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‘Met alleen wat subsidie kun je
weidevogels echt niet redden’
GERDT VAN HOFSLOT

Onderzoekers van de Rijksuniversi-
teit Groningen meldden afgelopen
weekeinde dat het broedseizoen van
onze nationale vogel in Zuidwest-
Friesland weer is uitgelopen op een
debacle. Slechts bij één op de twintig
paren vliegt een jong uit, veel te wei-
nig om het aantal grutto’s op peil te
houden. Gebrek aan voedsel (insec-
ten) en hongerige rovers
doen de meeste kuikens
de das om.

,,Het is superslecht, in
feite het beroerdste resul-
taat sinds we jaren geleden zijn
begonnen met meten. En we krij-
gen uit Noord-Holland ook berich-
ten dat de grutto’s daar geen jongen
hebben. Als het zo doorgaat, stort de
populatie over een aantal jaren in
en verdwijnt de grutto uit ons
land’’, zegt weidevogelonderzoe-
ker Jos Hooijmeijer.

Vogelteller Jan Tjoelker, die actief
is voor het gebiedscollectief Gronin-
gen West, waar 250 boeren op zo’n
7000 hectare weidegrond rekening
houden met weidevogels, is minder
somber. ,,We hebben in onze gebie-
den nog zo’n 1500 broedparen. Bij
ons is de grutto stabiel. Al is het las-
tig om te zien hoeveel jongen er elk
jaar vliegvlug worden.’’

Of dat lukt hangt vooral af van de

GRONINGEN Opnieuw heeft de grut-
to een slecht broedseizoen, waar-
door de aantallen weer verder afne-
men. Is er in ons land eigenlijk nog
wel toekomst voor weidevogels?

medewerking van de boeren, zegt
Tjoelker. ,,En die hebben helemaal
geen tijd meer om stokjes bij nesten
te zetten. Dat moeten wij doen. En er
moeten predatoren worden bestre-
den. Want die zijn er steeds meer in
het veld. Soms zie ik wel zestig of ze-
ventig kraaien bij elkaar in een ge-
bied. Vossen en hermelijnen kom je

gewoon overdag tegen. En dan
heb je nog de buizerds en

de katten.’’
Volgens Lars Soerink

van Vogelbescherming Nederland
bepaalt uiteindelijk de consument
of er nog toekomst is voor de weide-
vogels in ons land. Als die bereid is
een paar cent meer te betalen voor
zijn zuivel, kan er al veel worden ge-
daan. ,,Dit jaar is er na veel aandrin-
gen eindelijk weidevogelmelk geko-
men. Daar droomden we honderd
jaar van. Door die melk te kopen kan
de consument zorg voor de weide-
vogels afdwingen.’’

Om de grutto en andere weidevo-
gels te behouden is er in ons land
200.000 hectare kruidenrijke wei-
degrond nodig, heeft Vogelbescher-
ming uitgerekend. Daar kunnen de
vogels genoeg voedsel vinden en
veilig broeden. Zo’n 15 procent daar-
van is nu gerealiseerd.

Volgens Hooijmeijer is alleen sub-
sidie voor agrarisch natuurbeheer

onvoldoende. ,,Daar red je de
weidevogels niet mee.

Je kunt de neer-
gang hooguit wat
vertragen. De

vraag is: wat hebben we
voor de weidevogels over? Daar
moet een maatschappelijk debat
over worden gevoerd. We moeten
iets veranderen aan het grootschali-
ge productiemodel dat het platte-
land onleefbaar maakt voor weide-
vogels.’’

En, denkt wetenschapper Hooi-
jmeijer, het intensiever bejagen van
predatoren zoals de vos is onvermij-
delijk. De jager als bondgenoot van
de vogelbeschermer? ,,Ja, het ligt
heel gevoelig. Maar er moet wel iets
gebeuren.’’

‘De jacht ligt
heel gevoelig,
maar er moet
wel iets gebeuren’

Grutto


