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Beheersovereenkomsten weide
vogelbeheer: slag in de lucht of 
goede start? 
MAARTEN STIEPERAERE 

Het moderne landbouwlandschap heeft weinig garanties te bieden voor het succesvol 

overleven van weidevogels. Beheersovereenkomsten werden in het leven geroepen 

om hieraan tegemoet te komen. De huidige formule om weidevogels te beschermen 

helpt, maar een beleid om weidevogelgebieden om te vormen tot een landschappelij

ke mozaiëk van graslanden, vluchtstroken en reservaten, biedt een beter perspectief, 

zo stelt dit forumartikel. 

Weidevogels, zoals Kievit, Grutto, Wulp en 
Tureluur, leven op en aan vochtige graslan
den met een permanent hoge grondwater
tafel. Vaak ontstonden deze graslanden door 
omvorming van natuurlijke graslanden in 
landbouwweiden en hooilanden door de 
mens. Na de Tweede Wereldoorlog ging het 
Europese landbouwbeleid plots een andere 
richting uit: Europa zou volledig zelfvoorzie
nend worden. Om dit te bereiken werd de 
landbouw steeds grootschaliger en intensie
ver: vroeger maaien en sterke drainage 
waren het gevolg. Ook het gebruik van mest
stoffen en bestrijdingsmiddelen nam sterk 
toe. Heel wat graslanden werden dan ook 
minder tot niet geschikt voor weidevogels. 
Tegelijkertijd werden graslanden omgezet in 
akkers en ging een grote oppervlakte gras
land verloren voor woningbouw en industrie. 
In Vlaanderen en Nederland begon de ach
teruitgang van de meest kritische soorten 

Figuur 1; Grutto, een typisch voorbeeld 

van een weidevogel (Foto: Mlsjel Dec/eer). 

zoals Kemphaan en Watersnip reeds in de 
eerste helft van de twintigste eeuw. In 
Vlaanderen is de Kemphaan ondertussen 
reeds uitgestorven. Minder kwetsbare soor
ten zoals Grutto gingen vooral vanaf de jaren 
1970 achteruit. In de jaren 1980 hielden 
soorten als Kemphaan en Watersnip stand in 
vogelreservaten, maar verdwenen ze bijna 
volledig uit het landbouwlandschap (Groot 
& Van Der Jeugd 1994). Sinds 1990 daalde 
de populatie Grutto's met 43 % (Teunissen 
1999). We zeggen dat populaties in grootte 
afnemen wanneer de jongenproductie te 
gering is om de sterfte van volwassen vogels 
te compenseren. Dat kan zowel door een 
afnemend broedsucces als door een toene
mende sterfte van volwassen vogels. Grut
to's sneuvelen, behalve in Vlaanderen en 
Nederland, ook tijdens de trek en in de over
winteringsgebieden, maar de situatie in 
Vlaanderen en Nederland bepaalt het 
broedsucces. De vraag stelt zich of hieraan 
iets kan gedaan worden. Sinds 2000 geeft de 
Vlaamse overheid landbouwers de kans om 
aan de hand van beheersovereenkomsten 
weidevogels beter te beschermen. Dit artikel 
probeert een aantal voorstellen te formule
ren om het resultaat te verbeteren. 

Hoe zien beheersovereen
komsten weidevogelbeheer 
eruit? 
De Vlaamse Landmaatschappij biedt sedert 
2000 beheersovereenkomsten weidevogel-

beheer aan. Alle landbouwers die graslanden 
uitbaten in weidevogelgebieden - dit zijn 
gebieden die speciaal afgebakend werden 
om door middel van beheersovereenkom
sten het uitkomstsucces en de kuikenoverle
ving te verbeteren - komen hiervoor in aan-
merking. I • 

