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FRIESE 1iEIDEVOGELBFJSCHERMING: REDDEN WAT ER TE. REDDEN V ALTI•. 
Reàcties op berichten in de Knipselkrru1t, Medodolingenblad, 1980,, nr. 2 

Reeds jE1,ren lang is er toenemoncle· bezorgdheid over de. toekomst van onze· ~eidevogels 
en V6le auteurs h~bben hun bijdrn,ge geleverd ae..n cli t vraagstuk. zo· stelde Gorter . 
van Ne,tuurmonurnenten in hot Vogeljaar V,3.,U april 197 4! 11Voor weidevogels gesèhik,:tc 
biotopen verdwijnen lüs . .- sneeuw voor de zon", terwijl s. Spän als voorzitter ( tevens 
moderne. boer) van de Friese Bond van Vogelbeschcnningswachten in datzelfde nummer 
een enorme 7 .diep- ingrijpende ontwikkeling in Frieshnc1 _annk(?nqj,._gt:_ q~ voo:r;-tgaande 
mode;rnisering van het boerenbedrijf, wan,rbij hij gorte- en fatal0 gevolgen vru1. deze. 
biotoopveral.'ming voor dD weiclevogels voorspelt. 
Inm:i,.c1del-s weet de weidevogelliefhebber uit talrijke vorslagcn, · rapporten: en statis ... 
tieken van de lr-1,atste jaren, fü,,t het in talrijke gebied.en bGrgafw·aarts gaat. H'ét Pa
rool . .Vél.ll 7, juni 1980 mE:ldcle, dat"prfl.ktisch alle nesten van weiüevogcls in Waterlancl 
door vee worclen vertrapt" (RIN-onderzo0k). De oprichting van hot ·commi ttce :URcdt de 
weidevogels in Eemland11 is r.i.ctueel n.i.0uws en het Weidevogelsympos;i.uin van Vogelhe--• 
sch~rining van 1979 liet geen optimistische gûluiden horen. Leest u or de S8Jll01Wat;;;.' 

ting "Weidevogels in de verdrukking" maar eens op na. 
~.aar mijn mening zat er een sterk positief aspect in de voorclraoht van de Friosè 
bioloog Drs. J. Fokkem1:1, uit Menaldum, die het effect v;:,..n de Friese nazorg naar··vo
ren bre,cl'l.t. Deze lezing heeft hij sindsdien enkele malen elders in onsli:tnd gehouden·. 
Zoals m~n weet, is weidevogelbescherming 00n specialisme van de Friezen, dat eigen
lijk is gcgro.dcl uit het eierzoell:en. Deze traditie ln•aoht l::i.ndarheiders, boeren,· 
á.orpeli·ngen, s:b~.dsmenaon ·tezamen, he-t;gepn resul tooréle in een nog ste0ds groeiende 
C>rg'anisatie. In Friesland worden steeds. meer verzoeken om clocumentatie, inlichtingen 
·en p;anwijzing~n ontvangen uit anclere prov:i.ncies, maar ook uit het b);l;itenlnnd (Duits
lancl. en Bcügie). . · . . 
In 1980 weI?den WGidevogels bogeleid op ·ongoveGr 38.500 ha (34.000 ha. in 1979},ter-. 

· w~Jl het ::i,antal erkende bcsohenne:'rs (dnt wil zeggen personen die zich ,:tls zodanig 
-- kunnen legitimeren· tl.oor middel van een pe,sje uitgegeven ·door de Friese Bond) steeg 

van 1400 man in 1979 tot 1600 veldwerkers vorig jaar. Verheugend wrts, dat hot ver
sH,g ovor 1980 zelfs een voorüi ~ang van c1e . .!_ievit kon registreren, ofsoho_on de · 
eie1'en van Vru101lus tot 13 april in Friesland mog,:.n worden gezocht en meegenorpen •. 
De. Friese Bond heeft overigens ·opnieuw een ·brief cloen uitgaan naar C.R.M. met· het .· 
verzoek spoad.ig een eincle te makoi1 ._i,::m de kievi tseiercnhandel ,mnar het Mi:rjisterie. · 
wil .hierover geen apart wetsontwerp r.1,?n de Ifomer voorleggen. De hanfü:il zal worden'.. 
verboden in het kader van de nieuwe Vogelwet, die in J2s1mari 1981 als oonoept,in 
'd_e publicit0it zou komen, zo wercl. mij althans vanuit het Dep8.rtem(;)nt verzekerc1 • 

. · ~ . : 

De Fries·o weiclevogelbGscherm-fng ·ontmoet gelukkig steeds meer begrip in ons land en 
hoe kan het ook amlers.t weidevogels in de verdrukking vragen om begeleiding en be,;. 

