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Snorrende
korenbouten

I

n landgoed Oranjewoud bij Heerenveen snorren libellen boven de
gracht die het landgoed doorsnijdt. Blauwe libellen met een
kort, breed gebouwd lijf. Er lijken
rijpdruppeltjes op ze te parelen. Ik
houd ze voor oeverlibellen, want die
zie ik vaak; ze zijn algemeen en niet
schuw.
Maar dankzij foto’s zie ik thuis
dat het geen oeverlibellen zijn, maar
daarop lijkende bruine korenbouten.
Die hebben net zo’n breed, gedrongen lijf, en zijn eveneens berijpt
blauw, met zwarte bovenrug en
kont. Maar hun ogen zijn nog blauwer dan die van oeverlibellen en anders dan oeverlibellen hebben ze
schaduwvlekjes aan het begin en
uiteinde van hun vleugels.
Die vrouwtjes zijn de reden dat
deze blauwe libellen bruin worden
genoemd. De vrouwtjes zijn bruin.
Het gebeurt niet vaak dat een soortnaam uitgaat van de vrouwelijke
verschijning, en in die zin zou je ze
geëmancipeerd kunnen noemen.
Dat geldt overigens niet voor hun
gedrag, waarin de mannen net zo dominant als andere libellensoorten
achter de vrouwen aanjagen. Het
mannetje grijpt een vrouwtje in
haar nek en laat pas los nadat ze toegeeft, dat wil zeggen haar lijf naar
voren buigt en ’s mans donatie in
ontvangst neemt, waarna ze onder
zijn begeleiding eitjes afzet op waterplanten.
Libellenkenners herken je doordat ze het over een libel of over libellen hebben. Niet-kenners hebben het over een libelle of over libelles. Het lijkt een irrelevant verschil.
Dat dacht ik ook, tot ik het
boek Jong & Wild schreef, over de natuur van Flevoland. In Almere werden toen Libelledagen georganiseerd
en bijna was ik erheen gegaan.
Libellen hebben multifocale
ogen, die naar boven verziend zijn
om een boomvalk of andere vijand
te zien aankomen, en naar beneden
bijziend om een prooi te ontdekken.
Ze jagen op kleine insecten. Bruine
korenbouten zitten graag op een
blad of tak en willen begroeid water.
Oeverlibellen waarderen zandige oevers als zitplaats.
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Natuurbeheer reportage
De Rekenkamer concludeerde vorig jaar dat de
miljoenen die naar weidevogelbeleid gaan, verspild geld
is. De grutto staat immers nog steeds in zijn achteruit.
Maar dat is dan buiten de succesvolle projecten
gerekend, zeggen weidevogelbeschermers
Mark Kuiper en René Faber.

tekst Rob Buiter

H

et is een cruciale
dag voor melkveehouders die aan
weidevogelbescherming doen.
Een belangrijk
deel van de subsidies die de provincies geven voor
agrarisch natuurbeheer, stellen als eis dat er niet vóór 15 juni
gemaaid wordt. Vanaf vandaag zullen er dus
heel wat extra tractoren uitrijden, om eindelijk die voor de koeien zo belangrijke ‘eerste snede’ van het land te halen.
“Dit jaar gaat de grasgroei vrij goed”, ziet
weidevogelbeschermer René Faber, wanneer hij door het weidevogelgebied in het
westen van de provincie Utrecht loopt. “De
schrale, voedselarme, maar kruidenrijke
percelen staan er nog goed bij voor de weidevogels.”

In andere, meer groeizame jaren is dat wel
eens anders, weet Faber. “Die eis van niet
maaien tot 15 juni is op sommige stukken
land lastig houdbaar”, zegt hij. “Het gras
groeit tegenwoordig zó hard, dat het rond 15
juni te lang kan zijn. Dan gaat het gewoon
platliggen en wordt het voor de koeien
steeds minder voedzaam. Een boer krijgt
daar natuurlijk buikpijn van, maar een gruttokuiken heeft er ook helemaal niets aan.
Dat lange gras is geen doorkomen aan.”
In het Agrarisch Collectief ‘Rijn, Vecht
en Venen’ probeert Faber als weidevogelcoordinator samen met de boeren dan ook
maatwerk te leveren. “Voor succesvol weidevogelbeleid moet je spelen met een mix
van lang en kort gras, met bijvoorbeeld begrazing direct naast ‘15 juni-land’, of met
eerder maaien waar dat veilig kan.”

Bruto territoriaal succes
Dat maatwerk doet de grutto’s meetbaar
goed in het gebied van Rijn, Vecht en
Venen. Daarin zijn driehonderd boerenbedrijven uit de westelijke helft van de provincie Utrecht vertegenwoordigd. Faber: “Ruim
de helft van deze boeren doet aan weidevogelbeheer. We tellen daar al zes jaar hoeveel

grutto’s rond eind mei alarm slaan als wij
het land in lopen.”
Dat alarm betekent dat de ouders nog
jongen te verdedigen hebben. “Je weet dan
natuurlijk niet precies hoevéél kuikens er
nog van de – meestal vier – eieren over zijn,
maar als je het percentage alarmerende
grutto’s berekent op het aantal vogels dat in
april zit te broeden, dan heb je toch een
houvast. Als ik dat zogeheten ‘bruto territoriaal succes’ van de afgelopen zes jaar op een
rijtje zet, dan zie ik een voorzichtig stijgende lijn in ons gebied!”
In het werkgebied van Rijn, Vecht en
Venen werden vijf jaar geleden in april ruim
elf nestelende gruttopaartjes geteld op iedere honderd hectare. Een ruime maand later
waren daar nog acht alarmerende ouderparen van over: een succes van bijna 70 procent. Dit jaar waren er van de twaalf nestelende paren in mei nog bijna negen over:
ruim 70 procent. Iets meer grutto’s dus, met
ook meer broedsucces.

