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Schriftelijke vragen over achteruitgang van de 
boerenlandvogels

Geachte mevrouw De Wrede,

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld 
in uw brief van 11 maart 2019.

1. Bent u er nog steeds van overtuigd dat predatiebeheer een zinvolle maatregel is om toename van de 
aantallen weidevogels te bereiken? Zo ja, kunt u ons de gemeten positieve effecten van beheer op 
de weidevogelpopulaties overleggen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om predatiebeheer onder 
het mom van weidevogelbescherming stop te zetten?

In oktober 2018 hebben Provinciale Staten over het Actieplan weidevogels en over de beleidsnotitie 'Fauna en 
flora' gesproken. De grote meerderheid van de staten onderschreef het nut van predatiebeheer, als aanvulling 
op het geschikt maken en houden van de omgevingsfactoren in weidevogelgebieden. In de genoemde 
beleidsnotitie is ruimte voor predatiebeheer van de vos, zwarte kraai en steenmarter. Landelijk steunen 
organisaties als Sovon en natuur beherende organisaties ook de stelling, dat in specifieke gevallen beheer van 
predatoren aan de orde kan zijn.

2. Bent u het met ons eens dat de terugkeer van nat, kruidenrijk grasland én herstel van de 
biodiversiteit de enige manieren zijn om boerenlandvogels voor Groningen te kunnen behouden? Zo 
Ja, welke conclusies trekt u dan? Zo nee, denkt u dat er met uw huidige beleid, waarin grootschalige 
landbouw geen strobreed in de weg wordt gelegd, nog wél hoop is op herstel van de populaties en 
waarop baseert u deze aanname?

Landelijke inzichten die wij volgen gaan ervan uit dat er voor een levensvatbare populatie weidevogels een kern 
van reservaat nodig is met een omvang van minimaal 100 hectare, met daar omheen een schil van land waarop 
agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. Deze lijn wordt ook gehanteerd in het Actieplan Weidevogels Groningen. Bij 
de bespreking van het Actieplan eind oktober 2018 hebben de staten de inhoud en doelstelling van het 
actieplan onderschreven. Wij weerspreken de stelling dat de grootschalige landbouw geen strobreed in de weg 
wordt gelegd. In leefgebieden voor weidevogels wordt een grote inzet gepleegd op zwaar beheer (beheer met 
uitgestelde maaidatum). Met dit beheer volgen de betrokkenen in Groningen de vuistregels zoals die door 
kennisinstituten zoals de WUR worden aangegeven.
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3. Wat is uw reactie op de ‘beieidsanaiyse Groningen’ (paragraaf 3.4), waarin onder andere wordt 
gesteid dat ambitie voor verbetering en beschermingsvisie tekort schieten?

In de Visie Agrarisch natuurbeheer (2014) wordt het doel beschreven om allereerst de achteruitgang om te 
buigen tot stabilisatie. Zolang dat doel nog niet bereikt is, zijn ambitieuzere doelen op papier weinig relevant. De 
partijen achter het Actieplan weidevogels formuleren wél een ambitieuzer doel. De provincie biedt voor de 
uitwerking alle steun: wij hebben per jaar 0,5 miljoen uitgetrokken voor extra beheer en er lopen 
projectvoorstellen ter verbetering van het waterbeheer in zowel agrarische gebieden als reservaten met 
weidevogels. In de praktijk wordt veel energie gestoken in de uitvoering van het weidevogelbeleid.

4. In Friesland is een onderzoek uitgevoerd naar 4400 gruttokuikens, waaruit bleek dat de kans dat die 
kuikens uiteindelijk volwassen zouden worden, voor vrouwtjes 15 tot 30 procent lager was dan voor 
de mannetjes. Ook als volwassen vogels overleven mannetjes iets beter dan vrouwtjes, met als 
gevolg dat in het onderzochte gebied bijna twee van de drie grutto’s mannetjes waren, met alle 
gevolgen van de voortplanting van dien. ^ Reden is dat vrouwtjes meer voedsel nodig hebben en dat 
voedsel wordt steeds schaarser. In hoeverre denkt u dat de resultaten van dit onderzoek 
verplaatsbaar zijn naar onze provincie? Welke conclusie trekt u uit dit onderzoek?

De resultaten van dit onderzoek onderschrijven de zorgelijke situatie van de grutto. Dit is de reden waarom het 
Actieplan weidevogels is uitgebracht dat volop ondersteund wordt door de provincie.

