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Als ik na een toetsweek nog moet nakijken en de poes voor de 
derde keer naar de dierenarts moet en mijn kinderen nog steeds 
op zomertijd wakker worden of ’s nachts hun bed onderkotsen en 
mijn tegenstander van een potje waterpolo stiekem niet zijn na-
gels heeft geknipt, dan ben ik altijd nog blij dat ik geen kerstboom 
op een middelbare school ben. Als kerstbomen op middelbare 
scholen konden twitteren... ‘@AbusedChristmastree: gisteren 
drie keer omgegooid, piek gebroken. #wetoo.’

En dan zijn kerstbomen echt geen aanstellers hè? Eerst doen ze 
hun best om minimaal tien jaar te groeien in de kerstboomkwe-
kerij. Dan zaagt een onderbetaalde Pool ze met een motorzaag van 
hun stronk, stopt ze in een nylon netje en hoppa, op transport 
naar een mislukte bloemist die dankzij de kerstbomenhandel net 
genoeg bijschnabbelt om zijn twee weken vakantie naar een all-
inclusive-resort te kunnen bekostigen. En een schuldgevoel dat 
kerstbomen daarbij hebben, want in hun leven hebben ze toch 
een partij landbouwgif over zich heen gekregen. Kerstbomen be-
lasten het milieu meer dan het privévliegtuig van Prins Bernhard 
Junior. Daar hoor je ze dus nooit over, maar dat terzijde.

Ondanks leerlingen hebben we dit jaar toch weer een kerstboom 
op school. Ik wil mijn leerlingen niet op een idee brengen, maar 
een van de meest legendarische momenten was toch dat we de 
boom op een middag opeens zonder ballen aantroffen. Een Li-
sanne uit de derde klas, onder docenten nog steeds bekend als dé 
Lisanne, had de ballen in een spijbeluurtje uit de boom gehaald. 
Vervolgens stopte ze bij alle leerlingen waar ze maar kon onge-
merkt een kerstbal in hun tas. ‘Goede vrienden’ van Lisanne kre-

gen er drie. Toen Jan in de les zijn biologieboeken uit zijn tas 
haalde en er een regen van kerstbalsplinters uit zijn tas kwam, zat 
hij vrij kort daarna op het kantoor van de afdelingsleider te ver-
klaren dat hij toch echt niet wist hoe die ballen in zijn tas waren 
gekomen. Jaja, jongetje. En de andere dertig kerstballen zitten ze-
ker in je kluisje?

Toen de derde leerling met een kerstbal in zijn tas naar de afde-
lingsleider werd gestuurd, begon er iets bij hem te dagen. Uitge-
breid speurwerk leverde wegens gebrek aan getuigen niets op. 
Maar op de plaats delict trof hij Lisanne aan die theatraal be-
droefd de kale kerstboom aanschouwde en haar afkeur uitsprak 
over de onverlaten die de mooie boom zo hadden toegetakeld. Uit-
eindelijk verlulde ze zich toen ze vertelde dat ze John verdacht, 
omdat hij de meeste kerstballen in zijn tas had. En John was nog 
niet gesnapt, dus hoe kwam Lisanne aan deze daderkennis? Tij-
dens het dagje schorsing dat volgde, niet haar eerste, is Lisanne 
druk papieren kerstballen gaan knutselen in het handvaardig-
heidslokaal. Onder toeziend oog van de afdelingsleider heeft ze de 
boom weer netjes aangekleed. Maar toen de leraren de volgende 
ochtend de school binnenliepen en op weg naar de koffiepot langs 
de boom liepen, zagen ze fier een erecte papieren penis in de top 
van de boom staan. 
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Jaja, jongetje. En de andere dertig kerstballen 
zitten zeker in je kluisje?

De kritische ondergrens bij weidevo-
gels nadert snel. In 2016 zijn we-
derom grote verliezen van de grutto 
vastgesteld. Zware predatie speelt 
een hoofdrol in die graslanden waar 
grutto’s nog tot broeden komen. Voor 
conservatieve vogelbeschermers 
heeft predatiebeperking geen priori-
teit. Zij gokken op voortzetting van 
de vrijwillige inzet van boerenbe-
heer. Echter na 40 jaar onderzoek en 
weidevogelbeheer gaat het slechter 
dan ooit. Tijd voor een gecombi-
neerde aanpak.  
In de afgelopen 6 jaar is door vogelon-
derzoekers (Sovon, 2017) berekend 
dat er veel minder grutto’s uitvliegen 
dan de 13.000 die jaarlijks nodig zijn 
om de populatie op peil te houden. 
Laat staan om deze uit te breiden. 
Nog geen 4000 uitgevlogen jongen in 
2016. En dit is al jaren gaande. Van 
120.000 broedparen naar 33.000 paar 
in 40 jaar tijd. Het geringe nest- en 
broedsucces blijkt de bottleneck, ver-
oorzaakt door intensieve landbouw 
en predatie. Onderzoek van de Uni-
versiteit van Groningen (2017) laat 
ook zien dat het niet zit in de overle-
ving van adulte vogels, maar in die 
van de eieren en kuikens. Predatie 
drukt een zware stempel op de gebie-
den waar grutto’s nog wel tot broe-
den komen. In grote lijnen zijn het de 
zoogdieren die de eieren roven en de 
vogels de kuikens. 
Predatie speelt een onmisbare rol in 
het proces van selectie en aanpassing 

