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Mozaïekbeheer in ‘Nederland Gruttoland’ 
 
1. De Nederlandse broedpopulatie van de grutto gaat al decennia lang achteruit. 

Intensievere vormen van agrarisch natuurbeheer dan de huidige instrumenten lijken 
noodzakelijk om duurzame populaties te behouden in het agrarische gebied, waar nu 
nog ca. tweederde van de Nederlandse grutto’s broedt. Vogelbescherming Nederland, 
Landschapsbeheer Nederland en Natuurlijk Platteland Nederland hebben daarom 
met steun van de Nationale Postcode Loterij het project ‘Nederland Gruttoland’ 
gerealiseerd. In 2003-2005 is in zes proefgebieden met in totaal 53 ‘gruttoboerderijen’ 
een experimentele vorm van (collectief) mozaïekbeheer in de praktijk gebracht, 
gebaseerd op een vooraf gemaakte inschatting hoe in moderne melkveebedrijven een 
beheer kan worden ingepast dat op gebiedsniveau gunstige voortplantingscondities 
biedt voor de grutto (en impliciet ook voor andere weidevogels). Doelen waren om te 
ervaren of, en te demonstreren dat het beheer praktisch en financieel inpasbaar is in 
de bedrijfsvoering, en voldoende oplevert voor de grutto. 

 
2. Basisprincipes achter het experimentele beheer waren (1) het aanbieden van 

voldoende geschikt grasland dat voedsel en dekking biedt aan gruttokuikens 
gedurende hun gehele opgroeiperiode (minstens 0.7 ha ongemaaid grasland per 
gruttopaar of 1.0 ha per gruttogezin), en (2) het realiseren van een ruimtelijk mozaïek 
op gebiedsschaal van verschillend gebruikte percelen, waarin graslandtypen die 
verschillende gebruiksfuncties voor grutto’s (en andere weidevogels) vervullen, op elk 
moment in het broedseizoen in voldoende mate en binnen bereikbare afstand 
aanwezig zijn. Dit gebeurt door een mix van maatregelen, waaronder maaitrappen, 
maaien na 1, 8, 15 of 22 juni, vluchtstroken, (voor)beweiding, stalvoerwinning, 
bemesting met ruige mest en aanleg van plas-dras, aangevuld met nestbescherming en 
een aangepaste werkwijze tijdens het maaien. 

 
Onderzoek aan grutto’s 
 
3. Dit rapport geeft de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit voor grutto’s. 

Door een combinatie van waarnemingen aan nesten (grotendeels verricht  door 
vrijwilligers) en het bepalen van de kuikenoverleving (middels het zenderen van 
kuikens of hun ouders), is in elk van de zes mozaïekgebieden en evenveel daarmee 
gepaarde referentiegebieden in één jaar het broedsucces van grutto’s bepaald (in 
Amstelland in twee jaren). Getoetst werd of het agrarisch graslandgebruik en het 
broedsucces van grutto’s verschilden tussen mozaïeken en referenties, en of het 
broedsucces in de mozaïeken voldoende hoog was voor een duurzame populatie. De 
proefgebieden lagen in Friesland (Delfstrahuizen, Oldeboorn, Gerkesklooster) en in 
West-Nederland (Schipluiden, Noordeloos, Amstelveen). 

 
4. In Delfstrahuizen en Schipluiden werden ook waarnemingen verricht aan de 

terugkeer van gekleurringde volwassen grutto’s. Gemiddeld 80% van de 35 gemerkte 
vogels keerde in het volgende seizoen terug in het broedgebied. Dit bevestigt dat 
eerdere waarnemingen van broedplaatstrouw ook gelden voor agrarisch gebied, en 
dat een op grond van eerdere overlevingscijfers berekende schatting van het 
broedsucces dat nodig is voor een duurzame populatie in de juiste orde van grootte 
ligt (ca. 0.6 vliegvlugge jongen per paar).  
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Resultaten beheersexperiment 
 
