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Samenvatting 
 
Het gaat slecht met de Grutto limosa l limosa. Ondanks het feit dat de Nederlandse overheid jaarlijks 
miljoenen investeert in het beschermen van weidevogels, daalt de Gruttopopulatie steeds harder. 
Waar komt deze wanverhouding vandaan? Vanuit de Nederlandse overheid wordt door middel van 
het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer de Gruttobescherming ondersteund. In 
deze scriptie onderzoek ik op welke wetenschap dit beleid is gebaseerd, bekijk ik deze bronnen 
kritisch en onderzoek ik bewijs voor de effectiviteit het beleid aan de hand van recent uitgekomen 
onderzoek. Op deze manier beantwoord ik de vraag: Zijn de maatregelen die de Nederlandse 
overheid subsidieert om de Grutto te beschermen gebaseerd op betrouwbare, recente informatie, 
en is er bewijs voor effectiviteit hiervan in recent onderzoek te vinden? 
Het beleid is voornamelijk gebaseerd op rapporten en boeken, en minder op wetenschappelijke 
artikelen. Echter, de rapporten zijn geschreven in opdracht van de overheid als manier om de 
informatie uit de wetenschap te bundelen, en zo toegankelijker te maken. Echter, ik heb geen 
onderzoek naar de concrete effectiviteit van de maatregelen zelf gevonden. Er zijn nog veel zaken te 
verbeteren in het beleid, waaronder het verlaten van de vroegste maaidatum, het veranderen van de 
vrijwillige aard van de maatregelen en het blijven aanpassen aan recente veranderingen door 
klimaatverandering. Ik concludeer dat, het beleid wel gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, maar 
dat er voor de effectiviteit van de maatregelen niet genoeg hard bewijs te vinden is. 
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Inleiding 

 
De Grutto limosa limosa limosa heeft enorm onder menselijk handelen te lijden. De Grutto staat op 
de rode lijst als “near threatened” (IUCN red list, 2015), en Nederland heeft een internationale 
verantwoordelijkheid voor het behouden van deze soort aangezien 40% van de populatie van 
Nederland afhankelijk is als broedgebied (Burfield et al. 2005). De Gruttopopulatie is echter al jaren 
aan het afnemen en die afname gaat ook steeds sneller. Waar tussen 1990 en 2010 de afname 
gemiddeld 3% per jaar was, was die tussen 2005 en 2010 verdubbeld naar 6% per jaar (Kleijn et al. 
2010). 
 
Grutto’s en mensen hebben lang met elkaar samengeleefd in Nederland. De graslanden die door 
menselijk toedoen zijn ontstaan, worden gebruikt door Grutto’s als plek om te nestelen en hun 
jongen groot te brengen (Beintema, 1983). Echter, doordat menselijke landbouwpraktijken over de 
jaren heen steeds intensiever zijn geworden, zijn de weiden minder en minder geschikt als 
broedplaats voor Grutto’s (Kentie, 2015). Onder andere vervroegde maaidata en onnatuurlijk hoge 
en dichte graslanden zijn catastrofaal voor het reproductief succes van de Grutto (Kentie, 2015). Om 
de populatieafname van de Grutto tot stilstand te brengen, investeert de Nederlandse overheid sinds 
1981 in subsidies voor boeren die hun land beter geschikt maken voor weidevogels (Kleijn et al. 
2010). Elk jaar worden miljoenen geïnvesteerd in het behoud van weidevogels, met de focus op de 
Grutto, maar het mag niet baten. De populatieafname gaat alleen maar sneller (Kleijn et al. 2010). 
 
In deze scriptie onderzoek ik een uitleg van deze wanverhouding tussen investering in beschermings- 
maatregelen en het effect ervan. 
Kleijn & Sutherland hebben in 2003 laten zien dat veel agrarische natuurbeschermingsmaatregelen in 
Europa zijn gebaseerd op onbetrouwbaar onderzoek. Het is mogelijk dat dit ook geldt voor de 
Nederlandse weidevogelbeschermingsmaatregelen. Dit zou kunnen betekenen dat de maatregelen 
waarvoor subsidies worden afgegeven ineffectief zijn, wat een oorzaak zou kunnen zijn voor de 
blijvende afname van de Gruttopopulatie. 
 
Om dit te onderzoeken, verdeel ik het probleem in drie onderdelen. 
Als eerste onderzoek ik welke maatregelen momenteel gesubsidieerd worden om boerenland 
geschikter te maken voor Grutto’s. Wat wordt er eigenlijk gedaan? (Hoofdstuk 1) 
Vervolgens ga ik op zoek naar de wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van deze 
maatregelen: Op welke informatie zijn de maatregelen gebaseerd? Ik ga kritisch in op deze bronnen. 
Hoe wetenschappelijk verantwoord zijn ze eigenlijk? Wanneer zijn ze geschreven, en is het 
gebaseerd op recente informatie? Testen ze de effectiviteit van de maatregelen? (Hoofdstuk 2) 
Ten slotte controleer ik aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit van de 
maatregelen: Is hier in recent onderzoek empirisch bewijs voor? (Hoofdstuk 3) 
 
Deze vragen samennemend, beantwoord ik de vraag: Zijn de maatregelen die de Nederlandse 
overheid subsidieert om de Grutto te beschermen gebaseerd op betrouwbare, recente informatie, 
en is de effectiviteit ervan in recent onderzoek aangetoond? (Hoofdstuk 4) 
 
De Grutto 
Grutto’s zijn migrerende vogels die broeden op weilanden in West-Europa, bekend als weidevogel. 
Ze broeden en voeden hun jongen op in door de mens gemaakte en in stand gehouden weilanden 
(Thorup, 2006). Echter, door intensifiëring van het agrarische proces wordt het voor de Grutto steeds 
moeilijker om voldoende jongen groot te brengen. In verscheidene bronnen wordt genoemd dat het 
grootste probleem voor de instandhouding van de populatie ligt in het feit dat er niet genoeg kuikens 
overleven om de sterfte van de volwassen Grutto’s te compenseren (Schekkerman & Müskens 2000, 
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Schekkerman et al. 2008). Daarom focus ik op deze periode en laat ik de beschermingsmaatregelen 
tijdens de trek en de winter buiten beschouwing. 
 
Grutto’s overwinteren in Zuid-Spanje en West-Afrika. Vroeg in de lente begint de migratie met een 
stop-over in Portugal en Spanje, waarna ze in Nederland aankomen vanaf maart (Hooijmeijer et al. 
2013, Márquez-Ferrando et al. 2014, Lourenço et al. 2010, Lourenço & Piersma 2008, Masero et al. 
2010). Ze beginnen gedurende maart en april met het vaststellen van territoria en het leggen van 
eieren (Senner et al. 2015). Grutto’s keren vaak terug naar het territorium van vorig jaar (van den 
Brink et al, 2008, Groen & Hemerik, 2002). Wanneer de kuikens zijn uitgekomen verlaten ze binnen 
24 uur het nest (Schekkerman & Boele 2009). Gruttokuikens zoeken hun eigen voedsel en worden 
niet door de ouders gevoerd. De ouders blijven wel bij hun jongen in de buurt, beschermen ze tegen 
roofdieren en tegen de kou, en leiden ze naar plekken waar voedsel te vinden is (Melter et al. 2009). 
Volwassen Grutto’s verlaten Nederland vanaf begin juni, maar de dieren die het vroegst vertrekken 
zijn die waarvan de jongen al zijn gestorven. De overlevende jongen beginnen aan hun trek in juli tot 
augustus (Schekkerman, 2014). 
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Hoofdstuk 1 - Nederlandse weidevogelbescherming: subsidiestelsel Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer 
 
Natuurbescherming in Nederland wordt door de overheid gestimuleerd via het subsidiestelsel Natuur 
en Landschap. Bescherming van weidevogels valt onder een onderdeel van dit stelsel: Het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer. Het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt op hun 
website samengevat door de zin: “Met een nieuwe koers gaan verantwoordelijkheden naar de regio, 
en met een logische rolverdeling bereiken we in 2020 dat de zwanenbloem bloeit, de houtwal is 
gesnoeid, de leeuwerik twittert aan de hemel…” (Portaal natuur en landschap, 2015a). Dit beschrijft 
de kern van het stelsel: het stimuleert op regionaal niveau het natuurbeleid wat er uiteindelijk voor 
moet zorgen dat, ondanks het intensieve landgebruik door mensen, andere soorten ook nog een 
kans krijgen om hier te leven. 
Door boeren die hun land beter geschikt maken voor weidevogels te subsidiëren, helpt de 
Nederlandse overheid weidevogels, waaronder de Grutto, te beschermen. In 2016 is een vernieuwde 
versie van het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uitgekomen. Deze versie staat 
gepubliceerd op de website van ‘Portaal natuur en landschap’. 
 
