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Natuur.oriolus  I  81 (1)  I  20-30 WEIDEVOGELS • 1

Is er nog een toekomst voor Grutto
in de Noorderkempen?
Deel 1: aantallen

❱ Stijn Leestmans & Marc Smets

In 1962 schreef Rachel Carson Silent Spring. Daarin beschreef ze een apocalyptische lente waarin vogels niet meer zingen 

als gevolg van uitroeiing door milieuvervuiling. Vijftig jaar later is die ‘stille lente’ in een groot deel van het agrarische 

landschap van de Noorderkempen (A) niet meer zo ver van de realiteit.

Als we in de toekomst de voor de Noorderkempen zo typische gruttoroep en jodelende Wulpen Numenius arquata in 

het voorjaar nog willen horen dan zal er iets moeten veranderen.

In dit artikel bespreken we de aantallen van Grutto Limosa limosa vanaf 1956 tot 2012. In een later nummer van 

Natuur.oriolus gaan we dieper in over inrichting en beheer van weidevogelgebieden en beheerovereenkomsten in de 

Noorderkempen in relatie tot Grutto. Over beide artikels bestaat ook een rapport waar Wulp Numenius arquata en 

Tureluur Tringa totanus besproken worden en een paar extra weidevogelgebieden in de Noorderkempen. 

❱ Grutto Limosa limosa. April 2013. Turnhouts Vennengebied (A) (Foto: Olivier Ceulemans)

Weidevogels
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Historiek
Vrijwel alle soorten weidevogels broedden vroeger in lage aantallen 
in (half ) natuurlijke terreinen zoals heiden, hoogvenen en moeras-
sen. 
Voor de Turnhoutse Kempen heeft A. F. De Bont een zeer gedetail-
leerd beeld geschetst van de weidevogelevoluties tussen 1900 en 
1947 die samenhangen met de mate van ontginning van de heide 
(De Bont 1947). Hij scheef het volgende:

“Het Turnhouts Vennengebied verschilt duidelijk van de rest van de Kempen 
(bv Antwerpse kempen en Noord-Limburg), waarbij tussen 1910 en 1945 ook 
de avifauna belangrijk wijzigt. Enerzijds is de heide van het Ravels Kamp zeer 
droog, met vooral struikheide en ruwe den. De harde zanderige oevers van 
de vennen zijn begroeid met pijpenstrootje en langs de Natten Loop groeit 
er dopheide, wilg en gagel. Anderzijds is er de vochtige Bieheide. Het groot-
ste deel bestaat uit modderige oevers, ondiepe moerassen, velden van pij-
penstrootje, bezaaid met dopheide, beenbreek en verscheidene mossoorten. 
In 1910 liggen de landbouwgronden enkel rond de dorpen en gehuchten, 
afgezoomd door dennenbossen. Hiertussen lag met uitzondering van enkele 
veenachtige moerassen, enkel heide. Deze heide was zeer gevarieerd, waarbij 
water een belangrijke rol speelde. In 1910 waren er  slechts een 20-tal wul-
pen en nog geen 10-tal koppels kievit aanwezig. Tureluur en grutto waren nog 
minder talrijk en je kwam slechts enkele kemphanen als broedvogel tegen op 
plaatsen met dopheide en beenbreek. Vanaf WO I begon de ontginning van 
de natuurlijke terreinen op grote schaal omdat het gebruik van kunstmest stil-
aan ingang vond. Overal zag men op de heide magere graslanden verschij-
nen. Deze nieuwe gronden trokken kieviten, grutto’s en wulpen aan. Dit was 
vooral te wijten aan de toename van het beschikbare voedsel. Systematisch 
werd het tempo waarmede de heide werd ontgonnen nog opgedreven. Overal 
verschenen er nieuwe weiden, terwijl de heidegebieden toch tamelijk uitge-
strekt bleven en de diepere grotere vennen intact bleven. Het was een gouden 
tijd voor de Kempense avifauna. Kieviten, wulpen en grutto’s werden ieder 
jaar talrijker. Tussen 1935 en 1939 werden in het Eendengoor te Weelde alleen 
al ieder jaar meer dan 30 nesten van grutto’s gevonden. Tureluur en kemp-
haan hadden een voorkeur voor graslanden in de buurt van vennen en kwa-
men meer en meer voor.
Tijdens de tweede wereldoorlog werden dennenbossen gekapt voor de 
mijnbouw en door gebrek aan levensmiddelen gingen boeren zoveel grond 
bewerken als maar mogelijk was. Vennen en veengronden worden droogge-
legd, de heide wordt ontgonnen en bewerkt voor een belachelijke opbrengst. 
Grote stukken grond veranderden voor een deel van het jaar in zandvlakten. 
Hierdoor verdwenen kemphanen en gingen kieviten, wulpen en grutto’s zich 
meer verspreiden over de ontgonnen vlakte. Voordien nestelden ze zich op de 
heide of tussen het pijpenstrootje, maar toen hele stukken heide verdwenen 
waren, werden ze minder talrijk en nestelden ze zich op het bebouwde land. 
De tureluur verminderde met 75% rond WO II. Sommige paren pasten zich 
aan en gingen ook nestelen op de weiden. Iets wat toen nog niet gekend was 
in de regio.” 

