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Weidevogels in Vlaanderen 
Bijna de helft van het Vlaamse oppervlak (ca 635.000 ha) wordt ingenomen door gras-

en akkerland. Grasland neemt ongeveer 34 % van dat geheel in (Kuijken et al., 2001). 

Er lijkt dus een behoorlijk grote potentie aanwezig voor de vestiging van gezonde 

populaties van weidevogelsoorten in Vlaanderen. De realiteit is echter anders. In dit 

artikel gaan we kort in op de aanwezigheid van weidevogelpopulaties in Vlaanderen. 

We bespreken het huidige weidevogelbeleid en doen enkele aanbevelingen. 

Sinds 1994 worden alleen zeldzame en 

schaarse soorten jaarlijks gevolgd via het 

project 'Bijzondere Broedvogels Vlaande

ren', waardoor enkele typische weidevogel

soorten zoals Grutto, Kievit en Wulp niet 

geïnventariseerd zijn. Wel werden in een 

aantal jaren (o.a. in 1981 en 1991) gebieds

dekkende inventarisaties van de belangrijk

ste soorten verricht. Ook in de periode 

2000-2002 werd gebiedsdekkend veldwerk 

uitgevoerd in het kader van de nieuwe 

Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et 

al., 2004). Op basis van die gegevens 

- aangevuld met meer lokale telreeksen -

waren we in staat om de grote lijnen van 

de aantalsontwikkeling van weidevogel

soorten te beschrijven. 

In deze bijdrage beperken we ons tot 

enkele kenmerkende weidevogelsoorten: 

Grutto, Kievit, Scholekster, Wulp en Ture

luur. Beide laatste broeden van oorsprong 

weliswaar in heide, respectievelijk buiten

dijkse schorrengebieden, maar momenteel 

broedt het overgrote deel van de popula

ties van deze soorten in Vlaanderen in 

natte graslanden. Scholekster en Kievit 

broeden voor een belangrijk deel ook In 

akkerlanden, maar beiden zijn tijdens de 

voortplantingsperiode steeds ook afhanke

lijk van geschikte graslandgebieden en 

worden vanouds beschouwd als typische 

weidevogelsoorten. 

De achterliggende methodiek bij de atlas

inventarisaties is vergelijkbaar met die uit 

Foto 1. Het belang van de Kust-

polders voor weidevogels in 

Vlaanderen is de afgelopen 

decennia sterk toegenomen. 

Het beste gebied in die streek 

wordt gevormd door de Uitkerkse 

Polders. Het gebied wordt in 

toenemende mate aangekocht en 

beheerd door Natuurpunt vzw, 

de grootste terreinbeherende vrij-

willigersvereniging in Vlaanderen 

(foto: Yves Adams). 

de Nederlandse broedvogelatlas (SOVON, 

2002). Uit de kaarten komt een aantal 

belangrijke gebieden naar voren (fig. ^). 

In het westen van Vlaanderen zijn dat de 

Kustpolders met aangrenzend de vallei 

van de IJzer, in het centrum de vallei van 

de Beneden-Schelde met aangrenzend de 

opgespoten terreinen van het Antwerpse 

havengebied en de Scheldepolders, terwijl 

meer naar het oosten vooral de natte gras

landen op de Kempense zandgronden van 

belang zijn. De Kievit kent een ruimere 

verspreiding, maar bereikt de hoogste 

aantallen in het algemeen ook in deze 

gebieden. 

Hoe vergaat het onze weidevogels echt? 
Ondanks de overwegend positieve trend-

grafieken (ftg. 2) nopen de vele negatieve 

vaststellingen in het buitenland tot een 

meer kritische en terughoudende beoorde-
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ling van de toestand van de w/eidevogels in 

Vlaanderen. Voorts moet erop gewezen 

worden dat de positieve trends ten dele 

kunnen vertekend zijn door de erg gunstige 

weersomstandigheden tijdens de laatste 

atlasperiode. Zowel in 2000 als in 2001 

werden in het vroege voorjaar erg hoge 

waterstanden genoteerd waardoor de 

weidevogelpopulaties net in die periode 

waarschijnlijk hoger zijn uitgevallen dan 

in 'normale', drogere jaren. 

