
   
 

   
 

 

Algemene Informatie Beheermonitoring ANOG 2021 
Waarom? 
Monitoring van vogels is onderdeel van ANLb en wordt gedaan om te bepalen in hoeverre het beheer 
in de beheereenheden doeltreffend en doelmatig is.  De monitoring richt zich op de broed- en 
wintervogels in het leefgebied Open Akkerland en de Beheerpakketten Stoppelland, 
Wintervoedselveldjes, meerjarige Vogelakker en Kruidenrijke akkerrand.   

ANOG heeft ervoor gekozen om de monitoring grondig aan te pakken om de volgende vragen te 
kunnen beantwoorden: 

1. Welke vogelsoorten en aantallen komen er voor in en rond de beheereenheid? 
2. Komen de relevante doelsoorten vaker voor in een specifieke beheereenheid dan daar 

buiten? 
3. Wat is het effect van de beheeractiviteit op het gebruik en aanwezigheid van relevante 

doelsoorten? 

Wanneer? 
Voorjaar 2021 start de vijfde monitoringsronde. De kruidenrijke akkerranden en de vogelakkers 
worden in 3 telrondes geteld. (tussen 20 -30 april, tussen 23 - 31 mei en tussen 8 - 15 juni)  

Hoe? 
De methode van de beheermonitoring is gebaseerd op het advies zoals beschreven in het rapport dat 
in 2016 is opgesteld door SOVON en de Stichting Grauwe Kiekendief. Net als de afgelopen jaren 
wordt in 2021 de helft van de beheereenheden gemonitord. Per cluster is geloot welke 
beheereenheden dit zijn in 2021. Een deel van de beheereenheden wordt ieder jaar bekeken. 
Daarnaast worden er ook vogels gemonitord in de zogenaamde referentiegebieden om dichtheden 
te vergelijken met de beheereenheden. Een referentiegebied is een vergelijkbaar gebied zonder 
beheereenheden. 1 op de 3 beheereenheden is gekoppeld aan een referentiegebied.  
De resultaten van de monitoring zullen teruggekoppeld worden met de ANLb deelnemers. 
 

Wie? 
De professionele monitoring is in 2021 uitbesteed aan SOVON. Willem van Manen, Simon Olk en 
Klaas Jager zijn de professionele tellers die dit jaar de tellingen in het veld gaan verrichten.  

Vragen? 
Voor vragen over de beheermonitoring kunt u contact opnemen met: Monique Mellema, 
Gebiedscoördinator: 06 25554875 


