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Inleiding

Er zijn geen vogels in Nederland waarmee we ons als samenleving zo 
verbonden voelen als met weidevogels. Dat hebben we vooral te danken 
aan ons weidelandschap en hoe we daarmee in het verleden (en heden) zijn 
omgegaan. Weidevogels zijn belangrijk voor Nederland, net zoals Nederland 
belangrijk is voor weidevogels. Bij het beheer gaat het niet puur om het in 
stand houden van populaties, maar ook om het realiseren van een kwalitatief 
hoogwaardig weidevogellandschap. 

Weidevogels zijn vaak onderwerp van beleidsnota’s, rapporten van onder-
zoeksinstellingen en voorlichtingsbrochures en jaarverslagen van vrijwil-
ligersorganisaties. Inspanningen van alle betrokkenen richten zich niet 
alleen op het behoud van de weidevogelstand, maar ook op bescherming en 
onderzoek naar de mechanismen die bepalen of weidevogels het goed of 
slecht doen. Dit moet leiden tot een zo goed mogelijk beheer. Lastig is echter 
dat de verschillende soorten weidevogels zeer verschillende en soms zelfs 
tegengestelde eisen aan hun leefomgeving stellen.

Deze Weidevogelbalans geeft een overzicht van een aantal kengetallen  die 
als achtergrond kunnen dienen bij het ontwikkelen van beleid en beheer rond 
weidevogels. Het bevat de meest recente stand van zaken over hoe het is 
gesteld met de weidevogels zelf en met weidevogelbeheer, -bescherming 
en -onderzoek. De aantallen broedparen gaan van de meeste soorten nog 
steeds achteruit. Belangrijk nieuw gezichtspunt is dat vooral het realiseren 
van voldoende en goed kuikenland (voor het veilig opgroeien van jonge wei-
devogels) een cruciaal punt is. En dat dat – met de nodige inspanning van 
alle betrokkenen – in een aantal weidevogelgebieden haalbaar is gebleken. 

De Weidevogelbalans is tot stand gekomen dankzij medewerking van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies, 
terreinbeherende organisaties, (koepels van) agrarische natuurverenigingen, 
onderzoeksinstellingen en vrijwilligersorganisaties.  
Gedetailleerde achtergrondinformatie is te vinden via de websites
www.weidevogelbescherming.nl, www.sovon.nl en www.landschapsbeheer.nl. 
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1. Broedpaaraantallen
Voor het bepalen van het aantal broedparen 
wordt de territoriumkartering gebruikt. Deze ma-
nier van tellen vindt plaats in het kader van het 
Nationale Weidevogelmeetnet waarin provincies, 
SOVON en het Centraal Bureau voor de statistiek 
(CBS) samenwerken. Het meetnet is onderdeel 
van het Netwerk Ecologische Monitoring en heeft 
als startjaar 1990. Jaarlijks inventariseren profes-
sionele en vrijwillige tellers ruim 1000 proefvlak-
ken van minimaal 50 hectare verspreid over het 
land. De coördinatie is in handen van SOVON en 
de verwerking van de resultaten in  statistieken 
wordt verzorgd door het CBS.

Aantallen nemen af in Europa
Weidevogels komen vooral voor in landbouwge-
bieden. Verandert de landbouw, dan verandert 
op de lange duur vaak ook de soortensamenstel-
ling en de aantallen per soort in die gebieden. Dit 
speelt niet alleen in Nederland, maar ook Euro-
pees en mondiaal. Op Europees niveau bepaalt 
de ontwikkeling in aantallen broedparen van 36 
soorten gezamenlijk de Farmland Bird Index, een 
graadmeter voor de natuurwaarden van het plat-
teland. Vanaf 1980 blijken de vogelsoorten van 
het boerenland sterk in aantal achteruit te gaan. 
Sinds 1980 is de totale populatie met ruim 40% 
afgenomen  en gerekend vanaf 1990 met 20%. 
Vanaf 1997 heeft de populatie zich gestabiliseerd 
op dit niveau.
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Afname in Nederland nog sterker
In Nederland zien we de sterkste toename bij een 
aantal eendensoorten. De krakeend neemt al jaren 
sterk toe, maar recent kenden ook wintertaling en zo-
mertaling enkele opvallend goede jaren. De tafeleend 
daarentegen laat een omgekeerd proces zien; na een 
langzame toename vanaf  1990 neemt de soort  de 
laatste vijf jaar weer af. De slobeend lijkt steeds harder 
achteruit te gaan.
Zangvogels als graspieper, gele kwikstaart en veld-
leeuwerik nemen de laatste vijf jaar beperkt in aantal 

af, maar de afname van de eerste twee lijkt zich recent 
te versnellen. Voor de veldleeuwerik geldt dat de ware 
decimering in de jaren daarvoor heeft plaatsgevonden.
De sterkste afname zien we bij de steltlopers. Vooral 
de achteruitgang van de scholekster in de laatste vijf 
jaar is opvallend groot: gemiddeld per jaar ruim 5% en 
dat betekent in 5 jaar tijd 25% minder broedparen. Bij 
grutto, kievit, wulp en watersnip is een vergelijkbare 
aantalvermindering te zien. 
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Scholekster
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Aantalontwikkeling verschilt per regio
In de grafieken is de aantalontwikkeling van jaar op jaar 
te zien. Deze verschilt tussen de soorten. De scholek-
ster is sinds 1990 gestaag achteruit gegaan. De grutto 
vertoont hetzelfde patroon, zij het dat er een kleine 
opleving rond 1994 is geweest. De achteruitgang van 
de kievit is rond 1995 begonnen. De tureluur deed het 
lange tijd goed en nam zelfs toe, totdat rond 2000 ook 
bij deze soort een neerwaartse tendens inzette. Gevolg 
is dat we in 2008 resp. op 40%, 50%, 70% en 100% 
zitten van de aantallen in 1990.

