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Amsterdam ■ Onder andere
droogte, gebrek aan insecten en een
overmaat aan predatoren decimeer-
den de jonge aanwas van de grutto
in Noord-Holland. En ook in de an-
dere weidevogelprovincies werd op-
nieuw de noodklok geluid voor deze
nationale icoon. De hoop is nu ge-
vestigd op het ’Aanvalsplan grutto’.

Initiatiefnemer Pieter Winsemius
– minister van VROM in het eerste
kabinet-Lubbers en in het derde ka-
binet-Balkenende, VVD’er – presen-
teerde het ’Aanvalsplan grutto’ zon-
dagochtend in de uitzending van
Vroege Vogels Radio. En woensdag
is hij op bezoek bij minister Carola
Schouten van landbouw, om (finan-
ciële) steun te vragen voor het plan.
Om de grutto te redden moeten in
bepaalde gebieden de boeren flink
aanpassen. Maar dat moet dan na-
tuurlijk wel aantrekkelijk zijn, door
een hogere beheersvergoeding en
bovendien langere beheerscontrac-
ten dan nu het geval is, lagere water-
schapslasten en een plus op de melk-
prijs. Winsemius wil de boeren ver-

leiden: „Een goeie boer kan nu met
zo’n beheersvergoeding ongeveer
quitte spelen. We moeten ervoor
zorgen dat ze ermee kunnen verdie-
nen. Als je nou 20.000, 25.000 in de
plus zou kunnen komen…”

Hij was jaren geleden voorzitter
van Natuurmonumenten, maar het
Aanvalsplan grutto is een eigen ini-
tiatief. Winsemius werkte eraan met
It Fryske Gea, de Friese Milieu Fede-
ratie en Vogelbescherming Neder-
land, maar ook de zes weidevogel-
provincies, landbouworganisaties,
natuurorganisaties en wetenschap-
pers hebben hun inbreng geleverd.

Miljoenen
Voor de overheid betekent uitvoe-
ring van het plan een jaarlijkse in-
vestering van 40 miljoen euro en een
eenmalige investering van 35 mil-
joen verspreid over meerdere jaren.
Het idee is om dertig grote weidevo-
gelgebieden aan te wijzen van elk
zo’n duizend hectare. Samen met
boeren en natuurorganisaties selec-
teren de weidevogelprovincies de
beste gebieden. In het aanvalsplan is
voor elk gebied een aanpak nodig
waarin deskundigen, boeren, na-
tuurbeheerders en vrijwilligers sa-
men optrekken. Om succesvol te
zijn is in de geselecteerde gebieden
een hoog waterpeil nodig, moet de
veedichtheid omlaag en is aange-
past agrarisch beheer nodig waarbij
laat in het seizoen wordt gemaaid,
ruige mest gebruikt wordt in plaats
van drijfmest en de weilanden krui-
denrijk zijn. Per gebied moet óók
bekeken worden hoe de predatie-
druk, het aantal eieren en jonge vo-
gels die door roofdieren worden op-
gegeten, teruggebracht kan wor-
den.

Er gebeurde al veel om de grutto
te beschermen, zegt Frank Visbeen
van Landschap Noord-Holland.
„Maar dat heeft de voortdurende te-
ruggang van deze nationale icoon
niet kunnen stoppen.” In 1980 wa-
ren er nog 120.000 broedparen in
Nederland, nu is het aantal paren
onder de 30.000 gezakt. En dat is he-
lemaal rampzalig als je bedenkt dat
80 procent van de Europese broed-
paren in Nederland zit. De deskun-
digen schatten een gestage daling
van de aantallen met vijf, zes pro-
cent per jaar. En 2020 was – stelt
Landschap Noord-Holland – een ex-
treem slecht weidevogelseizoen, on-
danks alle inspanningen van de me-
dewerkers en 805 vrijwilligers die in
de provincie meehelpen met het be-
schermen van weidevogels. De
droogte speelde een grote rol: min-
der bloeiende kruiden en daardoor
minder insecten.

Muizen
De kuikens verhongerden, als ze al
niet werden opgegeten. Vorig jaar

was nog een goed muizenjaar: vos-
sen en marterachtigen als hermelijn
en bunzing brachten toen veel jon-
gen groot. Maar een goed muizen-
jaar wordt altijd gevolgd door een
slecht muizenjaar. De roofdieren
hadden daarom dit broedseizoen
veel weidevogeleieren en kuikens
op het menu. Inmiddels is er ook
een nieuwe bedreiging: de steen-
marter is in Noord-Holland en
Zuid-Holland aan een opmars be-
zig: onder andere op Wieringen, in
het Gooi en ook rond Leiden en bij
de Nieuwkoopse Plassen.