Het principe van een beheersovereenkomst 
is dat de landbouwer jaarlijks een vergoeding 
krijgt indien hij voor een periode van vijf 
opeenvolgende jaren een aantal maatrege
len uitvoert. Door de maatregelen uit het 
beheerspakket na te leven krijgen de broe
dende vogels en hun kuikens meer kans om 
te overleven. Het broedsucces verbetert om 
de volgende drie redenen: 
1) Door het perceel uitsluitend als meerjarig 
grasland te gebruiken krijgen Grutto's, Slo
beenden, Tureluurs, Wulpen en Zomertalin
gen opnieuw de kans om te broeden. Zij 
broeden immers enkel op grasland. Aange
zien de meeste weidevogels elk jaar naar 
dezelfde plaats terugkeren om te broeden is 
het belangrijk dat het perceel jaar na jaar 
weiland blijft. Ook voor Kieviten is dit een 
vooruitgang. Hoewel zij ook op akkers broe
den, zou een aanzienlijk aantal nesten en 
kuikens in het voorjaar ondergeploegd wor
den. 
2) Van 1 april tot en met 15 juni, mag het 
grasland niet gerold, gesleept, beregend, 
gescheurd, gefreesd, heringezaaid of doorge
zaaid worden. Bestrijdingsmiddelen zijn uit 
den boze en bemesten is in deze periode ver-
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boden. Deze maatregel vermijdt dat eieren 
of kuikens worden verpletterd bij het uitvoe
ren van werkzaamheden. 
3) Het type beweidingssysteem dat de land
bouwer toepast maakt een groot verschil 
voor de weidevogels. In Vlaanderen zijn er 
twee beweidingsystemen. Bij standweiden 
kunnen de dieren op het gehele perceel gra
zen. Bij omweiden wordt het perceel opge
deeld en worden alle dieren voor twee tot 
drie dagen in een van de compartimenten 
geplaatst. In die periode grazen ze dat com
partiment volledig kaal. Daarna worden ze in 
het volgende compartiment gezet en kunnen 
ze dat weer helemaal kaal grazen. Op het ein
de van die cyclus zitten ze terug in het start
compartiment. Het gras kreeg de tijd om 
weer aan te groeien. Voor de landbouwer is 
dit systeem interessant omdat hij zeker weet 
dat alle gras volledig afgegrazen werd. Elke 
vierkante meter is volledig benut. Standwei
den zijn dus veel minder intensief dan 
omweidingssystemen. Bij omweidingssyste
men vreten de dieren het compartiment vol
ledig kort en vertrappen het grondig. Als er 
broedende vogels aanwezig waren in het 
compartiment is er achteraf niks van over. 
Daarom mag het perceel tot 15 juni enkel als 
standweide gebruikt worden en mag de vee
bezetting niet hoger zijn dan twee volwassen 
runderen of paarden per ha. Door de veebe
zetting te beperken wordt de kans op ver
trapping kleiner. Indien het perceel niet 
beweid wordt, maar gemaaid, dan mag de 
landbouwer niet maaien voor 16 juni. 
De landbouwer kan er ook voor kiezen om 
nestbeschermers of -markeerders te laten 
plaatsen. Een deskundige plaatst dan een 
nestbeschermer boven het nest of duidt het 
nest aan met een nestmarkeerder. Hierdoor 
kan de landbouwer het nest ontwijken bij 
het maaien, harken en andere werkzaamhe
den. Voor de rest kan hij zijn perceel gewoon 
bewerken. 

Maar het kan nog beter! 
Een aantal kritische factoren belemmeren 
het broedsucces en de kuikenoverleving. Dit 
zijn ten eerste de versnippering doordat 
beheersovereenkomsten vrijwillige contrac
ten zijn, ten tweede de intensieve land
bouwactiviteit zoals herhaalde bemesting en 
ten derde de beperkte beschikbaarheid van 
voedsel door een weinig gevarieerde 
begroeiing en een ongunstig waterpeil en 
doorgedreven drainage. We gaan hier wat 
dieper op in. 
De huidige beheersovereenkomsten zijn vrij
willig. Wil de landbouwer een beheersover-
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Figuur 2: Nestbeschermer boven het nest van een scholekster (Foto: Misjel Dec/eer). 

