
tekst Gerco Verdouw 

beeld Vogelbescherming Nederland

Met bijna 10.000 stem-

men is de grutto deze 

week verkozen als natio-

nale vogel van Nederland. 

Van korte duur misschien. 

Want als de achteruitgang 

doorgaat, broedt de wei-

devogel in 2035 niet meer 

in ons land. 

V
an half maart tot eind

juni is Jan Andeweg

(69) uit Nieuw-Lekker-

land maar weinig thuis.

Grote kans dat je hem dan ergens

in de weilanden van de Alblas-

serwaard aantreft, speurend naar

nesten van weidevogels. Heeft

hj er één ontdekt, dan zet hj er

markeerstokken bj. Zodat de boer

om het nest heen kan maaien en

de eieren gespaard bljven.

Andeweg is blj dat de grutto

gekozen is als nationale vogel.

„Dertig jaar geleden kwam ik hem

overal tegen in de Alblasserwaard.

Nu nog maar heel weinig.”

Dat beeld is over heel Nederland

te zien. In 1960 was de grutto

nog een algemene vogel met circa

120.000 paren. In 2011 waren er

nog maar 40.000 paren over en dit

jaar minder dan 30.000.

Als grote oorzaak van deze

achteruitgang noemt het lid van

de Natuur- en Vogelwacht De

Alblasserwaard de modernisering

en intensivering van de landbouw.

„Ik zie het voor mjn ogen gebeu-

ren. Mest wordt tegenwoordig

geïnjecteerd. Als zo’n machine

over het land gaat, bljft er geen

eitje heel. De drjfmestgier wordt

steeds vaker aangevoerd met een

sleepslang. Die verwoest alles wat

hj tegenkomt op het land.”

Na het bemesten komt de maai-

periode. Andeweg: „Vroeg maaien

is de grootste bedreiging voor

jonge grutto’s. Ik bid altjd om

veel regen in mei, want dan wordt

er tenminste niet veel gemaaid.

Regen in mei maakt de weidevogel

blj. Als het gruttojong de maai-

messen nog weet te ontwjken,

loopt hj na het maaien op een

compleet kaal weiland. Dan is hj

een makkeljke prooi voor een

overvliegende ooievaar of kraai,

die ook jongen in hun nest heb-

ben.”

Afgelopen voorjaar was relatief

droog, waardoor boeren vroeg

konden maaien. Voor de grutto

pakte dit slecht uit: slechts zo’n

4000 jonge grutto’s overleefden

het. Voor een stabiele populatie

zjn er op zjn minst 10.000 grut-

tojongen nodig. Gruttodeskundige

Theunis Piersma: „2015 is het

slechtste gruttojaar in de geschie-

denis. Als het zo doorgaat, hebben

we straks een nationale vogel die

uitgestorven is in ons land.”

Gruttobolwerk

Nederland is uitermate belangrjk

voor de grutto: 85 procent van de

populatie broedt er. Zelfs binnen

de stadsgrenzen van gemeente

Amsterdam broeden meer grutto’s

dan in heel Groot-Brittannië en

Frankrjk samen. Het Groene Hart

en Friesland waren ooit heuse

gruttobolwerken, maar nu wordt

het karakteristieke geluid van de

vogel die zjn eigen naam roept

steeds minder gehoord.

Het zal niet eenvoudig zjn om

het tj te keren. Eén manier is

volgens Andeweg om een conve-

nant op te stellen waarin regels

zjn opgesteld die de weidevogels

meer bescherming bieden. „In

bjvoorbeeld de bosbouw is een

gedragscode opgesteld. In de

broedperiode mag er geen hout

geoogst worden. Of alleen onder

voorwaarden. Daar wordt streng

op gecontroleerd. Zo’n convenant

zou je ook voor weidevogels op

kunnen stellen.”

Volgens Gerrit Gerritsen van

Vogelbescherming Nederland is

het opstellen van een gedragscode

zo’n tien jaar geleden al eens

geprobeerd door boerenorgani-

satie LTO Nederland. „Ze kregen

dat echter niet voor elkaar bj hun

achterban en hebben de opdracht

teruggegeven.”

