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De ondertitel van dit boek had de hoofd-
titel mogen zijn. Dat zou dit ‘vogelboek’ 
opvallender maken voor entomologen en 
anderen die vogels vooral zien als een 
leuk element van een habitat. Mensen 
die vooral in vogels geïnteresseerd zijn 
komen volledig aan hun trekken en krij-
gen veel informatie over het herstel van 
hun leefomgeving mee en over het voed-
sel waar de grauwe klauwier (Lanius collu-
rio) afhankelijk van is. En dat laatste is 
vooral voer voor entomologen die zo 
meer informatie krijgen over de leefom-
geving van de diergroep waarin zij geïn-
teresseerd zijn en de vele ongewervelden 
waar zij zich in kunnen verdiepen. Het 
boek is de goed leesbare samenvatting 
van twintig jaar onderzoek dat op gang 
kwam toen Staatsbosbeheer zich afvroeg 
hoe het kwam dat de steeds zeldzamer 
wordende grauwe klauwier het wel goed 
deed in het Bargerveen. Hans Esselink 
stortte zich gedreven op dit onderzoek, 
dat nog steeds doorloopt, en daaruit ont-
stond het onderzoeksinstituut dat de 
Stichting Bargerveen nu is. De grauwe 
klauwier kan daarmee terecht de ambas-
sadeur voor natuurherstel genoemd wor-
den. De vogel is niet alleen ambassadeur 
voor herstel van de natuur in typische 
grauwe klauwieren habitats – zoals stui-
vende duinen, heggenlandschappen,  
heiden en hoogvenen – maar het verschil 
tussen de huidige en vroegere versprei-
dingskaarten geeft aan dat er ook nog 
heel wat andere natuur te herstellen is. 
Juist in de vanouds belangrijke kern- 
gebieden, het kleinschalig cultuurland-
schap en de kustduinen gaat het nog lang 
niet goed met de grauwe klauwier. 

In het agrarisch gebied blijkt vooral 
de grootschalige herinrichting van het 
landschap de belangrijkste reden. Het 
kleinschalige landschap met veel uitkijk-
punten, nestgelegenheid en leefgebied 
voor een gevarieerd voedselaanbod is 
daarmee grotendeels verdwenen. De in-
tensivering van de landbouw betekende 
een afname van de bloemrijkdom buiten 
de natuurgebieden, daarmee van insec-
ten en insectetende vogels. De overblij-
vende geschikte plekken raakten ver-
snipperd. Dat maar tien procent nest- 
gelegenheid zoekt op meer dan tien kilo-
meter afstand van de geboortegrond, 
maakt herkolonisatie van verlaten leef-

gebied een zaak van zeer lange adem.  
En geduld heeft men bij natuurherstel 
vaak niet... Maar ook verdroging, verzu-
ring en vermesting werken niet mee, on-
danks de veertig procent reductie van de 
stikstofneerslag sinds 1990 is de huidige 
neerslag nog tien tot vijfentwintig maal 
hoger dan de natuurlijke waarde. Beheer-
maatregelen in natuurgebieden blijven 
daardoor nodig.

Een slecht broedsucces door laag 
voedselaanbod maakte duidelijk dat ken-
nis van insecten nodig is om te snappen 
waarom op het oog vergelijkbare gebie-
den tot een ander broedsucces leiden.  
In de stabiele populatie in Skagen in  
Denemarken bleek minder dan vijfen-
twintig procent van de prooien kleiner 
dan tien millimeter groot te zijn. Bij het 
laatste broedpaar op Ameland was dit in 
meer dan driekwart van de gevallen zo. 
Zo wordt beschreven dat in stuivende 
duinen helmplanten groeien met jongere 
wortels. Die wortels zijn beter te eten 
voor de larve van de kleine junikever 
(Anamaia dubia), en dat insect is in de  
duinen hoofdvoedsel voor de grauwe 
klauwier. Jammer is dat niet genoemd 
wordt dat in de stuivende duinen van  
Jutland niet alleen veel minder kever- 
larven gevonden zijn dan in de vastge- 
legde Nederlandse helmduinen, maar dat 
de levenscyclus daar ook één in plaats 
van drie jaar bleek te zijn. Dit gegeven 
maakt het nut van het opkomende dyna-
misch zeereepbeheer voor het duinsys-
teem in enkele zinnen helder. Dat na-
tuurbeheer een kwestie van kiezen is 
blijkt uit de beschrijving van de effecten 
van het hoogveenherstel in het Barger-
veen. De keuze voor levend hoogveen 
maakte dat het aantal broedparen daal-
de, al blijft hier de grootste populatie van 
Nederland te vinden. Begrazing blijkt een 
goede maatregelen om vegetatiestruc-
tuur te behouden of te vergroten. Uitras-
teren van kleine struwelen en hagen is 
daarbij wel van belang. Naast de beïn-
vloeding van de vegetatie is de mestfau-
na die er als gevolg van de begrazing kan 

zijn van groot belang, daarom mogen de 
grazers geen ontwormingsmiddel of an-
dere medicatie krijgen. Naast herstel van 
de waterhuishouding is herstel van de 
bodemkwaliteit van belang om de juiste 
balans tussen stikstof, fosfor en minera-
len te verkrijgen. Bij ontwikkeling van 
droge heide uit landbouwgrond is inrich-
ting als tijdelijke akker een kansrijke me-
thode. Het Vroome Veld bij Wapse, een 
heischraal grasland met braamstruwelen, 
kent nu de hoogste dichtheid aan grauwe 
klauwieren in Nederland: er broeden hier 
jaarlijks tot tien paar. Herstel van het 
leefgebied in het cultuurlandschap kan 
onder andere door het planten van strui-
ken en hagen als jachtpost. Kruidenrijk 
hooiland dat gefaseerd gemaaid wordt 
kan dan als voedselgebied dienen. Voor-
beelden bij de Maashorst, Boxtel en Bree 
(België) worden beschreven.

In het laatste hoofdstuk wordt be-
schreven wat je zelf kan doen aan herstel 
van het leefgebied. Al op zeven tot tien 
hectare kan een klein cluster broedparen 
leven. Acht vragen voor het vooronder-
zoek staan duidelijk beschreven. Een be-
langrijk onderdeel is de bepaling van de 
insectenrijkdom. Met de bijgevoegde 
‘zoekkaart klauwierprooien’ kunnen de 
prooien op hoofgroepen gedetermineerd 
worden. De zoekkaart kan ook gebruikt 
worden voor onderzoek aan de frequen-
tie waarmee de jongen gevoerd worden, 
waar bij de twaalf millimeter lange sna-
vel gebruikt kan worden om de prooi-
grootte te bepalen.

Dit boek kan dus mensen die al be-
langstelling hebben voor vogels stimu- 
leren tot natuurbeheer en entomologie. 
Entomologen kunnen lezen hoe hun vak-
gebied gecombineerd kan worden met 
natuurbeheer. Van harte aanbevolen!
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Er bestaan in Nederland niet veel boeken 
over de geschiedenis van het biologische 
onderzoek. Zo ze al bestaan, zijn ze ge-
wijd aan een enkele persoon, zoals aan 
Hugo de Vries, Jac. P. Thijsse of Niko Tin-
bergen. In dit boek komen maar liefst  
170 onderzoekers van de Nederlandse 
duin- en kustgebieden aan bod. Eddy van 
der Maarel, Adrie Sterk, Bart Lensink en 