Hoe werkt het stelsel? 
Voordat een agrarisch bedrijf subsidie aan mag vragen, moet het lid zijn van een agrarisch collectief 
(Portaal natuur en landschap, 2015b). Een agrarisch collectief is een gecertificeerde groep agrariërs 
en andere grondgebruikers. Het collectief is eindbegunstigde van de subsidie. Het sluit zelf 
beheerscontracten af met agrariërs en is verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de 
afgesproken regels (Portaal natuur en landschap, 2015b). 
 
Een agrarisch bedrijf kan via het collectief kiezen uit een (combinatie van) verschillende 
beheerpakketten om in aanmerking te komen voor subsidie. Afhankelijk van de te combineren 
pakketten is, om financiële redenen, het combineren al dan niet toegestaan (Portaal natuur en 
landschap, 2015b). Een beheerpakket is een combinatie van aanpassingen aan het land en regels die 
de boer moet volgen, die het land beter geschikt maken voor natuur. Sommige pakketten helpen 
weidevogels, andere maken het land geschikter voor bepaalde planten of andere dieren. De 
pakketten bestaan in verschillende versies. Het pakket ‘grasland met rustperiode’ bijvoorbeeld 
bestaat uit een aantal subcategorieën die verschillen in begin- en/of einddatum. Hoe meer invloed 
de categorie heeft op de opbrengst van het land, hoe hoger over het algemeen de subsidie. 
 
Het Portaal natuur en landschap brengt een aantal documenten uit waarin informatie staat over het 
subsidiestelsel. Ik maak gebruik van twee van deze documenten: het overzicht van beheerpakketten 
en het soortenfiche (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015, Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer, 2015). 
 
In het overzicht van beheerpakketten wordt de volgende combinatie van beheerpakketten 
aangeraden voor het beschermen van weidevogels: 
“Een mix van de beheerpakketten Kruidenrijk grasland in combinatie met Hoog slootpeil, 
Natuurvriendelijke oevers, Plasdras, Uitgesteld maaien (met variatie in data), Extensief weiden, waar 
nodig het beheerpakket Legselbeheer en waar en wanneer nodig in de loop van het seizoen last 
minute beheer via Kuikenvelden.” (Agrarisch Natuur- & Landschaps- beheer, 2015). In Hoofdstuk 3 ga 
ik verder op deze beheerpakketten in. 
 
In het soortenfiche wordt achtergrondinformatie gegeven over de te beschermen soorten. Deze 
informatie wordt door de collectieven gebruikt om zich te informeren voordat ze een 
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subsidieaanvraag indienen, en om hun aanvraag te onderbouwen (Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer, 2015). 
 
Soortenfiche Grutto 
Het soortenfiche is een overzicht van de informatie die van belang is voor en de bescherming van 
bepaalde soorten (Bijlage 1, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2014). Voor elke soort staat 
een aantal zaken beschreven, waaronder de beschermingsklasse en staat van instandhouding, 
kenmerkende eigenschappen van de soort, factoren die de populatieontwikkeling beïnvloeden en 
het type landschap dat het habitat vormt. Daarnaast bevat het de kenmerken van een geschikt 
leefgebied voor die soort, en de maatregelen die nodig zijn om dit geschikte leefgebied te creëren, 
ingedeeld per fase in de levenscyclus. Het soortenfiche is geschreven om collectieven te helpen bij 
het onderbouwen van hun subsidieaanvraag (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Op 
basis van deze informatie maken de collectieven de beslissing om al dan niet 
natuurbeschermingsmaatregelen door te voeren op hun land. Hierdoor is de correctheid van de 
informatie in dit document belangrijk voor het beschermen van de Grutto. Er wordt bij het schrijven 
van dit document gebruikt gemaakt van verscheidene bronnen waaronder boeken, 
wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten. 

Hoofdstuk 2 - De wetenschappelijke onderbouwing van het soortenfiche 
 
In het soortenfiche Grutto zijn 16 bronnen (tabel 1, bijlage 1) geciteerd, op basis waarvan het fiche is 
geschreven. 
Een aantal van de bronnen was niet – of moeilijk – te traceren. Daarnaast was een aantal bronnen 
niet van toepassing op het beleid betreffende de periode waarin nesten of kuikens aanwezig zijn, 
maar bijvoorbeeld op het overwinteringsgedrag van Grutto’s. Daarom heb ik een aantal bronnen 
gekozen om dieper op in te gaan, afhankelijk van de levensfase waarop de informatie van toepassing 
was. Andere bronnen heb ik buiten beschouwing gelaten. 
 
Tabel 1: Bronnen soortenfiche 2016. De roodgekleurde bronnen laat ik buiten beschouwing. 
Eerste auteur Jaar van publicatie Type publicatie Ruw onderwerp Levensfase 

Alterra 2008 Rapport Overzicht kennis algemeen Alles 

Bijlsma 2001 Boek Niet beschikbaar - 

Beintema 1995 Boek Niet beschikbaar - 

Bruynzeel 2011 Rapport Niet beschikbaar - 

Van der Geld 2013 Boek Niet beschikbaar - 

Kentie 2013 Rapport Uitgebreid overzicht kennis 
algemeen 

Alles 

Kleijn 2009 Rapport 
Pilotstudy 

Ecologische randvoorwaarden 
tijdens broedseizoen 

Broeden 

Landschap 
Noord Holland 

2010 Anders Overzicht kennis algemeen Alles 

Marquez-Ferrando 2011 Bulletin Overwintering Overwinter 

De Molenaar 2000 Rapport Verstoring door licht Alles 

Oosterveld 2008 Rapport Overzicht kennis algemeen Alles 

Oosterveld 2013 Rapport Niet beschikbaar - 

Teunissen 2011 Onderzoeks-
rapport 

Overzicht onderzoeken Alles 

Teunissen 2012 Rapport Overzicht kennis algemeen en 
maatregelen 

Alles 

Van der Vliet 2013 Proefschrift Openheid landschap 
tijdens zoeken broedplaats 

Voor start 
broeden 
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Analyse van de bronnen 
De bronnenlijst bestaat voor het grootste deel uit door ecologisch adviesbureaus geschreven 
rapporten (tabel 1). Het bevat slechts twee bronnen die gepubliceerd zijn in een wetenschappelijk 
tijdschrift (proefschrift van der Vliet en het artikel van Marquez-Ferrando). Een deel van de 
rapporten is een samenvatting van al bekende informatie. Beleidsmakers hebben heel veel contact 
gehad met ecologisch adviesbureaus (Altenburg & Wymenga en Alterra), en indirect met de 
universiteiten van Wageningen en Groningen, maar verder heel weinig met de universiteiten. De 
gebruikte bronnen zijn allemaal samenvattingen van bekende informatie, geschreven door iemand 
anders dan de schrijver van het soortenfiche zelf. 
 
Tabel 2: De wetenschappelijke onderbouwing van de rapporten. Groengekleurde bronnen zijn in 
opdracht van de overheid geschreven. 
Auteur # bronnen # Artikelen Opmerkingen 

