
Aandacht voor weidevogels : we werken er aan en zorgen er voor ! 
 
Aandacht voor weidevogels ? Klinkt mooi maar is niet vanzelfsprekend. Natuurlijk vindt 
iedereen het prachtig om buitelende kieviten te zien in het voorjaar, baltsende grutto’s 
rond de hooilanden, graspiepers vanaf een paaltje te zien opgaan voor nogmaals een 
baltsvlucht. Luidruchtig overvliegende scholeksters lijken de boel helemaal tureluurs te 
maken. Een beeld dat menig mens zeker kan bekoren, van vogelaar tot recreant, van 
landbouwer tot plattelandsbewoner. Iedereen vindt het prachtig om dit vogelvolk rond de 
weidegebieden te zien hangen, bij voorkeur in eigen buurt. De meesten vinden ook dat 
deze weidevogels een passende bescherming nodig hebben. Hoe dit wordt ingevuld is een 
andere paar mouwen. Vooreerst kun je belangrijke weidevogelgebieden aankopen. Want 
aankoop betekent nog altijd de meest duurzame bescherming voor onze weidevogels met 
een beheer exclusief gericht naar de doelsoorten. Dit gebeurt meestal met 
overheidsssubsidies. Hier krijgen we al een eerste dualiteit. Vele landbouwers hebben het 
moeilijk met het feit heen dat terreinbeherende verenigingen of de overheid zelf voor 
hun neus gronden afsnoepen. Tegen een overheid of een organisatie die niet alles zelf 
moet betalen is het zeer moeilijk optornen. Soms speelt er zelfs een voorkooprecht en is 
‘de markt’ bijna helemaal uitgeschakeld. Andere landbouwers zien het wel weer zitten om 
hun gronden te verkopen mits een redelijke prijs. In sommige gebieden zijn reeds aardige 
impulsen gegeven naar verwerving maar in ieder geval kunnen we niet om het feit dat er 
gewoon te weinig middelen zijn (overheid én privé) om al die interessante 
weidevogelgebieden op middellange termijn aan te kopen. Wanneer we de rekensom 
zouden durven maken van het brood-nodige kapitaal om al die goede gruttogebieden aan te 
kopen, dan kan wellicht iedere nuchtere mens overtuigd worden dat aankoop alléén niet 
het redmiddel is op middellange termijn. Is er een andere manier om weidevogels te 
beschermen ? Jazeker, onze Noorderburen bewijzen het, ook al is daar het aantal 
grutto’s de laatste jaren drastisch verminderd. De manier waarop zowel overheid, 
organisaties als landbouwers naar hun weidevogels kijken, is erg verschillend van de 
Vlaamse situatie. Waar het om gaat is gewoon aandacht hebben voor weidevogels. 
Aandacht van de vrijwilliger die in het veld loopt en ziet dat grutto’s in het lange gras 
broeden dat binnenkort wordt gemaaid, die belaagt wordt door luid alarmerende ouders 
boven een te maaien hooiland. Die aandacht en bezorgdheid moet hij bij de Vlaamse 
landbouwer weten te brengen. De boer moet verteld worden dat z’n grasland geen gewone 
groene mat voedsel voor z’n koeien is maar de habitat van onze weidevogels en dat we 
door samen te werken (voor sommigen iets nieuws), een mooi project kunnen 
verwezenlijken. Heel vaak zijn de landbouwers sterk vervreemd van de natuur en moet je 
de grutto met z’n geluiden en gedrag aanwijzen om ze zo te leren kennen én te waarderen. 
Wanneer bovendien de overheid aantrekkelijke instrumenten biedt, zoals het uitstel van 
maaien, om die aandacht om te zetten in effectieve bescherming, dan leidt dit contact 
met de landbouwer vaak tot resultaten, zeker wanneer je ook aandacht schenkt aan zijn 
bezorgdheden omtrent een bedrijfsvoering anno 2003. Op die manier werk je aan een 
duurzame relatie met de landbouwers.  Het is deze weidevogelbescherming die we voor 
ogen moeten hebben. Weidevogelbescherming is heus niet de behoefte om op ieder nest 
een nest-beschermer te plaatsen of om broedplaatsen ‘plat’ te lopen, de predatiedruk te 
verhogen of eier-rovers de weg te tonen. Het is het geheel van af te wegen en inzetbare 



instrumenten met als doel de landbouwer terug te brengen naar z’n eigen natuur, z’n eigen 
weidevogels waar we samen voor kunnen zorgen en werken, kortom waarvoor we de 
verantwoordelijkheid opnemen. Laat ons dan ook met deze bril kijken naar het project 
weidevogels in onze weidegebieden van Lampernisse, Ijzervallei en Handzamevallei. Het is 
de moeite waard ! 
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