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Inleiding       
 
Zoals overal in Nederland neemt de weidevogelstand ook in West-Utrecht al tientallen jaren sterk af. 
De natuur- en milieuvereniging De Groene Venen, actief in Vinkeveen en omgeving, maakt zich 
hierover ernstig zorgen en organiseerde daarom op 22 april 2022 in het kader van haar vijftigjarig 
bestaan een weidevogelworkshop.  
 
Op uitnodiging van De Groene Venen wisselde een keur aan weidevogelbeheerders ervaringen in 
hun weidevogelgebieden uit, deelde de wetenschapper de laatste inzichten voor een succesvol 
weidevogelbeheer en lichtten beleidsmakers de deelnemers in over de huidige en toekomstige 
beleidsdoelstellingen en -mogelijkheden voor verbetering van de weidevogelstand.  
Dit verslag behelst de door de sprekers genoemde belangrijkste bijzonderheden en de bevindingen 
op hoofdlijnen.  

 
 
Aanvalsplan Grutto 

 
Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM ), It Fryske Gea, de Friese Milieu 
Federatie en Vogelbescherming Nederland, is met inbreng van zes weidevogelprovincies, 
landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers in 2020 het Aanvalsplan Grutto 
gelanceerd. Het plan geeft aanwijzingen voor het keren van de neerwaartse trend bij de grutto en 
andere weidevogels.  
Het plan adviseert om in laag Nederland ruim 30 zgn. kansgebieden in te richten. De Groene Venen 
omarmt het aanvalsplan en bepleit onderzoek naar de mogelijkheid om in het gebied De Venen in 
West-Utrecht de weidevogelstand bevorderd kan worden door zo’n kansgebied in te richten. 
 
Kernpunten Aanvalsplan grutto 
Om de grutto te redden zijn een optimale inrichting en 
idem beheer vereist in speciaal aan te wijzen kansgebieden 
voor weidevogels. Deze gebieden moeten van voldoende 
omvang zijn om te kunnen fungeren als brongebied voor 
het herstel van de populaties grutto’s en andere 
weidevogels. De Groene Venen beschouwt het gebied 
Demmerik/Donkereind als zo’n kansgebied. 
 
Een kansgebied is een open gebied van minimaal 1.000 
hectare met een kern van 200 hectare in de vorm van een 
weidevogelreservaat. Rondom die kern vindt extensieve, 
natuurvriendelijke landbouw plaats, voornamelijk 
melkveehouderij. Zonder aangepast agrarisch beheer 
redden grutto’s het niet om voldoende kuikens groot te 
brengen.  
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Dit brengt met zich mee dat de boeren pas kunnen gaan maaien en begrazen na het uitvliegen van 
de vogels. Daarnaast dient het waterpeil verhoogd te worden en moet het injecteren van drijfmest 
vervangen worden door het opbrengen van ruige stalmest.  
 
Om dit agrarisch beheer mogelijk te maken zal de gemiddelde veedichtheid in de kansgebieden 
omlaag moeten van gemiddeld 2,5 volwassen rund per hectare naar 1 rund per hectare. Last but not 
least moet er, zeker in de beginfase, extra aandacht zijn voor de predatoren van weidevogels. Op dit 
moment gaan nog te veel nesten en kuikens verloren aan predatie door vossen, katten, reigers en 
andere roofdieren. Actief predatorenbeheer als tijdelijke maatregel om een werkelijk evenwicht te 
herstellen is daarom noodzakelijk totdat de weidevogelgebieden en hun bewoners robuust genoeg 
zijn. 
 
De aanpassingen naar een ideaal gruttolandschap vergen niet alleen heel veel kennis, maar vooral 
ook draagvlak bij de agrariërs en de hele maatschappij. Er moet flink geld geïnvesteerd worden in 
een optimale inrichting van het gebied en het juiste weidevogelbeheer. De vergoeding voor agrarisch 
natuurbeheer in de kansgebieden moet omhoog en gericht zijn op in huidige termen ‘zwaar beheer’, 
met hoog waterpeil, kruidenrijk grasland, ruige mest en laat in het jaar maaien. De overstap van het 
huidige naar het gewenste beheer in een kansgebied van 1000 ha vereist een jaarlijkse investering 
van ongeveer € 1,2 miljoen. Daar bovenop komen de eenmalige kosten van herinrichting van  
ca € 1,1 miljoen.  
 
