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Betreft:  Zienswijze Ontwerp Beleidsregels Flora- en Faunawet 

    onderdeel rapen van kievitseieren 
     --------------------------------------------------------- 
 
Geacht college,  
 
In uw overwegingen ten aanzien van het vaststellen van beleidsregels voor het rapen van 
kievitseieren neemt u zonder voorbehoud aan dat het zoeken en rapen van kievitseieren in 
samenhang met de nazorg geen negatieve invloed op de kievitenstand heeft. U verklaart dit door 
enerzijds te stellen ‘dat er immers geen vogels worden gedood’ en anderzijds ‘dat er voor de 
geraapte eieren toch vervolglegsels worden geproduceerd’. Het is volgens u ‘onomstreden dat 
nestbescherming (nazorg) een positief effect heeft op het broedsucces van weidevogels’. 
 
Met uw beweringen en aannames zijn wij het volstrekt oneens. Jammer genoeg als enige in 
Nederland hebben wij gericht onderzoek gedaan naar het broedsucces van vroege versus later in 
het seizoen broedende kieviten. Uit ons onderzoek, waarvan de resultaten zijn vervat in 
eindrapporten en bovendien meerdere malen zijn gepubliceerd in de vakliteratuur en ondersteund 
door de wetenschap, is duidelijk gebleken dat kieviten die kans zien hun eerste legsels uit te 
broeden elf keer meer kans hebben op een succesvol nageslacht dan kieviten die pas halverwege 
april (huidige praktijk) tot broeden kunnen komen. Daarnaast geldt natuurlijk dat vogels in de 
natuur geen vervolglegsels produceren om enkele malen systematisch ‘gemolken’ te worden door 
massa’s eierrapers maar dat doen om de enorme druk die er vanuit de natuurlijke predatie 
jaarlijks in het veld heerst. Zwarte kraaien, vossen, hermelijnen, wezels, etc. etc. eisen van jaar 
op jaar hun rechtmatige tol en daartoe dienen kwetsbare weidevogels (en dat is de kievit zeker 
omdat die vier weken moet broeden) meerdere legsels te kunnen produceren. Vogels waarvan de 
eerste legsels stelselmatig worden geraapt, worden meteen op een flinke achterstand gezet. Dat 
is ook één van de belangrijkste reden dat Friezen een hetze hebben tegen roofdieren (voorheen 
kraaien, nu vossen en zelfs roofvogels als buizerden en kiekendieven-zie in dit laatste verband 
ook de reactie BFVW op de ambtelijke proeve van onderhavig beleid)!  
Van vroege vogels is onder meer door ons vastgesteld dat bij predatie van kuikens een compleet 
nieuw legsels werd geproduceerd. Van vogels die pas halverwege april tot broeden komen is het 
zo goed als uitgesloten dat bij predatie van zwaar bebroede eieren (met name door 
marterachtigen)een  nieuw vervolglegsel geproduceerd kan worden.  
Naast het gegeven dat vogels dus op een flinke achterstand worden gezet door het rapen gelden 
nog twee nadelige factoren voor de broedvogels: 

1. Vogels die meerdere legsels moeten produceren verbruiken veel meer energie waardoor 
de kwetsbaarheid jegens natuurlijke vijanden navenant toeneemt (afname 
lichaamsconditie) en de noodzakelijke aandacht voor de kuikens (geven van warmte en 
jacht op predatoren) afneemt. 



2. Al naar gelang het broedseizoen vordert neemt de predatiedruk in het veld toe. Dit 
geconstateerde feit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de omstandigheid dat 
natuurlijke predators in de loop van het seizoen (grote) jongen te verzorgen hebben en 
met het gegeven dat het bodemleven later in het seizoen dieper zit en dus moeilijker 
bereikbaar.  

Tengevolge van het vorenstaande maken vroege kievitslegsels meer kans om uit te komen.  
Tot zover de kwetsbaarheid van de oudervogels en de eieren.  
 
