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Noodklok? 
Nederland neemt een vooraanstaande 
plaats in waar het gaat om weidevogels. 
Volgens schattingen uit het begin van de 
negentiger jaren broedt in ons land een 
zeer groot deel van de West-Europese 
populaties van Grutto, Kievit, Scholek
ster en Tureluur (Beintema et al., 1995). 
Dat schept een (internationale verant
woordelijkheid en in de loop der jaren is 
die vertaald in weidevogelreservaten, rela-
tienotagronden, vliegende hectaren en 
ondersteuning van vrijwillig weidevogel
beheer. Waarschijnlijk is er geen land ter 
wereld waar zoveel inspanningen worden 
gepleegd op het gebied van agrarisch 
natuurbeheer. 

In het redactioneel voorwoord van het 
eerste nummer van De Levende Natuur 
in dit nieuwe millennium wordt gepleit 
voor heldere keuzes ten aanzien van de 
toekomst van onze weidevogels (Redac-
tie-DLN, 2000). Recentelijk luidde de 
Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) 
de noodklok over de Grutto-stand in 
Friesland. Is er wat loos? Wij menen van 
wel, en daarom willen we in dit platform 
weidevogelbeschermers, beheerders van 
natuurterreinen en beleidsmakers 'op 
scherp zetten' met een korte blik op de 
Grutto-stand en een kritische kijk op de 
huidige inspanningen op het gebied van 
beheer en onderzoek. 

De Grutto-stand 
De recente ontwikkeling in de Grutto
stand biedt een verontrustende aanblik. 
In 1986 noemde Piersma (1986) voor 
Friesland -hét bolwerk van de soort in 
Nederland- een totaal van 40.000 broed-

Help, de Grutto ver 
paren (zie ook van Dijk et al., 1989). 
Nijland et al. (1996) komen lager uit, 
namelijk ca 30.000 paar. In het jaarver
slag 1999 van de Bond van Friese Vogel
wachten (BFVW; Hoekstra 2000) wordt 
aangegeven, dat op een oppervlakte van 
110.000 ha ca 13.000 broedparen zijn 
aangetroffen waarvan 12.000 nesten. 
Hoewel verschillende kanttekeningen zijn 
te plaatsen bij de BFVW-methodiek, mag 
verwacht worden dat de cijfers door de 
enorme oppervlakte een goede indruk 
geven. Daaruit blijkt een teruggang van 
50% in de laatste tien jaar (fig. 1). 

Friesland kent anno 1999 een opper
vlakte van ca 194.000 ha grasland. Op 
110.000 ha daarvan is er dus de bovenge
noemde telling van 13.000 broedparen. 
Aangezien bij het zoeken van nesten 
meestal een onderschatting plaatsvindt, 
zal het werkelijke aantal enige 1.000-en 
paren hoger liggen. Volgens een grove 
schatting onzerzijds bedraagt de dichtheid 
aan broedparen op de resterende opper
vlakte van 84.000 ha, waaronder de hoger 
gelegen zandgronden en gebieden rond 
bewoningskernen, gemiddeld maximaal 

een derde van die van bovengenoemde 
110.000 ha. Alles opgeteld, en er reke
ning mee houdend dat een aantal weide
vogelreservaten niet is opgenomen in de 
BFVW-cijfers, komt de Friese populatie 
Grutto's onder de 20.000 paartjes. Deze 
cijfers wijzen op een geweldige achteruit
gang in de laatste decennia. 

Bij een telefonische ronde langs 
diverse weidevogeldeskundigen blijkt, dat 
zich in andere provincies een vergelijk
bare situatie voordoet. Overigens wijst de 
trend in het Broedvogel-Monitoring-
Project van SOVON/CBS niet op 
achteruitgang maar eerder op stabilisatie. 
Deze cijfers zijn echter aan de positieve 
kant, omdat hierin veel reservaat is opge
nomen en de waarnemers vaak de betere 
gebieden uitkiezen om te inventariseren 
(Teunissen, 1999a; med. A.J. van Dijk). 
Dat we de populatiegrootte van 85.000-
100.000 paartjes Grutto's waarvan in 
Beintema et al. (1995) en Tucker & 
Heath (1994) nog wordt gesproken niet 
meer halen in Nederland is duidelijk, 
maar moeten we anno 2000 al blij zijn 
met de helft? 
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Grutto op de wip? 
(Foto: B. Bos) 

dwijnt! 
De Grutto kan in ons land terecht in twee 
soorten graslanden: gangbaar gebruikte 
boerengraslanden en natuurreservaten of 
relatienotagebieden met een aangepast 
beheer. In beide gevallen kent de soort 
problemen. 

