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Vorig jaar maart liep ik tijdens een wandeling op Schiermonnikoog tegen 
een mooi kleurrijk informatiepaneel aan. 
 

 
 
De tweede alinea tekst onder de afbeelding van de grutto wekte mijn 
verontwaardiging/ woede.  
 

 
 
Bij navraag bleek het bord, of eigenlijk borden, ze stonden op diverse 
plekken op Schiermonnikoog, geplaatst te zijn door de Vereniging 
Boerenbelang Schiermonnikoog. Ik heb links en rechts geïnformeerd en 
mij bijgelezen over o.a. de inventarisatieresultaten, en op 30 maart naar 



de Vereniging onderstaande brief gestuurd, waarin ik mijn bezwaren 
uiteen zette.  
 
Dwingeloo, 30 maart 2019 
Aan het bestuur van de Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog 
Geacht bestuur,  
Graag wil ik het volgende aan u voorleggen: Op vrijdag 22 maart j.l. 
passeerde ik tijdens een wandeling op Schiermonnikoog, tegenover 
vakantieboerderij Springfield, een ruim bemeten, kleurig informatiebord 
met daarop de afbeeldingen van een scholekster, tureluur, kievit en 
grutto. Onder elke vogel een informatieve tekst. Een fraai bord, echter de 
tweede alinea onder de grutto is aantoonbaar onjuist. Bovendien 
suggestief en misleidend. Er staat: "De grutto broedt nu nog in de 
polder, maar zijn aanwezigheid neemt steeds meer af. Dit komt 
doordat de jonge grutto kuikens door roofvogels worden gedood. 
Deze predatie is voor alle weidevogels bijzonder hoog." 
Het bord wekte mijn verontwaardiging en ik heb achtereenvolgens contact 
opgenomen met Vakantieboerderij Springfield, het Bezoekerscentrum, de 
VVV, Natuurmonumenten, Sovon, de Vereniging Boerenbelang en enkele 
leden van Vogelwacht Schiermonnikoog. De afgelopen week tevens 
"Vogels van Schiermonnikoog, gezien, geteld en opgetekend" (2005) en 
het inventarisatierapport in opdracht van Natuurmonumenten van Romke 
Kleefstra en Michel Klemann (2018, met overzicht van 2001, 2006, 2012) 
bestudeerd, zo ook de (broed)vogelinventarisaties in opdracht van 
Vereniging Boerenbelang door Jelle Postma en Klaas Jager (2006, 2009). 
De heren Hilbrand Abma, Kees van der Wal en de voorlichter van het 
Bezoekerscentrum hebben mij aanvullende informatie verstrekt. 
Het waren plezierige en informatieve gesprekken o.a. over de hoge 
ammoniakuitstoot op het eiland en de deal met Natuurmonumenten om 
tot een gezonde toekomst voor boerenbedrijven en natuur te komen, over 
begrazing van de kwelders, en over nestbescherming en nazorg die er al 
bestaat sinds de jaren zeventig. Dat er over het een en ander verschillend 
wordt gedacht, maar dat de samenwerking steeds beter gaat. Tevens werd 
duidelijk dat het informatiepaneel er gekomen is op initiatief en onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en 
is uitgevoerd door Ontwerpburo Talsma-co.  
Mijn bezwaren tegen uw informatiebord zijn de volgende: 
1. Op het paneel worden roofvogels aangewezen als oorzaak van de 
achteruitgang van weidevogels. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. 
De oorzaak van de landelijke achteruitgang van weidevogels is 
onweerlegbaar de intensieve bedrijfsvoering in de landbouw: verlaging 
van de waterstand, monocultuur, zware bemesting, het gebruik van 
herbiciden en vroeger en/of vaker maaien. Met als belangrijkste nadelige 



