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Weidevogelkerngebieden

● Skriezekrite Idzegea
- 580 ha. ANLb
- zwaar beheer: HWP, (Greppel)plas-dras) uitgestelde maaidatum 15 jun

● Workumerwaard
- 585 ha. ANLb
- zwaar beheer: uitgestelde maaidatum 15 juni en 1 juli
- Probleem: “Watertoevoer & Ganzenschade”

● Diverse ‘parels’ verdeeld over 11 mozaïeken.



Skriezekrite Idzegea



Workumerwaard





Inrichting Mozaïek

● Vernatting
- (Greppel)plas-dras
- Hoog waterpeil 

● Kruidenrijk grasland
- Open vegetatiestructuur
- Vaste mest

● Beweiding
- Voor beweiden
- Extensief beweiden
- Beweiding op maat

● Samenhang beheer
- Openheidgebied  Verbindings zones  = ‘Robuus te kerngebieden’ 





Doelstelling: 10.000 Gruttobroedparen in 2020.
Verspreid over 40.000 ha weidevogelkerngebieden.

Resultaten 2016 – 2020



Actuele status - k erngebieden

PREDATIE





Predatie beheer 2016 - 2021



Skriezekrite Idzegea



Predatie beheer 2016 - 2021

● Vos
- Raster - Drijfjacht - Aanzitten
- Lichtbakken - Kunstbouwen

● Zwarte kraai / kauw
- Afschot - Verstoren - Vangkooi 

● (Verwilderde) Kat
- Afschot - Sterilisatie - ‘Kuikens in het land. Poes in de mand!’

● (Bruine) rat
- Afs chot - Vallen





Predatie beheer 2016 - 2021

● Steenmarter
- Pilot ‘vangen en doden’

● (Nest) Monitoring
- Strategisch plaatsen (jaarrond)
- Nestmonitoring 4 hoofdsoorten







Predatie beheer 2016 - 2021

● Hermelijn
● Bunzing
● Wezel 
● Egel
● Buizerd
● Bruine kiekendief
● Meeuw(en)
● Ekster
● Ooievaar

‘Kunnen en mogen we dan helemaal niets?’



Openheid gebied
● Fûgelweb

- Fûgelweb is een web van organisaties die allemaal actief zijn in het 
Landschap. 

- Tweemaal per jaar komt de groep bijeen. Concrete afspraken over 
aanpassingen worden gedaan en ieder voert zijn taak uit. 

- Door de concrete acties ontstaan verbeteringen en tevens wordt er 
gedaan aan “capacity-building”

● Doel
- Weidevogelgebieden predator onvriendelijk maken
- Gebieden met elkaar verbinden en robuuster maken







Samen moeten we het doen!



Poll
Slaan we door met het werken aan openheidgebied 
t.b.v. de weidevogels in weidevogelkerngebieden?

1. Ja, niet alles hoeft te wijken voor de weidevogels

2. Nee, in deze gebieden zijn de weidevogels te primaire soort.
Hier moeten keuzes worden gemaakt t.b.v. de weidevogels.

3. Ja, er is een ‘gulden middenweg’ 



Hoe zien wij de toekomst…..



De toekomst…
● Lange termijn - Aanvalsplan ‘Grutto’

- Grote, robuuste weidevogelkerngebieden
- Hoog waterpeil tijdens het broedseizoen
- Het agrarische landgebruik aanpassen
- Hoger vergoedingen en lagere lasten weidevogelboeren
- Verruiming predatiebeheer

● Korte termijn
- Zorgdragen voor bestaande populaties 
- Verruiming predatiebeheer



Pilot

Predator luwe 
weidevogelk erngebieden

‘Der mat wat barre!’

22 december 2020 ingediend bij de Provincie Fryslân



Probleemstelling
● Relatief kleine gebieden (weidevogelkerngebieden) die 

geschikt zijn voor weidevogels daar omheen ongeschikt.

● Voedselaanbod weidevogels wordt steeds beperkter. 

● Weidevogelkerngebieden verworden tot foerageerplekken 
voor predatoren. Effect van predatie is daardoor te extreem.

● +/ - 40 jaar weidevogelbeheer en subsidiegeld hebben NIET
tot een trendbreuk geleid.

● Motivatie bij betrokkenen neemt af.



Weidevogelkerngebieden
● Inrichting en beheer optimaal afgestemd op weidevogels.

● Combinatie van natuurgebieden en agrarische gebieden.

● Intensieve samenwerking tussen gebiedscoalities.

● Voorwaarde - Biotoop op orde: 
Openheid, rust, vernatting, kruidenrijkgras predatiebeheer

● Doel - Aanwas  van jongen is  duidelijk groter dan de s terfte 
waardoor groei van de populatie mogelijk is .