Gezien de bodemsituatie in de Noorderkempen totaal anders is dan 
in de Nederlandse veenweidegebieden is de ontginning ook anders. 
Grutto’s kwamen in Nederland na de ontginning vooral voor in hooi-
landen, terwijl dit in de Vlaamse Kempen na de heideontginning op 
weiland was. De Kempense veehouderij was gericht op melkvee of 
op het vetmesten van dieren.
De bodem in de Kempen is zanderig of beperkt veenachtig en van 
oorsprong veelal zuur. Mineraalrijke kwel treffen we enkel aan in 
sommige beekvalleien waar destijds bloemrijke blauwgraslanden 
of dotterhooilanden voorkwamen. De oppervlakte van dit soort 
graslanden was in de Noorderkempen eerder gering. Dieper in de 
ondergrond treft men op veel plaatsen een moeilijk doordringbare 
kleilaag aan, zodat water veelal via grachten en beekjes oppervlak-
kig moet afgevoerd worden. Door deze soms zeer ondiep gelegen 
kleilaag was de begroeiing rijker aan heischrale graslanden met 

typische soorten als o.a. Klokjesgentiaan, Tormentil, Blauwe knoop, 
Heidekartelblad, Gevlekte orchis e.d. die gebonden zijn aan mine-
raalrijkere omstandigheden. 
De eerste weilanden in de Kempen waren soms botanische pareltjes 
met een rijk insectenleven en veel reliëf waar droge delen afwissel-
den met natte depressies. De oudste heideontginningen bleven 
vaak vrij lang interessant voor veel weidevogels omdat het reliëf bij 
oude ontginningen niet drastisch gewijzigd werd. Alle bewerkingen 
gebeurden nog met paard en kar en eens een perceel was omgezet 
naar weiland bleef dit ook decennia lang ongewijzigd. Zo kon men 
in de jaren ‘70 en ‘80 nog regelmatig relicten vinden van heide of 
heischrale habitats in agrarisch gebied ten noorden van Turnhout. 
Door de aanwezigheid van kwel (water dat van hoger gelegen gron-
den ondergronds afstroomt naar lager gelegen gebieden) was de 
Watersnip Gallinago gallinago in de jaren ‘80 nog op diverse plaatsen 
broedend aan te treffen (bv. drie territoria rond De Liereman en drie 
op het aanpalende Kijkverdriet). Rond de Liereman en het Kijkverdriet 
ging deze soort als gevolg van intensivering en drainage verloren.
Op de heideterreinen die gespaard werden als reservaat 
(Kalmthoutse Heide, De Liereman, Zwart Water) en de militaire 
domeinen zoals het Groot- en Klein Schietveld in Brecht en de 
Vliegbasis Weelde kon de Wulp nog enigszins standhouden. Grutto 
en Tureluur verdwenen in de jaren ‘70 definitief uit de heide en ves-
tigden zich in weiland. In 1968 broedden nog 10 paar Grutto in de 
heide van het Groot Schietveld te Brecht en in 1975 het allerlaatste 
paar (Bulteel 1998). Hiermee verloor de natte heide één van haar 
mooiste en spectaculairste broedvogels. Tot in de jaren ‘60 was 
een kolonie Grutto’s in de Liereman steeds gevestigd op bulten 
met Dopheide in natte venige heide. Volwassen vogels zaten in de 
aanpalende vliegdennen en uitten hevig alarmerend hun bezorgd-
heid wanneer “Wielewalers” tijdens een uitstap de broedkolonie 
naderden. In tegenstelling tot Grutto’s in grasland nestelden ze hier 
