
Weidevogels behoren tot de snelst achter-
uitgaande soortengroepen in Nederland.
Soorten als Grutto en Tureluur (Tringa tota-
nus) verdwijnen in rap tempo uit het boe-
renland. Watersnip (Gallinago gallinago)
komt vrijwel uitsluitend nog voor in
natuurgebieden en de laatste broedgeval-
len van Kemphanen (Philomachus pugnax)
in Nederland vinden we exclusief in een
handvol weidevogelreservaten.
De optimale broedhabitat van Grutto’s in
Nederland bestaat uit natte voedselrijke
graslanden in open landschappen (Bein-
tema et al., 1995). Van de verschillende
maatregelen die in het kader van weidevo-
gelbeheer worden uitgevoerd wordt het
belang van het tegengaan van verruiging,
‘verpitrussing’ en het dichtgroeien van het
landschap (kader 1) door vrijwel iedereen
onderkend. Predatie is onlangs onderwerp

geweest van een uitgebreide studie (Teu-
nissen et al., 2005) en op de noodzaak van
het tegengaan van predatie zal hier verder
niet ingegaan worden. Over het belang van
bemesting en hoge waterpeilen zijn de
meningen verdeeld. Weidevogelreservaten
worden steevast gekenmerkt door hoge
waterpeilen en worden sinds kort ook weer
regelmatig bemest (Brandsma, 1999).
Oosterveld (2006) betoogt echter dat hoge
waterpeilen niet noodzakelijk zijn voor
duurzaam gruttobeheer omdat in een aan-
tal sterk ontwaterde landbouwgebieden in
vooral Friesland hoge dichtheden Grutto’s
voor bleven komen. De effecten van
bemesting en waterpeilbeheer op Grutto’s
zijn echter complex omdat de effecten van
deze maatregelen elkaar teniet kunnen
doen en volwassen vogels en kuikens ver-
schillende eisen aan hun habitat stellen.

Het lijkt daarom nuttig om de beschikbare
kennis over deze onderwerpen eens op
een rijtje te zetten.

Waterpeil, bemesting en regenwormen
De belangrijkste reden dat veel weidevogel-
graslanden bemest worden is dat wordt
aangenomen dat Grutto’s zich vooral vesti-
gen op plekken waar veel voedsel voorhan-
den is. De dichtheid aan regenwormen
neemt toe met de bemestingsintensiteit en
de pH (zuurgraad) van de bodem (Stan-
den, 1984). Bemesting en bekalking van
weidevogelreservaten heeft dan ook als
voornaamste doel de vestiging van weide-
vogels te bevorderen door middel van het
verhogen van het voedselaanbod
(Brandsma, 1999). Waterpeil is van belang
omdat bij toenemende uitdroging van het
bodemoppervlak regenwormen naar bene-
den migreren (Schekkerman, 1997) en het
voor Grutto’s moeilijker wordt om de
regenwormen uit de harder wordende
bodem te prikken. Een hoge grondwater-
stand kan voorkomen dat de bodem uit-
droogt en kan daardoor indirect ook de
beschikbaarheid van regenwormen vergro-
ten. Een te hoge grondwaterstand is echter
niet goed, omdat volledige inundatie van
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behoud van deze groep vogels. Doel van dit artikel is om het effect van twee belang-
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(Limosa limosa) te evalueren. In een tweede artikel zal worden ingegaan op het effect

van bemesting en grondwaterstand op de kwaliteit van de habitat voor gruttokuikens.