 

 
 

 

Voorwaarden voor een goed weidevogelbeheer, kernpunten samengevat uit 

de presentaties van de verschillende sprekers 

 
Bij de bespreking van de gebieden komen vele factoren naar voren die bepalend zijn voor het succes 
van het beheer. Vaak zijn zij niet eenduidig; het óók het kwestie is van maatwerk, aanvoelen hoe het 
in een bepaald gebied moet. 
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- Spelen met water  
De afgelopen decennia is de grondwaterstand aanzienlijk verlaagd. Het verschil tussen het slootpeil 
en het grondoppervlak is nu vaak meer dan 40 cm. De grutto is een moerasvogel die veel 
bodemorganismen eet. Bij een hoog grondwaterpeil zitten de bodemorganismen dicht onder het 
oppervlak en zijn daardoor bereikbaar voor de grutto. Een hoog grondwaterpeil is dus belangrijk. 
Overlopende sloten en greppels worden gebruikt om het gebied in z’n geheel of plaatselijk plas-dras 
te zetten. Op stukken land die in het voorjaar onder water worden gezet zitten de bodemorganismen 
vlak onder het oppervlak. De van de trek gearriveerde vogels kunnen hier uitrusten en aansterken 
voor ze aan het broedseizoen beginnen.  
 
 
- Beheer en beweiden 
Bij het intensiveren van het agrarisch bedrijf zijn steeds meer hoogproductieve grassoorten in 
gebruik genomen. Mede door de bemesting beginnen deze soorten in het voorjaar eerder te groeien 
en vormen al vroeg in het jaar een dichte vegetatie. Dit laatste wordt nog gestimuleerd door het 
veranderend klimaat. Door het maaibeleid en het gebruik van herbiciden is de soortenrijkdom in de 
weide sterk afgenomen. De weidevogel vraagt een vegetatie met een open structuur die niet te hoog 
is. Vooral aan het einde van het broedseizoen is dit een probleem. Aan deze voorwaarden is op sterk 
bemeste grond moeilijk te voldoen. Er worden echter verschillende mogelijkheden genoemd die 
hieraan kunnen bijdragen: 

- Niet bemesten in het voorjaar, hierdoor wordt de grasgroei minder gestimuleerd. 
- Het land in de winter en in het voorjaar voorbeweiden bij voorbeeld met schapen waardoor 

het gras minder hoog staat als de weidevogels gaan broeden. 
 

De weidevogel is niet alleen een eter van bodemdieren, maar ook van insecten, vooral de kievit is 
een insecteneter. Door een opener en soortenrijkere vegetatie wordt het insectenleven 
gestimuleerd. Dit kan bereikt worden door beter gedoseerd te bemesten. 

 
- Maaien 

Door de vroegere groei van het gras kan er eerder gemaaid worden. Weidevogels beginnen te begin 
april te broeden en de kuikens vliegen begin juni uit. Vroeg maaien betekent dat veel volwassen en 
jonge weidevogels omkomen. 
 Uitgestelde maaidata zijn de belangrijkste factoren voor het uiteindelijke broedsucces. Bij vroeg 
maaien kunnen nestbeschermers gebruikt worden zodat de nesten toch ontzien worden bij het 
maaien. De opgroeiende kuikens hebben een open vegetatie nodig die niet te hoog is. Kuikenland 
kan bij voorbeeld bereikt worden door het land extensief te beweiden. Hierdoor zullen wel eens 
kuikens vertrapt worden maar het merendeel zal overleven. 
 
- Bemesting 
Door verschraling neemt de groei van het gras af wat het leefklimaat van de weidevogels zal 
verbeteren. Indien er echter helemaal niet gemest wordt stopt de groei van het gras en ontstaat er 
ook een gebrek aan bodemleven. Bemesten maar met mate is van groot belang. Hiervoor is ruige 
mest het meest geschikt, maar niet noodzakelijk. 
 