Alterra 5 3 - 

Kentie 59 43 Aan Rijksuniversiteit Groningen geschreven 

Kleijn 78 18 In opdracht van Directie Kennis & Kenniskring Weidevogels 

Landschap Noord-Holland ? ? Deel van kernkwaliteiten Noord-Holland 

De Molenaar 29 6 In opdracht van Rijkswaterstaat geschreven 

Oosterveld 93 55 In opdracht van Directie Kennis geschreven 

Teunissen 75 35 In opdracht van Directie Kennis & Kenniskring Weidevogels 

Teunissen 76 14 In opdracht van Kenniskring Weidevogels 

Van der Vliet - - Proefschrift aan de Universiteit Utrecht 

 
Hoewel de overheid niet veel direct gebruik gemaakt heeft van wetenschappelijke artikelen, is het 
beleid toch op wetenschap gebaseerd. De meeste rapporten zijn geschreven in opdracht van de 
overheid. Deze rapporten zijn vaak overzichten of samenvattingen van de kennis op dat moment, en 
maken op hun beurt wel gebruik van wetenschappelijke artikelen (Tabel 2). 
De rapporten van Kleijn, Oosterveld en Teunissen zijn geschreven in opdracht van Directie Kennis. 
Deze directie is een overheidsorgaan verantwoordelijk voor “het leggen van verbindingen tussen 
wetenschappelijke inzichten, ervaring uit de praktijk en wensen vanuit de politiek” (Overheid.nl, 
2016). Daarbij zijn de stukken van Kleijn en Teunissen geschreven onder de Kenniskring Weidevogels. 
Dit is een officieel platform voor het uitwisselen van informatie tussen wetenschappers, agrariërs, 
provincies en natuur- en onderwijsorganisaties (Kistenkas & Melman, 2008). Het stuk van Kentie is 
geschreven vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Het stuk is onderbouwd met veel wetenschappelijk 
onderzoek. Het stuk van De Molenaar is geschreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport van 
Alterra is het enige stuk gebaseerd op weinig en oud wetenschappelijk materiaal. De oudste bron 
komt uit 1993 en de nieuwste uit 2003. Het stuk van Landschap Noord-Holland noemt geen bronnen, 
maar is wel geschreven vanuit de provincie Noord-Holland. 
Een groot deel van de rapporten is dus geschreven in opdracht van de overheid. Deze rapporten zijn 
een manier van communicatie tussen de overheid en de wetenschap (Overheid.nl, 2016, Kistenkas & 
Melman, 2008). Het beleid is dus wel degelijk, al is het grotendeels indirect, gebaseerd op 
wetenschap. 
Van alle bronnen die gebruikt zijn bij het schrijven van het soortenfiche, is er niet één die direct 
bewijs levert dat de beschermingsmaatregelen daadwerkelijk effect hebben. Alle stukken grijpen aan 
op onderzoeken gedaan over Grutto’s in andere omstandigheden. Er worden nergens experimenten 
gedaan naar de exacte maatregelen die gesubsidiëerd worden door middel van de beheerpakketten. 
Het beleid is wel wetenschappelijk onderbouwd, maar niet bewezen effectief. Hierdoor is het 
mogelijk dat we, zelfs met dit nieuwe stelsel, nog steeds investeren in maatregelen die niet effectief 
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of efficiënt zijn, wat kan verklaren waarom de Grutto nog steeds achteruitgaat ondanks de enorme 
investering vanuit de Nederlandse overheid. 

Hoofdstuk 3 - Vergelijking van het beleid met recent onderzoek 
 
De grootste problemen voor de overleving van kuikens 
Nederlandse weilanden zijn over de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. De productiedruk 
is de afgelopen 40 jaar enorm toegenomen waardoor er steeds efficiënter gebruik gemaakt kon 
worden van het land (Harms et al. 1987, Donald et al. 2001). Een aantal manieren waarop het land 
intensiever gebruikt wordt zijn het naar beneden brengen van de grondwaterstand, het inzaaien van 
monoculturen van hoogproductieve raaigrassen en het steeds vroeger maaien hiervan (Harms et al. 
1987, Kleijn et al. 2010). Door het intensievere gebruik van het land is het broedsucces van de Grutto 
de laatste 40 jaar sterk afgenomen (Schekkerman et al. 2008). 
 
Recent wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de verschillende pakketten 
In tabel 3 volgt een korte beschrijving van elk pakket genoemd als geschikt voor weidevogels, naar de 
uitgebreide beschrijving in het Overzicht van beheerpakketten (Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en 
landschapsbeheer, 2015). Deze lijst omvat een aantal maatregelen dat de weidevogelpopulaties 
moeten beschermen. Een aantal van de maatregelen grijpt direct aan op de problematiek tijdens de 
kuikenperiode. Het pakket Plas-dras grijpt voornamelijk aan op de opvetperiode voor het nestelen en 
de migratieperiode, dus dat laat ik buiten beschouwing. Hieronder beschrijf ik het wetenschappelijke 
bewijs voor en tegen de effectiviteit van deze maatregelen. 
 
Tabel 3: Korte beschrijving van elk pakket genoemd als geschikt voor weidevogels 
Pakketnaam Omschrijving 

Kruidenrijk grasland Door middel van beperkingen aan de bemesting en chemische onkruidbestrijding en het 
verbieden van ploegen, wordt een grasland ontwikkeld waarin veel verschillende 
plantensoorten voorkomen. 

Hoog waterpeil Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening wordt het oppervlakte-waterpeil omhoog 
gebracht. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat peilverhoging in een sloot, tot 25 meter het 
land in effect heeft.  

Natuurvriendelijke oevers De slootwal wordt gemaaid, en het maaisel wordt afgevoerd. Chemische onkruidbestrijding 
is verboden behalve voor lokale bestrijding van bepaalde soorten. Er mag ook niet bemest 
worden. 

Plas-dras Elk jaar wordt de beheereenheid (gedeeltelijk) onder water gezet voor een bepaalde 
periode. Het hele gebied is drassig, maar er is variatie in de waterdiepte. Minstens 60% van 
het gebied staat onder water. 

Uitgesteld maaien 
(grasland met rustperiode) 

Er wordt pas gemaaid vanaf een bepaalde datum. Verschillende percelen worden op 
verschillende data gemaaid. 
Grasland met rustperiode: Een rustperiode wordt in acht genomen waarin op het land geen 
bewerkingen plaats mogen vinden. 

Extensief weiden Er worden beperkingen gesteld aan de tijd van beweiding, en de hoeveelheid vee per 
hectare. Er wordt ook een rustperiode ingelast waarin op het land geen bewerkingen mogen 
plaatsvinden, anders dan de beweiding. 

Legselbeheer Hier zijn twee mogelijkheden: 1: Er wordt in de beheereenheid een rustperiode ingelast, 
waarin er op het land geen bewerkingen mogen plaatsvinden. 
2: Er wordt in het broedseizoen een aantal keer op het land naar nesten gezocht. Deze 
nesten worden geregistreerd en gemarkeerd. Als het land bewerkt wordt, moeten de 
gemarkeerde nesten beschermd worden. Er wordt een “eiland” om het nest onverstoord 
gelaten, en bij beweiding wordt er een nestbeschermer geplaatst. 

Kuikenvelden Een rustperiode wordt in acht genomen waarin op het land geen bewerkingen plaats mogen 
vinden. Kuikenvelden mogen niet gemaaid worden vóór 1 juni. Ze kunnen ook in de vorm 
van randen worden aangelegd. 
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Kruidenrijk grasland 
Het Kruidenrijk grasland creëert een weiland waarin veel verschillende soorten planten staan. Het 
land wordt minder bemest, waardoor de vegetatie ook minder hoog en dicht wordt dan in intensief 
beheerde weilanden. Intensief beheerde weilanden bestaan meestal uit monoculturen van 
snelgroeiende raaigrassen die sterk bemest worden (Kleijn et al. 2010). Gruttokuikens hebben meer 
moeite om zich voort te bewegen door dichtere vegetatie. Daarbij hebben ze, als zichtjagers, meer 
moeite met het vinden van prooien in dichte graslanden (Butler & Gillings, 2004). In de minder 
graslanden die ontstaan als het gevolg van het pakket Kruidenrijk grasland, kunnen kuikens mogelijk 
gemakkelijker bewegen en aan voedsel komen. Dit kan de kuikenoverleving omhoog halen. 
Daarbij is deel van het pakket Kruidenrijk grasland dat er in de beheereenheid een rustperiode in 
acht genomen wordt, waarin er geen bewerkingen zoals maaien of beweiden mogen plaatsvinden 
(Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Deze rustperiode duurt van 1 april tot een, 
van het pakket afhankelijk gekozen, einddatum waarvan de vroegste valt op 15 juni en de laatste op 
15 oktober (Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Door het verlaten van de 
maaidatum gaan er minder nesten verloren onder de maaier, aangezien er naarmate het seizoen 
vordert steeds meer nesten uitkomen. Daarbij zijn Gruttokuikens pas 25 tot 30 dagen nadat ze uit 
het ei komen vliegvlug (Robinson, 2016). Op het moment dat de eerste maaidatum later in het 
seizoen valt, zijn meer kuikens vliegvlug zodat ze aan de maaier kunnen ontkomen. Echter, de 
vroegst toegestane maaidatum in het pakket valt op 15 juni. Op die datum is 25% tot 50% van de 
kuikens nog niet vliegvlug waardoor ze slachtoffer kunnen worden van de maaier (Kentie, 2015, 
Schekkerman et al. 2009). Recent onderzoek heeft laten zien dat er steeds later in het voorjaar nog 
kuikens aanwezig zijn (Senner et al. 2015). In 2014 is in zuidwest Friesland het laatste ei aangetroffen 
op 4 juni (Senner et al. 2015). Voor kuikens uit eieren die op 4 juni gelegd zijn valt 15 juni in de 
periode waarin ze niet vliegvlug zijn aangezien de broedperiode ook ongeveer 22 tot 24 dagen duurt 
(Robinson, 2016). 15 juni is dus te vroeg om te beginnen met maaien. Het verschuiven van de eerste 
maaidatum van 15 juni naar 1 juli zou een groot verschil kunnen maken voor de overleving van 
Gruttokuikens (Kentie, 2015). Ten slotte heeft het maaien van een weiland een negatief effect op de 
hoeveelheid insecten in dat weiland (Schekkerman & Beintema, 2007). Op het moment dat het land 
vroeg gemaaid wordt, kunnen kuikens in dat veld veel minder voedsel vinden (Schekkerman & 
Beintema, 2007). Dit heeft waarschijnlijk een negatief effect op de conditie en groei van de kuikens, 
en zo op de overlevingskans. 
Dit pakket biedt dus twee mogelijke voordelen voor opgroeiende Grutto’s: Ten eerste kan het ervoor 
zorgen dat de kuikens gemakkelijker door het veld kunnen bewegen. Ten tweede zorgt de 
uitgestelde maaidatum voor een mogelijk voordeel voor opgroeiende kuikens doordat ze niet onder 
de maaier sterven. 
Ik heb echter geen direct experimenteel bewijs gevonden voor de effectiviteit van dit pakket. Alle 
onderzoeken die “herb-rich meadows” of “extensive meadows” onderzochten, hadden het over 
velden waarin een combinatie van maatregelen werd toegepast. Hoewel er wel aanwijzingen zijn dat 
dit bewijs een positief effect kan hebben, heb ik geen onderzoek gevonden dat daadwerkelijk 
empirisch aantoont dat dit beleid werkt. Bij het grootste deel van de pakketten was dit het geval. 
Alleen voor het pakket Legselbeheer was vrij direct bewezen dat het effect heeft (zie hieronder). 
Hierin is nog een gat in de markt te vinden: er moet experimenteel bewezen worden welke 
maatregelen welk effect hebben op de Gruttopopulatie. 
 
