
WEIDEVOGELMANIFEST GRONINGEN 2017  
 

Weidevogels horen bij het open cultuurlandschap en horen daarom bij Groningen. In 
2008 formuleerde provincie Groningen als doelstelling dat de populatie weidevogels 
binnen 10 jaar zou stabiliseren op het niveau van 2006. “We streven uiteindelijk naar 
een populatie in Groningen van 2000 broedparen grutto's in de weidevogelgebieden.” 
Nu, 10 jaar later, kunnen we vaststellen dat dit niet is gelukt, maar dat de aantallen 
verder zijn gedaald. Om de populatie-afname te stoppen is een grotere inzet nodig en 
een goede samenwerking tussen alle betrokken organisaties.  
 
De ondertekenaars van het Weidevogelmanifest Groningen 2017 onderschrijven 
de urgentie tot actie, slaan de handen ineen en spreken af:  
 
1. Uiterlijk 1 december 2017 het ‘Groninger Actieplan Weidevogels’ vast te stellen’.  
 
2. In het Actieplan doelen en maatregelen op te nemen die, binnen 10 jaar na 

vaststellen van het Actieplan, leiden tot de realisatie van de doelstand van 2.000 
broedparen grutto’s.  

 
3. Voor deze maatregelen draagvlak te creëren en te kiezen voor een bottum-up 

benadering. 
 
4. De uitvoering van het Groninger Actieplan Weidevogels direct na het vaststellen 

hiervan te starten.  
 
5. In het Actieplan expliciet vast te leggen welke ondertekenende partij(en) 

verantwoordelijk is (zijn) voor welke te nemen maatregel(en).  
 
6. Het Actieplan richt  zich  onder andere op de volgende onderdelen:  
 

Versterken weidevogelgebieden  
Inzet tot een kwaliteitsslag in de weidevogelgebieden door inrichting en beheer, 
areaalvergroting en uitvoering van maatregelen die de openheid en rust 
vergroten.  
Een en ander op basis van nader onderzoek m.b.t de realisatie van vitale 
weidevogellandschappen en/of optimalisering omstandigheden voor 
weidevolgels op perceelsniveau. 
 
Optimaliseren waterbeheer  
In de weidevogelgebieden wordt gestreefd naar het verbeteren van het 
waterbeheer voor weidevogels. Dit bijvoorbeeld door (flexibele) peilverhoging in 
het voorjaar, inrichting van plas-draslocaties en aanpassing van oevertaluds.  
 
Kruidenrijk grasland  
Inzet op vergroting van het areaal kruidenrijk grasland (kuikenland) zowel 
binnen als buiten de reservaten. Onder andere door uitvoering van een pilot 
m.b.t. (versnelde) omvorming naar kruidenrijker grasland.  
Onderzoek m.b.t. voedselaanbod voor kuikens in kruidenrijk grasland.  
 
Ruimtelijke inkadering 
Deelname aan weidevogelbeheer in gebieden met agrarische functie mag geen 
planologische schaduwwerking hebben op de agrarische bedrijfsvoering. 
 

  



Stimuleren natuurinclusieve landbouw  
Boeren in en rondom de weidevogelkerngebieden stimuleren om in hun 
bedrijfsvoering meer aandacht te schenken aan biodiversiteit en daarmee 
natuur en landbouw te combineren.  
 
Uitwerking predatiebeheerplannen 
In de verschillende regio’s worden predatiebeheerplannen uitgewerkt en tot 
uitvoering gebracht. Hiermee wordt ook meer inzicht verkregen in de rol van 
predatie in het weidevogelbeheer en de effectiviteit van maatregelen. 
 
Gestructureerde monitoring en kennisontwikkeling  
Er vindt structurele monitoring en kennisontwikkeling plaats waarbij het gaat om 
dataverzameling, -afstemming en -uitwisseling, analyse en rapportage.  
 
Communicatie en draagvlak  
Grondeigenaren, burgers en vrijwilligers(groepen) worden betrokken bij het 
opstellen en uitvoeren van het Actieplan. Mogelijkheden voor 
draagvlakvergroting zijn:  
- Het organiseren van een terugkerend Groninger weidevogelfestival  

- Het houden van weidevogelexcursies en –lezingen  

- Het verantwoord (beter) beleefbaar maken van weidevogelhotspots 
 
7. De ondertekenaars van dit manifest zijn bereid het Actieplan gezamenlijk nader uit 

te werken, draagvlak te creëren voor en uitvoering te geven aan de maatregelen 
en samen op zoek te gaan naar de benodigde financiële middelen en/of het 
creëren van kansen en meerwaarde voor agrarische ondernemers. 
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