Het succes van de reproductie hangt met name ook af van de overlevingskansen van de 
kuikentjes. Welnu,  ons onderzoek geeft dienaangaande significante verschillen aan tussen zowel 
de groei en de overlevingskansen van vroege versus later geboren kievitskuikens (op zich geen 
unieke vinding want er is ter zake veel referentie bij andere vogelsoorten). 
Geconstateerd is dat kievitsjongen die in april uit het ei komen elf keer meer kans maken dan 
kuikentjes die pas vanaf half mei de eierschaal breken. Vermoedelijk is de belangrijkste factor 
hierbij is dat vroege kuikens ideale microklimatologische omstandigheden aantreffen in de eerste 
snede gras die dan nog niet maairijp is. Daarnaast is de predatiedruk lager in deze tijd van het 
jaar en is er meer voedsel beschikbaar voor zowel de kuikens (insecten in de eerste snede 
middellang gras) als ook voor de ouderparen (bodemleven minder diep en dus beter bereikbaar). 
 
Uw bewering dat er tengevolge van het rapen immers toch vervolglegsels worden geproduceerd 
is veel te kort door de bocht en behoeft dus grondige nuancering zoals bovenvermeld. De door u 
geroemde nazorg, als onverkorte aanname van de BFVW, doet aan het vorenstaande niets af. 
Het is voor ons onbegrijpelijk dat u op basis van kretologie zonder enige wetenschappelijke 
nuance vanwege de BFVW, uw beleid heeft willen formuleren. Terecht zullen burgers u daardoor 
een gebrek aan visie kunnen verwijten.   
 
Nazorg wordt weliswaar tengevolge van het rapen zeer noodzakelijk want zonder mensenhulp 
maken vervolglegsels weinig kans op boerenland. Maar ondanks de goede zorgen van enkele 
serieuze vogelwachters (..) is nazorg bij lange na niet toereikend als compensatie voor het rapen. 
Puntsgewijs zullen wij deze bewering hard maken: 

• nazorg vindt op relatief kleine schaal plaats en er worden altijd nesten niet gevonden; 
• nazorg brengt verstoring met zich mee: 

1. looppaden door hoog gras (hoog gras omdat nazorg pas na half april plaatsvindt) 
waardoor de aanwezigheid opvalt voor natuurlijke predators (vos, kraai, wezel, 
hermelijn, kokmeeuw) 

2. verstoring van broedvogels die voortdurend van de bebroede eieren moeten opvliegen 
vanwege de aanwezigheid van nazorgers. Dat geldt niet alleen voor de kievit maar 
voor alle vogels en dieren die in het weiland nog tot jongenproductie komen; 

• nazorg beperkt zich tot legsels. De kuikens die tengevolge van het rapen pas laat geboren 
worden maken nauwelijks kans vliegvlug te worden; 

• nazorg (lees voorzorg of zorg) kan ook geboden worden in maart en april en is dan zoals 
reeds toegelicht veel effectiever; 

• nazorg sec is een noodzakelijk gevolg van eierrapen en niet zoals de BFVW stelt het 
ultieme middel om de weidevogelstand op peil te houden.  

 
U leest in dit bezwaarschrift bijna onmetelijk veel argumenten die er voor pleiten het rapen van 
kievitseieren aan banden te leggen. Omdat u beleid heeft geformuleerd op basis van onjuiste 
aannames (ons onderzoek geeft totaal andere uitkomsten zoals gesteld) en derhalve vasthoudt 
aan een jaarlijkse raapperiode van kievitseieren maken wij hiertegen ernstig bezwaar. Temeer 
omdat u van ons onderzoek en de uitkomsten daarvan op de hoogte bent benevens onze 
schriftelijke respectievelijk mondelinge toelichting op de voorafgaande ambtelijke proeve, is het 
voor ons onverteerbaar kennis te moeten nemen van de door u ter zake geformuleerde 
beleidsregels.  
 
U stelt bij punt 6 in uw overwegingen voor uw beleid dat u geen gebruik wenst de maken van de 
schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Krachtens het ter zake bepaalde in het 
Burgerlijk Wetboek is iedere burger jegens de andere burger verplicht diens schriftelijke 
toestemming te vragen indien de te betreden percelen grond afgepaald, omheind etc. zijn. Zoals 



bekend is het meeste boerenland omheind met draad en hekken en moet er ons inziens dan ook 
sprake zijn van schriftelijke toestemming.  
 
