
De natuur takelt zienderogen af. Provinciale bestuurders, die morgen worden gekozen, hebben een grote verantwoordelijkheid.

Terwijl ik het blad Vogels van Vogelbescherming lees, grijpt een bericht over de achteruitgang van de weidevogels mij gewoon weer aan. Zelf
zie ik het boerenland(schap) al jaren aftakelen. Maar het blijft schokkend de cijfers onder ogen te zien: de kievit in enkele decennia met 50
procent terug, de grutto met 75 procent, patrijs en veldleeuwerik zelfs met 95 procent.

Ook de wulp, tureluur, watersnip, kwartel, graspieper, geelgors, en nachtegaal, soorten die in de jaren zestig en zeventig zo algemeen waren op
het boerenland, worden elk jaar minder in aantal. En dan heb ik het niet eens over de kemphaan en de korhoen, die als broedvogel zo goed als
verdwenen zijn. Of de insecten die volgens verschillende onderzoeken voor 75 procent zijn verdwenen.

Deze dieren konden profiteren van de manier waarop ‘wij’ het boerenland gebruikten. Helaas is dit verleden tijd. Misschien moeten we gewoon
accepteren dat moderne landbouw en natuur niet meer samengaan, tenminste geen natuur met een hoge biodiversiteit en grote natuurwaarden
zoals we die generatieslang hebben gekend.

Sinds 2017 ligt het natuurbeschermingsbeleid bij de provincies. Provinciebestuurders hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig
zijn er kansen, maar dan zullen de overheden die moeten aangrijpen.

prachtige kreten

Kringlooplandbouw en natuur-inclusief boeren heeft volgens onze minister van landbouw, Carola Schouten, de toekomst. Prachtige kreten,
maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat we alleen maar meer strakgroene graslanden zien: grasvelden die vaak net zo kaal zijn als
sportvelden, waar ‘alleen de krijtstrepen nog ontbreken’.

Weilanden zijn grasproductievelden geworden, waar het stil is geworden, waar het kwinkeleren van de vele veldleeuweriken, graspiepers en
grutto’s is verstomd. En van die graslanden zijn er nu alweer vele zelfs niet groen, maar geel: het gras is doodgespoten omdat er blijkbaar te
veel kruiden en andere grassen tussen het eiwitrijke Engelsraaigras zit.

Waar zie je in het voorjaar nog het kleurenpalet van vele tinten groen, met daartussen de gele velden met onder andere paardenbloemen en de
paarse pinksterbloemvelden? Met langs de slootranden de gele dotters, koekoeksbloemen, smeerwortel en de grote en kleine pimpernel?

Deze kruiden zijn zó belangrijk voor de vele bijensoorten, vlinders en andere insecten, die er hun stuifmeel en nectar uit halen. De insecten zijn
niet alleen belangrijk voor de bestuiving van planten; ze dienen ook als voedsel voor vogels.

Toch wil ik niet in mineur eindigen. Gelukkig zijn er prachtige initiatieven: zoals agrarische collectieven, waar boeren samen met particulieren
en de overheid de handen in elkaar hebben geslagen om het anders te doen. Daar wordt geen drijfmest geïnjecteerd, maar ruwe stalmest
opgebracht, om het bodemleven te verbeteren. Daar blijft het waterpeil ook in het voorjaar hoog, zodat weidevogels voldoende voedsel aan de
oppervlakte vinden. Er zijn gelukkig gebieden waar de overheid langjarige contracten afsluit met boeren, of zelfs gronden koopt ten behoeve
van de weidevogels en andere boerenlanddieren.

Ik wil dan ook uit de grond van mijn hart de (met name provinciale) bestuurders oproepen ervoor te zorgen dat er kerngebieden van voldoende
oppervlakte blijven, of gecreëerd worden voor onze nationale vogels en andere boerenlandfauna. Waar boerenbedrijven meer kunnen doen voor
de biodiversiteit, zonder te worden gehinderd door onnodige regelgeving en bureaucratische rompslomp. Waar boeren met hart voor de natuur,
gestimuleerd en misschien wel gesubsidieerd worden om zich meer in te zetten voor onze mede-schepselen.

Opinie: Een aangrijpend bericht over de Nederlandse natuur moet
provinciale bestuurders alert maken
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De oproep ‘Red de boerenlandvogels’ van Vogelbescherming is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Maar de overheden zullen hier de
leiding moeten nemen. Het is echt twee voor twaalf. <
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