Gerritsen zit namens de Vogel-

bescherming met allerlei organi-

saties, waaronder LTO, aan tafel

om een landeljk programma ter

bescherming van de weidevogels

op te stellen. Eenvoudig is het niet

om de neuzen allemaal dezelfde

kant op te krjgen. En de tjd

dringt. „De grootste zuivelfabri-

kant van Nederland, Friesland-

Campina, is zich aan het bezinnen

hoe ze hun verantwoordeljkheid

kunnen nemen. Zo is het bedrjf

een pilot gestart in Friesland

waarbj twee groepen boeren

testen hoe biodiversiteit en melk-

productie toch goed samen kun-

nen gaan. Dat is goed, maar soms

zou je willen dat het allemaal wat

sneller gaat.”

Soortengids

Dat hoopt ook Klaas Oevering, een

van de ‘testboeren’ in Friesland.

Oevering is een gruttoliefhebber.

„Het is een prachtige vogel. Een

soortengids ook: als het goed gaat

met de grutto, gaat het ook goed

met insecten, bloemen en andere

soorten.

Oevering heeft 60 hectare land.

Een kwart van zjn weilanden

maait hj pas na 15 juni. Daar

staat het water ook hoger en be-

mest hj op de ouderwetse manier:

met ruige strorjke mest uit de

koeienstal. „Daardoor staat de wei

daar vol met bloemen en kruiden.

Dat trekt insecten aan. De grutto

vindt deze weilanden feilloos. Ze

bieden hem voldoende voedsel en

bescherming tegen predatoren.”

De agrariër doet uit pure lief-

hebberj mee aan weidevogel-

bescherming. „Omdat ik het

gevoel heb dat ik ook een ver-

antwoordeljkheid heb voor de

natuur. Als je als boer alleen maar

aan het rekenen bent, begin je er

niet aan. Ik doe het omdat ik het

zelf graag wil, niet omdat ik door

anderen, bjvoorbeeld inancieel,

wordt gestimuleerd.”
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Uitslag van de nationale vogelverkiezing.  

Weidevogelboer Klaas Oevering wordt blij van jonge grutto’s in zijn weilanden. 

l Koop zuivelproducten van zogeheten wei-

devogelboeren. Daar zitten veel biologische 

boeren tussen, maar ook ‘gewone’ boeren 

met liefde voor weidevogels. Informeer 

bij onder andere landwinkels of de zuivel-

producten bij agrariërs vandaan komen die 

rekening houden met weidevogels.

>>weidevogelboerderijen.nl 

>>landwinkel.nl 

>>vaneigenerf.nl 

l Koop of vraag 

om Red de Rijke 

Weide Kaas. Van 

elke kilo Red 

de Rijke Weide 

Kaas gaat  

1 euro recht-

streeks naar het 

uitbreiden van 

het weidevogel-

gebied in Masten-

broek (Overijssel). 

>> redderijkeweide.nl 

l Meld je aan als weidevogelbeschermer. 

In het voorjaar zijn honderden vrijwilligers 

nodig om nesten te markeren. De boeren 

hebben daar zelf meestal geen tijd voor.  

>>weidevogelbescherming.nl

Die inanciële tegemoetkoming komt „een beetje”

via subsidies van de overheid voor agrarisch natuur

beheer. Zuivelgigant FrieslandCampina betaalt

Oevering ongeveer 0,05 eurocent extra per liter

melk omdat hj de biodiversiteit bevordert. „Dat is

natuurljk een lachertje. Ter vergeljking: als boeren

hun koeien elke dag buiten in de wei laten lopen,

krjgen ze 1 eurocent per liter melk extra: twintig

keer zo veel. Dat haalt melkveehouders nog wel over

de streep, maar voor 0,05 cent gaat geen enkele boer

zjn bedrjfsvoering aanpassen.”

Kan altijd beter 

Woordvoerder JanWillem ter Avest van Friesland

Campina relativeert: „Natuurljk kan het altjd beter.

