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Betreft: Stand van zaken bescherming weidevogels 

 

Geacht college,  

 

Op zaterdag 18 april stond in het Dagblad van het Noorden het artikel ‘Weidevogel door marter 

en kraai belaagd.’ D66 vindt het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de meest 

diervriendelijke methodes om predatie te voorkomen en dat onze weidevogels zo beschermd 

worden dat hun aantallen weer toe zullen nemen. De uitkomst van het onderzoek, in opdracht 

van Het Groninger Landschap en het Collectief Groningen West uitgevoerd, waren anders dan 

verwacht en stellen ons niet gerust. De methoden om de vos te weren en zo de weidevogels te 

beschermen werkten in het voordeel van andere predatoren van de weidevogel: de steenmarter 

en de zwarte kraai. We zijn benieuwd wat de provincie met de uitkomsten van het onderzoek 

zal doen en of er vervolgonderzoek gepland is. 

De D66-Statenfractie heeft daarom de volgende vragen over het onderzoek, de adviezen 

van BIJ12 en de positie van de steenmarter in onze provincie: 

- Bent u bekend met het bijgevoegde artikel dat gepubliceerd is in het Dagblad van het 

Noorden van zaterdag 18 april met de titel ‘Weidevogel door marter en kraai belaagd’? 

- Bent u bekend met de uitslagen van het onderliggende onderzoek van het Groninger 

Landschap en het Collectief Groningen West?  

- D66 vindt het belangrijk dat beleid en maatregelen gebaseerd zijn op feiten en die 

worden verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek was 

dat methoden om de vos te weren met behulp van bijvoorbeeld stroomdraadrasters in 

het voordeel lijkt te werken van de steenmarter en de zwarte kraai. Liggen deze 

uitkomsten in lijn van eerdere of parallelle onderzoeken?  
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- Wordt er door de provincie of organisaties zoals het Groninger Landschap of Collectief 

Groningen West vervolgonderzoek gepland? 

- Welke inspanningen kan de provincie Groningen leveren met de kennis van dit 

onderzoek om de stand van weidevogels te verbeteren? 

- Uit het onderzoek blijkt dat er meer nesten van weidevogels verloren gingen in weiden 

met stroomdraadrasters dan in weilanden zonder. De methode van het stroomdraadraster 

weert de vos, maar helpt niet tegen kraaien, wezels of marters. De website van BIJ12 

geeft andere informatie. BIJ12 noemt in haar advies-Module Vossen en marterachtigen 

stroomdraadrasters als middel voor het weren van vossen en marterachtigen. Kan de 

provincie Groningen BIJ12 op hoogte brengen met de uitkomsten van het onderzoek en 

is het uw verwachting dat met de uitkomsten van het nieuwe onderzoek dit advies zal 

moeten worden bijgesteld?  

- Het onderzoek gaf ook aan dat als de vos wordt geweerd, de plek door een andere soort 

wordt ingenomen zoals de steenmarter of de zwarte kraai. Klopt het beeld dat met het 

verjagen van de vos, de steenmarter en zwarte kraai meer kans krijgen om zich in de 

vrijgekomen ruimte te vestigen? En welke invloed heeft dit op de stand van de 

weidevogels? 

- De steenmarter is tot de Tweede Wereldoorlog bejaagd, met een zeer lage marterstand 

tot gevolg. Daarom heeft de steenmarter, in tegenstelling tot Duitsland, in ons land een 

beschermde status in de rode lijst dd. 2009. Inmiddels is het aantal in steenmarters in 

Groningen en andere grensprovincies snel gestegen en is het aantal marters beduidend 

hoger dan in de Randstad. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan dat de 

provincie Groningen het vangen of bejagen van steenmarters in weidevogelgebieden 

weer toestaat? 

 

In afwachting van uw reactie,  

 

Met hartelijke groet,  

 

Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 

 

Peter Gerrits 


