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Geef de grutto een thuis om groot te worden 
Samen houden we onze nationale vogel in Noord-Holland

Beste natuurliefhebber,

We zijn er bijna allemaal mee opgegroeid: het geluid van uitbundig zingende weidevogels in een kleurrijk platteland.  
Het is een lentegevoel waarvan iedereen spontaan vrolijk wordt. Nog even en dan barst het seizoen weer volop los.

De eerste grutto’s zijn al in Nederland
Duizenden andere grutto’s zijn nog onderweg vanuit hun tussenstops in Portugal en Spanje. Van alle weidevogels 
is de grutto de meest aansprekende; het is onze nationale vogel. Trouw als ze zijn, komen ze elk jaar terug naar de 
Nederlandse weilanden. Om hun jongen groot te brengen. Wisten ze maar beter. Het thuis dat vroeger zo goed voor 
ze is geweest, is gevaarlijk geworden. 

Te weinig jongen worden groot 
Waarschijnlijk kent u de verhalen over de teloorgang van de grutto. Door veranderingen in het boerenland zijn  
er weinig geschikte plekken voor ze. Elk jaar komen er steeds minder jongen bij en daalt de populatie verder.  
Als dit zo door blijft gaan, dreigt de grutto uit ons landschap te verdwijnen. Dat mag nooit gebeuren.  
In onze Noord-Hollandse weidevogelreservaten vinden ze nog een veilige plek. 

Extra bescherming voor weidevogels
Het beschermen van weidevogels kost veel tijd en geld. Gelukkig kunnen onze boswachters een beroep doen  
op het weidevogelfonds. Voor de aanschaf van een waterpomp bijvoorbeeld. Of een vossenraster. Met elke extra
maatregel die ze nemen in de reservaten, groeien de kansen voor de kleine gruttokuikens. Zonder donaties is deze 
bescherming niet mogelijk. Helpt u mee met een gift? Samen zorgen we ervoor dat de roep van de grutto blijft 
klinken, óók voor onze kleinkinderen.

Met vriendelijke groeten,

Ernest Briët
Directeur 

• URGENT!  •

Geef de grutto een thuis om groot te worden



Te weinig jonge vogels worden groot 
Grutto’s zijn trouwe vogels. Aan elkaar, maar ook 
aan de plek waar ze zijn geboren. Elk jaar weer 
keert 85% van de hele populatie terug naar  
de Nederlandse weilanden om te werken aan 
hun nageslacht. De meeste paartjes gaan 
onverrichter zake weer naar huis. Gemiddeld 
wordt maar 7,5% van de kuikens die het ei 
kruipen één jaar oud. Dat is veel te weinig om  
de populatie stabiel te houden. De gevolgen  
zijn duidelijk terug te zien in cijfers en grafieken.  
50 jaar geleden leek er nog niets aan de hand. 
Toen liepen er 100.000 grutto’s door de 
weilanden. Tegenwoordig zijn dat er 25.000. Een 
schrikbare daling van 75%. Als dat zo door blijft 
gaan, zijn er straks geen grutto’s meer te zien in 
Nederland. En sterft de soort waar schijnlijk uit. 
Een triest toekomstperspectief.

Het is een van de meest schrijnende beelden van een mislukt weidevogel-

seizoen. Als in mei de eerste volwassen grutto’s zich verzamelen, breekt het 

hart van menig natuurliefhebber en weidevogelbeschermer. In groepen lopen 

de vogels op kale, gemaaide weilanden. Ze zijn druk bezig met eten. 

Voor voorbijgangers oogt het als een prachtig natuur schouw spel, maar de 

waarheid is dat deze grutto’s er niet in zijn geslaagd om hun jongen groot te 

brengen. Normaal zouden ze in deze tijd druk bezig zijn met de opvoeding 

van hun kuikens in bloemrijke graslanden. Het enige dat er nu nog op zit,  

is klaarmaken voor vertrek en hopen dat het volgend jaar beter zal gaan.
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Geen grutto’s meer  
in Noord-Holland? 
Dat mag nooit gebeuren!
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Zonder bescherming geen kans
De belangrijkste oorzaak voor de teloorgang van de grutto  
is het feit dat zijn leefomgeving in Nederland ingrijpend is 
veranderd. In onze drift om de hele wereld te voeden,  
is het agrarische landschap op grote schaal geïndustrialiseerd.  
Alles wat een grutto van oudsher nodig heeft, is daarbij 
verloren gegaan. Voor voedsel, rust en veiligheid kunnen 
weidevogels tegenwoordig alleen nog terecht in gebieden 
waar extra bescherming wordt geboden: in de reservaten  
van natuurorganisaties en op het boerenland van betrokken 
agrariërs. Met een serie aan maatregelen wordt zo goed 
mogelijk geprobeerd om de situatie van vroeger na te 
bootsen. 

