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Bunkeren bij de boer voor
beter beheer van de weidevogel
TIM FIERANT

BAAIUM Honderden Friezen geno-
ten zaterdagmiddag van een waar
luilekkerland in een weiland bij
Baaium, nadat ze een paar weken
eerder een rebus hadden opgelost.

Een prijsvraag van supermarktketen
Poiesz leverde een uitnodiging op
voor een ‘boerenlunch’ in het wei-
land van boer Marten de Jong in
Baaium.

De Jong zet zich in voor de weide-
vogels. Reden voor de supermarkt
en zuivelmerk Weideweelde om za-
terdag in zijn land een soort festival
en streekmarkt rondom het thema
te organiseren. Zevenhonderd man
kwamen erop af, die in groepen van
twee mochten aanschuiven voor

een royale ‘boerenlunch’.
Joke en Fia uit Drachten zijn twee

van de gelukkigen. Van de ‘land-
schapspijn’ en de worsteling van de
weidevogel merkt Joke in Drachten
weinig, geeft ze toe. ,,Maar het gaat
me wel aan het hart.’’

Even verderop staat boer Marten
de Jong zijn weiland in te turen. Zo-
veel gasten had hij nog nooit op zijn
land. Aan de zongedroogde koeien-
vlaaien is te zien dat hier vorige
week nog andere schepsels rond-
struinden.

Het lot van de weidevogel vindt
hij belangrijk, zegt hij, want veel vo-
gels is een teken van een gezond
landschap. En dus wacht hij met
maaien tot in juni, als de kuikens
zo’n beetje vliegvlug zijn. Bestrij-
dingsmiddelen gebruikt hij niet.

De Jong boerde niet altijd zo, geeft
hij toe. Toen hij lang geleden een
stuk land kocht waarop het wemelde
van de weidevogels zocht hij uit hoe
hij die vogels op zijn land kon hou-
den.

Het ‘festival’ dat deze dag op zijn
land gehouden wordt, stelt hem in
staat om mensen een kijkje in zijn
bedrijf te gunnen. ,,Moatst yn bewe-
ging bliuwe. Minsken wolle hieltiid
mear witte wêr’t harren iten wei
komt.’’

Dat er voor de weidevogelexcur-
sies vandaag minder belangstelling
is dan voor de gratis lunch, de
springkussens en het melkbus sjou-
wen met Wout Zijlstra deert De Jong
niet. Want ieder die vandaag wat
langer nadenkt over de vogels, en
hoe daarmee om te gaan, is er één.

In twee groepen schoven zevenhonderd mensen zaterdagmiddag aan voor een ‘boerenlunch’ in het weiland van Marten de
Jong in Baaium. FOTO NIELS DE VRIES


