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Enkele percelen werden opnieuw in-
gezaaid met een ‘kuikenlandmeng-
sel’. Met een investering in schotten 
en pompen wisten de boeren in drie 
blokken van elk ongeveer 20 ha een 
bovenbemaling te creëren. In april 
en mei wordt het water hier hoog 
gezet. De tijdelijk hogere water-
stand heeft vrijwel geen effect op 
de grasgroei, maar werkt, zeker in 
combinatie met ruige mest aan het 
eind van de winter, als een magneet 
op de vogels. De combinatie van een 
plotseling hoog waterpeil en ruige 
mest heeft ertoe geleid dat 80% van 
de grutto’s veilig broedt op percelen 
die rust krijgen totdat de kuikens 
zijn vertrokken. Eind mei 2014 ver-
bleven hier 127 gruttogezinnen, vrij-
wel allemaal veilig totdat de kuikens 
gevlogen waren. Na het invoeren 
van het grootschalig kuikenlandbe-
heer groeide de populatie van 100 
naar 166 paar. Het aantal grutto’s 
dat met succes broedde steeg van 28 
naar 127.

In 2005 waren er eind mei 85 grut-
toparen met kuikens, in 2014 waren 
het er 338. Terwijl de soort lande-
lijk tot voorkort nog achteruitging, 
steeg het aantal gezinnen hier met 
bijna 400%. Onderhand durven we 
te geloven dat er langs de Amstel 
meer grutto’s kuikens groot brengen 
dan ooit in de afgelopen veertig of 
vijftig jaar (zie figuur 1 en 2). 

Duurzaam?
Hoe kwetsbaar is deze aanpak? De 
kracht in de Ronde Hoep ligt in 
het reservaat: dit is bestemd voor 
weidevogels en zolang de beheer-
ders het vertrouwen van de boeren 
behouden en de beruchte reservaat-
problematiek van verruiging en 
verarming van de grond weten te 
voorkomen, hebben we alle vertrou-
wen. Maar voor het overige is het 
succes te danken aan de vrijwil-
lige inspanning van de individuele 
bedrijven. Economische factoren 
zijn hierin alles bepalend. Die 

veranderen voortdurend. Niemand 
weet bijvoorbeeld wat de effecten 
van het loslaten van het melkquo-
tum over vijf of tien jaar zullen 
zijn. Het agrarisch natuurbeheer 
in de huidige vorm biedt daarom 
geen duurzaamheid. We pleiten er 
voor delen van polders die bewezen 
hebben over een lengte van jaren 
de grutto te kunnen huisvesten, 
op een duurzame manier veilig te 
stellen voor de vogels, bijvoorbeeld 
door de economische last van het 
grondbezit van de ondernemer weg 
te nemen. In 2016 starten we in 
Nederland met collectief agrarisch 
natuurbeheer. Een gouden kans 
voor een stap in de richting van par-
ticipatienatuur. Als we zoeken naar 
succes op de lange termijn is een 
volgende stap nodig. Het collectief 
in de rol van grondeigenaar?

Mark Kuiper
mark@natuurbeleven.nl

Theo Baas

Vroegeling is een kleine winterannuel. Dat wil zeggen 
dat de plant kiemt in de herfst en voor de winter een 
wortelrozet vormt en vroeg in het voorjaar bloeit. 

Kenmerken
Vroegeling is een lid van de familie der kruisbloemigen. 
De rozet heeft spatelvormige, behaarde bladeren. Vanaf 
februari tot in mei kunnen we de plant bloeiend aan-
treffen. Ze bloeit met één of meerdere onbebladerde 
stengels met kleine witte bloemen. De kroonbladeren 
zijn opvallend diep ingesneden, waardoor het lijkt alsof 
de plant acht kroonbladen heeft in plaats van vier. 
Hierdoor onderscheidt zij zich van vrijwel al haar andere 
familieleden. Alleen het veel zeldzamer grijskruid deelt 
dit kenmerk. Na de bloei vormt vroegeling platte vruch-
ten die op lange stelen schuin afstaan. Erophila komt 
van het Griekse er (voorjaar of vroeg) en phile (houden 
van). Verna betekent ‘in het voorjaar’. Vroegeling is een 
bescheiden plant die door haar vroege bloei toch wel 
opvalt, vooral op plaatsen waar ze massaal groeit. 

Ecologie
Vroegeling is een van oorsprong Euraziatische soort die 
zich wereldwijd in de gematigde streken heeft gevestigd. 
Het is een plant van open, droge, zonnige standplaatsen. 
De plant is algemeen op de hogere zandgronden en in 
de duinen. Daarbuiten is hij in allerlei verschillende milieu-
typen te vinden zoals akkers, moestuinen, plantsoenen 
en begraafplaatsen, bovenop muurtjes, zandige wegber-
men, langs spoorwegen en in het stedelijk gebied. Het 
schoffelen van plantsoenen is bevorderlijk voor de soort, 
omdat daardoor een geschikt kiemingsmilieu ontstaat. 
Vroegeling is in de regel een zelfbestuiver (bestuiving 
vindt al in de knop plaats). Hierdoor ontstaan afzon-
derlijke populaties die op kleine kenmerken van elkaar 
verschillen.

Verspreiding en trend
In Noord-Holland is vroegeling vooral een plant van de 
duinen en het Gooi. Buiten deze gebieden komt zij op 
allerlei hierboven genoemde plaatsen voor. De plant ont-
breekt in de zeekleigebieden, met uitzondering van zan-
dige wegbermen en spoorwegen. Het kaartje suggereert 
een afname in de droogmakerijen en een toename in het 
stedelijk gebied. Dit is zeer waarschijnlijk een inventari-
satie-effect, omdat de wegbermen in het landelijk gebied 
tijdens latere inventarisaties nauwelijks meer zijn beke-
ken, terwijl de belangstelling voor planten in het stedelijk 
gebied flink is toegenomen. Het tijdstip van inventariseren 
is ook van groot belang voor zo’n vroege bloeier als vroe-
geling, omdat de plant na de zaadvorming afsterft. 
Theo Baas
baas0828@planet.nl

●  Foto: Theo Baas

●  De verspreiding van            
vroegeling in Noord-Holland.

Noord-Hollandse planten
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●  Figuur 1. Aantal gruttogezinnen in de Ronde Hoep en de Bo-
venkerkerpolder, eind mei. Na tien jaar een groei van 400%. 
2006 was een gunstig jaar doordat het de hele maand mei 
regende en er laat werd gemaaid. Reservaat met hoog peil 
werd gestart in 2008, collectief beheerplan SNL in 2010. 

●  Figuur 2. Het percentage van de gruttopopulatie dat eind mei 
met kuikens aanwezig is. In de reeks 2005-2007 is te zien dat 
de weersomstandigheden alles bepalend zijn. In de jaren 2005 
en 2007 kon vroeg gemaaid worden en deden de vogels het 
slecht. In 2006 kon er pas laat gemaaid worden en wisten de 
vogels daarvan te profiteren. Na 2009 lijken de resultaten min-
der afhankelijk van het weer. Het ongunstige jaar 2012 levert 
nog altijd een goede score.

●  Luchtfoto van de Ronde Hoep in mei: ongemaaid betekent 
rood van de veldzuring. Foto: Harm Botman.
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