eenkomst sluiten dan kan hij een aanvraag 
indienen. Als de landbouwer die het perceel 
emaast uitbaat niet geïnteresseerd is, dan 
blijft het perceel geïsoleerd. Uiteindelijk leidt 
dit ertoe dat heel wat percelen onder beheer 
verspreid liggen in het weidevogelgebied. 
Door vroege bemestingen in het voorjaar is 
voedsel in de vorm van regenwormen, 
nematoden en bodeminsecten reeds vroeg 
in het voorjaar op het boerenland ruim 
beschikbaar. Doordat reservaatpercelen 
doorgaans niet bemest worden, kunnen de 
vogels minder voedsel uit de bodem halen. 
Dit verklaart alvast gedeeltelijk waarom veel 
weidevogels kiezen voor landbouwpercelen 
om te foerageren en te broeden. Een vroege 
bemesting is dus goed, maar teveel is teveel. 
Uit onderzoek (Beintema 1991) blijkt dat de 
verandering in soorten een welbepaald 
patroon volgt dat parallellen vertoont met 
de toename in bemesting. In het begint 
neemt de vogelpopulatie toe met het 
bemestingsniveau doordat de voedselbe
schikbaarheid verbetert. Tegelijkertijd beper
ken de steeds vroeger uitgevoerde land
bouwactiviteiten op het veld het 
broedsucces en de kuikenoverleving doordat 
veel nesten en kuikens uitgemaaid worden 
of verpletterd bij het injecteren van mest. 
Uiteindelijk wordt een intensiviteitniveau 
bereikt waarbij het niet meer mogelijk is om 
voldoende vliegvlugge kuikens te verkrijgen 
om de populatie in stand te houden. De 
vogelsoort bereikt dan ook haar maximum 
densiteit net voor dit kritische niveau waar
boven de populatie ineen klapt. 
Een gevarieerde vegetatie herbergt meer 
oppervlaktefauna dan een uniforme raai
grasweide en is voornamelijk in reservaten 
terug te vinden. Voor kuikens zijn deze insec
ten een gemakkelijk bereikbare voedselbron. 
Vooral de eerste weken zijn zij aangewezen 
op insecten die ze uit de vegetatie pikken. De 
nesten zijn tevens beter beschermd tegen 
predatoren. Hierover is echter geen onder-

zoek terug te vinden. 
Het voedselaanbod speelt voor weidevogels 
een belangrijke rol bij de keuze van een ves
tigingsplaats. Een hoog waterpeil is vooral in 
mei en juni belangrijk om regenwormen en 
andere bodemdieren hoog te houden, zodat 
die bereikbaar blijven voor de weidevogels 
en hun kuikens (Oosterveld 2002). Het ver
lagen van de grondwatertafel heeft dan ook 
een direct effect op de voedselbeschikbaar
heid voor de vogels en de kuikens. De 
beheersover-een-komst legt wel een aantal 
voorwaarden op voor de uitbating van het 
perceel, maar laat de landbouwer onge
moeid als hij zijn perceel wil draineren. Het 
perceel wordt dan al snel heel wat minder 
aantrekkelijk voor weidevogels. De weidevo
gels hebben ook niet direct door dat de 
geschiktheid van het grasland verminderde. 
Voor hen lijkt het grasland na het verlagen 
van het waterpeil nog even geschikt als voor
heen. Er is dus een verschil tussen de eigen
lijke geschiktheid van het grasland en de 
waargenomen geschiktheid. Dergelijk ver
schil kan ervoor zorgen dat de dieren minder 
geschikte percelen die oorspronkelijk wel 
zeer geschikt waren, blijven verkiezen boven 
betere percelen, met als gevolg dat de pop
ulatie krimpt en in sommige gevallen zelfs 
uitsterft (Kokko & Sutherland 2001). 

