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Het doodmaaien van
een patrijs (Perdix perdix)
Op een ochtend in juni 2014 waren er werkzaamheden op de winterdijk in opdracht van het
waterschap. Het betrof een stuk dijk op de kop van
de Rijksstraatweg in Wilp. Boa Ooijman hoorde ’s
ochtends om 07.30 uur het geluid van een bosmaaier en ging naar buiten. Hij zag een man met
een bosmaaier en een man die op een tractor zat.
De tractor stond klaar om te gaan maaien. Hij sprak
ze aan. Er vond een overleg plaats waarbij hij ze duidelijk maakte dat er een paartje patrijzen op de dijk
liep en dat men voorzichtig moest zijn. De voorman
kwam erbij en hij beloofde dat hij eerst met de
bosmaaier zou maaien zodat de patrijzen op die
manier de mogelijkheid kregen om te vluchten. Boa
Ooijman zei dat hij proces-verbaal zou opmaken als
de patrijzen doodgemaaid werden. Hij zag vervolgens vier mannen door het hoge gras lopen om de
patrijzen te lokaliseren. De opzichter van het waterschap kwam nog ter plaatse en daarna is alsnog
besloten om deze strook te maaien.
De volgende dag omstreeks 13.00 uur kwam boa
Ooijman er tot zijn verdriet achter dat er toch een
patrijs was doodgemaaid en in meerdere stukken op
de strook lag. Ook het nest was kapot; hierin lagen
14 kapotte eieren met ver ontwikkelde kuikens erin.
Het waterschap en het aannemersbedrijf zijn op de
hoogte gesteld, gehoord en voorzien van een PV.
De verdachten geven aan dat zij alles in het werk
hebben gesteld, op basis van deze melding, om de
patrijzen op te zoeken. Ze hebben inderdaad met
vier man door de vegetatie gelopen. Deze was ruim
een meter hoog. De patrijs heeft een schutkleur
en zal zeker aan het eind van de broedperiode het
nest niet snel verlaten. Als je onder deze omstandigheden zoekt kun je zo’n vogel en het nest dan ook
niet gemakkelijk vinden.
Ook het nest was kapot; hierin lagen 14 kapotte eieren
met ver ontwikkelde kuikens erin. (foto: L. Slingerland)

Interessant is, dat het waterschap 165 ha. dijklichaam moet maaien en dat dit zorgvuldig moet
gebeuren volgens de voorwaarden van een
gedragscode. Die gedragscode is een collectieve
ontheffing op de in 2002 vastgestelde Flora- en
faunawet. Regulier beheer en onderhoud mag het
waterschap alleen uitvoeren wanneer gewerkt
wordt volgens een ontheffing of volgens de door de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(nu Economische Zaken) goedgekeurde gedragscode. Door te werken volgens deze code hoeft het
waterschap geen ontheffingen aan te vragen voor
dergelijke werkzaamheden.

Ooijman kwam er tot
zijn verdriet achter dat
er toch een patrijs was
doodgemaaid.
(foto: L. Slingerland)

De 165 ha. dijk is een zogenaamde zanddijk die op
8.97 meter boven NAP ligt. De sterkte van de zanddijk
moet komen van de grasmat. De zodenkwaliteit was
voor het maaien slecht op de score van erosiebestendigheid. De benodigde zodenkwaliteit moet minimaal matig zijn. Dat is de reden die werd opgegeven
voor het extra maaibeheer van het waterschap.
Boa Ooijman zag overal dezelfde lange vegetatie.
Geen percelen of gedeelten waren blijven staan vanwege beschermde inheemse fauna. Als structureel
alles doodgemaaid wordt, dan wordt het naleven van
de gedragscode steeds gemakkelijker. Je treft door
het frequent maaien steeds minder flora en fauna
aan.
Er is een PV opgemaakt voor artikel 4 i.s.m. bijlage 3
waar Perdix perdix genoemd wordt, daarnaast nog
artikel 9, 10, 11 en 79 lid 2 Ffw, strafbaar gesteld in
artikel 1a sub 2 Wet Economische Delicten.

Geen percelen of gedeelten
waren blijven staan
vanwege beschermde
inheemse fauna.
(foto: L. Slingerland)
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