zeer dicht bij elkaar. In de Nederlandse heidegebieden in Noord- 
Brabant zoals de Kampina, Regte Heide en de Neterselse heide, 
kwamen Grutto’s in relatief hoge dichtheden voor. In 1964 broedden 
er op de Kampinase heide nog 45 paar Grutto’s op circa 400ha. In 
de Neterselse Heide zaten 16 paren op 100ha. Maar ook in Noord-
Brabant zijn de Grutto’s uit de heide verdwenen (Beintema et al. 
1995). 
Vanaf de jaren ‘70 is het landschap in de Noorderkempen grondig 
veranderd. In 1972 is de akte van de eerste ruilverkaveling (RVK) in 
de Noorderkempen (Loenhout) verleden, sindsdien zijn er nog 14 
ruilverkavelingen uitgevoerd in de Noorderkempen. Momenteel is 
nog 1 RVK in uitvoering (Zondereigen) en zit er 1 in de planvorming 
(Rijkevorsel – Wortel). Sinds de jaren ‘90 worden ruilverkavelingen 
uitgevoerd met meer aandacht voor natuur, landschap en recreatie, 
de zogenaamde ruilverkavelingen nieuwe stijl. Er zijn vijf ruilverka-
velingen nieuwe stijl uitgevoerd in de Noorderkempen en twee hier-
van bespreken we in een volgend artikel. De oude ruilverkavelingen 
(uitgevoerd vóór 1994) hebben een zeer grote impact gehad op het 
landschap. Percelen werden vergroot en geëgaliseerd, vennen en 
poelen gedempt en nieuwe grachten gegraven en verdiept waar-
door de grondwatertafel zakte. Hierdoor verdwenen natte depres-
sies razendsnel. Waterlopen (zoals de Mark) werden rechtgetrokken. 
Bomenrijen en houtkanten werden gerooid. Zandwegen werden 
vervangen door betonbanen en nieuwe wegen werden aangelegd.  
Deze ingrepen werkten een intensivering van de landbouw in de 
hand waardoor halfnatuurlijke graslanden nog sneller verdwenen 
mede door hogere bemesting, drainage, vroeger maaien en hoger 
pesticidengebruik.
Met de intensivering vanaf de jaren ‘70 verscheen er steeds meer 
raaigras en maïs op plaatsen waar vroeger graasweiden lagen. Op 
korte tijd veranderde het landschap en verdwenen niet alleen de 
meeste vogels, maar ook het specifieke karakter van het landschap. 
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Deze sterk bemeste graslanden bleken een grote aantrekkings-
kracht uit te oefenen op Grutto’s en Wulpen, omdat de vegetatie 
hier in het voorjaar sneller opschiet dan in het weiland. De vogels 
verkiezen de dekking van het hoge gras die hen toelaat hun nesten 
beter te verbergen. Jammer genoeg worden dat soort van graslan-
den tegenwoordig vier tot zes keer per jaar gemaaid. Aangezien de 
nesten daarbij worden vernietigd kunnen we hier spreken van een 
ecologische val. 
Aan de intensivering lijkt geen einde te komen. Graslanden wor-
den onder druk van intensieve veehouderij omgezet in bouwland 
waarop maïs wordt geteeld voor het melkvee. De laatste jaren blij-
ven runderen meer op stal staan waardoor huiskavels en traditionele 
verafgelegen beweidingspercelen omgezet worden in maïs of inten-
sief grasland. 
Een nieuw fenomeen zijn de biogasinstallaties, waardoor het areaal 
maïsland nog meer toeneemt (bv. voor de vergistingsinstallatie in 
Merksplas is 600ha maïs/jaar nodig).  