Hoop voor de toekomst
Is er nog hoop voor onze nationale vogel? Met al die 
wetenschappelijke onderzoeken, miljoenen euro’s aan 
subsidie en duizenden vrijwilligers en betrokken boeren zou 
het toch moeten lukken om het tij te keren? Gelukkig zijn er 
gebieden waar het goed gaat. Waar extra bescherming effect 
lijkt te hebben en er meer jonge grutto’s uitvliegen.  
Die inzichten op een grotere schaal toepassen, zou wel eens 
de redding van de grutto kunnen zijn. Met het Aanvalsplan 
Grutto lijkt er een ommekeer binnen handbereik. Een laatste 
nationale krachtinspanning om het tij te keren. In de 
tussentijd moeten alle zeilen bijgezet worden om de huidige 
populatie op peil te houden. Daar willen wij alles aan doen. 
Wat dat precies inhoudt, leest u verderop.

GRUTTO’S HEBBEN RUST NODIG OM VEILIG OP TE GROEIEN. GOEDE AFSPRAKEN OVER WERK OP HET LAND ZIJN ESSENTIEEL

OP TE VROEG GEMAAIDE WEILANDEN ZIJN KUIKENS EEN MAKKELIJKE PROOI  

DOOR KLIMAATVERANDERING 

WORDEN PERIODES MET LANGE 

DROOGTE STEEDS GEBRUIKELIJKER



Zó beschermen we 
samen de grutto!

Helpt
u mee?



Beste kansen in speciale reservaten
In beschermde weidevogelreservaten heeft de grutto de 
beste kansen. Hier heeft de natuur voorrang en wordt alles op 
alles gezet om het broedseizoen succesvol te laten verlopen. 
Samen met boeren en vrijwilligers zijn onze boswachters het 
hele jaar bezig met het optimaliseren van hun reservaten. Oók 
in de maanden als de grutto’s niet in Nederland zijn. Hoe dat 
eruit ziet, leggen we graag hiernaast uit.

Een steuntje in de rug voor onze nationale vogel
Het beschermen van weidevogels is een kwestie van een 
lange adem hebben en keihard doorwerken. Het is continu 
dingen proberen, evalueren en verbeteren. Pas als alle 
puzzelstukjes op hun plaats vallen, is het thuis op orde. Een 
deel van de maatregelen is gedekt vanuit subsidies. Maar 
alleen daarmee redden we het niet. Iedere keer als er extra 
bescherming noodzakelijk is, is er dringend behoefte aan 
aanvullende financiering. Dankzij het weidevogelfonds 
kunnen onze boswachters direct aan de slag.

Zo op het eerste oog lijkt het uitgestrekte 

Noord-Hollandse polderlandschap alles in huis 

te hebben voor weidevogels. Maar als je door 

de ogen van een grutto kijkt, ziet het er een 

stuk minder aantrekkelijk uit. In veel weilanden 

wordt geen rekening gehouden met wensen 

van vogels. Hier maakt men vooral 

economische rekensommen. Snelgroeiende 

grassen worden met intensief gebruik van 

kunst- en drijfmest klaargestoomd om 

meerdere keren per jaar te maaien. Op deze 

groene ‘biljartlakens’ heeft een weidevogel 

weinig te zoeken. 

Weidevogelfonds 
voor extra bescherming  

‘Alleen als alles klopt,  
lukt het de grutto  
om groot te worden.’



A. Inundatie en plasdras 
Vóór de aankomst van de eerste grutto’s verhogen we de waterstand  
van ‘verzamelgebieden’ zodat grote delen onder een laagje water komen 
te staan. Door de langzaam stijgende waterstand kruipen wormen naar 
de oppervlakte en worden zo goed bereikbaar voor de vogels die moeten 
opvetten na de lange trek. De ondiepe plassen zijn bovendien een veilige 
slaapplaats voor grutto’s, ook als het broedseizoen erop zit en de vogels 
zich verzamelen voor vertrek.

