
BRANDBRIEF: Weidevogelbeschermers luiden de noodklok 
 

Coevorden, 8 februari 2016 

 
Aan de Provinciale Staten en aan het  
College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 
Postbus 122  
9400 AC Assen  

 

Geachte Statenleden van de provincie Drenthe,  
 

Weidevogels leven al eeuwen in het Drentse landschap. Telkens als ze in het vroege voorjaar 
terugkeren naar hun plek in Drenthe, genieten veel inwoners van hun aanwezigheid en hun 
kenmerkende geluiden. Helaas loopt al decennia het aantal weidevogels in Drenthe gestaag 
terug. Ook 2015 was wederom een jaar van forse achteruitgang. 
 
Naast de factoren intensieve landbouw, verschraling/verruiging in natuurgebieden, het 
verlaagde grondwaterpeil en de afname van habitat, speelt de toename van predatie een grote 
rol in de terugloop van het aantal steltlopers onder de weidevogels in Drenthe.  
Met name de hoge predatiedruk door de vos op de weidevogels is desastreus.  
Vooral het laatste werkt demotiverend voor de vrijwilligers en agrariërs die veel tijd aan 
weidevogelbescherming besteden. In 2015 is een record aantal nesten gesneuveld door 
predatie blijkt uit recente cijfers van Landschapsbeheer Drenthe (bijlage 1), twee keer zo hoog 
als het landelijke gemiddelde. Uit landelijke onderzoeken is gebleken dat hoge predatiecijfers 
(>50%) vrijwel altijd het gevolg zijn van vossenpredatie. Dit is in Drenthe ook aangetoond. 
Naast predatie kan de aanwezigheid van vossen leiden tot het wegtrekken/niet vestigen van 
weidevogels. Weidevogelbeschermers zien de laatste jaren vestiging van vossenburchten 
tussen landbouwgewassen en weilanden. Of dit het gevolg is van de populatiegroei of een 
verschuiving van leefgebied is onbekend. 
 
In bijvoorbeeld de weidevogelgebieden in Zuidoost Drenthe, één van de betere Drentse 
weidevogelgebieden, werd in 2015 bijna 50% van de 329 gevonden nesten gepredeerd.  
We spreken dan nog niet eens over de predatie van de uitgekomen kuikens. 
Duidelijk is dat het stil wordt in de weidevogelgebieden in Drenthe. Op meerdere plekken zijn 
alle weidevogels reeds verdwenen.  
 
Drenthe kent nog diverse gebieden met concentraties van vooral kieviten en wulpen, vooral 
aan de randen van het plateau (zie bijlage 3, gebaseerd op bronnen Sovon). We achten deze 
gebieden kansrijk genoeg om een deel van de populaties te behouden. In het huidige beleid 
wordt hoofdzakelijk op de grutto gefocust (kleine gebieden) en is er weinig oog voor de wat 
algemenere soorten die ook sterk achteruitgaan. In die gebieden liggen naar onze mening nog 
kansen om samen met mogelijke partners als Landschapsbeheer Drenthe, Het Drents 



Collectief en de Terrein Beherende Organisaties (SBB, Natuurmonumenten en Het Drentse 
Landschap), middels een plan van aanpak, de weidevogels te behouden. 

We zijn er van overtuigd, dat als het huidige beleid van de provincie Drenthe wordt 
voortgezet, dit onvermijdelijk zal leiden tot het verdwijnen van de weidevogels in deze nu 
nog kansrijke gebieden. En als het aan ons ligt, hoeft dat niet te gebeuren!   
Op 2 februari j.l. zijn alle Drentse weidevogelcoördinatoren in Beilen bij elkaar geweest en is 
dit initiatief uitgebreid besproken. Massaal wordt deze brief ondersteund en wordt er om actie 
gevraagd. 
Het is twee voor twaalf als het om de weidevogels in Drenthe gaat. Het is nu of nooit! 

Wij vragen hierbij de provincie een fundamentele keuze te maken of weidevogels wel of niet 
nog een kans in Drenthe krijgen. Wij zelf kunnen het ons niet voorstellen, dat de Drentse 
politiek zich niet wil inzetten om de weidevogels voor onze provincie te behouden. 
Daarom stellen wij voor om een project op te zetten ten gunste van de weidevogels en 
daarmee de kans pakken de volgende generaties ook nog te kunnen laten genieten van de 
weidevogels in Drenthe. 
Concreet houdt dit project in: 

 Gebiedsgerichte maatregelen met gebiedspartijen ter verbetering van de biotoop voor
weide- en akkervogels in de door ons voorgestelde regio;

 Bestrijding van de vos als belangrijkste predator. Dit is helaas een onvermijdelijk
onderdeel van dit plan. Op voorhand verzoeken wij u in kansrijke gebieden soepel om
te gaan met aanvragen om de vos met behulp van lichtbakken te bestrijden;

 Het verzoek om onderzoek te doen en daarvoor middelen beschikbaar te stellen naar
het effect van predatie en predatiebestrijding in Drenthe en professionaliseren van het
monitoren.

Wij zijn uiteraard bereid deze brief mondeling toe te lichten. 

Namens de 32 Drentse weidevogelbeschermingsgroepen: 
Dhr. J. Nicolaï 
Esschenbruggerdijk 57 
7742 PC  Coevorden  
Tel.:0643588570 
E-mail: jan@nicolai.com 

Met ondersteuning van Vereniging Drentse Boermarken: 
Dhr. J. van der Struik, secretaris 
Drentse Statenlaan 3 
9451 GN  Rolde  
Tel.nr.: 0592-241953 
E-mail: info@boermarken.nl 

Bijlagen: 3 



Bijlage 1.  Verliezen van weidevogellegsels door predatie en werkzaamheden. 

Bijlage 2. Aantal waarnemingen van vossen in Drenthe (bron www.waarnemingen.nl). 



Bijlage 3. Zoekgebied (roze) plan van aanpak weidevogels. Overige vlakken werkgebied vrijwillige 

weidevogelbescherming. 