Buitenlandse ervaringen 
In Nederland is er een agrarische natuur- en 
milieuvereniging actief die werk maakt van 
agrarisch weidevogelbeheer in het gebied de 
Eendracht in Groningen. De resultaten lijken 
veelbelovend. Hoewel er weinig gegevens 
voorhanden zijn, blijkt dat de weidevogels in 
het Eendrachtsgebied twee tot acht keer tal
rijker zijn dan gemiddeld in de hele provincie 
Groningen. Op basis van recente inzichten 
(Schekkerman 1997, Wymenga & van der 
Heide 2000) is het goede re~ultaat in het 
Eendracht-gebied waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de afwisseling (mozaïek) van 
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extensief en intensief gebruikte percelen 
met nestbescherming en met verschillende 
waterpeilen. Tussen het intensief gebruikte 
grasland (met nestbescherming) liggen per
celen met uitgestelde maaidatum en direct 
aangrenzende natte reservaatspercelen. Ver
ruiging en afname van het voedsel door te 
extensief beheer en onvoldoende bemesting 
zijn oorzaken van de afname in de reservaten 
(Wymenga &Alma 1998).Van deze factoren 
is op landbouwpercelen geen sprake. Korte 
vegetaties (grasland en opkomend maïs
land) en voldoende voedsel (regenwormen 
en emelten) zijn in het boerenland ruim 
voorhanden. De niet bemeste percelen leve
ren dan wel weer meer insecten en vooral 
grotere insecten op wat belangrijk is voor de 
overleving van de jongen. De volwassen 
vogels halen het voedsel uit de bodem en 
daar is een lichte bemesting wel beter, maar 
zijn mobiel genoeg om de beste plaatsen te 
zoeken om voedsel te vinden. 
Korte vegetaties zijn overigens de voorkeur
vegetaties voor Kieviten en Wulpen. Engels 
onderzoek (Milsom et al. 1998) wees uit dat 
Kieviten, die op het zicht jagen en betrekke
lijk korte poten hebben , graslanden prefere
ren met een grashoogte tussen 4 en 7 cm. 
Hoger werd vermeden. Wulpen, daarentegen, 
die naast op het zicht eveneens jagen door 
met hun snavel te trillen en hoge poten heb
ben, foerageren in graslanden met diverse 
grashoogten, maar bleken moeilijkheden te 
hebben om voedsel te vinden bij hoge gras
hoogtes. Eenmaal maaien in oktober was vol
doende om een goede wintergrasmat te 
bereiken. Een extra maaibeurt in november 
bleek beter voor wulpen. Maaien in novem
ber is in Vlaanderen omwille van de dan hoge 
grondwaterstanden weinig gebruikelijk. 
Grutto's verkiezen hogere grashoogtes. 
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Voorstellen voor een beter 
natuurresultaat 
Zijn de huidige beheersovereenkomsten dan 
een slag in de lucht? Zeker niet! In Nederland 
werd berekend dat met vergelijkbare maatre
gelen als voor de Vlaamse beheersovereen
komsten een gemiddeld broedsucces van 0,54 
vliegvlugge jongen per nest en per broedpaar 
bereikt werd. Als we weten dat elk volwassen 
vrouwtje jaarlijks tussen 0,6 en 0,7 vliegvlug
ge jongen zou moeten produceren opdat de 
populatie in stand zou kunnen gehouden wor
den, wordt duidelijk dat de meeste populaties 
nog steeds achteruitgaan. Zonder de bescher
mende maatregelen ligt het aantal vliegvlug
ge jongen nog veel lager (Teunissen 1999). 
Hoewel sommigen (Kleijn et al. 2001) deze 
resultaten aangrijpen om het failliet van 
beheersovereenkomsten weidevogelbeheer 
uit te spreken, zijn populaties die leven op per
celen met een beheersovereenkomsten wei
devogelbeheer in dit opzicht nog steeds een 
stuk beter af dan op percelen zonder. Een aan
tal maatregelen die de beheersovereenkomst 
begeleiden kan er alvast voor zorgen dat de 
kans op een verhoogd broedsucces en de kui
kenoverleving verbetert. 