Hoog waterpeil en natuurvriendelijke oevers 
In intensief beheerde weilanden is het waterpeil vaak extreem laag aangezien droog land 
gemakkelijker te bewerken is met grote machines. Het komt voor dat Gruttokuikens verdrinken in 
sloten (Teunissen et al. 2008). Dit komt mogelijk door een combinatie tussen een laag waterpeil en 
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hoge, steile oevers zodat ze niet uit het water kunnen ontsnappen. Bij het pakket Natuurvriendelijke 
oevers worden de slootwallen afgevlakt en mogen er geen pesticiden of mest gebruikt worden. Het 
pakket Hoog waterpeil houdt in dat het slootwater niet meer dan 25 centimeter onder het maaiveld 
mag staan (Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Het afvlakken van de oevers en 
het omhoog brengen van het waterpeil zou dit kunnen voorkomen. Daarbij faciliteren 
natuurvriendelijke oevers een enorm aantal insecten en andere arthropoden (Pelsma et al. 2009). 
Gruttokuikens leven van insecten, dus natuurvriendelijke oevers zouden een waardevolle 
voedselbron voor kuikens kunnen vormen. 
 
Uitgesteld maaien en Grasland met rustperiode 
Het pakket Uitgesteld maaien bestaat niet in de lijst van pakketten, maar het pakket Grasland met 
rustperiode bestaat wel (Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Grutto’s hebben 
er baat bij dat er niet over het nest heen gemaaid wordt (Schekkerman et al. 2008). Een mogelijkheid 
hiervoor is het pakket Legselbeheer (zie hieronder), waarbij een stuk gras rond het nest ongemaaid 
wordt gelaten. Deze ongemaaide stukken worden eilanden genoemd. Nesten gelegd in intensief 
beheerde velden hebben een groter schijnbaar uitkomstsucces op het moment dat ze in een groter 
eiland liggen (Kentie, 2015). Echter, er was geen significant verschil in schijnbaar succes tussen 
nesten in een groot eiland en nesten in ongemaaide intensieve weilanden (Kentie, 2015). Dit wekt de 
suggestie dat Legselbeheer even effectief zou kunnen zijn als Uitgesteld maaien, met een kleinere 
kost voor de agrariërs. Daarbij is ook in dit pakket speling in de einddatum van de rustperiode. Bij het 
vroegst eindigende pakket is de rustperiode afgelopen op 1 juni en dat is, zoals beschreven bij het 
pakket Kruidenrijk grasland, suboptimaal voor Gruttokuikens (Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer, 2015). 
 
Extensief beweiden 
Ook bij het pakket Extensief beweiden is er sprake van een rustperiode in het broedseizoen. Hierin 
moet wel in extensieve mate beweid worden, maar het land mag anderszins niet worden bewerkt 
(Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Gruttonesten kunnen door vee vertrapt 
worden. De intensiteit van de beweiding is in directe correlatie met de hoeveelheid vertrapte nesten 
(Beintema et al. 1987). Als vervanging voor intensieve begrazing kan deze maatregel helpen om het 
verlies van nesten aan vertrapping door vee te beperken, doordat de intensiteit van de beweiding 
omlaag gaat. Ook hier is het weer zo dat een mogelijke einddatum van de rustperiode op 15 juni valt 
(Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Vanaf dat moment mag er op het land 
weer gemaaid, geploegd en bemest worden, en dat is nog steeds te vroeg. 
 
Legselbeheer 
Het pakket Kruidenrijk grasland is preferabel over het pakket Legselbeheer, aangezien kuikens die 
opgroeien in een kruidenrijk grasland een hogere schijnbare overleving hebben dan kuikens die 
opgroeien in intensief beheerde graslanden (Kentie, 2015). Echter, legselbeheer heeft wel degelijk 
een effect. Op dit moment komt in intensief gebruikte weilanden waar legselbeheer correct wordt 
toegepast, 36% van de nesten uit (Kentie, 2015). Al deze nesten zouden bij het maaien verloren gaan 
als het legselbeheer zou stoppen. Legselbeheer heeft dus effect (Schekkerman et al. 2008). 
Bij Legselbeheer op grasland wordt de beheereenheid tijdens het broedseizoen een aantal keer 
afgezocht, waarbij gevonden nesten gemarkeerd worden en gemeld bij het collectief (Bijlage 2, 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). Bij dit pakket zijn de landeigenaren verplicht om bij 
het maaien van het land een “eiland” van minstens 50 vierkante meter in oppervlakte en minstens 
3,5 meter in diameter om het nest met rust te laten (Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer, 2015). Echter, op sommige velden worden eilanden aangehouden die kleiner zijn 
dan 50 vierkante meter (Kentie, 2015). De overleving van kuikens in deze kleinere eilanden is 
significant lager dan van kuikens in eilanden van ongeveer 50 vierkante meter (Kentie, 2015). De 
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grootte van het eiland is dus belangrijk, en er is mogelijk winst te halen uit het optimaliseren van het 
voorgeschreven eilandoppervlakte. Het is goed mogelijk dat 50 vierkante meter niet dit optimale 
eilandoppervlakte is, dus daar is ruimte voor meer onderzoek. 
 
Kuikenvelden 
Grutto’s hebben steeds later in het seizoen nog kuikens. Dit komt mogelijk doordat Grutto’s door 
warmere voorjaren de energie hebben om na een gefaald nest een tweede broedpoging te doen 
(Senner et al. 2015). Dit betekent wel dat er nu onverwacht laat nog kuikens aanwezig zijn. Kuikens 
lopen binnen 24 uur nadat ze zijn uitgekomen door het veld (Schekkerman & Boele 2009). Dat 
betekent dat ze niet zoals nesten gemarkeerd kunnen worden om ze te kunnen ontwijken bij het 
maaien. 5-10% van de sterftegevallen van Gruttokuikens bestaat uit maaislachtoffers (Schekkerman 
et al. 2009). Door een veld waarin kuikens lopen met rust te laten totdat ze vliegvlug zijn, kunnen 
deze slachtoffers mogelijk vermeden worden. Kuikenvelden hebben dus potentie, maar ook in dit 
pakket valt de vroegst toegestane maaidatum in kuikenvelden op 1 juni, weer veel eerder dan het 
moment waarop de kuikens vliegvlug zijn (Bijlage 2, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, 2015). 

Hoofdstuk 4 - Discussie 
 
Het stelsel is nog nieuw 
Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in januari 2016 helemaal vernieuwd. Sinds januari is 
het bijvoorbeeld niet meer voor elke agrariër mogelijk zelfstandig subsidie aanvragen. Het aanvragen 
van subsidie gaat nu via agrarische collectieven, waardoor het afstellen van verschillende 
maatregelen over grotere oppervlakten mogelijk wordt. Daarbij worden nieuwe maatregelen, zoals 
het pakket Hoog waterpeil, dit jaar voor het eerst gesubsidieerd. Hierdoor is het moeilijk om 
conclusies te trekken over de effectiviteit van dit beleid: Dit is immers pas het eerste broedseizoen 
waarin dit nieuwe subsidiebeleid wordt toegepast. Het effect van dit nieuwe beleid is nog niet te 
zien. Daardoor bestaat de mogelijkheid om dit beleid goed te onderzoeken: aangezien het nog zo 
jong is, is het mogelijk om de effecten van de verschillende maatregelen vanaf het begin te volgen. 
 
