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Geachte  

 

Hierbij een reactie op uw brief van 29 september jl. waarin u aangeeft dat naar uw mening het 

weidevogelbeheer in polder Demmerik te Vinkeveen faalt. 

 

In uw brief onderscheiden wij een aantal aspecten: 

• Achteruitgang biodiversiteit door het verwijderen van houtopstanden langs en nabij het Bellopad 

• Het (slecht) uitgevoerde beheer door Staatsbosbeheer in het weidevogelreservaat Demmerik 

• Het weidevogelbeheer door agrariërs aangrenzend aan het weidevogelreservaat 

• Predatie door katten 

• Onjuiste informatieverstrekking op borden en op de website en onterecht ontvangen subsidie vanuit de 

EU, welke volgens u dient te worden terugbetaald. 

 

 

Kort willen wij op bovengenoemde punten ingaan. 

 

Achteruitgang biodiversiteit door het verwijderen van houtopstanden langs en nabij het Bellopad 

Enige jaren geleden zijn houtopstanden langs en nabij het Bellopad verwijderd. Dit is gebeurd in opdracht van 

provincie Utrecht/programmabureau Utrecht West, ter uitvoering van een uitgebreid inrichtings- en herstelplan. 

Betreffend plan is opgesteld in samenwerking met diverse partijen, waaronder Staatsbosbeheer, de gemeente 

en het waterschap. Polder Demmerik vormt onderdeel van een omvangrijk en belangrijk weidevogelgebied in 

Utrecht West en de provincie hecht grote waarde aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de 

weidevogelstand in dit gebied. Doel van het inrichtings- en herstelplan is het weidevogelbeheer in het gebied te 

versterken. De verwijdering van de houtopstanden vormt één van de maatregelen uit het plan en heeft tot doel 

de predatie, door met name roofvogels in het naastgelegen weidevogelreservaat en het weidevogelgebied 

daaromheen, terug te dringen. Dat het verwijderen van de houtopstanden ten nadele is van andere (aanwezige) 

natuurwaarden (u doelt op zangvogels en andere dieren en planten) is het gevolg van een bewuste keuze die is 

gemaakt.  
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Het (slecht) uitgevoerde beheer door Staatsbosbeheer in het weidevogelreservaat  

U verwoordt in detail wat er volgens u schort aan het beheer zoals dit door Staatsbosbeheer wordt uitgevoerd. 

Wij hechten aan een goede en juiste vorm van beheer, om de doelstellingen zoals wij deze gezamenlijk hebben 

afgesproken voor het gebied Demmerik, te realiseren. Dit geldt zowel voor Staatsbosbeheer als voor de 

agrariërs die aangrenzend natuur beheren en agrarisch (weidevogel-) beheer uitvoeren. Op basis van een 

recent gehouden (lerende) beheerevaluatie is gezamenlijk geconstateerd dat een aantal zaken 

verbetering/aanpassing behoeft. Deze verbeterpunten richten zich o.a. op beheer, de inrichting en de beoogde 

natuurdoelen. Inmiddels zijn hiertoe de eerste stappen gezet. In samenwerking met SBB zullen de komende tijd 

vervolgstappen worden genomen, om e.e.a. verder te optimaliseren.  

 

Het weidevogelbeheer door agrariërs aangrenzend aan het weidevogelreservaat 

U plaatst ook kanttekeningen bij het weidevogelbeheer dat door agrariërs in het aangrenzende 

weidevogelgebied wordt uitgevoerd. Het agrarisch gebied rondom het weidevogelreservaat Demmerik is een 

belangrijk gebied voor het voortbestaan van enkele kritische weidevogelpopulaties zoals de grutto. Het gebied 

is door de provincie Utrecht dan ook al jaren geleden begrensd als weidevogel-kerngebied en is vanaf 2023 

zelfs aangewezen als kansgebied voor het Aanvalsplan Grutto, waarmee nog meer geld beschikbaar komt voor 

het weidevogelbeheer. Het beheer in de polder is gericht op het behoud van de weidevogels via het Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het beheer wordt uitgevoerd door agrariërs op vrijwillige basis, en wordt 

gecoördineerd door het Agrarisch Natuurcollectief Rijn, Vecht en Venen. Het succes van het beheer is 

afhankelijk van de bereidheid van agrariërs om mee te doen. Niet alle agrariërs doen mee. Zij kunnen daartoe 

ook niet verplicht worden. Waar de boeren niet meedoen, wordt in veel gevallen geen beheer gevoerd dat 

gericht is op weidevogels. Daar kunnen we als provincie helaas weinig aan doen.  

