
 

 

VERENIGING DRENTSE BOERMARKEN 
 
 

Rolde, 11 mei 2015. 

 

Aan: 

-de leden van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
-de leden van Provinciale Staten van Drenthe 
   

Geachte leden van ons Provinciaal Bestuur, 

De 87 leden Boermarken van de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) willen u 

allereerst een goede tijd toewensen in uw nieuwe bestuursperiode in onze mooie 

provincie Drenthe. 

Zoals wellicht bekend omvatten deze Boermarken in Drenthe een gebied van 
ongeveer 200.000 hectare waarin zij als plattelandsorganisatie actief zijn. 
Dit doen zij als voorloper van de gemeenten al vanaf de middeleeuwen.  
Boermarken zijn een unieke organisatie in Europa. Ze bestaan alleen nog in Drenthe. 
Mede op aanwijzing van de Commissaris van de Koning, de heer Jacques Tichelaar, 
is de Vereniging Drentse Boermarken bezig met de aanvraag voor een plaats op de 
immateriële werelderfgoedlijst van de Unesco  
 
Gerealiseerd:                                                                                                                                        
-een biotoopverbeterings project in Oostermoer 
-plastic-inzamelings project- later overgenomen door provincie Drenthe en Brabant 
-onderhoud  particuliere bossen i.s.m. provincie en ministerie 
-vul- en spoelplaatsen in o.a. het Drentse Aa gebied om het milieu te sparen 
-groen op erven/openbare ruimten, samen met Brede Overleggroep Kleine Dorpen 
-dorpsplannen (Drentécole) en Dorp en Landbouw samen met BOKD 
 
Plannen voor de toekomst 
-behoud en versterken van de kwaliteit van het esdorpenlandschap 
-behoud en versterken van de biodiversiteit en natuur op lokaal niveau 
-versterken van de ruimtelijke identiteit van de esdorpen door het herkenbaar maken    
 van cultuurhistorische elementen. Bv marke-stenen plaatsen, veldnamen onderzoek. 
-bijdragen aan een sociaal- economisch vitaal platteland 
-bijdragen aan het verbeteren van het milieu en leefomgevingskwaliteit 
 
Steun voor omgeving en diverse organisaties  
De lokale kennis van de Boermarken en het vertrouwen in de streek maakt de 
Boermarke een plattelandsorganisatie die een grote steun kan zijn voor de overheid. 



Met de inkomsten uit de verhuur van de jacht bij bijna alle Boermarken in Drenthe, 
worden vele projecten gesteund. De dorpen genieten veel steun van de Boermarken. 
We noemen er kortheidshalve slechts enkele: 
Er wordt momenteel in de streek aan randenbeheer gedaan, poelen weer opgeknapt, 
wandelpaden aangelegd, schoolklassen rondgeleid in hun woonomgeving enz.enz. 
    

Naar een gezamenlijk aanpak van de Drentse Flora en Fauna 
Reeds bij de behandeling van het Flora en Fauna beleidsplan van de Provincie 
Drenthe, eind 2014, hebben de Boermarken aangegeven, samen met de 
Terreinbeherende instantie’s (TBO’s), tot een betere aanpak te komen van de Flora 
en Fauna in Drenthe. Met name van de zgn. Drents eigene soorten is veel verloren 
gegaan. Voorzitter Albert Lanting van de VDB heeft onlangs in de pers duidelijk 
gemaakt dat de Drentse velden leeg zijn. Deze constatering wordt ook door de 
TBO’s erkend. Als het echter op de verklaring van de oorzaken aan komt dan 
ontstaan er grote verschillen. Boeren en Boermarken constateren in hun velden veel 
te veel predatoren, TBO´s leggen de schuld neer bij de boeren. De kloof wordt 
daardoor vergroot. Duidelijk is dat deze tegenstellingen niet tot oplossingen zal 
leiden. 
 
De Vereniging Drentse Boermarken vindt het daarom de hoogste tijd worden om de 
handen ineen te slaan. Dat het de hoogste tijd is blijkt ook uit een onderzoek dat de 
VDB in Drenthe heeft gedaan en waarbij de praktijk aangeeft hoe de situatie 
momenteel is. Die praktijk constateringen zal het begin moeten zijn van een andere 
aanpak dan tot heden is gevolgd. 
 
Graag willen de Boermarken samen met de Provincie en de TBO´s  tot een 
gezamenlijke aanpak komen waarbij iedere partij bereid zal moeten zijn tot een 
andere aanpak te komen. 
 
Als Vereniging Drentse Boermarken willen wij daarom het verzoek bij u, als 
bestuurders van onze Provincie Drenthe, neerleggen het initiatief te nemen 
gezamenlijk tot een oplossing te komen. 
 
Wij zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet, 
 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
A. Lanting, voorzitter 
 
J. van der Struik, secretaris 
 
Bijlage-    Drentse velden zijn leeg- ontkennen kan niet meer 
                een onderzoek bij Boermarken, wildbeheereenheden en 
                vogelbeschermingsorganisaties- bijlage van 20 pagina’s 
 
Afz. Vereniging Drentse Boermarken (VDB) Drentse Statenlaan 3 9451 GN Rolde 
tel. 0592 241953    e-mail: info@boermarkendrenthe.nl 
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Drentse velden zijn leeg - Ontkennen kan niet meer 

Boermarken willen naar gezamenlijke aanpak Drentse Flora en Fauna   

Als het om flora- en faunabeleid gaat, komen vaak tegenstellingen naar voren bij 

verschillende groeperingen die met het landschap bezig zijn. De ene groepering die 

meer op afstand bezig is en een andere groepering die zijn boterham moet verdienen 

op de grond. Deze tegenstellingen constateren en ze uitdrukkelijk te etaleren lossen 

vaak niets op en brengt partijen niet dichter bij elkaar, dit terwijl bij alle groeperingen 

de kiem aanwezig is om tot wasdom te komen. Voorwaarde is wel dat er 

compromissen gesloten moeten worden. Compromissen sluiten betekent geen 

gezichtsverlies, het leidt tot oplossingen die burgers en boeren ten goede zullen 

komen en hen nader tot elkaar zal brengen. Bij de behandeling van het Flora en 

Fauna Beleidsplan van de Provincie Drenthe, eind 2014, heeft de Vereniging Drentse 

Boermarken uitgenodigd tot nader overleg van betrokken groeperingen ter 

verbetering van de Flora en Fauna in Drenthe. Die uitnodiging is tot heden niet 

opgepakt. 

Drentse situatie 

Geconstateerd moet helaas worden dat aangaande flora en fauna in Drenthe veel 

“Drents  Eigene” ,waarover in onderhavig beleidsplan veelvuldig wordt gesproken, is 

verdwenen. Wij gaan hier in op de fauna.  

Wanneer voorzitter Lanting van de Vereniging Drentse Boermarken in interviews in 

de pers constateert dat “de Drentse velden leeg zijn”, dan krijgt hij veel bijval.         

Wij gaan daar hieronder nader op in. 

