Geachte voorzitter, geachte leden van de Statencommissie,
Namens Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse
Landschap wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken in te spreken op de
uitvoering van de motie behoud weide- en akkervogels in Drenthe. Allereerst
wil ik graag zeggen dat wij blij zijn met het Plan van aanpak. Met dit plan is er
een gerede kans dat we daadwerkelijk iets kunnen doen aan het verbeteren
van de situatie voor weide- en akkervogels in het agrarisch cultuurlandschap
van Drenthe.
Het is denk ik goed om er even bij stil te staan dat het vooral om vogels gaat die
afhankelijk zijn van dát landschap. Vogels die hun grootste aantallen bereikten
in Drenthe in een tijd waarin de landbouw er heel anders uit zag dan
tegenwoordig. Daar kunnen we niet om heen. Het landgebruik was minder
intensief, er werd minder vaak gemaaid, anders bemest, het was natter,
bloemrijker en insectenrijker.
Om echt iets te kunnen doen voor weide- en akkervogels is het dan ook van het
grootste belang dat we met alle partijen samenwerken om dat landschap op
plekken waar dat mogelijk is weer op orde te krijgen. Met andere woorden het
zo te beheren dat het überhaupt aantrekkelijk is voor weide- en akkervogels
om zich te vestigen. Voor ons als terreinbeheerders zou dit het uitgangspunt
moeten zijn en zo is het nu ook verwoord in het plan van aanpak.
In de berichtgeving rondom het plan van aanpak is vooral over weidevogels en
predatie gesproken. Wat jammer is, is dat de akkervogels, een groep vogels
waar Drenthe zich ook echt mee zou kunnen onderscheiden, wat naar de
achtergrond verdwijnt. Ik wil u vragen om juist ook vogels als geelgors,
veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs op het netvlies te houden. Met relatief
kleine ingrepen is voor die vogels enorm veel winst te halen. Ik wil u daarbij
graag verwijzen naar de resultaten die de Werkgroep Grauwe Kiekendief al
jaren boekt in Groningen of neemt u eens een kijkje op het akkerbouwbedrijf
van Peter Harry Mulder in Muntendam.
Van de terreinbeheerders mag u verwachten dat wij binnen de natuurdoelen,
die door u als provincie zijn vastgesteld, ons uiterste best doen voor akker- en
weidevogels. De meeste van die natuurdoelen zijn echter vooral gericht op het
bevorderen van diversiteit in plantensoorten. In Drenthe is op een kleine
uitzondering na in de Broeklanden bij Oosterhesselen geen enkel natuurgebied
specifiek aangewezen als weidevogelgrasland. Daar waar de provincie

agrarische gebieden heeft aangewezen als kansrijk voor akker- of weidevogels
willen we als terreinbeheerder meewerken aan predatiebestrijding als predatie
in die gebieden de akker- en weidevogels bedreigt.
Maar ik wil vooral graag benadrukken dat we als terreinbeheerders niet willen
meewerken aan een soort generieke maatregel voor het bestrijden van
predatoren in Drenthe. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat
predatie in beginsel niet de oorzaak is van de teruggang van weide- en
akkervogels. Ook in het standpunt weidevogels van Vogelbescherming
Nederland kunt u zien dat eerst het landschap geschikt moet zijn en dat
predatiebestrijding eventueel als aanvullende maatregel kan worden ingezet.
Het bestrijden van bijvoorbeeld de vos heeft geen zin als het landschap
überhaupt niet geschikt is voor akker- en weidevogels. Dat is zoiets als alle
ramen en deuren uit je huis halen en vervolgens de wind de schuld geven dat
het zo tocht.
Ik dank u voor uw aandacht.

11 januari 2017
Inspraakreactie van Aaldrik Pot namens:
Stichting Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