Wel wetenschappelijke onderbouwing, weinig bewijs van effectiviteit 
Het bronmateriaal voor het beleid bestaat uit grotendeels uit rapporten, een aantal boeken en een 
paar wetenschappelijke publicaties. Enerzijds is het jammer dat de beleidsmakers niet direct gebruik 
maken van wetenschappelijk materiaal. Een aantal van de rapporten is geschreven uit naam van de 
overheid. Door middel van de Directie Kennis en de Kenniskring Weidevogels bundelen 
adviesbureaus wetenschappelijke informatie zodat het beter is toegespitst op de problematiek in 
Nederland. Door deze zorgvuldige en op veel wetenschappelijke literatuur gebaseerde rapporten, 
staan de beleidsmakers juist in contact met de wetenschap. 
De transparantie van het beleid laat wel het een en ander te wensen over. In het soortenfiche wordt 
in de tekst niet naar bronnen verwezen, waardoor ik maar moest gokken waar de informatie 
vandaan kwam. Bij het overzicht beheerpakketten was helemaal geen bronvermelding beschikbaar. 
Daardoor is het heel moeilijk te controleren of de informatie afkomstig is uit een betrouwbare bron 
of niet. Hier is ruimte voor verbetering. 
Daarbij heb ik geen enkel onderzoek kunnen vinden waarin gericht en experimenteel de effectiviteit 
van de verschillende pakketten werd onderzocht. Er waren genoeg aanwijzingen te vinden die wezen 
in de richting van een mogelijk positief effect van de maatregelen, maar de stap van 
wetenschappelijke onderbouwing naar testen lijkt volkomen overgeslagen te zijn. Laat me de 
volgende vergelijking maken: Op het moment dat een nieuw medicijn wordt uitgebracht, wordt dit 
aan rigoureuze testen onderworpen voordat het op de markt gebracht wordt. Alleen aanwijzingen 
dat het heel goed zou kunnen werken, hoeveel aanwijzingen het ook mogen zijn, is niet genoeg. Van 
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de maatregelen in dit beleid is een hele soort afhankelijk. Waarom wordt dit “medicijn” dan niet 
eerst empirisch getest? 
Ik concludeer daarom dat de maatregelen die de Nederlandse overheid subsidieert om de Grutto te 
beschermen wel gebaseerd zijn op betrouwbare, recente informatie, maar de effectiviteit ervan niet 
in recent onderzoek is aangetoond. 
 
Ruimte voor verbetering 
Ik heb ook een aantal punten gevonden waarop er mogelijkheden zijn voor het verbeteren van het 
beleid. 
De vroegste maaidatum valt in veel van de beheerpakketten op 15 juni en soms zelfs eerder. Op die 
datum is 25% tot 50% van de kuikens nog niet vliegvlug (Kentie, 2015). Het verplaatsen van de eerste 
maaidatum naar 1 juli kan een belangrijk verschil kunnen maken in de overleving van Gruttokuikens, 
hetgeen een positief effect kan hebben op de Gruttopopulatie (Kentie, 2015). Vanwege deze vroege 
maaidatum lijken veel maatregelen zichzelf te ondermijnen, wat een oorzaak kan zijn waardoor de 
Gruttopopulatie nog steeds hard achteruit gaat. 
Ten tweede staat in het overzicht beheerpakketten als aanbeveling dat het beste beleid voor het 
helpen van weidevogels, een combinatie is van verschillende beheerpakketten. Echter, het 
combineren van pakketten is niet verplicht: alle maatregelen zijn op vrijwillige basis. Dit is jammer, 
want de effectiviteit van de combinatie van pakketten kan groter zijn dan de som der delers. Door 
het vrijwillige karakter van de subsidiemaatregelen gaan mogelijkheden voor het optimaliseren van 
weilanden voor weidevogels verloren, en dat is jammer. In een interview met de Universiteit 
Wageningen noemen Jos Hooimeijer en David Kleijn dit jammer. Kleijn zegt ‘The provinces must put 
all their money on farmers who want to achieve nature targets, instead of farmers who “wouldn't 
mind adding a package of nature measures”.’ (Sikkema, 2016) Door de investering te concentreren 
op agrariërs die, naast de financiële voordelen, van zichzelf motivatie hebben voor het beschermen 
van weidevogels, wordt het mogelijk om rigoureuzere maatregelen door te voeren. Hierdoor kan er 
een kleiner aantal kwalitatief heel goede gebieden gecreëerd worden in plaats van een heleboel 
kwalitatief matige gebieden. In combinatie met het feit dat het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer vanaf 2016 alleen nog investeert in kansrijke gebieden, is het mogelijk dat dit leidt 
tot een aantal gebieden die erg gunstig zijn voor Grutto’s. 
Ten derde hebben we te kampen met klimaatverandering (Meehl & Tebaldi, 2004). Er zijn recent 
veranderingen in het broedgedrag van Grutto’s waargenomen, waarvoor niet gecompenseerd wordt 
in het beleid (Senner et al. 2015). Het veranderen van gedrag over tijd door klimaatverandering, is 
een belangrijk aspect van de ecologie van Grutto’s om in het achterhoofd te houden bij de 
bescherming van deze soort. Aangezien het gedrag constant kan blijven veranderen, is het belangrijk 
om te blijven zoeken naar nieuw, recent onderzoek. Wordt dit vergeten, dan kan het zo zijn dat 
beleid wat eerst goed werkte, over tijd ineffectief wordt omdat het niet inspeelt op de veranderingen 
van de soort. 
Het laatste en belangrijkste verbeterpunt is de noodzaak tot het vinden van hard bewijs dat de 
maatregelen daadwerkelijk effect hebben. Het nieuwe Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is 
geschreven in het licht van de recente wetenschap. Echter, er is geen direct empirisch bewijs te 
vinden voor de effectiviteit van de meeste beschermingsmaatregelen. Alleen van het legselbeheer is 
aangetoond dat het zorgt voor een groter uitkomstsucces voor Grutto’s (Schekkerman et al. 2008). 
Dit is jammer, want hierdoor is het mogelijk dat we, zelfs in het nieuwe stelsel, blijven investeren in 
ineffectieve beschermingsmaatregelen. Er is onderzoek nodig dat experimenteel bewijs levert voor 
de effectiviteit van de verschillende pakketten. Dit kan bijvoorbeeld door het rigoureus monitoren 
van Grutto’s in velden waarin één enkele maatregel, of een combinatie van maatregelen wordt 
toegepast, en deze data te vergelijken met vergelijkbare velden zonder maatregelen. Op deze manier 
kan de effectiviteit van de maatregelen empirisch worden aangetoond. Pas als we die informatie 
hebben, is zeker of dit beleid het behoud van de Grutto kan waarborgen. 



14 
 
 

Literatuurlijst 
 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016, 2014. Soortenfiches Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer. 
https://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/FichesANLb2016november2014defm.pdf 
 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016, 2015. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & 
Landschapsbeheer, Versie 1.5d. 
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/vernieuwd-stelsel-agrarisch-
natuurbeheer/downloads-binnen-dit-thema/ 
 
Alterra, 2008. Profielen Vogels, versie 1 september 2008. 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/profiel_vogel_A156.pdf 
 
Beintema, A. J., 1983. Meadow birds as indicators. In Ecological Indicators for the Assessment of the 
Quality of Air, Water, Soil, and Ecosystems (pp. 391-398). Springer Netherlands. 
 
Van Den Brink, V., Schroeder, J., Both, C., Lourenço, P. M., Hooijmeijer, J. C., & Piersma, T. (2008). 
Space use by Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa during settlement at a previous or a new 
nest location. Bird Study, 55(2), 188-193 
 
Butler, S. J., & Gillings, S. (2004). Quantifying the effects of habitat structure on prey detectability and 
accessibility to farmland birds. Ibis, 146(s2), 123-130. 
 
Donald P. F., Green R. E. & Heath M. F. 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe's 
farm-land bird populations. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 268: 25-29. 
 
Groen N. M. & Hemerik L. 2002. Reproductive success and survival of black-tailed godwits Limosa 
limosa in a declining local population in the Netherlands. Ardea, 90: 239-248. 
 