De weidevogels hebben zich generaties lang moeten aanpassen aan 
gewijzigde landbouwsituaties. De hoop dat deze soorten ooit terug-
keren naar heischrale graslanden of vochtige heide lijkt momen-
teel niet realistisch. Enkel de Wulp komt nog als broedvogel in zeer 
klein aantal op de natte heide voor, maar zelfs in de Liereman en 
op de grote heidegebieden ten noorden van Antwerpen is de Wulp 
bijna verdwenen, terwijl deze gebieden een bolwerk waren van 
deze soort. Het valt op dat Wulpen in het Zwart Water (Turnhouts 
Vennengebied) met hun jongen kort na de geboorte vlug naar de 
omliggende graslanden migreren, wellicht omdat hier meer voedsel 
voorhanden is.

Voor 1970 was het bejagen en intensief vervolgen van predatoren 
van weidevogels als Zwarte Kraai, Ekster, Bunzing, Hermelijn, Wezel, 
Buizerd en Vos een normale zaak op het platteland. Roofvogels 
waren er in die periode niet veel, omdat ze ernstig leden onder 
vervolging en het gebruik van landbouwgifstoffen als DDT en para-
thion. De roofvogels namen na een verbod op het gebruik van deze 
gifstoffen geleidelijk weer in aantal toe, evenals kraaiachtigen. De 
dalende kwaliteit van het landschap en daarmee een afname van 
prooidieren is een belangrijke reden dat predatoren meer zijn aan-
gewezen op de eieren en kuikens van weidevogels. Ook is er sprake 
van opportunisme, als na het maaien van het grasland in de kuiken-
tijd Buizerd, Blauwe Reiger, meeuwen en kraaiachtigen het grasland 
afstropen naar gewonde dieren en verweesde en ontheemde kui-
kens (Geld et al. 2013). 
Daarbij komt dat ideale broedgebieden postzegels geworden zijn in 
het landschap, waardoor de predatiedruk op deze kleine reservaat-
percelen nog toeneemt.
Afname, versnippering en kwaliteitsverlies van geschikt habitat en 
toegenomen predatie maken dat het broedsucces bij weidevogels 
een stuk lager is dan 30 jaar geleden. In 1990 lag dat voor Grutto 
in de regio Wuustwezel-Hoogstraten niet hoger dan 0,3 vlieg-
vlugge jongen/broedpaar (bp). Terwijl dit in de regio Arendonk-
Retie nog 0,46 jongen/bp was in 1990 (pers. med. Paul Maes). Ook 
op Antwerpen-Linkeroever is het broedsucces te laag. In de peri-
ode 1997-2002 overleefden daar slechts 0,18-0,26 gruttojongen per 
broedpaar (Van Impe 2004). Algemeen wordt gesteld dat Grutto’s 
0,6 jongen/bp moeten grootbrengen om een duurzame populatie 
in stand te houden (Schekkerman et al. 2000). Anno 2014 zal het 
broedsucces in agrarisch gebied zeker niet hoger liggen dan in 1990. 
Het broedsucces van Grutto in de Noorderkempen in het agrarisch 
gebied is waarschijnlijk al meer dan 20 jaar te laag om een duurzame 
populatie in stand te houden. In specifiek beheerde weidevogel-
gebieden zijn de aantallen duidelijk toegenomen, maar onderzoek 
naar broedsucces heeft nooit plaatsgevonden.

Aantalstrend Grutto
Het onderscheid tussen Antwerpse en Turnhoutse Kempen is geba-
seerd op basis van inventarisatie-eenheden en niet op fysieke ken-
merken. Zo situeren de Antwerpse Kempen zich in dit artikel van 
Kalmthout tot en met de westelijke helft van Merksplas en Beerse. 
Het overige oostelijke deel van de Noorderkempen rekenen we bij 
de Turnhoutse Kempen.