Als het dan aankomt op de oorzaken daarvan, ontstaat er een tweespalt. De ene 

partij beweert dat de predatoren de grootste boosdoeners zijn, de andere partij zegt 

dat het de boeren/loonwerkers zijn die het niet goed doen. Tussen deze beide 

uitersten vormen zich allerlei tussenmeningen. Hoe het ook zij, de uiteenlopende 

meningen frustreren elkaar met als gevolg dat de kloof steeds groter wordt. Boeren 

en Boermarken zien zich in de hoek gezet door de beschuldigen en raken steeds 

minder gemotiveerd. Zij ondervinden en zien in de praktijk hoe het bergafwaarts gaat 

met de Drentse flora en fauna. TBO’s verkondigen soms dat de beweringen van de 

boeren en Boermarken uit de lucht zijn gegrepen en niet zijn onderbouwd alsof zij dat 

wel doen 
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De Vereniging Drentse Boermarken is van mening dat de tijd van elkaar de vliegen 

afvangen, voorbij moet zijn en dat men gezamenlijk tot een goede aanpak moet 

komen. Beide partijen zullen bereid moeten zijn elkaar te willen vinden ten behoeve 

van die mooie provincie Drenthe waarin wij met elkaar wonen en werken. Dat 

betekent dat ivoren torens verlaten moeten worden en dat men  met beide voeten in 

de praktijk, tot oplossingen moet komen, daarbij geholpen door mensen die dagelijks 

met de praktijk in het veld te maken hebben. 

De Vereniging Drentse Boermarken is zich bewust dat beweringen gestaafd moeten 

worden met ervaringen en constateringen uit de praktijk. 

Daartoe heeft zij een korte digitale rondgang gemaakt langs een aantal Boermarken 

in de kringen Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek, met 

de vraag  hoe de situatie in hun omgeving is m.b.t. de fauna. Hun praktijk ervaringen 

zijn opgetekend en worden hieronder  kort weergegeven. 

Bij het lezen van de waarnemingen in de praktijk rijzen je de haren ten berge.       

Hoe is het mogelijk dat het zo ver is gekomen.                                                              

Drentse velden zijn leeg. Ontkennen kan niet meer.                                                         

Laten we de handen ineenslaan om in Drenthe tot een oplossing te komen. 

 Hieronder de ontboezemingen van Vogelwerkgroepen, WBE’s en Boermarken 

Noordenveld 

Boermarke Taarlo Jantinus Kommers en jachtopziener  

Wij krijgen van onze jachtopziener signalen binnen dat er op verschillende plaatsen 

binnen de Boermarken lammeren worden gepakt door vossen. Vooral het gebied ten 

oosten van de lijn Oudemolen-Anderen zou  het aantal vossen met nesten de 

spuigaten uitlopen. Onze jachtopziener neemt vandaag contact op met de Provincie 

en de jachtverenigingen om dit aan de kaak te stellen. Tevens heeft onze 

jachtopziener naar aanleiding van jullie vraag op 2 april j.l. en het artikel in het DVHN 

het een en ander op papier gezet. Dat verhaal van onze jachtopziener volgt 

hieronder. 

Het klopt inderdaad dat predatie niet het enige probleem is van de fauna in 
Nederland. Het probleem bestaat uit een aantal zaken te noemen: 
 
Biotoop veranderingen 
Bedrijfsvoering landbouw en veeteelt 
Predatie 
 
Biotoop 
In de loop der jaren is de biotoop in Drenthe erg veranderd. Hetzij door 
mensenhanden en anderzijds door de tijd en gebrek aan onderhoudt. Wat vroeger 
lage, dichte dekking waren zijn nu kale singels en bossen zonder enige ondergroei  
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dus zonder dekking en voedsel. Zeer ongeschikt voor bijna alle faunasoorten. 
 
Bomen zijn op leeftijd geraakt en dus dik en hoog. Met als gevolg dat er onder de 
bomen geen dekking groeit en welk dier wil daar nu leven. Wij mensen daarentegen 
vinden grote, dikke bomen erg mooi maar rommelige singels juist niet. Daarbij komt 
dat tbo’s kiezen voor een bepaald soort beheer. Dat betekent dat jonge ondergroei 
wordt gesnoeid en de bomen blijven staan. Hier is voor veel diersoorten geen plaats 
meer. 
 
Een reactie op kritiek van hun manier van onderhoud van bijvoorbeeld de gemeente 
Tynaarlo was: Die hazen en fazanten moeten maar een andere plek zoeken.  
 
Zo gaan de TBO’s dus om met de fauna. Oogkleppen beleid. 
 
Bedrijfsvoering landbouw en veeteelt 
Vroeger boerde men op kleine akkers met veel diversiteit aan gewassen. De sloten 
daar tussen waren sloten vol water met veel dekking zoals wilgen, elzen, en riet. Het 
land was vochtiger dan het nu is. Waardoor er een rijk bodemleven heerste. Dit 
bodemleven en de insecten die daarbij thuis horen zijn van levensbelang voor vele 
jonge weidevogels en akkervogels. 
 
Het land werd met paarden of lichte machines bewerkt en daar voelden fauna 
soorten zich thuis. Hier was dekking, voedsel en dus genoeg gelegenheid om hun 
nageslacht groot te brengen. 
 
Vandaag de dag zijn de percelen het liefst zo groot mogelijk en wordt het land zeer 
vaak en door steeds grotere machines bewerkt. Het land is droog en de sloten zijn 
kaal en strak. Dit resulteert in geen dekking en weinig voedsel voor weidevogels, 
hazen en andere fauna. Daar komt bij dat het land bewerkt wordt in de periode dat 
de meeste dieren broeden of hun jongen werpen. Daar komt dan niks van terecht als 
wij niet helpen. 
 
Predatie 
Vaak worden soorten als kraai, vos en marterachtigen te snel aangewezen als dader. 
In alle eerlijkheid zijn de bedrijfsvoering in de landbouw en veeteelt de grootste 
“predatoren”. Dit kun je de boeren niet kwalijk nemen.  
 
Echter gebeurt er binnen de Boermarken veel om de soorten die daar het slachtoffer 
van worden, te helpen. Weidevogels worden beschermd, akkerranden worden 
ingezaaid, te maaien weides worden afgezocht naar jonge hazen en reekalveren. 
Rondom de weilanden en akkers worden particuliere sloten en singels kort gehouden 
om zo jaarrond, voldoende dekking te geven. 
 
Wij zijn echter ontzettend beperkt door alle terreinen van de TBO’s die we in het 
gebied hebben. 
 
 
Wat we ook proberen. Predatie blijft een grote invloed hebben. 
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Binnen onze Boermarken zijn een aantal jachtopzichters zeer actief bezig om de 
kraaien en vossen te beheren. Dit zijn de enige “roofwild” soorten waarvoor beheer is 
toegestaan. Andere jachtopzichters/jagers doen weinig of niks aan het beheer van de 
kraaien en vossen terwijl de biotopen, intensiteit landbouw en veeteelt grotendeels 
overeenkomen. Sinds een aantal van de jachtopzichters zeer actief is gaan beheren 
zijn er grote verschillen ontstaan in de populatie grootte van faunasoorten en de 
broed successen van weidevogels in vergelijking met de gebieden waar men niks 
aan het “roofwild” doet. 
 