C. Kaal en open landschap 
Eieren en kuikens kunnen verloren gaan door predatie. Door struiken  
en rommelhoekjes in weidevogelgebieden op te ruimen, is er minder 
schuilgelegenheid voor o.a. vossen en hermelijnen. We verwijderen  
ook bomen waar dat mogelijk is. Zo krijgen roofvogels minder kans om 
ongezien vanuit de top toe te slaan. Door verder riet en pitrus te maaien, 
geven de grutto een vrij uitzicht op eventueel naderend gevaar. 

E. Elektrische rasters
In één nacht kan een vos het broedseizoen voor een heel gebied om zeep 
helpen. Met stroomrasters houden we vossen buiten de deur. We zetten 
het raster langs de slootkant, zodat een vos (laag vanuit het water)  
de barrière moeilijk kan omzeilen. Het gras bij het raster maaien we 
regelmatig, zodat er geen stroom ‘weglekt’ bij eventueel contact.  
Ook plaatsen we permante hekken met betongaas op bijvoorbeeld 
dammen en andere ‘toegangswegen’ tot het gebied. 

B. Greppelplasdras
We zetten de greppelbuizen op de kopeinden dicht en pompen water  
uit de sloot in de greppels op het land. Zo ontstaat er een drassige strook 
van 10 meter breed. Volwassen grutto’s kunnen daar makkelijker wormen 
vinden. Later in het seizoen profiteren de kuikens, doordat er rond  
de greppels méér insecten voorkomen en er een gevarieerde,  
kruidenrijke vegetatie ontstaat waarin ze graag voedsel zoeken. 

D. Afgevlakte slootkanten 
Een hoge, steile slootkant kan een onneembare hindernis zijn voor  
een jonge vogel. In steeds meer reservaten zorgen we voor afgevlakte 
slootkanten. Hier is de overgang tussen land en water geleidelijk, zodat 
de pullen makkelijk de oversteek kunnen maken. In de slikkige randjes 
vinden kuikens van weidevogels (o.a. kluut, grutto, tureluur en kievit) 
veel voedsel en kunnen ze makkelijker foerageren. 

F. Kruidenrijk grasland
Een jonge grutto heeft elke minuut 8 insecten nodig om te kunnen 
opgroeien. Alleen in vochtige weilanden met veel verschillende kruiden 
en bloemen, zijn genoeg insecten te vinden. Met een combinatie van  
een hoge waterstand, slim maaiwerk en het uitrijden van ruige stalmest 
zorgen we voor ideale leefomstandigheden voor een hele reeks aan 
bodemleven, planten en insecten. 

Wat doen we voor een 
optimaal grutto thuis?
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G. Hoog waterpeil
Met pompen, dammen en weidemolens zorgen onze boswachters voor 
een ideaal waterpeil gedurende het hele seizoen. Vóór aankomst van  
de eerste gruttopaartjes verhogen we het peil tot het water aan de rand 
van de sloten staat. Zo wordt de grond lekker drassig voor de vogels.  
In de maanden erna sturen we bij waar nodig, bijvoorbeeld bij periodes 
van droogte. In juni verlagen we de waterstand weer, zodat pachters met 
hun zware machines het land op kunnen om te maaien.

I. Onderzoek en monitoring
Het beschermen van weidevogels is een kwestie van continu bijsturen. 
Dat kan soms op ervaring en onderbuikgevoel, maar liever doen we 
gedegen onderzoek. We monitoren hoe grutto’s zich gedragen en wat  
de effecten zijn van de getroffen maatregelen. Door bijvoorbeeld  
tellingen uit te voeren, met vrijwilligers het broedsucces te meten,  
de beschikbaarheid van voedsel te onderzoeken of wildcamera’s te 
plaatsen. Zo kunnen we onze aanpak steeds verder verbeteren.

K. Gebiedsoverleg 
Een goede samenwerking met alle betrokkenen in én buiten onze 
reservaten is essentieel. Dat vergt veel overleg en afstemming. 
Bijvoorbeeld over het waterpeil in een gebied. Of de onderlinge 
afstemming van maatregelen. Een belangrijk deel van werk van onze 
boswachters speelt zich dan ook af aan de keuken en vergadertafels  
van onze buren en bondgenoten.