Harms W. B., Stortelder A. H. F. & Vos W. 1987. Effects of intensification of agriculture on nature and 
land-scape in the Netherlands. Land transformation in agriculture. M.G. Wolman and F.G.A. Fournier, 
John Wiley & Sons Ltd: 357-379. 
 
Hooijmeijer J. C. E. W., Senner N. R., Tibbitts T. L., Gill R. E., Jr., Douglas D. C., Bruinzeel L. W., 
Wymenga E. & Piersma T. 2013. Post-breeding migration of Dutch-breeding black-tailed godwits: 
timing, routes, use of stopovers, and nonbreeding destinations. Ardea, 101: 141-152. 
 
Kentie R., Hooijmeijer J.C.E.W. & Piersma T. 2013. Grutto-demografie in Zuidwest-Friesland vanaf 
2004 update na de doorstart en uitbreiding in 2012. Kenniskring Weidevogellandschap, Ede. 
 
Kistenkas, F., Melman, D., 2008. Ruimtelijke bescherming weidevogellandschap – Naar een 
provinciale weidevogelverorderning? Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. 
www.kenniscentrumweidevogels.nl/uploads/Ruimtelijke Bescherming Weidevogellandschap.pdf 
 
Kleijn D., Lamers L., van Kats R., Roelofs J. & van ’t Veer R. 2009 Ecologische randvoorwaarden voor 
weidevogelsoorten in het broedseizoen, Resultaten van een pilotstudie in het Wormer- en Jisperveld 
Rapport 
DK nr 2009/dk103. Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ede. 



15 
 
 

 
Kleijn, D., & Sutherland, W. J. (2003). How effective are European agri‐environment schemes in 
conserving and promoting biodiversity?. Journal of applied ecology, 40(6), 947-969. 
 
Landschap Noord-Holland, 2010. Kernkwaliteiten Laag Holland: weidevogels en moerasvogels 
(hoofdstuk 3). 
 
Lourenço P. M., Kentie R., Schroeder J., Alves J. A., Groen N. M., Hooijmeijer J. C. E. W. & Piersma T. 
2010. Phenology, stopover dynamics and population size of migrating black-tailed godwits Limosa 
limosa limosa in Portuguese rice plantations. Ardea, 98: 35-42. 
 
Lourenço P. M. & Piersma T. 2008. Stopover ecology of black-tailed godwits (Limosa limosa limosa) in 
Portuguese rice fields: a guide on where to feed in winter. Bird Study, 55: 194-202. 
 
Márquez-Ferrando R., Figuerola J., Hooijmeijer J. C. E. W. & Piersma T. 2014. Recently created man-
made habitats in Doñana provide alternative wintering space for the threatened Continental 
European black-tailed godwit population. Biological Conservation, 171: 127-135. 
 
Masero J. A., Santiago-Quesada F., Sánchez-Guzmán J. M., Villegas A., Abad-Gómez J. M., Lopes R. J., 
Encarnação V., Corbacho C. & Morán R. 2010. Long lengths of stay, large numbers, and trends of the 
black-tailed godwit Limosa limosa in rice fields during spring migration. Bird Conservation 
International, 21: 12-24. 
 
Meehl, G. A., & Tebaldi, C. (2004). More intense, more frequent, and longer lasting heat waves in the 
21st century. Science, 305(5686), 994-997. 
 
Melter J., Hönisch B. & Tüllinghoff R. 2009. Unusual movement of a black-tailed godwit Limosa limosa 
family. Wader Study Group Bulletin, 116: 85-87. 
 
De Molenaar J.G., Jonkers D.A. & Sanders M.E. 2000. Wegverlichting en natuur. III Lokale invloed van 
wegverlichting op een Gruttopopulatie. Alterra publicatie 064, DWW Ontsnipperingsreeks deel 
83/2000-024, Wageningen. 
 
Oosterveld E.B., Kleijn D. & Schekkerman H. 2008. Ecologische kenmerken van Weidevogeljongen en 
de invloed van beheer op overleving. Rapport DK nr 2008/090. Directie Kennis, Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ede. 
 
Overheid.nl, 2016. Directie kennis. 
https://almanak.overheid.nl/71947/Onderwijs,_Cultuur_en_Wetenschap/Directies/Directie_Kennis/ 
 
Pelsma, T. A. H. M., Weenink, E., & Hoogland, G. (2009). Principe ontwerpen natuurvriendelijke 
oevers. Waternet. 
 
Portaal natuur en landschap, 2015a. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. 
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/vernieuwd-stelsel-agrarisch-natuurbeheer/over-
het-agrarisch-natuurbeheer-2016/ 
 
Portaal natuur en landschap, 2015b. Subsidie Agrarisch natuurbeheer aanvragen. 



16 
 
 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-
landschapsbeheer/agrarisch-natuurbeheer/collectief-agrarisch-natuurbeheer-anlb-va-2016/subsidie-
aanvragen/ 
 
Robinson, R.A., 2016. Birdfacts Black-Tailed Godwit limosa limosa. British trust for Ornithology. 
http://blx1.bto.org/birdfacts/results/bob5320.htm 
 
Schekkerman H. 2014. Jonge grutto's in Nederland in 2013: een aantalsschatting op basis van kleur-
ringdichtheden. SOVON vogelonderzoek. Sovon-rapport 2014/10 
 
Schekkerman, H., & Beintema, A. J. (2007). Abundance of invertebrates and foraging success of Black-
tailed Godwit Limosa limosa chicks in relation to agricultural grassland management. Ardea, 95(1), 
39-54. 
 
Schekkerman, H. & Müskens, G.J.D.M. 2000. Produceren Grutto’s Limosa limosa in agrarisch grasland 
voldoende jongen voor een duurzame populatie. Limosa 73: 121–134. 
 
Schekkerman, H., Teunissen, W. & Oosterveld, E. 2008. The effect of ‘Mosaic management’ on the 
demography of  Black-tailed Godwit Limosa limosa on farmland. J. Appl. Ecol. 45: 1067–1075. 
 
Schekkerman, H., Teunissen, W., & Oosterveld, E. (2009). Mortality of Black-tailed Godwit Limosa 
limosa and Northern Lapwing Vanellus vanellus chicks in wet grasslands: influence of predation and 
agriculture. Journal of Ornithology, 150(1), 133-145. 
 
Sikkema, A., 2016. Meadow birds: voluntary rescue not working. 
https://resource.wageningenur.nl/en/show/Meadow-birds-voluntary-rescue-not-working.htm  
 
Teunissen, W., Schekkerman, H., Willems, F., & Majoor, F. (2008). Identifying predators of eggs and 
chicks of Lapwing Vanellus vanellus and Black‐tailed Godwit Limosa limosa in the Netherlands and 
the importance of predation on wader reproductive output. Ibis, 150(s1), 74-85. 
 
Teunissen W.A., Schotman A.G.M., Bruinzeel L.W., ten Holt H., Oosterveld E.O., Sierdsema H.H., 
Wymenga E. & melman Th.C.P. 2012. Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland. 
Werkdocument met randvoorwaarden en handreiking. Wageningen, Alterra-rapport 2344, 
Wageningen-UR. Nijmegen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Sovon-rapport 2012/21. Feanwâlden, 
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, A&W- rapport 1799. 
 
Teunissen W.A. & Wymenga E. (red) 2011. Factoren die van invloed zijn op weidevogelpopulaties. 
Belangrijke factoren tijdens de trek, de invloed van waterpeil op voedselbeschikbaarheid en 
graslandstructuur op kuikenoverleving. SOVON-onderzoeksrapport 2011/10, SOVON Vogelonderzoek 
Nederland, Nijmegen,  A&Wrapport 1532. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, 
Feanwâlden, Alterra-rapport 2187. Alterra, 
Wageningen. 
 
Thorup O. 2006. Breeding waders in Europe 2000 International Wader Studies 14. International 
Wader Study Group, UK. 
 
Van der Vliet R.E., 2013. Closing in on meadow birds, coping with a changing landscape in the 
Netherlands. 
Proefschrift Universiteit van Utrecht, Geowetenschappen, Utrecht. 



