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Bodemleven als voedsel voor 
weidevogels in Uitkerkse Polder

• Vierhoek Blankenberge – Wenduine – Nieuwmunster –
kruispunt Copsweg met Blankenbergse dijk.

• 1200 ha natuurgebied.

• > 650 ha in beheer.

• Europees beschermd.

• Vlaams beschermd.

• Ankerplaats.

• Grote erfgoedwaarde.

De Uitkerkse Polder

• Laaggelegen komgrond
2m à 3m boven zeeniveau.

• Zeeklei op laagveen.

• Zeer waterrijk.

• Hoofdzakelijk grasland.

• Ziltig karakter.

Uitkerkse Polder =

• Grutto: -80%

• Scholekster: -50%

• Slobeend: -50%

• Kievit: -30%

• Graspieper: -30%

• Veldleeuwerik: -95%

West Europese daling weidevogels

Evolutie broedpopulatie Kievit
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• Intensivering landbouw.

• Europees landbouwbeleid.

• Sterke afname insecten.

• Klimaatverandering.

• Verdroging.

• Verdwijnen van historisch 
permanent grasland.

Oorzaken?

• Op Europees Vlak:
Herziening landbouwbeleid.

Aanpak klimaatopwarming.

• Op lokaal vlak:
Waterbeleid.

Voedselaanbod.

Oplossingen?

Oogjagers:

• Grote ogen.

• ‘s Nachts actief.

• Korte snavel.

Tastjagers:

• Lange snavels met 
tastorgaantjes.

Voedsel: tast- en oogjagers?

• Anecic:
Leven in verticale gangen 
en komen aan 
oppervlakte om voedsel 
te zoeken en in hun 
gangen mee te trekken.

• Epigeic:
Leven in de toplaag of de 
compostlaag van de 
bodem.

• Endogeic:
Leven in de minerale 
bodem.

In de studie 2 groepen:

• detritivores (rode wormen)
Komen aan de oppervlakte.

• geophages (grijze wormen)
Blijven in de bodem.

Wormen.

• In de toekomst:  
raamakkoord tussen 
landbouw en natuur.

• Wat doen we nu?

Opstuwingen.

Zonnepompen.

Waterbeleid 

• Voldoende hoog waterpeil in de winter  reserve.

• Hoger waterpeil in winter dan zomer.

• Waterpeil ± 20cm onder maaiveld.

• Vochtige bodem = actieve wormen.

• Voldoende vocht noodzakelijk voor zuurstofopname 
wormen via huid.

• Vochtige bodem  doordringbaar voor snavels.

Vochtige omgeving = veel wormen
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Grutto’s 2018

• Doctoraatsstudie van Jeroen Onrust.
Universiteit Groningen 2017.

• Wordt in veel weidevogelreservaten 
in Nederland gebruikt.

• Positieve invloed op bodemleven en
water- en luchthuishouding in bodem.

Voedselaanbod: stalmest? 

• Bemesting is historisch onbespreekbaar in 
natuurbehoudmiddens.

• Waarom?
Overbemesting.

Verlies aan fauna en flora.

Vervuiling waterlopen, poelen.

Uitstoot van o.a. ammoniak, …

Voedselaanbod verhogen?

Geposteerde stalmest

• Bevordering 
bodemleven.

• Bodemvochtigheid.

• Begroeiing.

• Controleerbaar.

Gier en kunstmest
• Weinig invloed op 

bodemleven.

• Droogt bodem uit.

• Moeilijker 
controleerbaar.

Stalmest ≠ gier en kunstmest

Graslandvoedselweb 1950 < - > 2017

• Stalmest zorgt voor 2,5 
keer meer rode wormen 
aan de oppervlakte.

• De stalmest lokt rode 
wormen uit de grond.

• Oogjagers profiteren het 
meest.

• Stalmest zorgt dat bodem 
langer vochtig blijft.

• Stalmest zorgt voor meer 
bodemleven en insecten.

Stalmest
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• Veel rode wormen = veel voedsel = weidevogels in 
topconditie voor broedtijd.

• Lichte gift stalmest (20 ton/ha) half maart.

• Honger lokt rode wormen naar oppervlakte.

Beschikbaarheid van wormen.

• Kievit eet 19,60g/dag.

• Grutto eet 25,72g/dag. 

Oogjager < - > tastjager

• Grutto: dag 1: 28 gram

• na 4 weken : 200 gram

• 10.000 insecten/dag 

• Tot 2 weken: moederwarmte 
nodig

• Kievit: dag 1: 18 gram

• na 5-6 weken: 160 gram

• 4000 insecten/dag

• Minder dan 15°
moederwarmte nodig

Ruige stalmest = meer insecten

• Bodemleven. 

• Bodemvochtigheid.

• Begroeiing.

• Weidevogels e.a.

• Meer biodiversiteit.

Lichte gift stalmest = positief!

• Enkel hoge weiden (in 
blokken) buiten VEN.

• Niet in hooilanden en 
zilte graslanden.

• Niet in graslanden met 
veel microreliëf.

• Min. 2 m van sloot of 
poel.

Waar bemesting?

• Op een verantwoorde manier 
ook in het VEN-gebied in 
weidevogelgebieden.

• Controle.

• Monitoring.

• Samenwerking Natuurpunt en 
Mestbank.

Dit is toekomstmuziek