Als Nederland wordt opgedeeld in een aantal regio’s, 
blijkt dat in de laatste vijf jaar voor de vier talrijkste 
steltlopers de sterkste afname wordt gevonden in de 
veengebieden van Noord-Nederland en de kleinste in 
de veengebieden van West-Nederland. Maar tussen 
de soorten bestaan soms opmerkelijke verschillen. In 
het rivierengebied gaan grutto en kievit momenteel vier 
keer sneller in aantal achteruit dan tureluur en scholek-
ster. Op de zandgronden gaat de grutto jaarlijks met 
zo’n 12% in aantal achteruit, terwijl de kievit jaarlijks 
met ‘slechts’  5% afneemt. De kievit is de enige soort 
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die in één regio (veengebieden van West-Nederland) 
een jaarlijkse toename laat zien van ongeveer 1%. 

In het algemeen neemt de scholekster het sterkst af 
in de veengebieden van Noord-Nederland, de zand-
gronden en de zeekleigebieden. De kievit en grutto 
kennen de grootste verliezen in de veengebieden van 
Noord-Nederland, het rivierengebied, de zuidelijke 
zeekleigebieden en op de zandgronden, terwijl dat voor  
de tureluur geldt in de noordelijke veengebieden en op 
de zandgronden.

TureluurGrutto

Grootte van de pijlen geeft de 
mate van jaarlijkse aantalver-
andering weer gerekend over 
de periode 2004-2008. De kleur 
geeft de fysisch-geografische 
regio aan:
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Scholekster

Type landgebruik nauwelijks van invloed op 
aantalontwikkeling
Er is onderscheid gemaakt in bouwlandgebieden 
(meer dan 75% van de plotoppervlakte is bouwland),  
graslandgebieden (meer dan 75% van de plotopper-
vlakte is grasland), gemengde gebieden (meer dan 
25%, maar minder dan 75% van de plotoppervlakte is 
gras- of bouwland) en reservaten (meer dan 75% van 
de plotoppervlakte is reservaat). 

De scholekster neemt in elke type landbouwgebied 

even sterk af. De kievit vertoont daarentegen verschil-
len. Op bouwland is tot 2002 nog sprake van een 
sterke toename, maar daarna neemt het aantal broed-
paren sterk af en belandt het aantal weer bijna op het 
niveau van 1990. In de andere typen landbouwgebied 
is de aantalverandering minder uitgesproken. Lange tijd 
blijven de aantallen min of meer stabiel, maar ergens 
rond de eeuwwisseling zien we ze langzaam afnemen. 
De grutto komt niet voor in pure bouwlandgebieden. In 
gemengde gebieden is de achteruitgang het sterkst, 
maar ook in reservaten treedt achteruitgang op. De 
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tureluur ontbreekt eveneens in pure bouwland- 
gebieden. In gemengde gebieden nemen de aantal-
len af. De langjarige populatiegroei in de graslanden 
en reservaten is sinds enkele jaren in een afname 
veranderd. Hierdoor zijn de aantallen op grasland al 
beland onder het niveau van 1990, die in reservaten 
nog niet. 
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2. Reproductie
Na terugkomst van weidevogels in hun broedge-
bied vormen zich paren en kiezen de vogels een 
plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna 
komen twee belangrijke reproductiefasen:
• eifase: van het leggen van de eieren tot het 

uitkomen daarvan;
• kuikenfase: van het uit het ei kruipen tot het 

vliegvlug worden van de kuikens.
Waarnemingen in het veld en onderzoeksgege-
vens tonen aan dat per soort, per gebied en per 
jaar een wisselend aantal broedparen niet tot eileg 
komt. Hoe groot het aandeel broedparen op lan-
delijk niveau is dat daadwerkelijk gaat broeden, 
is niet bekend. Als reproductiegetal gebruiken we 
het gemiddeld aantal jongen dat per broedpaar 
vliegvlug wordt. Dit is dus de resultante van het 
aantal paren dat tot broeden overgaat, het aan-
tal nesten dat uitgekomen eieren oplevert en het 
aantal kuikens dat vliegvlug wordt. Een hoge re-
productie kan dus betekenen dat veel paren tot 
broeden overgingen, maar ook dat veel uitkomen-
de eieren jongen opleverden waarvan een groot 
deel vliegvlug werd.

De vereiste reproductie is het aantal jongen dat 
minimaal vliegvlug moet worden om de jaarlijkse 
sterfte onder volwassen vogels te kunnen com-
penseren. Dit aantal is per soort verschillend en 
hangt mede af van de gemiddelde leeftijd die vo-
gels bereiken (hoe langer de oudervogels leven, 
hoe kleiner de vereiste reproductie). Of een ge-
bied hieraan voldoet, is alleen vast te stellen als 
reproductiegegevens worden verzameld over een 
reeks van jaren. 
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Aantal gevonden legsels in 2008

Totaal in 2007: 137.662 
Totaal in 2008: 147.938

Kievit 81.370

Scholekster   17.057

Grutto   20.315

Tureluur   9.364

Overige vogels   6.763

Zangvogels   4.087

Eenden en ganzen   7.719

Overige steltlopers   1.263

Jaarlijks worden 150.000 nesten gevonden
Vrijwilligers en boeren zoeken en markeren nesten om 
die te kunnen beschermen tegen mogelijk verlies door 
landbouwactiviteiten . Dit vindt meestal plaats op per-
celen zonder beheerovereenkomsten voor uitgesteld 
maaien of afspraken in het kader van reservaatbeheer. 
In 2008 zijn bijna 150.000 legsels gevonden van 50 
soorten vogels. Daarvan was 55% van kieviten, 14% 
van grutto’s, 12% van scholeksters en 6% van tureluurs 
en 13% van overige soorten. 

