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Namens de fractie natuureigenaren wil ik graag de volgende schriftelijke vraag aan het DB (Guus
Beugelink) stellen:
In het ‘Vakblad natuur, bos en landschap’ van april 2012 staat een artikel ‘Zwarte stern terug in de
Utrechtse Venen’ van Leen Heemskerk (ANV de Utrechtse Venen).
Het artikel doet verslag van een gestructureerde aanpak om de leefomstandigheden van deze Rode
Lijstsoort te verbeteren. Deze aanpak heeft resultaat opgeleverd: het aantal broedparen steeg van
gemiddeld 70 in de periode 1990-1996 tot 211 in 2011.
Zwarte sterns broeden op drijvende vegetatie (met name krabbescheer) of op speciale nestvlotjes in
brede sloten in het veenweidegebied. In het artikel wordt ingegaan op de rol van HDSR bij het
beheren van het broedbiotoop van de zwarte stern. Een citaat uit het artikel:
“Verbetering van het macrohabitat in sloten is nog moeilijker haalbaar vanwege de structuur waarin
het beheer vorm is gegeven. Het waterschap bepaalt hoe sloten eruit moeten zien en zij zetten de
afvoerfunctie centraal. De verantwoordelijkheid die waterschappen nemen voor natuur is beperkt en
ligt vast in een gedragscode uit 2006 waarin de zwarte stern dezelfde beschermingsstatus heeft als
een wilde eend, soorten waar ze geen rekening mee hoeven houden. Bij een stugge opstelling als van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) resulteert dat in een schouwprogramma waarin
zonder nuance wordt voorgeschreven dat alle watergangen 60 cm diep moeten zijn met extra controle
op verwijdering van alle begroeiing. HDSR wijst natuurinspanningen waarvoor zij extra kosten (voor
controle) moeten maken af als niet behorend tot haar takenpakket”.
Uit onderstaande mail van ANV Utrechtse Venen blijkt dat een overleg tussen ANV, HDSR en
Provincie nog geen concreet resultaat heeft opgeleverd.
Vragen:
1. is HDSR bekend met het broeden van zwarte sterns in waterlopen in het veenweidegebied?
2. herkent HDSR zich in de beschrijving van haar opstelling als het gaat om het beheer van
waterlopen waarin zwarte sterns broeden?
3. is HDSR bereid om in gesprek te gaan met ANV de Utrechtse Venen om tot maatwerk te komen
bij het beheer van deze waterlopen?
Met vriendelijke groet,
Marco Glastra
AB-lid fractie natuureigenaren