- Predatoren 
Predatie wordt als één van de belangrijke oorzaken genoemd voor de achteruitgang van de 
weidevogels. Overal blijkt dat de vos de belangrijkste predator is. Jagen en het zetten van vallen is 
vaak niet voldoende. Steeds meer weidevogelgebieden worden afgeschermd met 
schrikdaadafrasteringen. Dit is echter een kostbare oplossing.  
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Bomen kunnen dienen als uitvalsbasis voor roofvogels en kraaien. Een open weidevogelgebied is 
daarom van belang. 
 
- Rust in de broedtijd 
Het is duidelijk dat wegen en recreatiepaden langs een weidevogelgebied verstorend werken op de 
omliggende gronden. Ook het jagen op ganzen in en nabij de beschermde gebieden gedurende de 
broedtijd is een ernstige bron van verstoring.  
 
- Menselijke verhoudingen 
Het met elkaar opbouwen van een weidevogelareaal is een kwestie van communicatie en 
vertrouwen. De weidevogelarealen zijn relatief kleine gebieden waar iedereen elkaar kent. 
Weidevogels houden heeft ook iets van een hobby waarbij een competitie ontstaat over het aantal 
nesten en het beste resultaat. Doordat In verschillende organisaties de boeren belangrijke plaatsen 
innemen in het bestuur wordt het onderling vertrouwen vergroot.  
 
- Financiële voorwaarden 
Weidevogels houden is geen hobby. Het agrarisch natuurbeheer moet financieel gecompenseerd 
worden. De hoogte van de financiële compensatie hangt af van de mate van bescherming en dus met 
de voorwaarden waaraan het beheer moet voldoen. Van belang is voorts dat de compenserende 
maatregelen, zoals vergoedingen en pachtovereenkomsten, voor langere tijd gegarandeerd worden 
zodat de grondgebruikers meer zekerheid hebben voor de bedrijfsvoering. 
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De ontwikkelingen rondom een weidevogelgebied om Vinkeveen 
 
In de provincie Utrecht liggen vijf belangrijke 
weidevogelgebieden. In deze gebieden herstelt de 
weidevogelpopulatie langzaam. Twee hiervan liggen 
in en om Vinkeveen. Het provinciaal bestuur heeft 
aangegeven dat één van de robuuste 
weidevogelarealen zoals beschreven in het 
Aanvalsplan grutto komt te liggen in het gebied van 
De Venen. Demmerik-Donkereind is één van de 
weidevogelkerngebieden van Utrecht. Het opbouwen 
rondom dit weidevogelkerngebied van een 
kansgebied zoals beschreven in het Aanvalsplan 
grutto ligt dus voor de hand.  
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft aangegeven dat het waterpeil in een groot gebied vanaf 
de Demmerikse Polder tot bij Portengen (peilvak 9) niet verder verlaagd zal worden. 
Door het steeds verder zakken van het land zal het gebied langzaam steeds natter worden. In dit 
gebied ligt een deel van het weidevogelkerngebied Demmerik-Donkereind. Het ontwikkelen van een 
weidevogelareaal in dit gebied voldoet aan veel van de randvoorwaarden als hierboven geschetst. 
Het is een uitgestrekt open gebied met weinig wegen waardoor de rust verzekerd is. Doordat het 
waterpeil niet verder verlaagd zal worden voldoet het gebied aan de hoogwatereisen die aan een 
gruttogebied gesteld worden. Het gebied sluit aan bij het nu reeds bestaande weidevogelreservaat 
Demmerikse Polder. 
 
 
Samenhang weidevogels met andere opgaven 
 
Het is mogelijk en het verdient de voorkeur om de ontwikkeling van een weidevogelareaal uit te 
werken samen met andere processen en opgaven die in het gebied spelen.  
 
In de omgeving van het areaal Demmerik/Donkereind liggen de Botshol, de Nieuwkoopse Plassen en 

de Oostelijke Vechtplassen, drie gebieden die 
kwetsbaar zijn voor de nu veel te hoge 
stikstofemissies. Een extensivering van de 
agrarische productie zal een positieve invloed 
hebben op de vermindering van de 
stikstofemissies.  
 
Door het niet verder verlagen van de 
grondwaterstand wordt de productie van CO2 
sterk verminderd. In de figuur is (grijze cirkel) 
aangegeven dat dit gebied qua ligging en 
structuur zeer geschikt voor de ontwikkeling 

van een weidevogelareaal zoals bedoeld in het Aanvalsplan Grutto. 
 