Dit valt de boeren in deze gebieden op maar ook de bewoners van dorpen die zich in 
deze gebieden bevinden. 
 
Wat de vos betreft valt, net zoals in de landbouw en veeteelt, voor de fauna de meest 
invloedrijke tijd precies in de tijd dat de meeste faunasoorten eieren of jongen 
hebben. 
Rond deze periode hebben de vossen ook hun jongen. In deze periode zijn de moer 
en haar jongen afhankelijk van kleine prooidieren zoals muizen, mollen, jonge hazen, 
eieren en weidevogels. 
De vos gaat hiervoor eerder en langer op zoek naar prooien maar blijft hierbij wel in 
een bepaald gebied zoeken. Heb je dan een weidevogelgebied waar ook jonge 
hazen leven dan zoekt hij in dat gebied alle jonge hazen, eieren en jonge 
weidevogels op. Ook daar kan de vos niks aan doen. Dat is zijn natuurlijke gedrag. 
Echter, nu leven er veel vossen op een relatief klein gebied en wat is daar het gevolg 
van. Dat er nauwelijks of zelfs geen jonge soorten opgroeien. Er is dus geen aanwas 
meer. 
 
Kraaien zijn veelvuldig aanwezig in onze provincie en dit slimme dier heeft een 
nuttige functie binnen de natuur. Echter komen we hierbij weer bij grote aantallen uit. 
Over het algemeen heeft dit veel invloed op bodembroeders zoals fazanten, eenden 
en weidevogels. Kraaien zijn erg slim en vindingrijk en weten door goed te kijken elk 
nest te vinden. Waren dit maar enkele kraaien dan heeft dit geen effect op de 
bodembroeders maar zijn de aantallen te groot dan is de druk simpelweg te groot 
voor de bodembroeders die het al zo moeilijk hebben. 
 
Natuurlijke vijanden van de vos en de kraai. 
Die zijn er niet in Nederland. Een jonge kraai kan eens verrast worden door een 
havik of slechtvalk maar een volwassen kraai jaagt eerder de roofvogel weg dan dat 
de kraai gepredeerd wordt. 
 
Wij mensen vergeten nog wel eens dat wij de oorzaak zijn van het ontbreken van de 
natuurlijke vijanden en dat wij het deze soorten makkelijk maken om zich zo uit te 
breiden. Wanneer gaan mensen eens hun verantwoordelijkheid nemen op dit 
gebied? Zo lang er geen natuurlijke vijanden aanwezig zijn zoals wolven, lynxen en 
steenarenden en zolang deze niet een noemenswaardig effect hebben op de 
populatie vossen en kraaien. Ja, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen 
en deze soorten beheren maar dit wordt bijna onmogelijk gemaakt door mensen die 
veelal ver van de natuur afstaan. 
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Ook de TBO’s werken hier niet aan mee. In veel jachtgebieden bevindt zich veel 
grond van Staatsbosbeheer waar men vaak wel hazen, fazanten en konijnen mag 
schieten maar de landelijk vrijgestelde kraai en vos niet. 
 
Een aantal jagers willen hier geen hazen, fazanten en konijnen schieten omdat de 
stand dit simpelweg niet toe laat. Het is toch te gek voor worden dat SBB, een 
vereniging die predikt de fauna te willen helpen, hier puur voor de euro kiest en niet 
luistert naar de mensen die in het veld lopen. SBB zou hier de landelijk vrijgestelde 
kraai en vos bejaagbaar kunnen maken en het haas, de fazant en wellicht het konijn 
niet. Echter zijn hun contracten gebaseerd op huur per jachtwild soort. Dus valt de 
haas af dan zouden ze in principe minder huur derven….. Daar draait het allemaal 
om.  
Jagers en vossen. Concurrenten? 
 
Dit zie je vaak voorbij komen maar niets is minder waar.. Er zijn veel jagers binnen 
onze Boermarken die nauwelijks of zelfs al jaren bewust geen hazen meer schieten. 
Niet omdat er niets te schieten valt maar omdat de stand dit niet toelaat en ze een 
diersoort waarvan de populatie het moeilijk heeft liever zien groeien. Dit zijn mensen 
die er blij van worden wanneer ze hazen zien in het veld.. 
 
Oplossing? 
 
Er moet meer samengewerkt worden, meer geluisterd en meer overlegd. We moeten 
af van het dictatuur op het gebied van natuurbeheer. 
 
 
Reacties uit Noordenveld- via Andries Steunebrink-bestuurslid VDB van               

Hein Boerma WBE 

 

In de kop van Drenthe zijn drie grote wildbeheereenheden actief. WBE Drentse diep 

en Aa, WBE de Lebbestoak en de stichting WBE Noordenveld. Gezamenlijk meer 

dan 40.000 ha; Het omvat globaal de kop van Drenthe. Waarbij de WBE 

Noordenleveld met 19.918 hectare de grootste is.   

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit cultuurlandschap met vele 

landschapselementen. In het gebied liggen drie grotere meren: het Leekstermeer, 

het Paterswoldse meer en het Zuidlaarder meer. Daarnaast zijn Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en enkele kleinere TBO's nadrukkelijk aanwezig in het gebied. 

Dat het gebied een aantrekkingskracht heeft van (dag) recreanten behoeft geen 

nadere uitleg. Ook het dagelijkse forensen verkeer naar o.a. Groningen en Assen 

moet hierbij even genoemd worden. Al deze factoren spelen een belangrijke rol in 

het "buitengebied" dat in het verleden hoofdzakelijk het domein was van de agrariër.  

 

Door allerlei oorzaken is het buitengebied de laatste tijden sterk veranderd.  

Dat de verkavelingen en herindelingen noodzakelijk waren voor de landbouw is 

duidelijk. Maar een "negatief" gevolg hiervan is wel dat alle wegen in de kop van 

Drenthe zijn verhard en daardoor bereikbaar zijn voor  "Jan en alleman". 
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Hebben de locale fietser en automobilisten nog begrip voor het landbouwverkeer; de 

grote groepen race fietsers, groepen motorrijders ed, hebben daar minder begrip 

voor. Ook de toename van zwerfvuil in het buitengebied is hierdoor toegenomen. Dat 

dit af en toe spanningen oproept hoeft geen betoog. 

 

Van oudsher wordt het buitengebied in Drenthe via de Boermarken verhuurd als 

jachtveld. Een niet onbelangrijke bron van inkomsten voor vele Boermarken die vaak 

ook weer ten goede komen aan de omgeving. 

De afname van het aantal bejaagbare soorten en de beperkende maatregelen van 

de verschillende gemeenten en van eerder genoemde TBO's maken dat het Drentse 

buitengebied voor de jacht minder aantrekkelijk wordt. Dit zal zeker in de toekomst 

gevolgen hebben voor de financiën van de Boermarken en daarmee voor het 

platteland. 