In de klem in het boerengrasland 
In het boerengrasland is sprake van een 
continue verkleining van het voor 
Grutto's geschikte (open!) broedgebied 
door huizenbouw, industrieterreinen en 
infrastructuur. 

Veel belangrijker is het feit, dat op 
het resterende boerenland het proces van 
intensivering en schaalvergroting door
gaat. O m efficiënter te kunnen boeren 
neemt de werkbreedte van machines nog 
steeds toe en worden greppels omgeruild 
voor drainagebuizen. De intrede van de 
maaikneuzer, waarbij het gewas tijdens 
het maaien wordt gekneusd en daardoor 
veel sneller droogt, maakt het mogelijk 
om in het voorjaar in zeer korte tijd te 
kuilen. De eerste snede wordt daardoor 
vroeger in het voorjaar en in enkele dagen 
geoogst; grote delen van het grasland zijn 

dan in korte tijd kaal en alle uitwijkmoge-
lijkheden voor Grutto's met jongen zijn 
verdwenen. Het broedsucces is daardoor 
zeer laag en in sommige jaren nihil 
(Wymenga, 1997). De kuikens die wel 
overleven kampen in de monotone en 
zwaar bemeste graslanden met een tekort 
aan voedsel (Schekkerman, 1997). 

Een Gruttopaartje moet gemiddeld 
0,6 jongen per jaar grootbrengen om de 
populatie in stand te houden (den Boer, 
1995). Voor zover uit onderzoek bekend 
wordt dat in het gewone boerenland zon
der nestbescherming bij lange na niet 
gehaald (Schekkerman et al., 1998). Ook 
met nestbescherming is deze 'verplichte 
aanwas' moeilijk te realiseren (Teunissen, 
1999b). Een probleem apart in het boe
renland zijn de moderne vormen van 
mesttoediening. Deze hebben een belang
rijke invloed op het bodemleven, maar of 
en hoe dit op termijn doorwerkt in de 
weidevogelstand is onduidelijk. 

In de klem in de reservaten en 
relatienotagebieden 
Ook in veel reservaten en relatienotagebie
den heeft de Grutto het moeilijk. De kan
sen op een hoge reproductie zijn er door
gaans goed, doordat de graslanden laat 
worden gemaaid en in de kruidenrijke 
vegetaties sprake is van een groot insecten
aanbod voor de kuikens. Wat hier vooral 
speelt is de vermindering van de kwaliteit 
van de terreinen als foerageergebied voor 
adulte vogels. Door verzuring, langdurige 
verschraling en achterstallig beheer is het 
aanbod aan regenwormen - het stapel-
voedsel voor adulte weidevogel - zo laag, 
dat dat geen basis kan zijn voor hoge 
dichtheden aan broedende weidevogels 
(Brandsma, 1999; Wymenga & Alma, 
1997). Dit probleem speelt vooral in ont
waterde (klei-op-)veengraslanden. Alleen 
in kwelgebieden of op vochtige, relatief 
kalkrijke Heigronden zijn nog de hoge 
dichtheden van voorheen aanwezig. 

In een flink aantal reservaten en rela
tienotagebieden is maar al te vaak sprake 
van 'tweederangs' beheer. Het grasland-

beheer in reservaten wordt veelal uitbe
steed aan boeren door middel van kortlo
pende verpachtingen. Door de geringe 
zekerheid hebben boeren vaak niet de 
animo om te gaan begreppelen, bekalken 
of (indien aanwezig) stalmest aan te voe
ren. Oppervlakkige verzuring, plaatselijke 
verruiging en een snelle terugloop van de 
biomassa aan bodemfauna is het gevolg. 

Wat nu? 
Kortom, de Grutto zit in de Hem. De 
soort staat daarbij model voor de gehele 
weidevogelgemeenschap; uit de BMP-
tellingen van vrijwilligers van het 
SOVON blijkt dat bijvoorbeeld ook de 
Veldleeuwerik het moeilijk heeft (van 
Dijk et al., 1998). 

