
Boeren en weidevogelbeschermers 

in het werkgebied van de 

Agrarische Natuurvereniging De Amstel 

 

 

Amstelveen, 11 februari 2018 

 

Beste weidevogelvrienden, 

 

Seizoen 2018 komt er aan! Het eerste ei is er nog niet maar de kieviten staan (nog niet ‘op kleur’) al 

te wachten in het land. Als het iets warmer wordt, kan het opeens snel gaan. Het wordt dus tijd voor 

onze traditionele startavond. Deze vindt plaats op: 

 

Vrijdag 23 maart 2018 

in Wijngaard De Amsteltuin, Langs de Akker 5 

in Amstelveen. 

 

Vergunningen, administratieboekjes en merkstokken liggen klaar. Verzoek is om direct na elk veldbe-

zoek de gegevens in te voeren via de website www.weidevogelbescherming.nl. Tevens de oproep om – 

als je het nog niet deed – ook waarnemingen van  erfvogels in te voeren via de website.  

 

Programma na de pauze: 

 

Boeren, wormen en (weide)vogels 

 

door Jeroen Onrust, Rijksuniversiteit Groningen 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens ANV De Amstel en de Werkgroep Weidevogelbescherming van IVN Amstelveen, 

 

Cees Lambalk/Aad van Paassen 

http://www.weidevogelbescherming.nl/
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Startavond Weidevogelbescherming Amstelland 2018 

 

Plaats: Wijngaard De Amsteltuin, Langs de Akker 5 te Amstelveen 

 

 

Programma Vrijdag 23 maart 2018 

 

20.00  Opening en welkom 
 

20.10 Resultaten 2017  
 

20.45 Indeling, werkwijze en presentjes 2018 
 

21.00 Pauze  
 

21.15 Boeren, wormen en weidevogels, wat hebben die met elkaar? 

 Jeroen Onrust, Rijksuniversiteit Groningen (zie bijlage) 

  

22.30 Sluiting 
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Bijlage: Boeren, wormen & vogels 

 

 

In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van 

weidevogels. RUG-onderzoeker Jeroen Onrust onderzocht de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels. Hij 

concludeert dat de rol van rode wormen wordt gehinderd door uitdroging en een gebrek aan ruige stalmest. Zijn bevindin-

gen zijn van belang voor het natuurinclusief boeren. Op 15 december 2017 verdedigde hij zijn proefschrift aan de Campus 

Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden. 

 

Jeroen Onrust onderzocht hoe het graslandbeheer van melkveehouders de regenwormen in de grond en de toegang van 

weidevogels tot die wormen beïnvloedt. Daarnaast onderzocht hij welke ecotypen regenwormen belangrijk zijn voor wei-

devogels. Onderscheidend naar kleur duidt hij de twee ecotypen - detritivoren (dood-organisch-materiaaleters) en geofagen 

(aarde-eters) - aan als respectievelijk rode en grijze wormen. "Rode wormen zoeken aan het oppervlak naar voedsel en grij-

ze wormen blijven altijd onder de grond", zegt Onrust. 

 

De kievit spelen 

Zichtjagende weidevogels als de kievit speuren naar wormen 

tussen het gras. Om de toegang van dergelijke vogels tot regen-

wormen te meten nam Onrust daarom geen bodemmonsters, 

maar ontwikkelde een nieuwe methode: "Ik moest als het ware 

een kievit spelen, dus heb ik een kar gemaakt waar ik met mijn 

buik op lag en die ik met de benen voortbewoog. Zo heb ik de 

wormen geteld die ik op de grond zag." Daarbij haalde Onrust 

menig nachtje door, want regenwormen komen alleen 's nachts 

omhoog. "Dat was heel rustgevend", lacht hij. "Kieviten, goud-

plevieren en andere zichtjagende weidevogels zijn 's nachts het 

meest actief. Ik hoorde de vogels meer dan ik ze zag, of ze vlo-

gen vlak voor me op als ik er aan kwam op mijn buikkar." 

 

Uitdroging 

Onrust ontdekte dat de hoeveelheid rode wormen aan de oppervlakte afhankelijk is van de mate van uitdroging van het land 

en de bemesting. "Voor weidevogels is vooral droogte het probleem", zegt hij. "Als de bodem vochtig blijft, dan blijven de 

wormen ook actief en hebben de vogels geen probleem. Maar zodra de bodem uitdroogt, gaan de rode wormen in rusttoe-

stand en komen ze niet meer aan de oppervlakte. Uiteindelijk wordt de bodem ook zo hard dat een tastjager als de grutto er 

niet meer met zijn snavel door kan prikken." 

 

Verstoring bodem 

Ook voor de boer is een uitgedroogde bodem niet fijn, want daarin zijn wormen inactief en staat de hele vruchtbaarheidscy-

clus stil. Experimenten met een hoger grondwaterpeil brachten niet altijd het gewenste effect. Onrust: "Waarschijnlijk heeft 

dat te maken met de verstoring van de bodem. Door bewerkingen als mestinjectie, ploegen en machinaal doorzaaien ver-

liest de bodem zijn sponswerking, met als gevolg dat het water in de toplaag niet wordt vastgehouden." 

 

Ruige stalmest 

Het zijn vooral de rode wormen die organisch materiaal aan de oppervlakte verzamelen en in de grond brengen. Juist rode 

wormen zijn als biobouwers (ecosystem engineers) belangrijk in het ecosysteem van het grasland. Maar deze detritivoren 

doen het steeds slechter, voornamelijk omdat boeren overwegend drijfmest uitrijden. "Ruige stalmest, met daarin uitwerp-

selen maar ook stro, is zeldzaam geworden, terwijl dat het belangrijkste voedsel voor rode wormen is", zegt Onrust. "Ze 

moeten echt het grove organische materiaal zoals strootjes en blaadjes hebben. Met drijfmest kunnen ze niet zoveel." Al 

met al zijn de bevindingen van Onrust ook van belang voor ‘natuurinclusief boeren’, dat momenteel in de belangstelling 

staat. 

 


