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Steeds eerder wegtrekkende grutto’s bejaagd in Afrika  
 
Uit onderzoek in Afrika blijkt dat Grutto’s direct na het broedseizoen uit Nederland wegtrekken 
naar Afrika. Zij lopen daar gevaar omdat ze voedsel zoeken in rijstvelden waar dan juist de rijst 
is gezaaid. De grutto’s vormen een bedreiging voor deze bron van inkomsten van de lokale 
bevolking en worden daarom bejaagd. De gruttojongen blijven nog even in Nederland. Dit is 
één van de uitkomsten van de studiemiddag weidevogels die het Kenniscentrum Weidevogels 
op 2 april organiseerde. 
  
Het Kenniscentrum Weidevogels houdt zich bezig met het samenbrengen en ontsluiten van kennis en 
gegevens over weidevogels in Noord-Holland. Doel van de studiemiddag op 2 april was delen van 
kennis en resultaten uit recente onderzoeken. Met 200 bezoekers was de studiemiddag goed bezocht.  
 
Al jaren wordt het lief en leed van de grutto in overwinteringsgebieden in Afrika gevolgd. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren dat de volwassen grutto’s na het broedseizoen steeds eerder naar 
Guinee Bissau trekken om daar te foerageren op de pas omgeploegde percelen waar net de rijst is 
aangeplant. De grutto’s eten de gezaaide rijstkorrels en dat levert schade op voor de lokale bevolking. 
De  bevolking probeert zoveel mogelijk de schade te beperken door de grutto’s te bejagen. 
 
Voordat de volwassen grutto’s naar Afrika vertrekken, verblijven ze met hun kuikens in de 
Nederlandse graslanden. De gruttokuikens hebben tijdens het opgroeien graslanden met afwisselend 
hoog en laag gras nodig. Daar vinden ze makkelijk voedsel. Daarnaast is kruidenrijkdom van belang, 
want dat geeft variatie aan insecten. Als structuur (hoog/ laag) ontbreekt of als de kuikens niet goed 
door het grasland kunnen bewegen om insecten te eten, dan heeft dat gevolgen voor hun 
overlevingskansen.  
 
Onderzoeken op plas-draspercelen bevestigen het eerder (in de loop van juni) wegtrekken van de 
volwassen grutto’s in de afgelopen 20 jaar na het broedseizoen. De jonge grutto’s volgen pas in de 
tweede helft van juli. Zodra de ouders weg zijn profiteren de jonge vogels van de rust op deze plas-
dras terreinen en het voedsel (borstelwormen en muggenlarven).   
 
Laat gemaaid, structuur en kruidenrijk grasland is nodig voor weidevogels. Als een boer 25% van zijn 
gras niet vroeg maait, hoeft dit geen probleem op te leveren voor de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een 
onderzoek (door het proefbedrijf in Zegveld) in een modern melkveebedrijf. Wel moet de 
bedrijfsvoering worden aangepast en de iets mindere melkgift zal met krachtvoer op peil gebracht 
moeten worden. Daar zijn financiële regelingen voor in het leven geroepen. 
 
De op 31 maart jl. vastgestelde weidevogelvisie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  werd 
op 2 april bekend gemaakt. De provincie Noord-Holland is ambitieus en streeft naar behoud en groei 
van de weidevogelpopulatie. Het beleid is gericht op de belangrijke weidevogelleefgebieden in de 
provincie. Deze gebieden zullen ook in de structuurvisie van de provincie worden opgenomen en een 
planologische bescherming krijgen. Voor de uitvoering van een optimaal weidevogelbeheer zullen de 
beheerders intensief samenwerken. 
 
Het Kenniscentrum Weidevogels is gevestigd bij Landschap Noord Holland. In het kenniscentrum werken samen Natuurlijk 
Platteland West, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, ANV Water, Land en Dijken en 
Natuurmonumenten. 
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Niet voor publicatie: 
Wilt u meer weten over het Kenniscentrum Weidevogels of over de studiemiddag, neem dan contact 
op met Frank Visbeen van Landschap Noord-Holland, telefoon 06 33319529, of Dirk Tanger 06 
51501915 en/of Laura Schuit van Natuurlijk Platteland West, telefoon 023-5343255.  
website www.kenniscentrumweidevogels.nl. 


