
Van:   

Verzonden: woensdag 22 juni 2022 16:35 

Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>; secretaris@fauna4life.nl 

Onderwerp: kersen of spreeuwen 

 

Geachte mevrouw de Jong, secretaris van de stichting fauna4life, en statengriffie van de provincie 

Utrecht, 

 

Als bijlage zend ik u een bericht dat ook op mijn website: www.hermare.nl is geplaatst,  waarin ik 

enige bekendheid geef aan het dilemma kersen of spreeuwen, met als voorbeeld de hoogstam 

boomgaard “De Themaat”, aan de Haarrijnse Plas. Inmiddels krijg ik van alle kanten sympathie 

betuigingen, omdat deze boomgaard een zeer geliefd stukje agrarisch erfgoed is. Uw intentie de 

populatie spreeuwen te beschermen wordt ook gerespecteerd. Vooral hen die getuige zijn geweest 

van de aanval van een zwerm menen, dat hier echter een grens over wordt gegaan die niet 

aanvaardbaar is. Helaas zijn de telers geen activistische boeren en hebben ze niet eendrachtig 

ervaringsmateriaal verzameld, waar namens uw stichting bij de rechter natuurlijk gebruik van is 

gemaakt. Ik hoop dat meer verfijnd maatwerk in de beoordeling van de situatie zal kunnen leiden tot 

handhaving van de verordening of zo mogelijk maatregelen die beter uitpakken voor die prachtige 

hoogstam kersenbomen in zo’n lustoord als de Themaat. Gaarne verzoek ik de griffie de brief en het 

bericht in de bijlage ook ter kennis te brengen aan de leden van de Provinciale Staten van Utrecht 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kersen of spreeuwen 

 

Op het kleurrijke springkussen dartelen kinderen vrolijk en in de tuin tussen de kersenbomen 

genieten de (groot-)ouders van vers geplukte kersen. Van juni tot september is het lustoord “De 

Themaat” open voor publiek en kan men bij het winkeltje kersen proeven en kopen. Het is een 

hoogstam boomgaard, waar men zo’n 15 soorten teelt. Vele lezers van deze blog hebben die kersen 

kunnen proeven, maar weten waarschijnlijk niet dat deze boomgaard tot ons agrarisch erfgoed 

behoort. Veel telers zijn overgeschakeld op de plukvriendelijke lage stammetjes, meestal verscholen 

onder fijnmazige netten op een omheind terrein. 

In de avondschemering wandelen eenden en fazanten de boomgaard binnen om van de resten op 

de grond te genieten. Met hulp van Natuurmonumenten ontwikkelt de natuur zich om de Haarrijnse 

plas goed en is er verbinding met het groeiende natuurgebied rond het kasteel van Haarzuilens. Als 

het in de avond rustig is al menig keer een ree gesignaleerd die de kersen plukt van laaghangende 

takken.  Het is voor de bewoners van het stadsdeel  Leidsche Rijn meestal een grote verrassing dat in 

de nabijheid van dit stedelijke gebied zoveel zorg aan de natuur wordt besteed.  

De natuur kent grote tegenstellingen, want die voor mens en dier toegankelijke open boomgaard 

krijgt soms te maken met een grote zwerm kleine  plunderaars : de spreeuw. Al lang niet meer bang 

voor ratels, blikjes of handgeklap. De spreeuw heeft zoals vele dieren een beschermde status, dat is 

in ons dichtbevolkte land ook begrijpelijk. Provincies hebben de bevoegdheid om bij uit de hand 

lopende acties van dieren, een verordening te maken die toch meer effectieve bestrijding mogelijk 

maakt. De provincie Uitrecht heeft zo’n verordening. 

Nu kennen wij in Nederland veel actieve organisaties voor de bescherming van dieren. Een daarvan 

is de Stichting Fauna4life, die met een bewonderingswaardige inzet ijvert voor de bescherming van 

dieren die tot uitsterving gedoemd zijn. Zo zet men zich nu in om de provinciale verordening over de 

status van de spreeuw ongedaan te maken. Een heel naar dilemma. Een gevolg van die actie kan zijn, 

dat onze boomgaard de Themaat, en soortgelijke elders in de provincie, het telen moet staken, 

omdat teveel  van die hoogstam bomen niet meer geplukt kunnen worden of zodanig ingepakt en 

afgeschermd moeten worden dat de openheid voor mens en dier onmogelijk wordt. Mijn  oproep 

aan jullie is om een respectvol mailtje( want ze doen goed werk)  aan de stichting Fauna4life te 

zenden om deze actie te staken. 




