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Kraanvogel  (Grus grus ) A127 
 
 
1. Status: 
 
Vogelrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1981). Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel. 
 
 
2. Kenschets 
 
Beschrijving: De kraanvogel is geen vaste broedvogel in Nederland maar heeft in de jaren 2001-
2006 met enkele paren in het Fochteloërveen genesteld. De dichtstbijzijnde vaste broedplaatsen 
liggen in Niedersachsen (Duitsland). De Europese populatie neemt in het westelijk deel van het 
verspreidingsgebied toe en bedraagt 52.000 – 81.000 paar.  
Buiten moerasgebieden wordt gefoerageerd op akkers en grasland. De pleisterplaatsen in de 
trektijd bestaan uit drasse graslanden en akkers met oogstresten in de nabijheid van ondiepe, 
rustig gelegen plassen en meren die dienen als rust- en slaapplaats.  
 
Relatief belang binnen Europa:  De staat van instandhouding van de kraanvogel in de Europese 
Unie is volgens ‘BirdLife’ ongunstig, omdat de populatie nog niet helemaal hersteld is van een 
eerdere afname. De broedgebieden van de in de Europese Unie verblijvende kraanvogels liggen in 
Scandinavië, Finland en Noordoost-Europa. De Noordwest-Europese populatie overwintert op het 
Iberisch Schiereiland en in Frankrijk en Marokko. De hoofdtrekroute van de naar het zuiden 
trekkende vogels (ca. 75.000) loopt in een min of meer rechte lijn van Zuid-Zweden via Oost-
Duitsland naar Zuid-Spanje. De aantallen kraanvogels die over Nederland vliegen zijn sterk 
wisselend. Meestal betreft het relatief kleine aantallen maar het aantal kan fors oplopen bij 
aanhoudende oostenwind. Hooguit 10% van de boven ons land doortrekkende kraanvogels komt 
daadwerkelijk in Nederland aan de grond, in de meeste jaren zijn dat veel minder. De betekenis 
van de Nederlandse pleisterplaatsen voor de kraanvogel is daarom beperkt. Naar schatting 
pleistert 1% van de Noordwest-Europese populatie in ons land.  
 
 
3. Bijdrage van gebieden 
 
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: Het merendeel van de kraanvogels 
passeert ons land ten oosten van de lijn Almelo-Breda. De meeste kraanvogels vliegen alleen maar 
over en komen niet aan de grond. De soort gebruikt in ons land nog enkele traditionele 
pleisterplaatsen: Engbertsdijksvenen, Groote Peel en Strabrechtse Heide (vroeger waren het er 
meer). 
 

 

 
Verspreidingskaart kraanvogel 
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Huidig voorkomen en Natura 2000: Ruim de helft van de pleisterende kraanvogels werd 
waargenomen in een Vogelrichtlijngebied. 
 

Gebied Functie: 
foerage 

en/of 
slapen 

Gemiddeld  
seizoens-  
maximum  

99/00-03/04 

(040) Engbertsdijksvenen s 230 
(140) Groote Peel s 120 
(137) Strabrechtse Heide & Beuven s 70 
Aantallen kraanvogels in Natura 2000 gebieden 

 
 
4. Beoordeling landelijk gunstige staat van instandhouding 
 
Trends in Nederland: Parallel aan de algemene toename van de Europese kraanvogelpopulatie is 
het aantal doortrekkers in ons land in de laatste vijftig jaar toegenomen. Het aantal doortrekkers 
in voor- en najaar vertoont daarbij wel grote schommelingen van jaar tot jaar. Het aantal vaste 
pleisterplaatsen van de kraanvogel in ons land is afgenomen en overnachting vindt meer 
versnipperd en kortstondiger plaats.  
 

 

 
Aantalsontwikkeling kraanvogel 

 
Recente ontwikkelingen: Sinds het ontstaan van een grote kraanvogelpleisterplaats in Noordoost-
Frankrijk (Champagne, Lac du Der) komen er minder kraanvogels in Nederland aan de grond. 
Vanuit Rügen, een andere favoriete pleisterplaats op hun migratie naar het zuiden, kunnen de 
kraanvogels binnen één dag naar het Lac du Der vliegen.  
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: zeer ongunstig 
Een aantal traditionele kraanvogelpleisterplaatsen in ons land is niet meer in gebruik. Dit betreft 
Maasduinen, Kampina, Mariapeel en Meinweg.  
 
Beoordelingsaspect populatie: matig ongunstig 
De aantallen van de kraanvogel in ons land lijken recentelijk af te nemen (in de getallen sinds 
1988/89, dit is niet significant). 
 
Beoordelingsaspect leefgebied: zeer ongunstig  
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig  
Belangrijkste beperkende factor wordt in de toekomst waarschijnlijk de achteruitgang van rust op 
de pleisterplaatsen, de hoogveen- of heidegebieden met omliggende foerageerterreinen.  
 
Definitie gunstige staat van instandhouding: Voor een gunstige staat van instandhouding van 
de populatie in ons land zijn tien jaarlijks gebruikte pleisterplaatsen vereist. 
 
Oordeel: zeer ongunstig 
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Beoordeling Staat van Instandhouding  

Aspect 1981 2004 

Verspreiding Zeer 
ongunstig 

Zeer 
ongunstig 

Populatie Matig 
ongunstig 

Matig 
ongunstig 

Leefgebied Zeer 
ongunstig 

Zeer 
ongunstig 

Toekomst Gunstig Gunstig 

Eindoordeel Zeer 
ongunstig 

Zeer 
ongunstig 
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