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1 Achtergrond en aanleiding 

Weidevogels zoals grutto, kievit, wulp en tureluur gaan al jarenlang achteruit in aantal
1
. Dit is grotendeels te 

wijten aan slechte broedresultaten, die het gevolg zijn van met name intensivering van de landbouw. Denk 

daarbij aan waterstandverlaging, vroeg maaien, afname van gewasdiversiteit en hogere gewasdichtheid: zaken 

die nadelig zijn voor de overleving van legsels en kuikens.  

Ook is de predatiedruk op weidevogelnesten en -kuikens nu hoger ten opzichte van een aantal jaren geleden. 

Dit komt door het herstel van bestaande, en uitbreiding van een aantal roofdiersoorten in het moderne 

cultuurlandschap, zo laat literatuuronderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân zien
2
. Deze 

uitbreiding wordt in de hand gewerkt doordat graslanden minder open zijn: vaak worden deze onderbroken door 

structuren waar roofdieren zich thuis voelen, zoals heggen, struiken en bomen.  

Bovendien is er een wisselwerking tussen intensieve landbouw en predatiegevoeligheid. Op percelen met 

intensieve landbouw ontbreekt de dekking voor kuikens tegen roofdieren door vroeg maaien of oogsten. 

Kuikens verzwakken doordat ze minder voedsel tot hun beschikking hebben en vallen eerder ten prooi aan 

roofdieren. Overige prooidieren, zoals veldmuizen, zijn op intensief bebouwde gronden lager in aantal waardoor 

roofdieren zich meer concentreren op weidevogelkuikens. Door deze combinatie van factoren nemen de 

aantallen weidevogels op één broedlocatie af. Ook dit heeft weer nadelige gevolgen, omdat grotere groepen 

broedvogels beter in staat zijn om gezamenlijk roofdieren af te weren.   

De provincie Fryslân beschikt over veel weidevogelkerngebieden
3
. Dit zijn gebieden waar weidevogels zoals 

grutto’s in relatief hoge dichtheid broeden. De provincie erkent haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het in 

stand houden van weidevogels. Veel gebieden waar weidevogels broeden, zijn niet beschermd en vallen onder 

het beheer van individuele agrariërs. In 2006 heeft de provincie daarom een werkplan “Weidevogels in Fryslân 

2007-2013” vastgesteld. Daarin streeft zij naar optimale samenwerking tussen agrariërs, agrarische 

natuurverenigingen, de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), terreinbeherende organisaties zoals 

Staatsbosbeheer en BoerenNatuur en jagers, om zo gebiedsgerichte verbeteringen te bewerkstelligen die 

broedsucces van weidevogels bevorderen.  

In Gruttokerngebieden - skriezekriten (50.000 ha) - is mozaïekbeheer het uitgangspunt. Dat houdt in dat er 

afwisseling in grondgebruik is, zodat het gebied voldoende perspectief biedt voor vestiging, legsels en jongen 

van grutto’s. Naast deze gebieden wil de provincie nog eens 90.000 ha areaal realiseren waarin weidevogels 

extra bescherming genieten via maatregelen zoals nestbeheer, én geeft zij terreinbeherende organisaties een 

extra impuls om 10.000 ha natuurgebied in te richten voor weidevogels
4
. Tevens wil de provincie betere 

omgevingsfactoren voor weidevogels realiseren via ruimtelijke, waterhuishoudkundige en overige 

beleidskaders. Het voornemen is om door woningbouw en wegen verloren gegaan leefgebied elders te 

compenseren en in haar Streekplan streeft de provincie naar rust en openheid, zaken waar weidevogels 

                                                           
1
 Van Dijk et al. (2009) Broedvogels in Nederland in 2007. SOVON-monitoringrapport 2009/01. SOVON Vogelonderzoek 

Nederland, Beek-Ubbergen. 
2
 Oosterveld (2011) Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht. A&W-rapport 1448. Alternburg & Wymenga, ecologisch 

onderzoek, Feanwâlden.   
3
 Melman et al. (2008) Kerngebieden voor weidevogels? De Levende Natuur 109, 212-213.  

