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OORZAKEN VAN DE AFNAME VAN WEIDEVOGELS De Gierzwaluw 

Oorzaken afname van weidevogels 
Frank van Groen 

Intensivering landbouw 
De intensivering van de landbouw wordt vaak als hoofdoorzaak aangewezen van de 
achteruitgang van boerenlandvogels in het algemeen en weidevogels in het bijzon
der. Een groot deel van de intensivering is mogelijk geworden door ruilverkavelin
gen, waarbij percelen werden samengevoegd, waterpeilen verlaagd en overhoekjes 
verdwenen. 
Sinds de tweede wereldoorlog hebben we een gestaag toegenomen intensivering van 
het boerenland in Nederland gezien. Dit pakte aanvankelijk voor een aantal soorten 
weidevogels deels positief uit omdat meer voedsel beschikbaar kwam. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om Scholekster, Kievit en Grutto. Andere soorten die gedijen in exten
sief beheerde vochtige graslanden en moerassige gebieden als Kemphaan stierven 
nagenoeg uit als broedvogel of verdwenen vrijwel zoals de Watersnip. 
De laatste jaren nemen ook de eerder genoemde Scholekster, Kievit en Grutto in rap 
tempo af. De afname van voedsel voor de vogels, met name voor de kuikens, is een 
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belangrijke oorzaak. Weidevogels als 
Kievit, Grutto, maar ook Wilde Eend 
krijgen tegenwoordig te weinig jongen 
groot om de populatie op peil te houden. 
Het probleem zit in de kuikenfase en ligt 
dus in Nederland. De kuikens van deze 
soorten zijn voor hun voedsel groten
deels afhankelijk van insecten. 
De enige soorten die profiteerden van 
de intensivering van de weilanden zijn 
graseters. Ganzen springen het meest in 
het oog, maar ook een minder opvallen
de soort als de Krakeend nam spectacu
lair toe. 
Ook verandering van grondgebruik heeft 
bijgedragen aan de afname van weide
vogels. Het gaat dan om bebouwing van 
gebieden ten behoeven van woningen, 
bedrijven en wegaanleg. Daarnaast heb
ben ook de aanleg van bossen en verrui
ging van graslanden in natuurgebieden 
ertoe bijgedragen dat weidevogels zijn 
afgenomen. 

Bovengenoemde ontwikkelingen worden 
hieronder kort nader toegelicht. 

In het overgebleven agrarische gebied, 
nog steeds het grootste deel van Neder
land, betekende de intensivering van het 
boerenland in grote lijnen: 

➔ Samenvoegen van kleine percelen tot 
grotere percelen. 

➔ Minder kleine landschapselementen. 
➔ Een lagere waterstand. 
➔ Instellen van onderbemalingen. 
➔ Egalisering. 
➔ Toegenomen bemesting. 
➔ Gebruik van drijfmest, mestinjectie en 

sleepslangen. 
➔ Graslandverbetering. 
➔ Eerder, vaker en grootschaliger 

maaien. 
➔ Minder boeren met veel meer vee. 
➔ Minder begrazing door koeien (zero

grazing). 
➔ Intensieve begrazing met grote kud

des rundvee. 
➔ Grootschalige import van veevoer. 
➔ Toedienen van landbouwgif. 

Samenvoegen van kleine percelen tot grotere percelen 
Vooral bij ruilverkavelingen zijn kleine percelen samengevoegd voor grotere een
heden die met grote machines efficiënter zijn te bewerken. Hierdoor zijn minder 
perceelranden en sloten in het landschap aanwezig. Juist op dergelijke overgangen 
zijn mogelijkheden voor wilde flora en fauna. 

Minder kleine landschapselementen 
Met name bij ruilverkavelingen zijn veel kleine landschapselementen verdwenen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om heggen, knotbomen en boomgaarden bij boerderijen. Veel 
sloten zijn bij herinrichting van landbouwgebieden gedempt. Ook perceelscheidingen 
als heggen en overhoekjes verdwenen veelal. In verband met noodzakelijke capaciteit 
voor waterberging zijn in sommige polders bredere sloten en waterpartijen aange
legd. 

Een lagere waterstand 
Om eerder landerijen te kunnen bewerken met grote en zware machines zijn wa-
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terstanden verlaagd. Mede hierdoor is het groeiseizoen verlengd, met dito toename 
van productie van gewas tot gevolg. Een onbedoeld gevolg is extra bodemdaling en 
verhoogde CO2 uitstoot, met name in veenweidegebieden. Daarnaast zitten door de 
drogere bodem wormen dieper in de grond en zijn daardoor moeilijker bereikbaar als 
voedsel voor weidevogels. 

