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Datum 19 november 2020 
Ref.  
Betreft Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025 

 

Geachte  Statenleden, 

Veel soorten vogels die op de bodem broeden gaan in Drenthe hard achteruit. Als we daar nu niet 
structureel iets aan doen, dreigen deze soorten uit onze provincie te verdwijnen. Door dhr. Bennema (in 
overleg met het Ermberaad) is onlangs het Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025 opgesteld 
om het tij te keren. Ondanks dat hierin niet alle bodem broedende vogels worden meegenomen ondersteunt 
de Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe het Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels van harte. Het 
Ermberaad staat een integrale aanpak voor, waarin biotoopverbetering (inclusief het voedselaanbod) hand in 
hand gaat met predatiebeheer. De FBE gaat deelnemen in het kernteam van het Ermberaad. Onze rol zal 
onder andere zijn het opstellen van een Faunabeheerplan predatoren ter bescherming van 
boerenlandvogels. Het faunabeheerplan is de schakel tussen monitoring en uitvoering, het onderbouwt op 
basis van gegevens de benodigde maatregelen.  

Voor het opstellen van dit faunabeheerplan zijn gegevens nodig. Tot op heden is er een gebrek aan kennis 
over het effect van predatoren op het broedsucces en het vliegvlug worden van de jongen in Drenthe. 
Monitoring van legsels en kuikens aan de ene kant en van predatoren (welke soorten prederen wat en 
hoeveel) is dan ook van groot belang (zie ook het ‘Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie’ van 
SOVON). De FBE zou graag zien dat de provincie de monitoring van boerenlandvogels en predatoren serieus 
oppakt door hiervoor als trekker een meerjarenplan op te (laten) stellen en de uitvoering al in het 
broedseizoen van 2021 te starten. Monitoring is nodig in alle beoogde weide- en akkervogelgebieden en een 
ruime zone daaromheen.  Deze gegevens zijn voor het onderbouwen van maatregelen in een 
faunabeheerplan onontbeerlijk! Zolang er geen goede gegevens zijn, kunnen we geen faunabeheerplan 
opstellen en kan er dus ook geen predatiebeheer worden uitgevoerd. Dat zal het herstel van 
boerenlandvogelpopulaties vertragen.  

  



 

Het is van wezenlijk belang dat er een gezamenlijk vastgesteld protocol komt dat per aangewezen gebied 
uitgewerkt wordt. Immers ieder gebied zit anders in elkaar en maatwerk is nodig voor een goed resultaat. Dit 
kan door per gebied te monitoren en een plan op te stellen waarin zowel de huidige situatie, het doel als de 
maatregelen (biotoopverbetering, voedselvoorziening en predatiebeheer) zijn opgenomen, waarbij de 
stappen uit het protocol gevolgd worden. We bepalen in deze stappen ook of predatiebeheer rondom of 
verder buiten de aangewezen gebieden nodig is voor bescherming van de boerenlandvogels in deze 
gebieden. Sommige soorten predatoren zoeken hun voedsel namelijk over grote afstanden of vullen snel een 
leeg territorium weer op.  

Het overkoepelende faunabeheerplan dient als onderbouwing voor het uitvoeren van maatregelen gericht 
op predatiebeheer en een eventuele ontheffingsaanvraag. Het opstellen van het faunabeheerplan is een 
complex proces gezien de verschillende belangen en de discussie die plaatsvindt, de verschillen per gebied 
en de vele vragen die er ook vanuit de wetenschap nog zijn. Een bedrag van €20.000 euro, zoals voorgesteld 
in het uitvoeringsplan Boerenlandvogels lijkt ons daarom onvoldoende.  

Wij hopen dat u net als wij inziet dat het al vijf over twaalf is en dat het daarmee tijd is voor een structurele, 
integrale gebiedsgerichte aanpak en een degelijke monitoring. Op basis daarvan kunnen wij een goed 
Faunabeheerplan predatoren ter bescherming van de boerenlandvogels opleveren. Laten we hierin 
investeren, voordat het te laat is! 

 

Namens het FBE bestuur,  

 

Piet van Dijk   

Voorzitter FBE Drenthe 

 

 

 

 


