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Geachte dames en heren, 

Al meer dan 40 jaar is door de samenwerking van boeren met weidevogelbeheerders sprake van een goede 
weidevogelstand in de polder Mijnden. Elk jaar zijn meer dan 150 broedparen kievit, grutto en tureluur 
gemarkeerd. Dat op het land in beheer van Staatsbosbeheer de dichtheid van weidevogels op minder dan 
een kwart zit vergeleken met het land in gebruik bij de agrariers van onze polder komt door het niet of te laat 
bemesten van het land en het verbod van Staatsbosbeheer om de vossen te bestrijden van 1 maart tot 1 
januari. Elk jaar worden meer dan 10 vossen geschoten in de polder. 

Dat er ondanks deze beperkingen toch nog sprake is van een goede weidevogelstand komt door het 
rekening houden van de boeren met de broedtijd en de uitkomstdatum van de weidevogel-kuikens. 

Door Staatsbosbeheer is géén mozaikbeheer toegepast. Dat was niet nodig zeiden ze. 
Maar veel weidevogelkuikens hebben naast hoog gras ook gemaaid en vooral beweid land met 
koeienvlaaien nodig om te kunnen groeien. Staatsbosbeheer heeft nimmer tellingen van weidevogels op de 
haar in beheer gegeven akkers uitgevoerd. In 2014 hebben 14 broedparen grutto's goede broedresultaten 
gehad. ( meer dan 68 %) . Opvallend is dat er dit voorjaar ook zes broedparen watersnippen in de polder 
aanwezig zijn. Alleen deze vogels zijn al een reden om de bestemming weidevogels te handhaven. 

In het Natuurbeheerplan van 2013 staat voor de Polder Mijnden geen ambitie genoteerd om het gedeelte in 
beheer van Staatsbosbeheer om te vormen naar kruid-, en faunarijk grasland. 

Dat is ook logisch want er vindt dermate veel diffimdatie van water door de Waterleidingdijk plaats, dat er 
veel te veel ijzer-rijk water de polder inkomt. En dat is ongunstig voor de ontwikkeling van kruidenrijk 
grasland. Kijkt u maar naar de Bethunepolder. Letterlijk en figuurlijk het voorland van de polder Mijnden. 

De provincie weet dat onze groep weidevogelbeheerders al meer dan 40 jaar actief is in de polder Mijnden. 
Zonder overleg met ons, noch met de boeren kan toch geen toekomstvisie ontwikkeld worden die nota bene 
moet worden gedragen door de mensen in het gebied. Wij vragen u deze ongecontroleerde omvorming niet 
te maken want daar zijn de weidevogels de dupe van. 

In afwachting van uw antwoord, 

namens de weidevogelbeheerders in de polder Mijnden: 

drs. E.J.Graatsma, 

correspondentie: dr. Welfferweg 78, 3615 AP Westbroek.
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