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Breed offensief voor
cultuurlandschap
Kening fan ’e Grei-
de staat in de
startblokken. Het
breed gedragen
initiatief moet re-
sulteren in het be-
houd van het Frie-
se weideland-
schap, inclusief de
grutto.

Misschien komt het nog zover dat er
‘gruttomelk’ wordt geproduceerd

H
HALBE HETTEMA

Het kan best. Het blijkt in de
praktijk. Veehouder Klaas
Oevering, betrokken bij
Skriezekrite Idzegea, ziet

het in de praktijk. Zijn bedrijfsvoe-
ring is zodanig aangepast dat hij ge-
noeg melk produceert en tegelijk de
biodiversiteit in het boerenland sti-
muleert. De weidevogels varen er
wel bij.

Deze kant moet het op, vinden de
mensen van Kening fan ’e Greide. Ze
zien perspectief voor het weidevo-
gellandschap. Misschien komt het
nog eens zover dat er heuse ‘grutto-
melk’ wordt geproduceerd. Spelend
met die gedachte werd al een voor-
beeldverpakking gemaakt.

Nu de inhoud nog: bestaat er de
mogelijkheid om zuivel te produce-
ren in het oorspronkelijke weidevo-
gellandschap? Melk van koeien die
grazen in kruidenrijke graslanden,
wil de consument daar ook extra
voor betalen? Een prikkelende ge-
dachte. Het is een van de ideeën van
een brede coalitie van mensen die
het aloude Friese weidevogelland-
schap veilig willen stellen.

Het project kreeg de naam Kening
fan ’e Greide, naar de eretitel van de
grutto. Maar, zeggen de initiatiefne-
mers, het gaat om veel meer dan om
de redding van de koning van de wei-
devogels. Het draait om het behoud
van het weidelandschap, een onmis-
baar stuk Fries cultureel erfgoed.

Vandaar dat er niet alleen natuur-
beschermers bij betrokken zijn,
maar ook boeren en mensen uit de
culturele hoek. ,,It gefoel dat min-
sken ha by it belibjen fan dit greidfû-
gellânskip, spilet in grutte rol’’, legt
projectleider Klaas Sietse Spoelstra
uit.

Het landschap is een drager van
de Friese cultuur. Twee voorbeelden:

Tsjêbbe Hettinga put er inspiratie
uit voor zijn gedichten, voor mu-

sicus Sytze Pruiksma is het de
basis van veel van zijn compo-

sities.
,,It lânskip sit yn de taal,

yn de muzyk’’, stelt Spoel-
stra. Feitelijk in de hele sa-
menleving. Daarom kiest
Kening fan ’e Greide
voor een brede aanpak.
Zoveel mogelijk mensen

moeten er bij betrokken raken.
Het kan een hele brede beweging

worden, die ook internationaal aan-
dacht krijgt. Het project maakt deel
uit van de plannen voor Kulturele
Hoofdstad 2018. De jury die over de
aanwijzing beslist, hamert ook op
het belang van de bewustwording
van de relatie tussen landschap, taal
en cultuur.

Het idee voor zo’n brede aanpak
ontstond in de herfst van 2011, toen
Spoelstra bij een gruttotentoonstel-
ling in Workum daarover in gesprek
raakte met bioloog Theunis Piersma
uit Gaast en directeur Gerk Koop-
mans van Natuurmuseum Fryslân.

Aanleiding voor de tentoonstel-
ling was de schrikbarende achteruit-
gang van de grutto. ,,Der soe mear op
’e hispel komme moatte’’, bedacht
het drietal. Een breed gedragen be-
weging voor het behoud van het oor-
spronkelijke weidevogellandschap.

Natuurorganisaties, vogelwach-
ten, boeren en de muziekwereld slo-
ten zich aan. Op papier staat er een
breed front. Nu Kening fan ’e Greide
met een burgerjury en debatten de
provincie ingaat, zal echt moeten
blijken wat het draagvlak onder de
Friese bevolking is. ,,Wat fine min-
sken hoe’t it mei harren lânskip
giet?” Daar draait het volgens Spoel-
stra om.

Er moet iets veranderen. ,,It greid-
fûgelbelied sit no te fêst yn patroa-
nen’’, constateert de projectleider. Er
is heel veel tijd en energie gaan zit-
ten in projecten voor weidevogels,
maar concreet heeft dat niet het ge-
wenste resultaat. De gruttostand
gaat nog altijd achteruit, ondanks in-
spanningen van boeren, vogelwach-
ters en beleidsmakers. Toch is de
hoop niet verloren. Althans niet bij
de mensen van Kening fan ’e Greide.

Zo zijn de ervaringen van veehou-
der Klaas Oevering van Skriezekrite
Idzegea hoopgevend: ,,Der is wol
sein dat de skries yn 2020 útstoarn
wêze soe, mar dat hoecht net.’’ Hij
ziet dat er in een verbond van boe-
ren goede resultaten te halen zijn in
het weidevogelbeheer.

Ook Gerk Koopmans van het Na-
tuurmuseum - dat als ‘pleisterplaats’
dient voor het project - gelooft in een
toekomst voor de grutto: ,,De stand
zal zich niet herstellen tot het niveau
van vijftig jaar geleden. Maar als de
samenleving erachter gaat staan, is
het beeldbepalende landschap met
de grutto te redden.’’

,,Bovendien’’, zegt Koopmans, ,,als
we nu niks doen, gaat er nog veel
meer van het cultuurlandschap ver-
loren’’.