De aantallen zijn samengesteld uit cijfers uit oudere werken, aan-
gevuld met eigen inventarisaties en gegevens uit het verleden en 
heden die bij verschillende personen werden op gevraagd.

De eerste gegevens over weidevogels die beschikbaar zijn voor 
Vlaanderen zijn van 1956 (Verheyen 1957). Toen werd de grutto-
populatie in de Noorderkempen geschat op 105 paar (waarschijn-
lijk een onderschatting). Vanaf de jaren ‘50 (en waarschijnlijk ook 
daarvoor) tot begin jaren ‘80 vertegenwoordigde het aandeel 
Grutto’s dat in de Noorderkempen leefde een  groot deel van de 
Vlaamse populatie (zie tabel 1 en figuur 1). De hogere aantallen 
voor Grutto in 1981 zijn te verklaren door een betere gebiedsin-
ventarisatie in combinatie met een uitzonderlijk hoge bezetting 
(Voet 1982). In de Noorderkempen beginnen de aantallen sterk 
af te nemen vanaf begin jaren ‘80 tot 209 broedparen in 2012 

1-6

23

60

378

285

240

120

82

51

130 125 123
89

0

100

200

300

400

1956 1968 1981 1990 2000 2012

br
oe

dp
ar

en
 G

ru
tto

Antwerpse Kempen
Turnhoutse Kempen

105 111

508

410
363

209
150

230

765

890

1125

945

0

200

400

600

800

1000

1200

1956 1968 1981 1990 2000 2012

br
oe

dp
ar

en
 G

ru
tto

Noorderkempen
Vlaanderen

❱ Figuur 1. Onderzoeksgebied.
❱ Figure 1. Area investigated.

❱ Figuur 2. Aantallen broedparen van Grutto Limosa limosa voor 
Vlaanderen en Noorderkempen.
❱ Figure 2. Number of breeding pairs of Black-tailed Godwit Limosa limosa 
in Flanders and the Noorderkempen.
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(Vermeersch et al.  2004, Devos et al. 1991, pers. med. Herman Voet, 
Paul Maes, Tom Snoeckx en eigen inventarisaties). Vooral de kust-
streek en later ook Antwerpen Linkeroever kennen een sterke stij-
ging. Door het ontstaan van grote weidevogelreservaten met een 
specifiek beheer nemen de Grutto’s hier spectaculair toe tot de 
eeuwwisseling, waardoor de totale Vlaamse populatie blijft stijgen 
(Vermeersch et al. 2004). Na 2000 is de Grutto in heel Vlaanderen 
sterk afgenomen en de Noorderkempen vormt daar geen uitzon-
dering op.
De Grutto was in de jaren ‘50 vooral een weidevogel (zie kadertekst) 
en kwam nog in kleine aantallen tot broeden in natte heide. Mede 
door de succesvolle overschakeling van heide naar grasland als 
broedbiotoop en de waarschijnlijke verschuiving van populaties uit 
Nederland, vindt in de jaren ‘70 een sterke toename van het aantal 
broedparen plaats. Vermoedelijk hadden Grutto’s op de zandgron-
den in Nederland sneller met intensiever grasland te maken door 
meer en grotere ruilverkavelingen. Misschien was de reproductie 
in de Noorderkempen vroeger ook al onvoldoende maar werd het 
gebied opgevuld met vogels die ‘over waren’ in de optimale gebie-
den in Laag-Nederland (Teunissen et al. 2012). Mogelijk weken deze 
vogels uit naar de Noorderkempen waar toen het landschap meer 
kenmerken had die gunstig waren voor Grutto’s. 
Door de lage reproductie stortte de gruttopopulatie in het agra-
risch gebied in de Noorderkempen rond de eeuwwisseling verder 
in. Terwijl de Noorderkempen tot begin jaren ’80 ongeveer 65% van 
de totale gruttopopulatie van Vlaanderen herbergde, is dat 30 jaar 
later nog maar 22%. De populatie is op 30 jaar tijd met 59% afge-
nomen en indien deze trend zich verder doorzet, zullen er tegen 
2030 geen Grutto’s meer broeden in het agrarisch landschap in de 
Noorderkempen! Het tij kan alleen gekeerd worden door effectief 
beheer, zoals o.a. in het Turnhouts Vennengebied, waar de gruttopo-
pulatie al enkele jaren stabiel is (zie deel 2 in prep). 