Instellen van onderbemalingen 
Op plaatsen waar geen integrale waterstandsverlaging mogelijk was hebben boeren 
toestemming verkregen om zogenaamde onderbemalingen te realiseren. Lokaal is dan 
sprake van een lager waterpeil, met bovengenoemde voor- en nadelen tot gevolg. 

Egalisering 
Door het egaliseren van percelen grasland en het verdwijnen van greppels is micro
reliëf verloren gegaan. Hierdoor is de begroeiing in veel graslandpercelen eentoniger 
geworden. 

Toegenomen bemesting 
Door het toedienen van meer mest werd productie van de hoeveelheid gras gestimu
leerd. Vanwege de enorme groei van de veestapel is dierlijke mest op grote schaal 
beschikbaar in Nederland. Omdat hierdoor de in Europa geldende regels voor maxi
male bemesting per ha dreigden te worden overschreden heeft Nederland door slim 
lobbywerk een uitzonderingspositie weten te verkrijgen, de zogenaamde derogatie. 
De derogatie is ingegaan sinds in Europees verband nieuwe mestwetgeving is gaan 
gelden per 1 januari 2006. 
Volgens de Europese Nitraatrichtlijn mag in alle Europese lidstaten niet meer dan 170 
kg stikstof uit dierlijke mest per hectare grond worden opgebracht. Hierop is voor een 
aantal landen een uitzondering gemaakt, onder een aantal voorwaarden. Dit betreft 
anno 2013 Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en 
een deel van België en Italië. De melkveehouders in die landen mogen 250 kg stikstof 
uit dierlijke mest op een hectare voedergrasland gebruiken. De reden waarom in deze 
landen een uitzondering gemaakt wordt, heeft te maken met de hogere opbrengst van 
het grasland en het grotere verlies van stikstof (in de vorm distikstof) naar de lucht. 
Beide zijn het gevolg van een gematigd klimaat, met veel regen en een relatief natte 
bodem. Aan de derogatie is de opdracht verbonden de effecten ervan te monitoren en 
jaarlijks te rapporteren. 
Door de aanwezigheid van veel voedingsstoffen op de percelen gaan planten die 
snel groeien overheersen ten koste van langzamer groeiende soorten. In de eentoni
ger vegetatie met minder kruiden leven minder insecten. De grote hoeveelheid gras 
belemmert kuikens van weidevogels in hun bewegingsvrijheid. 

Gebruik van drijfmest, mestinjectie en sleepslangen 
Om uitstoot van schadelijke stoffen, met name stikstofoxiden, tegen te gaan, is 
mestinjectie bedacht. Vloeibare mest wordt in de bodem ingebracht. De bodem wordt 
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Om de populatie in stand te houden moeten Veldleeuweriken minimaal tweemaal succesvol broeden, iets wat 
fysiek onmogelijk is in intensief beheerd grasland 

daartoe met messen opengesneden. Deze drijfmest wordt tegenwoordig in toenemende 
mate met sleepslangen door loonwerkers op de percelen uitgereden. De sleepslang 
verbindt de mestkelder onder de stal met de percelen waar de mest moet worden 
uitgereden. Dit is efficiënter dan tientallen malen met een trekker tussen mestkelder 
en velden op en neer te rijden. Het gebruik van drijfmest pakt niet gunstig uit voor 
weidevogels. Door mestinjectie droogt de toplaag uit en wordt te hard om te kunnen 
foerageren voor steltlopers. Ook zijn er minder wormen beschikbaar (Onrust et al, 
2019). 

Gras landverbetering 
Oud grasland, grasland dat er al jaren zo bij ligt, is zeldzaam geworden, en veelal 
beperkt tot natuurgebieden. Om een zo hoog mogelijke productie te bewerkstelligen 
nemen boeren hun toevlucht tot het regelmatig scheuren van grasland en opnieuw 
inzaaien met hoog productieve soorten als Engels raaigras. 
Wanneer een grasland wordt gescheurd en opnieuw ingezaaid neemt de beschikbaar
heid van wormen met wel 900/o af (Onrust et al, 2019). Na dergelijke maatregelen 
wordt veel landbouwgif gebruikt wat de beschikbaarheid van voedsel voor vogels in 
de vorm van insecten en wormen nog eens ernstig terug brengt. 

Minder boeren met veel meer vee 
Door het sluiten van bedrijven en het overnemen van mestrechten en land door 
collega-boeren is al decennia lang sprake van een afname van het aantal boeren. De 
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boeren die overblijven zijn sterk gemechaniseerd en hebben veel meer land en vee 
dan voorheen. Boeren met meer dan 150 melkkoeien zijn tegenwoordig geen uitzon
dering meer. 

