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Er zijn weinig groepen in Nederland 
waar zoveel over geschreven en onder
zocht is als over weidevogels. Het aantal 
vrijwilligers dat jaar in jaar uit het veld in 
trekt om deze soorten te inventariseren, 
te beschermen en te onderzoeken is 
ongeëvenaard. Maar, wat willen we nu 
met deze vogels? Waar staat beschreven 
hoe de vele beleidsinstrumenten voor 
deze groep zich tot elkaar verhouden? 

Blijkens het artikel van Tennissen in 
dit nummer van De Levende Natuur 
helpt bescherming. Of dit op de langere 
termijn op populatieniveau ook zo is, 
blijft open, daarover kan alleen langer 
onderzoek uitsluitsel geven. En zijn we 
tevreden indien onze weidevogels groten
deels buiten de toekomstige Ecologische 
Hoofdstructuur blijken te broeden, een 
tendens die al langer aan de gang lijkt? 
De vrijwilligers houden er trouwens geen 
rekening mee of de weidevogels zich wel 
netjes aan de Ecologische Hoofd
structuur houden! Maar gaan de 
weidevogels buiten de EHS wel 
dezelfde bescherming van de 
overheid krijgen als binnen de 
EHS? 

Uit het voorgaande moge 
duidelijk worden dat de 
natuurbescherming in de 21e 
eeuw voor grote uitdagingen 
zal worden gesteld in het 
scheppen van helderheid bij 
de afstemming tussen de vele 
beleids- en beheersinstrumen
ten. Het is zelfs voor ingewijden 
bijna niet meer uit te leggen, hoe en 
waarom onze natuur beschermd en 
ontwikkeld moet worden. Wordt het 
beschermen en beheren van natuur 
trouwens niet steeds ingewikkelder en 
wordt de natuur daardoor niet steeds 
minder natuurlijk? Denk aan de al 
genoemde bescherming van weide-
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vogels, maar ook aan Zwarte sterns, die 
jaarlijks heen en weer naar Afrika vliegen, 
en hier verwelkomd (moeten) worden 
met kunststof vlotjes om tot broeden te 
kunnen komen (zie Van der Winden in 
dit nummer)? 

De aantallen weidevogels, in ons 
land cultuurvogels bij uitstek, worden 
vooral door de maatschappij bepaald. 
Dus: welke quota (hoeveel ha) gaat het 
rijk voor weidevogelgrasland hanteren? 
Hoeveel hectaren krijgen de weidevogels 
in dit land toegewezen? Wordt dat een 
ambitieus aantal hectaren en dus hoge 
kosten voor de overheid, of worden er 
lagere aantallen als streefgetal gehanteerd? 
Die discussie is, ondanks de vele instru
menten en beheersmogelijkheden, zeker 
nog niet uitgewoed. Dat is wel de plaats 
waar de keuze tussen kaketoes en boeg
beeld impliciet wordt gemaakt. Hopelijk 
wordt dit geen simpele financiële keuze! 

Die keuze dient vervolgens ook door 
te werken in het wellicht dit jaar 

startende Programma Beheer. 

Kunnen we hier vinden wat de aanwas van 
weidevogels per jaar moet zijn? Worden 
daar de quota getransformeerd naar tus
sendoelen en einddoelen in termen van 
bijv. gewenst aantal paren grutto's of 
watersnippen in 2010? Is voor alle 
betreffende beheerspakketten voor agra
riërs en natuurbeschermingsorganisaties 
helder afgesproken hoeveel weidevogels in 
die gebieden aanwezig moeten zijn en hoe 
het uit te voeren beheer op de betreffende 
percelen maar ook in de naaste omgeving 
(vogels lopen en/of vliegen namelijk) 
hierop moet inspelen? En stel dat die doe
len gehaald worden, wie gaat dit dan con
troleren op echtheid en effectiviteit? 
Uitvoering van het Programma Beheer 
biedt in principe goede mogelijkheden om 
de resultaten van het overheidsbeleid 
regelmatig te toetsen, zeker in combinatie 
met een landelijk weidevogelmeetnet. 
Hopelijk komt dit meetnet er in 2000. 
Stel dat dit meetnet dit jaar inderdaad van 
start gaat, bij welke (positieve of negatieve) 
populatietrends of kritische waarden 
wordt dan in de toekomst alarm geslagen? 

Is hier geen sterke regie voor de rijksover
heid weggelegd? Hopelijk zal de dit voor
jaar te verschijnen nota over het natuur
beleid in de 21e eeuw over dit alles 
helderheid gaan verschaffen. De vele dui
zenden vrijwilligers die zich al zo lang met 
deze groep soorten via nestbescherming en 
onderzoek bezig houden, zouden dit 
soort heldere doelen zeker op prijs stellen. 
Dan wordt duidelijk waarom hun inzet 
van zo groot belang is. Een overheid die 
geen duidelijke keuze maakt voor weide
vogels dreigt de motivatie en het enthou
siasme van vrijwilligers te ondermijnen. 
Er komt ooit een moment dat vrijwilli
gers minder gemakkelijk hun vrije tijd ter 
beschikking zullen stellen. De 'concurren
tie' in de natuur om de inzet van de gemo
tiveerde vrijwilliger zou wel eens door de 
helderheid van de gestelde doelen kunnen 
worden bepaald: als de vrijwilligers gaan 
afhaken gaan de weidevogels moeilijke 

tijden tegemoet. 
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