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Vos is grote vijand
van de weidevogel
NATUUR Dat er steeds

minder weidevogels in
Nederland wonen, komt
niet alleen door intensieve
landbouw.
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Charlot Verlouw

REDACTIE DUURZAAMHEID & NATUUR

Vossen roven in groten getale weide
vogelnesten leeg. Dat blijkt uit on
derzoek in beschermde weidevogel
gebieden in Overijssel. De lotgeval
len van 285 nesten zijn onderzocht
in een gebied van bijna 30.000 hec
tare. 25 tot 43 procent van de legsels
kwam uit, afhankelijk van de vogel
soort. De belangrijkste oorzaak van
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het verlies van eieren: roofdieren.
De meest gesnapte dader die met ca
mera's is vastgelegd: de vos.
"Als je de cijfers afzet tegen de
landelijke vuistregel dat 50 tot 60
procent van de nesten moet overle
ven om een stabiele weidevogelpo
pulatie te behouden, is dat wel alar
merend", zegt Joachim van der Valk

van Collectief Agrarisch Natuurbe
heer Noordwest-Overijssel, de ini
tiatiefnemer van het onderzoek.
De populatie weidevogels neemt
al jaren af in Nederland. Over het al
gemeen wordt aangenomen dat dit
vooral komt door de intensivering
van de landbouw: weilanden zijn
daardoor geen interessante broed
plek meer voor vogels, boeren maai
en hun nesten kapot. Boeren die
hun weiland weidevogelvriendelijk
inrichten en beheren, kunnen daar
voor subsidie krijgen. Dat gebeurt
ook in het Overijsselse gebied. Maar
treft de boeren door dit onderzoek
dan geen blaam meer? Dat durft Van
der Valk niet te zeggen. "Maar het is
fijn dat de vermoedens van boeren
worden bevestigd met het onder
zoek." Akkerbouwer Peter van Dam
me van Stichting Boer Bewust be
aamt dat. "De afname van weidevo
gels wordt vaak alleen de boeren,
verweten, ook al doen we ons best
ons steentje bij te dragen. Het is fijn
dat er verder gekeken wordt."
De hoofdoorzaak van de landelij
ke afname van weidevogels is toch
echt de intensivering van de land
bouw, zegt Lars Soerink, woordvoer
der van de Vogelbescherming. "Maar
uit het onderzoek in Overijssel blijkt
wel dat de impact van vossen aldaar
zeer groot is." Het gebied waar on
derzoek is gedaan is een kerngebied
voor weidevogels die op de rode lijst
staan. "De vossenpopulatie daaren
tegen is kerngezond. Als alle feiten
erop wijzen dat vossen zo'n impact
hebben, dah zou je in goed overleg
en na voldoende onderzoek kunnen
overwegen vossen af te schieten om
de weidevogels te beschermen." Zo
ver is het nog niet. Het collectief dat
het onderzoek initieerde gaat kijken
naar mogelijlçe oplossingen voor het
vossenprobleem.