Eerder, vaker en grootschaliger maaien 
Als gevolg van klimaatverandering begint het voorjaar steeds vroeger. Onder in
vloed van de hogere temperatuur in het voorjaar begint het gras eerder te groeien, 
geholpen door de overvloedige aanwezigheid van meststoffen en de al vroeg in 
het voorjaar drogere en dus warmere bodem, als gevolg van de ten behoeve van de 
landbouw lage waterstand. De eerste snede vindt hierdoor steeds vroeger in het jaar 
plaats, soms al eind april. 
Bij grootschalig maaien wordt over het algemeen geen rekening gehouden met wei
devogels. Er is sprake van maaien over grote aaneengesloten oppervlaktes, met een 
brede maaibalk en hoge snelheid, vaak door loonwerkers, soms zelfs in het donker. 
Op percelen waar vooral gestuurd wordt op frequent maaien en een hoge grasop
brengst hebben weidevogels nauwelijks kans hun broedcyclus succesvol te volbren
gen. 

Minder begrazing door koeien (zero-grazing) 
Koeien komen steeds minder in de wei. Dat is efficiënter. Het maaien van het gras en 
het naar de stal brengen levert 300/o meer grasopbrengst op. 

Intensieve begrazing met grote kuddes rundvee 
Wanneer koeien wel in de wei komen gaat het vaak om grote kuddes die in korte 
tijd een perceel afgrazen. Nesten van weidevogels hebben op een dergelijk perceel 
nauwelijks kans op overleven. 

Grootschalige import van veevoer 
De hoeveelheid vee is in Nederland zo groot dat ons eigen grondgebied veel te klein 
is om dit vee te voeden. Import van veevoer is de enige mogelijkheid een dergelijk 
grote veestapel te handhaven. Hiermee worden extra nutriënten aangevoerd. Het 
veevoer dat uit het buitenland komt is vaak vervuild met landbouwgif en dat komt 
via mengvoederbedrijven terecht in krachtvoer voor de Nederlandse veestapel. 

Toedienen van landbouwgif 
Op verschillende wijzen komen een aantal soorten landbouwgif in grote hoeveelhe
den terecht in grasland, het biotoop van weidevogels. Nederland is binnen Europa 
een van de landen die de meeste bestrijdingsmiddelen per hectare gebruiken. 
Om ongewenste kruiden in het grasland te bestrijden wordt (te veel) gebruik gemaakt 
van herbiciden, gif dat bepaalde kruiden doodt (dicotylenspuit). Na droogte ontstaan 
soms kale plekken waar soorten als Paarse dovenetel en Vogelmuur groeien. Vanwe
ge angst voor verlies aan grasopbrengst wordt dan vaak naar de gifspuit gegrepen. 
Als alternatief voor ploegen spuiten agrariërs daarnaast planten dood met glyfosaat 
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(Roundup), met geelgroene velden tot gevolg. Waterleidingbedrijven beklagen zich 
over het middel omdat het veel te veel in het grond- en drinkwater voorkomt. De 
grote sterfte onder bijen heeft waarschijnlijk ook van doen met glyfosaat omdat het 
de darmflora van insecten aantast. Dat ook weidevogels worden benadeeld is heel 
goed mogelijk. 
Recent onderzoek toonde aan dat grote hoeveelheden landbouwgif via over het land 
verspreide mest in het weiland ecosysteem terecht komen (Buijs Et Samwel-Mantingh, 
2019). Het gaat hierbij om insecticiden, herbiciden, fungiciden, biociden, antibiotica 
en ontwormingsmiddel. Het gif zit vooral in veevoer en stro dat via de mest van het 
vee op het land terecht komt. 
Zo wordt veel gif gebruikt bij de teelt van soja en graan, ingrediënten van kracht
voer. Bovendien krijgen koeien vaak ontwormingsmiddel en antibiotica toegediend. 
In koeienvlaaien op het land zijn daarom tegenwoordig vaak geen of zeer weinig 
insecten zoals kevers aanwezig. 
Het grootschalige gebruik van landbouwgif heeft zijn tol geëist van insectenpopula
ties. Zelfs in natuurgebieden zijn insecten sterk afgenomen. 