De toename in de trendgrafleken (fig. 2) is 

zeker niet uniform verspreid over de regio. 

De toename van de Vlaamse Grutto-popu

latie kan in belangrijke mate toegeschreven 

worden aan de gunstige ontwikkeling in 

twee kerngebieden: de Kustpolders en het 

Antwerpse Linkeroevergebied (opgespoten 

terreinen in de haven van Antwerpen en de 

aangrenzende, nog resterende Scheldepol-

ders). Of er ook broedvogels vanuit Neder

land werden aangetrokken door de gunsti

ge terreinomstandigheden in de hogerver-

melde gebieden blijft onduidelijk. Toege

spitst kleurringonderzoek kan hier in de 

toekomst mogelijk opheldering brengen. In 

de Kustpolders werden in het begin van de 

jaren 80 slechts 80-90 paren geteld. Sinds

dien werd een sterke toename vastgesteld 

tot ca 300 paren in 1990 en ongeveer 600 

tijdens de recente atlasperiode 2000-2002. 

Die positieve trend ging gepaard met de 

kolonisatie van heel wat nieuwe grasland

complexen. Ook in het Antwerpse linker

oevergebied was de opmars opmerkelijk: 

van ca 25 paren in 1980-1981 tot ca 85 tij

dens de laatste atlasperiode. Ook voor 

Tureluur en Kievit geldt de steile opmars in 

deze beide kerngebieden. In het Antwerpse 

Linkeroevergebied nam Kievit in de periode 

1981-2002 toe van 200 tot ongeveer 470 

broedparen, terwijl het Tureluur-bestand in 

dezelfde periode verzesvoudigde van 20 tot 

120 paren. In de Kustpolders zijn de aantal

len van Kievit in de Uitkerkse Polder, één 

van de betere weidevogelgebieden, illustra

tief: de soort nam er toe van 224 paren in 

Fig. 1. Verspreiding en aantallen 

broedparen per UTM hok van 

25 km^ voor Grutto, Wulp, Schol

ekster en Tureluur in Vlaanderen 

in de periode 2000-2002. 

Voor Kievit werd de relatieve dicht-

heidskaart weergegeven aangezien 

die algemene soort niet diende 

geteld te worden tijdens de atlas

inventarisaties. 
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iggo tot 430 in 2002. Voor de Tureluur bie

den de resultaten van een gedetailleerde 

inventarisatie in 1982 aan de West-Vlaamse 

Oostkust goed vergelijkingsmateriaal (Des

met, 1985). In totaal werden toen ca 85 

paren geteld. In 1990, na een erg droog 

voorjaar, viel het bestand er terug tot 

slechts 60 paren (Devos et al., 1991). Dit 

aantal was in de periode 2000-2002 meer 

dan verdrievoudigd. 

Tegenover beide succesverhalen staat de 

situatie in de Kempen, van oudsher hét 

bastion voor weidevogels in Vlaanderen. 

Over de ganse Kempen telde men in 1981 

nog 600 paren Grutto's t.o.v. 320-440 in 

2000-2002. Vooral in het westelijke deel 

van de Antwerpse Kempen is de situatie 

dramatisch te noemen: men stelde een 

afname vast van 500 paren op het einde 

van de jaren 50 tot slechts een 100-tal in 

2000-2002 (Leestmans & Verschraegen, 

1997). Met uitzondering van de Wulp, 

geldt de afname in de Kempen voor zowat 

alle weidevogelsoorten. Terwijl in de perio

de 1973-1977 de dichtheden van Kievit in 

deze regio nog ongeveer 3 maal zo hoog 

lagen als in de Kustpolders, is de huidige 

situatie totaal verschillend en lijkt de soort 

zelfs beduidend minder algemeen in de 

Kempen. Tureluur verdween in dezelfde 

periode als jaarlijkse broedvogel uit de 

regio en profiteert er nu nog slechts spora

disch van tijdelijk gunstige condities na 

een natte winter of voorjaar. 