4
 Overheidssubsidie via o.a. Investeringsbudget Landelijk Gebied – ILG, Meerjarenprogramma Landelijk Gebied – PMJP en 

Streekplanbudget  
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behoefte aan hebben. Ook valt onder dit plan een ruimhartiger beleid binnen de kaders van de Flora- en 

faunawet voor het terugdringen van predatie in belangrijke weidevogelgebieden. Jagers, georganiseerd in 

wildbeheereenheden (WBE’s), dienen het afschot wat hieronder valt, uit te voeren.  

Om duidelijke compensatiekaders te hebben, heeft de provincie laten onderzoeken aan welke voorwaarden 

compensatiemaatregelen moeten voldoen
5
. Omdat de kwaliteit van gebieden sterk varieert, kan niet zomaar 

5.000 ha verloren gebied gecompenseerd worden met 5.000 ha areaal elders. De kwaliteit van het 

compensatiegebied zal afhangen van de openheid, de waterhuishouding, het landgebruik, beheer en ligging ten 

opzichte van weidevogelkerngebieden. Om goed te compenseren is het noodzakelijk om vast te stellen wat de 

huidige natuurwaarden zijn om dezelfde waarden elders te kunnen realiseren.  

In 2011 heeft de provincie een tussenevaluatie van het weidevogelwerkplan uitgevoerd
6
. Daarin kwam naar 

voren dat weidevogelaantallen nog steeds afnemen, maar dat deze afname aanzienlijk minder is in 

weidevogelkerngebieden en natuurreservaten. Van de beoogde 50.000 ha weidevogelkerngebieden moet nog 

18.000 ha worden gerealiseerd. Door goede communicatie tussen betrokken uitvoerende organisaties en 

provincie komt het einddoel wel steeds dichterbij, wat naar verwachting zal leiden tot stabilisatie van de 

weidevogelaantallen. Uit de evaluatie komt een aantal aanbevelingen naar voren, waaronder een nieuw 

weidevogelwerkplan voor de periode 2014-2020. Daarin dient de provincie mee te nemen dat niet één factor 

bepalend is voor de stand, maar meerdere tegelijk. Openheid, waterstand, kruidenrijkdom en predatie hebben 

alle invloed op de weidevogelaantallen. Een andere aanbeveling is om in te zetten op kwaliteitsverbetering van 

de huidige weidevogelkerngebieden, om zo uitvliegsucces te maximaliseren. Uit onderzoek in het buitenland 

blijkt, aldus het evaluatierapport, dat dit hoge uitvliegsucces ook mogelijk is met een zelfde of hogere 

predatiedruk als in Fryslân.  

Predatiebeheer (het doden van roofdieren en het bewerkstelligen van veranderingen in het landschap om dit 

minder gunstig te maken als leefomgeving voor roofdieren) in het kader van weidevogelbescherming ligt 

gevoelig. Veel energie gaat verloren aan discussies over het nut en de noodzaak van dit beheer tussen 

dierenbeschermers/voorstanders van natuurlijk beheer en soortenbeschermers. Daarom heeft de provincie 

laten onderzoek of er een eenduidige beleidslijn over nut, noodzaak en aanpak van predatiebeheer in Fryslân 

kan komen
7
. Dit gebeurde in de vorm van literatuuronderzoek naar de rol van predatie in de achteruitgang van 

weidevogels
2
, alsmede in de vorm van interviews en workshops om te bepalen of wetenschappelijke gegevens 

overeenkomen met de ervaringen van deskundigen. Punten van overeenstemming en verschil tussen betrokken 

organisaties (terreinbeheerders, vogelwachten, jagers) werden uiteengezet. Getracht werd duidelijkheid te 

creëren over de vraag hoe maatschappelijk verantwoord met predatiebeheer kan worden omgegaan. 