bij prooidieren. Dat geldt ook bij wei-
devogels. Het aantal predatoren is in 
het Nederlandse cultuurlandschap 
momenteel zeer groot en neemt nog 
steeds toe. Ruim een eeuw geleden 
was er nog sprake van een predator-
arm landschap. Vos, zwarte kraai, 

blauwe reiger, steenmarter, buizerd 
en meeuw kwamen in zeer beperkte 
mate voor of waren afwezig. Weide-
vogels waren niet onderhevig aan en 
aangepast aan de hoge predatiedruk. 
Dat is in korte tijd drastisch veran-
derd. Weidevogelgebieden zijn nu 

hotspots van prooidieren te midden 
van ecologische woestijnen. 
In 2015 verscheen een onderzoeks-
rapport in opdracht van Vogelbe-
scherming waaruit bleek dat de over-
leving van bodembroeders op buiten-
dijkse gronden in de Wadden te laag 
is. Hier is geen intensieve landbouw, 
maar is een sterke predatiedruk ge-
constateerd. Ook de dreiging van pre-
datie wordt gesuggereerd. Populair 
ook wel landscape of fear genoemd, 

analoog aan de rol van wolven in Yel-
lowstone. Wellicht speelt dit in wei-
devogelgebieden met geschikt be-
heer ook een rol?  
Brits onderzoek ( Journal of Applied Eco-
logy, 2010) laat in experimenteel veld-
onderzoek zien dat verlaging van 
predatiedruk de overleving van kui-
kens fors vergroot. Wel een factor 3. 
En dat kan net het verschil maken 
tussen behoud of verlies. Of vertra-
ging van de afname, waardoor tijd 
gewonnen wordt om meer weidevo-
gelgrasland te financieren: effectief 
tweesporenbeleid.  De wens van de 
Bond van Friese Vogelwachten om 
eieren te verzamelen op kansloze 
percelen, die uit te broeden en de jon-
gen los te laten past in die strategie. 
Niet als structurele maatregel, maar 
om het tekort van 9000 uitgevlogen 
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gruttokuikens per jaar aan te vullen. 
Of dat van de scholekster en de kie-
vit, die ook hard achteruitgaan. 
En hier scheiden de wegen tussen 
conservatieve vogelbeschermers en 
de praktijk. Vrijwilligers en boeren 
haken af vanwege het zoveelste leeg-
geroofde nest. Vogelbeschermers die 
alleen inzetten op vrijwillig weidevo-
gelbeheer, verwerpen verlaging van 
predatiedruk door ingrijpen in popu-
laties of uitbroeden van eieren die 
verloren dreigen te gaan. Daarmee 
spelen zij hoog spel. Immers, ook met 
vergoeding zullen boeren vrijwillige 
contracten voor weidevogelbeheer 
niet klakkeloos aangaan. Waterpei-
len omhoog en de productie omlaag 
is een bedrijfsrisico dat voor weinig 
boeren perspectiefrijk is.
Eigenlijk is de oplossing om weidevo-
gels te behouden ecologisch niet zo 
ingewikkeld. Zorg ervoor dat de over-
leving van kuikens fors toeneemt 
door verlagen van de predatiedruk 
en tijdelijk uitbroeden van kansloze 
eieren. Geen hetze tegen predatoren, 
maar maatwerk per gebied en soort. 
Werk gelijktijdig aan meer weidevo-
gelbeheer, langjarige contracten van 
25 jaar in plaats van 6 jaar en flanke-
rend landschapsbeheer om de preda-
tiedruk laag te houden. Bij voldoende 
herstel kan predatorenbeheer wor-
den afgebouwd. Niet ingrijpen is ook 
een keuze, maar 40 jaar bescherming 
en onderzoek heeft geleerd dat dit de 
weidevogels de komende 10 jaar niet 
gaat helpen. 
Wim Knol is teamleider ecologie bij de 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
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