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Weidevogels: tegenwoordig alle soorten kritisch



Grutto: afname van 75 % t.o.v. piek in 1960



Afname niet alleen in intensief landbouwgebied
Invloed predatie steeds groter



Wat is er nu anders dan vroeger?
Weidevogels waren er al ver voor weidevogelbeheer…



Hoogvenen: groot areaal maar lage dichtheden



Broedgebieden in natuurlijk biotoop

Uitgestrekte hoogvenen vergelijkbaar met venen/toendra’s hoge noorden

• Voedselarm en niet erg soortenrijk (weinig predatoren)

• Drassig; lastig begaanbaar voor grondpredatoren

• Uitgestrekt

• Lage dichtheden, maar door grote oppervlakte levensvatbare populaties



Grillige kustlijnen: eilanden en kwelders
Door dynamiek en eilanden minder predatoren



Cultuurland: onbedoeld (tijdelijk) weidevogelparadijs

• Extensief beheer
• Meer bodemleven door bemesting
• Hoge waterstanden

Waarschijnlijk meer weidevogels dan ooit!

• Hoge waterstanden
• Grote oppervlakte

• Maar ook: predatoren vrijwel afwezig



Huidige landschap en predatiedruk 

• Bevolking sterk gestegen
• Landschap te intensief beheerd
• Parklandschappen
• Meeste predatoren hebben zich hersteld
• Resterende weidevogels geconcentreerd

• Omstandigheden onvergelijkbaar met verleden!



Afname steltlopers in geheel Europa



Predatie: een groeiend probleem



RSPB: langlopend onderzoek naar predatie
Gericht op o.a. Kievit in natuurreservaten GB

• 2009-2013:  179 Kievitpullen gevolgd

• 87 % van de pullen gepredeerd

• Vos voornaamste dader 
(Veel Vossen: < 2 % van Kievitpullen 30 dagen oud)

• Later in seizoen meer predatie

• Kuikens in goede conditie

• Significant verband tussen mate waarin predatoren 
werden waargenomen en mate waarin ze Kievitpullen
predeerden. 

Tracking day and night provides insights into the relative importance of different wader chick predators. 
Mason, L.R., Smart, J. & Drewitt, A.L. 2017. IBIS. DOI: 10.1111/ibi.12523



Wulp: In afgelopen 20 jaar gehalveerd in GB 
GB: bijna een derde van wereldpopulatie Wulp

Uplands/heide en hoogveen
(geen postzegeltjes habitat)

Ontwatering natte delen
BosaanplantBosaanplant
Ontginning

Hierdoor meer predatoren en sterk verlaagd 
broedsucces Wulp. 

Environmental correlates of breeding abundance and population change of Eurasian
Curlew Numenius arquata in Britain. Samantha E. Franks, David J. T. Douglas, Simon Gillings
& James W. Pearce-Higgins



Wiesenvogelschutz in Niedersachsen
€ 22,3 milj. tbv onderzoek en beheer 13 weidevogelgebieden

Unterelbe (Nedersaksen)

2008-2010 in proefgebied 100 % predatie van nesten Kievit & 
Grutto in proefgebied. Hiervan >82 % door grondpredatoren 
(Vos, marters, exoten)



Rode lijn in geheel West-Europa:

• Predatie van zowel legsels als kuikens flink toegenomen
• Ook in grootste, specifiek ingerichte en beheerde gebieden
• Predatie dermate hoog dat aantal broedvogels daalt
• Grondpredatoren verantwoordelijk voor 2/3 van de predatie• Grondpredatoren verantwoordelijk voor 2/3 van de predatie
• Vos speelt grote rol



Predatorenbeheer: maatwerk

• Predatorenbeheer: alleen als aan alle andere voorwaarden is voldaan.

• In kleinere terreinen met hoge vossenstand evt. inzet voswerend raster

• Aanvullend afschot/wegvangen Vossen blijft noodzakelijk

• In grotere terreinen en/of lage vossenstand bejaging Vos

• Nachtelijke bejaging met warmtebeeldcamera/restlichtversterker effectief• Nachtelijke bejaging met warmtebeeldcamera/restlichtversterker effectief



Vossenbeheer: in vrijwel alle kerngebieden actueel 

Uitvoering grotendeels door lokale jagers/WBE, 
deels ook door personeel TBO’s

Effectiviteit vossenbeheer afhankelijk van 
kennis/inzet betrokken jagers (makkelijker gezegd 
dan gedaan)dan gedaan)

Combinatie van maatregelen noodzakelijk, nadruk 
op einde van de winter

Niet aantal geschoten Vossen bepalend voor 
effectiviteit, maar hoeveel Vossen er aan begin 
broedseizoen nog zijn. 



Vossenstand vooral gelimiteerd door ziektes



De Russen komen…  
Afschotcijfers Mecklenburg Voor-Pommeren



Succesvolle gebieden: overeenkomsten

*  Alles moet op orde zijn:
schaal
landschap
waterpeil
inrichtinginrichting
grootte 
beheer
openheid

Pas als dat allemaal op orde is, predatorenbeheer inzetten!



Dümmersee: grootste succesverhaal in Dld

• In 60’er jaren bedijkt en droog gelegd, vanaf 1985 aankoop en herinrichting

• Toename bij weidevogels: Grutto 120, Watersnip 72, Kievit 314

• Populatiebeheer op Vos (ca. 35 stuks p/j) en marterachtigen

4500 ha, 2500 ha weiland aangekocht 



Broedsucces Grutto 2012-2014 LIFE-projekt Dld



Ook in Nederland voorbeelden waar het lukt

Eempolders

Hooge Weide / Marquette

Skrok en Skrins

Alkmaardermeer e.o. 

Ronde Hoep

Zowel bij TBO’s als bij boeren met zwaar weidevogelbeheer

Ronde Hoep

Marken

Ook hier: combinatie van diverse maatregelen om 
vossenstand (i.i.g. 1e helft van het jaar) te verlagen



Weidevogels in de 21e eeuw, alles moet kloppen!

•  Geschikte, kansrijke gebieden vergroten (landschappen i.p.v. snippers).

•  Inrichting en beheer afstemmen op wensen weidevogels, niet andersom. 
Weidevogelbeheer vergt veel tijd en inzet!

Je gunt elk weiland een Grutto, maar dat gaat echt niet meer lukken…

•  Intensievere samenwerking tussen agrariërs, terreinbeheerders, jagers en                                                 
onderzoekers                                                                                 

•  Accepteren dat predatorenbeheer t.b.v weidevogels onmisbaar is en daar 
transparanter over zijn, of stoppen met weidevogelbehoud. 

Groot deel van oplossing ligt bij onszelf 
(bereidheid meer te betalen voor ons voedsel)!



Predatorenbeheer: Sisyfusarbeid?

Beheer is keuzes maken!

Net als: 

maaien
boompjes steken boompjes steken 
begrazen
enz. 

is predatorenbeheer alleen zinvol als het jaarlijks wordt herhaald.



Optie: stoppen met tuinieren

Grutto:
door ontginning van oorspronkelijk leefgebied in Europa grotendeels 
afhankelijk geworden van menselijk ingrijpen. 

Ongeveer 50 % van de Europese populatie broedt in NL, vrijwel overal in Ongeveer 50 % van de Europese populatie broedt in NL, vrijwel overal in 
Europa afname. Huidige trend en broedsucces bieden nog weinig hoop 
op verbetering. 

Verantwoordelijkheid om 
behoud Grutto serieus te nemen!



De wereld verandert heel erg snel…



Bedankt voor uw aandacht, vragen?