Antwerpse Kempen

In 1968 broedden 51 koppels in de Antwerpse Kempen (Voet 1970). 
In 1981 was in de Antwerpse Kempen de positieve trend duidelijk 
(tot 378 broedparen). Vanaf dan ging het sterk bergaf met in 1990 
een daling van 100 broedparen in de Antwerpse Kempen en met 
een verdere terugval tot slechts 120 broedparen in  2012. Vooral 
in de regio Wuustwezel en Brecht is de achteruitgang dramatisch. 
In de Wezelse Heide, nochtans Vogelrichtlijngebied en de Brechtse 
Heide (gedeeltelijk Beschermd Landschap vanaf 1977) is de achter-
uitgang het grootst, met respectievelijk -92% en -96% vanaf 1981. 
Maar ook de regio rond Hoogstraten deelt in de klappen. In 1981 
bevond zich hier nog 14% van de Vlaamse gruttopopulatie (pers. 
med. Voet en Maes). In 1994 was de achteruitgang binnen ruilver-
kavelingsgebieden rond Hoogstraten groot. Van -15% tot -100% 
afhankelijk van het deelgebied (Leestmans & Verschraegen 1997). 
De reden voor de sterke toename en daarna even sterke achter-
uitgang in de Antwerpse Kempen heeft vermoedelijk te maken 

met de ontwikkeling van het gebied. Vanaf eind jaren ‘60 zijn er 
verschillende ruilverkavelingen uitgevoerd in de regio. In die tijd 
bestond het gebied nog veel uit extensieve weilanden, net zoals 
in de Turnhoutse Kempen. Kort na de ruilverkavelingen boden 
veel weilanden nog goede condities voor Grutto’s. Er werd waar-
schijnlijk later gemaaid, waardoor weidevogels hun eieren konden 
uitbroeden en met hun jongen migreren naar de toen nog talrij-
ke graasweiden. Maar door de effecten van de ruilverkaveling en 
autonome intensivering zijn de maaidata steeds meer vervroegd, 
werden de machines groter en nam hun maaisnelheid toe. Ook 
de maisteelt is vanaf de jaren ‘70 aan een sterke opmars begon-
nen. Hierdoor zijn de broedomstandigheden snel sterk achteruit-
gegaan, wat dan ook de sterke afname verklaart (cfr. Leestmans & 
Verschraegen 1997).

Turnhoutse Kempen

In 1968 broedden 60 koppels in de Turnhoutse Kempen (Voet 1970). 
Uit gesprekken met meerdere medewerkers uit het Turnhoutse 
die in 1956 en 1968 aan de tellingen deelnamen, blijkt dat de toen 
gepubliceerde cijfers ver beneden de realiteit lagen (Meeus et al. 
1979). In de jaren ’70 zijn twee belangrijke inventarisaties gedaan 
in de Turnhoutse Kempen (Devocht et al. 1974 en Meeus et al. 1979). 
Uit gegevens van Devocht komen we voor 1973 voor de Turnhoutse 
Kempen in ons onderzoeksgebied uit op 196 broedparen. Uit de 
gegevens van Meeus komen we voor 1978 uit op 134 broedparen 
in ons onderzoeksgebied. In 1980 wordt de gruttopopulatie in de 
Turnhoutse Kempen geschat op 200 broedparen (pers. Med. P. Maes 
en H. Voet). Gezien de betere inventarisatie in 1978 hebben we dit 
cijfer vergeleken met dat van 1990 en geconcludeerd dat het aantal 
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1956 1968 1981 1990 2000 2012
wijziging t.o.v. 

