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een cruciaal onderdeel van het
redden van de bedreigde weidevo-
gels.

Best gek dus dat ze bij Collectief
Eemland (een samenwerking van
boeren en natuurbeschermers rond
Bunschoten, Baarn en Eemnes)
helemaal niet zo’n slecht weidevo-
geljaar achter de rug hebben. De al
jaren stijgende lijn in het aantal
weidevogelnesten en grootgebrach-
te kuikens is gewoon voortgezet,
en de predatie – het opeten van
kuikens en eieren door roofdieren
– lag in 2022 zelfs onder het jaar-
lijkse gemiddelde. En dat terwijl
de vos – toch algemeen gezien als
dé weidevogel-eter bij uitstek in de
Eempolder – ongestoord zijn gang
kon gaan. Heeft het wel of niet
doden van vossen dan toch geen
invloed op de weidevogels?

Predatie
Coördinator Wilhelm Bos van
Collectief Eemland kan niet zo veel
met het predatiecijfer. „Het is één
jaar, daar kan je geen conclusies
aan verbinden. Het kan ook dat er
toevallig afgelopen jaar veel mui-
zen waren en dat de vossen dus
vooral muizen hebben gegeten.
Om maar wat te noemen. En voor
het verbod van kracht werd zijn er
al flink wat vossen geschoten na-
tuurlijk.” Dat vossen (mede) ver-
antwoordelijk zijn voor het leege-
ten van nesten heeft Bos ook afge-
lopen jaar weer op camerabeelden
gezien. „We hadden camera’s staan
op percelen aan de Groeneweg in
Bunschoten. Daar was keurig in
beeld hoe een vos langskwam en
binnen een kwartier drie nesten
leeghaalde. En een week later
kwam hij weer langs om te kijken
of er weer wat te halen was. Kijk,
predatie hoort erbij, het is normaal
dat er jonge vogels sneuvelen, en
de vos is een prachtig dier. Maar als
we de vos in de Eempolder zijn
gang laten gaan worden alle nesten
opgegeten. En dan hebben we geen
grutto meer. We hebben met zijn
allen de keus gemaakt voor de
weidevogels in de Eempolder, niet
voor de vos.”

Nederland is van groot belang
voor het wereldwijde voortbestaan
van de weidevogels, die voor hun
nesten veelal afhankelijk zijn van
de weilanden. Binnen Nederland is
de Eempolder een van de belang-
rijkste gebieden. Een deel van de
polder wordt door Natuurmonu-

Eemdijk ■ Sinds februari 2022
mag er geen vos meer worden
geschoten in de provincie Utrecht
en volgens iedereen die de weide-
vogels een warm hart toedraagt
betekent dat onvermijdelijk het
einde van de grutto, de kievit en de
tureluur in de Eempolder, een van
de belangrijkste weidevogelgebie-
den van Nederland. 

Want laat een vos in een weiland
met weidevogelnesten en hij denkt
dat hij in het paradijs is beland.
Eieren en jonge vogels, hap slik
weg. Nest na nest. De schok in
weidevogelland was dan ook groot
toen de rechter een streep zette
door de toestemming van de pro-
vincie Utrecht om vossen af te
schieten. Alle tijd en moeite van
honderden boeren, natuurbeheer-
ders en vrijwilligers waren in één
klap zinloos geweest, net als de
miljoenen overheidssubsidie die de
laatste jaren zijn uitgegeven om
grutto’s, tureluurs, kieviten en
scholeksters te helpen om hun
jongen groot te krijgen en zo de
soort in stand te houden. Het weg-
houden van de vos uit de polder is

menten beheerd als weidevogelre-
servaat, verderop werken boeren en
natuurvrijwilligers samen om het
de weidevogels naar de zin te ma-
ken. Boeren verhogen tegen ver-
goeding het waterpeil op een deel
van hun land om zo plasdrasstuk-
ken te creëren, omzoomd met
kruidenrijk grasland, als het even
kan met een vossenwerend raster
eromheen. En de vos wordt be-
jaagd. Tegen de landelijk trend in
is het aantal weidevogels in Eem-
land daardoor de laatste jaren
gestegen. Perfect voor de weidevo-
gels.

Veel vossen geschoten
Jan Roodhart van Natuurmonu-
menten – beheerder van het grote
weidevogelreservaat in de Eempol-
der bij Eemnes – ziet het voor
komend jaar heel somber in. „Het
klopt dat de predatie het afgelopen
jaar meeviel, maar voor 19 februari
– de dag dat het verbod in ging -

hadden we dan ook al veel vossen
geschoten in de Eempolder. Er
zullen er nog wel wat hebben gelo-
pen, maar ik denk niet dat er paar-
tjes in de polder zijn geweest, en
dus ook geen nestjes met jongen.
Dat scheelt een hoop.”

Roodhart denkt dat de vorig jaar
ook in Eemland stevig om zich
heen grijpende vogelgriep de wei-
devogels het afgelopen jaar heeft
geholpen, naast de bestrijding van
de vos in januari en begin februari.
„Er lagen veel dode vogels in de
polder, roofdieren hebben daar-
door veel kadavers gegeten. Door
het eten van die besmette kadavers
zijn ook roofdieren gesneuveld.
Geldt voor vossen, maar bijvoor-
beeld ook voor bunzings.”

