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Om grutto’s wil

commentaar

N og even en de grutto
bestaat niet meer.

Theunis Piersma uit
Gaast luidt de noodklok. Dat
doet de hoogleraar niet voor het
eerst. Ondanks alle inspannin-
gen, ondanks alle onderzoeken,
was 2015 een dramatisch jaar
voor de grutto. Het was het
allerslechtste uit de geschiede-
nis.

Dit voorjaar waren er nog
60.000 grutto’s over van de
240.000 uit de topjaren zestig.
Er vlogen maar 4600 kuikens
uit, waar dat er 10.000 hadden
moeten zijn. Wie de cijfers tot
zich laat doordringen weet dat
de grutto inderdaad hard rich-
ting uitsterven gaat.

Het is een boodschap die
aankomt.

In het Friese zijn er de laatste
jaren prachtige initiatieven
ontstaan, zoals het burgerproject
Kening fan ’e Greide, bedoeld
om het weidevogellandschap

Ook bij boeren
tellen de centjes

met zijn bewoners te redden van
de ondergang. De sympathie
ervoor vanuit het hele land is
groot. Ook de recente oprichting
van agrarische collectieven is
een mooie steun in de rug van
een nieuw soort natuurinclusie-
ve landbouw.

Toch is er in het landschap te
weinig van terug te zien. Weilan-
den vol eitwitrijk raaigras liggen
er als biljartlakens bij. Kruiden-
rijk grasland kwijnt weg en de
bewoners kwijnen mee, met de
grutto als belangrijkste beeld-
merk voorop.

Vandaag gooien de onderzoe-
kers Jelle Loonstra en Mo Ver-

hoeven in deze krant een steen
in de vijver. De discussie moet
zich niet langer toespitsen op de
biodiversiteit. Om de mensheid
echt in beweging te krijgen moet
de aandacht komen op gezond-
heid en economie.

We zijn immers vijftig jaar
verder en miljoenen euro’s aan
subsidiegeld armer en het wei-
devogelland heeft alleen maar
verloren. Praten over biodiversi-
teit? ,,Dat helpt niet’’, zeggen de
gruttomannen. ,,Biodiversiteit
boeit mensen niet, gezondheid
en economie wel.’’

Het is verrassend te lezen dat
de gezondheid van een glas
melk nog nooit is onderzocht.
Als zou blijken dat melk afkom-
stig van kruidenrijk land gezon-
der is dan van intensief gras-
land, kan dat een keerpunt bete-
kenen in de hedendaagse land-
bouw en zuiveleconomie. De
consument is immers baas.

Piersma heeft het over de
plankgasboeren. Toch zijn boe-
ren met een hekel aan natuur
een zeldzaamheid. Ook bij hen
tellen de centjes en procentjes.

Het is te hopen dat de hand-
schoen van de gruttomannen
wordt opgepakt. Het lijkt het
laatste redmiddel voor de grutto
en zijn kruidenrijke biotoop.

Tijdens de Weidevogeltop in
oktober kwam de Vogelbescher-
ming met onderzoek. Ruim 70
procent van de Nederlanders
vindt dat het niet goed gaat met
de natuur van het boerenland.
En 62 procent wil meer natuur-
vriendelijk geproduceerd voed-
sel. Het zijn cijfers die er niet om
liegen. Aan de slag dus.

Om grutto’s wil.
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