1. Aangezien percelen met een voldoende 
hoge grondwatertafel geprefereerd wor
den door weidevogels, is het belangrijk de 
toenemende drainage een halt toe te roe
pen. Percelen onder een beheersovereen
komst zouden alvast niet verder mogen 
gedraineerd worden. De Vlaamse overheid 
nam hiertoe al de nodige maatregelen 
door in de nieuwe wetgeving toe te voe
gen dat de percelen met een beheersover
eenkomst weidevogelbeheer niet verder 
mogen verdroogd worden tijdens de duur 
van het contract. Verder zou het goed zijn 
mocht men in een geselecteerd aantal 

Figuur 3: Graslanden in een weidevogelgebied (Foto: Misjet Decleer) 
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gebieden de grondwatertafel doen stijgen 
opdat een basisvochtgehalte steeds zou 
gehaald worden. In deze gebieden kunnen 
alle beheerspakketten weidevogelbeheer 
gesloten worden, maar de beheersvergoe
ding wordt opgetrokken ter compensatie 
voor het opbrengstverlies door vernatting. 
In de andere weidevogelgebieden kunnen 
eveneens alle beheerspakketten weidevo
gelbeheer gesloten worden zonder dat de 
beheersvergoeding wordt aangepast. Het 
opnemen van een referentie waterpeil dat 
steeds moet gehaald worden in de 
beheerscontracten is weinig haalbaar 
indien niet op gebiedsniveau gewerkt 
wordt aan een voor de weidevogels aan
gepast waterpeil. Buiten de weidevogelge
bieden zou elke landbouwer het beheers
pakket nestbeschermers en -markeerders 
mijn inziens moeten kunnen aanvragen. 
Dit laatste zal wel verhoogde inspannin
gen vragen om aan voldoende vrijwilligers 
te geraken die nestbeschermers of -mar
keerders willen plaatsen. 

2. Een mozaïekstructuur tussen percelen in 
reservaatbeheer en percelen in landbouw
gebruik stimuleren heeft naar alle waar
schijnlijkheid een positief effect op het 
natuurresultaat. De landbouwpercelen 
worden afhankelijk van het type beheer, al 
dan niet zwaar bemest waardoor dE),. vogels 
aan voldoende voedsel kunnen geraken en 
de voedselarmere, extensieve reservaats
percelen worden gebruikt om zich in te 
verschuilen. Nu wordt de klemtoon juist 
gelegd op het uit elkaar houden van gebie
den waarbinnen natuurverenigingen en/of 
de overheid gronden aankopen en de 
gebieden waarbinnen de landbouwers 
beheersovereenkomsten weidevogelbe
heer kunnen sluiten. In gebieden waar aan
gekocht wordt, mogen nu geen beheers
overeenkomsten gesloten worden. 
Gruttogezinnen met kuikens tussen één 
en drie weken oud zijn beperkt mobiel. Zij 
kunnen gerust afstanden van 250 tot 350 
m overbruggen (Schekkerman & Müs
kens 2000). Rekening houdende met de 
beperkte mobiliteit van de kuikens mag 
een aaneengesloten groep percelèn 
onder weidevogelbeheer niet groter zijn 
dan 6 ha (een regelmatig perceel met zij
den van 250 m heeft ongeveer die groot
te). Als daarna een zone onder reservaat
beheer wordt voorzien, ontstaat een 
ideale mozaïekstructuur. Observatiestu
dies in Engeland kwamen uit op een 
ideale oppervlakte van ongeveer 8 ha 
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Figuur 4: Voedselzoekende Tureluur 

(Foto: Misjel Dec/eer). 

(Milsom et al. 1998). In gebieden met een 
mozaïekstructuur ontstaat tevens een 
gezonde afwisseling tussen graslanden 
met kort, middellang en hoog gras wat 
het gebied veel aantrekkelijker maakt 
voor verschillende soorten weidevogels. 
De Vlaamse overheid zou dringend werk 
moeten maken van een overleg waarin de 
verschillende overheden die werken op 
het platteland met elkaar afspraken 
maken voor het geheel of gedeeltelijk 
inrichten van gebieden naar weidevogels 
toe en waarin een beperkt aankoopplan 
voorzien wordt. Dit aankoopplan mag 
geenszins marktverstorend zijn, maar 
dient enkel en alleen om een gepaste 
mozaïekstructuur te verkrijgen. 

