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'D/e vogels hebben wel 
wurmen nodige 

Henk Al en Frans de Hertog boeren in 

Waterland, ten noorden van Amsterdam. 

Beiden dragen ze de weidevogels een 

warm hart toe, wat zich vertaalt in aan

sprekende broedresultaten op hun land. 

Een gesprek met twee ervaringsdeskun

digen. 'Zonder boeren geen vogels.' 

Vanuit de druilerige mist boven Kromme-

niedijk klinken zware motoren. Als de Pol-

derbaan in gebruik is, delen de weidevogels 

van de Woudpolder het luchtruim met de 

vliegtuigen van en naar Schiphol. 'Soms kun 

je de passagiers zien zitten, zo laag komen 

ze. De vogels vliegen er zelfs wel eens van 

op', aldus Henk Al, veehouder met bijna vijf

tig hectare grond, vijftig schapen en zeventig 

koeien, waarvan de helft melkvee. 

'De natuur is de afgelopen tientallen jaren 

hard achteruit gegaan', aldus Al. 'Een 

Kemphaan heb ik bijvoorbeeld in geen tien 

jaar gezien, maar voor wie er oog voor 

heeft, is er ook nu nog heel wat te genie

ten.' De bewijsstukken daarvoor liggen 

klaar op de keukentafel in Krommeniedijk, 

met bovenop het jaarverslag over 2004 

van Landschap Noord-Holland. Op de 

cover een Veldleeuwerik met nest, gefoto

grafeerd op het land van Al. En daar is hij 

best trots op, ook al omdat hij het nest zelf 

heeft gevonden. 

Voor een drukke boer is dat geen vanzelf

sprekendheid. 'Ik heb hier met Bob van 

Duin een heel goede vrijwilliger. Die komt 

al meer dan twintig jaar op mijn land, 

spoort de nesten op en zet er nestbescher

mers overheen. Zonder hem zou ik niet 

kunnen. Ook hij heeft eer van zijn werk, 

want als je de cijfers ziet dan is het hier de 

laatste jaren met de weidevogels alleen 

maar beter gegaan.' 

Die gunstige trend geldt dan de helft van 

zijn land, waarvoor Al geen beheersover

eenkomst heeft afgesloten, maar uitslui

tend een nestvergoeding krijgt. Daarvan 

wordt de 'administratie' keurig bijgehou

den en bovendien regelmatig gecontro

leerd door de AID. 

Vonden de vrijwilligers vijfjaar geleden 

nog 30 kievitsnesten, 9 nesten van de 

Grutto, 4 van de Scholekster, 2 van de 

Tureluur en i van de Slobeend; in het 

voorjaar van 2005 broedden er 34 Kievi

ten, 11 Grutto's, 20 Scholeksters, 16 Ture

luurs en 3 Slobeenden. De Veldleeuwerik 

blijft een zeldzaamheid, met in 2005 maar 

één nest, waarvan de eieren, zo blijkt uit 

de gegevens van Bob van Duin, in een 

hongerige maag zijn verdwenen. 

'Er zit wel wat predatie in het land: Her

melijn, Bunzing, kiekendieven, maar dat 

hoort er in de natuur nu eenmaal bij. Ver

uit de meeste nesten komen uit', aldus Al. 

Hij gelooft niet dat de nestbeschermers of 

stokken bij de nesten de rovers op ideeën 

brengt. 'Het tweede nest maken veel vogels 

weer onder de nestbeschermer. Ik geloof 

dat ze zich er behoorlijk veilig voelen.' 

In 2005 haalden 31 kievitslegsels, 9 van de 

Grutto, 14 van de Scholekster, 10 van de 
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Frans de Hertog (links) en 

Henk Al (foto's: Rik Nijland). 

Tureluur en 2 van de Slobeend de eind

streep. 'Zeker die Kieviten weten zich heel 

goed te verdedigen, en de Grutto's doen 

mee. De Scholekster is later met broeden, 

net zoals vroeger de Kemphaan, die staan 

er dan vaak alleen voor.' 

Ook vroeger had Henk Al volop oog voor 

de vogels op zijn land, maar de vergoe

ding, een paar tientjes per nest, is daar

naast een leuk extraatje, vindt hij. Daar

voor getroost hij zich behoorlijke aanpas

singen in de bedrijfsvoering. Zo wordt de 

maaimachine meestal pas in juni gebruikt, 

niet alleen op het land waarvoor een 

beheersovereenkomst is opgesteld, maar 

ook op de andere weilanden. Afgelopen 

jaar heeft hij bovendien in een mozaïek

patroon gemaaid, per twee hectare gras

land liet hij een halve hectare ongemoeid, 

zodat de pullen altijd hoog gras in de 

buurt hebben om te schuilen. 'Ik heb niet 

van dat moderne gras. Dat van mij blijft 

tot in juni rechtop staan. Ook houd ik de 

veedichtheid laag, nooit meer dan een koe 

per bunder.' 