Door een goed beheer zal de natuur verrijkt worden en dit zal de biodiversiteit ten goede komen. 
Met een goede en voor een lange termijn geldende regeling voor vergoedingen zullen de agrariërs in 
het gebied ondanks de verminderde drooglegging kunnen blijven bestaan. Het valt nog te bezien in 
hoeverre energieproductie met windturbines of zonnepanelen is te combineren met de 
uitgangspunten van een weidevogelareaal. Het merendeel van de deelnemers aan de workshop was 
hierover sceptisch, vooral t.a.v. zonnepanelen. 
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Gebiedsplan 
 
De ontwikkeling en realisatie van een weidevogelareaal zal erg veel tijd vragen. Het hangt sterk af 
van de samenwerking met en tussen de agrariërs. Zij moeten vertrouwen krijgen in de plannen en in 
het eindresultaat. Daarvoor is nodig de individuele boeren bijtijds bij te praten en in de ontwikkeling 
te betrekken.  
Ook de beschikbare financiën liggen niet voor het grijpen. Het financiële plaatje moet de komende 
tijd duidelijk worden. Er liggen kansen om de fondsen voor de beperking van de stikstofemissies, de 
vermindering van de bodemdaling en CO2 productie te combineren met de fondsen die beschikbaar 
gesteld worden voor natuurontwikkeling. Rijks- en provinciaal beleid zullen hier de komende tijd 
duidelijkheid voor moeten geven.  
 
Rekening houdend met de hiervoor genoemde en door diverse sprekers op de workshop benadrukte 
samenhang ligt het voor de hand om te bevorderen dat de weidevogelbescherming geïntegreerd 
wordt met de hiervoor genoemde processen om zo een gebiedsplan te ontwikkelen. De provincie 
meldde dat dit als onderdeel van het Programma Uitvoering Landelijk gebied op de rol staat. 
Aanhakend bij de grote transitiefondsen van het rijk voor de diverse natuur-, milieu- en 
klimaatdoelstellingen verwacht de provincie medio 2023 de gebiedsplannen afgerond te hebben.  
 
Het is van groot belang om in dit proces de gebruikers van de gronden, de Gebiedscommissie 
Utrecht-West, de collectieven en de lokale deskundigen nauw te betrekken, zodat samen met de 
provincie het uiteindelijke gebiedsplan opgesteld kan worden.  Een onafhankelijke gebiedsregisseur 
kan dit proces aanzienlijk versnellen. 
 
 
Vinkeveen, Juni 2022 
Gerard Korthals, Luuc Mur, Charlotte Smit, De Groene Venen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens: 
De Groene Venen Secretariaat 
Demmerik 46a 
3645 EC  Vinkeveen 
Tel: 0297 261 576 
Email: natuur@degroenevenen.org 
Web: www.degroenevenen.org 

 
  

mailto:natuur@degroenevenen.org
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Bijlage  

 
Samenvatting van de bijdragen van de verschillende sprekers op de workshop. 
 
-   Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen, schetst de ontwikkelingen in zowel het 
agrarisch als het reservaatgebied in Demmerik. De resultaten geven een met het landelijke beeld 
neergaande lijn weer. De vos is een belangrijke predator. 
 
- Wilhelm Bos, Collectief Eemland, meldt dat de weidevogels zich handhaven in het agrarisch  
natuurgebied van Eemland. Het aantal nesten en territoria is in 9 jaar toegenomen van 1.400 tot 
1.800. Eemland kenmerkt zich als een zéér open gebied met een groot weidevogelkerngebied en 
aansluitende randzones. Er wordt op 2.700 hectare een programma voor weidevogelbescherming 
uitgevoerd. Er is een relatief hoog aandeel deelnemende agrariërs en het collectief hanteert een 
eigen vergoedingensysteem met een focus op ‘zwaar beheer’. 
 