De Wulp is één van de weinige weidevogel

soorten die in de Kempen heeft weten 

stand te houden. De soort verdween er 

nagenoeg volledig uit de traditionele heide-

gebieden, maar broedt nu in vergelijkbare 

aantallen als in de periode 1973-1977 in 

aangrenzende (natte) graslanden. Tegelij

kertijd wist deze soort zich sterk uit te brei

den in het Antwerpse Linkeroevergebied en 

in mindere mate ook in de Kustpolders, 

hoewel minder opvallend dan de andere 

hier besproken soorten. 

De Scholekster vormt een verhaal apart. 

Die soort heeft zich in de loop van de voor

bije decennia ontwikkeld van een zuiver 

kustgebonden soort tot een echte binnen

land-broeder. De uitbreiding in Vlaanderen 

vond plaats vanuit het noordwesten en 

gaat momenteel nog onverminderd in zui

delijke richting verder. De toename is met 

name opvallend in de Kempen, maar ook 

de andere regio's lijken nog niet verzadigd. 

Samengevat kunnen we stellen dat het 

zwaartepunt van de verspreiding van wei

devogels in Vlaanderen, met uitzondering 

van de Scholekster, de voorbije decennia 
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Kader 1. 
Beheersovereenkomsten in Vlaanderen 
Het principe van een beheersovereenkomst is dat de land

bouwer jaarlijks een vergoeding krijgt, indien hij voor een 

periode van vijf opeenvolgende jaren een aantal maatregelen 

uitvoert. Deze maatregelen moeten met name garant staan 

voor een verhoogd broedsucces bij weidevogels. Zo moeten 

percelen die vallen onder een beheersovereenkomst uitslui

tend als meerjarig grasland gebruikt worden en mogen de 

graslanden tussen 1 april en 15 juni niet gerold, gesleept, 

beregend, gescheurd, gefreesd, heringezaaid of doorgezaaid 

worden. Bovendien mag elk perceel tot 15 juni enkel als 

standweide voor vee worden benut en mag de veebezetting 

niet hoger zijn dan twee volwassen runderen of paarden per 

ha. De landbouwer kan er ook voor kiezen nestbeschermers 

of markeerders te laten plaatsen waardoor het nest kan ont

weken worden bij het maaien, harken en andere werkzaam

heden (Stieperaere, 2002; tabel 1). 

Beheerpakket Jaar 
2000 2001 2002 2003 2004 

Beweiden 84.3 124.2 249.1 274.7 350.1 

Omzetten akker -1- beweiden - - - - 9-7 

Maaien 51.7 82.7 103.3 123.1 139.0 

Nestbescherming/-markering 

Exclusief 16.3 29.4 73.5 103.4 124-1 

Gecombineerd met beweiden of maaien 14.4 37.2 129.2 136.4 185.2 

Totale oppervlakte met overeenkomst 152.3 236.2 425.9 501.2 630.2 

Tabel 1. Oppervlakte (ha) van percelen 

met beheersovereenkomst 'weidevogel

beheer' opgedeeld volgens beheerpakket 

(bron: Vlaamse Landmaatschappij). 

Foto 2. De Scheldepolders in het Antwerpse Linkeroevergebied 

werden in de voorbije 30 jaar meer en meer opgeofferd aan de 

uitbreidende Antwerpse haven (zie achtergrond op de foto). 

Door de afwisseling van opgespoten terreinen met daarin tal 

van vochtige depressies en de resterende authentieke polder

gebieden ontstonden voor weidevogels geschikte terreinen. 

