
 

 

Samen voor de weidevogels  

 

Boeren en natuurbeschermers: met elkaar luidden ze april 2017 de noodklok. Met de 

Groningse weidevogels is het bar slecht gesteld. Arjan Hendriks, natuurbeheerder rayon 

Noord van Het Groninger Landschap, nam het initiatief tot een breed gedragen 

weidevogelmanifest. ‘Met elkaar willen we de dalende trend ombuigen.’ 

 

Kieviten, grutto’s en andere weidevogels: ze horen in ons Groninger cultuurlandschap thuis. Eens 

waren ze een vanzelfsprekendheid. Geregeld fietst Hendriks door de provincie. “In grote delen zie 

je geen enkele weidevogel meer. Dertig jaar geleden hoorde en zag je ze nog overal.” Als 

natuurliefhebber maakt hij zich ernstig zorgen. Neem de grutto: in dertig jaar tijd kelderde het 

aantal in Groningen van zesduizend naar duizend. “Te weinig jongen worden groot, waardoor de 

populatie vergrijst”, verklaart hij. 

 

Krachten bundelen 

Twee voor twaalf, nu of nooit, alle zeilen bijzetten: in diverse bewoordingen benadrukt Hendriks de 

urgentie. “Als Groninger Landschap kunnen wij dit niet alleen. Alle partijen moeten de handen 

ineenslaan”, zegt hij. Hendriks nam het initiatief om de krachten te bundelen. Natuurbeschermers, 

boeren, wildbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers: hij bracht ze bij elkaar. Met één 

gezamenlijk streven: méér weidevogels. Concreter: naar tweeduizend grutto’s, dus een 

verdubbeling. “Dat is een forse ambitie”, stelt hij vast. 

 

“Alle partijen moeten de handen ineenslaan.” 

 

Twaalf handtekeningen 

Het was druk, 6 april 2017 in bezoekerscentrum Reitdiep. Twaalf organisaties plaatsten die dag 

hun handtekening onder een weidevogelmanifest, dat werd aangeboden aan gedeputeerde Henk 

Staghouwer. Belangrijke boodschap: er komt een speciaal actieplan, waarin acht thema’s worden 

uitgewerkt. Denk aan het versterken van de weidevogelkerngebieden, het optimaliseren van het 

waterbeheer en predatiebeheer. De natuur- en landbouworganisaties pakken de uitdaging 

eensgezind en voortvarend aan. “We zitten inmiddels met elkaar om tafel om het plan uit te 

werken”, legt Hendriks uit. 

 

Kansen te over 

Te laat is het nog niet, zegt hij strijdbaar. Kansen te over. “Waar we maatregelen nemen, 

profiteren de weidevogels. Neem Reitdiep-Midden, waar de inrichting in 2015 is afgerond. Het 

hogere waterpeil pakt voor weidevogels positief uit. Dat geldt ook voor de Koningslaagte en het 



 

 

zuidelijke deel van het Reitdiepgebied.” Eén van de knelpunten, volgens Hendriks: gebrek aan 

areaal goed weidevogelgebied. Hij schetst een weidevogellandschap in optima forma: 

“Weidevogellandschappen bestaan uit een kern van minimaal honderd hectare met in het 

broedseizoen een hoog waterpeil. Daaromheen ligt een groot areaal boerenland waar agrariërs 

kiezen voor weidevogelbeheer.”  

 

Medenertilsterpolder  

In de Medenertilsterpolder, een terrein van Het Groninger Landschap in Middag-Humsterland, is 

een weidevogellandschap in de maak. Hendriks: “Ons reservaat kent een hoge gruttodichtheid. Het 

terrein is echter met dertig hectare te klein en daardoor erg kwetsbaar.” Najaar 2017 vond een 

felbegeerde uitbreiding plaats: 24 hectare kocht Het Groninger Landschap mede dankzij een gift 

van een particulier, 60 hectare werd door de provincie aangekocht. “Samen met alle betrokken 

partijen, waaronder de omliggende boeren, realiseren we daar een perfect weidevogellandschap.” 
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