--scherming, .-waarin do Friezen zijn gespecüi.liaeerd. Zij kennen èri c.le géll'lg van zriken 
in het moclerne boerenbedrijf- met hnar telrijke geV,'il,ren - ~n bezitten grote ·geclrags
kennis van weidevogels, twrwijl zij hun bescherming in de praktijk. voortdurend a...o:m
·pàsson. De eicrzoek-acti vi tei ten tot 13 april zi ju in veler ogen afk0u.rens'f1~.0.ra.ig 
- vooral op ethische gronden· - ml.:,,nr togenovor dit I negatieve e.spect' st~,"-t mijns · 
inziens een véél 'positiever nspeèt'; m0rkbaar en zichtb21.::,,r in april, mei en juni, 
nl. een nauwe srunenwc,rking met de moa.erne boer, die een maxim<'-8,l rendement ve.n zijn 
la.nél. probeert te ha,lcn en claarbij de weidevogels niet k:-J.n ontzien. Vee en moderne 
cul tuurwerkzaarnhedon vr::i.gon een zwn.r0 tol van de broedvogels. De oycloma2,i0rs draai
en hun ~vernietigende rondjes 8n zonder positieve instelling en nauwe samenwerking van 
do Friese· beschermers met de-boeren zouden vele duizenden legsels verloren gRan. 
Samenspel tussen boeren en weidevogelbeschermers kan worden srunengevat in WD,t droge 
cijfers, cl.ic zr-ikelijk het resul ta2.t rogistrcren win do activiteiten vRn een toene
mend aantal FritE0n, dat ieder voorjaar wekenlang in touw is in weil-mcl en bouw
lnnd. 
In vorhouding to·l; de oppervlakte clutuurlmtd7 schatte Drs. Beintema in 
zijn verslr-i.g aan CBM in 1975 cle bescherming op ••••• G .................. ,. 1o% 
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Drs& Fokkema berelcende in ziJn voordrncht in 1979 de tote,.le oppervlakte 
aroi bouwland en weilc<.D:d iZ\;:t:t{çE?,lano,.:,9-p ci.rc.a: .230.000 ha, twr~djl weide
vogelbeschenning ·MG:ocf\,ie:rrfcht·:op · .·, ••••••••••• ;. ~ .••• ,. -~ •• , ••••••••• ~ ••• , . • , •• 14% 
Van_ deze 2_30.000 ha moeten we eigenlijk nog aftz:ekkon de oppervlr-ikto van 
wêgen/··kuristwerkèn-~' ·noi:rderijen, o:hgcisohiktè terreinen voor weidevogels en 
behe~tWt~biecleh/ 0.o·ct:,.-b,::a.ê· 'reiiterèride ÓJ?pervlB.kte gGséhat kàn worden op . 
200"000 :ha.-· -,. . ,, · ··,: ' . 
De::Frlés~··BÓnd :~iBs · actief in' 1-98◊: op· circa 38 500 ha, zodat vorig ja~r. 
in Fries1Ancl., bró~i:"\.sels· \.forcl\ert beschemc1 op .•• ~ •••••••••.••.••• ~ .•• , •••• ,...... 19% 
Het· a~.:n:bäl.••bc;schermcfo :brb'(Û:l.pr-,,ron van de kievit in Friesland z,ü de gcïntc.rcsseerde 
lezi;· nà.ttl.urlijk' 'ttèi'orelîii:·ggev~vinden in c1it betoog· (èm dEtn.rom de volgende gegev0nsi_ 
In het boek 11Vogols v2.n Fri<:,slé<.nd11 schreef wGic.lovogolkem1er Bra::i.ksm~, 
hot hoofdstuk ·'Do Kï&\rit~ • 1-lJ.j' tflJC Grdo in· 1951 •• ·• 0 •• ' • ? • 0 0 ••••• , ••• 50. 000 pareu.·;· 
l'n1973 schat-te·:hij cp.Weiltnd èri bouwL:rid. 38.000 
tót··4$~6oó p;:i.ror{, dus gornitlt"leld ••• , •••••••••••••• , ;, •• , •• , ••••••••••• 43.000 parori •. 
NemBn· wij' riu :adn'; ··c1at in êl.é' afgelopen 7 jaron dool' mindor 8,r-\lltrek..:. 
kclijk biótoopo:mincfor•.-kievi ton tot nos-l;Glon kwanüm, t"l-:1.n bGc'lr2Agt het 
totae.l"·aP.ntFl.l broodpe,ron 'in 1980 VGrmoodolijk ronc1 de ................. 40.000 paren. 
Blijkens hot vorsl.'.'l.g ove:r 1980 ven de Friosü :~onél worden volg0ns 
voorlöp:i\g-0 sch~.:t·-t·igori gévortden cm 'bésohormd rond de ••••• , •••• o ••••••• 10.000 legseld 
Van all:è.-·i-n'.Friosl;::,.nd ·:nisteléitc1e kii..0vi ten wc,rd dus vorig · " . 
j ii,-ar '-tl:óor d&' F:dés €1 'Bolid. go gel àid en bescherm cl rond. de •••••••• ~•; •• : ••• ,. .25%. :.' ,· 

' :!'" ... :. -~- • . . .• • . . • . '. . : . 