SUMMARY BOX: 
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3. Vooral als het gras kort gehouden wordt, 
biedt een groot aaneengesloten blok 
grasland de weidevogels en hun jongen 
weinig bescherming tegen predatoren als 
er niet voldoende microreliëf beschikbaar 
is. Binnen weidevogelgebieden is een ver
bod op egaliseren van landbouwpercelen 
en een herstel van microrelief indien 
reeds geëgaliseerd, dringend vereist. Bin
nen de aaneengesloten blokken in land
bouwgebruik kunnen tevens best stroken 
aangelegd worden die kunnen dienst 
doen als voedselvindplaats en vlucht
strook. Uit waarnemingen in Nederland 
(Schekkerman & Müskens 2000) bleek 
dat de kuikens zich meestal in grasland
percelen met een vegetatie hoger dan 20 
cm of in ongemaaide slootkanten bega
ven. Dit betekent dat de weidevogels 
aanvankelijk kiezen voor een grasland van 
tussen 4 en 6 cm om te foerageren, maar 
dat zij geleidelijk aan hoger gras opzoe
ken en zich vooral in de buurt van deze 
stroken ophouden. De grasmat gaat best 
de winter in op 6 cm hoogte. 

4. In de lente hebben de weidevogels vol
doende gemakkelijk beschikbaar voedsel 
nodig. Daarom is het belangrijk dat de 
grondwatertafel in de maanden mei en 
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juni voldoende hoog gehouden wordt en 
dat zo vroeg mogelijk in het voorjaar voor 
de eerste maal licht bemest wordt. Een 
vroege bemesting is natuurlijk niet moge
lijk als het grasland te nat staat. De trac
toren zouden snel wegzakken en het gras
land zou volledig stuk gereden worden. 
Het opleggen van een vroege bemesting 
kan niet als maatregel in een beheersover
eenkomst opgenomen worden, maar kan 
wel als advies gegeven worden. 

Conclusie 
Beheersovereenkomsten weidevogelbeheer 
zijn op zich onvoldoende om de weidevogels te 
beschermen. Zij zorgen er weliswaar voor dat 
het aantal nesten en kuikens dat door land
bouwwerkzaamheden verloren gaat, daalt, 
maar leiden nu nog niet tot voldoende recru
tering van jonge vogels om populaties te hand
haven of te herstellen. Door een vroege voor
jaarsbemesting en een voldoende hoge 
grondwatertafel in de maanden mei en juni, 
krijgen de vogels en hun jongen alvast vol
doende voedsel ter beschikking wat de kuiken
overleving verbetert. Het omvormen van de 
weidevogelgebieden tot een mozaïek van blok
ken graslanden in landbouwgebruik, voorzien 
van vluchtstroken, en zones reservaten geeft de 
vogels en hun jongen nog meer kansen. 

STIEPERAERE M. 2002. Do agri-environmental management 
agreements protect waders? Suggestions to improve conser
vation efficiency [in Dutch]. Natuur.focus 1(4): 158-161. 

mental management agreements with farmers has started in 
Flanders to better protect these birds and their habitats. 
Recently this kind of agreement has been criticized since the 
conservation efficiency was estimated rather low. However, in 
this opinion paper it is argued that the current program is bet
ter than no agreement at all, but should be extended by new 
measures to increase breeding success and juvenile survival. 
New measures (including, among others, water level man
agement and creating a mosaic-like structure of nutrient-poor 
and nutrient-richer grassland parcels) are proposed. 

Waders (like the Black-tailed godwit or the Curlew) have suf
fered severely from land-use changes and changes in agricul
tural practices as they mainly bread and forage on grasslands. 
Since 2000 a new govemmental program for agri-environ-
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