 

Natuurlijk moeten we als landbouw ook de hand in eigen boezem steken. Het 

injecteren van mest, het veelvuldig, met grote breedte en hoge snelheid maaien van 

percelen, doet de wildstand terug lopen. Tot voor kort was er nog een subsidie voor 

akkerranden ed. Hoewel niet veel gebruikt, bracht het toch dekking en voedsel voor 

vele dieren. 

Maar ook de vele "nieuwe" gebruikers in het buitengebied hebben invloed op de 

wildstand. Veel hondenbezitters laten hun viervoeters vrij lopen in het buitengebied, 

waardoor er veel onrust ontstaat. Het ree, maar ook haas en fazant, verdwijnen 

wanneer ze dagelijks door honden (onaangelijnden en niet onder controle zijnde) 

worden verstoord. Van politie toezicht in het buitengebied is al jaren geen sprake. 

 

De toename van tal van predatoren (dassen en vossen ed.) heeft ook invloed op de 

weidevogels en het wild. Natuurlijk worden er nesten vernield door 

landbouwwerkzaam heden. Maar evenzoveel nesten worden bezocht door o.a. de 

vos. Het is algemeen bekend dat het aantal weidevogels sterk is teruggelopen.   

Punt van zorg is de grote vossenpopulatie. Momenteel mag alleen overdag op dit 

dier gejaagd worden. Opvallend is dat het geschoten en dood gevonden 

(verkeersongevallen) dieren aan de randen van eerder bedoelde natuurgebieden het 

grootst is. Kennelijk is dat de kweekvijver. Bekend is dat er een perceelsgebonden 

machtiging voor afschot verkregen kan worden bij bijvoorbeeld Freilandkippen. Maar 

daar geldt een straal van 500 meter (?) terwijl een vos met gemak  tien kilometer 

aflegt naar een makkelijke prooi. 

 

Bijzonder vinden wij dat de Provincie een doelstand van verschillende dieren heeft 

vastgesteld ,dat de grotere TBO's daar wel een stem in hebben, maar vervolgens 

niet toestaan dat er beheer (telling en zonodig afschot) in plaats vindt. Wanneer dan 

wel afschot moet plaats vinden, bijvoorbeeld in verband met de verkeersveiligheid, 

dan moet het afschot plaats vinden op de jachtvelden die de Boermarke verhuurt, 
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 terwijl in de natuurterreinen het aantal mag groeien.                                                                                     

 Het gevolg hiervan is dat deze beesten gaan trekken hetgeen weer 

verkeersongevallen tot gevolg zal hebben.  

Dweilen met de kraan open. Deze beeldspraak is zeker van toepassing op de weg 

Groningen-Peize, waar aan beide kanten een waterberging ligt en in droge perioden 

veel wild herbergt.  

 

Zorgen maken wij ons ook over de toename van de ganzen populatie in de kop van 

Drenthe. Niet alleen bij de genoemde meren maar ook elders in de kop van Drenthe 

is er een sterke toename van de Nijlganzen, de Grauwe gans, de Canadeze gans, 

Boerenganzen ed. Enkele grondgebruikers in onze woonplaats hadden een paar 

duizend Rietganzen op hun land. Dat daardoor schade kan worden veroorzaakt lijkt 

me helder.  Hier en daar neemt ook het aantal knobbelzwanen toe. De grote 

roekenkolonies hier en daar worden niet door iedereen geprezen. Maiskuilen en pas 

ingezaaide akkers zijn nu eenmaal aantrekkelijke voerplaatsen voor de roeken.  De 

papieren rompslomp om daar wat aan te doen, zo dat al toegestaan is, houdt veel 

boeren tegen daarin een stap te nemen. Maar onvrede is er wel. 

 

Ik weet dat we via de LTO vertegenwoordigd zijn in de FBE van Drenthe. Maar ook 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap  zijn daarin 

vertegenwoordigd. Maar ik vind dat we als grootste gebruiker-beheerder van de 

154.000 ha (= oppervlakte FBE) een grotere stem moeten hebben in het 

Faunabeheer. De verhouding is scheef. We worden wel belast met de negatieve 

aspecten, schade (bij faunafonds eerst € 250 eigen risico, dan € 300 

onderzoekskosten, pas daarna een % vergoeding) minder inkomsten voor verhuur, 

maar onze invloed is maar marginaal.  

 

Tot zover enkele zorgpunten uit Noord-Drenthe 

 
Boermarke Vries- Wieandus Dijkstra 
 
Ons jachtveld is zo goed als leeg! 
Door kraaiachtigen, roofvogels, vossen en niet te vergeten de ooievaars blijft er bijna 
geen wild en weidevogel over. 
Om weer tot een goede "wildstand" te komen is het wenselijk dat de jager weer het 
evenwicht in de velden gaat beheren. 
 
Boermarke Zuidvelde- Leu Ausma 
 
Er zijn nog steeds te veel vossen. 
Onlangs nog weer 10 ganzen dood gebeten in Huis ter Heide. 
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Boermarke Norg-Oosteind- Rudy Rijks 
 
SBB en Natuurmonumenten weten zelf wel beter, maar ontkennen als het om 
huidige situaties gaat. Voorbeeld: de gebieden rondom Norg zijn inmiddels al bijna 
50 jaar in beheer en onderhoud zijn van beide organisaties, zo dood als een pier. 
Met name het Norgerhout is ten dode opgeschreven (in onze ogen), volgens NM 
floreert het. NM en ook SBB passen hun beeld aan aan de huidige omstandigheden, 
vergelijken met 40 jaar terug is er niet bij. Het Norgerhout was toen in het voorjaar wit 
van de bosanemoon en lelietjes. In de periode dat het bos in eigendom is van NM is 
dat allemaal verdwenen, heeft niets met de landbouw te maken, wel met de 
vernatting die door hun is toegepast. Eenzelfde beeld voor bijvoorbeeld ” de 
Veenstukken” bij Langeloo. Hier is men na 50 jaar de pitrus nog niet te boven, een 
dorre rotzooi. Zij zullen er wel een andere benaming voor hebben. De TBO's passen 
een beheer toe dat er nooit is geweest. Al het boerenland kreeg in het verleden te 
maken met bemesting, anders kreeg een boer geen opbrengst, zelfs de meest arme 
en slechtste stukken land kregen bemesting. Hoe oud zouden de teelaarde en 
humuslagen zijn die zijn afgegraven door de TBO's, zij doen dit voorkomen als 
verrijking van de grond door de boeren, onzin. Wat zij nu doen is een cultuur creëren 
die er nooit is geweest. Eenzelfde beeld wordt geschapen met de huidige vernatting; 
zo heeft Drenthe er niet uitgezien. In de omgeving van het Fochteloërveen wordt 
alles onder water gezet. Als deze grond vroeger onder water had gestaan was het 
nooit in cultuur gebracht, evenzo met heel veel gronden in het Dwingeloërveld, de 
huidige aanpak zijn allemaal hersenspinsels van afgestudeerde en volledig 
doorgedraaide biologen. Wijs de mensen op de grote verschillen die er alleen al in 
Nederland zijn op dit gebied. Zijn ze bij "de Hoge Veluwe" gek, nee, zij staan nog met 
beide benen op de grond, de rest van de TBO's allang niet meer. In dit hele 
gebeuren spelen de media een heel kwalijke rol naar mijn mening. Als man uit de 
praktijk kan ik  nog uren doorgaan met mijn opsomming. Nog een laatste opmerking 
over het Norgerhout.   
Het Norgerhout is in 1962 verkocht aan NM door de marke” het Norgerhout”. Reeds 
in 1954 adviseerden aandeelhouders van deze marke de volmachten om het bos niet  
aan NM te verkopen omdat er niets van terecht zou komen. Deze aandeelhouders 

