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Even wat feiten:
■ De door RVO maximaal toegestane (rundvee)bemesting van
natuurgrasland is 170 kg stikstof en 70 kg fosfaat per hectare.
Dit komt doorgaans neer op zo’n 40 ton drijfmest of 20 ton vaste
(stal) mest per hectare. Kunstmest is verboden en de overige
lager gestelde normen zijn leidend (bron: RVO 2015).
■ Voor

het bodemleven (belangrijk voor volwassen weidevogels)
maakt het niet zo heel veel uit of er drijf- of vaste mest wordt
gebruikt. Echter, 20 ton/ha/jr. stalmest of 10-15 ton/ha/jr.
drijfmest leidt al tot een optimale hoeveelheid wormen (bron:
CLM rapport 646-2006)

■

 emesting met vaste mest kan het beste in het vroege voorjaar
B
(feb- maart) plaatsvinden, maar als dit door nat land niet
mogelijk is volstaat bemesten in het najaar ook. Drijfmest kan
het beste beter in het zeer vroege voorjaar (februari) of in het
najaar worden toegepast omdat na bemesting tijdelijk een
achteruitgang in bodemfauna ontstaat.

Conclusie met betrekking tot bemesting van
weidevogelreservaten:
Om voor weidevogels goede leefomstandigheden te realiseren is
een bemesting van 25 ton drijfmest of 15 ton vaste stalmest (van
rundvee) per jaar een maximum hoeveelheid.
Echter, door onvoldoende hoge waterstanden, ingezaaide
grasmengsels, nog in de bodem aanwezige stikstof en fosfaat
kan dit maximum nog steeds te hoog zijn. Leidend moet zijn: de
kruidenrijkdom, ijlheid en graslengte in de tweede helft van mei.
Zo hebben jonge grutto’s een voorkeur voor kruidenrijk, ijl gras met
een lengte van 15-28 cm (bron: diverse, o.a. CLM rapport 646-2006).
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Rondom bemesting van weidevogelreservaten en andere
weidevogelgebiedengebieden is vaak onduidelijkheid. Moet er nu
wel of geen mest op de percelen, welke mest, hoe vaak en wanneer
zijn vragen die belangrijk zijn voor de weidevogels. Het effect
van meer of minder mest is grotendeels niet direct te zien, wat
discussies hierover wat moeilijk maakt.
Dit document biedt bouwstenen op basis van de huidige kennis
(2016) in de vorm van feiten, en een uitwerking daarvan in de vorm
van een weidevogelseizoen.
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■ Voor

■

 e achteruitgang van de Nederlandse weidevogels is vooral te
D
wijten aan het feit dat er een te hoge sterfte is onder de jongen
(bron: Alterra 1753, 2009)

■

J ongen hebben de grootste kans op overleven met een zo ijl en
kruidenrijk mogelijke vegetatie (bron: Alterra 1753, 2009)

■

J aarlijks bemesten is niet noodzakelijk voor het in stand houden
van geschikt weidevogelgrasland. Een frequentie van eens per 3
tot 6 jaar kan in zeer natte gebieden volstaan mits de pH van de
bodem niet onder de 5 komt (bron: HHS Noorderkwartier, 2012)
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goed kuikenland is een bemesting van maximaal 100 kg
stikstof nodig, dus maximaal ongeveer 25 ton drijfmest of 15 ton
vaste stalmest (bron: CLM rapport 646-2006)
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Wat heeft een weidevogel nodig?
Eigenlijk is de groep weidevogels te divers om als een groep te
zien. Want er zijn veel verschillende weidevogels. Een Kievit heeft
andere biotoopeisen als een Tureluur, of een Slobeend, of een
Veldleeuwerik. In dit document ga ik uit van de bekendste soorten:
Kievit, Tureluur, Grutto en Scholekster. Voor andere soorten (de
eenden, Veldleeuwerik, Patrijs) kunnen later nog toevoegingen
volgen.

Bemestingsadvies : rond plas-dras delen 5-10 ton/ha/jr. vaste
mest om hier gedurende het hele jaar een ijle, korte en mogelijk
kruidenrijke grasgroei te krijgen. Later in het jaar zal deze zone
dienen als kuikenland. In de percelen waar in het vroege voorjaar
geen plas-dras situatie is kan een bemesting plaatsvinden van
maximaal 20 ton/ha/jr. stalmest of 10-15 ton/ha/jr. drijfmest om een
optimaal bodemleven te ontwikkelen.
Nestperiode (maart-april-half mei)
In deze periode kiezen vogels een nestplaats en bouwen daar hun
nest. Voor een deel is die keuze gebaseerd op gewoonte, voor een
deel op basis van de staat van onder andere het grasland. Over het
algemeen houden weidevogels in bij de keuze van een nestplaats
van kort gras, omdat er dan veel overzicht is. Kievit broedt zelfs op
kaal land, Grutto houdt van iets hoger gras.