In 2008 zijn 10.000 legsels meer gevonden dan in 
2007. De toename deed zich voor bij bijna alle soorten: 
er werden 14% meer scholeksterlegsels, 19% meer 
gruttolegsels, 11% meer tureluurlegsels en 19% meer 
zangvogellegsels gevonden dan in 2007. Ganzen zijn 
duidelijk in opmars als broedvogel: in 2008 werden er 
67% meer nesten van ganzen gevonden dan in 2007.
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Uitkomstsucces 
Dankzij de gegevens van ruim 245.000 legsels die zijn 
verzameld door vrijwilligers van Landschapsbeheer 
Nederland (LBN) en SOVON is op basis van dagelijkse 
overlevingskansen het gemiddelde uitkomstsucces per 
jaar en per fysisch-geografische regio bepaald. Het ac-
cent van de gegevens ligt op West en Zuid-Nederland, 
omdat vooral hier de vrijwilligersgroepen actief zijn die 
de legselgegevens zelf via internet invoeren in de da-
tabase van LBN. Het uitkomstsucces is alleen vermeld 
voor regio’s waarin minimaal 250 nesten gevonden zijn.

Algemeen
Het gemiddeld uitkomstsucces van alle weidevogel-
legsels bij elkaar over de periode 2000-2008 is relatief 
laag in de zandgebieden en de veengebieden van 
Noord-Nederland. In de veengebieden van West-
Nederland en het rivierengebied is het gemiddeld 
uitkomstsucces relatief hoog. Het uitkomstsucces in het 
rivierengebied neemt in de loop der jaren toe, terwijl het 
in de zandgebieden en de zuidelijke zeekleigebieden 
afneemt. 

Scholekster

Kievit
66%

56%g

67%

73%

67%

Gemiddeld uitkomstsucces

66%

= geen significante verandering van 
het uitkomstsucces sinds 2000

= significante afname van het  
uitkomstsucces sinds 2000

= significante toename van het  
uitkomstsucces sinds 2000
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66%
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73%i

61%i

60%i

71%i

47%g

64%g

Zandgronden
Laagveen-West
Laagveen-Noord

Rivierengebied
Zeeklei-Noord
Zeeklei-Zuid

65%g
Landelijk 
gemiddelde

59%g
Landelijk 
gemiddelde
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Tureluur

Grutto

49%

61%

47%

65%

62%

64%
60%

71%

68%

69%i

63%g

Kievit en scholekster       Het gemiddeld uitkomstsuc-
ces is landelijk bij de kievit 59% en bij de scholekster 
ruim 65%. Beide soorten vertonen sinds 2000 een sig-
nificante achteruitgang in het gemiddeld uitkomstsuc-
ces met respectievelijk 5% en 12%. Dit komt voor op 
de zandgronden en bij de kievit ook in de zeekleige-
bieden van West-Nederland. In de veengebieden van 
West-Nederland is het gemiddeld uitkomstsucces voor 
beide soorten met ruim 65% nagenoeg constant in de 
afgelopen negen jaar. Het uitkomstsucces neemt zowel 
voor kievit als scholekster toe in het rivierengebied, en 

voor de kievit tevens in de veengebieden van Noord-
Nederland en de zeekleigebieden van Zuid-Nederland.

Grutto en tureluur       Het gemiddeld uitkomstsucces 
van de grutto is op landelijk niveau ruim 62%, dat van 
de tureluur ruim 63%. Hoewel er bij de grutto een indi-
catie is voor een licht positieve ontwikkeling in het uit-
komstresultaat sinds 2000, vooral in het rivierengebied, 
vindt op landelijke schaal geen significante ontwikkeling 
plaats. Dit laatste geldt ook voor de tureluur. 

62% Landelijk 
gemiddelde

63% Landelijk 
gemiddelde
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Predatie belangrijkste verliesoorzaak 
Om op basis van dagelijkse overlevingskansen het 
gemiddelde verlies per oorzaak te kunnen bepalen, 
gebruiken we dezelfde gegevens als voor het uit-
komstsucces. Het gaat om gegevens van de peridoe 
2000 - 2008 en het gros van de gegevens is wederom 
afkomstig uit West- en Zuid-Nederland. Er zijn onvol-
doende gegevens van de veengebieden uit Noord-Ne-
derland om voor die regio uitspraken te kunnen doen. 
Vanwege het aantal beschikbare gegevens worden hier 
alleen resultaten van kievit en grutto gepresenteerd.

Algemeen
Predatie vormt bij beide soorten de belangrijkste ver-
liesoorzaak met gemiddeld ruim 17%. Daarna volgt het 
voortijdig verlaten van nesten met 5-7%. Verliezen door 
agrarische activiteiten (werkzaamheden en beweiding) 
bedragen mede dankzij nestbescherming (en gecon-
tracteerd beheer) gemiddeld slechts 3-5%. Overige en 
onbekende verliesoorzaken schommelen tussen de 3 
en 4%.
De grootste predatieverliezen worden aangetroffen in 
kleigebieden en op zandgronden. Sinds 2000 vond 

Kievit

Landelijk gemiddelde

18,8i 4,6g 2,7

VerlatenPredatie Landbouw

22,3i 4,7g 7,0

VerlatenPredatie Landbouw13,4i 4,3i 2,0

VerlatenPredatie Landbouw

10,7i 5,1g 2,5

VerlatenPredatie Landbouw

16,2i 4,3i 3,3

VerlatenPredatie Landbouw

17,7 4,6 3,9

VerlatenPredatie Landbouw

Verliesoorzaken
(getallen in percentages)
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Grutto

Zandgronden
Laagveen-West
Laagveen-Noord
Rivierengebied
Zeeklei-Noord
Zeeklei-Zuid

= geen significante 
verandering van verliezen

=  significante toename 
 van de verliezen

=  significante afname 
 van de verliezen

5,1g

6,8

12,9i

Landelijk gemiddelde

20,2i 6,8 2,2

VerlatenPredatie Landbouw

22,7i 7,3 5,7

VerlatenPredatie Landbouw12,9i 6,1 2,3

VerlatenPredatie Landbouw

12,3k 9,7 3,0

VerlatenPredatie Landbouw

18,1i 5,2 2,2

VerlatenPredatie Landbouw

17,2 6,8 2,6

VerlatenPredatie Landbouw

toename van predatie in praktisch alle regio’s plaats, 
maar het sterkst in de zuidelijke zeekleigebieden en de 
westelijke veengebieden. 