Bovendien bemest Al zijn land op de 

ouderwetse manier met ruige mest, koei-

enstront met riet of stro erdoor. Het zou 

hem niet verbazen als dat het grote ver

schil maakt met de weilanden die natuur

beschermingsorganisaties in de omgeving 

beheren, en die qua broedsucces niet aan 

die van hem kunnen tippen. 'Daar is te 

veel geëxtensiveerd, er zit te weinig 

mest in het land. En daar komen 

die vogels toch op af Ze moeten 

wel wurmen hebben.' 

Voor een ambitieuze, jonge ^ 

boer is het geen doen om 

net zo intensief als hij reke

ning te houden met de wei

devogels, denkt Al. 'Vroeg 

maaien en een hoge vee

bezetting gaan, denk ik, niet 

goed samen met weidevogel

beheer. Anderzijds kan de boer 

zeker niet worden gemist. Zon

der boeren geen vogels. Ik ver

wacht dat mijn twee zoons, die zo 

zoetjesaan het bedrijf overnemen, reke

ning met de vogels blijven houden.' Zijn 

vrouw Ans vult aan: 'Het is ze tenslotte 

met de paplepel ingegeven.' 

Vanuit Krommeniedijk is het maar een 

paar kilometer naar Ekoboerderij Watervliet 

in Wormer, maar voor de tomtom-naviga-

tie is de stolpboerderij van Frans en Truus 

de Hertog buiten de bewoonde wereld 

gelegen. Gelukkig wijzen bordjes de bezoe

ker langs een eenzame weg met een groep 

Grauwe en Canadese ganzen naar het Boe-

renbed &, Brood dat het echtpaar drijft. 

Net als zijn collega weidevogelbeheerder 

Henk Al heeft De Hertog het niet zo op 

ganzen. 'Ze walsen overal overheen, ook 

over nesten met eieren, en ze zijn vaak 

agressief tegen de andere vogels. In het 

voorjaar prikken we de eieren lek of we 

halen ze weg om de aantallen te beperken.' 

De vader van Frans de Hertog begon hier 

in 1955 aan de rand van het Wormer- en 

jisperveid met boeren, breidde het bedrijf 

uit tot een melkveehouderij met zeventig 

melkkoeien, was de eerste in de streek met 

een elektrische melkmachine en met een 

ligboxenstal. Zijn zoon, die in de jaren 

tachtig het roer overnam, kreeg te kampen 

met de melkquotering en de lage producti

viteit van de bijna 40 hectare land, eigen

lijk meer een archipel van weilandeilandjes 

in het water. 

'We hebben toen nagedacht hoe we onze 

landschappelijke handicaps in een voor-

Voor een goed uitkomstsucces van weide-

vogeleieren, zoals de Kievit, is ruige mest op 

het land van belang (foto: Aad van Paassen). 

deel konden omzetten.' Uiteindelijk gingen 

de melkkoeien de deur uit, en daarvoor 

terug kwamen tientallen schapen en zo'n 

vijftig biologische zoogkoeien, vooral voor 

het landschapsbeheer maar ook als vlees

leveranciers. Het bedrijf dat drie gastenka

mers verhuurt en zorg biedt, is inmiddels 

ook officieel op natuurbeheer overgescha

keld. De waardevermindering van de grond 

is door het ministerie van LNV vergoed. 

Daarnaast ontvangt De Hertog jaarlijks 

een beheersvergoeding gericht op het pak

ket 'zeer soortenrijk weidevogelgrasland'. 

Weidevogels vormen nu dan ook de 'core-

business' van het bedrijf; het beheer is 

daaraan aangepast. Gasten mogen wel 

eens mee het veld in, maar alleen als ze de 

vogels niet verstoren; maaien gebeurt 

gedoseerd en pas vanaf half juni. Boven

dien laat De Hertog de slootkanten onge

moeid. Die aanpak werpt zijn vruchten af 

In 2004 had De Hertog bijvoorbeeld 56 

gruttonesten in zijn weilanden, een record. 

Verder broedden er dat jaar onder meer 

43 paar Kieviten, 14 paar Scholeksters en 

8 paar Tureluurs op Watervliet. 

Allemaal op eigen land, want op de onge

veer 8 hectare die De Hertog voor Natuur

monumenten beheert, wil volgens hem 

geen weidevogel broeden. 'Met die weilan

den valt maar weinig te beginnen. Ze zijn 

verruigd en daardoor kan ik ze niet voor 

het vee gebruiken. Er is door Natuur

l i k monumenten veel te lang ingezet 

op de Kemphaan. Daarvoor is 

zwaar geëxtensiveerd, het 

grasland moest worden 

verschraald en het water

peil ging omhoog. 

Maar als er gemest is, 

dan zie je pas de 

vogels komen. Die 

poeren in de grond: 

daar moet leven in zit

ten. Wij rijden daarom 

elk jaar 800 ton ruige 

mest uit. Boeren zijn denk ik 

betere beheerders, ook voor 

weidevogels.' 
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