Wulp, Grutto, Scholekster, maar vooral Tureluur nemen sterk 

toe in deze streek (foto: Geert Spanoghe). 
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Fig. 2. Aantalsontwikkeling van Tureluur, Grutto, Wulp, Scholekster en 

Kievit in geheel Vlaanderen in de periode 1960-2002. Hierbij is onder

scheid gemaakt in verschillende regio's: Kempen, Scheldepolders, Kust-

polders en overige gebieden. De grafleken zijn gebaseerd op vaak frag

mentarische, historische data (met vooral in de eerste periode een 

onderschatting van de werkelijke aantallen), maar niettemin lijken de 

trends betrouwbaar aangezien ze door de meerderheid van de lokale 

studies bevestigd worden. De laatste balkjes hebben betrekking op de 

atlasperiode (2000-2002). Bij gebrek aan een soortendekkend monito-

ringsprogramma zijn er geen meer gedetailleerde gegevens voor de 

periode 2003-2005. Wel is het zo, dat vrijwilligers te velde niet het gevoel 

hebben dat de Grutto met name in het westen terug zou afnemen. 
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Sterk in westelijke richting is verschoven. 

De sterke afname in de Kempen kan waar

schijnlijk voor een groot deel worden toe

geschreven aan veranderende landbouw-

praktijken: ruilverkaveling, de toenemende 

oppervlakte maïsteelt, grote percelen raai-

grasland en de overgang van hooiweiden 

naar maaiweiden. Het vervroegen van de 

eerste maaibeurt van begin mei naar eind 

april bleek nadelig voor heel wat soorten 

en bovendien werd in deze regio nog een 

bijkomende, tweede maaibeurt ingelast in 

de eerste helft van juni, waarbij opnieuw 

vele jongen omkwamen (Maes, 2004). 

Het lage broedsucces, hoewel weinig 

gedocumenteerd en al dan niet in toene

mende mate beïnvloed door predatie door 

o.a. Vossen (Vulpes vulpes), speelt zeker 

ook een belangrijke rol in lokale afnames. 

Het zou met name interessant zijn om, 

naar Nederlands voorbeeld, na te gaan of 

de westwaartse shift van de populaties ten 

dele ook kan verklaard worden door een 

lagere predatiedruk in het (bosarme) wes

ten. 

Ook in kerngebieden blijkt het broedsucces 

soms erg laag te zijn, zoals blijkt uit een 

studie in het Antwerpse Linkeroevergebied. 

In de periode 1997-2002 overleefden daar 

slechts 0,18-0,26 Gruttojongen per broed-

paar, terwijl voor de instandhouding van 

een populatie 0,5-0,8 vliegvlugge jongen 

per paar vereist zijn (Schekkerman &. Mijs-

kens, 2000; Van Impe, 2004). Er zijn dus 

aanwijzingen dat de toename van de 

Vlaamse weidevogelpopulaties eerder te 

verklaren is door nieuwe vestigingen van 

adulte vogels van elders (mogelijk vanuit 

Nederland) dan door effectieve 

jongenaanwas uit de lokale populaties. 

De Vlaamse populaties ftjngeren dan ook 

mogelijk als sink-populaties. 

Weidevogelbeheer in Vlaanderen 
Het beleidskader voor agrarisch natuur

beheer, waartoe weidevogelbeheer behoort, 

steunt in Vlaanderen op drie pijlers: het 

natuurdecreet, de mestwetgeving en het 

programma voor plattelandsontwikkeling 

(PDPO). De eerste twee vallen onder het 

natuur- en milieubeleid, de laatste valt 

onder de bevoegdheid van de landbouw. De 

Europese regelgeving is voor de drie onder

delen richtinggevend (Gysels, 2003). 

