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Boerenproblemen
en gruttoperikelen

NATUURLIJK

T erwijl de grutto’s het in
ons land voor dit jaar al
lang weer voor gezien

houden, staan ze plotseling in de
schijnwerpers. Het heeft alles te
maken met de actualiteit in de
melkveehouderij: van afgeschaft
melkquotum tot lage melkprij-
zen en van fosfaatrechten tot
behoefte aan extra landbouw-
grond.

Het is op het eerste gezicht
puur een boerenprobleem. De
sector moet zijn weg zien te
vinden in de nieuwe realiteit die
de Europese Unie geschapen
heeft. Dat is een werkelijkheid
die grote financiële consequen-
ties met zich meebrengt, van
lage melkprijzen tot hoge hypo-
theken voor bedrijfsuitbreidin-
gen.

De boeren hebben zoveel aan
hun hoofd dat ze zich vast niet
in de eerste plaats om het be-
houd van weidevogels bekom-
meren. En daar maken vogelbe-
schermers zich grote zorgen om.
Vogelbescherming Nederland
luidt de noodklok, de fractie van
GroenLinks in de Tweede Kamer
stelt vragen aan verantwoorde-
lijk staatssecretaris Sharon Dijk-
sma.

Ze konden de problemen zien
aankomen. Vooruitlopend op de
afschaffing van het melkquotum
en daarmee een hogere melk-
productie kwamen er in Heeren-
veen twee zuivelfabrieken en
rezen overal in het landelijk
gebied nieuwe grote koeienstal-

Alles in teken van
hogere productie
len als paddenstoelen uit de
grond.

Een signaal dat alles in het
teken staat van het opvoeren
van productie. Daar is een nog
efficiëntere en daarmee intensie-
vere bedrijfsvoering voor nodig
dan al het geval was. Met het
melkvee nog meer op stal en het
diep ontwaterde weiland inge-
zaaid met monotoon snelgroei-
end gras dat gevoed wordt door
geïnjecteerde drijfmest. Het
nieuwe mestbeleid, met verhan-
delbare fosfaatrechten, versterkt
deze ontwikkeling nog eens.

En zo komt de weidevogelbe-
scherming extra in de knel.
Meer intensief beheerd land

betekent minder geschikt leefge-
bied voor grutto, veldleeuwerik,
tureluur en grutto. Die vogels
hebben, zoals Vogelbescherming
aangeeft, juist behoefte aan een
grotere oppervlakte bloemrijk
grasland, dat pa laat in het sei-
zoen wordt gemaaid, dat slechts
matig wordt bemest en waar het
grondwater relatief hoog staat.

De boer die geld moet verdie-
nen kan er niks mee, zijn hypo-
theekverstrekker ziet hem aan-
komen met een bedrijfsplan dat
deels gebaseerd is op liefde voor
de natuur en subsidies voor
agrarisch natuurbeheer.

Zo’n beeld geeft weinig ver-
trouwen voor de toekomst van
de weidevogels. Ze zijn nog meer
dan tot nu toe aangewezen op
de boeren die niet alleen denken
aan rendement maar ook aan de
kwaliteit van hun leefomgeving.
Gelukkig zijn die er nog, al gaat
het om een handjevol.

Zulke boeren zijn ook onmis-
baar voor een cultuuromslag die
nodig is voor een structurele
aanpak die het behoud van ons
unieke weidevogellandschap
nodig heeft – en waar burgerini-
tiatief Kening fan ’e Greide zich
sterk voor maakt.

Maar dat is een lange weg,
terwijl voor het voortbestaan
van de weidevogels de tijd be-
gint te dringen. Wat in de tus-
sentijd de boel moet redden, is
het stimuleren en op peil hou-
den van regelingen voor agra-
risch natuurbeheer. Zonder
bureaucratisch gedoe en met
vergoedingen die zo hoog zijn
dat het voor boeren mogelijk is
een deel van hun intensieve
bedrijfsvoering in te ruilen voor
weidevogelzorg.
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