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Miljoenen helpen
weidevogels niets

OPINIE

Hoewel er enorme bedragen zijn geïnvesteerd in de weide-
vogelbescherming, gaat de stand van de meeste soorten al
maar achteruit. Is het tij eigenlijk nog wel te keren?

weidevogels niets

W
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Wat veel plattelanders en
natuurliefhebbers al
lang weten, werd afge-
lopen week bevestigd

door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. In 25 jaar is de stand van
weidevogels zoals grutto, scholek-
ster en veldleeuwerik gedecimeerd.
En de meeste soorten blijven gestaag
afnemen, net als elders in West-Eu-
ropa overigens.

De oorzaak is overal hetzelfde:
schaalvergroting en intensivering
van de landbouw. In ons land nog
iets meer dan elders. De Nederland-
se melkveehouderij staat qua effici-
entie aan de wereldtop. Een proces
dat nog steeds doorgaat.

Vogels betalen de prijs. In regulier
boerenland is tegenwoordig onvol-
doende voedsel en dekking meer te
vinden. Zelfs als nesten uitkomen,
ondanks talrijke rovers zoals vossen,
hermelijnen en kraaien, sterven de
jongen vaak door voedselgebrek of
worden ze verpulverd in maaima-
chines.

Daarnaast blijven bebouwing en
infrastructuur oprukken, ten koste
van weidegebieden. Sedert 1990 is
150.000 hectare grasland in Neder-
land verdwenen, aldus het CBS.

Het ingewikkelde en kostbare stel-
sel dat in ons land in het leven is ge-
roepen om boeren met subsidie te
belonen voor het rekening houden
met weidevogels, heeft kennelijk
weinig geholpen tegen de neergang
van kievit en grutto.

Hoewel er gunstige uitzonderin-
gen zijn, zoals in Groningen waar bij-
voorbeeld in het Reitdiepdal nog re-
delijke aantallen grutto’s en kieviten
tot broeden komen, is dat onvol-
doende om de stand op peil te hou-
den. Ook in Groningen zijn kievit en
grutto in 25 jaar gehalveerd, ondanks
de 5 miljoen euro die de afgelopen
jaren elk jaar in agrarisch weidevo-
gel beheer is gestoken.

Het subsidiestelsel verandert vol-

De schuld ligt niet
alleen bij boeren
en de overheid

gend jaar overigens. Zo gaat er in
Groningen alleen nog geld naar boe-
ren die zijn aangesloten bij een van
de drie collectieven die de weidevo-
gelbescherming in de provincie voor
hun rekening nemen. Op die manier
is er volgens de provincie meer kans
op succes.

Natuurbeschermers hebben veel
kritiek geuit op het huidige stelsel,
dat volgens hen mank gaat aan con-
trole. Het is volgens hen meer toege-
sneden op de ontvanger van de sub-
sidie, dan op de vogels die be-
schermd moeten worden. Er zou
voorts te weinig onderzoek worden
gedaan naar de resultaten.

Ook zou het stelsel te star zijn. Zo
broedden bijvoorbeeld veel grutto’s
in Groningen dit jaar na 1 juni. Als ze
in grasland zaten van een boer die
subsidie kreeg om niet voor 1 juni te
maaien, hadden ze meestal pech.

De schuld ligt niet alleen bij de

overheid en de boeren. In de jaren
tachtig hebben grote natuurorgani-
saties de agrarische sector in feite
opgegeven omdat daar volgens hen
toch niets meer te halen viel. Ze heb-
ben zich op natuurontwikkeling ge-
stort. Daar hebben weidevogels wei-
nig baat bij gehad.

Jarenlang stonden natuur en land-
bouw met de rug tegen elkaar. Daar
moet verandering in komen, om te
zorgen dat weidevogels nog een
kans krijgen. Zonder hulp van melk-
veehouders en de zuivelindustrie is
de neergang niet te keren. Kenners
becijferen dat Nederland tenminste
200.000 hectare kruidenrijk wei-
land nodig heeft om de weidevogels
een toekomst te geven. Een dergelij-
ke opgave valt niet te realiseren zon-
der de landbouw.

Ook de consument gaat niet vrij-
uit. Slechts weinigen zijn bereid iets
meer te betalen voor zuivelproduc-
ten van boeren die bij hun bedrijfs-
voering nadrukkelijk rekening hou-
den met de natuur. Misschien dat
het alarmerende CBS-rapport daar
verandering in brengt.
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