Op het boerengrasland staat de 
reproductie van de Grutto zwaar onder 
druk. Na een enorme aanpassing aan de 
intensivering van de landbouw door ver
vroeging van het broedseizoen (Beintema 
et al., 1985) is het de vraag of de soort 
een verdere intensivering kan bolwerken. 
De trend van de laatste tien jaar lijkt op 
het tegendeel te wijzen. Bovendien 
belooft de verwachte liberalisering van de 
landbouw onder regie van de Wereldhan
delsorganisatie niet veel goeds. Naar ver
wachting zal deze leiden tot een verdere 
schaalvergroting in de Nederlandse melk
veehouderij (Bussink, 1999). En terwijl 
reservaten en relatienotagebieden juist 
een tegenwicht moeten vormen tegen de 
'ontvolHng' van het boerenland, spelen 
ook daar verschillende problemen. 

En dan is er nog de Vos, binnen en 
buiten reservaten, waarvan de één over
tuigd is dat die de nekslag zal zijn voor de 
weidevogels in ons land, en de ander 
betoogt dat de invloed van de Vos in ver-
gelijHng tot de hiervoor genoemde zaken 
beperkt is. Een discussie hierover zal eerst 
gevoed moeten worden met goed onder
zoek naar de effecten van predatie. Tot op 
heden ontbreekt dat. Het is overigens 
niet uit te sluiten, dat de Grutto ook in 
de trek- en overwinteringsgebieden te 
maken heeft met problemen, maar het is 
onze stellige overtuiging dat de sterke 
achteruitgang toch in de eerste plaats 
wordt veroorzaakt door de problemen in 
het (Nederlandse) broedgebied. 

Willen we een voortgaande sterke 
daling van de Grutto keren, en voorko
men dat de soort in het gewone boeren
land op veel plaatsen zal verdwijnen, dan 
moet er wat gebeuren. Dat geldt in de 
eerste plaats een 'revitalisering' van de 
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beschermde weidevogelgebieden (reserva
ten en beheersgebieden ex. relatienota), 
die tenslotte speciaal gecreëerd zijn voor 
de Grutto en z'n kompanen. Het beheer 
kan op veel plaatsen beter en scherper 
worden aangestuurd. Een tweede, min
stens zo belangrijke inspanning zal 
gepleegd moeten worden om de repro
ductie in het gewone boerengrasland sub
stantieel te verhogen. Nieuwe beheers-
pakketten in het Programma Beheer zoals 
vluchtstroken voor weidevogels met kui
kens en 'pias-dras pakketten' alsmede de 
ondersteuning van vrijwillige weidevogel
bescherming zijn stappen in de goede 
richting. Of dit voldoende is om de dra
matische daling van de populatie te keren 
zal moeten worden afgewacht. Veel zal 
afhangen van de schaal waarop deze 
maatregelen in het witte gebied kunnen 
worden ingezet. 

En tenslotte beleid en onderzoek. De 
laatste jaren wordt steeds onduidelijker 
welke instantie op nationaal niveau 
verantwoordelijk is voor het weidevogel

beleid en beleidsaansturend onderzoek. 
Weidevogels vallen tussen wal en schip, 
hetgeen onder andere te merken is aan de 
uitholling van het weidevogelonderzoek. 

De balans opmakend: ondanks de vele 
inspanningen ten behoeve van weidevogels 
in de afgelopen 25 jaar, zijn de vooruitzich
ten voor veel weidevogelsoorten in Neder
land uitgesproken somber. 

Daarom: weidevogels moeten terug op 
de agenda! De beste aanpak is waarschijn
lijk een soortbeschermingsplan, op grond 
waarvan het weidevogelbeleid kan worden 
aangescherpt en waarin ruimte is voor 
gedegen onderzoek naar zaken als ver
plichte jaarlijkse aanwas, de invloed van de 
Vos als predator en de effectiviteit van 
nieuwe instrumenten in het agrarisch 
natuurbeheer. En waarom we ons zo druk 
maken om de Grutto? Deze soort is één 
van de weinige, zo niet de enige vogelsoort 
waarvoor Nederland een unieke verant
woordelijkheid draagt voor het behoud van 
de populatie op wereldschaal. En dat telt. 