Essentieel is de inzet van boeren
die verder kijken dan alleen melk-
productie. Oevering is er een voor-
beeld van. Hij is opgegroeid tussen
de weidevogels en beschouwde die
rijkdom als een normaal gegeven.
Tot het moment aanbrak dat het
misging. Alleen het beschermen van
de nesten bleek niet voldoende.

Oevering: ,,Ik fernaam dat der net
genôch skriezepiken grutbrocht
waarden.’’ Het zorgde bij hem voor
een omslag in denken. En door ande-

‘Yn hokker
Fryslân wolle
wy wenje
en libje?’

re keuzes te maken binnen zijn be-
drijfsvoering, levert het Oevering
naast een goede melkproductie ook
veel weidevogelkuikens op.

In de ‘skriezekrite’ kreeg hij gelijk-
gestemde boeren langzamerhand
mee. Het besef groeide dat de weide-
vogels openheid in het leefgebied
nodig hebben, dat ze het beste uit de
voeten kunnen in kruidenrijk gras-
land waar het waterpeil in het voor-
jaar hoger is.

Dat kan best in combinatie met
het hoogproductieve land zoals dat
nu standaard is. Het levert behalve
goede omstandigheden voor de vo-
gels, ook een gezondere veestapel
op. Het antibioticagebruik neemt
bijvoorbeeld af door het voeren van
structuur- en kruidenrijker gras.

,,Boeren dy’t kreatyf binne, skoare
it bêst’’, stelt Oevering. Gekscherend
noemt hij zijn aanpak ,,it skrieze-
evangeelje’’.

Dat is Spoelstra te kort door de
bocht. Het is geen geloof, zegt hij, het
is een keuze die de maatschappij, in-

clusief de boeren, maakt. ,,Yn hokker
Fryslân wolle wy wenje en libje?”

Politiek gezien is de nabije toe-
komst cruciaal voor het behoud van
het cultuurlandschap. Op Europees
niveau staat een nieuw gemeen-
schappelijk landbouwbeleid op sta-
pel.

De melkquotering valt weg, de
melkplas zal groeien. De zuivelsec-
tor anticipeert nu op die schaalver-
groting, constateert Spoelstra. Het
gevolg op de boerderij zal een inten-
sievere voerproductie zijn, met alle
gevolgen van dien. Oevering: ,,Dan
wurde jo manager yn plak fan boer.’’

De kunst is op dat speelveld ruim-
te te vinden voor het in stand hou-
den van het cultuurlandschap. Voor
boeren die op zoek zijn naar een an-
dere manier van geld verdienen. Zui-
velproducenten zouden daarbij hun
verantwoordelijkheid moeten ne-
men. Spoelstra: ,,Kin yntensivear-
ring ek tegearre gean mei behâld en
ûntwikkeling fan it kultuerlânskip?’’

Zoals Friesland Campina, de zui-
velreus die in commercials de kwali-
teit van leven wil uitstralen, met
duurzaamheid als motto. ,,Dy soe in
stap foar it kultuerlânskip sette kin-
ne’’, stelt Spoelstra. Door bijvoor-
beeld ‘gruttomelk’ op de markt te
brengen.

,,En doe daar dan 5 cent per liter op
voor het behoud van het weidevo-
gellandschap’’, zegt Koopmans. ,,Als
je de samenleving meekrijgt, levert
dat flink wat geld op. Daarmee wordt
een boer ook minder afhankelijk van
overheidssubsidies.’’

Van grutto’s met zenders tot
burgerjury en tentoonstellingtentoonstelling
Onderzoek is een belangrijk
onderdeel van Kening fan ’e
Greide. Deze week zijn onderzoe-
kers van de Rijksuniversiteit
Groningen afgereisd naar de
Spaanse streek Extremadura.
Daar hopen ze een vijftiental
grutto’s te voorzien van zenders,
zodat de vogels tijdens hun ver-
blijf in Friesland of elders te
volgen zijn.
Zo wordt het broeden in kaart
gebracht. Ook moet duidelijk
worden hoe de terugreis naar de
zuidelijke overwinteringsgebie-
den verloopt. De met zenders
uitgeruste grutto’s zullen te vol-
gen zijn op internet.
De aftrap van Kening fan ’e Grei-
de is komende dinsdag in Na-
tuurmuseum Fryslân in Leeuwar-
den. Het is de start van een zoge-
noemde collegetour, met Johan
van de Gronden (directeur WNF)
en de Britse academicus Jonathan
Loh. ’s Avonds volgt een debat
met deze sprekers. SoliBrass uit
Leeuwarden vertolkt een bewer-
king van ‘Reade skries’, een com-
positie van Sytze Pruiksma.
Begin april wordt een burgerjury
van twaalf mensen gevormd, die

burgerjury en

in kaart moet brengen hoe de
Friese bevolking over de toe-
komst van het cultuurlandschap
denkt. Er staan zes streeksessies
op het programma, te beginnen
op 19 februari in Gaastmeer.
Natuurmuseum Fryslân bereidt
voor begin volgend jaar een grote
tentoonstelling over de grutto
voor. Volgens directeur Gerk
Koopmans wordt het de grootste
en kostbaarste expositie in het
bestaan van het museum. Het
atrium wordt omgetoverd tot een
reusachtig weidevogellandschap,
met metershoog gras.

Zaterdag in sneon & snein
een interview met Johan van
de Gronden. ‘Skries op ’e hikke’. Symbool van het Friese cultuurlandschap.‘Skries op ’e hikke’. Symbool van het Friese cultuurlandschap. FOTO RUURD JELLE VAN DER LEIJ


