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Beste Jumbo, beste Albert Heijn, beste Aldi,
Wat een fantastisch nieuws dat jullie duurzame melk en andere zuivelproducten gaan verkopen!
Goed voor het milieu, het klimaat, de koe en natuurlijk de boer. Laten we van deze betekenisvolle
stap ook een feest maken voor de boerenlandvogels, vlinders, bijen en wilde planten. Zoals u weet
gaat het met al deze soorten zeer slecht. Vooral in het agrarisch gebied zijn er jaar op jaar minder van
deze planten en dieren die echt bij ons land horen. Recent werd uit onderzoek in Duitsland de
dramatische achteruitgang van insecten duidelijk. En eind november presenteerde minister Schouten
de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels. Boerenlandvogels, waaronder weidevogels als grutto en
tureluur, vormen het trieste hart van deze lijst. En dat is erg. Nederland is van internationaal belang
voor weidevogels. Meer dan de helft van alle grutto’s broedt in ons land, maar ze gaan jaarlijks met
meerdere procenten achteruit.
Wij schrijven u om er aan bij te dragen dat dit duurzaamheidsinitiatief óók de weidevogels er weer
bovenop helpt. Goede inspanningen op het gebied van klimaat, milieu, koe en de boer dragen niet
automatisch bij aan het redden van bloeiende planten, insecten en vogels.
De stap die jullie nu nemen, moet bijdragen aan een omslag: van constante achteruitgang naar groei
van het aantal vogels, vlinders en bijen op ons boerenland. We gaan graag met jullie in gesprek om
de voorgenomen eisen aan duurzame melk op een goede manier in te voeren. Hier alvast wat tips.
Kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland, waar niet meer geploegd wordt, is een goede basis voor herstel van de natuur
op ons boerenland. Zorg ervoor dat deze graslanden ook werkelijk een grote diversiteit aan kruiden
en bloemen hebben. Zulke weilanden trekken veel insecten, die op hun beurt weer voedsel voor
jonge vogels zijn.
Mest
Om tot optimaal kruidenrijk grasland te komen is een ander beheer nodig. Dring het gebruik van
kunstmest en drijfmest terug en gebruik in plaats daarvan zogeheten ruige mest. Ruige mest met
strootjes zit vol leven en zorgt voor een gezonde rijke bodem.
Laat maaien
Om ervoor te zorgen dat kuikens van weidevogels de kans krijgen om op te groeien, is het
noodzakelijk dat in tien tot dertig procent van het kruidenrijke gras na half juni gemaaid wordt.
Anders worden ze dood gemaaid of vinden in het gemaaide gras niet voldoende voedsel.
Waterstand
In veel gebieden is het waterpeil te laag. In de droge graslanden is het voor weidevogels moeilijk om
aan voedsel te komen, omdat wormen te diep in de grond zitten. Boeren die de duurzame melk gaan
leveren, moeten gestimuleerd worden voldoende nat grasland te creëren. Dat kan door een hoger
waterpeil, sloten met flauwe randen of door een deel van het jaar stukken land onder water te
zetten.

Rijk landschap
Dat de natuur in ons boerenland zo hard achteruit is gegaan kun je zien in het landschap. Sloten zijn
dichtgegooid of rechtgetrokken. In andere delen van ons land zijn heggen en houtwallen weggehaald
om het land efficiënter te kunnen bewerken. Met een meerprijs voor duurzame melk kunnen boeren
geholpen worden deze belangrijke landschapselementen te herstellen en te onderhouden.
Beloon de boer die het nu al goed doet
Er zijn heel wat boeren die nu al flink hun best doen voor de boerenlandvogels en graag meer zouden
willen doen. Vaak wat kleinere bedrijven, met niet overdreven veel koeien per hectare. Als deze
boeren stoppen, zal dat een enorme klap voor de natuur op het boerenland zijn. De duurzame melk
kan dat helpen voorkomen door vooral deze boeren de kans te geven melk te leveren.
Samen voor de rijke weide
Vogelbescherming wil graag met supermarkten, zuivelbedrijven, boeren en andere natuur- en
milieuorganisaties samenwerken aan duurzame melk die ook bijdraagt aan een rijke weide. Wij
kunnen met onze kennis over boerenlandvogels het succes van de duurzame melk vergroten. Dat
heel veel Nederlanders ook verlangen naar die rijke weide vol bloemen, vogels en vlinders blijkt uit
het feit dat meer dan honderdduizend mensen onze oproep Red de Rijke Weide tekenden.
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