Fig. 1. Ontwikkeling 

van door de BFVW 

vastgestelde dichthe

den van Grutto-broed-

paren in Friesland in 

de periode 1981-1999 

(Hoekstra, 2000). De 

oppervlakte waarop 

nazorg is gepleegd is 

in die periode 

gegroeid van 42.000 

ha tot 110.000 ha in 

1999. De dichtheden 

zijn hier geïndexeerd 

weergegeven, waarbij 

1989 (dichtheid 22 

broedparen/100 ha) is 

gelijkgesteld met 100. 

Literatuur 
Beintema, A.J., R.J. Beintema-Hietbrink & G.J.D.M. 

Müskens, 1985. A shift in the timing of breeding in 

meadow birds. Ardea 73: 83-89. 

Beintema, A.J., O. Moedt 8i D. Ellinger, 1995. 

Ecologische Atlas van de Nederlandse weidevogels. 

Schuyt & Co, Haarlem. 

Boer, T.E. den, 1995. Weidevogels: feiten voor 

bescherming. Achtergronddocument bij de Ecosysteem

visie Graslanden. Techn. Rapport nr. 16. Vogelbescher

ming Nederland, Zeist. 

Brandsma, O., 1999. Het belang van bemesting voor 

het voedselaanbod van weidevogels. De Levende 

Natuur 100(4): 118-123. 

Bussink, M., 1999. Boerenkaaspannenkoek en ijsvo-

geltjes in het toekomstige landschap. Natuur & Milieu 

23 (10): 22-24. 

Dijk, A.J. van, G. van Dijk, T. Piersma & SOVON, 

1989. Weidevogelpopulaties in Nederland. De jongste 

aantalsschattingen in internationaal perspectief. Het 

Vogeljaar 37:60-68. 

Dijk, A.J. van, F. Hustings, H. Sierdsema & 

T. Verstrael, 1999. De Veldleeuwerik van talrijk naar 

schaars. De Levende Natuur 100 (3): 102-103. 

Hoekstra, J., 2000. Nazorg 1999. Vanellus, in druk. 

Nijland, F., A. Timmerman & U.G. Hosper, 1996. 

Weidevogelpopulaties op de Friese cultuurgronden in 

1991 en de betekenisvan graslandreservaten. 

Limosa 69: 57-66. 

Piersma, T., 1986. Breeding waders in Europe: a 

review of population size estimates and a bibliography 

of information sources. Wader Study Group Bulletin 48, 

Supplement. 

Redactie-DLN, 2000. Weidevogels: kaketoes of boeg

beelden. De Levende Natuur 101 (1): 2. 

Schekkerman, H., 1997. Graslandbeheer en groeimo

gelijkheden voor weidevogelkuikens. IBN-rapport 292. 

DLG-publicatie 102. Dienst Landelijk Gebied, 

Utrecht/IBN-DLO, Wageningen. 

Schekkerman, H., W.A. Teunissen & G.J.D.M. Müs

kens, 1998. Terreingebruik, mobiliteit en metingen van 

broedsucces van Grutto's in de jongenperiode. 

IBN-rapport 403, DLG-publicatie 105, SOVON-onder-

zoeksrapport 1998/12. SOVON, Beek-Ubbergen/IBN-

DLO, Wageningen. 

Teunissen, W.A., 1999a. Weidevogelontwikkelingen. 

SOVON-nieuws 12:15-18. 

Teunissen, W.A., 1999b. Evaluatie vrijwillige weidevo

gelbescherming. Onderzoek naar het effect van vrijwil

lige weidevogelbescherming op het reproductiesucces 

van weidevogels. SOVON-onderzoeksrapport 1999/05. 

SOVON, Beek-Ubbergen. 

Tucker, G.M. 8. M. F. Heath, 1994. Birds in Europe: 

their conservation status. Birdlife Conservation Status 

Series No. 3. Birdlife International, Cambridge. 

Wymenga, E. 8i R. Alma, 1997. Onderzoek naar de 

achteruitgang van weidevogels in het natuurreservaat 

de Gouden Bodem. A&W-rapport 170. Altenburg & 

Wymenga, Veenwouden/Staatsbosbeheer Fryslan, 

Leeuwarden. 

Wymenga, E., 1997. Grutto's Limosa limosa in de 

zomer van 1993 vroeg op de slaapplaats: aanwijzing 

voor een slecht broedseizoen. Limosa 70: 71-75. 

Drs. W. Altenburg & Ing. E. Wymenga 

p/a Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv 

Postbus 32 

9269 ZR Veenwouden 

email: altwym@wxs.nl 

mailto:altwym@wxs.nl