5. Nederland Gruttoland was geen ideaal beheerexperiment, doordat een belangrijk 

aspect van het beoogde beheer, een groter aandeel aan voor gruttokuikens geschikt 
(laat gemaaid) grasland dan in de referentiegebieden, in de praktijk niet uit de verf 
kwam. Het aandeel ongemaaide percelen en ‘kuikenland’ (ongemaaid plus 
stalvoerwinning, vluchtstroken en hergroei van eerder gemaaid gras) was over de 
belangrijkste kuikenperiode niet significant groter in de mozaïekgebieden dan in de 
referenties. Het minimale aandeel kuikenland op enig moment in deze periode was 
echter wel significant groter in de mozaïeken. 

 
6. Dit geringe verschil in aanbod van kuikenland ontstond niet doordat de deelnemende 

boeren in de mozaïeken minder beheerinspanningen verrichtten dan was 
afgesproken. Er was eerder sprake van een relatief extensief maaibeheer in de 
referenties, hoewel dat zich niet in alle gevallen onderscheidde van beheer 
aangetroffen in andere agrarische graslandgebieden in Nederland. Natte weers-
omstandigheden, die de boeren noopten tot een uitstel van maaiactiviteiten in zowel 
de mozaïeken als de referenties, hebben hierin vooral een rol gespeeld. Dit betekent 
wel dat het experimentele beheer in intensiteit overlapt met de jaarvariatie in 
‘gangbaar’ agrarisch gebruik. 

 
7. Het broedsucces van grutto’s was hoger in de mozaïekgebieden (gemiddeld 0.28 

vliegvlugge jongen per paar) dan in de referenties (0.16), maar dit kwam geheel tot 
stand door een hogere uitkomstkans van legsels, die op zijn beurt weer een gevolg 
was van geringere agrarische nestverliezen. De grotere schaal van 
nestbeschermingsactiviteiten in de mozaïekgebieden speelde hierbij een rol, mogelijk 
in combinatie met meer ervaring en alertheid bij de boeren om bij hun 
werkzaamheden met legsels rekening te houden. Predatieverliezen verschilden niet 
tussen de twee groepen gebieden. 

 
8. De overleving van kuikens was niet hoger in mozaïek- dan in referentiegebieden,  en 

ook de gemiddelde conditie van kuikens verschilde niet. De kuikenoverleving 
vertoonde echter wel een positief verband met het gemiddelde aanbod aan 
ongemaaide percelen en kuikenland in de belangrijkste kuikenperiode. Dit geeft aan 
dat de basisgedachte achter het gruttobeheer (“later maaien is goed voor kuikens”) 
wel werkt, en maakt aannemelijk dat het ontbreken van een verschil in 
kuikenoverleving vooral een gevolg was van het ontbreken van een verschil tussen de 
beheerscategorieën in dit aanbod.  

 
9. Over de hele linie was de kuikenoverleving laag tot zeer laag in vergelijking met 

eerdere studies aan Nederlandse grutto’s. In combinatie met een eveneens relatief 
laag uitkomstsucces leidde dit tot een gering aantal uitgevlogen jongen per paar. 
Slechts één van de zeven metingen in mozaïekgebieden (Gerkesklooster, 0.72) 
overtrof de vereiste waarde van 0.6 vliegvlugge jongen per paar. In een ander 
mozaïekgebied werd die waarde benaderd (Schipluiden, 0.49); alle overige metingen 
vielen lager uit dan 0.3 uitgevlogen jongen per paar. Gemiddeld was het broedsucces 
dus zowel in de mozaïeken als in de referenties te laag voor een stabiele, zichzelf 
vervangende populatie. 
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Resultaten in breder perspectief 
 
10. In combinatie met eerdere studies wekken onze gegevens de indruk dat het 

broedsucces van Nederlandse grutto’s in de afgelopen decennia aanzienlijk is gedaald, 
ook in gebieden waar volgens de tot dusver geldende inzichten voldoende kuikenland 
aanwezig was. Belangrijke kandidaat-oorzaken zijn aspecten van landbouw-
intensivering die niet worden gemitigeerd door het uitstellen van de eerste snede, en 
toenemende predatie. Als de trend reëel is betekent het dat thans een grotere 
beheerinspanning nodig is om dezelfde resultaten te bereiken dan 20 jaar geleden. 

