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Haal de Weidetop
naar Friesland

NATUURLIJK

H et was beslist een boei-
ende bijeenkomst, vori-
ge week in Amsterdam.

De Weidetop, een initiatief dat
alles in zich heeft een traditie te
worden. Inhoudelijk sterk, met
deelnemers met verschillende
achtergronden. Van boer tot
natuurbeschermer, van zuivelfa-
brikant tot provinciebestuurder.
Met veel Friezen ook. Logisch.

Als het over grutto’s gaat, en
dat is zo op de Weidetop, dan
gaat het al gauw over Friesland.
Want hier is het te doen. Hier
zijn de boeren die de broedvo-
gels op hun land huisvesten,
hier zijn de vogelwachters die ze
beschermen, hier is de in de
praktijk verzamelde kennis en

Hier weten de
inwoners wat
ze missen
hier zet het provinciebestuur in
op natuurinclusieve landbouw.

De grutto is de enige vogel
waarvoor Nederland echt bij-
draagt aan de biodiversiteit op
wereldniveau, vertelde hoogle-
raar Theunis Piersma uit Gaast
in Amsterdam. In ons land zit ’s
zomers 80 procent van de totale
populatie. En de helft daarvan
zit in Friesland.

Het is niet toevallig dat Ke-
ning fan ’e Greide, het burgerini-
tiatief dat ijvert voor het behoud
van het unieke weidevogelland-
schap, in Friesland is ontstaan.
Hier zien de mensen zelf dat de
bloemrijke weiden zijn veran-
derd in een monotone raaigras-
woestijn. Hier weten de inwo-
ners wat ze missen. En daarom
slaat Kening fan ’e Greide hier zo

aan. Daarom ook doet het zo
vreemd aan dat de Weidetop in
Amsterdam wordt gehouden,
ook al is de randstedelijk ge-
orienteerde Vogelbescherming
Nederland samen met Kening
fan ’e Greide de organisator. Met
alle respect: ik weet dat rond
Amsterdam wat veenweidege-
bieden liggen waar leuke dingen
worden gedaan met gruttobe-
heer, maar het is peanuts in
vergelijking met Friesland.

Ik begrijp ook best dat Kening
fan ’e Greide haar gedachtegoed
verder wil uitdragen. Van de
Kening in Friesland, via de Ko-
ning in Holland tot aan The King
of te Meadows elders op de
trekroute van de grutto. Om in
2018, het jaar van Leeuwarden
als Culturele Hoofdstad, het
evangelie van de biodiversiteit
van het cultuurlandschap te
verkondigen tot in Spanje en
Portugal.

Dat worden mooie reizen,
ongetwijfeld met inspirerende
contacten in het intellectuele
wereldje van kunstenaars en
filosofen. Maar waarom reis je
zelf naar Zuid-Europa, waarom
haal je de mensen niet naar
hier? En op landelijk niveau:
waarom houd je de Weidetop in
Amsterdam en niet in Friesland?

Hier kun je de mensen laten
zien waar de vogels zitten en wat
de problemen zijn. Hier kun je
debatteren over de wenselijk-
heid van natuurinclusieve vee-
houderij, net als in Amsterdam,
maar dan met later op de dag de
verhalen uit de praktijk. Als zo’n
Weidetop in het vervolg in het
voorjaar wordt gehouden in
plaats van in de herfst, dan kan
de theorie getoetst worden aan
de praktijk.

Dat kan nergens beter dan in
Friesland, met excursies naar
bijvoorbeeld Murk Nijdam in
Wommels en Hessel Agema in
Kollumerpomp. Boeren die op
hun manier al aan natuurinclu-
sieve veehouderij doen. Hier is
het verhaal het beste te vertel-
len, want hier is het te zien.
Betrokkenen uit de rest van het
land kijken hun ogen uit. Bui-
tenlandse gasten in 2018 niet
minder. Laat ze maar komen.

halbe.hettema@lc.nl

Als het over de grutto gaat, dan is
het in Friesland te doen.
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