Maar er gebeurt al veel goeds.” Dat het bevorderen

van biodiversiteit lang duurt heeft volgens Ter Avest

te maken met het feit dat FrieslandCampina de

zaken „grondig en gestructureerd” aanpakt. „We

voeren een beleid uit waarbj niet alleen gekeken

wordt naar weidevogels zoals de grutto, maar kjkt

ook naar drie andere belangrjke aspecten van bio

diversiteit: natuur en landschapselementen, functi

onele agrobiodiversiteit en verbindingszones tussen

kwetsbare gebieden.”

Volgens Oevering is het belangrjk dat alle partjen

op korte termjn met daadwerkeljke acties komen

om de grutto te redden. „We vinden het allemaal een

prachtige vogel en niemand wil hem missen, maar

als er iets gedaan moet worden, wjst iedereen naar

elkaar. Een grutto heeft niets aan mooie woorden

van bedrjven zoals FrieslandCampina en de Rabo

bank, hj zit te wachten op onze daden. Mjn grootste

angst is dat het straks te laat is: dat er geen enkele

grutto in Nederland is overgebleven.”
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„Regen in 

mei maakt de 

weidevogel 

blij”

Wat kunt u doen? 

detail

Brokkelster
tekst Ab Jansen 

beeld Wikimedia

Dat schaatsliefhebbers

hunkeren naar een

strenge winter is logisch.

Maar duikers? Die ook.

Niet omdat ze graag

onder een dikke laag js

snorkelen, wel omdat

een strenge vorstperiode

korte metten maakt met

de brokkelster, een zee

sterrensoort. De naam

houdt verband met het

snel afbrokkelen van de

tentakels (die vervolgens

ook weer gauw aan

groeien).

Van de brokkelster zit

ten er miljoenen op de

bodem van de Ooster

schelde en ze vormen

daar een dik tapjt

waardoor andere dieren

worden verdrongen. Dui

kers in de Oosterschelde

vinden het maar niks,

die brokkelsterexplosie,

want de fauna wordt er

niet rjker van. En dat

allemaal als gevolg van

onze zachte winters.

Eén Elfstedentocht

winter en het probleem

is opgelost, want

brokkelsterren gaan dan

bj bosjes dood.

beleving

Oog in oog

tekst en beeld Marianne Witvliet

„Komt de groene mamba hier voor?” vraag ik links

en rechts tjdens mjn verbljf in NoordSulawesi.

Ik weet dat een beet van deze slang dodeljk is en

we zjn in dicht tropisch regenwoud. In de omtrek

van Tangkoko is geen medische hulp. „Als je hulp

nodig hebt en je bent nog aanspreekbaar”, zegt

iemand, „dan roep je: „Singapore.”” Een paar uur

vliegen, maar het beste wat daar te krjgen is. De

vraag naar de mamba is dus niet zo gek. Om halfvjf

’s morgens meen ik in het schemerlicht zwammen

of een soort boleten te zien op een tak. Ik doe een

stap naar voren. „Green viper!” sist de gids en rukt

mj naar achteren. De groene kuiladder (Tropidolae

mus subannulatus) bljkt net zo giftig te zjn als de

mamba. De gids kan erover meepraten, hj verloor

een vriend na een beet van dit groene gevaar. De zon

komt intussen op; overdag slaapt de slang. Ik denk

alleen de achterkant te zien, dus neem ontspannen

een closeup. Pas als ik thuis de foto uitvergroot, zie

ik dat hj me recht aankeek toen ik op een meter

afstand stond. Wat ik als achterkant zag, was zjn

kop. Achteraf herinner ik me ook dat we die avond

daarvoor in het donker precies over hetzelfde paadje

liepen. En dat ”green viper” dan zeer actief is. Ik

merk nu dat als ik naar de foto kjk, mjn nekharen

overeind gaan staan.

zaterdag 21 november 2015

Reformatorisch Dagblad

De grutto is met bijna 10.000 stemmen gekozen tot nationale vogel van Nederland.  


