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Oproep van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen 
 
De Ronde Venen: een kansrijk succesgebied voor weidevogels 
 
Workshop Weidevogels 2022 
De Groene Venen maakt zich grote zorgen over het dalende aantal weidevogels in De Venen.  Dit 
gegeven, de publicatie van het Aanvalsplan Grutto en de gelegenheid (het 50-jarig bestaan van de 
vereniging), heeft De Groene Venen doen besluiten om op 22 april 2022 een Weidevogelworkshop te 
organiseren rondom dit thema.  
 
De belangrijkste take-outs van de workshop zijn de volgende:  
 
• Het gebied tussen het bestaande weidevogelreservaat Demmerik en De Geer (peilvak 9) is 

waterstaatkundig volgens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geschikt voor de ontwikkeling 
van een weidevogelareaal. Het land zal door het zakken steeds natter worden. Een aangepast 
agrarisch beheer zou hier goed passen. Overigens wordt ook de natuurlijke inklink door deze 
maatregel beperkt. 

 
• De Venen ligt tussen de Natura 2000-gebieden Botshol, de Oostelijke Vechtplassen en de 

Nieuwkoopse Plassen. Het valt te verwachten dat de agrarische bedrijvigheid hier geëxtensiveerd 
zal worden in het kader van het stikstofbeleid. Dat sluit goed aan bij het realiseren van een 
weidevogelareaal. 

 
Het Collectief Rijn, Vecht en Venen heeft een lange ervaring met samenwerking met de agrariërs in 
De Venen en het ligt voor de hand dat het collectief samen met de provincie Utrecht en de 
natuurorganisaties een prominente rol zal spelen bij de ontwikkeling van dit weidevogelareaal, in 
nauwe samenwerking met de agrariërs. 
 
Urgentie  
Uit de aanpak van aanpalende opgaven zoals het reduceren van de stikstofdepositie en de CO2-
emissie is duidelijk geworden dat ook het verbeteren van de weidevogelstand een traject van jaren 
zal worden.  
Het verbeteren van de weidevogelstand vraagt om voortvarendheid omdat er weinig tijd is om het tij 
te keren. In de Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028 is beschreven hoe de Provincie hier invulling 
aan geeft. Het streven is hierbij dat 50-70% van de agrariërs deelneemt aan het programma. De 
Groene Venen dringt erop aan om alle prioriteit te geven aan deze doelstelling. 
 
Met deze oproep beogen we extra aandacht voor dit onderwerp te genereren:  
Een goed leefklimaat voor weidevogels is goed voor iedereen!  
 
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om toe te lichten waarom De Groene Venen de urgentie voor 
dit specifieke onderwerp zo hoog acht en willen wij altijd advies geven in dit proces. 
 
Voor meer informatie klik op de bijlagen:  
 
Bevindingen Weidevogelworkshop De Groene Venen 22 april 2022 
Samenvatting aanvalsplan Grutto  
 