5. Al eerder zei Jelle Loonstra van de RUG: “Als Je serieus iets wilt doen om de stand van de grutto en 
de andere weidevogels te verbeteren, dan zul Je ervoor moeten zorgen dat predatoren ook in het 
gewone boerenland voldoende te vreten hebben. Anders worden de reservaten niets anders dan een 
goedgevulde voorraadkast waar kraaien, kiekendieven of marters hun tekorten aanvullen.’’^ Bent u 
het met de Partij voor de Dieren eens dat deze onderzoeker hiermee duidelijk maakt dat de huidige 
weidevogelbescherming te zeer een kwestie is van postzegeltjes in een woestijn en daarmee 
nutteloos? Zo Ja, welke conclusie trekt u daaruit? Zo nee, waarom niet?

De balans in biodiversiteit tussen gebieden voor boerenlandvogels en het reguliere landbouwgebied is zoek. 
Daar waar wij kunnen proberen we de balans positief te beïnvloeden. Dit doen wij onder meer met het 
ondersteunen van het Actieplan weidevogels en Natuur inclusieve landbouw.

6. Om voort te borduren op de voorgaande stelling: ieder Jaar schieten Jagers op private gronden vele 
duizenden hazen, konijnen, eenden en houtduiven dood. Bent u het met de Partij voor de Dieren 
eens dat het slim zou zijn om deze dieren te sparen, zodat de zogenaamde predatoren zich ook 
hiermee zouden kunnen voeden? Van hazen en eenden is bijvoorbeeld bekend dat de aantallen 
steeds kleiner worden. Bent u bereid om dit in Den Haag op tafel te leggen en te verzoeken om het 
beëindigen van de plezierjacht, in het belang van de gehele biodiversiteit op het platteland?

In Nederland is ruimte voor de jacht; over de principes hiervan is gediscussieerd in de Tweede Kamer bij de 
invoering van de Wet Natuurbescherming. De provinciale overheid gaat niet over deze principes.

7. Bent u het eens met de stelling dat het doden van vossen zinloos is om predatie te verminderen 
zoals onderzoek in Engeland heeft aangetoond, waarbij kilometers weidevogelgebied met 
stroomdraad werd afgezet en waarbij andere predatoren, die op hun beurt anders gepakt zouden 
zijn door de vos, extra hun gang gingen? 4 In hoeverre is volgens u het onderzoek in de provincie 
Groningen naar verwachting verlopen, waarbij stroomdraad tegen vossen werd ingezet?

Plaatselijk kan de vos een factor van belang zijn in de achteruitgang van weidevogels (zie Sovon rapport 
Theunissen 2018). Daarom biedt de provincie in leefgebieden weidevogels mogelijkheden om de vos te 
bestrijden.



8. In hoeverre vindt u uw beleid, dat inhoudt dat u de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de 
weidevogels niet aanpakt, maar taiioze dieren laat doden onder het mom van “predatorenbeheer”, 
(een “beleidsmaatregel” die eenvoudig uitvoerbaar is en u als provincie niets kost) moreel te 
verantwoorden, zeker gezien wetenschappers wijzen op het feit dat “predatorenbeheer” zinloos is 
zonder grootschalige veranderingen in agrarische productiemethodes?

In het Actieplan weidevogels wordt erkend dat de weidevogels allereerst belang hebben bij de goede 
omgevingskwaliteit, bestaande uit een hoog waterpeil, gezonde bodem, open landschap en een adequaat 
beheer. Met de provincie spannen zij zich in om die randvoorwaarden te verzorgen. Waar desondanks blijkt dat 
de weidevogels het nog niet goed doen, is predatiebeheer een uiterste middel waarvan ook gebruik kan worden 
gemaakt, binnen de randvoorwaarden die de beleidsnotitie Fauna en Flora stelt.

9. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat wil men het probleem van de achteruitgang van de 
biodiversiteit en daarmee die van de boerenlandvogels, daadwerkelijk aanpakken, er een 
mentaliteitsverandering noodzakelijk is waarbij het leven van dieren en de biodiversiteit beiangrijker 
worden geacht dan de productiviteit van de grond waarop zij leven? Bent u het met de Partij voor de 
Dieren eens dat zolang mensen zonder gewetensbezwaren vossen en steenmarters doden en dit 
door de overheid wordt gefaciliteerd en zelfs ondersteund, wij nooit daadwerkelijk een samenleving 
zullen creëren waarin biodiversiteit, natuurherstel en dierenwelzijn een belangrijke plaats innemen? 
Zo Ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?

Het agrarisch gebied kent meerdere doelen zoals agrarische activiteiten, uitloopgebied voor bewoners, 
biodiversiteit en cultuurhistorische waarden. Het provinciale beleid probeert om voor ieder van deze 
verschillende belangen voldoende plaats te vinden. Dat het slecht gaat met veel boerenlandvogels, wordt door 
veel mensen erkend. Het Actieplan weidevogels is er een voorbeeld van, hoe een brede maatschappelijke 
coalitie zich inspant om de biodiversiteit in het agrarisch gebied te herstellen. De provincie faciliteert de 
uitvoering hiervan zo veel mogelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

jogachtend.
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