Dierenwelzijnorganisaties werden hierbij niet geconsulteerd.  

Ter ondersteuning van het provinciebeleid hebben terreinbeheerders inmiddels een eigen document opgesteld 

met daarin selectie-, beheers- en inrichtingscriteria voor weidevogelkerngebieden (kringen)
 8
. Hier worden de 

                                                           
5
 Wymenga & Melman (2011) Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking. A&W rapport 1651 / Alterra-

rapport 2246 Alterra, Wageningen / Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.  
6
 Provinsje Fryslân (2011) Wurkplan Greidefûgels – wêr steane wy op ‘t stuit? Tussenevaluatie van het Werkplan 

Weidevogels 2007-2013 
http://www.weidevogelbescherming.nl/Downloads/Onderzoeksrapporten/Greidefugels_evaluaasje_2010_haadrapport.pdf  
7
 Oosterveld (2011) Predatieproblematiek weidevogels Fryslân: Naar een duidelijker beleid voor predatiebeheer. A&W rapport 

1548. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.   
8
 Oosterveld (2011) Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân. A&W rapport 1572. Altenburg & 

Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.   

http://www.weidevogelbescherming.nl/Downloads/Onderzoeksrapporten/Greidefugels_evaluaasje_2010_haadrapport.pdf
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afspraken over predatiebeheer tussen betrokken organisaties uit het onderzoek van de provincie
7
 

overgenomen. Daarmee komt als beheerscriteria naast hoog waterpeil, laat maaien, extensieve beweiding, 

intensieve mozaïekregie en openheid van landschap, ook het beheer van predatoren naar voren. Vossen en 

zwarte kraaien mogen wettelijk gezien gedood worden en terreinbeheerders vinden dit ook acceptabel in het 

kader van weidevogelbescherming. Met ontheffing van de Flora- en faunawet (Ffw) moet het ook mogelijk zijn 

buiten het broedseizoen nestbomen te verwijderen van buizerd, havik, sperwer, ooievaar, blauwe reiger en 

torenvalk. Ook dienen rommelhoekjes, struikgewas en dergelijke opgeruimd te worden, om zo te voorkomen dat 

roofzoogdieren, zoals vos, verwilderde kat en marterachtigen, nestgelegenheid vinden in de nabijheid van 

weidevogelkerngebieden.  

De Dierenbescherming geeft met dit document haar visie op het predatiebeheer in relatie tot 

weidevogelbescherming, opdat gedeputeerde en provinciale staten (GS en PS) deze in haar afwegingen bij het 

huidige en mogelijk nieuw op te stellen weidevogelwerkplan voor 2014-2020 kan meenemen. Ook kan de 

provincie de visie gebruiken bij haar besluiten omtrent toekomstige ontheffingen in dit kader en bij het 

vaststellen van het herijkte beleid voor natuur en het landelijk gebied – waaronder ook het investeren in 

collectieve gebiedgerichte weidevogelbeheerplannen valt.  
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2 Standpunten Dierenbescherming algemeen 

Natuur:  

De Dierenbescherming streeft naar robuuste, aaneengesloten, procesgestuurde natuur waarin wilde dieren 

rustig kunnen leven en op natuurlijke en zelfstandige wijze kunnen functioneren.  

Intrinsieke waarde:  

De Dierenbescherming erkent de intrinsieke (eigen) waarde van dieren: de waarde van een dier los van de 

gebruikswaarde van dit dier voor de mens. De erkenning van de intrinsieke waarde is een fundamenteel 

uitgangspunt in ons denken over dieren. We zien het dier als een individueel wezen met een eigen leven, eigen 

ervaringen en gevoelens. We erkennen daarmee tevens dat het dier eigen belangen heeft, waar wij als mens 

rekening mee moeten houden. Daarvoor moeten we ons verdiepen in zijn aard en wat in zijn belang is: 

gezondheid, welzijn en integriteit. Op basis daarvan moeten we zorgen voor onder andere goede voeding, 

huisvesting, medische verzorging en een geschikte leefomgeving.  