- Chris Rost, Landschap Noord-Holland, licht de situatie in het westelijke deel van de 
 Eilandspolder toe. In het gebied is de recreatie sterk verminderd, wordt de vos bestreden met de 
jacht, het plaatsen van vallen en schrikdraad. Waar nodig is het waterpeil opgezet waardoor een 
plas-drassituatie is ontstaan. Het gebied is nu rijk aan grutto’s en betrekkelijk arm aan kieviten. De 
hoeveelheid grauwe ganzen is niet extreem groot, hetgeen misschien te danken is aan de 
kruidenrijkdom van de weilanden. 
 
- René Faber, collectief Rijn, Vecht & Venen. In West-Utrecht wordt het agrarisch 
natuurbeheer uitgevoerd door het Collectief Rijn, Vecht en Venen.  Aan de verschillende pakketten 
waaruit het weidevogelprogramma bestaat, nemen een groeiend aantal agrariërs deel. Op ongeveer 
een kwart van de hectares wordt ‘zwaar’ beheer uitgevoerd. Dit sluit aan op het reservaats- en 
particulier natuurbeheer. Het aantal weidevogels neemt vooral de laatste vijf jaar langzaam toe. Het 
beheer van de weilanden concentreert zich op een aantal plaatsen waarbij in onze omgeving het 
gebied Demmerik-Donkereind en het westelijke deel van de polder Groot-Mijdrecht belangrijk zijn. 
De hier geschetste langzaam vooruitgaande trend wordt ook waargenomen in andere gebieden met 
agrarisch natuurbeheer zoals De Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder. 
 
- David Kleijn, hoogleraar Wageningen University De volwassen weidevogel hebben 
betrekkelijk weinig problemen; de dalende kuikenoverleving is daarentegen een zeer groot 
probleem. Hij noemt veel kritische factoren die verder in dit verslag aan de orde zijn gekomen. David 
Kleijn bepleit het stoppen met ontwateren. Daarnaast manifesteert zich een nieuw nadelig 
fenomeen: door de klimaatverandering (-opwarming) groeit in Nederland het gras eerder en sneller 
terwijl de weidevogels niet eerder arriveren. Daardoor is het gras te hoog als de kuikens op zoek zijn 
naar insecten. 
 
- Frank Bos, provincie Utrecht De enorme achteruitgang van de weidevogels was aanleiding  
voor het opstellen van de Weidevogelvisie van de provincie Utrecht van 2012.  De beschikbaarheid 
van financiële bronnen en de Brusselse regelgeving op het punt van staatssteun zijn belangrijke en 
vaak knellende factoren voor goede weidevogelstand en een gezonde landbouwsector. De Visie 
agrarisch natuur en landschapsbeheer gaat herzien worden.  
 
- Henny de Jong, Provincie Utrecht meldt dat de Provincie Utrecht in het kader van het 
 Programma Landelijk gebied beoogt op 1 juli 2023 verschillende gebiedsplannen te kunnen 
presenteren. Het opgestelde Sectorale handleiding stikstof zal daarvan onderdeel uitmaken. 
Relevante partners in het gebied worden betrokken bij het opstellen van de gebiedsagenda’s en het 
gebiedsplan. 
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- Paul Roncken, adviseur ruimtelijke kwaliteit van de Provincie Utrecht bepleit samengaan van 

 natuur en ‘creatieve industrie’. Alleen schade beperken bij het ontwikkelen van zon- en 
windproductiemiddelen betekent gemiste kansen. Het Groene Hart vraagt om gebiedsontwikkeling 
waarbij gezocht wordt naar synergie van de naast elkaar lopende grote opgaven (beschikbaarheid 
zoet water, bodemdaling, stikstofdepositie, duurzame energiewinning, waterberging en -buffering en 
natuur). Voor meer informatie zie: https://www.aorta.nu/landschappenvanverlangen/. 
 

- Arjan van Rijn, Waterschap AGV. Voor het waterschap is de bodemdaling en de CO2- 
productie een groot probleem. Peilvak 9 is een gebied waarbij de waterstand omhoogkomt en 
daardoor zeer geschikt wordt voor de grutto. Oppassen dat er in het plas-dras gebied van de 
veenweide een gesloten grasmat blijft bestaan. Er moet een goed verdienmodel voor de agrariërs 
ontwikkeld worden. 
 

- De presentatie gebiedscommissie Utrecht west is door omstandigheden niet 
doorgegaan. 

 
 
 
 

https://www.aorta.nu/landschappenvanverlangen/

