
 
 

Aan het college van B&W 

 

Schriftelijke vragen ex. artikel 38 RvO betreffende de wrede weidevogelbescherming  

 

Groningen,  2 februari 2021 

 

Geacht college,  

 

Op 9 december jl. noteerde het Dagblad van het Noorden het volgende uit de mond van 

gedeputeerde Staghouwer: “Weidevogels hebben het zwaar en daarom moeten 

steenmarters, vossen, kraaien en katten ‘uit het systeem worden gehaald’”. 

Dat kan door ze te vangen en desnoods af te schieten, al wil Staghouwer die laatste optie 

beslist niet in de mond nemen, volgens de schrijver van het artikel.  

 

Uit onderzoek zou zijn gebleken dat veel kuikens in nesten van weidevogels het loodje 

hebben gelegd in Koningslaagte, Winsumermeeden en Paddepoel. Zoals altijd zijn het weer 

de dieren die hiervan de schuld krijgen en blijft de hoofschuldige, de intensieve landbouw, 

buiten schot. Voor vossen en kraaien geldt al dat ze voortdurend bejaagd kunnen worden 

en voor steenmarters is daar recentelijk een ontheffing voor gegeven in de Groninger 

weidevogelgebieden, die deels in de gemeente Groningen liggen.  

 

De weidevogelbescherming dient al jaar en dag slechts twee doelen: een extra 

subsidiestroom voor de boeren en een maatschappelijk aanvaarde legitimatie voor jagers 

om door te gaan met hun moordpraktijken op het platteland, zoals ik eerder betoogde.1 De 

weidevogels worden er in ieder geval niet beter van: daarvoor is een grootschalige transitie 

van de landbouw nodig.  

 

Dat de belangen van weidevogels nergens écht voorop staan, blijkt ook uit het volgende. 

Aan het Hoendiep tussen Stad en Hoogkerk ligt een succesvol weidevogelgebied. Maar in 

het kader van natuurcompensatie voor het toekomstige nieuwbouwproject de Suikerzijde, 

moet hier voor de watervleermuis plots een megaplas verschijnen. Weidevogels en 

watervleermuizen hebben doorgaans een heel andere biotoop en het veranderen van de 

 
1 https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Opinie-Weidevogelbescherming-is-een-schaamlap-
23280319.html 
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omstandigheden zal hier hoe dan ook een aantasting betekenen voor de omstandigheden 

van verschillende kwetsbare vogelsoorten.  

 

Graag willen wij u de volgende vragen stellen.  

 

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het geen pas geeft 

weidevogelgebieden in te zetten als gebied voor natuurcompensatie en tegelijkertijd 

dieren te (laten) doden omwille van die zogenaamde weidevogelbescherming?  

 

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat indien de provincie na de 

ontheffing voor vossen en steenmarters, ook een ontheffing verleent voor het doden 

van verwilderde katten, vermoedelijk talloze huiskatten het haasje zullen zijn? 

Immers: een verwilderde huiskat en een gewone huiskat zijn niet te onderscheiden, 

zeker niet voor jagers, die zich geregeld vergissen in wat zij voor zich denken te zien. 
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2 https://www.bd.nl/buitenland/jager-schiet-per-ongeluk-eigen-vader-dood-in-
italie~ab0aafdc/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
3 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/5201318/britse-expat-doodgeschoten-jager-wild-
zwijn-frankrijk 
 
4 https://www.horses.nl/algemeen/jager-schiet-paard-dood-verwarring-wild-zwijn/ 
 
5 https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/849104/jager-dacht-dat-tiener-wild-zwijn-was-en-
schiet-hem-dood.html 
 
6 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/jager-schiet-per-ongeluk-vrouw-dood-in-plaats-van-
fazant/ 
 
7 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4369391/duitse-jager-schiet-ongeluk-man-auto-
dood 
 
8 https://kw.be/nieuws/ongevallen/jager-schiet-zichzelf-per-ongeluk-in-de-borst-en-sterft/ 
 
9 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/belgische-jager-schiet-per-ongeluk-vriend-
dood~b45a8ddc/ 
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12 https://www.transport-online.nl/site/94213/jager-schiet-per-ongeluk-passagier-in-auto-dood/ 
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14 https://www.animalstoday.nl/hond-truusje-doodgeschoten-door-jager/ 
 
15 https://www.facebook.com/ActionnieuwsSuriname/posts/jager-schiet-per-ongeluk-op-hengelende-
politieagent10-oct-0254fotoeen-politieage/1286170704749001/ 
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3. Gaat u accepteren dat huisdieren van uw inwoners mogelijk worden gedood, dan 

wel weggevangen in het kader van de zogenaamde weidevogelbescherming? Heeft u 

hierover al overleg gehad met de provincie?  

 

4. De voormalige directeur van de Waddenvereniging en tevens lector Mariene 

Wetlands Studies (NHL/ Stenden) Hans Revier liet op 19 december jl. in het Dagblad 

van het Noorden het volgende optekenen: ”(…) hij wijst op de kieviten die steeds 

lastiger jongen kunnen grootbrengen. “Dan geven we de schuld aan de vossen, 

steenmarters, bunzingen en kraaien. Terwijl een kievit die uit het ei komt insecten 

nodig heeft. En die zijn er niet meer, in die groene woestijnen.”  In hoeverre bent u 

nog steeds van mening dat u geen mening over deze kwestie hoeft te hebben, en dat 

het voldoende is het standpunt van de provincie Groningen over te nemen?  

 

5. Op welke wijze verhoudt het weidevogelbeheer zich tot het gemeentelijk 

doelsoortenbeleid? Immers, de steenmarter bijvoorbeeld, is in park- en 

struweelachtige gebieden een doelsoort van de gemeente. En in deelgebied Noord 

zijn bunzing en boomvalk doelsoorten van de gemeente.  In hoeverre gaat u 

toestaan dat deze dieren en/ of hun leefgebied worden vernietigd in het kader van 

de zogenaamde weidevogelbescherming?  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Kirsten de Wrede 

Partij voor de Dieren  
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