De erkenning van de eigen waarde van dieren dwingt ons om ons af te vragen wat we wel en niet met dieren 

mogen doen. In ieder geval moet het dier gevrijwaard blijven van de negatieve gevolgen van menselijke 

bemoeienis met dieren.  

 

Schadebestrijding en beheer:  

De Dierenbescherming hanteert voor schadebestrijding en beheerjacht een ‘nee, tenzij’-beginsel: dieren worden 

bij overlast niet gedood, tenzij alternatieven redelijkerwijze niet voorhanden zijn. De schade of overlast moet 

daarbij aantoonbaar en buitenproportioneel zijn. De door de Dierenbescherming erkende belangen zijn 

veiligheid (verkeer en voedselindustrie) en bescherming van gewassen. Het door de Flora- en faunawet 

erkende belang, te weten het voorkomen van schade aan inheemse flora en fauna, is voor de 

Dierenbescherming geen gegronde reden om dieren te doden.        

 

Soortenbescherming:  

De Dierenbescherming is voorstander van het behoud van biodiversiteit, en daarmee het behoud van soorten. 

Soortbescherming moet echter wel plaatsvinden binnen bepaalde kaders. Zo is het, door de erkenning van de 

intrinsieke waarde van dieren, niet gerechtvaardigd om één soort te verkiezen boven een andere, zeldzamere 

soort. Soortbescherming dient zich te richten op het herstel van de leefomgeving van zeldzame soorten en 

goede wettelijke bescherming van deze soorten en hun leefomgeving. Hierbij is het van belang niet te rigide te 

zijn in het behouden van het oude, aangezien externe factoren zoals klimaatverandering er ook voor kunnen 

zorgen dat soorten in een bepaald gebied uitsterven, terwijl er weer anderen bijkomen. Deze klimaatfactor 

kunnen we maar zeer beperkt ondervangen en sturen.    
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3 Visie Dierenbescherming op predatiebeheer ter bescherming van 

weidevogels in Fryslân 

De Dierenbescherming vindt het doden van predatoren om weidevogels te beschermen ethisch niet 

verantwoord. In het verleden vond men het normaal om met de mens concurrerende roofdieren te doden, maar 

tegenwoordig is het doden van roofdieren om ons voedsel te beschermen niet meer noodzakelijk. Zo kunnen 

kippen goed gehouden worden in vossenwerende omheiningen, en mocht de wolf ooit komen dan kunnen we 

onze dieren ook daartegen beschermen, bijvoorbeeld door waakhonden in te zetten en ’s nachts dieren op te 

hokken. Concurrentie met betrekking tot de voedselwinning is ook niet meer nodig; mensen hebben, in elk geval 

in Nederland, voldoende voedsel beschikbaar uit de landbouw.  

 

Doordat de noodzaak om concurrerende roofdieren te doden is komen te vervallen, heeft een aantal 

diersoorten, zoals de vos en de buizerd, zich goed hersteld. Vossen worden weliswaar nog steeds gedood met 

het geweer, maar het gebruik van gif en klemmen is (terecht gezien het extreme dierenleed) niet meer 

toegestaan. Als gevolg van deze beperking in middelen is de vos teruggekeerd in het landschap.  

 

Wat de Dierenbescherming betreft zou de nu geldende landelijke vrijstelling voor het doden van onder andere 

vossen en zwarte kraaien met het geweer opgeheven moeten worden. Ook de provinciaal geldende 

vrijstellingen, zoals voor verwilderde katten, zien wij als niet noodzakelijk.  

