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sleepnetvisserij nog maar zelden overkomt. En hij 

hoort in het oostelijk deel van de Oosterschelde 

zeker niet thuis. 

Geen controle
De Raad van State vindt dat er buitengewoon 

zorgvuldig wordt gemonitord op de aanwezig-

heid van exoten in de ladingen geïmporteerde 

mosselen. Uit het voorbeeld van de zeer opval-

lende noordkrompen blijkt dat dit een wassen 

neus is. Bovendien geven de controleurs aan dat 

zij niet controleren op organismen die kleiner zijn 

dan 1 mm. Dat terwijl vrijwel alle in zee levende 

organismen beginnen als zo’n klein plantje of 

diertje. Niet voor niets heeft Duitsland onlangs 

besloten om het importeren van schelpdieren uit 

andere landen geheel te verbieden. In Neder-

land gebeurt dat nu dus niet, louter om een heel 

commerciële reden. Als de Deense mosselen een 

dag of wat in de Oosterschelde hebben gele-

gen, worden ze weer opgevist om vervolgens 
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verkocht te worden als echte Zeeuwse mosselen. 

Je reinste nep dus. En dat allemaal voor zover de 

mosselen de reis hebben overleefd. Ze worden 

droog over de weg vervoerd in enorme vracht-

wagens en dat overleeft een heel groot deel 

vanzelfsprekend niet. Net zo min als de vele 

krabben, zeesterren en andere organismen die 

onvermijdelijk 

ook zijn op-

gevist in Scan-

dinavië of Ier-

land. Die hele 

massa wordt 

vervolgens niet 

bepaald zacht-

zinnig in schepen gestort, die de deels levende, 

deels dode massa in de Oosterschelde uitstrooi-

en. Een groot aantal schepen doet dat in het 

seizoen aan de lopende band. Hoe de bodem 

van een van onze belangrijkste Natura 2000-

gebieden er inmiddels uitziet, laat zich raden.

Kievit is geen 
weidevogel meer

De eerste geraapte kievitseieren liggen in het provinciehuis in Leeuwarden. (Foto: H. Niesen)
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H
et gaat helemaal niet zo 

slecht met de kievit en de 

provincie Friesland heeft 

voldoende gedaan om zich op de 

hoogte te stellen van de situatie. Zo 

besliste de voorzieningenrechter van 

de Rechtbank Leeuwarden in een 

rechtszaak die De Faunabescherming 

had aangespannen. De Friezen moch-

ten ook dit jaar weer meer dan zes-

duizend kievitseieren roven. 

Onze eerste reactie op de uitspraak was: on-

voorstelbaar. Dat Sovon Vogelonderzoek Neder-

land al in juni 2012 sprak van een dramatische 

achteruitgang van de kievitenbroedparen met 

18 procent, daar hoeft de provincie volgens de 

rechtbank geen rekening mee te houden. Ook op 

het feit dat de provincie zich niet – nooit – houdt 

aan het voorschrift om zich voor 15 oktober van 

de toestand van de kievit op de hoogte te stellen 

en voor 15 februari daaropvolgend met een oor-

deel daarover te komen, verbindt de rechtbank 

geen consequenties. Ook ons argument dat voor 

de berekening van de toegestane aantallen te 

rapen eieren geen rekening wordt gehouden 

met andere onnatuurlijke doodsoorzaken, zo-

als maaien, mestinjecties, slepen, enz. maakte 

geen indruk. Die berekening is gebaseerd op 

de aanname dat een ingreep die niet groter is 

dan 1 procent van de jaarlijkse natuurlijke sterfte 

niet van grote invloed zal zijn op de aantallen 

kieviten. Maar onder die natuurlijke sterfte vallen 

zaken als maaien en mestinjectie uiteraard niet. 

Al deze onnatuurlijke doodsoorzaken zouden die 

1-procentnorm wel eens kunnen overschrijden en 

dan is er helemaal geen ruimte voor het rapen 

van ook maar een enkel kievitsei.

Constante afname
Dat professor Theunis Piersma onomwonden stelt 

dat niemand kan volhouden dat de kievitenstand 

in Friesland zich in een gunstige staat van in-

standhouding bevindt, maakte geen enkele indruk 

op de rechtbank. Wettelijk geldt de verplichting 

dat die gunstige staat van instandhouding ge-

handhaafd blijft. Sovon en het Centraal Bureau 

voor de Statistiek stellen vast dat er sinds 1996 

sprake is van een constante matige afname, 

schommelend tussen 3,4 procent en 2,7 procent 

per jaar. Als deze daling doorgaat, en er is 

volgens Sovon niets dat wijst op een trendbreuk, 

dan is eenvoudig uit te rekenen dat er omstreeks 

2032 in heel Friesland geen kievit meer broedt. 

Reservaten
Nu al is duidelijk dat er in gewone, commercieel 

beheerde weilanden eigenlijk geen kieviten meer 

broeden. De kievit is in Nederland geen weide-

vogel meer! De vogels broeden alleen nog suc-

cesvol in speciaal beheerde reservaatsgebieden. 

Beheersgebieden met een uitgesteld maaibeheer 

tot 14 juni en akkerbouwgebieden bieden wei-

nig soelaas. 15 juni is vaak veel te vroeg: weide-

vogels hebben dan vaak nog eieren of heel klei-

ne jongen en de in april nog kale akkers worden 

in mei intensief bewerkt en raken snel te hoog 

begroeid. Nu duidelijk is dat het broedgebied 

van de kievit feitelijk zeer snel inkrimpt, is ook dat 

een juridische reden waarom het rapen niet lan-

ger toegestaan kan worden. Het koude voorjaar 

heeft de eierrapers overigens flink dwarsgezeten: 

tot 1 april konden slechts zeventien eieren legaal 

worden geroofd. 

Illegaal rapen
Ook in Friesland zijn er gelukkig steeds meer 

mensen die de eieren gewoon laten liggen. 

Zij vonden in maart in totaal zestig eieren en 

merkten de legsels met stokjes. Binnen de kortste 

keren waren deze eieren allemaal geroofd door 

de kieviten‘beschermers’. Illegaal natuurlijk, 

want deze lieden mochten daar het land 

 helemaal niet op en hebben de eieren ook niet 

gemeld bij het waterdichte sms-controlesysteem 

van de provincie.

Dreigementen
Dat kieviten beschermen niet door iedereen wordt toegejuicht, 

bleek uit een bedreiging die Harm Niesen ontving van de Friese 

eierraper Sjoerd Huitema:

‘Hoewel ik jullie had gewaarschuwd hebben jullie toch weer het lef 

om een rechtzaak aan te spannen om het eierzoeken te verbieden. 

Het is maar goed dat ik niet wist dat vandaag deze rechtzitting in 

Leeuwarden was, want dan had ik die rotkop van de heer Niessen 

eens flink verbouwd. Ik ga er dan ook van uit dat de heer Niessen 

niet weer het lef heeft om in Friesland te komen, zowel dan wacht 

ik op hem.’

Het is de tweede keer dat deze Fries dreigementen uit aan het 

adres van de voorzitter van De Faunabescherming. 


