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Grutto’s

in weidevogelreservaat Polder Berkmeer
Vanaf 2007 heeft Landschap Noord-Holland 18 hectare grasland in eigendom in
Polder Berkmeer nabij Obdam. De uitgevoerde beheermaatregelen hebben hier
geleid tot een sterke toename van het aantal weidevogels. Met name grutto’s
broeden sterk geconcentreerd op een verhoudingsgewijs kleine oppervlakte.
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Grutto. Foto: Andrew George.

Polder Berkmeer (gemeente
Koggenland) heeft een oppervlakte
van circa 288 hectare en bevindt
zich tussen Heerhugowaard, Obdam
en Opmeer. Het is een droogmakerij
die tussen 1633 en 1635 is droog
gelegd. De bodem bestaat uit
kleigrond. In het grootste deel van
de polder staat het water circa 60
centimeter beneden het maaiveld.
Anno 2012 is circa 85% van de oppervlakte grasland, de rest bestaat
uit bouwland en bebouwing.

Inrichting en beheer

In het kader van de ruilverkaveling
werd in 2006 in de noordoosthoek
van de polder 18 hectare toebedeeld
aan Landschap Noord-Holland
(hierna: LNH). Voor optimaal land18 ● 1

bouwkundig gebruik waren hier in
het verleden al greppels en sloten
gedempt, was het land geëgaliseerd
en het peil illegaal met 40 centimeter verlaagd. Bovendien was een
deel van het grasland gescheurd om
er kool op te kunnen verbouwen.
Toen ondergetekende het terrein in
2006 voor het eerst bezocht was de
eerste indruk dan ook niet die van
een optimaal weidevogelterrein.
Na verwerving werden een aantal maatregelen genomen om de
geschiktheid voor weidevogels te
verhogen. Zo werden de akkers
opnieuw ingezaaid met gras en de
illegale peilverlaging ongedaan gemaakt. In de winter van 2009-2010
werd op 0,75 hectare een plasdrasterreintje ingericht.

Op een, met een laag gronddijkje
omgeven deel van het grasland kan
water worden opgemalen. Tevens
werd het talud van de middensloot
flauwer gemaakt om de slootkanten
geschikter te maken als rust- en
foerageergelegenheid voor weidevogels. De percelen worden
verpacht aan een tweetal agrariërs
uit de directe omgeving en geheel
beheerd als hooiland. Er wordt gemaaid vanaf 15 juni of later indien
er nog pullen in het land zitten.
Bemesting met ruige stalmest vindt
niet jaarlijks plaats. Gaandeweg
worden de percelen nu kruidenrijker
en meer gevarieerd van structuur.
Het plas-drasterreintje wordt jaarlijks tussen begin maart en eind mei
onder een laagje van 10-20 centimeter water gezet. Om het gebied
zo open mogelijk te houden worden
de ruige delen van de plas-dras en
de rietkraag langs de middensloot
jaarlijks door de pachters gemaaid.

Ontwikkeling broedvogels

Uit gesprekken met weidevogelbeschermers bleek dat dit deel van
de polder in het verleden rijk aan
weidevogels was. Na de genoemde
intensiveringsmaatregelen was de
klad er in gekomen. Bovendien
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Plas-dras Polder Berkmeer, maart 2010. Foto: Roelf Hovinga.

bleek de toenmalige eigenaar geen
weidevogelbescherming op zijn
land te willen, waardoor aanwezige
legsels veelal verloren gingen door
werkzaamheden. In de jaren voorafgaand aan 2007 waren de aantallen
broedende weidevogels hier dan
ook laag. Zo werden er in 2003
tijdens een kartering in opdracht
van de Provincie Noord-Holland 15
territoria van in totaal zes soorten
weidevogels vastgesteld. Waarschijnlijk was het beeld ook in de
jaren 2004-2006 in grote lijnen
hetzelfde. Helaas ontbreken exacte
gegevens uit deze jaren.
Vanaf de verwerving door LNH
in 2007 werd met vrijwilligers
aangesloten bij de ‘Vrijwillige
weidevogelbescherming ObdamHensbroek e.o.’ overeengekomen
dat zij de aantallen weidevogels
bij zouden houden. Vooral door de
extreem hoge dichtheid aan grutto’s
(bij territoriumkartering bestaat dan
risico van ondertelling) is er in dit
specifieke geval voor gekozen één
keer per jaar, zo rond eind april,
een nestentelling uit te voeren. Van
soorten als scholekster, kievit en
grutto ontstaat zo een nauwkeurig
beeld van de aanwezige paren.
Aanvullend wordt door mij broed-

vogelonderzoek gedaan. Dit is met
name van belang voor de schaarsere
soorten (bijvoorbeeld zomertaling),
soorten die later tot broeden komen
(bijvoorbeeld kuifeend en visdief)
en soorten waarvan de nesten
lastiger zijn te vinden (bijvoorbeeld
tureluur en gele kwikstaart).
De resultaten van deze tellingen
waren gelijk het eerste jaar een
aangename verrassing. In de jaren
daarop nam een aantal soorten verder toe, waarbij vooral de toename
van de grutto opvallend was (zie
tabel).