 

Het uitbreiden van middelen, zoals het toestaan van vangkooien om kraaien te vangen en het toestaan van 

kunstlicht voor de jacht op vossen, is wat de Dierenbescherming betreft niet nodig noch wenselijk. Roofdieren, 

inclusief de kat, maken al vele eeuwen deel uit van ons ecosysteem. De leefomgeving van dieren dient 

dusdanig robuust te zijn dat prooidieren zich kunnen handhaven onder hoge predatiedruk. Aanpassen van de 

omgeving ziet de Dierenbescherming wel als passende maatregel ingeval prooidieren door te veel predatiedruk 

dreigen uit te sterven – denk aan inrichtingsmaatregelen zoals het verwijderen van potentiële nestbomen, 

struikgewas en rommelhoekjes, en aangepast agrarisch beheer, zoals laat maaien, streven naar kruidenrijkdom 

en hoge waterstand, zodat deze optimaal is voor prooidieren en minder geschikt voor roofdieren. Hierbij geldt 

wel een kanttekening. Een aantal soorten, zoals torenvalk en bruine kiekendief dalen ook al jarenlang in het 

aantal broedvogelparen. Daarom is het belangrijk te voorkomen dat deze dalende trend door menselijk ingrijpen 

ondersteund wordt. Dit kan voorkomen worden door elders een geschikt broedbiotoop voor deze soorten te 

waarborgen. Ook het continu monitoren van deze soorten is belangrijk om zo problemen met deze diersoorten 

te voorkomen. Het verwijderen van bestaande of in aanbouw zijnde nesten ziet de Dierenbescherming als 

ethisch niet verantwoord. Ook het vangen en verplaatsen of doden van marterachtigen is voor de 

Dierenbescherming niet aanvaardbaar.       

  

De traditioneel veel voorkomende weidevogels hebben in Nederland een tijdlang optimaal geprofiteerd van de 

extensieve manier van landbouw bedrijven, het juiste klimaat en de intensieve manier waarop predatoren 

bestreden werden. Inmiddels is het tij gekeerd. De landbouw is intensiever, predatoren zijn bezig aan een 

opmars en het klimaat is aan het veranderen. Hierdoor kan bijvoorbeeld het gras eerder gemaaid worden, terwijl 

de vogels niet veel eerder kunnen beginnen met broeden. Dit komt waarschijnlijk doordat grondwaterstanden te 

laag gehouden worden
9
, waardoor de dichtheid van grassen hoger is geworden, met als gevolg dat kuikens van 

                                                           
9
 Schroeder et al. (2012) Reproductive timing and investment in relation to spring warming and advancing Agricultural 

schedules. Journal of Ornithology 153, 327-336.  
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weidevogels minder makkelijk aan voedsel kunnen komen
10

. Deze factoren zijn een feit. Het aanpassen van 

landbouw aan de behoefte van traditioneel veel voorkomende weidevogels is voor de Dierenbescherming 

acceptabel. Echter, met in het achterhoofd de wetenschap dat verandering van het klimaat ook gevolgen zal 

hebben voor de totale soortensamenstelling in weidegebieden, en het feit dat predatoren nu prominenter 

aanwezig zijn in het systeem, is het nuttig om doelstellingen voor weidevogelsoorten en aantallen hierop aan te 

passen. Dit kan betekenen dat een aantal soorten weidevogels niet te behouden zijn in Nederland, en anderen 

weer wel, of in veel lagere aantallen dan in eerste instantie beoogd door provincie en natuurbeschermers.       

 

                                                           
10

 Kleijn et al. (2010) Adverse effects of Agricultural intensification and climate change on breeding habitat quality of Black-
tailed Godwits Limosa l. limosa in the Netherlands. Ibis 152, 475-486.  
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4 Advies Dierenbescherming   

De provincie streeft naar een breed maatschappelijk gedragen predatiebeheer in het kader van 

weidevogelbescherming. Diverse betrokken partijen zoals agrariërs, jagers en natuurbeschermers zijn hierover 

geconsulteerd, maar vreemd genoeg zijn dierenwelzijnorganisaties zoals de Dierenbescherming niet 

geconsulteerd.  