1981

Vlaanderen totaal 150 230 765 890 1125 945 +20%

Noorderkempen 105 111 508 410 363 209 -58%

Antwerpse Kempen 23 51 378 285 240 120 -69%

Turnhoutse Kempen 82 60 130 125 123 89 -20%

❱ Tabel 1: Evolutie in broedvogelaantallen Grutto Limosa limosa.
❱ Table 1. Evolution in number of breeding pairs of Black-tailed Godwit Limosa limosa.
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❱ Figuur 3. Aantallen broedparen van Grutto Limosa limosa voor de Antwerpse en 
Turnhoutse Kempen.
❱ Figure 3. Number of breeding pairs of Black-tailed Godwit Limosa limosa in the 
Antwerpse and Turnhoutse Kempen.
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Grutto’s in 1981 rond 130 broedparen moet hebben gelegen voor 
ons onderzoeksgebied. 
De Grutto-aantallen in de Turnhoutse Kempen zijn tot de eeuw-
wisseling relatief stabiel gebleven en zijn daarna afgenomen tot 
89 broedparen in 2012. De afname in het Turnhoutse is minder uit-
gesproken dan in de Antwerpse Kempen. De Turnhoutse Kempen 
heeft in tegenstelling tot de Antwerpse Kempen twee natuurgebie-
den met specifiek weidevogelbeheer. Momenteel broedt 3/4 van de 
Turnhoutse populatie in deze reservaten. Het is vooral in het agra-
risch gebied dat sterke achteruitgang plaatsvindt.

Metapopulatie Grutto?
Om over een metapopulatie te kunnen spreken moet de maximale 
onderlinge afstand (of dispersieafstand) tussen de bezette weide-
vogelgebieden gekend zijn. Bij een lage reproductie zal een popu-
latie op een afstand van 30 km zonder toestroom van jonge vogels 
onvermijdelijk uitsterven. Bij een reproductie waarbij de instroom 
van jonge vogels voldoende is om de populatie in stand te houden 
is een maximale afstand van 15 km tussen gebieden voldoende zon-
der aanvoer van volwassen vogels (Teunissen et al. 2012). Gezien 
de relatief kleine afstand (4 – 13 km) tussen de belangrijkste deel-
gebieden voor Grutto in de Noorderkempen en de dispersieafstand 
van Grutto’s zijn alle deelpopulaties met elkaar verbonden, zodat 
we kunnen spreken van één metapopulatie. Deze metapopula-
tie beperkt zich niet tot de zandgronden langs Vlaamse zijde. Ook 
de paar resterende kleine gruttopopulaties in het grensgebied in 
Noord-Brabant (NL) zijn verbonden met deze in de Noorderkempen.
Grutto’s zijn sociaal en brengen een groot deel van de tijd door op 
gezamenlijke slaap- en verzamelplaatsen. Waarschijnlijk is de ligging 
van goede verzamelplaatsen ook van invloed op de locaties waar 
de vogels zich als broedvogels vestigen (Lesseliers 2002, Schroeder 
2010). In dat geval zouden deelpopulaties binnen de metapopula-
tie het beste functioneel onderscheiden kunnen worden op basis 
van vogels die van dezelfde verzamelplaats gebruik maken in het 
broedseizoen. Een tweede kanttekening betreft de mogelijke functi-