Kievit       Predatie is bij de kievit landelijk vanaf 2000 
significant toegenomen met 4%. Dat gebeurde vooral 
in de zuidelijke zeekleigebieden (toename met 20%) en 
de westelijke veengebieden (toename met 7%). 
 
Grutto       Bij de grutto is landelijk geen sprake van een 
significante trend bij de verliesoorzaken. De belangrijk-

ste verliesoorzaak is predatie en in de westelijke veen-
gebieden zijn die verliezen relatief laag. De verliezen 
door predatie nemen hier echter wel toe, iets dat in nog 
sterkere mate geldt voor de zuidelijke zeekleigebieden.
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Grutto en tureluur broeden vroeger
Om het gemiddelde legbegin bij grutto en tureluur 
te bepalen is gebruik gemaakt van dezelfde set van 
gegevens als voor het uitkomstsucces. Het gaat om de 
periode 2000 – 2008 en het gros van de gegevens is 
wederom afkomstig uit West- en Zuid-Nederland. Er is 
voor de grutto en tureluur gekozen omdat de eilegpe-
riode bij deze soorten volledig overlapt met de periode 
waarin vrijwilligers actief zijn en deze soorten relatief 
weinig vervolglegsels kennen.

Grutto       Gemiddeld starten gruttoparen met het 
leggen van eieren op 12 april. Dit is een landelijk 
gemiddelde. De grutto’s in zuidelijke zeekleigebieden 
beginnen gemiddeld negen dagen eerder met het 
leggen van eieren dan grutto’s in de veengebieden. 
Op de zuidelijke zeekleigebieden beginnen de grutto’s 
gemiddeld vijf dagen eerder met de eileg dan in de 
noordelijke zeekleigebieden. De relatief late legbegin-
datum in de veengebieden is waarschijnlijk het gevolg 
van verschillen in waterpeil, waardoor de gebieden 
later geschikt zijn voor nestelen. Waterstandverschillen 

Grutto

Gemiddeld legbegin

14 - 4i

19 - 4g

19 - 4g

12 - 4i

15 - 4g

10 - 4g

12 aprilg

Landelijk 
gemiddelde
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Tureluur

= geen significante 
verandering van het 
gemiddelde legbegin

= significante vervroeging 
van het gemiddelde  
legbegin

= significante verlating 
van het gemiddelde  
legbegin

18 - 4

10 - 4 g

17 - 4

15 - 4

20 - 4

18 - 4

12 - 4

17 aprilg

Landelijk 
gemiddelde

kunnen ook de reden zijn waarom binnen regio’s soms 
grote verschillen in legdatum bestaan. Sinds 2000 
is de gemiddelde legdatum landelijk nu met 1,5 dag 
vervroegd.

Tureluur       Tureluurparen beginnen gemiddeld iets 
later met de eileg dan grutto’s en wel op 17 april. 
Hoewel er vijf dagen verschil bestaat tussen sommige 
regio’s in gemiddelde eilegdatum, zijn de verschillen 
niet significant. Wel is sinds 2000 landelijk de legdatum 
nu met ruim 2 dagen vervroegd.

Zandgronden
Laagveen-West
Laagveen-Noord
Rivierengebied
Zeeklei-Noord
Zeeklei-Zuid

12 - 4 i
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Kuikenoverleving cruciaal voor behoud 
grutto’s
Voor nauwkeurige gegevens over kuikenoverle-
ving is gedetailleerd en duur onderzoek nodig. De 
schaal is dan veelal onvoldoende om uitspraken 
op landelijk niveau te kunnen doen. Dat kan al-
leen via monitoring in een groot aantal gebieden 
en met langjarige reeksen. Een dergelijk meetnet 
is nog niet aanwezig. Toch is dat wenselijk, om-
dat dan beter inzicht wordt verkregen in goede en 
slechte reproductiejaren en de mogelijke oorza-
ken die daaraan ten grondslag liggen. 
Momenteel wordt de methode van alarmtellingen 
(zie kader) nog op beperkte schaal toegepast, 
vooral in de pilotgebieden voor de gebiedsgerich-
te aanpak, en met name in het kader van het pro-
ject Nederland Weidevogelrijk. Alleen de resulta-
ten van tellingen in gebieden waarin men strikt de 
Instructie Alarmtellingen (Nijland& van Paassen 
2007)¹ heeft gevolgd, zijn in deze Weidevogel-
balans opgenomen. De tellingen zijn uitgevoerd 
door professionals met substantiële hulp van een 
groot aantal vrijwilligers. De resultaten zijn een in-
dicatie van het broedsucces. 

¹  Nijland F. & A. van Paassen 2007. Instructie Alarmtellin-
gen; tellingen van paren en gezinnen van Scholekster, 
Kievit, Grutto, Tureluur en Wulp. Uitgave Landschaps-
beheer Nederland, Utrecht. Publicatie Bureau N nr. 27, 
Leeuwarden