Predatoren in Nederland
● Predatoren hebben in ons dichtbevolkte land het hele jaar 

door veel eten ter beschikking, verspreidingsgebied vergroot.

● Vossen en marterachtigen kwamen van oudsher niet voor in 
openlandschappen (weidevogelgebieden).

● Populaties van marterachtigen en roofvogels zijn hersteld 
van vervolging en vergiftiging (1950 -1970).

● Predatoren reproduceren zich beter in bv. een goed 
muizenjaar (2016 – 2019 – 20..) en zijn ‘vogelvrij’.

● Klimaat: zachte winters leidt tot extra overleving predatoren.



Plan van aanpak
Lange termijn:
● Gezamenlijk weidevogelkerngebieden doorontwikkelen , 

optimaliseren en uitbreiden (aanvalsplan Grutto).
● Zoeken naar een rendabel agrarisch bedrijfssysteem met de 

focus op natuur en landschapswaarden.

Korte termijn:
● Aanvraag; Pilot beheren predatoren in 2 weidevogel-

kerngebieden in SWK.
● Verzoek lokale ontheffing aanpak predatoren (jaarrond).
● Pilot (3 jaar) om effect aan te tonen middels onderzoek.



Oplossing predatie luw
● Het reduceren van slechts één predator werkt averechts.

● Het verwijderen van meerdere predatoren tegelijk leidt tot 
een zichtbaar herstel van de prooipopulaties (weidevogels).

● Voorwaarde - Biotoop en leefgebied moet op orde zijn!

● Op lange termijn, lands chap anders  inrichten 
(Aanvals plan Grutto).

● Het werkt, voorbeelden; Waddeneilanden, Dümmer.





Korte termijn
● Pilot (3 jaar). Workumerwaard & Skriezekrite Idzegea.

● Ontheffing beheren predatoren in 2 weidevogelkerngebieden.

● Inzet jagers en beroepsmatige predatiebeheerders (BPH).

● Regie over het verplaatsen, vangen en/of afschot van 
predatoren. (populatiebeheer, schadebestrijding)

● Ontheffing voor gebruik ‘hulpmiddelen’.



Korte termijn
● (Gewenste) ontheffing voor WBE en/of BPH (jaarrond).

Predator Status / Hulpmiddelen Uitvoer

- Vos

- Verwilderde kat
- Steenmarter
- Wezel
- Hermelijn
- Bunzing
- Bruine rat
- Zwarte kraai
- Kauw
- Buizerd
- Bruine kiekendief

Bejaagbaar, vangkooi, lichtbak jaarrond, 
nachtzicht (nz)
Bejaagbaar, vangkooi, lichtbak jaarrond, nz
Bejaagbaar, vangkooi, lichtbak jaarrond, nz
Bejaagbaar, vangkooi, lichtbak jaarrond, nz
Bejaagbaar, vangkooi, lichtbak jaarrond, nz
Bejaagbaar, vangkooi, lichtbak jaarrond, nz
Bejaagbaar, vangkooi, afschot
Bejaagbaar, vangkooi, afschot
Bejaagbaar, afschot
Nestbomen verwijderen, verjagen
Riet maaien, verjagen

WBE

WBE
Combi
Combi
Combi
Combi
Combi
WBE
WBE
BPH
BPH



Voor de duidelijkheid
“Van het uitroeien van de predatoren is GEENsprake”



Korte termijn
● Inzet lokale jachthouders en BPH.

● Handhaving FUMO, gebruik registratiesysteem (FBE of BFVW).

● Monitoring. Onderzoek naar effect (RUG).

● Kennis uitwisseling BPH, WBE, Collectieven, TBO’s, Ecologen.

● Financiering door: Provincie, Collectief, TBO’s, RUG, 
Gemeente, RegioDeal, Crowdfunding.



Planning
● Gezamenlijk PVA Pilot predatie luw opstellen – aug. ’20 

● Voors tel pilot indienen provincie Frys lân en 
ontheffings aanvraag– sept. ’20 dec. ‘20 

● Start pilot – jan. ’20 

● Tus s entijds e evaluatie – jun.‘21

● Evaluatie eers te jaar – sept. ‘21



Poll
Slaan we door met het plan ‘Predator luwe weidevogel-
kerngebieden’ ?

1. Ja, niet alle predatoren hoeven te wijken voor de weidevogels.

2. Maak eerst het landschap en de biotoop op orde. Pas daarna is verruiming 
op het gebied van predatiebeheer aan de orde.

3. Nee, in deze gebieden zijn de weidevogels te primaire soort.
Hier moeten keuzes worden gemaakt t.b.v. de weidevogels.

4. Nee, maar in deze gebieden is helemaal geen ruimte voor predatoren.





Vragen & discussie
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