onering van de gruttopopulatie van de Lage Landen als één samen-
hangende populatie (Teunissen et al 2012). In dat geval kunnen we 
spreken van de deelpopulatie Noorderkempen.
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❱ Grutto Limosa limosa. April 2013. Turnhouts Vennengebied (A) (Foto: Olivier Ceulemans)
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Samenvatting - Summary - Résumé
De Grutto en de meeste andere weidevogels zijn oorspronkelijk hei-
debewoners in de Noorderkempen. Vanaf de Eerste Wereldoorlog 
begint een grootschalige maar geleidelijke overschakeling naar wei-
landen. Maar al snel slaat de intensivering van de landbouw hard toe 
en die gaat vandaag nog steeds verder. Ook predatie is de laatste 
30 jaar sterk toegenomen en kan op plaatsen met een slechte land-
schapskwaliteit voor weidevogels een ernstig probleem zijn. 
De aantallen van Grutto bereikten in de Noorderkempen recordhoog-
tes tot 500 broedparen begin jaren 80, op dat moment ongeveer 
goed voor 66% van de totale Belgische populatie . In 2012 broedt nog 
22 % van de Belgische Grutto’s in de Noorderkempen en bestaat de 
Gruttopopulatie in de Noorderkempen uit 210 broedparen. Het agra-
risch landschap van de Noorderkempen voldoet niet langer aan de 
eisen van de Grutto. Alleen in enkele reservaten met specifiek wei-
devogelbeheer namen de aantallen toe en zitten in de huidige land-
schapscondities wellicht aan hun maximum draagkracht. 
De verschillende deelgebieden binnen de Noorderkempen zijn met 
elkaar verbonden (korte onderlinge afstanden) waardoor we kunnen 
spreken van één grote metapopulatie in de Noorderkempen. Om de 
Grutto in de toekomst te blijven behouden zullen een aantal inspan-
ningen nodig zijn in functie van deze metapopulatie, zodat fluctua-
ties binnen deelgebieden makkelijker kunnen opgevangen worden.

Is there still a future for Black-tailed Godwits in the Noorderkempen 
(A)? Part 1: the numbers
Black-tailed Godwits Limosa limosa and most other meadow birds used 
to breed in heathland in the Noorderkempen (province Antwerpen). 
From the First World War onwards there was a gradual and large scale 
transition to grassland. Soon agriculture intensified, a process that is 
still continuing. Furthermore there was a marked increase in predation, 
which can be a serious problem for meadow birds in areas with poor 
landscape qualities.
Numbers of Black-tailed Godwits reached record highs of 500 breeding 
pairs in the beginning of the eighties; at that time this corresponded 
with 66% of the Belgian total. In 2012 numbers had fallen to 210 breed-
ing pairs, 22% of the Belgian population. The agrarian landscape of the 
Noorderkempen no longer meets the demands of Black-tailed Godwits. 

Only in some nature reserves that are specifically managed in favour of 
meadow birds are numbers rising and may have reached their maximal 
capacity.
The different subregions of de Noorderkempen are connected to each 
other (short distance between them) so we are dealing with a meta-
population of Black-tailed Godwits in the Noorderkempen. In order 
to retain this bird in the future some efforts in the management of this 
metapopulation will be necessary so fluctuations within subregions can 
be controlled.

Un avenir pour la Barge à queue noire dans la Noorderkempen (A)? 
Première partie: effectifs
A l’origine, la Barge à queue noire Limosa limosa et la plupart des autres 
oiseaux de la Noorderkempen étaient des espèces occupant leslandes. A 
partir de la Première Guerre mondiale commence à grande échelle, un 
déménagement progressif vers les pâturages. Mais bientôt l’intensifica-
tion de l’agriculture frappe fort, et elle se poursuit aujourd’hui encore. 
De plus, la prédation a aussi augmenté ces 30 dernières années et peut 
constituer un grave problème pour les oiseaux de prairie dans les pay-
sages de mauvaise qualité. 
Les nombres de Barge à queue noire ont atteint dans la Noorderkempen 
des niveaux records jusqu’à 500 couples reproducteurs au début des 
années 80. A cette époque cette population représentait environ 66% 
de la population totale de la Belgique. En 2012, 22% des Barges à queue 
noire nichaient encore dans la Noorderkempen et la population cam-
pinoise comptait 210 couples reproducteurs. Mais le paysage agricole 
de la Noorderkempen ne répond plus aux exigences de la Barge à queue 
noire.  Ce n’est que dans certains réserves naturelles soumises à une ges-
tion appropriée aux oiseaux de prairie que les nombres augmentent, 
cependant, ces réserves ont atteint dans les conditions actuelles leur 
capacité maximale. 
Les différentes zones de la Noorderkempen sont connectées  par de 
courtes distances entre elles de sorte que nous pouvons parler d’une 
grande métapopulation. Pour garantir l’avenir de la Barge à queue 
noire, un certain nombre d’efforts sont nécessaires en fonction de cette 
métapopulation, de sorte que les fluctuations dans les secteurs peuvent 
être absorbées plus facilement.