H. Minimale beweiding
Beweiding met koeien tijdens het broedseizoen kan goed zijn voor 
variatie in de begroeiing op geselecteerde percelen. Bovendien zorgt de 
mest voor meer insecten en voeding van grassen en kruiden. In overleg 
met pachters wordt zorgvuldig gekeken waar er kleine groepen koeien 
ingezet kunnen worden. Om ongelukken (bijvoorbeeld vertrapte eieren) 
te voorkomen plaatsen vrijwilligers nestbeschermers. 

J. Predatiebeheer
De grootste uitdaging bij weidevogelbescherming is het voorkomen van 
predatie. Roofdieren komen op de reservaten af omdat hier relatief veel 
voedsel voor hen te vinden is. Ons eerste uitgangspunt is dat we 
predatoren fysiek uit het terrein proberen te weren. Als dat niet lukt,  
is jacht het laatste, maar noodzakelijke redmiddel voor de weidevogels. 
Uiteraard binnen de wettelijk toegestane middelen. Dit gebeurt in  
nauwe samenwerking met de fauna of wildbeheerders in een gebied.

L. Uitgesteld maaien
Maaien is dodelijk voor jonge grutto’s. Pullen die toch nog weten te 
ontsnappen aan de grote maaimachines vallen daarna alsnog ten prooi 
aan de reigers en kraaien die op de kale vlakte het eten voor het 
uitzoeken hebben. In onze reservaten wordt het maaien zorgvuldig 
afgestemd met de pachters. Als er nog jonge vogels rondlopen, stellen we 
het maaien uit. En waar mogelijk maaien we het terrein gefaseerd in 
kleinere delen zodat er voor kuikens altijd nog dekking nabij is. 
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Het weidevogelfonds bestaat al enige jaren en heeft in die tijd veel extra beschermende 

maatregelen mogelijk gemaakt. Van de aanschaf van een wildcamera en zonnepomp 

tot de complete herinrichting van een terrein. Zonder giften van natuurliefhebbers was 

dit niet mogelijk. Voorbeelden van gerealiseerde projecten en maatregelen zijn:

Deze maatregelen
heeft het fonds al mogelijk gemaakt

In de regio Westfriesland hebben we in diverse 
reservaten (o.a. Polder Berkmeer, Kolk van Dussen 
en Weelpolder) pompen op zonnepanelen kunnen 
plaatsen voor de realisatie van natte greppels.
Ook zijn hier drie cameravallen aangeschaft om  
de aanwezigheid van predatoren (roofdieren) te 
controleren.
In de Eilandspolder (Driehuizen) herstellen we  
De Domp: een belangrijke slaapplaats en nat 
gebied voor grutto’s. Hier kunnen de vogels in het 
vroege voorjaar rusten en eten na terugkomst van 
de lange vlucht uit Afrika, Spanje en Portugal. 
Ook de broedplaats voor visdief en kluut nemen  
we flink onderhanden. Tijdens het broedseizoen  
is een druk bevaren watergang afgesloten om rust 
te waarborgen voor broedende weidevogels.
In het ’t Laeg (Opmeer) plaatsen we dit jaar een 
vaste pomp, waarmee we het totale waterpeil  
in het 60 hectare grote reservaat tijdens het 
broedseizoen kunnen verhogen. De huidige 
windmolen heeft onvoldoende kracht om alle 
sloten in het gebied op peil te houden, zeker in 
periodes met weinig wind en neerslag.
In het najaar van 2020 hebben we in de Kolk van 
Dussen (Aartswoud) de oevers van een geul 
afgevlakt. In de slikkige overgangen kunnen 
opgroeiende pullen van weidevogels makkelijker 
voedsel vinden. 

In de zomer van 2022 gaan we aan de slag met 
verbetering van de ontwatering in de Leekerlanden 
(Wognum). Grote delen van dit laaggelegen 
grasland staan langdurig onder water, waardoor 
we kruidenrijke begroeiing en het bodemleven 
kwijt dreigen te raken. Door o.a. de kapotte 
greppelbuizen te vervangen krijgen we weer grip 
op de mate van vochtigheid.
In de Middelpolder (Amstelveen) kunnen we 
greppels vol met water zetten dankzij de aanschaf 
van een pomp op zonnepanelen.
In samenwerking met boeren hebben we een 
tweejarig onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit 
van specifieke maatregelen voor kieviten, zoals 
greppelplasdras en akkerranden op mais.
Bij het agrarisch bedrijf van de Fa. Brouwer de 
Koning bij Heiloo is i.s.m. ANV Water, Land & 
Dijken een pomp met zonnepanelen aangeschaft 
voor greppelplasdras op mais en tarwepercelen. 
De reproductie van de kievitkuikens nam er flink 
toe.
In de Hempolder (Dorregeest) is een vossenraster 
geplaatst, inclusief zonnecollector voor opwekking 
van de benodigde stroom. Ook zijn wildcamera’s 
aangeschaft. Met de cameravallen controleren we 
het aantal predatoren en monitoren we het 
broedsucces bij nesten van scholekster, kievit, 
grutto en tureluur.
In Weijenbus en Vroonmeer (Uitgeest) zijn er twee 
spindels geplaatst waarmee we de waterhuis
houding beter kunnen beheersen.