 

De provincie wil tegenstellingen die heersen tussen dierenbeschermers en soortenbeschermers niet de 

overhand laten krijgen in de discussie over predatiebeheer, omdat zij vreest dat beheerprocessen vertraging 

oplopen en daarmee weidevogelbescherming niet voldoende impuls krijgt. Juist met het oog daarop is het 

belangrijk om wel alle belanghebbenden te consulteren. Ons eerste advies is dan ook om in het vervolg ook de 

Dierenbescherming te betrekken, met name bij beleidsmatige processen.  

 

De Dierenbescherming is overwegend positief over de aanpak van weidevogelbescherming door de provincie. 

Zij neemt waar mogelijk haar verantwoordelijkheid, neemt een regierol, laat onderzoek uitvoeren en ondersteunt 

via subsidies het verbeteren van de leefomgeving voor weidevogels. Subsidies worden verstrekt aan diegenen 

die collectieve, gebiedsgerichte plannen maken, waarbij in eerste instantie zowel de inrichting alsmede de 

agrarische bedrijfsvoering dusdanig aangepast zijn, dat aan de behoeften van weidevogels wordt voldaan. Ook 

predatiebeheer valt daaronder. Voor dit predatiebeheer zijn geen duidelijke kaders geschetst. Door het 

onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren, is bekend dat bescherming niet voldoende gewaarborgd is via 

het alleen het extensiveren van de landbouw, als dit kleinere oppervlakten betreft. Ook weet men nu welke vorm 

van predatiebeheer acceptabel is voor de partijen die opereren in het veld.  

 

Volgens de Dierenbescherming zijn de maatregelen echter te ruim. Het ziet ernaar uit dat men roofdieren als de 

vos en de zwarte kraai continu wil vervolgen zonder een duidelijk eindpunt in beeld te hebben. Onduidelijk is of 

de effecten van deze vervolging op de weidevogelstand gemonitord worden en of men op een bepaald moment 

besluit te stoppen als blijkt dat de doelstellingen niet gehaald worden. Gestreefd moet worden naar een situatie 

waarin de leefomgeving dusdanig aangepast is, zowel qua agrarisch gebruik als qua inrichting (verwijderen van 

rommelhoekjes en potentiële nestbomen, het garanderen van een aaneengesloten open gebied), dat 

weidevogelpopulaties predatiebestendig worden en dat het doden van roofdieren niet meer noodzakelijk is. 

 

De Dierenbescherming adviseert de provincie door te gaan met het beschermen van de leefomgeving van 

weidevogels. Wel vindt zij dat op het gebied van predatiebeheer een ander beleid gevoerd zou moeten worden. 

Het doden van predatoren in het kader van weidevogelbescherming is niet acceptabel noch ethisch 

verantwoord. Wij raden dit ten stelligste af, tenzij de provincie aannemelijk kan maken dat dit noodzakelijk is en 

ook op andere terreinen (b.v. verbetering leefomgeving) voldoende investeert om afschot zo beperkt mogelijk te 

houden.  

 

Het is in elk geval noodzakelijk duidelijke eindpunten in te bouwen. De provincie dient kaders te stellen. Sta 

bijvoorbeeld het doden van predatoren alleen toe in situaties waarin weidevogels tijdelijk ontzien moeten 

worden van predatie om de kans te krijgen te herstellen, en alleen als daarnaast structurele verbeteringen 

komen in het agrarisch gebruik en de inrichting van het landschap ten gunste van weidevogels. Bouw een 

duidelijke termijn in met een eindpunt, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Als blijkt dat weidevogels na 

herstel van de leefomgeving en aangepaste agrarische bedrijfsvoering zich nog steeds niet kunnen handhaven 

als het doden van predatoren gestopt wordt, dan moet men de conclusie trekken dat deze weidevogels niet in 
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Nederland kunnen overleven. Het eeuwig doorgaan met het doden van dieren om andere dieren te ontzien is 

niet houdbaar en zeker ethisch niet verantwoord.  