Kanttekeningen intensivering in Amsterdamse regio 
Al deze ontwikkelingen hebben ook in de Amsterdamse regio plaatsgevonden, al is de 
mate van intensivering minder geweest dan in veel andere gebieden in Nederland. Zo 
is in Amstelland en Waterland op veel plaatsen nog steeds sprake van een oorspron
kelijk verkavelingspatroon. 
Veel boerderijen in de Amsterdamse regio zijn gelukkig nog grondgebonden en wei
nig afhankelijk van krachtvoer van elders. Dergelijk krachtvoer is vaak afkomstig uit 
verre buitenlanden, draagt bij aan ontbossing, afname van biodiversiteit, veroorzaakt 
veel CO2 uitstoot en bevat ook nog eens voor insecten en dus ook voor weidevogels 
schadelijk landbouwgif. 

Predatoren 
Door verdroging, verparking en verstedelijking van het landschap zijn meer mogelijk
heden ontstaan voor een aantal predatoren van weidevogels. Reintje de vos springt 
daarbij het meest in het oog. Ook huiskatten, reigers, ooievaars, marterachtigen, 
kraaien en meeuwen kunnen jonge weidevogels eten. Soorten als Hermelijn, Wezel, 
Zilvermeeuw en Kokmeeuw zijn afgenomen. Reigers en kraaien zijn er niet veel meer 
dan twintig jaar geleden. Ooievaar en Kleine Mantelmeeuw namen toe. Predatoren 
zijn van alle tijden en gezonde populaties weidevogels kunnen wel wat hebben. Pre
datie in al kwijnende populaties versnelt natuurlijk het uitsterfproces. 
Bestrijding van Vossen en uitrasteren met schrikdraad van goede weidevogelpercelen 
heeft lokaal tot verhoging van het broedsucces van weidevogels geleid. 

Beleid 
Bestuurders in Nederland hebben in grote lijnen de intensivering van de landbouw 
geïnitieerd en ondersteund, mede door efficiënt lobbywerk van de agrarische indu-
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strie. Verreweg het grootste deel van de agrarische productie wordt tegenwoordig 
geëxporteerd tegen lage wereldmarktprijzen. 
Aan de andere kant vereist de Europese Vogelrichtlijn dat de populaties en leefgebie
den van alle boerenlandvogels in stand worden gehouden en hersteld. De aanhouden
de afname van natuurwaarden in agrarisch gebied, het grootste deel van Nederland, 
geeft aan dat de balans zoek is. Het bevoegd gezag heeft hier een schone taak om met 
effectief beleid deze balans te herstellen. 

Agrarisch natuurbeheer 
Om de achteruitgang van weidevogels het hoofd te bieden en subsidiestromen vanuit 
de Europese en landelijke overheid te stroomlijnen zijn in heel Nederland agrarische 
natuurverenigingen opgericht. 
Veel maatregelen die in het kader van agrarisch natuurbeheer worden toegepast heb
ben maar beperkt resultaat gehad. Effectief weidevogelbeheer is gebiedsgericht op een 
aanzienlijk oppervlak, liefst op hele polders, en wordt uitgevoerd over een reeks van 
jaren. Dat gebeurt maar weinig. Veel vergoedingen gelden voor een klein oppervlak en 
voor een beperkt aantal jaren. 
Een aantal maatregelen uit het verleden heeft onvoldoende rendement gehad. Zo 
heeft zogenaamd legselbeheer grote nadelen. Het opsporen en markeren van nesten 
van weidevogels vormt een bedreiging voor het broedsucces op zich. Onderzoek heeft 
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Een jonge Grutto, zoals hier in de Belmermeer, kan alleen maar groot worden als er voldoende insecten zijn. 
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uitgewezen dat het predatierisico van nesten door nestbezoek wordt verhoogd met ca 
150/o per bezoek (Oosterveld et al, 2014). 
Door het uitstellen van maaien kunnen jonge weidevogels veilig groot worden in 
zogenaamd kuikenland, maar dan moeten er wel kruiden staan en insecten leven. Ook 
moet de grasmat door overbemesting niet te dicht zijn. 
Door de aanleg van een plasdras en het tijdelijk verhogen van de waterstand, in 
combinatie met uitgesteld maaibeheer, kunnen weidevogels worden aangetrokken en 
tot broeden worden verleid. Als dit niet gebeurt in geschikt habitat met voldoende 
voedsel helpt dit echter niet mee om de trend te keren. Hooguit leidt dit dan tot een 
herverdeling van de nog aanwezig weidevogels in een gebied. 
Jarenlang verschralen van overbemest grasland door minder te bemesten (en alleen 
met ruige stalmest zonder landbouwgif) kan leiden tot een ijlere grasmat, meer krui
den, meer insecten en daarmee een geschikt habitat voor weidevogels. Dit betekent 
wel een lagere grasopbrengst, iets waar veel boeren niet aan willen omdat ze bang 
zijn voor minder inkomsten. 