Kader 1. Invloed van opgaande structuren
Het is algemeen bekend dat weidevogels een open landschap nodig
hebben en broedplekken naast opgaande structuren zoals bomen,
houtsingels en gebouwen mijden. Kwantitatieve data over deze relatie
waren er tot voor kort echter niet. Zo was onbekend tot op welke
afstand opgaande structuren de dichtheid aan broedende weide-
vogels beïnvloeden, welke vorm de relatie tussen afstand en broedende
weidevogels had en of de relatie verschilde per soort. Bovenstaande
figuur toont deze relatie voor de Grutto in het Wormer- en Jisperveld
van 2006. Ter vergelijking zijn de relaties voor Kievit , Tureluur en
Scholekster ook weergegeven. In figuur 1 valt op dat bij geen van de
vier soorten de vermijding van opgaande structuren absoluut is; in de
onmiddellijke nabijheid van opgaande landschapsstructuren komen
nog lage dichtheden broedparen voor. De dichtheid van de territoria
van alle vier de soorten neemt asymptotisch toe met afstand tot
opgaande structuren tot een maximum dat tussen de 150-600 m
afstand bereikt wordt. De langzame toename bij de Grutto suggereert
dat deze soort het meest gevoelig is voor landschappelijke verstoring
met een maximale dichtheid die pas rond de 300 m benaderd wordt.
De Scholekster is het minst gevoelig en bereikt het maximum al rond
de 75 m. Bron: Kleijn et al., 2008a.

Fig. 1. De relatie tussen de afstand tot opgaande structuren en de dicht-
heid van territoria voor de Grutto (Limosa limosa)( ) in het Wormer- en
Jisperveld van 2006. Ter vergelijking zijn de relaties voor Kievit (Vanellus
vanellus) ( ), Tureluur (Tringa totanus) ( ) en Scholekster (Haematopus
ostralegus) ( ) ook weergegeven.
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percelen leidt tot een verlaging van de
dichtheid regenwormen (Ausden et al.,
2001).
Bemesting in combinatie met hoge water-
peilen kan ongewenste bijeffecten hebben.
Op zure gronden kan hierdoor de fosfaat-
beschikbaarheid toenemen wat kan leiden
tot verpitrussing (Lamers et al., 2008).
Grutto’s vestigen zich bij voorkeur niet op
percelen met veel Pitrus (Juncus effusus).
Op veengronden leiden bemesting, bekal-
king en ontwatering ook tot een versnelde
afbraak van veen (Lamers et al., 2008) met
bodemdaling als gevolg. Hierdoor kan op
den duur graslandbeheer onmogelijk wor-
den en weidevogelhabitat verdwijnen.

Waterpeil, regenwormen en broedende
Grutto’s
Zoals gezegd berust de noodzaak van
bemesting en hoog waterpeil voor het
behoud van hoge dichtheden broedende
Grutto’s vooral op de aanname dat weide-
vogels zich vestigen op plekken met hoge
dichtheden makkelijk bereikbare regenwor-
men. Deze aanname is echter nog nooit
goed onderzocht. Recent is een aantal stu-
dies uitgevoerd die meer licht op deze rela-

tie kunnen werpen. Omdat bemesting en
bekalking vooral tot doel hebben de voed-
selbeschikbaarheid voor volwassen Grut-
to’s te verhogen wordt hierbij vooral geke-
ken in hoeverre de dichtheid regenwormen
in de bovenste bodemlaag of de hoogte
van de grondwaterstand positief gerelateerd
is aan de dichtheid broedende Grutto-
paren.
Uit in totaal zeven studies kon de relatie
tussen waterpeil en de dichtheid regenwor-
men enerzijds en vestiging van Grutto’s
anderzijds worden afgeleid (tabel 1). Niet
alle studies waren even robuust en niet
alle studies verschaften gegevens over
zowel waterpeil als dichtheid regenwor-
men. In vijf van de zes studies waaruit de
relatie tussen waterpeil en dichtheid broe-
dende Grutto’s kon worden afgeleid wer-
den hogere dichtheden Grutto’s gevonden
bij hogere waterpeilen. Uitsluitend Kleijn et
al. (2008a) vonden geen positief verband
vond tussen dichtheid gruttoterritoria en
grondwaterstand. Deze studie vond plaats
in het Wormer- en Jisperveld, een gebied
met een polderpeil van 0-25 cm onder
maaiveld waarin in de vestigingsfase
overal zeer hoge grondwaterstanden

