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Boermarken in Drenthe wijzen Van Aartsen op vraatzucht

door roofwild

Maria Quist

In een brief aan Minister Van Aartsen heeft de WRN laten weten verontwaardigd en

ongerust te zijn over de wijze waarop de Boermarken de roofvogels en het overige
"roofwild" in een kwaad daglicht stellen. Het antwoord van de minister stelde ons

gerust. Hij schreef ons hetvolgende:

"In antwoord op uw bovenvermeld schrijven kan ik u zeggen, dat mijn beleid gericht blijft op

roofvogelbescherming. Uwondersteuning daarbijwaardeer ik zeer. Ter informatie treft u bijgaandeen

afschrift aan van mijn reactie op de brief van de Verenigingvan Drentse Boermarken."

In zijn brief aan de Boermarken laat Van Aartsen weten dat debeschikbare cijfers over

predatie in Drenthe niet als verontrustend kunnen worden beschouwd. Hartelijk dank

Minister Van Aartsen!

De gezamenlijke Drentse boermarken hebben eind 1996 een brief gescheven aan

minister Van Aartsen van het Ministerie van LNV waarin ze zich beklagen over de

vraatzucht van roofdieren. Als oorzaak voor de teruggangvan weidevogels, patrijzen

enfazanten worden predatoren als vossen, kraaien en roofvogels genoemd. De teneur

van de brief, zoals weergegeven in de kranten, is dat menselijk ingrijpen onbeperkt

nodig is (voor vossen enkraaiachtigen), dan wel overwogen (roofvogels) moet worden.

Enkele citaten:

“...heel veel goed werk wordt vernietigd door te grote aantallen vossen, buizerds, haviken, valken,

sperwers en kraaiachtigen. Weidevogelnesten worden vaak leeg ofvernield aangetroffen. Daar waar

broedsels wel uitkomen hebben de kuikens weinig kans te overleven door de voortdurend op de loer

liggende grote aantallen roofwild...”.

....“Wij willen u vragen het daarheen te leiden dat het huidigebeleid met betrekking tot roofwild en

roofvogels zodanig wordt gewijzigd datpatrijzen, fazanten en weidevogels meermogelijkhedenkrijgen
zich te vermenigvuldigen”...

De door de Boermarken voorgestelde gang van zaken staat echter haaks op de resultaten

zoals neergelegd in het jaarverslag 1996 van deVrijwillige Weidevogelbescherming
Drenthe. Uit dit verslag dat decemberj.1. mede door Landschapsbeheer Drenthe werd

uitgegeven blijkt, dat de predatie van legsels van weidevogels in Drenthe in het geheel
niet uit de pas loopt met de rest van Nederland (13.9%, tegen 12.7% landelijk). De

bevindingen van de Boermarkenzijn tevens strijdig met recente onderzoeksresultaten

naarbroedsucces van kievit en scholekster in enkele gebieden in Drenthe (zie Drentse

Vogels 8 (1995): 21-25 enDrentse Vogels 7 (1994): 10-13).


