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Plas-dras en weidevogels
Laat in het voorjaar een stuk land
onderwater lopenenbinnende
kortstekerenstaaner groteaantal-
lenweidevogels op.Steltlopers
zoals tureluur enkievit lopen druk
naar etente zoeken op kale stukjes
grondtussenwater enland.Eenden
zoalswintertaling en slobeenddob-
berenopdediepere delen enwroe-
tenhuneten bij elkaar op en onder
dewaterspiegel. Verrewegdemeest
opvallendeverschijning opdeze
zogenaamdeplas-drasperceeltjes
is echterdegrutto.Grotegroepen
vogels van deze soortstrijken
gezamenlijk neer en vliegenna
kortere of langere tijd weer luid
roependweg.In detussentijd staan

zete rusten,lopenzeeenbeetje
ruzie temakenof prikkenzeheren
der in debodem opzoek naar
regenwormenen emelten.

Weidevogels in de ver-
drukking
Weidevogels hebbenhetzwaar
momenteel. Deaantallenvan dein
onslandbroedendesoortengaan
jaarlijksmet ongeveer vier procent
achteruit. Er wordt veel gedaanom
dezeachteruitgangte stoppen.
Naastdeinrichting van weidevo-
gelreservatenworden sindsde
jaren tachtig vandevorige eeuw
ookmeeren meer beschermings-
maatregelenuitgevoerd opboeren-

land,gesubsidieerd doorde
Nederlandseoverheid endeEU.
Sindseenjaar of tien is éénvan die
beschermingsmaatregelen het aan-
leggenvan plas-draspercelen, vlak
voor en gedurendedebroedperiode
vanweidevogels. Het ideehierach-
ter is datals zoveel vogels gebruik
makenvan dit typepercelen, het
dan opeen of anderemanier ook
goedvoor zemoetzijn. In deprak-
tijk wetenweechter nogheelwei-
nig vanderol die plas-dras perce-
lenspelentijdensdebroedperiode.

Ringen om de poten
In het voorjaarvan2007is in de
polderZeevangonderzoek uitge-
voerdnaarderol vanplas-drasper-
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De betekenis
van plas-dras percelen
voor de grutto
Voorjaar 2007 zijn op twee plas-percelen in de
Zeevang grutto’s gevangen en voorzien van kleurringen.
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in
de betekenis van die percelen in relatie tot vestiging
van de vogels in de directe omgeving.

● Plas-dras gebied in het
Wormer en Jisperveld.
Foto: Frank Visbeen.
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● Plas-dras in het Wormer- en Jisperveld
in de omgeving van de Neckermolen.
Foto: Frank Visbeen.
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celen bij devestiging vanterritoria
vangrutto’s.De centralevraag was
in hoeverre grutto’s in eengebied
baathebbenbij deaanlegvaneen
plas-drasperceel en of aanleg
mogelijk ook broedparennaar een
gebiedkan lokken. Eengroot aan-
tal grutto’s op eenplas-drasperceel
betekentniet automatischdatdeze
massaaldoordelokalebroedvogels
gebruiktwordt. Ondergelopen
landjesworden namelijkniet alleen
gebruiktdoorgrutto’s die in het
gebiedzelf broeden, maarook door
vogelsdie elders in Nederlandof
zelfs in IJslandbroeden.Omdat
grutto’s niet individueelherkenbaar
zijn enopvliegendevogelssnel uit
zicht verdwijnen, kunnenwede
streekbewoners niet vandedoor-
trekkersonderscheiden.In maart
hebbenwedaaromvlak voor het
broedseizoengrutto’s gevangen op
plas-draspercelen omzeeencom-
binatie vankleurringenomde
potente hangen.Hierdoorwerden
zeopafstandindividueelherken-
baar. Vervolgenswerd gedurende
het broedseizoen dewijde omge-
ving van devangplek afgezocht
naar geringdegrutto’s.

De grutto en het kanon
Grutto’szijn waakzame,onvoor-

spelbaredieren die doorgaansop
hetnestgevangenworden.De
bestemogelijkheid omzeopplas-
draspercelen te vangen leek door
middel vaneen ’kanonnet’. Dit is
eennet vanongeveer 15 bij 25
meter,aan devoorkantvoorzien
vanvier projectielen dieworden
weggeschotendoorvier ingegraven
kanonnen.Als dekannonen op
afstandworden afgevuurd trekken
deprojectielen het net in eenboog-
je over deopvliegendevogels.
Kl inkt eenvoudig. Dat is het ook,
als devogels zo vriendeli jk zijn
omopdejuisteplek te gaanzitten.
Het grootste probleem bij kanon-
nettenis echter dat je dehele uit-
rusting moetklaarleggen opeen
plek waarvanje hooptdatde
vogels er ook daadwerkeli jk zullen
gaan zitten.
In onsgeval duurdehetzeven
dagenvoordat er grutto’s op de
juiste plek gingenzitten. Zeven
langedagen in somsbijtend koude
wind turenddoorverrekijker en
telescoopnaar dealtijd aanwezige
tureluursenwintertalingenenaf
entoenaar eenwitgatje,bontge-
kleurdekemphaan, kluut of water-
snip.Ennatuurli jk naar grutto’s.
Tientallen, somshonderdengrutto’s
diezichverzamelden in het ondiepe