Alarmtellingen
Uitvoeren van alarmtellingen betekent dat 
er in een gebied vijf rondes worden gelopen 
en wel in de weken 15, 17, 19, 21 en 23. Per 
ronde worden – in ieder geval van de grutto 
– van alle vogels waarnemingen genoteerd 
conform een standaard die sterk lijkt op de 
gedragsnotities van de broedpaartellingen. 
Op basis van deze vijf tellingen wordt het aan-
tal territoria vastgesteld (als één na hoogste 
aantal in deze reeks) en het aantal gezinnen 
in de week van de eerste vliegvlugge jongen. 
Het aantal gezinnen als percentage van het 
aantal territoria staat bekend als het Bruto 
Territoriaal Succes (BTS).  Op basis van on-
derzoek wordt aangenomen dat er drie cate-
gorieën zijn, waarbij een BTS van:
1. < 50% onvoldoende is 
2. tussen 50% en 65% mogelijk voldoende is
3. > 65% voldoende is
om een lokale populatie in stand te houden. 
Hoe groter het aantal gebieden met BTS re-
sultaten, des te beter het inzicht  in de effec-
tiviteit van het in die gebieden gerealiseerde 
beheer. Voor een betrouwbaar landelijk BTS 
is een gestratificeerd netwerk van dergelijke 
gebieden nodig.
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In 2007 zijn alarmtellingen uitgevoerd in zeven gebie-
den met een totale oppervlakte van circa 6.000 ha. In 
drie gebieden was het BTS minder dan 50%, in drie 
gebieden lag het tussen 50% en 65% en in één gebied 
(Gerkesklooster) was het meer dan 65%. Het gemid-
deld BTS over deze zeven gebieden was 50%. 

In 2008 zijn alarmtellingen uitgevoerd in twaalf gebie-
den met een totale oppervlakte van circa 11.000 ha. In 
vijf gebieden was het BTS minder dan 50%, in drie ge-
bieden lag het tussen 50% en 65% en in vier gebieden 

(Schipluiden, Opmeer, Noordoost Polder en Fjurlan-
nen) was het meer dan 65%. Het gemiddeld BTS over 
deze twaalf gebieden was 53,4%. 

Conclusie is dat in 2008 in de betreffende gebieden 
gemiddeld een iets hoger BTS is behaald dan in 2007. 
Als we de gebieden vergelijken die in beide jaren zijn 
geteld, dan is het BTS in 2008 52% tegenover 50% in 
2007. Van die zeven gebieden zijn er drie niet van cate-
gorie (zie kader) veranderd, één is een categorie lager 
uitgekomen en drie zijn een categorie hoger  

Bruto Territoriaal Succes 2007
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33%
5

51%

9

48%

10

42%

11

61%
12

66%

1

50%

Grutto

50% Landelijk 
gemiddelde
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2

6

7

8

Grutto

Bruto Territoriaal Succes Grutto 2007 en 2008

uitgekomen. Belangrijke constatering is ook dat boven-
staande cijfers betrekking hebben op de betreffende 
gebieden en niet op heel Nederland

4

52%
5

55%

9

24%

10

39%

11

69%
12

58%

3

48%

39%

76%

46%

75%

Bruto Territoriaal Succes 2008

1

68%

 1. Klaas Engelbrechtpolder 
 2. Polder Noordzij 
 3. Grote Westeindse polder 
 4. Bovenkerkerpolder 
 5. Ronde Hoep 
 6. Polder De Lage Hoek (Opmeer)
 7. Camperland 
 8. Kop van de NOP (Rutten)
 9. Idzegea 
 10. Delfstrahuizen
 11. Fjurlannen 
 12. Gerkesklooster

53% Landelijk 
gemiddelde
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3. Beheer
Beheer (2007 en 2008)
Beheer van weidevogels heeft in 2007 en 2008 
plaatsgevonden door middel van:
• nestbescherming zonder beheerovereen-

komst; 
• nestbescherming en perceelbeheer via de 

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 
(SAN);

• afspraken voor perceelbeheer in het kader 
van een weidevogelreservaat.

Op ruim 400.000 ha vindt weidevogelbeheer 
plaats
In 2008 vond er op 404.500 hectare weidevogel-
beheer plaats. Op 357.000 hectare daarvan be-
trof het nestbescherming, waarvan op 118.000 
hectare met een beheervergoeding via SAN. Op 
de overige 47.000 hectare vond perceelbeheer 
plaats via SAN (27.500 hectare) of het reservaat-
beheer (19.500 hectare). 
Het merendeel van SAN betrof een beheerover-
eenkomst voor uitgesteld maaien tot 1, 8, 15 of 22 
juni (25.000 hectare). De overige 2.000 hectare 
betroffen andere beheerovereenkomsten zoals 
voorbeweiden of vluchtheuvels. 
Het reservaatbeheer was in handen van Staats-
bosbeheer (10.000 hectare), Natuurmonumenten 
(3.600 hectare) en de 12 provinciale Landschap-
pen en particulieren (6.000 hectare). 
De totale oppervlakte waarop weidevogelbeheer 
plaatsvond, was in 2008 ten opzichte van 2007 
iets afgenomen met 3.300 hectare (<1%), waar-
van 2.000 hectare nestbescherming (binnen en 
buiten SAN-gebieden) en ruim 1.300 hectare 
SAN. 

Nesten beschermd door 11.000 vrijwilligers 
en 14.000 boeren 
In 2008 zijn ruim 11.000 vrijwilligers actief ge-
weest met het zoeken en beschermen van weide-
vogellegsels. Hiervan waren er circa 6.000 actief 
in Friesland, ongeveer 5.000 in de overige pro-
vincies via Landschapsbeheer Nederland en 300 
via Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied 
(SBNL). Naast Friesland zijn er ook veel vrijwil-
ligers in de andere provincies met relatief veel 
weidevogels: Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Overijssel. Verrassend veel vrijwilligers zijn actief 
in provincies met vooral veel kieviten: Noord-Bra-
bant en Drenthe. 
In 2008 waren landelijk ten opzichte van 2007 iets 
minder vrijwilligers actief: 42 (<0,5%). Dat komt 
door een lichte afname onder nazorgers in Fries-
land. Bij Landschapsbeheer en Stichting Beheer 
Natuur en Landelijk Gebied waren in 2008 wat 
meer vrijwilligers actief (resp. 58 en 86) dan in 
2007.

