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Vroege weidegang ook goed voor vogels
In het Vogeljaar 62(2):100 valt te lezen:’-
Vroege weidegang ook goed voor vogels.’ 
Die titel ontlokte mij een diepe zucht: ‘Ein-
delijk! ‘
Ik zal uitleggen waarom. Ik ben geboren op 
de boerderij ‘Oud Groenestein’ in Hazers-
woude en was daarop in mijn jonge jaren 
werkzaam.
Het was destijds gebruikelijk dat het jongvee, 
zo snel als de grasgroei het toeliet, naar de 
verste weiden werd gebracht. Deze weiden 
waren gelegen in een veenrijk gebied, de 
Langelandse polder geheten. Veel boeren 
hadden daar percelen grasland. Ze handelden 
in hooi en brachten er hun jongvee naartoe. 
Het gras was bestemd voor de hooibouw. De 
hooitijd nam wel vier tot zes weken in beslag. 

Reacties

Zo gauw een perceel was gehooid, ging 
het jongvee daar naar toe. De percelen met 
jongvee werden het laatst gemaaid. Het gras 
op die begraasde percelen kon dan groeien tot 
het maairijp was.
Op de Langelandse weiden wemelde het van 
Grutto’s, Kieviten, Scholeksters en kleine 
vogels. Omdat we regelmatig het jongvee 
controleerden en
daar werkzaamheden uitvoerden, kenden 
de vogels ons. Ze maakten geen of weinig 
angstgeluiden. 
Bij de ruilverkaveling kreeg dat gebied de 
status van ‘vogelweidegebied’ en het werd 
onderworpen aan regels, zoals niet weiden, 
laat maaien enzovoort. Vanaf die tijd is de 
vogeldichtheid alleen maar afgenomen. Men 
heeft verzuimd na te gaan hoe die vogel-

Uit Het Veld

Door extensieve begrazing kunnen gevarieerde kruidenrijke percelen ontstaan die ook voor weidevogels aantrekke-
lijk zijn.                                            Foto: R.A. Kole.
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dichtheid was ontstaan en hoe dat in stand 
kon worden gehouden. Nee hoor, men wist 
wel hoe het gebied beheerd moest gaan 
worden. Er is wel eens een reclamefilmpje 
geweest, waarin getoond werd hoe een koe 
een nest vertrapt. Die koe liep achteruit. Dit is 
misleiding van de ergste soort! Een koe loopt 
normaal niet achteruit. Wij hebben ook nooit 
een vertrapt nest gevonden. 
Ook hier geldt echter: ‘Het doel heiligt de 
middelen’. Natuurlijk. Weidegang is prima 
voor de koeien. Wind, daglicht en regen 
is goed voor de huid. Toch kunnen koeien 
uitstekend binnen staan. Ik heb mij daarover 
verbaasd bij bezoek aan zogenaamde spoe-
lingbedrijven in het Westland. Koeien die al 
diverse jaren onafgebroken op stal stonden 
zagen er goed en welvarend uit. Ze waren 
misschien wat stram en stijf, maar dat heb ik 
niet kunnen controleren.
Loopstallen zijn wat dat betreft beter, maar 
toch komen daarin meer klauwgebreken voor, 
als gevolg van vocht.
Door het invoeren van de melkquotum-re-
geling is de ontwikkeling in de veehouderij 
jarenlang vrijwel stilgelegd. Nu deze regel is 
opgeheven vindt een inhaalslag plaats, met 
alle gevolgen van dien. Om in de toekomst 
het hoofd boven water te kunnen houden 
moet worden geïnvesteerd in meer koeien per 
man. Dat betekent uitbreiding van de veesta-
pel en ver doorgevoerde automatisering.
Dat heeft ook aanpassingen in de bedrijfsvoe-
ring tot gevolg, zoals vroeg maaien en koeien 
melken met robots. Stallen met melkrobots 

Een melkmeisje (in dit geval in 
werkelijkheid een model) aan 
het melken in 1933. Het was 
nog heel normaal dat koeien, 
nadat na de winter uit de stal 
kwamen, gewoon buiten bleven 
en daar ook wel gemolken 
werden. De tijden zijn sindsdien 
sterk veranderd.
Bron foto: Collectie Willem van 
de Poll, via Nationaal Archief/
Wikipedia.

zijn moeilijk te combineren met langdurige 
weidegang. 
Er is nu sprake van overproductie, waarbij de 
zuivelindustrie deze ontwikkeling toch wel 
wat heeft onderschat. De prijs die een boer in 
2016 voor een liter volle melk kreeg was ruim 
onder de dertig eurocent per kilogram. Dat 
was gelijk en soms wel lager dan de kostprijs. 
Wat betaalt u als consument voor een 
kilogram halfvolle melk? De verhouding is 
volkomen zoek. De producent, de boer, krijgt 
er het minst voor betaald maar die heeft wel 
het meeste werk verricht. En dan te weten dat 
de kwaliteit van de Nederlandse koemelk van 
de beste, zo niet de beste van de wereld is.
Als ondernemer staat de Nederlandse boer 
goed aangeschreven maar de belasting van 
deze bedrijfstak is zeer hoog. Dat is het ge-
volg van allerlei maatregelen en eisen die aan 
de bedrijfsvoering worden gesteld. Boeren 
kunnen wel heel veel, maar dat houdt een 
keer op.
Daarom lijkt het mij van groot belang dat in 
vogelweidegebieden nu ernstig studie wordt 
gemaakt van instandhouding en uitbreiding 
van het weidevogelbestand en dat daar zo 
snel mogelijk werk van wordt gemaakt. Tijd 
in deze is kostbaar.
Wat vroeger kon en nu niet meer kan, moet zo 
goed mogelijk door weidevogelbeheer wor-
den opgevangen en overgenomen. De vogels 
verdienen dat. Dus daarom: aan de slag.
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