gemeten werden (tabel 1). Mogelijk dat in
dit gebied de variatie in grondwaterstan-
den te klein was voor de Grutto om een rol
te kunnen spelen bij de vestiging. In de
overige studies werd tenminste een deel
van de onderzochte gebieden gekenmerkt
door gangbare agrarische waterpeilen en
bedroeg het verschil tussen hoogste en
laagste waterpeil minimaal 60 cm.
Van de zes studies die de relatie tussen
regenwormen en aantallen broedende
Grutto’s onderzochten vonden twee stu-
dies een positieve relatie en één studie een
negatieve. De negatieve relatie is waar-
schijnlijk een artefact. Struwe-Juhl (1995)
beschrijft een gruttopopulatie waarvan de
nesten geconcentreerd zijn in langdurig
overstroomde, en daardoor regenworm-
vrije, kleine zeggengemeenschappen. De
hier broedende Grutto’s foerageerden op
naburige hoger gelegen percelen. Deze
drogere graslanden bevatten wel regenwor-
men maar huisvesten slechts weinig grut-
toterritoria. Aangenomen mag worden dat
deze relatie met regenwormen het resul-
taat was van de negatieve correlatie tussen
waterpeil en regenwormen. Positieve rela-
ties tussen regenwormen en dichtheden

Direct na aankomst uit het
zuiden zwerven Grutto’s
vaak nog even groepsgewijs
door de broedgebieden.
Dit groepje Grutto’s vliegt
op 11 maart 2009 langs
een nieuw windmolentje in
het Wormer- en Jisperveld
waarmee de waterhuis-
houding beter geregeld
kan worden (foto: Hugh
Jansman).

Studie Statistisch Grondwaterstand Regenwormen
onderbouwd Relatie Range Relatie Range (aantal.m-2)

(cm beneden maaiveld)
Struwe-Juhl 1995 nee + 0 - 60a - 0 - 208
Brandsma 1999 nee + 10 - 105a +d 0 - 579e

Hut & Helmig 2003 nee nb nb 0 5 - 700
Kleijn et al. 2008a ja 0 12 - 36b + 22 - 665
Kleijn et al. 2008b ja + 0 - 120b 0 0 - 1019

Kleijn & van Zuijlen 2003 ja + 50 - >120c nb nb
Verhulst et al. 2007 ja + 10 - 121b 0 57 - 868

Tabel 1. Overzicht van de resultaten van studies die de relatie tussen grondwaterstand en dicht-
heid regenwormen en de dichtheid gruttoterritoria onderzichten. Nb - niet bepaald.

a Peil oppervlaktewater;
b Gemeten grondwaterstand in
vestigingsfase Grutto's;

c Gemiddeld laagste jaarlijkse
grondwaterstand;

d Uitsluitend bij waterpeil
10-40 cm beneden maaiveld;

e berekend uit versgewicht met
behulp van 0.2418 g droog-
gewicht per worm afgeleid uit
Brandsma 1991.
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broedende Grutto’s werden gevonden door
Brandsma (1999) en Kleijn et al. (2008b).
De positieve relatie in de studie van
Brandsma (1999) was beperkt tot percelen
met een relatief hoog waterpeil van 10-40
cm beneden maaiveld. In gebieden waarin
de grondwaterstand sterker fluctueerde
werd geen positief verband gevonden tus-
sen regenwormen en weidevogels
(Brandsma, 1999). Zoals gezegd werd ook
de studie van Kleijn et al (2008a) geken-
merkt door uniform hoge waterpeilen.
Hut & Helmig (2003) vonden weliswaar
geen duidelijke relatie tussen regenwormen
en dichtheden broedparen Grutto’s maar
alle gebieden met minder dan 100 regen-
wormen.m-2 werden gekenmerkt door
een sterk negatieve trend in de aantallen
broedende Grutto’s.