gevolgen: sterke afname en onbereikbaarheid van voedsel (insecten, 
wormen) en verstoring/vernietiging van eieren en jongen. De verzwakte 
weidevogelstand is hierdoor extra gevoelig voor predatie, maar dit is 
slechts een afgeleide van de hoofdoorzaak. 
Uit de gesprekken bleek tevens dat predatoren vooral gezocht moeten 
worden bij bruine rat, verwilderde katten en reigers. Roofvogelpredatie viel 
mee, werd mij meerdere malen verzekerd. 
2. Merkwaardig genoeg blijkt dat Schiermonnikoog een gunstige 
uitzondering is wat betreft de achteruitgang van weidevogels, althans in 
de polders. Op de kwelders wordt getracht de, voor weidevogels nadelige, 
vergrassing tegen te gaan door begrazing. Dit komt uit bovengenoemde 
inventarisatierapporten en mondelinge mededelingen naar voren. Op 30 
mei 2018 schreef de heer Jan Holwerda, een van de nazorgers op Schier, 
in een ingezonden brief aan de Leeuwarder Courant, dat de weidevogels 
op het eiland het prima doen en de nazorgers dik tevreden zijn: de kievit 
had het in jaren niet zo goed gedaan, scholekster ook prima resultaat en 
er waren veel jonge grutto's in het veld gezien. Gesuggereerd werd door 
enkele informanten dat dit mede te danken is aan de grote aantallen 
ganzen op Schier die het gras kort houden, waardoor er pas laat voor de 
eerste keer gemaaid wordt. 
Concluderend: de achteruitgang van de polderweidevogels op Schier, 
zoals gesuggereerd op het informatiepaneel, is de laatste jaren zeker niet 
alarmerend. 
3. Als voormalig coördinator van de Werkgroep Roofvogels Nederland ben 
ik jarenlang getuige geweest van de enorme vervolging van roofvogels tot 
op de dag van vandaag, met Friesland als jaarlijks treurig dieptepunt. 
Afschot, vergiftiging, doodtrappen van de jongen en kapot gooien van 
eieren. Dit alles onder het mom dat roofvogels de oorzaak zijn van het 
verdwijnen van een van Frieslands grootste charmes: de roepende, 
zingende en buitelende weidevogelpopulatie. 
Bij de vervolging van roofvogels speelt beeldvorming een belangrijke rol. 
Het beeld van de roofvogel als boosdoener wordt door uw suggestieve 
tekst in de hand gewerkt, met alle kwalijke gevolgen van dien, terwijl 
predatie een normaal en natuurlijk verschijnsel is. 
Ik begrijp dat het bord er een kleine tien jaar staat. De tijden zijn 
veranderd, de inzichten zijn veranderd. Graag zou ik van u willen weten of 
u ontvankelijk bent voor mijn bezwaren en openstaat voor een aanpassing 
van de informatie, waardoor een juiste voorstelling van zaken wordt 
gegeven. 
Vriendelijke groeten van Maria Quist en in vertrouwen wacht ik uw 
antwoord af. 
c.c. naar bovengenoemde organisaties en personen 
Bosrand 15, 7991 PA Dwingeloo  Tel. 0521-597218 



 
De brief bleef onbeantwoord. Op 7 mei volgde een herinneringsmail  aan 
voorzitter Ludie van der Bijl en de overige personen en instanties die in 
de eerste brief genoemd werden.  

----Origineel Bericht---- 
Van : mariaquist@kpnplanet.nl 
Datum : 07/05/2019 15:21 
Aan : ludievanderbijl@gmail.com 
Onderwerp : Informatiepanelen weidevogels 