O
pp. beheer en bescherm
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N
estbescherm
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et en zonder PSAN)
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Reservaatbeheer
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Overige PSAN-overeenkomsten
n  Vuchtheuvels
n  Voorbeweiden
n  Plasdras

PSAN-overeenkomsten 
uitgesteld maaien
n  23 mei
n  1 juni
n  8 juni
n  15 juni
n  22 juni

Nestbescherming 
(met en zonder PSAN)
n  Nestbescherming zonder 

PSAN
n  Nestbescherming 
 met PSAN

Overige PSAN-pakketten Vluchtheuvels 22/5 en 1/6
Voorbeweiden 15/6 en 22/6
Plasdras tot 15/4 en 15/5

18/26/0/0/
45/58/0/0/

Verdeling opp. met/zonder PSAN
Nestbescherming zonder PSAN

Nestbescherming met PSAN

PSAN uitgesteld maaien 2008

23-May
01-Jun
08-Jun
15-Jun
22-Jun

4/50/27/0
11/95/71/60
0/100/74/0

Reservaatbeheer
n  Staatsbosbeheer
n  De 12 Landschappen,

  Natuurmonumenten en
  Particulieren

Oppervlakte beheer en -bescherming

O
pp. beheer en bescherm

ing in ha 

N
estbescherm

ing (m
et en zonder PSAN)

PSAN
-overeenkom

sten uitgesteld m
aaien

Reservaatbeheer

O
verige PSAN

-overeenkom
sten

Oppervlakte weidevogelbeheer en 
-bescherming in hectare in 2008
n  Nestbescherming (met en zonder PSAN)
n  PSAN-overeenkomsten uitgesteld maaien
n  Reservaatbeheer
n  Overige PSAN-overeenkomsten

357.657
24.937

19.875

2.182

239.713

117.944

2.8738.700

3.651

3.257
6.456

10.1929.683

431

1.642

109
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Aantal vrijwilligers  
per provincie en landelijk
n  2007 landelijk
n  2008 landelijk
n  2007 provinciaal
n  2008 provinciaal

5.982
4.890

333

Aantal bij nestbescherming  
betrokken vrijwilligers/nazorgers  
per organistaie in 2008
n  LBN  (Landschapsbeheer Nederland)
n  BFVW (Bond Friese VogelWachten)
n  SBNL  (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied)

86 agrarische natuurverenigingen zijn actief 
betrokken bij weidevogelbescherming
In Nederland zijn 139 (bij regionale koepels aangeslo-
ten) agrarische natuurverenigingen actief met agra-
risch natuur- en landschapsbeheer. Daarvan zijn 86 
verenigingen actief met weidevogelbeheer. Tevens zijn 
er ruim 20 niet-aangesloten collectieven van boeren 
actief met weidevogelbeheer, naast enkele tiental-
len individuele boeren en andere grondgebruikers en 
-eigenaren. De verenigingen met overeenkomsten 

voor weidevogelbeheer zijn vooral geconcentreerd in 
Noord- en West-Nederland, waar ook de belangrijkste 
weidevogelgebieden liggen.



Weidevogelbalans 201025 Omvang vrijwilligers per provincie/organisatie

Vrijwillige weidevogelbeschermers zijn 
georganiseerd in ongeveer 400 groepen
In totaal zijn circa 400 vrijwilligersgroepen actief met 
weidevogelbeheer. Ook deze zijn geconcentreerd in 
Noord- en West-Nederland, maar ze zijn ook aanwe-
zig in de gebieden daarbuiten. Met name in Oost- en 
Zuid-Nederland, waar weinig agrarische natuurvereni-
gingen actief zijn met weidevogelbeheer, bestaan wel 
vrijwilligersgroepen die zich bezighouden met nestbe-
scherming. Veelal gaat het om gebieden met relatief 

hoge dichtheden aan kieviten, scholeksters en wulpen. 
Maar deze groepen vinden ook relatief veel legsels van 
zeldzame zangvogels als roodborsttapuit en paapje.

 NL  GR FR DR OV FL GL UT NH ZH ZL NB LB

Verenigingen en groepen
l   Agrarische natuurverenigingen met 

collectief contract weidevogelbeheer
l Vrijwilligersgroepen

0
1 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
> 30

Ondergrond: gruttokaart
Aantal broedparen per 100 ha
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Kosten beheer/bescherming

PSAN

PSN

SBB

Eigen geld tbo

Provincies

Coordinatie weidevogelb.

4 Beheer

4. Financiën
In 2007 en 2008 is in totaal circa 25 miljoen euro 
besteed aan weidevogelbeheer en -bescherming. 
Hiervan is bijna 23 miljoen afkomstig van de rijks-
overheid. Circa 1,2 miljoen is eigen geld van de 
provincies, bijna 300.000 euro is eigen geld van 
de terreinbeherende organisaties en in 2008 was 
24.000 euro eigen geld van Landschapsbeheer. 
Indien de uren van vrijwilligers worden gekapitali-
seerd tegen een uurbedrag van 25 euro, komt dat 
uit op een bedrag van circa 9 miljoen euro. 

Van de 25 miljoen euro in beide jaren is bijna  
19 miljoen besteed aan beheerovereenkomsten 
via SAN. Daarvan ging in beide jaren ruim 9 mil-
joen naar overeenkomsten voor uitstel van maai-
en en bijna 8 miljoen naar overeenkomsten voor 
nestbescherming (legselbeheer). 
In totaal is in beide jaren ruim 4 miljoen uitgegeven 
aan beheer van weidevogelreservaten en ruim 
600.000 euro aan weidevogelbeheer via provin-
ciale regelingen (bijvoorbeeld Koplopersproject in 
Overijssel en Vliegende euro’s in Friesland). Dat 
geld werd vooral besteed aan overeenkomsten 
voor uitstel van maaien en voor vluchtheuvels. 
Verder is in 2008 circa 664.000 euro besteed 
aan coördinatie van vrijwilligersgroepen die met 
nestbescherming actief zijn. Dit was voor het me-
rendeel (circa 640.000 euro) geld van provincies 
(voor provinciale coördinatie en voor circa 24.000 
eigen geld van Landschapsbeheer Nederland 
(voor landelijke coördinatie). 