Waterpeil en graslandbeheer
Percelen met een hoge grondwaterstand
worden veelal wat later gemaaid en op
bedrijfsniveau worden weidevogelpakket-
ten vooral op dit type percelen afgesloten
(Kleijn et al., 2004). Grutto’s broeden bij
voorkeur op percelen met maaibeheer
(Buker & Groen, 1989) en gruttogezinnen
houden zich het liefst op in nog niet
gemaaide percelen. Ook hebben Grutto’s
een sterkere neiging terug te keren naar
percelen als ze met succes eieren uitge-
broed hebben dan als ze hun legsels verlo-
ren hebben, bijvoorbeeld als gevolg van
vroeg maaien. In de studies van Brandsma
(1999), Kleijn & van Zuijlen (2003) en Ver-
hulst et al. (2007) was waterpeil gecorre-
leerd met maai-/weidedatum. Het is daar-
door niet uit te sluiten dat de hogere dicht-
heden broedende Grutto’s op percelen
met een hoge grondwaterstand (deels) ver-
klaard worden door de latere maai-/weide-
datum. In de studies van Struwe-Juhl
(1995) en Kleijn et al. (2008b) waren
waterpeil en maai-/weidedatum niet gecor-
releerd. De effecten op de vestiging van
Grutto’s in deze studies zijn dus eenduidig
aan het waterpeil toe te schrijven en tonen
het belang van deze factor voor territorium-
keuze. Vooral de resultaten van de studie
van Kleijn et al. (2008b) zijn overtuigend.
Zij vergeleken in vier gebieden de ruimte-
lijke verdeling van gruttoterritoria met de
ruimtelijke verdeling van grondwaterstand,
dichtheid regenwormen, bodemvochtig-
heid, indringingsweerstand van de bodem,
bemestingstoestand en zuurgraad. Grond-
waterstand was de enige factor die signifi-
cant gerelateerd was aan de dichtheid
gruttoterritoria.

Waterpeil belangrijker dan regenwormen
Oorzakelijke verbanden tussen grondwa-
terstand en de dichtheid regenwormen
enerzijds en de vestiging van weidevogels
anderzijds kunnen slechts worden aange-
toond in experimenteel onderzoek. Bij
gebrek daaraan suggereert het in tabel 1
gepresenteerde overzicht van beschikbare
studies dat grondwaterstand een grotere
invloed heeft op vestiging van Grutto’s
dan de voedselbeschikbaarheid.
Vijf van de zes studies vindt een positieve
relatie tussen waterpeil en broedende
Grutto’s en slechts twee van de zes een
positieve relatie tussen regenwormen en
broedende Grutto’s. Mogelijk dat de dicht-
heid aan prooidieren een rol gaat spelen
bij de territoriumkeuze als er op gebieds-
niveau geen verschillen zijn in waterpeil.
Positieve relaties tussen regenwormen
en Grutto’s werden immers gevonden
in gebieden met uniform hoge peilen.
Mogelijk ook dat voedselbeschikbaarheid
belangrijker wordt naarmate het broed-
seizoen vordert en regenwormen met het
opdrogen van het bodemoppervlak moei-
lijker bereikbaar worden voor de Grutto’s.
In de vestigingsfase lijkt voedselbeschik-
baarheid echter van minder belang dan
waterpeil.

Selecteren oudervogels op kuikenhabitat?
Onderzoek aan de Kievit (Vanellus vanellus)
suggereerde al eerder dat oudervogels hun
nestplaats niet selecteren op hun eigen
voedseleisen maar op die van hun kuikens.
Baines (1990) vond voor aanvang van het
broedseizoen een sterk positief verband
tussen de dichtheid foeragerende Kieviten
en de dichtheid regenwormen, hun voor-
naamste prooidieren. Hoewel Kieviten dus
goed in staat waren de meest voedselrijke

plekken te lokaliseren vond Baines (1990)
geen verband tussen de dichtheid regen-
wormen en de dichtheid nesten. In plaats
daarvan vond hij een positief verband tus-
sen de dichtheid kievitnesten en de rijk-
dom aan kevers, een belangrijk prooidier
van kievitkuikens. Kleijn et al. (2009) von-
den dat een hoge grondwaterstand in de
kuikenperiode, onafhankelijk van de
bemestingsgraad, leidde tot vegetaties met
een open vegetatiestructuur en een hoge
dichtheid aan kuikenvoedsel. Mogelijk dat
ook bij de Grutto de nestplaatskeuze niet
wordt bepaald door de habitateisen van de
oudervogels maar door die van de kuikens.
Van nature zal grondwaterstand ten tijde
van de nestplaatskeuze een goede indica-
tor geweest zijn van de toekomstige door-
dringbaarheid en voedselrijkdom van de
vegetatie, en daarmee van de habitatkwali-
teit voor kuikens. In het hedendaagse boe-
renland biedt een hoge grondwaterstand
vroeg in het voorjaar echter geen garantie
dat een perceel ook geschikte kuikenfoera-
geerhabitat biedt in de kuikenperiode. Hier
kan dus sprake zijn van een ‘ecologische
val’. De kenmerken die Grutto’s in de ves-
tigingsfase gebruiken om de toekomstige
habitatkwaliteit voor hun kuikens in te
schatten komen, door de sterk toegeno-
men drainage van de Nederlandse natte
graslanden, mogelijk niet meer overeen
met de werkelijke kwaliteit van de habitat
in de kuikenperiode. Grutto’s hebben wei-
nig mogelijkheden om uit te wijken, omdat
ze op gebiedsniveau een sterke broed-
plaatstrouw kennen en waterpeil veelal op
polderniveau wordt gereguleerd. Daarnaast
zijn er nog maar weinig gebieden in
Nederland waarin het waterpeil in het
groeiseizoen langdurig hoog wordt gehou-
den.