1 5

2

1 4

6

3

7

4

8

9

10

9



Een gift in het weidevogelfonds wordt voor 100% benut voor de bescherming van weidevogels. Er worden 
geen overhead of acquisitiekosten in mindering gebracht. Alle giftgevers worden op de hoogte gehouden 
over het verloop van het broed seizoen en de wijze waarop het weidevogel fonds wordt ingezet door onze 
boswachters. Zo kunt u altijd terugzien op welke wijze uw donatie het verschil maakt in het veld.

Cofinanciering: 
een gift  
betekent méér 
dan u denkt
Voor grotere projecten doen we vaak ook een 
beroep op organisaties en vermogensfondsen. 
Bij de toekenning van zo’n aanvraag is het 
soms een vereiste dat we een deel van de 
kosten zelf financieren. Hiervoor biedt een 
goed gevuld weidevogelfonds uitkomst.  
Met uw gift kunnen we dus enerzijds de totale 
kosten van een project zelf dekken én 
anderzijds extra budgetten veilig stellen  
bij andere financiers. Een slimme manier  
om samen nog meer te bereiken voor de 
Noord-Hollandse weidevogels.

Krijgen jullie 
geen subsidie?
Landelijke en provinciale overheden stellen 
veel geld beschikbaar voor de bescherming 
van weidevogels. Het overgrote deel hiervan  
is bestemd voor boeren. Zij krijgen een 
vergoeding voor extra werkzaamheden  
op hun land, zoals het plaatsen van 
nestbeschermers of laat maaien. Als natuur-
organisatie zijn we voor de financiering van 
weidevogelbescherming aangewezen op de 
subsidie die we ontvangen voor het reguliere 
beheer van onze terreinen. Dit zogenaamde 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 
financiert standaard 85% van de werkelijke 
kosten en houdt geen rekening met 
aanvullend werk voor weidevogels. Terwijl we 
tegenwoordig veel meer moeten doen voor 
weidevogels dan vroeger.

Hoe kan ik helpen?

Geven via Tikkie
Snel en anoniem doneren.  
Scan de code met de camera  
van uw telefoon.  
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Onze boswachters zien in hun reservaten nog veel kansen om het thuis  

van de grutto verder te verbeteren. Maar het weidevogelfonds is nagenoeg leeg. 

Zonder donaties van natuurliefhebbers kunnen we de grutto geen extra bescherming bieden. 

Helpt u mee met een gift? Elk bedrag is van harte welkom.  Alvast bedankt! 

• URGENT!  •
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Alle informatie over de actie vindt u op www.landschapnoordholland.nl/grutto

Zelf overmaken
Met de bijgesloten acceptgiro kunt u 
een donatie doen. Zelf overmaken  
kan ook op onze bankrekening 
IBAN NL28 RABO 0119 139510  
o.v.v. ‘grutto’. Vergeet het 16cijferig 
betaalkenmerk op de accept giro niet. 
Hiermee kunnen wij uw gift herkennen.

Online doneren
Veilig en vertrouwd 
doneren via iDeal op 
onze website. 



Een rondje langs de velden 
Gruttobescherming  
in de praktijk 

Vraag aan drie boswachters wat grutto’s nodig hebben en ze geven allen hetzelfde 

antwoord. Hoe je dat vervolgens in een regio voor elkaar krijgt, is een heel ander verhaal. 

Weidevogelbescherming is een kwestie van maatwerk. Elke regio heeft een eigen 

dynamiek. En elk afzonderlijk terrein heeft unieke eigenschappen en uitdagingen.  

Van de stugge, vette klei in Westfriesland tot het zompige veen bij Amsterdam.  