Wat betreft de PDPO kan het Vlaams pro

gramma plattelandsontwikkeling 2000-

2006 (PDPO, 2001) rekenen op belangrijke 

financiële middelen uit Europese fondsen 

om onder meer beheersovereenkomsten te 

financieren. Het werd in 2000 goedgekeurd 

door de Europese Commissie. De Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM) coördineert het 

geheel en werkt op het terrein samen met 

vrijwillige medewerkers van Natuurpunt 
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vzv .̂ Het systeem van beheersovereenkom

sten (kader i) werkt enkel binnen speciaal 

daartoe afgebakende weidevogelgebieden, 

waarbij interferentie met het aankoopbeleid 

in de mate van het mogelijke werd verme

den. Die gebieden werden afgebakend door 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

(INBO) in samenspraak met de Afdeling 

Natuur van de Vlaamse Gemeenschap. 

Bijsturing van het beleidskader noodzal<elijl< 
De resultaten van de beheersovereenkom

sten worden gevolgd en geëvalueerd door 

de Vlaamse Landmaatschappij (voor bepaal

de aspecten i.s.m. Natuurpunt vzw.). Daar

uit blijkt dat het geheel van maatregelen op 

zich onvoldoende blijkt om weide-vogels te 

beschermen (Stieperaere, 2002; Steurbaut 

et al., 2004). Het aantal vliegvlugge jongen 

van weidevogels die niet vallen onder een 

systeem van beheersovereenkomsten ligt 

overigens nog lager (o.a. Teunissen, 1999). 

In de toekomst dringt zich dan ook een aan

tal bijkomende maatregelen op om de over

leving van jongen op een voldoende hoog 

peil te brengen, zodat het voortbestaan van 

de weidevogels gegarandeerd wordt. 

De intensieve landbouwactiviteit, zoals een 

herhaaldelijke bemesting en de beperkte 

beschikbaarheid van voedsel door een wei

nig gevarieerde begroeiing, een ongunstig 

waterpeil en doorgedreven drainage, staan 

het succes van de beheersovereenkomsten 

in de weg. 

Een recente (2005) aanpassing van de wet

geving door de Vlaamse overheid heeft er 

toe geleid dat percelen die onder een 

beheersovereenkomst vallen, niet verder 

mogen gedraineerd worden tijdens de duur 

van het contract. Hierdoor wordt op zijn 

Foto 3. In tegenstelling tot vele andere landen en regio's in Noordwest-

Europa doet de Grutto het erg goed in Vlaanderen. De kern van het ver

spreidingsgebied is sterk opgeschoven in westwaartse richting (mogelijk 

gedreven door een hoge predatiedruk in het oosten), terwijl ook de aan

tallen in het algemeen toenamen. Gezien het matige tot slechte broed

succes van de soort in Vlaanderen lijkt het aannemelijk dat broedvogels 

van elders in de ogenschijnlijk geschikte Vlaamse broedgebieden hun 

geluk komen zoeken (foto: Yves Adams). 
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minst een verdere achteruitgang 

van lokale waterhuishouding en voedsel-

beschikbaarheid verhinderd. 

Er dient evenwel gestreefd te worden naar 

een bijkomende vernatting (wat in de prak

tijk vooral neerkomt op een herstel van de 

vroegere situatie), vooral in de maanden 

mei en juni. Om de hierdoor opgelopen 

verliezen voor de landbouw te compense

ren, moet de nodige financiering worden 

voorzien. Waterpeilverhogingen op grotere 

schaal werden recent doorgevoerd in het 

kader van enkele landinrichtingsprojecten 

(o.a. Komgrondengebied van Lampernisse) 

maar het is nog te vroeg voor een evalua

tie. Stieperaere (2002) pleit ook voor een 

uitbreiding van het beheerpakket nest

beschermers en -markeerders buiten de 

erkende weidevogelgebieden. 

Aangezien beheersovereenkomsten op vrij

willige basis door de landbouwers worden 

afgesloten, bestaat er geen garantie dat 

grotere, aaneengesloten complexen onder 

beheer komen. Het gevolg is dat percelen 

met vrijwillige beheersovereenkomsten 

vaak heel versnipperd liggen en in veel 

gevallen zelfs nauwelijks of geen weide

vogels blijken te herbergen! 

