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Protócol predatiebeheer
weidevogels deugt niet

e BFVW, It Fryske Gea,
BoerenNatuur, Natuur-
monumenten, Staatsbos-

beheer en de KNfV hebben in
opdracht van de Provincie Frys-
Iàn een gezamenlijk standpunt
bepaald over hoe om te gaan
met predatie bij weidevogel.s.
Het is vastgelegd in A&W-rap-
port 1584 en als protocol verder
uitgewerkt in A&W-rapport tgz7.
Het gezamenlijke standpunt
wordt een mijlpaal genoemd in
de Friese samenwerking op het
gebie.d van weidevogelbescher-
ming. In het protocol wordt het
geheel aan maatregelen opge-
somd dat erop gericht is het
effect van predatie op weidevo-
gels te verminderen, zo'nrel di-
rect als indirect, zowel met dode-
Iiike als niet-dodelijke middelen.

Voorgesteld worden o.a. het
plaatselijk wegvangen en af-
schieten van predatoren, met
gebruikvan alle effectieve mid-
delen zoals vangkooi, lokfluitje,
lichtbak en aardhondjes. Het
maaien van extra riet om vesti
ging van bruine kiekendieven te
ontmoedigen en het verwijderen
van nesten en nestbomen van
blauwe reiger, buizerd, havik en
ooievaar. Voorts o.a. verhogen
waterpeil; uitrasteren nesten en
kuikenland, uitriiden van strorii-
ke vaste mest en aanleggen van
plasdras met laat gemaaid, krui-
denrijk grasland er omheen,
verwijderen van opgaande land-
schapselementen (bomen, strui-
ken, bosjes, weg- en erfbeplan-
ting), ruigtes en röm'melbulten,
dammen over sloten afsluiten
(met gaas of elektrisch raster) en
nieuwe sloten graven. Dit alles
mits de benodigde vergunnin-
gen en ontheffingen rarcrden
verleend.

Dat is nogal wat. Doet me
denken aan het jarenlange geld-
verslindende project om het
korhoen te bewaren voor Sal-
land, dat door het verstoorde
leefgebied zo goed als verdwe-

nen is. Tot nu toe vergeefse
moeite en weggegooid geld,
ondanks het kort houden van
predatoren.

Het merkwaardige is dat in
bovengenoemd protocol even-
eens gesteld wordt dat predatie-
beheer pas zin heeft als het
broedbiotoop van de weidevo-
gels op orde is. Welnu, dat is het
niet, verre van dat. Het oor-
spronkelijke Nederlandse pol-
derlandschap behoort tot het
verleden. De tijd dat de lucht
volhing met buitelende weidevo-
gels en er een overvloed was aan
bonte eieren ligt achter ons. De
redenen zijn bekend. De ver-
hoogde productiviteit van het
boerenland en de daarmee ge- *

paard gaandè huidige welvaart
bevallen uitstekend en worden
in geen geval teruggedraaid, op
hier en daar wat zwaar gesubsi-
dieerde en met veel kunst en
vliegwerk in stand gehouden
terreinen na. En dat weten de
samenstellers van het rapport
heel goed.

Door op ondeugdeliike grond-
en op predatie te blijven hame-
ren worden willens en wetens de
werkelijke oorzaken varLde
problemen rondóm weidevogels
verdoezeld. Het is een schandali-
ge zaak dat ook natuurbescher-
mingsorganisaties zich hiermee
inlaten en er voor kiezen om
dood en verderfte zaaien onder
natuurliike predato.ren, die leven
volgens hun aard. Tot slot: een
maatregel die ik mist'e in het
rapport en volgens mii zeer voor
de hand ligt, is een verbod op
het rapen van kievitseieren door
menselijke predatorèn, van wie
enig ethisch besef mag worden
verwacht.
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Maria Quist
Getypte tekst

Maria Quist
Getypte tekst
2-2-2015

Maria Quist
Getypte tekst
Leeuwarder Courant