Geacht bestuur, 
Op 30 maart j.l heb ik u een brief gestuurd met mijn bezwaar tegen het informatiepaneel 
over weidevogels. Tot op heden is deze onbeantwoord gebleven. Graag zou ik de kwestie 
opnieuw onder uw aandacht willen brengen. 
Wanneer u zich kunt vinden in mijn argumenten in bovengenoemde brief, zou er over een 
oplossing nagedacht kunnen worden. Het zijn prachtige borden en het zou zonde zijn om ze 
in hun geheel te verwijderen. Wat meer voor de hand ligt is dat een deel van de tekst op het 
gruttobord wordt gewijzigd door er een strook met een aangepaste tekst, in dezelfde lay-
out, overheen te plakken. Op zo'n manier dat iedereen tevreden is en het informatiegehalte 
wordt recht gedaan. Over de gewijzigde tekst wil ik wel met u meedenken en over de kosten 
mij informeren bij een bevriende drukker. 
Wanneer u het er mee eens bent, hoor ik het graag van u, en kunnen er stappen genomen 
worden. Wanneer u het er niet mee eens bent, hoor ik het trouwens ook graag. 
Vriendelijke groeten van Maria Quist, Dwingeloo  

Wederom geen antwoord. Inmiddels had ik contact opgenomen met de 
Werkgroep Roofvogels Nederland  en Vogelbescherming NL en hen de 
kwestie  voorgelegd. De WRN plaatste (na enige aandrang) in hun 
tijdschrift De Takkeling hierover een mededeling en schreef een brief ter 
ondersteuning van mijn argumenten. Vogelbescherming was na 5 
mailtjes nog steeds niet in beweging te krijgen (verkeerde afdeling, geen 
tijd e.a. smoesjes) .  
Op 19 november volgde opnieuw een verzoek om een reactie: 

----Origineel Bericht---- 
Van : mariaquist@kpnplanet.nl 
Datum : 19/11/2019 15:12 
Aan : ludievanderbijl@gmail.com 
Onderwerp : Fwd: Informatiepanelen weidevogels 
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Geachte heer Van der Bijl, 
Op 7 mei j.l. stuurde ik aan u, als voorzitter van de Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog, 
onderstaande mail. Op 30 maart j.l. stuurde ik u via de mail, de brief in bijlage. Tot op heden heb ik 
hierop geen reactie ontvangen. Zoudt u zo vriendelijk willen zijn op hetgeen ik u heb voorgelegd te 
reageren. Ik ben bereid om naar Schiermonnikoog te komen om deze kwestie met u uit te praten. 
Vriendelijke groeten van Maria Quist 

Ik was net van plan tot zwaarder geschut over te gaan toen, zo’n vier 
maanden later, tot mijn grote vreugde de onderstaande mail van de heer 
Van der Bijl binnenkwam 

Op 11 maart 2020 om 19:49 schreef ludie van der bijl <ludievanderbijl@gmail.com>: 

Geachte mevr.Quist, 
Zoals beloofd zouden wij voor het seizoen terugkomen op de borden over de weidevogels. 
Wij zijn er mee aan de slag gegaan en hebben besloten dat wij binnenkort de tekst zullen afplakken  
waar de discussie over is ontstaan. 
We gaan de komende tijd kijken of wij nieuwe borden gaan ontwikkelen of de bestaande borden aan 
gaan passen. 
Binnenkort volgen hier gesprekken over met verschillende partijen. 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
Namens de vereniging boerenbelang, 
Met vriendelijk groet, 
Mts.Holwerda van der Bijl 
Ludie vd. Bijl 0630542556 

De belofte waar dhr. Van der Bijl het in zijn mail over had was mij 
onbekend, maar zijn boodschap maakte mijn dag goed. 

Van: Maria Quist <mariaquist@kpnplanet.nl> 
Aan: ludie van der bijl <ludievanderbijl@gmail.com> 
Datum: 13 maart 2020 om 14:52 
Onderwerp: Re: Fwd: Informatiepanelen weidevogels 
Goh, hartstikke fijn! Mijn vertrouwen in de mensheid is weer eens bevestigd, dankuwel. 
Als ik op de een of andere manier nog een bijdrage kan leveren, laat het mij weten. 
Vriendelijke groeten van Maria Q. retour, ook voor uw collega's op Schiermonnikoog en een goed 
weekend voor u allen! 
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