water. Grutto’s die in eenexplosie
vanvleugelslagen enalarmkreten
opvlogenbij hetnaderenvaneen
slechtvalk of havik. Grutto’s die na
het wijken vanhet gevaar groepje
voor groepje terugkeerden. Grutto’s
die altijd netnaastdeplek gingen
staan waarhet net lag.

Ringen aflezen
Aanheteind vandezevendedag
wistenweechter zesgrutto’s te
verschalkenenbij hetvallenvande
avondvandeachtste daghadden
wenogeens18grutto’s in hetnet.
Dezegrutto’s leverden eenhoop
informatie op.Het mooievan
gekleurringdegrutto’s is datook
mensen die niet directbij het
onderzoekbetrokkenzijn dering-
combinatieskunnenaflezenen
doorgeven(foto). Zo bleekdat een
grutto diewe zelf in tweemaanden
tijd niet haddengezien op27mei
waswaargenomenop hemels- breed
slechts1500m vandevangplek.
Een oplettendefamilie in Hobrede
had hetdier gefotografeerdtoenhet
dicht bij hetdorpopeenpaalstond
tewakenover zijn pullen. Exact
eenmaandlaterwerd ditzelfde dier
waargenomenin Zuid Spanje nabij
Gibraltar opwegnaar deover-
winteringsgebiedeninWestAfri ka.

Zelf vondenwe tweegrutto’s die
kleurringenomgehangenhadden
gekregenin deExtremadura
(Spanje),waarvanéénnoggeen
driewekenvoordatwij hemzagen.

Resultaten
Vande24geringdegrutto’szagen
weer 21 terugin denabijheidvan
devangplek,drie daarvanechter
slechtséénkeer.Enkeledieren
warentweedagennadatzein het
net lagente spartelenal weerterug
opdevangplek.Het lijkt er dusop
datgrutto’seenplek nietmijden
nadatzeer zijn gevangenmetdeze
ietwatwilde vangmethode.De
meestegrutto’swerdenwaargeno-
menin dedirecteomgeving vanhet
plas-drasperceelwaaropzegevan-
genwaren(figuur 1). Degemiddel-
deafstandtussennestplaatsvande
geringdegrutto’senhetplas-dras
perceelvarieerdevan60 tot 1240
meterenbedroeggemiddeldonge-
veer550meter.Er lagenmeerdere
plas-draspercelenin hetgebied,
maardie lagenmeestalverdervan
het territoriumvandegekleurring-
degrutto’sdanhetperceelwaarop
zegevangenwaren(figuur 1). Uit
waarnemingenin deterritoriableek
tevensdatwe zespaartjeshadden
gevangen.Gedurendedebroedperi-

odewerdenmeerderegeringde
vogelsnogregelmatigop hetplas-
drasperceelgezien.Hoedichter
het territoriumbij hetplas-dras
perceellag hoevaker grutto’ser
gebruikvanmaakten.
Eenvergelijkingvandichtheden
vanbroedendegrutto’s in denabij-
heidvanmeerdereplas-drasperce-
len in deZeevangenhetWormer-
enJisperveld voor ennaaanleg,
liet geenduidelijke verschillen
zien.Bij sommigepercelenkon
eensterke toenamewaargenomen
worden,bij anderewasechterspra-
ke vaneenafname.

Conclusies
Samenvattendkanwordengecon-
cludeerddatgrutto’sgraagenvaak
plas-draspercelenin hunbroedge-
biedbezoeken.Vlak voor de
broedperiodedoenzedatveelal
paarsgewijs. Ze gaandaarbijnaar
hetplas-drasperceeldathetdichtst
bij hunterritoriumligt. Grutto’s
met territoriadicht bij eenplas-
drasperceelmakenhier vaker
gebruikvandanvogelsmet territo-
ria verderweg.Of grutto’sdoorde
aanwezigheidvaneenplas-dras
perceeleengroterekanshebben
hunjongengroot te brengen,is
onbekendendeaanlegvanplas-

draspercelenleidt zeker niet auto-
matischtot eenhogeredichtheid
aangrutto’s in denabijeomgeving.
Eenpuntvanaandachtis delocatie
enhetbeheervanplas-drasperce-
len.Degroteconcentratiesvan
vogelsontgaanookmogelijkepre-
datorenniet.Het is daaromvan
belangdatdevegetatieop deper-
celenkort gehoudenwordt endat
geenplas-draspercelenworden
aangelegdin deonmiddellijke
nabijheidvanstruiken,bosjesof
gebouwendie derustendevogels
hetzicht ontnemenopnaderende
roofvogels.