De grutto uitgelicht

De stijgende lijn van het aantal
grutto’s op deze 18 hectare kan
uiteraard niet los worden gezien
van de ontwikkelingen in de ruime
omgeving. Uit gegevens van de
‘Vrijwillige weidevogelbescherming Obdam-Hensbroek e.o.’ uit de
jaren 2002-2007 blijkt dat er in de
totale Polder Berkmeer (in 2011 op
253 hectare gegevens verzameld)
jaarlijks 44-63 paar grutto’s tot
broeden komt (zie grafiek). In
2008-2012 was het aantal grutto’s
in de totale polder met 65-96
paar duidelijk hoger. Hiervan zat
gemiddeld de helft tot tweederde

op reservaatsgrond. Met andere
woorden, tot tweederde van de
grutto’s bevind zich op 7% van het
oppervlak van de polder! Overigens
zaten ook in de jaren voordat het
LNH-reservaat werd ingesteld de
grutto’s veelal geclusterd op enkele
percelen reguliere landbouwgrond.
Middels nestbescherming en het uitkeren van subsidie voor kuikenland
(jaarlijks enkele hectares) werden
(en worden) ook op reguliere landbouwgrond maatregelen genomen
om de gruttostand op peil te houden.
Het areaal aan kuikenland benaderde in oppervlakte echter nooit de
18 hectare die vanaf 2007 beschikbaar was.
Samenvattend kan gesteld worden
dat de totale aantallen grutto’s
duidelijk vooruit zijn gegaan.
Bovendien is een groot deel van de
broedparen semi-koloniaal gaan
broeden in een klein deel van de
polder. De vraag is wat ze heeft
doen besluiten om te verkassen.

Gruttopullen willen
hooiland!

De voorkeur voor het LNH-deel
van de polder komt nog sterker naar
voren wanneer gekeken wordt naar
de verspreiding van grutto-gezinnen ▶
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in de kuikenfase. In 2009 werd in
de gehele polder niet alleen het
aantal territoria van grutto’s geteld,
maar werd middels een telling van
alarmerende grutto’s met jongen
op 25 mei 2009 ook het aantal en
de verspreiding van gruttogezinnen
vastgelegd (Raes et al., 2010). Aan
de hand van een dergelijke telling
kan het bruto territoriaal broedsucces (BTS) worden berekend, een
maat voor het aantal broedparen
van grutto’s dat daadwerkelijk 1 of
meer jongen groot brengt. Overigens dient opgemerkt te worden
dat het getelde aantal territoria
lager lag dan het aantal middels
nestentellingen vastgestelde paren
(70 respectievelijk 85). Dit is, zeker
in gebieden met hoge weidevogeldichtheden, een bekend fenomeen.
Tijdens deze alarmtelling bleek een
nog sterkere voorkeur voor de 18
hectare hooiland van LNH: van de
37 getelde gruttogezinnen bevond
bijna 80% (oftewel 31 gezinnen)
zich hier. Dit is vrij eenvoudig te
verklaren door te kijken naar de
toestand van de graslanden ten tijde
van de alarmtelling. De hectares
LNH-grond waren vrijwel de enige
percelen die op 25 mei nog niet
20 ● 1

Paartje tureluurs. Foto: Han Bouwmeester.
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 antallen broedparen/territoria van weidevogels in
A
reservaat Polder Berkmeer (18 ha) in 2007-2012.

2007 2008 2009 2010
2011 2012
Krakeend			
2			
1
Slobeend
1
1
2
1
2
2
Zomertaling		
1			?
1
Kuifeend
1
+
4
+
4
2
Tafeleend					1
1
Scholekster
5
5
5
5
5
11
Kievit
14
14
12
29
18
12
Tureluur
8
3
6
11
6
10
Grutto
23
34
47
52
51
41
Visdief				
1
3
3
Gele Kwikstaart
3		1
1
2
2
						
Alleen steltlopers
50
56
70
97
80
74
Totaal
55
58
79
100
92
86

 antal territoria van de grutto in
A
Polder Berkmeer, 2002-2012.
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waren gemaaid. De 6 overige gezinnen zaten in het enige andere kleine
perceeltje niet gemaaid grasland
(1), beweide percelen (4) en pas
gemaaid grasland (1). Uitgaande
van de 70 getelde territoria zou
het BTS uitkomen op 54%, wat
mogelijk onvoldoende is om het
aantal broedparen van de grutto
op peil te houden (Nijland et al.,
in prep.; Kenniskring weidevogellandschap 2010). In hetzelfde jaar
werd echter ook de naastgelegen
polder de Lage Hoek meegenomen
in het onderzoek. Hier zou een
BTS zijn vastgesteld van 121%. Dit
wordt in de rapportage verklaard
door migratie van grutto-gezinnen
vanuit Polder Berkmeer. Mogelijk
is dit uitzonderlijk hoge aantal te
verklaren doordat niet alarmerende
grutto’s zijn genoteerd als gruttogezinnen (eigen waarneming
2009). Dit is achteraf echter niet
meer met zekerheid te achterhalen.
De in 2010 aangelegde plasdras is
waarschijnlijk van ondergeschikt
belang geweest voor de hoge
aantallen broedende grutto’s in het
LNH-reservaat. De plasdras is met
name geschikt voor in het vroege
voorjaar nét gearriveerde grutto’s