Inventarisatie
Frank Visbeen hoopt dat er zo snel
mogelijk met het reddingsplan
wordt begonnen. De provincie
Noord-Holland is inmiddels bezig
met een inventarisatie van gebieden
waar minimaal 1000 hectare zou
kunnen worden aangewezen als
groot weidevogelgebied, waar door
een combinatie van veel maatrege-
len de grutto zijn jongen wél kan
grootbrengen.
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Een grutto zoekt zijn weg in het natuurgebied de Wilck. TACO VAN DER EB

❜❜We moeten
zorgen dat

boeren hiermee
verdienen

•i
Voswerend raster
Rondom enkele
weidevogelreservaten zijn de
afgelopen jaren voswerende
rasters geplaatst. In de
Hekslootpolder, een particulier
natuurgebied tussen
Haarlem-Noord en Spaarndam,
zijn er goede resultaten mee
geboekt. Het is wel een
kostbare en arbeidsintensieve
oplossing. Vrijwilligers moeten
wekelijks het gras onder de
stroomdraden maaien. 

2020 was een dramatisch broedseizoen voor de
grutto, zeggen ze bij Landschap Noord-Holland.
Praktisch geen één kuiken is groot geworden en
uitgevlogen. 

Dat ’hij won’ zorgde voor enige be-
roering. Sinds de verkiezingsdag op
3 november, bijna twee weken te-
rug, wordt steeds duidelijker dat
Trump onvoldoende stemmen heeft
gekregen voor een tweede termijn.
Het tellen van de stemmen is nog

gaande, dus een definitieve uitslag
laat nog op zich wachten, maar uit
de officiële cijfers die tot nu toe zijn
vrijgegeven, blijkt dat de winst Bi-
den niet meer kan ontgaan.

Desondanks blijft de zittende pre-
sident weigeren om zijn verlies toe
te geven. Hij houdt vol dat er op gro-
te schaal fraude heeft plaatsgevon-
den, ondanks het feit dat zelfs zijn
eigen ministerie van Binnenlandse
Veiligheid heeft aangegeven dat
daar geen sprake van was, en ook on-
danks het feit dat Trumps advoca-
ten in alle rechtszaken aangespan-
nen tegen vermeende fraude , het lid
op de neus hebben gekregen.

Ook het ’hij won’ bleek uiteinde-

lijk geen erkenning van verlies,
want anderhalf uur later twitterde
Trump: „Hij won alleen in de ogen
van de NEPNIEUWSMEDIA. Ik
geef NIETS toe! We hebben een lan-
ge weg te gaan. Dit waren FRAU-
DULEUZE VERKIEZINGEN!” 

Grimmig
Dat hij die beschuldigingen niet kan
hardmaken lijkt de harde kern van
zijn achterban niet te deren, zo
bleek zaterdag in Washington. Dui-
zenden Trump-supporters demon-
streerden in de straten van de Ame-
rikaanse hoofdstad tegen de verkie-
zingsuitslag. 

De sfeer, overdag nog gemoede-

lijk, werd ’s nachts grimmig. 
„Stop het stelen”, stond er op heel

wat bordjes die omhoog werden ge-
houden. Door demonstrant Joe bij-

voorbeeld, uit het nabijgelegen Bal-
timore. Hij verwijt tech-miljonairs
als Jack Dorsey van Twitter en Mark
Zuckerberg van Facebook dat ze
Trump-aanhangers de mond snoe-

ren. „Hoe durven ze ons te censure-
ren? Als Trump over een paar maan-
den door het Hooggerechtshof
weerd president is gemaakt, dan wil
ik dat ze die types ophangen.” Hij
maakt geen grapje. „Iemand moet
de ballen hebben om dat te doen.” 

Ook tientallen leden van de ex-
treemrechtse gewelddadige groep
Proud Boys liepen mee, herkenbaar
aan hun zwarte polo’s met gele stre-
pen. „Wiens straat? Onze straat!”,
roepen ze. 

’s Avonds laat botsten de Proud
Boys met tegendemonstranten. Bij
een confrontatie werd iemand neer-
gestoken. Trump-aanhangers wer-
den met vuurwerk bekogeld.

Trump: ’Dit waren frauduleuze verkiezingen’
Jan Postma

Washington ■ Even leek het er
zondag op dat Donald Trump de
overwinning van Joe Biden bij de
Amerikaanse presidentsverkie-
zingen erkende. „Hij won”, twit-
terde de Amerikaanse president.
„Omdat de verkiezingen rigged
(’frauduleus’, red.) waren.”

Tegen beter weten
in ontkent zittende
president z’n verlies 


