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Na de historische uitspraak van de Raad van 

State op 14 januari 2015 die het rapen van 

kievitseieren in Friesland verbood, leek het aai-

sykjen voorgoed van de baan. De Bond Friese 

VogelWachten (BFVW), die de beslissing een 

‘historische blunder’ noemt, legde zich er niet bij 

neer. Op 24 december vroeg deze opnieuw een 

ontheffing aan om in het voorjaar van 2016 te 

mogen rapen. Daarbij startte deze organisatie 

een petitie om de provincie ervan te overtuigen 

het rapen toch weer toe te laten. Zo’n 2700 

mensen tekenden de petitie. 

Na de uitspraak vroeg de provincie Friesland 

SOVON Vogelonderzoek Nederland onder-

zoek te doen naar de stand van de kieviten. 

De conclusie van het rapport was duidelijk: de 

kievit bevindt zich in een ongunstige staat van 

instandhouding. Het aantal vogels is in tien jaar 

gemiddeld met 2,8 procent per jaar gedaald en 

het leefgebied wordt steeds kleiner. Een conclusie 

waar ook de provincie niet omheen kon: op 

26 januari 2016 besloot gedeputeerde Kramer 

geen ontheffing voor het aaisykjen te verlenen. 

Hij zag onvoldoende juridische mogelijkheden 

en verwachtte dat de Raad van State een onthef-

fing niet in stand zou laten. 

De eierzoekers lieten het er niet bij zitten. Onge-

veer de helft van de vogelwachten ging akkoord 

met een plan om tijdelijk alleen te zoeken, en 

niet te rapen. Daarop verbood het ministerie het 

‘in competitieverband zoeken’ op straffe van een 

dwangsom. De BFVW koos eieren voor zijn geld 

en riep de leden op om het zoeken te staken.

SOVON en de Vogelbescherming riepen 2016 

uit tot het Jaar van de kievit. Meer informatie via 

www.sovon.nl/nl/jaarvandekievit. 

Kievitseieren rapen 

verleden tijd?

Succes voor de Samenwerkende Vogelwerkgroe-

pen Noord-Holland (SVN) en Vogelbescherming: 

de rechter schorste op 7 januari in een voorlo-

pige voorziening een provinciaal besluit voor 

het op grote schaal afschieten van smienten. Hij 

deed dit omdat de provincie Noord-Holland de 

cijfers van de Faunabeheereenheid zonder enige 

controle had overgenomen. Hiertoe is een provin-

cie wel verplicht voor ze ontheffingen mag afge-

ven. In 2014 floot de rechter de provincie ook 

al eens terug, omdat de cijfers waarop ze haar 

ontheffing baseerde ondeugdelijk waren. 

Tijdens de zitting werd duidelijk dat er tussen 

30 november en 6 januari al 799 smienten 

 waren geschoten. Ook dit cijfer zorgde voor 

verwarring aldus Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-

merland: ‘Gaat het om het aantal keren dat er 

op smienten is geschoten of gaat het om 799 

gedode smienten?’

Hoe dan ook mogen er geen smienten meer wor-

den gedood tot zes weken nadat Noord-Holland 

een besluit heeft genomen op de ingediende 

bezwaren. In de praktijk betekent dit dat de 

overgebleven vogels deze winter veilig zijn. Dit is 

goed nieuws, want Nederland is een belangrijk 

overwinteringsgebied voor de soort. Later in ja-

nuari verbood de rechter ook het afschieten van 

smienten in Zuid-Holland.

Smienten zijn hoofdzakelijk wintergasten; in 

maart verlaten ze Nederland weer.

Smient deze 
winter veilig
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