Journalist Annemarie Bergfeld maakte een rondje langs de velden.

In Westfriesland zijn veel natuurreservaten 
de afgelopen vijftien jaar flink vernat. Als 
bijen op de honing, zo kwamen de grutto’s 
op de drassige graslanden af.  Nu is het de 
hoogste tijd voor nieuwe stappen, vindt 
boswachter Roelf Hovinga.  Om het echt op 
grote schaal aan te pakken, is een regionale 
aanpak samen met boeren onmisbaar.

Lage Hoek
In polder ‘t Laeg bij Sijbekarspel kun je je met gemak even 
in de jaren vijftig wanen. Het land is hobbelig, nat en vol 
kleur van de kruiden die tussen het gras omhoogschieten. 
Weidevogels buitelen onder de wolken door. “Je moet er 
toch niet aan dénken dat dat verdwijnt?” vraagt Roelf 
retorisch. ‘t Laeg staat model voor meer weidevogel
reservaten in Westfriesland. Vijftien jaar geleden kreeg 
Landschap NoordHolland dankzij een ruilverkaveling  
flink meer weilanden in deze regio in eigendom.  
Met de al bestaande natuurreservaten kwam het totaal  
op 400 hectare.

‘Waar het kan, zetten we  
de sloten tot de rand toe vol’
Boswachter Roelf Hovinga, regio Westfriesland

WATERBERGING TWISK. 
‘DE NIEUWE WATERBERGINGEN ZIJN EEN WIN-WIN VOOR WATERSCHAP EN WEIDEVOGEL’



Niks te zoeken
Het merendeel van deze hectares werd ingericht om het de 
weidevogels zo veel mogelijk naar de zin te maken. En dat 
slaagde. “Door natuurreservaten uit te breiden, vossen te 
weren, een latere maaidatum, minder bemesting en een 
hoger waterpeil is de weidevogelstand in veel van onze 
terreinen de afgelopen jaren stabiel gebleven of zelfs licht 
gestegen,” zegt Roelf. “Maar daarbuiten gaat het slecht,” 
voegt hij er aan toe. “Op het grootste deel van het 
boerenland is het voor de grutto heel moeilijk om z’n  
jongen groot te krijgen.”

Hoog voedsel
In veel van de reservaten werd begonnen met het 
omhoogbrengen van het waterpeil. “Dat moet altijd in 
overleg met de buren en kan alleen als je een aangrenzende 
agrariër niet tot last bent. Waar het kan, zetten we de sloten 
tot de rand toe vol. Je ziet meteen dat het aantal vogels dan 
omhooggaat.” Een meevaller was dat het waterschap in 
Westfriesland ruimte nodig had voor waterberging. “Tussen 
Aartswoud en Opperdoes beheren we drie waterbergingen 
waar ondiepe waterplassen zijn gecreëerd en het 
omliggende land is afgegraven zodat er bij nood snel water 
ingepompt kan worden. In die drassige bodem zit het 
voedsel voor de vogels hoog, dus dit is absoluut een win
win voor waterschap én weidevogel.”

Voor de grutto is het én-én
“Je ziet duidelijk,” zegt de boswachter, “dat op de plekken 
waar het goed gaat altijd sprake is van een grotere 
oppervlakte, minimaal 50 of 60 hectare. En dat daar echt 
alles op de weidevogels is afgestemd.” Het is bij de grutto 
niet ófóf maar énén: hij heeft een combinatie van 
maatregelen nodig. “Begin met schaalgrootte,” vindt Roelf.  
“Als je dat niet hebt, begin je niks. Grote gebieden die open, 
kaal en rustig zijn, zijn essentieel.”

‘Boeren moeten 
helemaal voor  
de weidevogels gaan 
en er fatsoenlijk  
voor betaald worden’

Minder gras, minder melk
“Daarnaast hebben we snel meer boeren nodig die aan 
weidevogelbeheer willen doen. Het moet hun ook mogelijk 
gemaakt worden. Want later maaien, een hoog waterpeil en 
kruidenrijk grasland betekent per definitie minder gras en 
minder melk. Weidevogelbeheer moet niet langer iets zijn 
dat een boeren erbij doet. Hij moet er helemaal voor gaan én 
er fatsoenlijk voor betaald worden. Dan kan het. Ik hoop 
echt dat we de komende jaren op grote schaal gezamenlijk 
het verschil kunnen gaan maken. Ik zal me er in ieder geval 
hard voor inzetten.”