Subsidies
In het rapport Waar is de grutto? trok de Rekenkamer vorig jaar een andere conclusie dan Faber. Weidevogelbescherming
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De grutto kán wel
geholpen worden

Gruttopaar bij een nest met een nestbeschermer. FOTO BUITEN BEELD

werkt niet, stelde de Rekenkamer. De subsidies gingen van 4,2 miljoen euro in 2001
naar 33,4 miljoen in 2020 en in diezelfde
tijd halveerde het aantal Nederlandse broedparen van de grutto tot minder dan dertigduizend.
Het meeste geld ging in die jaren op aan
steun voor nestbescherming. En dat is volgens de Rekenkamer één van de minst effectieve maatregelen. Wél effectief is het
verhogen van het slootpeil, de aanleg
van greppeltjes en verhoging van de grondwaterstand, maar dat wordt dan weer weinig toegepast.

Weidevogelboeren
Weidevogelbeschermers als Faber staan
sindsdien op hun achterste benen. Uit alle
hoeken van de Nederlandse veenweiden komen ze met voorbeelden van initiatieven
die wél werken. In een overzicht van het
Friese weidevogelbeleid tussen 2014 en
2020, in De Levende Natuur, schetst ook
Ernst Oosterveld van onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga een genuanceerder
beeld.
Ja, ook in gebieden waar actief aan weidevogelbescherming wordt gedaan, loopt

het aantal grutto’s en andere weidevogels
nog steeds terug. Toch gaat het daar duidelijk minder hard dan in gebieden waar niets
wordt gedaan. In plaats van de maatregelen
als zinloos overboord te zetten, stelt Oosterveld dan ook voor om de inspanningen
juist op te voeren. Effectief beleid vraagt
om méér moeite en geld, niet om minder
geld, want het doet wel degelijk iets.
Weidevogelbeschermer Mark Kuiper, die
als coördinator werkt voor onder andere
de ‘weidevogelboeren’ in de polder Ronde
Hoep bij Ouderkerk en de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen, is het van harte eens
met die oproep van Oosterveld. “In de Bovenkerkerpolder had dit jaar bijna 70 procent van de paartjes eind mei nog jongen te
verdedigen. Vorig jaar was dat zelfs bijna 90
procent. Dat is ruim meer dan je nodig hebt
om de populatie op peil te houden. Wij denken dan ook dat de Bovenkerkerpolder een
‘bron’ is geworden voor grutto’s in de wijdere omgeving.”

Let op de vos
Maar ook Kuiper benadrukt dat dit niet vanzelf gaat. Naast uitgekiend beheer van het
grasland, wordt in deze polder ook de vos

‘beheerd’, zoals hij dat wat eufemistisch uitdrukt.
“Er worden in dit gebied vossen geschoten om de predatie onder controle te houden. Daarnaast hebben we drie grote rasters
van stroomdraad aangelegd, rond 60 hectare weidevogelland, om grote predatoren uit
het gebied te houden. Dat scheelt aanzienlijk in de aantallen jongen en eieren die tussen de kaken van een vos eindigen.”
“Deze voorbeelden uit de gebieden van
Faber, Kuiper en andere succesvolle weidevogelbeschermers laten zien dat het dus wél
mogelijk is”, beaamt ook de Wageningse hoogleraar natuurbeheer David Kleijn.
“Maar ook de Rekenkamer legt natuurlijk
wel een vinger op een gevoelige plek, want
gemiddeld genomen gaat het ondanks alle
inspanningen en geld nog steeds achteruit.”

Pappen en nathouden
In verreweg de meeste gebieden is het beheer onvoldoende om de achteruitgang te
stoppen, ziet ook Kleijn. “De landelijke
gruttopopulatie gaat jaarlijks nog met
4 procent per jaar achteruit. Die constatering van de Rekenkamer kan je natuurlijk
niet negeren.”

De grote vraag is volgens Kleijn waarom het
in de meeste gebieden niet lukt, terwijl
mensen als Faber en Kuiper wel succes rapporteren. “In veel gebieden worden niet voldoende harde keuzes gemaakt voor grutto’s
en andere weidevogels. In de gebieden waar
het wel goed gaat, zie je dat de beschermers
met alle factoren bezig zijn. Met voldoende
openheid van het landschap, hoog waterpeil, predatie, maaibeheer, communicatie
met omwonenden.”
“In de gebieden waar het niet goed gaat
zie je dat er hooguit wat maaibeheer en
nestbescherming wordt uitgevoerd, meer
niet. Maar met alleen pappen en nathouden
kom je er niet. In de gebieden waar het goed
gaat, zoals de Bovenkerkerpolder, WestUtrecht, maar ook het Eemlandreservaat en
de Eilandspolder, worden harde keuzes gemaakt en hebben de beheerders ook de middelen om die keuzes uit te voeren.”
“Er is zeker een toekomst voor de grutto
in Nederland”, concludeert Kleijn. “Of het
een handjevol zal zijn in een paar laatste reservaten, of een substantiëler aantal in
het boerenland, dat hangt af van de wil van
mensen om te kiezen voor en te investeren
in weidevogels.”
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