17 
 
 

Bijlage 1: Soortenfiche Grutto 
 

Grutto  
Open grasland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotograaf: Harvey van Diek 
  

Beschermingsklasse: (E) niet-N2000-broedvogels 
 (B) N2000: niet-broedvogels 
Indicatieve Staat van Niet-broedvogel (B): zeer ongunstig (2007) 
instandhouding Verspreiding: matig ongunstig 

 Populatie: zeer ongunstig 
 Leefgebied: Matig ongunstig 
 Toekomstverwachting: Matig ongunstig 

 Broedvogel (E): Matig ongunstig (2013) 
 Verspreiding: stabiel of fluctuerend 
 Populatie: Matige afname 
 Leefgebied: Matig ongunstig 
 Toekomstverwachting: Matig ongunstig 
  

Relatief belang ANB Bijdrage ANLB: 3 (E: broedvogel) 
 Bijdrage ANLB: 1 (B: niet-broedvogel) 
Soortkenmerken -  Kenmerken: grote, slanke steltloper met lange snavel (9- 

 12 cm) en opvallend vliegbeeld (brede, witte vleugelstreep 
 en zwarte eindband op de witte staart); semi-koloniaal 
 broedend. 
 -  Wanneer aanwezig: febr–aug. Overwintert in West-Afrika 
 en op het Iberisch Schiereiland. 
 -  Habitatvoorkeur: grootschalige, open, vochtige graslanden. 
 Voorheen ook in hoogveen en natte heide. 
 -  Broedhabitat: laaggelegen graslanden die niet te intensief 
 benut worden. Vooral kruidenrijke, licht bemeste en laat 
 gemaaide hooilanden. Hoogste dichtheden in delen van 
 Friesland, NW-Overijssel, Noord-Holland (benoorden 
 Noordzeekanaal) en Groene Hart. 
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 -  Voedsel volwassen vogel: regenwormen, emelten en 
 muggenlarven. 
 -  Voedsel jongen: relatief kleine prooidieren (4-8mm) 
 voorkomend op en in de vegetatie: geleedpotigen (spin, 

  
 pissebed, duizendpoot) vooral tweevleugeligen en  

 snuitkevers. Muggenlarven op latere leeftijd (op plas-dras).  

 -  Aantal broedsels 1, aantal eieren 3-4, broedduur 25 dagen,  
 kuikens (nestvlieder) vliegvlug na 28 dagen.  

 -  Broedperiode: eileg vanaf tweede week april tot eind mei  
 (piek tweede helft april). Laatste jongen vliegvlug begin juli  

 (piek half juni).    

    

Factoren die Productie van vliegvlugge jongen is onvoldoende. Het  
populatieontwikkeling intensieve landgebruik speelt hierbij een belangrijke rol.  

beïnvloeden Daarnaast is verlies aan areaal (o.a. door stadsuitbreiding,  

 wegenaanleg, omzetting grasland in bouwland) een  

 belangrijke factor.    
     

Type landschap     

Open grasland     

Open akkerland     

Droge dooradering     

Natte dooradering     

Overig, namelijk Hoogveen……………………………………………………..  
    

   
Fasen in levenscyclus Terreinkenmerken van leefgebied Maatregelen 

Opvetperiode voor Zoekt voedsel in open, natte en Min. 0,5 ha plas-dras-percelen 
broeden en vestiging vochtige gebieden: zowel moerassen per 100 ha realiseren. 
(februari-maart) en ondiepe meren als    

 overstroomde/deels onder water Vochtige graslanden maken 
 staande graslanden. door invangen van neerslag 
  vanaf de winter. Kan door 
 Gebruikt gemeenschappelijke afdammen van sloten. 
 slaapplaatsen (zowel voor als na het    

 broedseizoen) in open ondiepe Geen werkzaamheden op plas- 
 wateren, waaronder plas-dras- dras perceel uitvoeren. 
 situaties.    

   
Aanwezigheid eieren Optimale broedbiotoop bestaat uit Bevorderen van 
(april-mei) open landschap met zichtafstand andschappelijke openheid door 

 van min. 400 m (bij voorkeur meer het verwijderen van opgaande 
 dan 600 m), bestaande uit begroeiing. 
 extensieve vochtige en kruidenrijke    

 gras- en hooilanden. Behouden of ontwikkelen van 
  kruidenrijke graslandvegetaties 
 Gebieden moeten een door: 
 aaneengesloten oppervlak van - beperkte 
 minstens 250 ha hebben.  bemesting: niet meer dan 
 In combinatie met de vereiste  100 kg N/ha, bij voorkeur 
 openheid en rust dient het gebied  toegediend via ruige 
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 (incl. de buffer) min. 400 ha groot te  stalmest; 
 zijn. Hierdoor wordt binnen het - aanpassing 
 gebied voldoende afstand  waterpeil: maximale 
 gegarandeerd t.o.v. verstorende  drooglegging op veen van 
 factoren als wegen, opgaande  35 (25 is optimaal) cm, op 
 begroeiing, bebouwing en  klei-op-veen van 60 (35 is 
 wegverlichting.  optimaal) cm en op klei 
   van 75 (35 is optimaal) 
 Ideale vegetatie bestaat uit een  cm. 

 

 grote variatie aan planten met een  

 gevarieerde structuur, zowel in Aanpassen waterpeil bij 
 hoogte als in dichtheid. Daardoor voorkeur door binnenhouden 
 vallen nesten minder op. van regenwater in de winter 
  (vanaf december), maar in 
 Kenmerkende soorten van een ieder geval in het vroege 
 kruidenrijke vegetatie zijn: echte voorjaar (vanaf half februari). 
 koekoeksbloem, ratelaar, reukgras,  

 scherpe boterbloem, rood Aanpassen waterpeil d.m.v. 
 zwenkgras, beemdlangbloem, smalle ophogen van slootpeil of 
 weegbree, zwarte zegge, afsluiten van greppels is 
 hazenzegge en rode klaver. minder effectief. Er kan ook 
  gewerkt worden met 
  omgekeerde drainage, waarbij 
  het perceel bevochtigd wordt 
  vanuit de sloot via het 
  drainagesysteem. Vooral in 
  veengebieden heeft dit 
  voordelen, omdat het ook de 
  snelheid van het inklinken van 
  de bodem vertraagt. 

  Rust vormt de belangrijkste 
  bescherming van legsels. 
  Rustperiode tot min. 1 juni 
  handhaven om de legsels te 
  beschermen. Percelen niet 
  bewerken of beweiden voor die 
  datum. 

  Nesten op percelen zonder 
  rustperiode, waarop 
  bewerkingen of beweiding gaan 
  plaatsvinden, markeren en 
  voorzien van een 
  nestbeschermer bij beweiding. 
  Gebruik bij maaien 
  hulpmiddelen, zoals een 
  wildredder, om vogels waarvan 
  het nest niet is gevonden tijdig 
  van het nest te verjagen. 
   

Aanwezigheid jongen Aanwezigheid van een kruidenrijke Kruidenrijke graslanden 
(half april-half juli) en in hoogte en dichtheid handhaven (zie vorige 

 gevarieerde graslandvegetatie (zie levenscyclusfase). 
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 hierboven) is essentieel voor de  

 kuikens. Ze vinden hier Beperkte mestgift van het 
 schuilgelegenheid en voedsel. In de kuikenland is essentieel. Bij 
 praktijk bestaat het ideale voorkeur niet meer dan 3 ton 
 kuikenland uit laagproductieve en ruige mest/ha/jaar gebruiken, 
 weinig bemeste hooi- en weilanden. afhankelijk van de grondsoort. 
 Het hooitijdstip ligt hier na half juni. Daarmee wordt een 
  kruidenrijke vegetatie 
 Afstand tussen nest en gestimuleerd. Tevens wordt 
 voedselgebied van kuikens varieert voorkomen dat de vegetatie te 
 tussen 0 en 5 km, maar is (in dicht wordt en/of gaat liggen, 
 geschikte habitat) meestal minder waardoor kuikens zich niet 
 dan 400 m. meer kunnen voortbewegen 
   door de vegetatie. 
 Naarmate de kuikens ouder zijn,  

 kunnen ze ook grotere afstanden Nog meer dan bij legsels is een 
 overbruggen tussen geschikte rustperiode voor kuikens van 
 percelen. De maximale afstand per belang. Kuikens zijn immers 
 leeftijdsklasse bedraagt: mobiel en kunnen dus niet, 
 - 0-10 dagen 225 m; zoals legsels, door markering 
 - 10-20 dagen 385 m; worden beschermd. De piek in 
 - >20 dagen 500 m. de uitkomst van legsels valt 
   meestal half mei en de piek in 
 In aanvulling op min. één het vliegvlug worden van de 
 aaneengesloten, extensief gebruikt jongen valt half juni. De 
 brongebied van 250 ha moet het rustperiode moet daarom 
 opgroeigebied voor kuikens tenminste tot 15 juni duren, en 
 (‘kuikenland’) zoveel mogelijk voor een deel van de percelen 
 aaneengesloten liggen. Tenminste nog later. 
 10 ha moet aaneengesloten zijn om  

 voldoende kuikens per broedpaar Per broedpaar is tenminste 1,4 
 vliegvlug te krijgen. ha kuikenland (laat gemaaid, 
   kruidenrijk grasland) nodig. Dit 
 Grote, aaneengesloten oppervlaktes kuikenland moet voldoende 
 kuikenland leiden tot een betere aaneengesloten liggen om 
 overleving van Grutto-kuikens dan predatieverliezen bij 
 kleine. verplaatsingen tussen percelen 
   met een rustperiode te 
 Gruttokuikens verkiezen grasland beperken. 
 dat:  

 -  niet beweid wordt/beweid is Blokken kuikenland bij 
  geweest; voorkeur niet verder dan 150 
 -  niet recent gemaaid is; m van elkaar. 
 -  grashoogte van tenminste 15cm  

  heeft. Bij maaien: 24 uur van tevoren 
   vlaggenstokken in perceel 
 Op ongemaaid grasland lopen plaatsen, om gezinnen te doen 
 kuikens een veel kleinere kans om verplaatsen. 
 gepredeerd te worden dan op Van binnen naar buiten maaien 
 gemaaid grasland.  