Karakteristiek
beeld van een

Grutto in de vesti-
gingsfase. Met
opengeslagen

vleugels op de nog
bruinige, korte
grasmat (foto:

Hugh Jansman).

182 | De Levende Natuur - jaargang 110 - nummer 4



Implicaties voor beheer
De resultaten van deze studie bieden aan-
knopingspunten om de effectiviteit van
weidevogelbeheer gericht op de Grutto te
verhogen. Een hoge grondwaterstand of
het lang vasthouden van regenwater op
(complexen van) percelen waar weidevo-
gelpakketten met een uitgestelde
maai/weidedatum liggen heeft twee
belangrijke voordelen. Ten eerste zal het
Grutto’s verleiden in hogere dichtheden te
gaan broeden op percelen met deze rela-
tief dure beheervorm. Daarnaast zal, bij
voldoende hoge grondwaterstanden, de
groei van de vegetatie aanzienlijk worden
vertraagd. Hierdoor zal deze in de kuiken-
periode een structuur hebben die voor kui-
kens veel geschikter is om in te foerageren
dan die van vegetaties op gangbaar
beheerde percelen (Kleijn et al., 2009).
Bemesting in combinatie met een verho-
ging van de grondwaterstand heeft als
voordeel dat het de voedselbeschikbaar-
heid van oudervogels verhoogt zonder dat
dit ten koste gaat van de kwaliteit van de
foerageerhabitat van de kuikens. Daarbij
moet de kanttekening gemaakt worden dat
bemesting in combinatie met hoge grond-
waterstanden leidt tot een verhoogde kans
op pitrusontwikkeling en eutrofiëring van
oppervlaktewateren (Lamers et al., 2008).
Gezien de gebrekkige effectiviteit van de
verhoging van voedselbeschikbaarheid (en
daarmee van bemesting) op de vestiging
van Grutto’s verdient het aanbeveling
terughoudend met bemesting om te gaan
en het belang van deze factor nader te
onderzoeken. Daarbij verdient dan niet
zozeer het effect van voedselbeschikbaar-
heid op vestiging aandacht, maar vooral
het effect van voedselbeschikbaarheid op
conditie en reproductief succes van broed-
paren.
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Summary
The importance of high groundwater levels
and fertilization for the conservation of Black-
tailed godwit populations – I. the settlement
phase.
Despite decades of experience with conserva-
tion management aimed at meadow birds,
there is a lot of discussion in The Netherlands
about which groundwater levels and fertiliza-
tion regimes are most effective. Both factors
are important determinants of the food
availability and accessibility for parent birds:
earthworms. The basic assumption underlying
conservation management is that food availa-
bility positively affects settlement densities.
This paper explores this assumption by revie-
wing a number of recent studies that examined
how water level and food availability is related
to settlement densities of Black-tailed godwits.
In five out of six studies the settlement density
of godwits was positively related to groundwa-
ter level. Settlement density was only positively
related to the density of earthworms when
groundwater levels were high. High ground-
water levels seem to be a key factor to the
sustained conservation of Black-tailed godwit
populations because it may be used to lure
breeding pairs to areas in which good chick
foraging habitat can be created.
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