
> Midden april van dit jaar is het mondiale icoon van dierenbe-
scherming ook in ons eigen Ouwehands dierenpark gearriveerd. 
Het is een van de meest inspirerende voorbeelden hoe kosten 
nog moeite gespaard zijn om een op uitsterven staande zeer 
aaibare diersoort uit de ernstigste gevarenzone te trekken. Dit 
dankzij de inzet van velen, ook ons koningshuis (prins Bernhard 
tot en met koning Willem Alexander) en onze premiers hebben 
zich hiervoor door de jaren heen hard ingezet. Voor het tijdelijk 
onderkomen van deze twee panda’s is 7 miljoen geïnvesteerd, de 
lease-kosten voor beide dieren bedragen 1 miljoen euro per jaar 
en dan zijn er nog de verzorgingskosten (zoals enkele fte’s dier-
verzorgers en dagelijks 50 kilo bamboe per panda). De verwach-
ting is dat het publiek deze kosten ruimschoots gaat goedmaken.

Helaas is lang niet alle met uitsterven bedreigde diersoorten dit 
lot beschoren. Ook rond begin april komen jaarlijks onze weide-
vogels terug van een lange reis vanaf hun winterverblijf. Sinds 

Hoe redden 
we onze 
weidevogels?

1960 is meer dan zestig procent van deze weidevogels echter uit 
ons landschap verdwenen, omdat we sindsdien onze landbouw-
gebieden onvoorstelbaar meer productief zijn gaan gebruiken. 
Sinds 1990 is het aantal grutto’s, nota bene onze nationale vogel, 
nog eens gehalveerd. Dit is pijnlijk omdat Nederland een van de 
belangrijkste broedgebieden van de mondiale populatie weide-
vogels is. Hoewel veel mensen de weidevogels een warm hart 
toedragen, lukt het nog steeds niet om voldoende landbouw-
gebieden in Nederland geschikt te maken voor het broeden en 
overleven van de eigen weidevogels.

Vogelbescherming vraagt om 200.000 ha aan weidevogeleisen 
aangepast boerenland om de weidevogels voor uitsterven te 
behoeden. Iets minder dan een kwart van de melkveehouders 
is nodig om dit areaal te bereiken. Een groot aantal boeren is 
bereid daarvoor extra kosten te maken, die (deels) gecompen-
seerd kunnen worden door supermarkten iets meer geld voor de 
weidevogelvriendelijke melk te laten betalen (uiteraard door te 
berekenen aan de klanten). Vijf tot tien cent per liter is genoeg 
bovenop de 25 tot 30 cent die de boer nu per liter krijgt. Stel dat 
iedere Nederlander gemiddeld een liter per dag drinkt kost het 
per consument dan ongeveer € 36,50 op jaarbasis, ongeveer de 
prijs van een kaartje om de panda’s in Ouwehands een keer te 
komen zien. Dan zijn die 200.000 ha’s binnen bereik.

Voor dat geld kan de consument het hele zomerseizoen genie-
ten van de capriolen van onze weidevogels in het wild. Wat 
weerhoudt onze supers toch om hier zonder aarzeling volop aan 
mee te werken? Zijn onze weidevogels soms nog niet aaibaar 
genoeg? Kunnen we daar misschien nog wat aan verbeteren?<
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