In gebieden, waar een gericht aankoop

beleid geleid heeft tot een mozaïekstruc

tuur van percelen in reservaatbeheer en 

percelen in landbouwgebruik, worden 

merkelijk betere resultaten geboekt. Dit is 

onder meer het geval in de Uitkerkse Pol

ders waar Natuurpunt vzw inmiddels grote 

oppervlakten in eigendom heeft of huurt, 

en gebruiksovereenkomsten afsluit met 

lokale landbouwers (Steurbaut et al., 2004). 

De landbouwpercelen worden afhankelijk 

van het beheerstype al dan niet zwaar 

bemest waardoor de verschillende soorten 

aan voldoende voedsel kunnen geraken en 

de aangrenzende, voedselarmere, exten

sieve reservaatspercelen worden gebruikt 

om zich in te verschuilen o f te broeden. 

Een dergelijk mozaïekbeheer kan mogelijk 

in de toekomst ook elders meer en meer 

uitgebouwd worden. 

Momenteel wordt de klemtoon nog gelegd 

op het uit elkaar houden van gebieden 

waar aangekocht wordt en gebieden waar 

beheersovereenkomsten kunnen worden 

afgesloten. Die strikte opsplitsing is voor 

weidevogels wellicht niet noodzakelijk en 

mogelijk zelfs negatief, omdat te homo

gene graslandgebieden ontstaan. Tenslotte 

dienen ook beheerpakketten voorzien te 

worden die garant staan voor een voldoen

de grote variatie in graslengte gedurende 

en net na het broedseizoen. 

Weidevogelbeheer en -monitoring in de 
toekomst 
Het blijkt in Vlaanderen bijzonder moeilijk 

te zijn om een gezamenlijke aanpak tot 

stand te brengen, waarbij aankopen en 

beheersovereenkomsten samen gebieds

gericht ingezet worden om een mozaïek 

van graslanden te bereiken. Dat de 

beschikbare middelen voor aankopen erg 

beperkt zijn, maakt het nog moeilijker. In 

het kader van het nieuwe programma voor 

plattelandsontwikkeling (oude loopt af in 

2006) worden wel extra mogelijkheden 

voorzien. Er is dan wel geen aankoop

component, maar het wordt bijvoorbeeld 

mogelijk om diverse graslengtes, vlucht

stroken e.d. te voorzien (Med. M. Stiepe

raere). Vooral bijkomende maatregelen om 

milieucondities (vooral waterpeil) op gro

tere schaal te kunnen beïnvloeden, zijn 

wenselijk. 

Een efficiëntere weidevogelbescherming 

zal in Vlaanderen duidelijk nog heel wat 

werk en bijkomende financiële inspannin

gen vergen. Naast de voorgestelde maat

regelen/bijsturingen op het terrein dienen 

ook monitoringprogramma's te worden 

opgezet die een jaarlijkse rapportage van 

de aantallen en ontwikkelingen mogelijk 

maken, waardoor effecten direct kunnen 

leiden tot aanpassingen in het gevoerde 

beheer. Bovendien zijn bijkomende, moge

lijk regionale, studies naar overleving van 

de jongen en de invloed van predatie daar

op een noodzaak. 
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Summary 
Meadow birds in Flanders: distribution, 
numbers and conservation 
In Flanders Black-tailed godwit, Curiew, Lap-

wing and Redshank have all increased signifl-

cantly in the period 1960-2000. However, a 

more critical approach towards these trends is 

presented. Meadow bird populations in Flan

ders may in fact act as sink populations as 

reproductive success is generally low. Meadow 

bird conservation in Flanders is also discus-

sed. Implementing European legislation has 

lead to increasing efforts but as yet, these are 

not widely adopted and success is rather low. 

Local contracts with farmers are still on a 

voluntary base. In future, conservation efforts 

should result in a mosaic of grasslands within 

and outside nature reserves. The legislation 

currently under development allows farmers to 

apply additional management measures. 
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