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Zorgen om
weidevogels
Hopelijk zijn de
bedreigde weide-
vogels voor ons
land te behouden.
Gerbrich Bone-
kamp en David
Kingma zochten
kansen en consta-
teerden onder
meer dat het zaak
is om wormen
naar de oppervlak-
te te drijven, want
dan is het voedsel
voor de vogels be-
ter bereikbaar.
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Samenvatting: Weidevogels heb-
ben het moeilijk. Vergeleken met
de aantallen van zestig jaar geleden
is er nog maar een fractie over. Hoe
geef je de vogels meer ruimte, om
ervoor te zorgen dat ze in Friesland
weer een goede plek vinden? De
ouders van Gerbrich hebben een
boerenbedrijf en proberen hun
land vogelvriendelijk te maken en
David is een vogelliefhebber. Sa-
men brachten zij de beste metho-
den in kaart, onder meer voor
kuikenzorg.

voor broedarealen elders. ,,As de
boer dat wol’’, zegt Gerbrich er bij.
,,En as der jild foar beskikber is, want
mei dit behear is de opbringst fan it
lân leger.’’

Is er dan nog een toekomst is voor
de weidevogels? David heeft goede
hoop: ,,Met alle beschikbare kennis
en beschermingsmaatregelen moet
de stand zich kunnen stabiliseren,
met later mogelijk een toename.’’

Gerbrich heeft nog wel zorgen nu
het melkquotum wordt afgeschaft.
Dit betekent meer productie en in-
tensiever beheer van het boeren-
land: ,,Dan wurdt it der foar de fûgels
net better op.’’

Voor het tweetal is het duidelijk
dat de bal niet alleen bij de boer ligt,
maar ook bij de consument. Als die
in de toekomst wat meer wil betalen
voor zuivel van koeien van weidevo-
gelvriendelijke boeren, dan is dat al
een grote stap in de goede richting.

‘It is in stik yngewikkelder as
dat wy tochten’’, vertelt Ger-
brich, zesdeklasser van het
vwo op CSG Bogerman in

Sneek. Met klasgenoot David King-
ma probeerde ze oplossingen te vin-
den voor de weidevogelproblema-
tiek.

In hun profielwerkstuk beschrij-
ven de twee hun zoektocht, om tot
de conclusie te komen dat het niet
voldoende is om alleen het grondwa-
terpeil van het weidevogelgebied te
verhogen. Gerbrich: ,,It is net sa dat
jo dan samar ynienen de fûgels we-
rom ha.’’

Er is veel meer voor nodig, vult
David aan. ,,Je moet het zoeken in
een combinatie van maatregelen.’’
Mozaïekbeheer bijvoorbeeld, waar-
mee variatie in het boerenland ont-
staat. En langzamere landbouw, die
vogels de kans geeft om hun kuikens
groot te brengen. Ook vrijwilligers
spelen een belangrijke rol bij nestbe-
scherming en kuikenzorg.

Een van hun aanbevelingen is het
informeren en motiveren van men-
sen. Die informatie is hard nodig,
merkte David in de klas: ,,Er was ie-
mand die dacht dat weidevogels
muizen eten…’’ In werkelijkheid
staan bodemdieren en insecten op
het menu.

Het tweetal dook diep in de weer-
barstige materie van het weidevo-
gelbeheer. De keuze voor dit onder-
werp lijkt voor jongeren niet zo van-
zelfsprekend, maar Gerbich krijgt er
van huis uit al wat van mee.

Haar ouders hebben een boerderij
bij Wiuwert. Ze nemen weidevogel-
beheer in de bedrijfsvoering mee.
,,Ik wie nijsgjirrich hoe ’t dat allegear
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wurket’’, vertelt Gerbrich. Ook de
nieuwsgierigheid van David was ge-
wekt. Hij is een vogelliefhebber. ,,Ik
lees er veel over en herken de meeste
soorten die in ons land voorkomen.’’

Ze maakten een opzet voor het
werkstuk en namen een indrukwek-
kende hoeveelheid literatuur door.
Interviews met kenners als hoogle-
raar Theunis Piersma, weidevogel-
beschermer Anne Venema en vee-
houders Anna-Renske Oenema en
Jan-Rudmer Terpstra volgden.

Ze deden veldwerk, onder begelei-
ding van onderzoeker Ysbrand Gala-
ma. Van vijf weilanden onderzoch-
ten ze de omstandigheden voor de
weidevogels. Door wormen te tellen
in uitgestoken graszoden, door het
verschil in grassoorten te registre-
ren, het grondwaterpeil in kaart te
brengen, de weerstand van de bo-
dem te meten en de vogels en de nes-
ten te inventariseren.

Een belangrijke uitkomst was dat
niet de beschikbaarheid van wor-
men bepalend is, maar de bereik-
baarheid. Het voedsel moet voor de
vogels niet te diep zitten, in een niet
te harde bovengrond.

Daar is speciaal beheer voor no-
dig. Ideaal is het creëren van goede
omstandigheden in geschikte gebie-
den. Kerngebieden dus, als basis
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