In deze bedragen zijn niet opgenomen:
• kosten van aankoop en inrichting van weide-

vogelreservaten door de overheid;
• kosten betaald aan weidevogelbeheer uit 

eigen middelen van terreinbeherende organi-
saties;

• organisatiekosten van agrarische natuurver-
enigingen voor het realiseren van het col-
lectieve weidevogelbeheer betaald door het 
ministerie van LNV;

• kosten betaald aan weidevogelbeheer uit 
eigen middelen van gemeenten.

De hier weergegeven kosten zijn dus uitsluitend 
kosten besteed aan beheer en bescherming van 
weidevogels. 



Weidevogelbalans 201027

Kosten Weidevogelreserv.

PSN-Soortenrijk weidevogelgrasland
PSN-Zeer soortenrijk weidevogelgrasland
SBB-Reservaatbeheer
Eigen geld tbo

Kosten beheer/bescherming

PSAN

PSN

SBB

Eigen geld tbo

Provincies

Coordinatie weidevogelb.

coördinatie per prv

GR
FR
DR
OV
FL
GL
UT
NH
ZH
ZE
NB
LI  0   0   88  31  
NL 0   0   36  78

Kosten en financiering

PSAN

PSN

SBB

Eigen geld tbo

Provincies

Coordinatie weidevogelb.

1

1   11   58   2
0   33   29   0

0   50   100   0

3   26   81    4
0   6    36   0
25   42    48   11
43   52   80   38
0    13   82  0
33   44   54   19
0   41   60   0
0  0  88  0

PSAN 2008
uitgesteld maaien

nestbescherming

overige contracten

ruige mest

80   0   100   0
18   0   44   0

PSN 2008

Soortenrijk weidevogelgrasland
Zeer soortenrijk weidevogelgrasland

100   0   30   30

Weidevogel-
coördinatie 
per prv.

PSAN
n  uitgesteld maaien
n  nestbescherming
n  overige contracten
n  ruige mest

Weidevogelreservaten
n  PSN-Soortenrijk  

weidevogelgrasland
n  PSN-Zeer soortenrijk 
 weidevogelgrasland
n  Staatsbosbeheer 

reservaatbeheer
n  Eigen geld tbo

Kosten en financiering
weidevogelbeheer  
en -bescherming in 2008
n  PSAN
n  PSN/Staatsbosbeheer
n  Coördinatie weidevogelbescherming
n  Eigen geld provincies

€ 18.814.638 € 4.660.813

€ 664.085
€ 652.600

€ 9.171.196€ 7.826.577

€ 888.889
€ 927.976

€ 434.822

€ 2.963.389

NL
€ 22.700

€ 90.000

€ 42.000

€ 48.000

€ 13.364

€ 65.000

€ 70.001

€ 122.500

€ 25.678
€ 24.430

€ 983.744

€ 278.858

GR

FR

DR

OV

FL
GL

UT

LI

NH

ZH

ZE

NB

€ 11.000

€ 107.000

€ 22.412
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5. Onderzoek
In 2006 heeft het ministerie van LNV de Kennis-
kring Weidevogellandschap ingesteld. Deze heeft 
ten doel om alle kennis die relevant is om de ach-
teruitgang van het aantal weidevogels tot staan 
te brengen te ontsluiten, ontwikkelen, versprei-
den en benutten. Dat kan onderzoek zijn naar de 
ecologie van weidevogels, maar ook naar andere 
zaken zoals de effectiviteit van beheer, implemen-
tatie van maatregelen en aanpassingen in onder-
wijs. Hier beperken we ons tot het ecologisch on-
derzoek dat in Nederland plaatsvindt.

Een van de belangrijkste publicaties in de afge-
lopen jaren is het proefschrift Precocial Problems 
(Hans Schekkerman, 2008)², waarin hij laat zien 
waar de problemen liggen voor de grutto: de afna-
me in kuikenoverleving als een van de sleutelfac-
toren voor de achteruitgang. Belangrijke oorzaken 
daarvan zijn het intensieve agrarische grondge-
bruik, vooral het maaibeheer (vroeg en massaal 
maaien), maar ook de toegenomen mestgift, vaak 
in combinatie met graslandvernieuwing. Dit heeft 
geleid tot een afname van kruidenarme graslan-
den met een te dichte vegetatiestructuur, waarin 
kuikens moeite hebben om voedsel te vinden. Op 
zulke graslanden is het aanbod aan insecten veel 
lager dan in kruiden- en structuurrijke graslanden 
(Klein et al.in druk)3. Daarnaast is het aantal pre-
datoren toegenomen en is ook het klimaat ver-
anderd. Grutto’s konden het tempo van die ver-
anderingen niet volgen, met als resultaat dat een 
toenemend deel van de graslanden is gemaaid 
als het merendeel van de legsels uitkomt. De om-
standigheden waarin de kuikens moeten opgroei-

en zijn dus behoorlijk verslechterd. 

Geschikte veenweidegebieden voor weidevogels 
zoals de grutto kennen een relatief hoog waterpeil 
van 20 tot 40 cm onder het maaiveld, een gemid-
deld late maaidatum, een kruidenrijke en struc-
tuurrijke vegetatie en een zeer open landschap 
(Van ’t Veer et al. 2008)4. Duidelijk is ook dat 
de problemen die de weidevogels tegenkomen 
vooral in Nederland in het broedseizoen liggen. 
Een studie naar de overleving, trek en overwin-
tering van (volwassen) weidevogels (Bruinzeel et 
al. 2008)5 maakte duidelijk dat de overleving van 
een aantal steltlopers in ieder geval niet is afgeno-
men, sterker nog: de overleving van de grutto lijkt 
zelfs iets toegenomen. Ook de overleving tijdens 
het broedseizoen veranderde niet in de afgelopen 
jaren. Dit ontkracht het idee dat de populatieafna-
me een gevolg is van sterk toegenomen predatie 
van oudervogels.

