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Muizenplaag breidt zich als olievlek uit
: Meldingen tot Wolvega,

Franeker en voorbij
Leeuwarden

Goos Bies

Wolvega |De in Zuidwest-Fryslân be-
gonnen muizenplaag breidt zich
steeds verder uit. Meldingen komen
nu ook van agrariërs uit de buurt van
Wolvega, Franeker en Leeuwarden.
Ook buiten Fryslân - in het Groningse
Westerkwartier en de Kop van Over-
ijssel – wordt inmiddels geklaagd
over schade.

Dat laat Wiebren van Stralen, be-
leidsadviseur van Land- en Tuinbouw
Organisatie Noord, desgevraagd we-
ten. Op het digitale meldpunt mui-
zenschade dat LTO Noord heeft ge-
opend, zijn tot nu toe rond de negen-

honderd meldingen binnengeko-
men. ,,De muizenplaag breidt zich
als eenolievlekuit. Overalwaar veen-
polders zijn, doenzehet goed.Deom-
standigheden zijn kennelijk zo dat ze
zich kunnen blijven uitbreiden.”

Veldmuizen tastendepercelenvan
de boeren aan door de landerijen kaal
te vreten. De plaag begon in de nazo-
mer tussen Sneek, Joure en Lemmer.
Half september ging het nog om hon-
derdagrariërsmet schade.Deoverlast
wordt nu al ervaren tot aan Wolvega,
Franeker en Leeuwarden toe. ,,En ook
van boven Leeuwarden hebben we
meldingen”, zegt Van Stralen. Vanuit
Groningen krijgt hij berichten over
,,behoorlijke vernielingen” van land
boven Bedum en rond Noordhorn. In
de Kop van Overijssel lijkt vooral de
polderMastenbroek tewordengetrof-
fen en houden de knaagdieren ook
rond Kampen flink huis.

De omstandigheden
zijn kennelijk zo dat
ze zich kunnen
blijven uitbreiden

Wetterskip Fryslân heeft bij inspec-
ties gisteren vastgesteld dat de kades
geen extra schade hebben opgelopen
door de storm in de nacht vanwoens-
dag op donderdag. Eerder stelde het
waterschap vast dat 450 van de ne-
genhonderd kilometer aan veenkade
in de Zuidwesthoek schade heeft on-
dervonden van muizenvraat. Bij vijf-
tig kilometer is de schade dermate
groot dat aanvullende maatregelen
nodig zijn zodra hoogwater dreigt. Er

is echter geen reden tot bezorgdheid
vanwege de storm.

De provincie Fryslân en LTO
Noord brachten gisteren een advies
aan de boeren naar buiten nog niet te
gaan ploegen, wat vanaf zondag 1 fe-
bruari weer mag omdat het scheur-
verbod dan niet meer van kracht is.
Het Faunafonds adviseert namelijk
medio februari taxaties uit te voeren.
Of dat daadwerkelijk gebeurt beslui-
tenGedeputeerde Staten officieel pas
op 3 februari.

Schattingen van de totale schade
lopen op tot negentig miljoen euro.
De provincie is niet van plan schade-
vergoedingen uit te keren, het rijk
ook niet. Taxatie is echter wel van be-
lang om de omvang van de schade in
kaart te brengen en dergelijke scha-
des in de toekomst binnen de perken
te houden, meldt de provincie. Die is
van plan alle aangetaste percelen te

laten taxerendoorhet Faunafonds en
wil de taxaties wel bekostigen.

LTONoord is daar blij mee. ,,Laten
we eerst maar eens onafhankelijk
vaststellen hoe groot de schade is,
dan kunnen we daarna altijd nog in
discussie gaan over vergoeding. Dus
toch nog even niet ploegen,want aan
zwarte grond kun je niet zien welke
schade je hebt geleden”, zegt Van
Stralen.

Enkele politieke partijen willen al
wel tot schadevergoeding overgaan.
HetCDAriep indeTweedeKamer lan-
delijk op voor geldelijke steun. De
ChristenUnie vraagt in Provinciale
Staten om speciale aandacht voor
boeren die aan agrarisch natuurbe-
heer doen en hun vergoeding kwijt-
raken als ze hun grasland opnieuw
inzaaien. Het is nog niet bekendwan-
neer het debat in Provinciale Staten
wordt gevoerd.


