
 
 

Aaisykje (kievitseizoeken) in natuurterreinen van It Fryske Gea 
 
Sinds 2010 is het niet meer toegestaan om kievitseieren te zoeken/te rapen in de 
natuurterreinen van It Fryske Gea. De voornaamste reden is de teruglopende 
weidevogelstand. In het begin kon nog onderscheid worden gemaakt tussen kritische en 
niet-kritische weidevogels. Met zogenoemde kritische weidevogels als kemphaan, 
watersnip, tureluur, slobeend, zomertaling en gele kwikstaart gaat het al tientallen jaren 
erg slecht. Maar vandaag de dag is helaas iedere weidevogel een ‘kritische weidevogel’; 
de grutto staat zelfs op de zogenaamde Rode Lijst van met uitsterven bedreigde vogels. 
Maar ook vroeger algemene soorten als kievit, scholekster, graspieper en leeuwerik 
gaan de laatste jaren sterk in aantal achteruit. Er zijn nu honderden hectares weide- en 
bouwland in Fryslân, waar geen weidevogels meer broeden.  
 
De Minister van LNV heeft bij het uitkomen van de Flora en Faunawet in 2004 het 
kieviteierrapen in principe in Nederland verboden en de besluitvorming aan de provincies 
overgelaten. Daarnaast heeft de Minister van LNV in 2004 met alle weidevogelpartners in 
Nederland een overeenkomst gesloten, om een verbetering in de aantallen weidevogels 
tot stand te brengen. Uiteraard wordt er door boeren, vogelwachten en 
natuurbeschermers heel veel gedaan om de weidvogelpopulaties in stand te houden. De 
samenwerking tussen de provincie, boeren, vogelwachten, coöperaties, skriezekriten, 
particulieren en natuurbeschermers is de laatste jaren veel beter geworden. In sommige 
gebieden is vooruitgang geboekt, maar over het algemeen gaan de weidevogels in onze 
provincie (en in Nederland) nog altijd achteruit. De goede weidevogelgebieden van 
skriezekriten, boerencoöperaties en natuurbeschermingsorganisaties worden daardoor 
veel belangrijker voor de weidevogelstand in Fryslân. Deze gebieden dienen als de 
kraamkamers voor de overige weide- en bouwlanden.  
 
It Fryske Gea vindt daarom dat in deze natuurgebieden alle zorg gericht moet zijn op de 
ontwikkeling en bescherming van weidevogels. Natuurlijk is er voor de achteruitgang van 
de weidevogels een complex van factoren te noemen. Maar It Fryske Gea vindt rust in het 
veld, zodat ook de eerste kievitseieren een kans krijgen, ook erg belangrijk. Daarom is 
het rapen en zoeken van kievitseieren in haar natuurterreinen niet meer toegestaan. 