(maximaal 370 op 28 maart 2010)
om er te slapen, te poetsen, te foerageren en paren te vormen. Gruttogezinnen maken echter nauwelijks
gebruik van de plasdras. Pullen van
kieviten en tureluurs foerageren er
daarentegen wel erg graag. Zo zaten
er op 14 juni maar liefst 27 tureluurpullen op 0,75 hectare!

Veel vragen en enkele
antwoorden

Door onvolledige informatie, hiaten
in kennis en verschillen in onderzoeksmethodes zijn er nog steeds
een groot aantal open vragen. Is er
voldoende kuikenland voor grutto’s
in Polder Berkmeer? Is er op het
postzegeltje LNH-land voldoende
voedsel voor de hoge aantallen
pullen die hier recent opgroeien? Is
het BTS van grutto’s hoog genoeg
om het aantal paren op peil te
houden? Zo niet, hoe valt dan de
toename van het aantal grutto’s te
verklaren in de eerste tien jaar van
deze eeuw? Zijn er grote wijzigingen geweest in de oppervlakte
geschikt kuikenland in 2002-2012?
Was 2009 toevallig een slecht jaar
qua overleving van jonge grutto’s
of is een groot deel van de paren

●

Confrontatie van territoriale gruttomannetjes. Foto: Wim Ruitenbeek.

inderdaad naar elders vertrokken en
daardoor gemist tijdens de alarmtelling? Wordt het hierboven geschetste beeld deels vertekend door
tekortkomingen in de gebruikte
onderzoeksmethodes (meetellen
vervolglegsels bij nestentellingen
op reguliere landbouwgrond, noteren van niet alarmerende grutto’s
bij alarmtelling)? Allemaal vragen
die alleen te beantwoorden waren
geweest als in de beschreven periode jaarlijks, gestructureerd veel
meer informatie was verzameld.
Het is in ieder geval overduidelijk
dat grutto’s een sterke voorkeur
hebben voor een zo groot mogelijke
oppervlakte laat gemaaid hooiland,
een voorkeur die in de beschikbare
weidevogelliteratuur al uit den
treure is beschreven. De voordelen
hiervan zijn eveneens bekend:
minder onrust onder broedvogels
door landbouwactiviteiten, een
geschiktere structuur van de vegetatie voor foeragerende pullen en
daarmee samenhangend een hoger
aanbod aan insecten. In dat licht
bezien zou het in ieder geval aan
te raden zijn om ook op reguliere
landbouwgrond in andere delen van
de polder meer hectares grasland
te reserveren als kuikenland voor
de grutto. In de praktijk blijkt dit
echter veelal lastig te realiseren.
Recent is er, gevoed door de
voortdurende achteruitgang van
weidevogels op zowel reguliere

landbouwgrond als in weidevogelreservaten, veel discussie over weidevogelbeheer. Steeds luider klinkt
de roep om alleen nog maar in te
zetten op weidevogelbeheer in grote
(›500 hectare), optimaal ingerichte
en beheerde terreinen. In dat licht
bezien zou Polder Berkmeer niet
aan de criteria voldoen. Op zich is
het voor een beheerder natuurlijk
prachtig dat inrichting van een
reservaat zo snel zulke positieve resultaten oplevert. De vraag is echter
hoe duurzaam dit is. Het verhuizen
van weidevogels vanuit reguliere
boerengrond naar aangrenzende
reservaten kan plaatselijk een negatieve trend tijdelijk verbloemen, iets
wat misschien ook hier meespeelt.
Een zo sterke concentratie van
broedende weidevogels kan bovendien erg risicovol zijn, bijvoorbeeld
bij toenemende predatiedruk. Tegen
luchtpredatoren kunnen weidevogels zich bij hoge dichtheden veelal
juist goed weren, maar een cluster
van nesten is voor grondpredatoren
juist extra kwetsbaar. Met name in
de eifase kan in zeer korte tijd een
groot aantal nesten verloren gaan.
Indien een populatie meer gespreid
over een polder broedt heeft predatie veelal ook minder invloed.
We mogen dan momenteel meer
vragen dan antwoorden hebben,
jaarlijks komen nog steeds fraaie
aantallen grutto’s tot broeden in
Polder Berkmeer. De komende

jaren zal blijken hoe het de grutto
verder zal vergaan in deze polder.
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