 

Uit weidevogeltellingen blijkt dat er veel gebroed wordt in de betreffende polder en er een relatief hoge grutto-

dichtheid is. Als provincie zijn we dan ook tevreden met het weidevogelbeheer in het gebied. Er wordt door het 

collectief en de deelnemende agrariërs steeds meer ingezet op zwaar beheer en plas/dras, waardoor het 

agrarische gebied meer geschikt wordt als weidevogelhabitat. Ook komend jaar wordt er weer een slag 

gemaakt in het beheer, en wordt er gemikt op uitbreiding van zwaar en nat beheer. Uiteraard houden we als 

provincie het beheer en de weidevogelpopulaties nauwlettend in de gaten. 

 

Predatie door katten 

U kaart het probleem aan dat katten ongestoord op weidevogels jagen en nesten prederen. 

Voor wat betreft katten is het inderdaad zo dat er tot op heden geen verplichting is tot het binnen houden van 

katten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het ministerie van LNV is wel bezig met de aanpak van de 

(zwerf)katten problematiek. Als gevolg van een aangenomen motie door PS van Utrecht is afschot niet meer 

mogelijk. Momenteel is een (voorlopig driejarig) project door ons gestart met als doel: het voorkomen van 

predatie van beschermde soorten door verwilderde katten zonder daarvoor afschot als middel in te zetten. In 

Nederland is het de eerste keer dat deze methode op deze grote schaal wordt toegepast. In het kort houdt dit in 

dat verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd/ gesteriliseerd en elders worden ondergebracht (o.a. bij 

opvanggezinnen, dierenasiels en op boerderijen als muizenvangers). Belangrijk is te vermelden dat er onder 

geen beding behandelde katten zomaar in het buitengebied, waaronder natuurgebieden en 

weidevogelgebieden worden teruggezet. De stichting Zwerfkatten Nederland doet de uitvoering en heeft diverse 

kanalen waar geneutraliseerde katten worden ondergebracht. Op dit moment, na ruim 5 maanden uitvoering, 

zijn er al 221 katten middels deze methode behandeld.  

 

Om tegelijk de rol van de kat als predator beter inzichtelijk te krijgen zijn er twee monitorings-projecten, 

verbonden aan de uitvoering. Wanneer een verwilderde kat in het buitengebied wordt aangetroffen, kan hiervan 

melding worden gedaan via de website van de stichting Zwerfkatten Nederland Home 

(stichtingzwerfkattennederland.nl). Er wordt dan contact met de melder opgenomen. Met deze bronaanpak 

hopen we in Utrecht het aantal verwilderde katten de komende jaren heel ver terug te kunnen dringen. 
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Onjuiste informatieverstrekking op borden en op de website en onterecht ontvangen EU-subsidie 

Uw mening, dat informatieborden dienen te worden verwijderd en dat teksten op de website dienen te worden 

aangepast omdat de informatie niet juist is, delen wij niet. Wij blijven intensief samenwerken met lokale 

overheden en agrariërs om onze doelen op het gebied van natuur te realiseren en zullen hierover blijven 

communiceren middels borden en informatie op onze website.  

 

Ook uw mening, dat de uitgevoerde maatregelen in het kader van het weidevogelbeheer door agrariërs, de 

verkeerde zijn en geen effect hebben, delen wij niet. Door toedoen van het agrarisch weidevogelbeheer door 

agrariërs, is de weidevogelstand in Utrecht West stabiel. Wij zijn daarom niet voornemens om ons beleid op het 

gebied van weidevogelbescherming te wijzigen. Wij zijn van mening dat de subsidies op een juiste manier zijn 

besteed en er geen reden is voor terugbetaling van ontvangen subsidies. 

 

Wij gaan ervan uit u met deze brief ons standpunt inzake uw ingebrachte punten voldoende te hebben 

toegelicht. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 
drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk, 

Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Stikstof, Sport en Bestuur 

 




