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Samen doen we het beter

D e grondwaterstand is een belangrijke factor voor weidevogels. In het algemeen vertonen 
fouragerende (maart) en broedende (april) weidevogels voorkeur voor vochtige tot natte 

graslanden. Belangrijk daarbij is dat waterpeil en graslandbeheer sterk aan elkaar zijn gekoppeld.

Weidevogels 
en peilbeheer

Koppeling waterpeil 
en graslandbeheer
Een weidevogelgebied, dat een thuis 
biedt aan zowel algemene (kievit en 
grutto) als zeer kritsche weidevogels 
(o.a. kemphaan), heeft een voorjaar-
grondwaterstand (eind maart/begin 
april) van 0-20 cm beneden het maaiveld 
(–mv), met hier en daar plas-dras. Goede 
gruttogebieden hebben in diezelfde 
periode een voorjaarsgrondwaterstand 
van 20-40 cm –mv. In de loop van het 
voorjaar mag het grondwater niet ver-
der wegzakken dan zo’n 50-60 cm –mv. 
Deze waterstanden zijn vuistregels die 
stammen uit onderzoek in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. In dat 
onderzoek is niet altijd duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen het waterpeil op 
zich en het beheer. Beide factoren han-
gen in de praktijk samen: een lager peil 
maakt - door een hogere graslandpro-
ductie en verbeterde draagkracht in het 

voorjaar - intensiever beheer mogelijk. 
Omgekeerd: met een hoger waterpeil zal 
de grasgroei later op gang komen, waar-
door tijdens de uitkomst van de grut-
tojongen de structuur van het gras meer 
open is. In dit gras kunnen de jonge 
grutto’s zich beter voortbewegen en 
bescherming en voedsel vinden dan in 
een te dichte grasmat. Kortom: waterpeil 
en graslandbeheer zijn sterk aan elkaar 
gekoppeld en dat maakt het lastig deze 
twee los van elkaar te zien.

Uit recent onderzoek blijkt dat hogere 
waterpeilen (tot ca. 40 cm -mv) gekop-
peld aan een goed beheer meer weidevo-
gels, met name meer grutto’s, opleveren 
in hoge dichtheden. Ook zijn er gebie-
den in Fryslân waar soorten als kievit, 
grutto en tureluur stabiele populaties (in 
lagere dichtheden: 15-35 grutto broed-
paren/100 ha) kunnen bereiken met 
(sloot)waterpeilen tot 80-100 cm–mv,
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Doelsoorten Grondwaterstand april Grondwaterstand mei/juni

grutto, kievit, tureluur, scholekster 20-40 25-45

zeer kritische soorten 0-20 + plasdras  maximaal 50-60



mits er een goed (mozaiek)beheer 
plaatsvindt. 

Een aantal zeer kritische soorten (kemp-
haan, watersnip, slobeend, zomertaling) 
stellen strengere eisen aan het water-
peil. Voor vestiging op grasland hebben 
deze soorten een sterke voorkeur voor 
water in het maaiveld. Het lijkt er dus 
op dat grutto’s en tureluurs ten aanzien 
van waterpeil minder kritisch zijn dan de 
eerder genoemde soorten. In de tabel 
staat een overzicht van de optimale 
grondwaterstanden.

Regenwormen voor vol-
wassen vogels
De grondwaterstand heeft voor-name-
lijk een indirect effect op de weide-
vogels, namelijk via de intensiteit van 
gebruik, zoals hierboven is beschreven, 
en via het voedsel. Ook heeft grond-- 
watertand invloed op de vegetatiestruc-
tuur, maar dat blijft hier buiten beschou-
wing. Regenwormen (en emelten) vor-
men het stapelvoedsel van de grutto en 
andere steltlopers als kievit, scholekster, 
watersnip en tureluur. De grondwater- 
stand heeft een belangrijke invloed 
op de vochttoestand van de bovenste 
bodemlaag. Deze vochttoestand en de 
pH zijn belangrijke factoren voor de 
dichtheid aan regenwormen. De vocht-
toestand beïnvloedt ook de bereikbaar-
heid van de regenwormen. De grutto 
haalt met zijn lange snavel de regenwor-
men alleen uit de bovenste 10 cm van de 
bodem. Door uitdrogen kruipen regen-
wormen naar beneden én wordt de 
indringingsweerstand van de toplaag 
voor hun snavels groter. De mate van 

uitdrogen wordt mede bepaald door 
capillaire opstijging vanuit het grond-
water. Hoe hoger het grondwater staat, 
hoe meer capillaire opstijging om de 
verdamping te compenseren. Klei en 
klei-op-veen hebben een sterke capil-
laire opstijging. Misschien is dit de reden 
dat de bovenste bodemlaag ook bij lage 
grondwaterstanden en in combinatie 
met een buitje op zijn tijd voldoende 
vochtig blijft en regenwormen beschik-
baar blijven voor de weidevogels.

Ongewervelde dieren voor 
kuikens
De grondwaterstand beïnvloedt ook de 
voedselsituatie van kuikens. Een droge-
re bodem herbergt meer ongewervelde 
oppervlaktedieren (insecten, spinnen) 
dan een natte bodem. Een natte bodem 
leidt echter door vertraagde groei tot 
een opener vegetatie in de kuikenpe-
riode (eind mei/begin juni), waardoor 
ongewervelde dieren die in de vegeta-
tie leven (dus boven de bodem) beter 
beschikbaar zijn. Het is niet precies 
bekend wat een kritische grondwater-
stand is, maar bij een grondwaterstand 
van 45 cm beneden het maaiveld komt 
meer oppervlaktefauna voor dan bij 15 
cm beneden het maaiveld. Maar bij een 
hoog peil (0-25 cm beneden maaiveld) 
is voor gruttokuikens meer prooi bereik-
baar in de vegetatie dan bij een laag peil 
(50-110 cm beneden maaiveld). Op basis 
van deze beperkte gegevens nemen we 
voorlopig aan dat een optimale voedsel-
situatie voor weidevogelkuikens in de 
periode half mei/begin juni een grond-
waterpeil heeft van 25-45 cm beneden 
het maaiveld.
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