‘Je moet er toch niet aan   

   denken dat dit verdwijnt?’
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Om de grutto te redden, ben je er 
niet met één maatregel, weet ook 
boswachter Chris Rost. Een van  
de vele maatregelen die hij in de 
Eilandspolder nam, was het creëren 
van openheid. Minder bomen en 
riet betekende al gauw: veel meer 
vogels. 

Vogelexplosie
Half maart, zegt Chris Rost, is één van de mooiste momenten in ‘zijn’ 
Eilandspolder, de polder die bekend staat om zijn authentieke oud
Hollandse landschap. “Kijk maar,” zegt de boswachter, staand aan de 
rand van het meertje De Ley bij Driehuizen. Boven het stille land in 
beginnend groen is het een leven van jewelste. Grutto’s, scholeksters en 
kluten scheren door de lucht, op het meertje dobbert een groep ganzen, 
een slechtvalk jaagt een groep smienten op, “Dit zie je hier elk jaar rond 
deze tijd. De wintergasten zijn nog niet weg, terwijl de weidevogels al 
aankomen. In twee weken tijd verdubbelt hun aantal zo’n beetje elke 
dag. Het resultaat is een ware vogelexplosie. Is dat genieten of niet?”

Dertig meter uit het riet
Toen Chris vijftien jaar geleden als boswachter in de Eilandspolder 
begon, was dat wel anders. Er waren amper weidevogels. “Er waren veel 
knoppen om aan te draaien,” legt hij uit. “Voor de grutto en de andere 
weidevogels ben je er niet met één maatregel. Ze hebben rust en 
veiligheid nodig, een hoog waterpeil, hoog én laag gras, wormen én 
insecten. En open land. Grutto’s broeden niet binnen een straal van 300 
meter rond een boom of bosschage, bij rietkragen blijven ze minstens 30 
meter uit de buurt.” Chris en zijn collega’s begonnen met het creëren van 
meer openheid. Wilgen, elzen en berken die in het land waren 
omhooggeschoten, werden gekapt en de rietkragen gemaaid.

‘Dag riet, welkom grutto!’
Boswachter Chris Rost, regio Laag-Holland

EILANDSPOLDER.  
‘IN VERGELIJKING MET VIJFTIEN JAAR GELEDEN IS HET HIER ‘ENORM’ VOORUITGEGAAN MET DE GRUTTO’



Elke winter maaien
“Eigenlijk zouden de pachters het riet langs hun percelen 
zelf moeten maaien, maar dat deden ze niet,” herinnert 
Chris zich. “Ze kunnen er niets mee en met hun zware 
machines richten ze niks uit op de slappe kanten langs de 
oevers. Toen wij het gingen doen, waren ze alleen maar blij. 
Hadden ze er opeens een hoop vierkante meters bij.” Elke 
winter opnieuw maaien vrijwilligers van Landschap Noord
Holland het riet langs de sloten en vaarten. In totaal is het 
gauw een kilometer of vier, schat Chris.” 

Brand erin
De maaimachine gaat ook regelmatig over de rietlanden.  
De in bosjes gebonden rietstengels worden daarna naar de 
waterkant gesleept. Als de wind goed staat, gaat de brand 
erin. Zo worden ook de rietstengels die  onbereikbaar voor 
de maaimachine  in het water staan, verbrand. 

Blijven draaien
In vergelijking met vijftien jaar geleden is het ‘enorm’ 
vooruitgegaan met de grutto, weet de boswachter. Tellen 
doet hij niet graag, want dat levert verstoring op. Het liefst 
observeert hij de vogels vanaf zijn bootje. “Aan hun gedrag 
kan ik wel zien of het goed of slecht gaat.” Het is zijn 
overtuiging dat de grutto zal overleven. In de Eilandspolder 
ziet hij dat het kan. “Het is wél nodig dat er consistent 
beleid komt wat betreft het vossenbeheer. En als we maar 
aan ál die knoppen blijven draaien: op de juiste plekken 
met de juiste boeren de juiste maatregelen nemen, dan gaat 
het helemaal goedkomen met de grutto.’

‘Als we op de juiste 
plekken met de juiste 
agrariers de juiste 
maatregelen nemen, 
dan gaat het 
helemaal goedkomen 
met de grutto.’