De door u voorgestelde nazorgovereenkomst met een grondgebruiker vervat ons inziens geen 
waarborg voor het tegengaan van raaptoerisme. Ten eerste is volstrekt onduidelijk wanneer een 
grondgebruiker bevoegd is een overeenkomst te sluiten en ten tweede in welke mate die 
bevoegdheid dan zal gelden. Wij nemen aan dat op de overeengekomen percelen weiland ten 
minste een minimale bezetting van weidevogels moet zijn (wie controleert dat) en dat er 
bijvoorbeeld per 30 hectare weidevogelland maximaal 1 nazorger kan worden toegelaten (wie 
controleert dat). Kortom het is een buitengewoon onduidelijk omschreven procedure die voor 
niemand controleerbaar is. De enige mogelijk in dit verband zou zijn dat de eierraper uitsluitend 
wordt toegelaten op het land waar hij of zij ook de nazorg verricht. Voordeel van deze min of 
meer jachtrechtconstructie is dat de raper rsp. nazorger een band krijgt met zijn veld en derhalve 
sneller bereid zal zijn minder te oogsten wanneer dat zichtbaar tot verlies aan reproductie leidt. 
 
Bij het beperkt verbieden van een raaptijd voor kievitseieren schetst u een drietal opties welke u 
krachtens de onderliggende F&F wet wordt geboden. U geeft uw voorkeur aan optie C waarbij u 
de mogelijkheid openhoudt om jaarlijks in overleg een verkorte raapperiode vast te stellen. 
Waarom u simpel afstapt van de meest voor de hand liggende optie, u geeft dat nota bene zelf 
nog aan ook (!), is voor ons een raadsel. Deze optie draagt het kenmerk van de eenvoud en komt 
bovendien (ten dele) tegemoet aan opvattingen van zowel voor- als tegenstanders van het 
zoeken en rapen van kievitseieren. Mooier kan het haast niet zou je denken in ons nationaal 
voorgestane poldermodel. Zonder u verder ook maar een woord over te breken kiest u niettemin 
voor de meest omslachtige optie die jaarlijks tot veel ophef zal leiden en waarbij u bovendien 
advies vraagt aan de belangengroep (BFVW) waarvoor u de raaptijd juist wilt instellen...! 
Dat u in deze optiek advies vraagt aan de NLTO is duidelijk, de overige partijen volstrekt 
onduidelijk. De BFVW is immers de begunstigde en zal niet graag zien dat er zo nu en dan wordt 
geknabbeld aan de volgens hen toch al te krappe raaptijd (..). It Fryske Gea heeft geen enkele 
expertise met het rapen van eieren, dit is een organisatie die natuurgebieden beheert. Voor zover 
dat voor weidevogels geschikt biotoop betreft werpt dat een totaal ander licht op de 
onderliggende materie dan op intensief bewerkt boerenland waar de grasgroei veel eerder op 
gang komt. Hetzelfde geldt ook voor organisaties als staatsbosbeheer en  natuurmonumenten 
want in uw optiek zouden die in feite ook aan tafel moeten schuiven en niet alleen It Fryske Gea.  
Naast het NLTO zou u volgens ons deskundigen moeten raadplegen, daarbij valt te denken aan 
een afgevaardigde van het Fryske Weidevogelmeetnet, de consulent van Vogelbescherming regio 
Noord en natuurlijk stichting Vogelringstation Menork . 
 
Samenvattend moeten wij constateren dat u ter zake van het rapen van kievitseieren beleid heeft 
geformuleerd dat nagenoeg volledig is gestoeld op de wensen van (het hoofdbestuur van) de 
Bond van Friese Vogelbeschermingwachten. U denkt daarmee een Friese traditie in ere te houden 
waaraan vele inwoners van onze provincie jaarlijks een onschuldig voorjaarsgenoegen zouden 
beleven. Dat laatste ligt dus duidelijk anders en het eerste is vanuit politiek oogpunt gezien te 
volgen al moet het u bekend zijn dat steeds meer Friezen inzien dat het rapen van eieren niet 
meer kan nu de weidevogelstand elk jaar verder slinkt.  
Met uw beleidsregels heeft u allerminst gekozen voor het structureel behoud van onze 
weidevogels. Met dat laatste zijn weliswaar veel meer factoren gemoeid maar dat neemt niet weg 
dat de factor eierrapen juist de nadelige effecten van andere van invloed zijnde factoren 
(predatie, boerenwerk) alleen maar versterkt. En dus laat u met uw huidige beleidsvoorstellen 
misschien wel een cruciale veer. Alle reden om nogmaals een grondige afweging te maken die 
wellicht op korte termijn politiek minder zal scoren, doch waaraan een visie ten grondslag ligt die 
op langer termijn zijn vruchten afwerpt. 
 
      Hoogachtend, 
 
 
      Willem Bil  en Jack Schuurs 
 
WB/JS 
bezwaarschrift FFW prov Fryslân 


