
GRUTTO

Voor een effectief en vruchtbaar weidevogelbeheer

Een grutto die bovenop een paal op de uitkijk staat, een kievit die een baltsvlucht maakt of een 
kwetterende tureluur tussen het gras. 

Wij streven er naar om deze populaties in nauwe samenwerking met agrariërs en 
terreinbeheerders in stand te houden en hebben hiervoor het speciale weidevogelmengsel Grutto 
samengesteld. Dit mengsel van onder meer boterbloemen, klavers en weidegrassen creëert 
de perfecte biotoop voor grutto’s, kieviten en tureluurs.Tussen de kruiden en het halfhoge gras 
kunnen de vogels een nest maken, schuilen voor roofdieren en voldoende insecten vinden:  
een veilige en voedselrijke omgeving voor de kuikens.

Samenstelling 

Het Grutto-weidevogelmengsel is samengesteld met inheemse plantensoorten die van oudsher in 
de weidevogelbiotoop thuis horen:

Weidevogels en overheidsstimulans

In diverse delen van het land zijn er initiatieven om met steun van lokale overheden tot een  
collectief weidevogelbeheer te komen. Informeer in uw omgeving welke mogelijkheden daar  
van kracht zijn.

weidevogelmengsel

Gewone hoornbloem

Cichorei

Smalle weegbree

Honingklaver

Kruipende boterbloem

Witte klaver

Rode klaver

Gewone rolklaver

Echte koekoeksbloem

Pinksterbloem



Grutto 

Deze steltloper is met name tijdens 
zijn broedseizoen in  

Nederland en is dus gebaat 
bij een goede kuikenzorg. 

Tussen het halfhoge gras vinden ze 
een schuilplaats en tegelijk ook veel 

insecten die afkomen op de kruiden. 
Ideaal voor de jonge kuikens. Zij worden 

meestal geboren in nesten in ondiepe 
kuilen op het grasland. Als het gras lang 
genoeg is, buigt de grutto de halmen over 
het nest, dat daardoor moeilijk te zien is. 
Het halflange gras biedt ook bescher- 
ming voor uitgekomen kuikens die 
hierdoor minder makkelijk het nest 
kunnen verlaten.

Tureluur

Hoewel de tureluur vaak in 
warmere oorden overwintert, is hij 
jaarrond in Nederland aanwezig. Zijn nest 
tussen het gras maakt hij vaak enkele meters 
van een kievitsnest af. Zo profiteert de 
tureluur van de technieken waarmee de kievit 
predatoren als vossen, wezels en hermelijnen op 
afstand houdt.

Kievit

Het mannetje van de kievit is in het voorjaar 
herkenbaar aan de opvallende buitelende 
baltsvlucht. Eenmaal een geschikte partner 
gevonden, maakt de kievit evenals de grutto een 
nest in een ondiep kuiltje. Alleen kiest deze vogel 
een plek met minder gras. 
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 Inzaai en beheer

• Zaai 32 kg Grutto-weidevogelmengsel per hectare. Het Grutto-weidevogelmengsel is leverbaar 
in 8 kg verpakkingen. 

• Ga uit van een uitgesteld maaibeheer tot ergens in de periode 23 mei - 22 juni, of kies voor een 
combinatie van beweid land en vroeg en laat gemaaid grasland op verschillende data in juni 
met gebruik van maaitrappen in mei.

• Besteed aandacht aan nestbescherming en randenbeheer.