Incifèn m~n,cnl<.el. zo1,,i kijkqri ,no,1:1,i .cle v0rhouding bcschermJ.e, kieviten ton opzicht~ .. 
van -~~.:.90dr.0.igdo, :.d,~t is cli t pcroontl.'.ge arm_ de hgo kf'nt' omdrit' ;:noen do _g_cvonderi : 
~:i.~Y:i-Jis-neij~Ön .. zijn geregistrooro:, dio boschorming nodig he.delen{ t(:)rwijl er i?oven.;.; · 
d~~n iqg~''\?.r9c.dpRren ·,:rire~ m~:t tpgsels die bui, ten de gevarenz;önc'.lagdn, zoc1a"\; beócher
mi~g hiervan \iohte:rwego lcon blijven. Bov0ns-ta~de schattingen goiifü' älfÓqn · avo~: d~ . • .. 
KiG.ïfi ~, (dy .23 anc1orq vogE.~soorte:n die oo:K werclen goregistreord en î;>eschermd, 'bl:i,j'ifen 
hier ,-'):>u:ttèn b·esqhou~ri~g • . J.1111 kunnen wel weer w0ti:msch8.ppclijke rapp?rt,::;;i .wcü:ctç,~ ,vo+gc
schr~y~n; w~,p,rui t bi j"{oorbeeld zou kunnen blijken c12.t het cloor mij bo.rekend.e\py_rc,enta
g0. 24% 9:t'. 21fi%•.zo~ mo{l~on .. zijn, cl.an wel fü~.t het cultuurlnnd 220.00Q,\hf.1, :j.n pln.aiir,i'_vÄh_ 
230"000 l:).a. zou,riioe:Um .~iJit, .of .Md0r0 c;lorgolijke clotails, maar bov(3nstaando csldba:l'.9'-' 
ramingen .vormen_ wèf.dogelîjk een gcrnde'in<1.ic2.tio v.m Q,OZE. zeer specialo Friese' S·:Î.t':1,-
8,ti~,- v~n· oen llFaunabchoué.·c1d bijz.ondcr positiovG resultaten geeft on wij zoud'en- · 
o:v go.ed•.l',f.1.n~.do'on·, ons .n'ie-li 'zo 11Kritisch11 op to stellen. . . 
Het ,is ·~·ft'erme,'._tC to botreurpn dat or n.og regûlmfl,tig zeer ondeskundige woïdovogcl-: . 
c:mt-ho:u.sJni;i:~.olingpri zijn, '.,.cUe de porsi vorrijkcm me·b pol~.risorondc ingezonden stukken. 
c:m 2..rtikolë:r;i.., die oon,.volkoincn. v9rkqerd:e indruk vri:n cl0 stcmcl van z<'llcon ~n Friesland· 1 
goven. En eèn grotig gehoor vinden bij 0011 ;:,,,l even onci_eskundig publiek. Zo ook in De 
VolkskrP...irè' -Vf1.l1 · 20 rnàart 1980, zie ook ons Thiododolingcmbl~.a., 1980; nr, 2; onder dé kop 
11 Eidrróversi.t':.Jnt schrijver hxrva.n b,;,00,ert, fü,t 11nF.1zorg zeer ongunstig lJli:jkt te wer
ken'' ('zio 'gldbrl.lo schr-,,ttil'.ig0n :V~m é',ant;:ü hti, on brocdparonl) on dnt "opvallende rianwe
zighi3id vrof•'menzcn Voor d'è broedvogels storonc1 is'1 (het· g,'.'..E1;t hier slechts óm kleine 
g:rö0pjêei vcii.>2 tot·-3 me,n·en. zijn de i11t0nsiovo cultuub-.'erkzaru11hcd0n dan·soms niet 
stor0nc1'?) •. VèrvOlg0ns goof~li' hij eert onjuiste omschrijving vAn hot ;1m0lk:en van-do kie
vi t 11 ·en: lant,·ons; ·tenslotte wGten, · dei,t t"lG h,mdcl in kiovi tsoiercm dn.'"'.rom sinds eind . 
19.19 i·s verboclen· :( or is rl.og steeds goeri hroi:dolsvorbod). Vo'rdcr comi:nord;aar is eigen.:. 
lijk ov0rbcidig. : · 

Amst0rdrun, 7 februari 1981. 
H. Kainp 
Burg. Hogguerstraat 271 
Ainstcrde.m-Slotormeor. 


