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Geachte mevrouw Hamer, 

Mede namens Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie attendeer ik 

u graag op het Aanvalsplan Grutto. Dit plan –  opgesteld samen met zeven provincies en bouwend op 

de steun van een unanieme groene achterban maar ook LTO en BoerenNatuur –  bevat maatregelen 

om de grutto en andere weidevogels te doen terugkeren in ons boerenland. Ik verzoek u om dit 

breed gedragen plan te betrekken in uw besprekingen over de Kabinetsformatie. Hieronder licht ik 

mijn verzoek toe.  

De situatie 

Het gaat slecht met de grutto, onze nationale vogel verdwijnt in rap tempo uit ons land. Waren er in 

1970 nog 120.000 paar van deze weidevogel, nu zijn er minder dan 30.000 over en de achteruitgang 

gaat onverminderd door. Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor de 

grutto: meer dan 80% van Europese populatie broedt in ons land. De grutto staat bovendien symbool 

voor andere weidevogels zoals scholekster en kievit, soorten die eveneens achteruit gaan. 

Aanvalsplan Grutto 

Om het tij te keren is het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Dit breed gedragen plan bevat concrete 

maatregelen voor weidevogels in Nederland in combinatie met een fatsoenlijk inkomen voor boeren 

die het plan helpen uitvoeren. In het plan wordt gepleit voor:  

• Dertig gebieden van 1000 hectare waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten 

voor weidevogels;  

• Open weidegebieden met een hoog waterpeil en bloemrijk grasland waar laat in het jaar 

wordt gemaaid;  

• Maatregelen als langdurige overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer en extra geld voor 

de melk om voldoende inkomen voor boeren te garanderen;  

• Een budget, oplopend van 10 miljoen euro in 2022 tot structureel 35 miljoen euro vanaf 

2025 ter uitvoering van het plan. 

 

Groot politiek draagvlak 

Het Aanvalsplan Grutto is op 15 november jl. met veel enthousiasme in ontvangst genomen door 

demissionair minister Schouten (LNV). De minister zag mogelijkheden tot synergie met opgaven voor 

het veenweidegebied, tegen bodemdaling en klimaatverandering en ook uit het Europese 

Landbouwbeleid. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer waaronder alle denkbare 

coalitiepartijen, heeft de wens geuit dit plan in uitvoering te brengen, door hierover twee moties aan 

te nemen. Ook vanuit de samenleving is er groot draagvlak voor het plan, ruim 86.000 Nederlanders 

steunden de petitie “Red de grutto” die wij vorige week aanboden aan de Vaste Kamercommissie 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Het Aanvalsplan is inmiddels in veel, ook Europese beleidstukken verwerkt maar het bestuurlijk 

overleg over de financiering tussen de minister van LNV en het IPO heeft na meer dan zes(!) 

maanden nog niet tot resultaat geleid. De tijd dringt: de grutto, en ook de andere weidevogels, 



kunnen geen uitstel lijden. Iedereen is voor en de warme gevoelens zijn ongetwijfeld oprecht, maar 

we spelen voor het echie.  

Graag verzoek ik u bovenstaande te betrekken in de besprekingen over de Kabinetsformatie en het 

opstellen van het regeerakkoord. Ik wens u veel succes toe in dit proces.  

 

Hoogachtend, 

Pieter Winsemius  

Bijlage: Aanvalsplan Grutto 

 


