wel rekening mee dat er individuele verschillen zijn tussen 

ouderparen in alarmgedrag. Sommige paren zullen al op 50 m afstand alarmgedrag vertonen, 

terwijl je bij anderen dichterbij zal moeten komen.  

 Als de ouders eenmaal zijn begonnen met alarmeren, doe dan geen moeite om de jongen te 

zoeken. Die zijn heel goed verstopt in de vegetatie en je zult ze niet vinden. Het alarmgedrag 

van de ouders zegt ons dat nog minstens één jong leeft.  

  

FIGUUR 6: LEEFTIJDSKLASSEN VAN DE SCHOLEKSTERKUIKENS © ASTRID KANT 

 Volg de kuikens tot ze ongeveer 5 weken oud zijn, of tot het moment dat ze vliegvlug zijn. Je 

ziet ze dan bijvoorbeeld hun eerste vliegoefeningen doen en ze zien er uit als op de foto 

(Figuur 7).  

 Als er op twee opeenvolgende bezoeken niet gealarmeerd wordt, kun je er van uitgaan dat 

de kuikens niet meer in leven zijn. Vanaf dat moment zijn geen vervolgbezoeken meer nodig. 

1 2 

4 3 

1. Donsjong, snavel zwart (~1e week)  
2. Groot donsjong, snavel met oranje (~1e -2e 
week)  
3. Begin zwart verenkleed, niet vliegvlug (~2e -
3e week) 
4. Vliegvlug (~3e-4e week) 

 



6 
 

 

FIGUUR 7: BIJNA VLIEGVLUG JONG ©TOM VOORTMAN 

Tot slot 
 Voer je waarnemingen in. Om te weten waar je de gegevens het beste kunt invoeren ga je 

naar het broedsuccesschema.  

Belangrijkste punten samengevat 
 Zorg dat je de schriftelijke toestemming hebt van de boer om op zijn land te mogen lopen en 

vraag - indien je dat nodig acht - een ontheffing aan bij Sovon om vogels in het kader van 

onderzoek te mogen verstoren.   

 Grootste omzichtigheid bij onderzoek noodzakelijk 

 Gegevens omtrent nest (aantal eieren of jongen, stadium) per bezoek noteren 

 Nacontrole van nest belangrijk om uitkomst broedpoging vast te stellen 

 Geef ook gegevens van mislukte nesten consequent door 

Voor opmerkingen of vragen, neem contact op met Magali Frauendorf 

(m.frauendorf@nioo.knaw.nl).  

 

http://www.chirpscholekster.nl/broedsucces.php
mailto:m.frauendorf@nioo.knaw.nl