‘Elke winter maaien  

vrijwilligers een kilometer  

of vier aan rietkragen  

langs de sloten.’
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Rechtstreeks uit Afrika landen 
duizenden grutto’s elk voorjaar 
midden in de Randstad. Het is 
puzzelen voor boswachter Marion 
Scherphuis om de beste omstandig
heden voor de vogels te creëren. 
“Gelukkig denken de boeren goed 
mee.”

RONDEHOEP. ‘HET IS ALTIJD PUZZELEN MET HET WATER. ONS RESERVAAT LIGT MIDDEN IN DE RONDEHOEP,  

DE OMLIGGENDE LANDBOUWGRONDEN LIGGEN LAGER’.

Hoerastemming
Het is een uitzonderlijk stukje Randstad. Het verkeer scheert er vlak 
langs, achter de snelweg torent de Amsterdam ArenA de lucht in. Polder 
de Rondehoep ligt ten westen van AmsterdamZuidoost, in de oksel van 
A9 en A2. Niet meteen een plaats waar je uitzonderlijke natuur verwacht. 
Maar boswachter Marion Scherphuis is deze weken weer in hoera
stemming. Elk jaar is het hier raak: in februari/maart is het naastgelegen 
Landje van Geijsel de plek waar zo’n vijfduizend grutto’s vanuit Afrika 
weer voet op Nederlandse bodem zetten. 

Wolk
Marion wijst naar iets wat lijkt op een bruine rietvlakte. “Dat zijn ze.  
Ze staan mannetje aan mannetje, lekker veilig tegen elkaar aan om bij te 
komen van hun reis. Als straks een wolk van duizend tegelijk opvliegt 
om een verkenningsvluchtje te gaan maken, weet je niet wat je ziet. Aan 
iedereen die zich afvraagt waarom het belangrijk is om de grutto voor 
NoordHolland te behouden, zou ik zeggen: kom eens kijken. Het is hier 
één groot feest.”

‘Blijft het elk voorjaar 
feest in de polder?’
Boswachter Marion Scherphuis, regio Amstelland
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Puzzelen
De laatste 25 jaar is de vogelstand in Rondehoep niet 
achteruitgegaan, in tegenstelling tot de landelijke trend. 
Maar dat ging niet vanzelf. “Om te beginnen is het altijd 
puzzelen met het water,” zegt Marion. “Ons reservaat ligt 
midden in de Rondehoep, de omliggende landbouwgronden 
liggen lager. Ga maar na dat het voor ons lastig is om 
voldoende water vast te houden. We zijn nu een nieuwe 
aanvoersloot aan het graven en gooien dammen en stuwen 
om. Gelukkig denken Waternet en de boeren goed mee.” 

Hek voor hek
Ook een probleem zijn de vossen en andere predatoren, 
zelfs de huiskat komt kuikens roven. “Het aantal vossen 
neemt continu toe. We zijn vorig jaar een proef begonnen. 
Op grond van Landschap NoordHolland en van twee 
boeren is 70 hectare uitgerasterd met stroomdraad en zijn 
dammen met betongaas dichtgezet. Dat brengt veel werk 
met zich mee, voor ons en voor de boeren. Inspecties van de 
rasters, de camerabeelden bekijken en de grasgroei 
bijhouden, anders lekt de stroom via het gras weg. En de 
boer kan geen hek openzetten voordat hij het vorige heeft 
gesloten. Het laatste wat je wilt is dat een vos door een 
openstaand hek glipt.” 

‘Wij hebben hier  
een topgebied voor 
weidevogels. Maar als 
je in de gebieden rond 
de kern niets doet,  
is het dweilen met  
de kraan open.’

‘Als straks een wolk van duizend tegelijk opvliegt om een verkenningsvlucht te gaan maken, weet je niet wat je ziet.’

Blij met elke boer
Als de proef blijkt te werken, hoopt Marion meer percelen te 
kunnen uitrasteren. “Ik ben ontzettend blij met elke boer 
die bij ons aanhaakt. Wij hebben hier een topgebied voor 
weidevogels. Maar als je in de gebieden rond de kern niets 
doet, is het dweilen met de kraan open. Iedereen weet dat 
het hele agrarische gebeuren moet veranderen en ik merk 
vaak dat de jongere generatie boeren daar best positief in 
staat. Als de regelgeving vanuit de overheid eindelijk ook 
wat overzichtelijker wordt, dan ben ik absoluut hoopvol 
voor onze vogels en ons landschap.”