 

Tot slot adviseren wij de provincie om bij de formulering van haar beleid en het stellen van doelen rekening te 

houden met de effecten van andere externe factoren, zoals klimaatverandering. Stel waar nodig beleid en 

doelstellingen bij, zodat deze ook in lijn zijn met de te verwachten effecten van deze factoren op 

weidevogelsoorten en -aantallen. Als klimaatverandering ten gunste is van roofdiersoorten, dan is het 

aannemelijk dat predatie op weidevogels toeneemt. Het is mogelijk dat daardoor weidevogels verdwijnen uit ons 

land. Ons inziens moet dit gezien worden als een van de normale dynamische processen in de natuur.  
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5 Samenvatting visie en advies 

Wat de Dierenbescherming betreft is: 

 

 Bescherming van weidevogels en hun leefomgeving belangrijk en ligt de nadruk daarbij op collectieve, 

gebiedsgerichte plannen, waarbij in eerste instantie zowel de inrichting alsmede het (natuur)beheer en 

de agrarische bedrijfsvoering dusdanig aangepast zijn, dat aan de behoeften van weidevogels wordt 

voldaan. Dit moet leiden tot robuuste populaties die predatiebestendig zijn  

 

 Verandering in soortensamenstelling en aantallen als onderdeel van normale dynamische processen in 

de natuur niet te voorkomen. Daarmee accepteert de Dierenbescherming dat bepaalde 

(weidevogel)soorten kunnen verdwijnen uit Nederland, terwijl anderen er weer bij kunnen komen  

 

 De regierol die de provincie nu neemt in weidevogelbescherming overwegend positief en essentieel. 

Echter, zij zegt te streven naar een breed maatschappelijk gedragen predatiebeheer in het kader van 

weidevogelbescherming. Om dit te bewerkstelligen is het essentieel dat zij naast partijen zoals 

agrariërs, jagers en natuurbeschermers ook dierenwelzijnorganisaties zoals de Dierenbescherming 

consulteert.  

 

 Provincie onvoldoende strikt in haar kaders voor het predatiebeheer. De Dierenbescherming vindt 

o Het ontmoedigen van predatoren door de leefomgeving minder gunstig voor hen te maken tot 

op zekere hoogte acceptabel, mits provincie vooraf duidelijk heeft gemaakt aan de hand van 

wetenschappelijke inzichten dat genomen maatregelen geen nadelige gevolgen heeft voor 

predatorsoorten die toch al kwetsbaar zijn, zoals torenvalk en bruine kiekendief. Effecten van 

ontmoedigingsmaatregelen op diersoorten dient provincie te monitoren en desgewenst bij te 

sturen 

o Het doden van predatoren ten behoeve van het behoud van weidevogels niet acceptabel en 

raden wij ten stelligste af, tenzij de provincie aannemelijk kan maken dat dit tijdelijk 

noodzakelijk is, er ook op andere terreinen (verbetering leefomgeving en agrarische 

bedrijfsvoering) voldoende wordt geïnvesteerd om afschot zo beperkt mogelijk te houden én 

er een eindpunt is ingebouwd 

 Als blijkt dat weidevogels na herstel van de leefomgeving en aangepaste agrarische 

bedrijfsvoering zich nog steeds niet kunnen handhaven als op het eindpunt gestopt 

wordt met het doden van predatoren, dan moet men de conclusie trekken dat deze 

weidevogels niet in Nederland kunnen overleven. Het eeuwig doorgaan met het 

doden van dieren om andere dieren te ontzien is niet houdbaar en zeker ethisch niet 

verantwoord 

 

 Het essentieel dat provincie bij het stellen van weidevogeldoelen, rekening houdt met minder stuurbare 

factoren, zoals klimaatverandering. Hierdoor zal het soms moeilijk zijn om te bepalen welke soorten 

kunnen blijven voortbestaan en in welke aantallen deze kunnen voortbestaan in Nederland   

 