waren niet de eerste de besten, zij hebben een vooruitziende blik gehad. Een van de 

nazaten van onze reeds jaren overleden burgemeester zegt nog geregeld "als mijn 

vader had geweten dat het bos er op termijn zo uit zou zien, dan had hij zijn 

aandelen liever voor eeuwig onverkoopbaar verklaard dan ze te verkopen ". 

Middenveld  

Boermarke Wijster- Rudolf Hingstman 
 
De situatie in het jachtveld van de boermarke Wijster:  

- veel reeën 
- vossen en roofvogels zorgen voor weinig tot geen konijnen /hazen en/of 

fazanten 
- wel veel wroetschade van dassen! 
- ook de ooievaar komt steeds vaker in beeld door plaatsing van palen met nest 
- steeds meer overlast van ganzen in de herfst 
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Doordat het jachtveld tussen de gebieden van Drents Landschap en 
Staatsbosbeheer ligt, gebruiken bovenstaande dieren dit als hun thuisbasis en 
trekken ze ’s nachts over de landerijen voor hun voedsel. 
 
Oplossing: 
Wederom bejaagbaar maken van vossen en dassen zodat de andere dieren weer 
meer overlevingskansen hebben. Een nest met ooievaars lijkt leuk maar ze vreten 
alle jonge weidevogels en muizen op (dat laatste is op zich wel goed). 
M.a.w. het natuurlijk evenwicht is verstoord door de bescherming van bepaalde 
diersoorten, het is zaak om ook de natuurinstanties daarvan te overtuigen (moeilijk) 
zodat ook zij aan regulering van de wildstand doen. 
 

Boermarke Westerbork- Johan Vos 
 
We zijn een Boermarke met een kleinschalige landbouw, de natuurgebieden zijn de 
kraamkamer voor de vossen en hebben op de akkervogels wel degelijk invloed. Als 
SBB en Natuurmonumenten zeggen dat het aan het gewijzigde landbouwbeleid ligt 
kun je dat bestrijden met waarnemingen in de polders. Immers in de polders, Utrecht, 
Zuid Holland en Noord Holland hebben we dezelfde landbouw maar weinig 
natuurgebieden; de predatie is daar veel minder en de akkervogels zijn daar in veel 
grotere aantallen, ook het haas komt in grotere getale voor. 
 
Nagenoeg alle nesten van akkervogels worden gepredeerd door vossen, marters en 
sinds kort de ooievaar. Ook de hazen en konijnen worden door de predatoren 
opgevreten. 
 
Oplossing? 
Samen met recreatieschap (die heeft onlangs ook aangegeven dat er te weinig wild 
meer is) zoeken naar mogelijkheden om de wildstand weer op peil te brengen en te 
houden. De TBO’s vragen om proefgebieden aan te wijzen om daar vossen te gaan 
bestrijden en zo erachter te komen of dit de oorzaak is van de achteruitgang van de 
akkervogels. 
 
Andere reacties uit het Middenveld- Gerrit Lammertink bestuurslid VDB 
 
Schade door wolven wordt vergoed volgens Munniksma. Past dat wel in de faunawet 
waarin wordt aangegeven dat de eerste schade niet vergoed wordt? 
In boswachterij Hooghalen lopen te veel vossen die bij ons alle kippen hebben 
gedood en bij meer mensen voor een drama hebben gezorgd. 
Sommige provincies laten jagen met lichtbak toe wat laat zien dat soms het gezonde 
verstand wordt gebruikt Moet de vos bij ons eerst alles doden voordat er 
maatregelen worden genomen?  

 

 

Zuidenveld 

Boermarke Noord Sleen – Riekus Weggemans –oud bestuurslid VDB 
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Ik las het stuk van Albert Lanting in het DVHN.Naar aanleiding daarvan het volgende: 
Ik heb de ervaring met weidevogels opgedaan dat ze meestal in een gebied zitten 
waar afwisseling tussen weide en akkerbouw is en dan de voorkeur hebben voor de 
akkerbouwpercelen. 
Nou is er  in de akkerbouw de laatste jaren nogal wat veranderd wat een positieve 
bijdrage  zou moeten leveren. 
Vooral bij aardappelen, wat toch een groot deel van de akkerbouw bestrijkt. 
Wat is het geval?  Vroeger, 10 tot 15 jaar geleden, werden de aardappelen gepoot 
en enkele weken daarna geschoffeld en langzaam de ruggen opgebouwd. Elke 
bewerking kon tot gevolg hebben dat er nesten werden beschadigd. 
Tegenwoordig is het echter zo  dat de aardappelrug in één keer wordt opgebouwd en 
pas in de loop van juni  nog een keer wordt aangeaard. Hierdoor hebben de vogels 
die daar broeden veel minder kans op verstoring  door de bewerkingen. 
Ook in mais en in mindere mate in  graan doet zich dezelfde ontwikkeling voor. Na 
inzaai krijgt de grond rust en dus ook worden de nesten niet verstoord door de 
agrarische sector.  
Blijft dus over dat ze dan wel moeten worden vernield/ opgegeten door andere 
oorzaken zoals roofvogels en vossen. Het is belangrijk dat de natuurorganisaties in 
een discussie over dit onderwerp wordt gewezen hoe het in de praktijk gaat.  
 
Boermarke Zwinderen - Jan Jacob Renting 

Ook in ons gebied is er sprake van het behoorlijk teruglopen van het aantal 
weidevogels. Wat opvalt is de sterke terugloop de laatste jaren in het gebied rond 
Zwinderen en in mindere mate ook in de gebieden hieromheen. 
  
Naar mijn mening is de landbouw zeker niet de hoofdboosdoener. 
Het zal zeker niet zo zijn dat er van onze kant geen "ongelukjes" gebeuren,want waar 
gewerkt wordt daar worden wel eens dingen over het hoofd gezien. Maar om steeds 
weer de landbouw de schuld te geven ,dat gaat toch te ver. 
  
Het zou natuurorganisaties sieren als ze eindelijk eens onbevooroordeeld  en reëel 
naar de omgeving gaan kijken,en niet met de soms betweterigheid van onder andere 
hun (betalende) achterban en/of organisatie. 
  
