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Provincies rond IJsselmeer beschermen aalscholver

Die provinciale bestuurders pas-

sen daar voor. De provincies

betogen dat de vogels feitelijk

geen schade aanrichten, omdat

de vis die ze opvissen niemands

eigendom is. Er is daarmee

geen juridische basis voor ont-

heffing van de vogel-

bescherming.

Daarnaast zien ze grote prakti-

sche problemen, vrezen ze ver-

storing van de (beschermde) na-

tuur rond het IJsselmeer en vra-

gen ze zich af of de aalscholvers

wel de werkelijke oorzaak zijn

van de dalende visstand.

In een reactie kondigt Van

Aartsen aan het enige, alterna-

tieve middel dat hem nog ten

dienste staat om de aalscholver-

populatie te beheersen van stal

te halen: het voorkomen dat

nieuwe broedkolonies ontstaan.

Dat zou in ieder geval een uit-

breiding van de huidige vogels-
tand voorkomen. Omdat het be-

langrijkste natuurgebied bij het

IJsselmeer, de

Oostvaardersplassen, onder het

gezag van het ministerie van

Landbouw valt, heeft Van

Aartsen daar wel iets over te

zeggen. De minister kondigt ver-

der aan met zijn Duitse en

Deense collega’s te gaan praten

over het vogelprobleem.
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De provincies Friesland, Noord-

Holland en Flevoland weigeren

mee te werken aan het plan van

minister Van Aartsen (Natuur-

beheer en Visserij) om de aal-

scholverpopulatie rond het

IJsselmeer actief te verkleinen.

Door de opstelling van de provin-
cies is het voor de minister juri-
disch onmogelijk om de vogels

te laten afschieten of verjagen.

Aalscholvers eten volgens de

vissers op het IJsselmeer te veel

vis. Van Aartsen, die de vis-

sector eerder dwong tot een

vangstbeperking vanwege de

verslechterende visstand, be-

loofde daaromeind vorig jaar de

branche om de vogels aan te

pakken. Daarbij sloot hij„onor-

thodoxe maatregelen” niet uit.

De aalscholver is echter een be-

schermde vogel op basis van de

Vogelwet. Alleen de commissa-

rissen der Koningin kunnen ont-

heffing geven voor bij voorbeeld

afschieten of het leeghalen van

nesten.