   Slootkanten afvlakken, zodat 
   een brede natte, zone ontstaat 
   waarin kuikens voedsel kunnen 
   vinden. Hiermee wordt ook 
   voorkomen dat kuikens 
   verdrinken bij het oversteken 



21 
 
 

   van sloten. 

   Onbemeste graslandranden 
   waarschijnlijk aantrekkelijk 
   (zeker tijdens maaien). 
   

Opvetfase voor Ondiepe wateren (moerassen, plas- Plas-dras in eigen gebied (0,5 
terugtrek dras situaties in grasland enz.) net ha per 100 ha) laten doorlopen 
(half juni-eind als in vroege voorjaar belangrijk tot in augustus. Vanaf 1 
augustus) voor voedsel zoeken (opvetten) en augustus waterpeil laten dalen. 

 gemeenschappelijke slaapplaatsen. Perceel moet kort gemaaid of 
   beweid de winter in. Bemesting 
 Jonge grutto’s vertrekken ongeveer buiten broedtijd toepassen, in 
 een maand later dan de volwassen plaats van voorjaarsbemesting. 
 grutto’s.  
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Bijlage 2: Uitgebreide pakketbeschrijvingen 
 

1 Grasland met rustperiode  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD)  

pakketten) [1]  

 

Pakket l en m: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid [3]  

 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge respectievelijk natte dooradering, of 
waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn.  
 
Pakketten  
De rustperiode betreft de periode:  
a) 1 april tot 1 juni  

b) 1 april tot 8 juni  

c) 1 april tot 15 juni  

d) 1 april tot 22 juni  

e) 1 april tot 1 juli  

f) 1 april tot 8 juli  

g) 1 april tot 15 juli  

h) 1 april tot 22 juli  

i) 1 april tot 1 augustus  

j) 1 april tot 8 augustus  

k) 1 april tot 15 augustus  

l) 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid  

m) 8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid  

n) 1 april tot 1 september  

o) 1 april tot 15 september  

p) 1 april tot 1 oktober  
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2 Kuikenvelden  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD)  

pakketten) [1]  

 

 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

anden ten minste 6 
meter breed te zijn.  

 
 
Pakketten  
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:  
a) 2 weken  

b) 3 weken  

c) 4 weken  

d) 5 weken  

e) 6 weken  
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3 Plas-dras  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)  

datum y (zie beschreven onder pakketten) [4]  
 
Aanvullende beheervoorschriften  

 

Pakket a t/m d, m: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tus-sen de 
5 en 20 cm diep  

Pakket e t/m l: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten min-ste 5 
cm diep  

Pakket i t/m l: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de 
overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.  

Pakket i t/m l: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd van ten 
minste a weken (zie beschreven onder pakketten)  

Pakket n: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 5 en 20 
cm diep, gedurende een periode van tenminste 2 weken  
 
Pakketten  
De inundatieperiode betreft de volgende periode:  
a) Van 15 februari tot 15 april  

b) Van 15 februari tot 15 mei  

c) Van 15 februari tot 15 juni  

d) Van 15 februari tot 1 augustus  

e) Van 15 februari tot 15 april  

f) Van 15 februari tot 15 mei  

g) Van 15 februari tot 15 juni  

h) Van 15 februari tot 1 augustus  

i) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken  

j) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken  

k) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken  

l) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken  

m) Van 15 februari tot 1 oktober  

n) In de periode van 1 november tot 31 januari, ten minste 2 weken  
  



25 
 
 

4 Legselbeheer  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)  

Pakket a: Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrij-waard van 
alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv stal-kaart of geo 
informatie). Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave 
van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden om de aanwezige gevonden 
nesten. Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid 
worden geplaatst. [5]  

Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschre-ven 
onder pakketten) [1]  

Pakket b: In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats [2]  
 
Aanvullende beheervoorschriften  

Pakket a: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op 
aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld bij het Collectief.  

Pakket a: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gesp-aard 
door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om het nest heen 
te werken.  

Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en met 15 mei. Als 
eerder dan 15 april legsels worden aangetroffen dan geldt de rustperiode vanaf het moment dat er 
legsels zijn geconstateerd en gemeld bij het Collectief. In deze periode wor-den geen 
werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, fresen, schoffelen en eggen.  
 
Pakketten  
a) Nestbescherming op grasland of bouwland.  

b) Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei.  
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5 Kruidenrijk grasland  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)  

Pakketten a t/m g, j en k: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie 
beschreven onder pakketten) [1]  

 

 

 

 Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in 
transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen) [19]  

Bij pakketten a t/m g, j en k: Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan [25]  
 
Aanvullende beheervoorschriften  

van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.  

 (pakket a t/m g, j,k). 
Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.  

afvoeren. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan.  

Pakketten h en i: Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is 
gelegen langs de randen van een perceel.  

 
 
Pakketten  
a) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten  

b) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni, 4 verschillende indicatorsoorten  

c) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli, 4 verschillende indicatorsoorten  

d) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juli, 4 verschillende indicatorsoorten  

e) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juli, 4 verschillende indicatorsoorten  

f) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juli, 4 verschillende indicatorsoorten  

g) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 augustus, 4 verschillende indicator-soorten  

h) Kruidenrijke graslandrand klasse A, 4 verschillende indicatorsoorten  

i) Kruidenrijke graslandrand klasse B, 8 verschillende indicatorsoorten  

j) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 september, 4 verschillende indicator-
soorten  

k) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 oktober, 4 verschillende indicator-soorten  
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6 Extensief beweid grasland  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)  

(GVE/ha) ( zie beschreven onder pakketten) [8]  
 
Aanvullende beheervoorschriften  

Pakket a en c: Rustperiode is van 1 april tot 15 juni  

Pakket b: Rustperiode is van 1 april tot 15 oktober  

heurd, 
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemi-sche 
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.  
 
Pakketten  
a) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha  

b) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 oktober, maximaal 0,5 GVE/ha  

c) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha  
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8 Hoog waterpeil  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)  

-tum y 
(zie beschreven onder pakketten) minimaal a centimeter (zie beschreven onder pak-ketten) hoger 
dan eerste volgende watergang aangrenzende aan beheereenheid. [18]  
 
Aanvullende beheervoorschriften  

(gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 centimeter of min-der op 
kleigrond.  

an niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het water-schap 
een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Te allen tijde, echter, moet op de 
beheereenheid de hiervoor genoemde drooglegging (respectievelijk 25 en 40 cm) gere-aliseerd zijn.  

 

te meten.  

oppervlakte (= de oppervlakte waarop 
de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet wor-den in SCAN-
GIS) wordt de volgende methode geadviseerd: vanuit de watergang waarin het peil is opgezet wordt 
aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in een effect verwacht. De lengte 
van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte watergang x 25 meter op de andere oever 
= de beïnvloede oppervlakte. Uiteraard moet hier-bij wel gecorrigeerd worden voor overlap in 
hoeken van percelen.  
 
Pakketten  
a) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. 
het omringend waterpeil, van 1 februari tot 15 juni.  

b) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. 
het omringend waterpeil, van 1 februari tot 15 juni.  

c) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. 
het omringend waterpeil, van 1 februari tot 15 juni.  

d) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. 
het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni.  

e) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. 
het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni.  

f) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. 
het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni.  
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10 Natuurvriendelijke oever  
Beschrijving  
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)  

jaar geschoond en/of gemaaid [23]  

- en of maaiafval is verwijderd [24]  

ereenheid [7]  

Pakket a: De beheereenheid wordt niet beweid [11]  
 
Aanvullende beheervoorschriften  

jaar geschoond en/of gemaaid  

g is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden 
van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel.  

 

Pakket b: uitsluitend beweiding met schapen toegestaan.  
 
Pakketten  
a) Natuurvriendelijke oever  

b) Natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing  
 