Ik heb persoonlijk, voordat het gebied onder water werd gezet al gewaarschuwd dat 
zonder voldoende waterafvoer en onderhoud van de voormalige graslanden er iets 
fout zou gaan (en aangeboden om onderhoud te gaan doen). Maar hier zou geen 
geld voor zijn en het zou ook niet nodig zijn. 
Het lijkt erop dat kieviten, tureluurs en grutto s hun voedselplaatsen zijn verloren 
door het niet beheren van de voorheen nattere graslanden rond Gees en ten 
noorden van Zwinderen. Het afwisselende grasland gebied is veranderd in een natte 
poel waar geen weidevogel nog iets te zoeken heeft. 
Naar mijn idee was juist deze afwisseling van veengraslanden met de wat hogere 
gras en akkerlanden de reden dat er hier voor weidevogels veel te vinden was qua 
voedsel en beschutting. 
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Sinds al dat water, mis ik in het voorjaar de roep van tureluurs en grutto’s. Kortom; in 
ons gebied is de situatie ook niet rooskleurig.                                        
  
Wat de predatie betreft: 
Ieder jaar worden de nog wel gemaakte nesten op o.a. akkerland en 
grasland leeggehaald door door kraaien en vossen en mogelijk andere dieren.(eten 
dassen ook eieren?) Vaak gebeurt dat nadat veel moeite is gedaan om de nesten 
enkele keren met succes te verplaatsen tijdens voorjaarswerk. 
Deze dieren kunnen het ook niet helpen, maar hier kunnen we als boeren ook niets 
aan doen! 
  
De oplossing: die is er één twee drie niet; ik denk dat we ook reëel moeten zijn. 
Wanneer er in ons kleine volle land, ieder zijn zin wil hebben, komen we niet verder.  
Luisteren naar elkaar en waar dingen fout gaan: durf dit toe te geven; zowel boeren 
en net zo goed ook grote natuurbeheerders. 
  
Wel zou ik graag zien dat er eindelijk wat meer op een normale en volwassen manier 
naar de landbouw in het algemeen gekeken gaat worden ,zodat een ieder ook echt 
weet waar hij of zij het over heeft.  
Veel boeren zijn bereid om iets voor vogels te doen en we moeten ons niet laten 
aanpraten dat wij aan elke situatie alles kunnen veranderen 
We zullen het samen moeten doen,naar elkaar luisteren. 
  
  
Reactie van Hans Kalter  vanuit het Zuidenveld 
 
Met grote belangstelling het bericht gelezen in de krant van 20 maart 2015. Dit is wel 

de waarheid maar tegen de TBO’s is moeilijk te praten. Als wij in ons mooie Drenthe 

de weidevogels en andere faunadieren willen behouden dan zal, wat u ook zegt, aan 

de predatoren en vooral aan de vos iets moeten worden gedaan. Mede door de 

lichtbak vergunningen op de vos hadden wij in Drenthe de vossenstand voor een jaar 

geleden redelijk tot goed onder controle. Maar afgelopen jaar is de vergunning niet 

weer verleend en durf ik te stellen dat we weer terug zijn bij af.  Wat u ook zegt, er 

moet iets gedaan worden aan de predatoren en vooral aan de vos, willen wij 

enigszins in Drenthe nog wat weidevogels en andere faunadieren houden. In de 

laatste regel van het krantenbericht stond dat Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer met u 

wil praten over deze situatie en ik zou u vriendelijk willen vragen om dit met beide 

handen aan te nemen. Ga in gesprek met SBB. 

Hans Kalter, meer dan 50 jaar lid van de KNJV, nu KJV. Jaag al meer dan 20 jaar in 

het jachtveld van de Boermarke Westenesch bij Emmen. Ook meer dan 20 jaar 

bestuurslid , waarvan 10 jaar voorzitter, van de WBE Mars en Westerstroom 

Westhoek 

 

Boermarke Ansen- Arend van Dijk  
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De reestand begint weer op te krabbelen, maar bij ons in Z.W. Drenthe wordt veel 
gestroopt. Heb daar meerdere malen melding van gemaakt via dorpsbelangen bij de 
wijkagent. Er is een keer een geweer in beslag genomen,maar het gaat gewoon 
door. Het ontbreekt aan mankracht bij de politie. 
Hazen komen er weer meer, maar dat geldt ook voor de vossen, want enkele tamme 
ganzen houden is voor ons al niet meer mogelijk in het buitengebied. 
 
Oostermoer. 

 

Boermarke Westdorp- Arjen Berghuis- Geert van der Spoel 

Ten aanzien van de situatie in Westdorp e.o. het volgende: 
 
veel predatie druk in de omgeving  van kippenhok fam. Feddema  aan de N347  
zowel buizerds als haviken  blauwe kiekendieven. 
Dit wat betreft de lucht troepen 
 
De grond troepen is kompleet een ramp: in de eerste plaats natuurlijk de vos 
komende uit de kraamkamers rond Borger en Westdorp,  de staatsbossen  bij 
Schoonloo, Ellertshaar, Meindertsveen  en vanaf Ees 
 
Rond kippenhok afgelopen jaar zowel met belopen als met de lichtbak  83 vossen 
gedood rond Freiland kippenhok in Westdorp!!!! 
 
De vogelwerkgroep uit Borger vindt veel gepredeerde nesten rond Westdorp. 
Gegevens zijn bij de secretaris  te krijgen. 
 
Los lopende katten vanaf de campings rond Borger, na de vakanties, is een  
ware plaag. We zien ze als we licht-bakken. Ook veel dassen. 
 
OPLOSSING  geef svp de licht bak vergunning weer zodat we de kat en de vos 
kunnen blijven kort houden !!!!! 
Een avond met de lichtbak op pad en je zult het met eigen ogen zien 
 
En dan de te grote ambtenarij. 
Als je een dassen burcht in je bos of veld hebt, in een bos dat mag worden 
gekapt  zoals bij fam. Feddema,  dan word je gek gemaakt door de ambtenarij, 
die op je wacht met een 600 pagina’s tellend rapport van biologen en dergelijke;      
je wordt kompleet gek gemaakt 
 
Bewijzen te over: 
foto,s van opgevreten schapen zijn op mijn pc  te bezichtigen alsmede 
tientallen kippen-vleugels rond het kippenhok in het dennenbos 
 
Doe je winst er mee- hartelijke groet. 
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Boermarke Anderen- Jan Ubels –bestuurslid VDB 

In onze velden van de Boermarke wordt het wild allemaal opgevreten door de vos. 

Fazanten worden niet meer door de jagers geschoten. In ons veld zijn nog twee 

hanen en drie hennen over. Ook worden de jonge hazen allemaal door de vossen 

opgevreten volgens onze jachtcombinaties. De wildstand loopt dramatisch terug. In 

ons veld zijn afgelopen seizoen 51 vossen geschoten. Volgens de jagers lopen er 

momenteel nog wel meer dan honderd rond. 