In iedergevalbiedenplas-drasper-
celendemensdemogelijkheidom
groteaantallenvogelsvandeze
prachtige soort eensrustig vannabij
te bekijken.Niet alleenvogels heb-
bendusbaatbij deaanlegvanplas-
draspercelen.Mochtu zelf komend
broedseizoeneengruttometkleur-
ringenaandepotenzien,noteer
danplaatsdatumendekleurring-
combinatie(zie foto 1) enlaathet
onsweten.Zo kunnenwenogmeer
tewetenkomenover dezefascine-
rendevogels.
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Tessel, Gerard Kenter.
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● Figuur 1. Het studiegebied Zeevang met in
blauw de plas-dras percelen. De rode
rondjes geven de locaties van de territoria
van de in 2007 gekleurringde grutto’s
weer. Lijnen tussen plas-dras percelen en
territoria geven weer welke grutto’s zijn
waargenomen op welk plas-dras perceel.

● Gekleurringde grutto, terug op het plas-drasper-
ceel waarop ze een maand eerder gevangen
was. Deze vogel kan herkend worden aan de
ringcombinatie: rechter poot boven de knie
mintgroene vlag boven mintgroene ring boven
gele ring, linker poot boven de knie blauwe ring
boven rode ring. Foto: Gerard Kenter.



1972 1980 1992 2000 2001 2004
predatoren 19 32 11 40 111 153
bos- en struweelvogels 88 176 80 177 370 457
weidevogels 2707 1738 2363 1816 1929 1935
eenden 1245 1216 311 395 991 1275
zwanen & ganzen 3 7 16 174 153 848
rietvogels 1049 713 549 1036 1139 1144

1972 1980 1992 2000 2001 2004 2006
scholekster 545 428 437 297 361 338 250
kluut 4 16 ? 24 18 11 5
kievit 710 517 946 708 756 771 727
kemphaan 25 28 19 7 6 5 0
watersnip 50 25 ? ? 5 1 0
grutto 1180 587 794 576 568 549 496
tureluur 193 137 167 204 202 260 184
totaal 2707 1738 2363 1816 1929 1935 1662

Tabel 1. Aantallen weidevogels in het Wormer- en Jisperveld,
1972-2006.

Landschappen beschermendoeje
niet alleenin debroedtijd.Daarom
washeteen goed ideeomopeen
druilerigeochtendin septembermet
NicoVenshet veld in te gaan,om
te zienwat hij zoal doetin het
belang van dat landschap.Dat is
veel. En dat is nodig,wanthet gaat
niet goedmet het landschap en de
weidevogels in het Wormer- en
Jisperveld. Broeddener in 1972nog
1180grutto’s in het Wormer-en
Jisperveld, in 2006waren dater
nogmaar 496,nogmaar42% van
hetaantalin 1972(tabel 1).

Al heel langis NicoVensactief in
dit gebied.Al vanaf 1972inventari-
seert hij erweidevogels en is hij
betrokkenbij allerlei onderzoeken
beheersmaatregelenenhij is erwet-
landwachtvoorVogelbescherming.
NicoVensis dan ook goed opde
hoogtevanalle ontwikkelingenin
het landschapen devogelbevolking
vanhetWormer- enJisperveld en
kan daarmet kennis vanzakenen
eengrotebetrokkenheid over ver-
tellen.

Beginnersfouten
Het vaarland in hetWormer- en
Jisperveld werdin dejarenzeventig
steedsextensiever doordeboeren
gebruikt en tenslotte verdeeld

onder particulieren enNatuurmonu-
menten (NM). NM verwierf in die
periode±600ha.Het gehele gebied
omvat ±1500ha.NM zag in dat de
natuurwaardenin hetgebied vooral
deuitzonderlijkeweidevogelstand
betroffen endatdie niet behouden
kondenwordenzonder beheer op
degrondendie deboeren verlaten
hadden.NM koosmet het oogop
dekemphaan voor vernatting van
het gebied. Dat leiddeechter tot
verruiging eneenpitrusexplosie die
veel graslandvoorweidevogels
minderinteressantmaakte.Depar-
ticulieren wilden er recreëren. Zij
wildenluwte en planttenbomenen
struiken. De leukehaagwerdeen
bos,enin een straal van200meter
rondom hogebomenbroedt nu geen
weidevogelmeer. Nadertig jaar
was hetgevolg een totaalander
landschap. Wienu doorhethartvan
het Wormer- enJisperveld vaart,
waant zich eerder in hetAmazone-
gebied danin eenHollandsevaar-
polder. Deparadoxis datdebiodi-
versiteit van hetWormer- en
Jisperveld nugroter is danooit,
maar datdekarakteristiekeweide-
vogelstandachteruit holt (tabel 2).