De situatie rond de weidevogels
is precair, stelt Roodhart. De grut-
to’s, tureluurs, scholeksters en
kieviten kunnen zich eigenlijk
geen verloren jaar permitteren.
„We zitten met een erg vergrijsde

weidevogelpopulatie, dus we heb-
ben juist veel jonge vogels nodig.
Een verloren jaar loop je niet zo-
maar weer in. Maar ik vrees dat dit
weer een kwestie wordt van ’als het
kalf verdronken is, dempt men de
put’.”

Vossen bij de weidevogels van-
daan houden kan door de vossen af
te schieten – het ging gemiddeld
steeds om een kleine honderd
vossen per jaar – maar je kan de
percelen met nesten natuurlijk ook
omheinen. Ook dat gebeurt. Met

onder stroom staande vossenras-
ters. Die helpen op zich wel, maar
meer dan een druppel op een gloei-
ende plaat is het niet. „We hebben
twintig van die vossenrasters, maar
we beheren 2100 percelen”, schetst
Wilhelm Bos. „Zo’n vossenraster
kost 5.000 euro, maar ingrijpender
is het werk dat we eraan hebben.
We hebben simpelweg de mensen
niet om er meer neer te zetten en
ze ook regelmatig langs te lopen
om te checken of ze nog goed staan
en of er nog stroom op staat.” Dat
laatste wordt komend jaar iets
makkelijk omdat Collectief Eem-
land dankzij provinciale subsidie
kastjes heeft aangeschaft die zelf
een seintje geven als de stroom van
het raster af is. „Maar dan nog,
meer dan twintig percelen kunnen
we niet omheinen.”

De weidevogelbeschermers wor-
den steeds geavanceerder. „We
hebben inmiddels vijf drones en
twintig dronepiloten, waarmee we

zo veel mogelijk nesten kunnen
opsporen”, vertelt Bos. „Niet alleen
met warmtebeeldcamera, maar ook
met beeldherkenning. Hoe meer
nesten we vinden, hoe meer we
kunnen voorkomen dat een boer
per ongeluk toch een nest kapot
rijdt.”

Allemaal nieuwe vossen
Zonder afschot van vossen heeft
het echter allemaal weinig zin,
denken Bos en Roodhart. „Ik ben
bang dat het heel slecht gaat wor-
den”, zegt Roodhart. „Vorig seizoen
begonnen we het broedseizoen met
een polder waar nauwelijks meer
vossen waren, maar dat wordt
komend jaar heel anders. Er zijn
ondertussen weer allemaal nieuwe
vossen binnen komen lopen uit de
omliggende gebieden. Die denken:
mooi gebied, alle ruimte, genoeg te
eten, en het is nog veilig ook. Die
krijgen hier weer jongen. Ik vrees
echt het ergste.”

Het jaar van de
waarheid voor 
de weidevogel

Eric Lorier
e.lorier@mediahuis.nl

Hoeveel gruttokuikens er dit jaar te
zien is de vraag.

Karakteristiek beeld: tureluur op de uitkijk op een paaltje in de polder. ARCHIEFFOTO’S CASPAR HUURDEMAN

Het wordt het jaar van de waarheid voor de Eemlandse weidevogel. De liefheb-
bers van de grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten vrezen met grote vreze
dat het vorig jaar ingestelde verbod op het bejagen van vossen gaat zorgen dit
jaar dramatische gevolgen gaat hebben. 

NATUUR ’Gevolgen van verbod op vossenjacht worden dit jaar zichtbaar’

Tot begin vorig jaar werd er nog geschoten.

❜❜Ik vrees met
grote vreze. De

polder zit straks
weer vol vossen

Wilhelm Bos (voorgrond) plaatst een vossenraster. 

,,We hebben goede hoop dat de
provincie die ontheffing snel
verleent”, meldt FBE-directeur
Jeroen Nuissl. Haast is geboden,
over twee maanden begint het
broedseizoen en wat de weide-
vogels betreft moeten de vos-
sen voor die tijd verdwenen
zijn. ,,Weidevogels vestigen
zich namelijk niet als ze vossen
zien lopen, dan vliegen ze er-
gens anders heen.”

De FBE heeft de nieuwe aan-
vraag beter gemotiveerd dan
vorige keer, toen de verleende
vrijstelling door de rechter
werd vernietigd. Het hoger be-
roep loopt nog. ,,Maar dat gaat
allemaal traag, de Raad van
State heeft daar nog niet eens
een zittingsdatum voor be-
paald.” Mocht de provincie een
nieuwe vrijstelling verlenen
dan volgen er vrijwel zeker
nieuwe bezwaren en rechtsza-
ken.

De FBE is een organisatie
waarin onder meer de jagers,
maar ook de dierenbescher-
ming en natuurorganisaties
zijn vertegenwoordigd.

De Fauna Beheer Eenheid (FBE)
Utrecht heeft opnieuw onthef-
fing aangevraagd bij de provin-
cie Utrecht om vossen te mo-
gen bejagen, als onderdeel van
een totaalpakket om weidevo-
gels te steunen.

Faunabeheer: nieuwe
aanvraag voor vossenjacht