Vorig seizoen hebben vossen in het gebied van het Anderenschediep vijf kalveren 

het diep in gejaagd en de karkassen deels opgevreten en versleept. De jagers 

vonden nog delen in duikers op een afstand van een kilometer. Ook worden de 

watersnippen van hun nest getrokken. In 2000 waren in het Anderenschediep gebied 

nog 26 broedparen, ook dit aantal is drastisch teruggelopen. Het zelfde geldt voor 

vele andere soorten weide- en veld vogels. Ook andere predatoren dragen hun 

steentje bij. Bijvoorbeeld de buizerd; dit aantal loopt ieder jaar op. Binnen natura 

2000 wil SBB langs het beekstelsel van het Anderenschediep bomen planten. Dit kan 

absoluut niet want in dat geval blijft er van de bronbroedparen van het Paapje, de 

Graspieper, de Tapuit, de Roodborsttapuit en de Watersnip niets meer over. Hoezo 

biodiversiteit,  de predatie van soorten die veel te veel aanwezig zijn, zorgen er juist 

voor dat deze ernstig afneemt. De natuurorganisaties geven liever de landbouw en 

de jagers de schuld. 

 

Boermarke Zuidlaren- L.J. Karsens 

Dat predatie ontstaat vanuit beschermde gebieden, is een bekend feit. 

Zeer actueel op dit moment is een enorme roeken overlast uit beschermde gebieden 

op ingezaaide graanpercelen wat duidelijke zichtbare schade geeft. Dit gevogelte 

opereert vanuit beschermde bospercelen. 

De schade wordt elk jaar groter ondanks inzet van vele manuren per dag en inzet 

van allerlei ook zeer kostbaar afschrik materiaal. 

Oplossing voor deze problemen welke door overheden door de jaren heen is 

ontstaan door alles op een absurde manier te beschermen, is moeilijk doch vast niet 

onmogelijk. 

Citaat collega: Reageer maar dat ze de enorme roeken overlast aan ingezaaide 

graanpercelen onder de aandacht brengen en dat dit gevogelte opereert vanuit 

beschermde bospercelen. Het is toch algemeen bekend dat de predatie uit 

natuurgebieden komt. Laat Lanting maar met  journalisten bij ons komen, dan 

kunnen ze  zien hoe het in de praktijk is. 

 
 
Boermarke Gasteren- Henk Lammerts 
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Evenals in andere Boermarken hebben ook wij hier te maken met een grote 
predatiedruk van met name vossen. Maar ook andere predatoren zoals bunzing,das 
en kraaien veroorzaken de nodige schade aan haas,konijn,fazant en weidevogels. 
Het afgelopen jaar hebben we door een actieve jager de schade enigszins kunnen 
beperken. Door deze jager werden in 2014 maar liefst 58 vossen opgeruimd in het 
gebied Gasteren/Anderen. Maar desondanks dat, veel verliezen. Hadden we aan het 
eind van 2014 op de es en het aangrenzende stroomdal  nog ruim 12 fazanten, nu 
lopen er nog 2. 
Voor het verkrijgen van een zo breed mogelijke visie hebben wij de vraagstelling ook 
voorgelegd aan de in Gasteren actieve  weidevogelbeschermers . Hun visie alsmede 
een rapport over de resultaten van de afgelopen jaren volgt onderstaand. 
Wij hopen jullie hiermede te hebben geholpen en wensen jullie veel succes. 
 
NB. Een bijkomend verschijnsel van veel vossen is dat er door muizenjacht ook veel 
schade ontstaat aan de grasmat. 
 
 

Vrijwillige Weidevogel bescherming groep Gasteren.-Gerrit H. Struik 

coordinator 

www.weidevogelgasteren.123website.nl  

Zie verder verslag Vrijwillige Weidevogel bescherming groep Gasteren 

Reactie op DVHN artikel “De Drentse velden zijn leeg”. 

Aan de Vereniging Drentse Boermarken. 

t.a.v. Voorzitter Lanting . 

 

Geachte heer Lanting, 

In het artikel gewijd aan de "Drentse Velden"zijn leeg , kunnen wij ons grotendeel 

vinden. 

 

Echter niet in het feit dat daar alleen de fauna predatoren aansprakelijk voor worden 

gesteld. In een schrijven, op verzoek aan één van uw boermarke besturen om 

hierover een artikel te schrijven, heb ik e.e.a. uiteen gezet. 

 

Cijfermatig komen ook de landbouwers er niet altijd goed mee weg om te wijzen naar 

de fauna predatie. Deze is in vergelijk zelfs 1% gedaald, terwijl de predatatie door 

werkzaamheden met 1% is gestegen. 

(De juiste percentages kunt U uit het schrijven vaststellen) 

Ook bij de boeren valt nog wel het één en andere te verbeteren. En dan denk ik met 

name aan de communicatie tussen boeren en hun loonwerkers die niet altijd goed 

geïnformeerd zijn over de beschermende maatregelen die de vrijwilligers wel met de 

boeren communiceren. Of er geen aandacht aan schenken. 

Wanneer U dit met uw leden duidelijk bespreekt kan het percentage van 7% ook 

terug gebracht worden en ontstaat er een win-win situatie. 
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Weidevogel Beschermings groep Gasteren.  Supervisie Landschapsbeheer 

Drenthe. 

Adres:  Dreslanden 10   9407JV Assen. Tel. 0592-343554 // 06-51730345 

Gerrit H. Struik. Coordinator. 

ghstruik@home.nl      Website. www.weidevogelgasteren.123website.nl 

 

Betreft: Predatoren en predatie druk op het weidevogelbestand. 

 

Predatie druk: Algemene info. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de predatiedruk op de weidevogels en 

andere bodem broedende vogels in Drenthe hoger is dan in andere delen van 

Nederland. 

Wanneer we in gesprek zijn met Weidevogel beschermers in den lande komen deze 

in de regel niet boven de 11,45% nesten bezweken onder de aanwijsbare 

predatie.(2014) 

In Drenthe komen we dan al snel op 24 %. (zie jaarverslag LB drenthe 2014). 

 

In aantallen nesten uitgedrukt :Predatie in Drenthe 

Totaal gevonden nesten door de Weidevogel beschermers  2014.    2581 Predatie 

573.is % 24. 

              2013.    2190 predatie 492.is % 

25,87 

              2012.    2219 predatie 512.is % 

25. 

              2011.    1974 predatie 381.is % 

20,81 

              2010.    2439 predatie  587.is % 

26.24 

Daarnaast is er nog een percentage “verlies” door het bewerkingen van de 

gronden. 
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Deze percentage’s zijn:  aantal nesten 2014 164 stuks is 7% 

                        2013 139 stuks is 7,31% 

                        2012 138 stuks is 7% 

                        2011    116 stuks is 7,34% 

                        2010    138 stuks is 6.17% 

 

Het Beweidingsverlies (vertrapt door Vee)is over deze jaren minder dan 0,6%  in 

2014 zelfs 0 %. 

In extremo wil ik de vergelijking 2009 /2014 duiden. 

Aantal nesten 2009 en 2014  totaal     2581 nesten dus gelijk aantal. 

Percentage predatie     2009  totaal     24,10% 

               2014                  24.0 % 

Ook redelijk gelijk dus.  