Relatie met bemesting: Dit soort percelen zijn door het langdurig
stilstaande water gevoelig verlaging van de bodemzuurgraad onder
pH4,5 en daardoor verruiging met bv pitrus. Om dit te voorkomen
kan worden bekalkt, maar dit is in veengebied niet wenselijk omdat
het veen dan extra snel verbrandt. Bemesting is een betere manier.
Echter, te veel bemesting (ook in het voorgaand najaar) heeft
weinig zin omdat het natte gras maar langzaam voedingstoffen
opneemt. Een ruime bemesting van dit soort percelen zal daarom
leiden tot veel ongewenste uitspoeling naar het water. Bovendien

Jongenperiode (mei-juni-juli)
In deze periode veranderen de biotoopeisen van weidevogels sterk.
Er moeten jongen worden groot gebracht en die hebben vooral
dekking en veel voedsel nodig. Voedsel wat in tegenstelling tot de
ouders niet uit bodemfauna bestaat, maar uit insecten die op gras,
mest en kruiden leven. Uit onderzoek is gebleken dat niet te lang,
ijl, kruidenrijk gras in mei zeldzaam is in Nederland. Bovendien is
gebleken dat de achteruitgang van weidevogels vooral te wijten is
aan het feit dat er te weinig jongen groot worden.
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Vroeg voorjaar (feb-maart)
In deze periode arriveren de meeste weidevogels. Wat ze nodig
hebben is eten en rust. Ze verzamelen zich dan ook vooral in natte
percelen waar het bodemleven goed bereikbaar is en waar het in
grote plassen veilig slapen is.

Relatie met bemesting: In de loop van de nestperiode zal het gras
gaan groeien. Er is niet aangetoond dat langzame grasgroei de
nestperiode nadelig beïnvloedt, snelle grasgroei (door ontwatering
en bemesting) kan echter wel zorgen voor problemen. Soms
worden nesten vrijwel onbereikbaar door zeer dichte en hoge
grassen. Ook blijven nesten in te hoog gras erg nat en koud.
Bovendien zal gras dat snel groeit vaak nog tijdens de nestperiode
moeten worden gemaaid om omvallen en verrotting te voorkomen.
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De biotoopeisen van weidevogels veranderen in de loop van het
seizoen. Omdat bemesting van percelen veel invloed heeft op de
weidebiotoop in het voorjaar, worden hieronder de verschillende
eisen genoemd:

zullen op en rond percelen waar veel vogels in het voorjaar eten
doorgaans ook veel nesten te vinden zijn, en later veel jongen.
Te snelle grasgroei later in het voorjaar door veel mest is ook dan
ongewenst (zie onderstaand).
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Tegenstelling voedselproductie-weidevogels?
Vanuit hun vak als voedselproducent willen veel agrariërs die de
gronden pachten graag vrij veel (drijf )mest opbrengen met als doel
een hoge grasopbrengst. Natuurbeheerders hebben van oudsher
juist de neiging geen of heel weinig mest aan te brengen, om een
gevarieerder en natuurlijker weiland te creëren. Niet zelden leidt dit
echter tot verruiging van het weiland, waarbij pitrus en soms riet
de overhand krijgen. Weidevogels zijn gebaat bij een middenweg:
grazig, bloemrijk grasland. Hoe dit te realiseren is per gebied anders.
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Relatie met bemesting: Om in mei percelen te realiseren waar jonge
weidevogels kunnen leven moet er spaarzaam bemest worden.
Te veel mest in combinatie met drainage van percelen geeft de
volgende problemen voor jonge weidevogels:
t e dicht gras om in te schuilen en te foerageren
eenvormige grasmat, weinig soorten en alles gelijke lengte
■ weinig kruiden, dus weinig insecten
■ eerste maaibeurt komt op het moment dat veel
weidevogelnesten nog maar net uit zijn en de jongen dus
kwetsbaar
■
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■

Om deze problemen te voorkomen moet dus vooral de snelle
grasgroei worden vermeden. Dit zorgt er voor dat kruiden en
andere grassoorten een kans krijgen, er laat gemaaid wordt en dat
er dus rust, voedsel en dekking is voor de jongen. Overigens speelt
in dit proces ook de nog in de grond aanwezige stikstof en het
waterpeil een rol. Bemesting kan in deze periode alleen spaarzaam
plaatsvinden na opzoeken en beschermen van nesten of jonge
vogels.
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 e relatie tussen gebruiksintensiteit en de kwaliteit van
D
graslanden als foerageerhabitat voor gruttokuikens. Alterra
rapport 1753; 2008
■ De Levende Natuur - jaargang 107 – nummer 3: Betekenis van
waterpeil en bemesting voor weidevogels
■ Wormenland en Vliegjesland; CLM 646 – 2006
■ Waterkwaliteit, mestgift en weidevogels Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier; 2008
■ Vaste mest voor weidevogelreservaten; JPMA Rapportnummer:
20100503; 2010
■ Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en
beheer, A en W, 2014
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Meer lezen?
Vogelbescherming heeft interessante sheets uitgegeven over
weidevogelzaken. Meer wetenschappelijke verdieping is te vinden
in de volgende rapporten:
■
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