
Voordracht Gouden Grutto 2023 

Vogelbescherming Nederland reikt jaarlijks de Gouden Grutto uit aan een agrariër die zich 

bovengemiddeld inzet voor de weidevogels op zijn of haar land. Gelukkig zijn er veel boeren die 

boerenlandvogels een plek willen bieden op hun bedrijf. Die willen we graag in het zonnetje 

zetten. Daarom vragen we jouw hulp om kandidaten voor te dragen voor deze mooie prijs. 

Boerenlandvogels horen bij Nederland. Toch dreigen ze uit ons landschap te verdwijnen. 

Vogelbescherming Nederland werkt sámen met boeren aan een natuurlijk landschap waar ruimte is 

voor vogels, insecten en andere soorten. We zetten ons in voor een ander soort landbouw, we 

ondersteunen een netwerk van boerenlandvogelboeren en we helpen de ontwikkeling van 

vogelvriendelijke (zuivel) producten. 

Draag een boer(in) voor! 

De Gouden Grutto bestaat uit een bronzen wisseltrofee en een geldprijs van 5.000, - euro, bedoeld om 

de biodiversiteit op het bedrijf verder te ontwikkelen. Ken jij in jouw omgeving een boer(in) die zich 

meer dan gemiddeld inzet voor de weidevogels op zijn of haar bedrijf? Draag hem of haar dan nu voor 

om kans te maken op de Gouden Grutto!    

Stuur de antwoorden op onderstaande vragen uiterlijk 17 april 2023 per e-mail naar 

bernard.dejong@vogelbescherming.nl en wessel.vanvliet@vogelbescherming.nl. Na de sluitings-

datum worden de inzendingen beoordeeld door een vijftal commissieleden. De uitreiking van de 

Gouden Grutto vindt halverwege mei plaats.   

Criteria Gouden Grutto 

• De Gouden Grutto gaat in 2023 naar... (max. 250 woorden) 

Waarom verdient juist deze kandidaat de Gouden Grutto?  

• Natuurmaatregelen (max. 100 woorden per maatregel/activiteit) 

Wat zijn de 3 belangrijkste maatregelen en/of activiteiten die de kandidaat uitvoert om de 

biodiversiteit op en rond het bedrijf te versterken, met aandacht voor weidevogels in het 

bijzonder?  

• Natuurresultaat (max. 250 woorden) 

Wat zijn de meest in het oog springende resultaten van de door de kandidaat geleverde 

inspanningen op het gebied van biodiversiteit, met aandacht voor weidevogels in het bijzonder?  

• Kennisoverdracht (max. 250 woorden) 

Op welke manier draagt de kandidaat bij aan het opdoen en verspreiden van kennis over 

successen (en mislukkingen) op het gebied van weidevogelbeheer?  

• Communicatie (max. 250 woorden) 

Op welke manier draagt de kandidaat bij aan het beantwoorden van maatschappelijk 

vraagstukken (denk aan biodiversiteit, water, klimaat etc.) en hoe wordt het brede publiek 

hierin meegenomen?  

Let op: de beantwoording mag kort en bondig, maar liefst wel zo concreet mogelijk. Aanvullende 

informatie in de vorm van kaartmateriaal, (kranten)artikelen, social media kanalen etc. om de 

voordracht te ondersteunen is van harte aanbevolen!  