Echter de door werkzaamheden verloren nesten laten een stijging zien: 

5.84% in 2009 naar 7% in 2014.  

Zichtbaar is dat op beide fronten nog veel te winnen is.!!  

Predatoren: 

Afhankelijk van het gebied hebben de Drentse Weidevogels met verschillende 

predatoren te maken. 

Ook zijn er natuurlijk overlappende predatoren dwz zij die in verschillende gebieden 

zijn maar niet in alle. 

Predatoren hebben hun eigen voorkeuren. 

Vossen :zowel eieren al jongepullen. Maar ook bij nacht broedende Weidevogels. 

Marterachtigen: Hermelijn, Wezel enz,vooral gemunt op Eieren van Weidevogels. 

Kraaiachtigen : zoals, Roeken, Zwarte kraai, vooral op Eieren. 

Ooievaar : vooral op jongepullen. 

Dassen : Vooral Weidevogeleieren 
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Buizerd : Vooral Broedende weidevogels en jonge pullen. 

Kiekendieven: Vooral Broedende weidevogels en jonge pullen. 

Maar ook Mantelmeeuwenen andere Meeuwen soorten komen in steeds grotere 

getale het land op, en hebben het gemunt op Eieren. 

Afhankelijk van het gebied in Drenthe waarin verschillende weidevogels zich 

ophouden, verschillen ook de predatie percentage’s. 

In de Zuidoost hoek van Drenthe b.v hebben de weidevogel beschermers melding 

gemaakt al jaren  overlast van Ooivaars te hebben, waarbij veel jonge pullen van 

met name de Wulp verdwijnen. 

In veel delen van Drenthe zijn echter de Kraaiachtigen hoofdoorzaak van de 

predatie.  

De toename van Roofvogels binnen veel gebieden wordt ook als zorgelijk ervaren. 

Op bijna elke paal of in een boom zit wel één of andere roofvogel op de uitkijk. 

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de predatie druk door allerlei beschermende 

maatregelen van deze predatoren tot een ongelijke strijd zal leiden, of is nu al 

lange tijd ongelijk.  

  

Niet alle bodembroeder die op de rode lijst staan. Maar ook de Wulp en de Grutto 

die wel op deze lijst staan hebben geen schijn van kans meer wanneer deze 

situatie aanhoud. 

Beperk ik mij tot de situatie van de Vrijwillige Weidevogel 

Bescherming Gasteren, 

 dan zijn de grootste predatoren de Vos, de Kraaiachtigen, en de Hermelijn Wezel. 

Buizerd, 

Deze groep richt vooral in het vroege voorjaar veel schade aan de legsels toe. Soms 

tot aan Mei gaat  

zo’n 30% aan eieren verloren door vraat. 

Er zijn echter meer soorten predatoren binnen ons het gebied. 

Tijdens de broedperiode en de eerste legsel zijn dit jaar 2015 al 6 Kievit karassen en 

een karkas van een Ree gevonden, en meerdere leeg gevreten nesten. Allen ten 

offer gevallen van de Vos. Voet printen zichtbaar. 
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Ook de gevonden karkassen van meerdere andere vogels wijzen op een actieve 

Buizerd (zichtbaar meerdere aanwezig). 

Tevens zijn meerdere Kiekendieven actief binnen het gebied. 

Aan het eind van de broedtijd jagen deze rovers op de pullen van de weidevogels en 

is alle geboden moeite voor niets geweest. 

                           

 

Dassen zijn binnen het gebied zeer actief. Echter hebben wij niet kunnen 

waarnemen( wildcamera’s) 

Welke invloed deze hebben op de nesten van de bodembroeders. Ze scharrelen wel 

rond maar gaan niet op zoek naar nesten. Wanneer ze echter nesten tegenkomen 

kunnen we die afschrijven. 

Opbouw van de Weidevogel populatie.Gasteren/Anderen. 

Het beheerde gebied wordt vanaf 2010 intensief beschermd. Met de meeste boeren 

wordt intensief samen gewerkt. 
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Hierdoor heeft het gebied zich zichtbaar beter ontwikkeld in de populatie 

Weidevogels. 

Waren de aantallen nesten in het gehele gebied in 2010 nog in aantal 19 stuks. 

In het laatste broedjaar is dit opgelopen naar 74 stuks. 

Het gemiddelde Predatie percentage van de laatste 5 broedseizoenen  is 27,4% 

Veel te hoog. Ook nog boven het Provinciaal gemiddelde. 

Belang van 5 Jaar schadelijkwild beheer. 

In de eerste 2 jaren is er sprake van beperkt schadelijkwildbeheer geweest. De 

laatste drie jaren is er intensiever beheer in het gebied aanwezig geweest. Wat 

resulteerde in een minder snel oplopende  

Predatieschade. 

Die schade was er echter wel. Meer nesten werden gevonden , de populatie groeide, 

maar het aantal gepredeerde nesten groeide idem mee. 

Zonder de schadelijkwild beheerder zouden de verliezen nog zeker hoger geweest 

zijn. 

Voor de steeds maar groeiende Kraaien populatie is beheersing beslist noodzaak.  

Deze zorgen ook voor onrust binnen de populatie 

Weidevogels.  Watersnip 

aangevallen door Kraaien. 

Tegenstrijdige belangen. 

Binnen de verschillende beschermingsgroepen zijn de belangen zeer groot. 
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De Weidevogel groepen hebben belang bij een ruim overzichtelijk landschap met 

zo min mogelijk singels, bomen,rasterpalen, enz. Liever zo nat mogelijk plasdras. En 

een kruidenrijk landschap. 

De roofvogelbescherming wenst echter zoveel mogelijk nestkasten voor de 

Valken,Buizerds, enz 

Als het kan ook nog in of op de rand van een weidevogelgebied. 

                   

 zelf het haasje. 

Elke zelf respecterend dorp vind het nodig om een Ooivaarsnest te plaatsen, voor 

Ooivaars die het gehele jaar hier maar blijven. Ze worden toch wel bijgevoerd.! 

En zo kan ik nog wel een paar tegenstrijdige belangen noemen. Alles moet 

beschermd worden maar de echte natuurlijke facetten worden daarbij uit het oog 

verloren. 

Er moet een duidelijker structuur van schadelijk wild beheersing komen 

afgestemd op de behoeftes van een gebied, waarin het van belang is 

prioriteiten te stellen. 

Wanneer men weidevogelbescherming in een gebied wil stimuleren kan men niet 

toestaan dat ook de Vossen,Kraaien,Roofvogels,enz binnen dat zelfde gebied 

vrijspel hebben. 

Van uit de SBB gebieden hebben de rovers altijd vrij spel. 

Vr Groet 

Gerrit H Struik. 

Coordinator Weidevogel Bescherming Gasteren/Anderen/Eext/Anloo.            

Cijfermatige verantwoording Jaar Verslagen LB Drenthe.                                       

Data bank Vogelbescherming Ned.                                                              

Jaarverslag Weidevogel Bescherming Gasteren. 
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