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Onderwerp: Laat weidevogelmiljoenen maximaal renderen
Geachte mevrouw Kuiken,
Uw commissie heeft regelmatig aandacht voor het behoud van weidevogels in het

Nederlandse landschap. En terecht, met de grutto voorop zijn ze het boegbeeld van
de biodiversiteit op het platteland. Helaas gaat het al 40 jaar steeds slechter met

deze vogels en geraken zij nu in het voorportaal van uitsterven. In 2019 en 2020

wordt er 40 miljoen euro geïnvesteerd in aangepast weidebeheer. Een flinke stap in
de goede richting aangezien de belangrijkste oorzaak van de afname in het

intensieve grondgebruik ligt. Echter, in gebieden met goed weide(vogel)beheer

leiden de grote aantallen roofdieren tot grote tekorten aan uitgevlogen kuikens

(SOVON, 2017). Slechts 1 op de 25 weidevogeleieren groeit momenteel op tot een
vliegvlug kuiken. Daar valt door de weidevogels niet tegenop te broeden. De
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zet graag haar achterban van 300

wildbeheereenheden en ruim 20.000 leden in voor behoud van weidevogels in
Nederland. Wij vragen u om deze vele vrijwillige weidevogelbeschermers te

faciliteren met passende regelgeving. Zo kunnen de vele weidevogelvrijwilligers
ervoor zorgen dat de weidevogelmiljoenen maximaal renderen.

Gidsdocument predatiedruk verlagen

Het weidevogelbeleid is de komende jaren gericht op stabilisatie van de populatie.

Voor de grutto betekent dit dat er in Nederland 2 tot 3 keer zoveel kuikens moeten
uitvliegen als nu het geval is. En, ieder jaar dat dit niet lukt betekent een grotere
opgave in de jaren daarop. In haar ‘gidsdocument predatiedruk verlagen’

presenteert de Jagersvereniging concrete stappen die gebaseerd zijn op jarenlange
praktijk en onderzoek. Onze inschatting is dat met goed uitgevoerde maatregelen
deze predatiedruk binnen 3 jaar kan worden gehalveerd. Uit onderzoek blijkt dat

met roofdierbejaging het aantal vliegvlugge jonge vogels verdrievoudigt tot 1 op de
8 eieren. Effectieve roofdierbejaging gekoppeld aan gebiedsinrichting kan volgens

de wetenschap zelfs leiden tot een verachtvoudiging van de aanwas tot 1 vliegvlug

kuiken op 3 eieren. Het gidsdocument predatiedruk verlagen beschrijft in detail hoe
roofdierbejaging effectief kan worden uitgevoerd. Als dit lukt is de verwachting dat
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behoud van de huidige populaties weide- en akkervogels op die plekken waar

weidevogels nog tot broeden komen realistisch is. En daarmee sluit deze aanpak

goed aan bij de ambities en investeringen van het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselkwaliteit.

Van spreadsheet naar praktijk

Getallen zijn geduldig, maar in de praktijk moet het gebeuren. Daarvoor zullen

boeren, jagers en andere natuurbeheerders ieder hun verantwoordelijkheid moeten
oppakken. In de huidige situatie schieten de mogelijkheden die jagers hebben om

de predatiedruk te verlagen tekort, waarvan de teruglopende weidevogelpopulaties
een illustratie zijn. Het gidsdocument de Jagersvereniging geeft een overzicht van
de mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen.
Drie acties zijn belangrijk:
1- Landelijke toepassing van het predatieprotocol, zoals benoemd in het
gidsdocument. Gelden voor weidevogelbeheer moeten onlosmakelijk
verbonden worden aan een plan voor significante afname van de
predatiedruk;

2- Iedereen doet mee. Alle grondeigenaren en -gebruikers nemen

verantwoordelijkheid en dragen actief bij aan het effectief verlagen van
predatiedruk in hun gebieden;

3- Het gebruik van effectieve middelen in (potentiële) weidevogelgebieden
en in een bufferzone daaromheen is een derde voorwaarde. Het

belemmeren daarvan betekent impliciet een negatieve keuze voor

weidevogels. In het gidsdocument predatiedruk verlagen worden deze
middelen benoemd. Aangezien de weidevogelproblematiek overal in

Nederland gelijk is en er een landelijke verantwoordelijkheid is om

weidevogels te beschermen ligt het uitbreiden van de mogelijkheden in
het kader van de landelijke vrijstelling voor de hand (regeling

Natuurbescherming). De belangrijkste middelen die op dit moment
ontbreken in de gereedschapskist van de Nederlandse jagers en
weidevogelbeschermers zijn:
a.

b.

Nachtelijk jagen op de vos met kunstlicht als uitbreiding van
de landelijke vrijstelling van de vos.

Gebruik kunnen maken van een kraaienvangkooi in aanvulling

op de landelijke vrijstelling van de zwarte kraai en een

aanpassing van het besluit Natuurbescherming om gevangen
kraaien te kunnen doden.

c.

Bejaging mogelijk maken van op de Europese Unielijst

vermelde exoten die in de toekomst de weidevogels kunnen
bedreigen, zoals de wasbeer en wasbeerhond.

Succes mag getoond. Communicatie van resultaten en delen van kennis en

praktijkervaring staan aan de basis van een goede samenwerking tussen alle

betrokkenen. Daarom pleit de Jagersvereniging ook voor een jaarlijks en publiek
symposium waarin praktijk, stakeholders, beleidsmakers en politiek hun

bevindingen met de weidevogelbescherming delen en inspanning bundelen. Ook

dat zien we als belangrijke voorwaarde voor maximaal rendement van de tijd en het
geld die we investeren in onze weidevogels. Zodat ook onze kinderen en

kleinkinderen tijdens onze zondagse fietstocht nog van de roep van de grutto
kunnen genieten.
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