²  Schekkerman, H. 2008. Precocial problems. Shorebird 
chick performance in relation to weather, farming, and 
predation. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

3  Kleijn, D., Schekkerman, H. Dimmers, W.J., van Kats, 
R.J.M., Melman, T.C.P. & Teunissen, W.A. 2010. Ad-
verse effects of agricultural intensification and climate 
change on breeding habitat quality of Black-tailed god-
wits Limosa l. limosa in the Netherlands. Ibis.

4  Van ’t Veer, R., Sierdsema, H., Musters, C.J.M., Groen, 
N. & Teunissen, W.A. 2008. Weidevogels op land-
schapsschaal. Ruimtelijke en temporele veranderingen. 
Rapport DK nr. 2008/dk105, Directie kennis, Ministerie 
LNV. Ede.

5  Bruinzeel, L.W. (ed) 2010. Overleving, trek en overwin-
tering van scholekster, kievit, tureluur en grutto. Rapport 
DK nr. 2010/dkxx, Directie kennis, Ministerie LNV, Ede.
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2007 geen gunstig jaar
Maart was met gemiddeld 8˚C relatief warm 
(langjarig gemiddelde is 5.8˚C). De neerslag was 
normaal en het aantal uren zonneschijn was zeer 
hoog. De grasgroei kwam dan ook snel op gang. 
Het eerste kievitsei werd door Gerard ten Broeke 
gevonden op 7 maart in een weiland in Utrecht.
April was de warmste en droogste aprilmaand 
ooit gemeten. Voor grutto’s was het daardoor 
moeilijk om voedsel te vinden. De indruk ontstond 
dat slechts een beperkt deel van de aanwezige 
gruttopaartjes ging broeden. De snelle grasgroei 
zorgde ervoor dat al in de tweede helft van april 
op veel percelen kon worden gemaaid. Veel kie-
viten verloren vanwege de droogte al snel hun 
jongen. 
Mei bleef warm, maar werd tevens de natste mei-
maand sinds 1901! Tot 7 mei werd veel gemaaid, 
daarna was er alleen tussen 21 en 26 mei gunstig 
maaiweer. Op veel plekken was een tekort aan 
lang gras voor jonge grutto’s. 
De temperatuur bleef in juni hoog. Ongemaaide 
percelen stonden vaak vol platgeslagen gras en 
waren niet meer bruikbaar voor jonge grutto’s. 
Vanaf de tweede week van juni tot aan augustus 
bleef het bijzonder nat. Percelen met contracten 
voor maaien na 15 juni werden soms pas in au-
gustus gemaaid.

Conclusie voor 2007 is dat het vanwege het deels 
vroege maaien geen gunstig jaar is geweest voor 
weidevogels. De lange droogte in april is mogelijk 
ook fataal geweest voor jonge kieviten. 

2008 een redelijk jaar
De eerste helft van maart liet een gemiddeld 
weerbeeld zien, maar in de tweede helft was 
er een forse koudeperiode met veel nachtvorst. 
Het eerste kievitsei werd door Hayo Piersma en 
Gert Bieshaar gevonden op 3 maart in Eemnes 
(Utrecht), het eerste grutto-ei door Wulf van der 
Pol op 17 maart in Putten (Gelderland).
April begon even koel als maart eindigde. Pas in 
de tweede helft van de maand normaliseerden de 
temperaturen . De neerslag was relatief gering, 
maar er was geen sprake van droogte. De gras-
groei ontwikkelde zich zeer traag. 
De eerste weken van mei waren erg warm, zon-
nig en droog. In deze periode werden de eerste 
percelen gemaaid. In de tweede helft daalde de 
temperatuur naar wat meer normale waarden en 
werd het ook wat wisselvalliger. Het weer maakte 
de omstandigheden voor kuikens goed – maar 
ook voor het maaien waren de omstandigheden 
redelijk gunstig. Door de trage grasgroei in april, 
werd er over het algemeen pas in de loop van mei 
gemaaid.
Juni bleef aanvankelijk warm en kende, afgezien 
van een paar zware buien, veel droge dagen. Jon-
ge grutto’s waren vooral aangewezen op percelen 
met uitgestelde maaidatum, indien aanwezig.

Conclusie voor 2008 is dat het voor weidevogels 
een beter (maar geen goed) jaar is geweest dan 
2007, vanwege de kou in april en het wat wisse-
lende weer in mei, waardoor het maaien meer ge-
spreid was dan in 2007. 

6. Verloop seizoenen
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Colofon

Gegevens met dank aan:
• de vrijwilligers/nazorgers van 

- Bond van Friese Vogelwachten
- Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied
- Landschapsbeheer Nederland 
- SOVON Vogelonderzoek Nederland

• leden van de agrarische natuurverenigingen/regio-
nale koepels van Natuurlijk Platteland Nederland en 
Veelzijdig Boerenland

• ambtenaren van het ministerie van LNV, Dienst Re-
gelingen en van de provincies

• medewerkers van Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten en De12Landschappen

Gegevensbewerking
Jeroen Nienhuis en Wolf Teunissen (SOVON Vogelon-
derzoek Nederland)
Frans Parmentier en Aad van Paassen (Landschapsbe-
heer Nederland) 

Samenstelling en tekst
Aad van Paassen (Landschapsbeheer Nederland)
Wolf Teunissen (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 

Vormgeving
Aukje Gorter (Arnhem)

Redactie
Justine Bolt (Landschapsbeheer Nederland)
Koen Moons (Communicatiebureau De Lynx)
Fred Hustings (SOVON Vogelonderzoek Nederland)

Beeldmateriaal
Gerard Bos
Mark Kuiper
Aad van Paassen
Harvey van Diek
Wolf Teunissen 

Druk
Drukkerij Modern, Bennekom

Begeleiding
Kenniskring Weidevogellandschap

Financiering
Ministerie van LNV, Directie Kennis
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