 
11. Predatie was de belangrijkste doodsoorzaak van kuikens, gevolgd door agrarische 

verliezen (maaien/schudden) en verdrinking in sloten. Er was een breed scala aan 
predators in het spel, met buizerd en hermelijn als belangrijkste (maar niet strict 
dominante) soorten. Er werd geen aanwijzing gevonden dat een aanzienlijk deel van 
de ‘predatie’ in werkelijkheid geaasde maaislachtoffers betrof. Wel bleek er een 
verband te zijn tussen predatie en het lokale graslandbeheer. Gruttokuikens lopen een 
verhoogde kans gepredeerd te worden (vooral door vogels) op recent gemaaide of 
afgeweide percelen en in hergroeiend gras, in vergelijking met ongemaaid grasland. 
Mogelijk is de predatiekans in ongemaaid gras in smalle stroken hoger dan in geheel 
ongemaaide percelen. Vroeg maaien werkt dus predatie in de hand. 

 
12. De conditieontwikkeling van kuikens tot 12 dagen oud bleef achter bij groei-

snelheden die in de jaren 1980 werden gemeten. Bij oudere kuikens werd vaak weer 
een wat betere conditie gevonden, mogelijk als gevolg van selectieve sterfte. Kuikens 
met een achterblijvende conditie liepen meer kans om te ‘verdwijnen’, zonder dat de 
doodsoorzaak kon worden vastgesteld. Het is niet duidelijk of de achterblijvende 
conditie is veroorzaakt door de relatief ongunstige weersomstandigheden in de 
onderzoeksjaren, of door een structureel achterblijvend voedselaanbod of andere 
problemen in modern agrarisch grasland. Nader onderzoek hiernaar is gewenst. 

 
Mogelijke verbeteringen 
 
13. Het verband tussen kuikenoverleving en graslandaanbod, en de gegevens over 

perceelvoorkeur van gruttogezinnen en predatiekansen in verschillende perceeltypen, 
wijzen op een groter aanbod van laat gemaaid grasland als belangrijkste richting om 
de effectiviteit van mozaïeken te vergroten. Vluchtstroken, stalvoerwinning en 
hergroei zijn hiervoor geen volwaardig alternatief, maar aanvullende instrumenten die 
kunnen helpen om ruimtelijke (stroken) of temporele (hergroei) knelpunten op te 
lossen. Nagegaan dient te worden of ook de kwaliteit van het aangeboden kuikenland 
(vegetatiesamenstelling en -structuur, insectenaanbod) tot verbetering kan leiden. 

 
14. Op grond van de huidige onderzoeksresultaten valt niet precies te voorspellen hoe 

groot het aandeel laat gemaaid grasland moet zijn voor een voldoende hoog 
reproductiesucces. Dat hangt mede af van de overige, in ruimte en tijd variabele 
omstandigheden. Dit betekent dat ook nog geen definitieve conclusie mogelijk is 
over de haalbaarheid van een voor grutto’s effectief mozaïekbeheer bij een agrarische 
hoofddoelstelling. Wel is duidelijk dat nog een flinke verbeteringsslag gemaakt moet 
worden in de kwaliteit van het mozaïek, en dat winst valt te behalen door mozaïeken 
toe te passen in gebieden waar de overige randvoorwaarden gunstig zijn. Voortzetting 
van experimenten met mozaïekbeheer is wenselijk, maar dan wel met een 
geïntensiveerde beheersinspanning.  


