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Ramp dreigt voor weidevogels na uitspraak rechter
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De vossenjacht in de polders van Eemland moet per
direct stoppen van de rechter. Volgens natuurorganisatie Collectief Eemland en jager Ralf van Soest is
dit een ramp voor het bestaan van de weidevogels.
Vossen roven al hun nesten, met eieren, leeg.

Ilona Bos
i.bos@mediahuis.nl

■

Twee keer per week
struint jager Ralf van Soest 's nachts
de Eemlandse polders af, op zoek
naar vossen. Met een infrarood- en
warmtecamera's op zak. Als hij ze
ontdekt, mag hij schieten. ~Vossen
zijn killers", zegt hij. ,,Ziet hij zes
kuikens, maar heeft hij er maar twee
nodig om zijn eetlust te stillen,
doodt hij ze toch allemaal. Het is
nooit genoeg voor ze." Het besluit
van de rechter om per direct te stoppen, is dan ook een 'strop voor de
weidevogels', vindt hij.
Dierenbelangenorganisatie Animal Rights, Fauna4Life en Faunabescherming spanden vorig jaar een
rechtszaak aan tegen de ontheffing
die de provincie Utrecht eerder afgaf: 's nachts mogen vossen afgeschoten worden. De organisaties
vonden een ontbrekend zinnetje in
de wetgeving, waardoor de ontheffing niet rechtsgeldig is. De rechtbank stelden ze deze week in het gelijk. Jagers uit de provincie Utrecht
moeten per direct stoppen met de
jacht op vossen.
In de ogen van de dierenbelangenorganisaties is het een 'vorm van
zinloos geweld' en zorgt het voor
'veel dierenleed'. Ze halen verschilEemnes
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lende bronnen aan. In drie jaar tijd
zouden 'maar liefst drieduizend
vossen' in de hele provincie Utrecht
zijn gedood. De populatie vossen is
hier al vijftien jaar redelijk stabiel,
ondanks het afschieten. En de
hoofdoorzaak bij de achteruitgang
van de weidevogels ligt vooral bij de
'intensivering van de landbouw'.
Bewijs
Om de populatie van de weidevogels
in de polders van Eemland in stand
te houden moeten natuurorganisaties aan verschillende knoppen
draaien, legt Wilhelm Bos van Collectief Eemland uit. ~We moeten
zorgen voor een open landschap
met niet te veel bomen en we werken nauw samen met de boeren. Zo
maaien zij later in het jaar hun gras
dan ze eigenlijk willen. Dat zorgt
uiteindelijk voor een minder grote
melkproductie aan hun kant, maar
het helpt de weidevogels."
Omdat ze aan zo veel knoppen
draaien, is het moeilijk te bepalen
waardoor een populatie van weidevogels achteruit gaat. Daarnaast zijn
er nog andere predatoren in de polder, zoals de kraai, de buizerd en de
hermelijn. ,4Maar we hebben bewijs,
beeldmateriaal van wildcamera's,
dat vossen nestenleegeten. En laatst
was er één perceel afgezet met een
afrastering, zodat vossen er niet in
konden. De eieren inde omliggende
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""
Een drijfjacht in 2or7 langs het riet van het Eemmeer bij Eemnes.

weilanden zijn allemaal opgegeten,
maar binnen de afrastering niet."
~Vossen lopen tientallen kilometers in de nacht. Alles wat ze tegenkomen eten ze op", vervolgt Bos.
Door de jaren komen er steeds meer
vossen bij in Eemland. In 1988 werd
de eerste vos ontdekt. In 2000 schoten jagers hier zo'n twintig vossen
af, en in 2021 waren dit er al 86. ,,Als
we niet meer mogen jagen, zijn hier
over vijftien jaar geen weidevogels
meer. Dat terwijl we miljoenen euro's vergoeding krijgen om de vogels te beschermen. Het klinkt dra-

matisch, maar dit is de realiteit."
De dierenbelangenorganisaties
stellen voor om afrasteringen te gebruiken en de vossen te weren. ,,Dat
doen we bij twintig weilanden",
zegt Bos. ,,Maar we hebben er tweeduizend. Die moet je allemaal onderhouden." Daarnaast zegt jager
Van Soest dat vossen slim zijn. ,,Als
de wind verkeerd staat, ruiken of
horen ze je meteen. Meerdere keren
zag ik de vossen over een afrastering
heen springen of er onderdoor kruipen. De enige manier om dit probleem tegen te gaan is jagen."
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De vossenpopulatie in het gebied
waar Van Soest jaagt, denkt hij voor
nu onder controle te hebben. ,,Maar
deze maanden zijn essentieel voor
het broedseizoen", zegt hij. ~Ze lopen ook over uit gebieden van het
Goois Natuurreservaat, op zoek
naar nieuwe territoria. Wat er dit
jaar gaat gebeuren weet ik niet. Ik
hoop dat we genoeg gejaagd hebben
om het broedseizoen te redden, en
dat de rechtbank het besluit heroverweegt. Want dit is een van de
beste plekken waar de grutto nog
zit."