Model Amstelland 
In Amstelland, onder de rook van Amsterdam, zijn de afgelopen jaren goede resulta
ten behaald met weidevogels in Polder de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder. Hier 
zijn de aantallen weidevogels al jaren grosso modo stabiel (Van Groen, 2020). 
Wel zijn vergeleken met de jaren zeventig grote verschuivingen in dichtheid opge
treden in de Ronde Hoep. Kwamen Grutto's aanvankelijk mooi verspreid in het hele 
gebied voor, tegenwoordig broeden ze vooral geconcentreerd in het centraal in de 
polder gelegen reservaat. Bij de ruilverkaveling (2006) in de polder (1182 ha) is hier 
een 165 ha groot reservaat ingericht (in beheer bij Landschap Noord-Holland). Het re
servaat kent een hoge waterstand, wordt onderhouden door boeren en pas na 15 juni 
gemaaid. Er wordt alleen ruige mest uitgereden, tot maximaal 170 kg per ha per jaar. 
In de praktijk zit de mestgift hier ruim onder. In het grootste deel van het omringende 
gangbare boerenland is de mestgift aanzienlijk hoger, tot 250 kg per jaar, en wordt 
ook drijfmest uitgereden. In het reservaat broeden aardig wat Veldleeuweriken en tal 
van andere weidevogels. 
De boeren in de Ronde Hoep verbouwen geen mais en alle mest die geproduceerd 
wordt door de veestapel blijft in grote lijnen in het gebied. Het gaat hier dus om zo
genaamde grondgebonden landbouw. Het toedienen van krachtvoer uit externe bron 
is beperkt. 
Op kleinere schaal zijn er ook blokken grasland in de Bovenkerkerpolder die op een 
dergelijke manier beheerd worden, met hoogwatersloten, minder mestgift en zelfs het 
inzaaien van kruiden, zonder direct een reservaat te zijn. 
Cruciaal voor de goede resultaten in Amstelland is een goed contact tussen boeren 
en agrarisch collectief, een gebiedsgerichte aanpak, de vinger aan de pols en koers 
houden. Door verschraling op de weidevogelpercelen (door mindere bemesting) is de 
grasmat hier ijler en kruidenrijker. De hoge waterstand trekt de vogels aan. 
Binnen een modern melkveebedrijf kan maar een beperkt deel van het land beheerd 
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worden als kruidenrijk grasland. Onderzoek wees uit dat melkveebedrijven gangbare 
graskuil voor 250/o kunnen vervangen door goed geconserveerd beheersgraskuil terwijl 
de voeropname van de koeien op peil blijft en de melkproductiedaling slechts beperkt 
daalt (1 tot 1,5 kg per koe per dag). Door gerichte aanpassing van bijvoeding kon de 
melkproductiedaling verder worden beperkt (Duinkerken et al, 2005). 
Dit betekent dat in gangbaar boerenland maximaal 250/o van het areaal beheerd kan 
worden als goed weidevogelgrasland zonder de rentabiliteit van het boerenbedrijf te 
schaden. In de meeste gebieden wordt dit lang niet gehaald. Hier valt een wereld te 
winnen. 

Conclusie 
Door jarenlange intensieve bemesting en jarenlang gebruik van landbouwgif zijn 
kruiden en insecten voor een groot deel verdwenen uit het gangbare boerenland in 
Nederland. Insecten die op deze kruiden leven zijn in veel mindere mate beschikbaar 
voor jonge weidevogels, waardoor de kuikens niet goed meer kunnen groeien en een te 
lage overlevingskans hebben. 
Het grasland heeft door deze ontwikkelingen een groot deel van zijn natuurwaarden 
verloren, met uitzondering van enkele goed beheerde weidevogelreservaten en het land 
van 'ouderwetse boeren'. Hier hebben bovengenoemde ontwikkelingen in mindere mate 
plaatsgevonden of zijn deels terug gedraaid. 
Er zullen in de nabije toekomst moeilijke en slimme keuzes gemaakt moeten worden, 
willen weidevogels niet grotendeels uitsterven in het boerenland. Wanneer dat niet ge
beurt zal het voorkomen van deze soorten in de toekomst beperkt blijven tot goed voor 
weidevogels beheerde natuurgebieden en, in het beste geval, op het land van boeren 
die weidevogels een warm hart toedragen en er ook op de juiste wijze naar handelen. 
Wat het laatste betreft biedt het model Amstelland hoop. 
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