Herstel
Dekunstis nu, in hetbelangvan
deweidevogels,hetoorspronke-

lijke landschapzoveel mogelijk te
herstellen.Daarvoor zijn nu drie
projectengaande.

Bomen kappen
ToenNico deeluitmaakte vanhet
DeskundigenteamWeidevogels van
deProvincie heefthij voorgesteld
te proberenopeenvriendelijke, sti-
mulerendemanier departiculiere
bosjesbezitterservante overtuigen
dater iets gedaanmoestworden.
Deprovincie ondersteundehet idee
omvia eensubsidieregeling tege-
moet te komenin dekostenenhet
verwijderen vanbosschagesaan-
trekkelijk temaken.Deeerste
voorlichtingsbijeenkomst startte in
april 2006.Totaal zijn nu ongeveer
dertig bosjesomgevormd of staan
opdenominatie omgevormd te
wordennaarhakhout, knotbomen,
graslandof moeras.

Graslandherstel
Goedgruttoland geeft degrutto’s
bij hetarriverendegelegenheid te
rustenopplas-drasterreinen.
Daarnaastmoet er voldoendegras-
landmet eenrijk bodemlevenzijn
waarzekunnenfoerageren.
Bovendien is een vrij uitzicht
essentieel. De kuikenshebben
structuurrijk graslandmet veel
insectenendekkingsmogelijkheden

Wim Ruitenbeek

’Het gaat mij om het behoud van dit prachtige mid-
deleeuwse cultuurlandschap’, zegt Nico Vens, over het
Wormer- en Jisperveld. ’Zelfs als daar geen weidevogels
meer zouden broeden, zou ik dat landschap nog willen
behouden. Maar behoud van dat landschap is natuurlijk
wel de voorwaarde voor het behoud van de weidevogels.’

Om het behoud van een
middeleeuws cultuurlandschap
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nodig.Omdatalleste bereiken
mogendegraslandenniet te nat
zijn. Het vochtgehaltein destrooi-
sellaagmoetongeveer45% zijn,
depHmoethersteldwordennaar
>4,8,depitrusmoetbestredenwor-
denenhet landmoetweerbemest
worden.Omdewaterkwaliteitin
depolderte verbeteren,wordt
momenteeleenbaggerprojectuit-
gevoerd.Dat biedtgoedemogelijk-
hedenom tegelijk eenaantalvan
bovenstaandedoelstellingente
bereiken.Debaggerspeciemoet
ergensblijvenenNicoVenszoekt
daarvoorsamenmetdebeheerder
sterkverpitrustepercelenuit. Als
diemetdespeciebedektworden,
ontstaatmogelijk eengoedeuit-

gangspositievoor graslandherstel.

Beheerspakketten
Ookover debeheerspakkettendie
NM metdeboerenafspreektheeft
NicoVenseenmening,al is hij er
niet bij betrokken.
Natuurmonumentenis metdeagra-
rischenatuurverenigingeensamen-
werkingsprojectgestart,waarbij
grondvanNM aanboerenverpacht
wordt, zodatvoor deboerenweer
eenrendabelebedrijfsvoering
mogelijk is. Daarvooris eenopper-
vlaktevanongeveer100haper
bedrijf noodzakelijk, enmethun
eigengrondhalenderesterende
boerendatniet.Overdeverpachte
grondenvanNM maaktdevereni-

ging beheerafsprakenendeboeren
krijgen daarvooreenbeheervergoe-
ding.NM houdtderegie.Volgens
NicoVensis dit delaatstekansom
deweidevogelste behouden. De
boerendreigenhetgebiedanderste
verlatenmetverruigingalsgevolg.
’De beheerpakkettenmoetenmaat-
werk zijn, metnatuurwaardenals
doelendeagrarischebedrijfsvoe-
ring alsmiddel.Werkzaamheden
moetensteedswordenafgestemd
opdeomstandigheden.Hierbij gaat
hetom landschap,botanischbeheer
, weide-enmoerasvogelsende
instandhoudingsdoelenvanNatura
2000.Of hetgaatwerkenzal de
tijd leren.Het zal veel inzeten
inzicht vanalle partijenvragen’.

Wim Ruitenbeek
wim.ruitenbeek@planet.nl

● Foto’s: Wim Ruitenbeek.

Op stap met Nico Vens in
het Wormer- en Jisperveld

Tabel 2. Ontwikkeling van de aantallen vogels per soortgroep
in het Wormer- en Jisperveld, 1972-2004.

● Bosvorming in het Wormer-
en Jisperveld

● Nico Vens.


