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Insecten

Voorwoord

KORT NIEUWS

Nieuw zeearendjong
voorbode van mooi
seizoen in Hunzedal

In deze Golden Raand
Een eerbetoon aan insecten
Met terugwerkende kracht voel ik me weleens schuldig hoe ik in
het verleden over insecten dacht. Dat was toch vooral in termen van
hinder en overlast. Ze steken, vliegen in je ogen en houden je ’s
nachts uit de slaap. Dat soort kleine ongemakken. Het duurt daarom
even voordat je erachter komt dat het er veel minder zijn. Opeens
besef je dat er vroeger op de auto veel meer dode insecten zaten
dan nu. ’s Zomers zat de bumper en de kentekenplaat er vol mee.
In plaats van ergernis over het steeds moeten wassen van de auto,
maak je je nu zorgen waar al die insecten toch gebleven zijn. En
zou de achteruitgang van de grutto hier ook mee te maken hebben?
Gruttokuikens zijn volledig afhankelijk van insecten. Het is bekend
dat er de laatste jaren steeds minder grutto’s vliegvlug worden. Onze
eerste reactie als natuurbeheerder is dan om het weidevogelbeheer
verder te optimaliseren. Meer ruige stalmest of juist minder. Vroeger
maaien of juist later. Maar dat de oorzaak wel eens zou kunnen liggen
in het gegeven dat de insecten overal dramatisch zijn afgenomen,
dat dringt pas langzaam door. Je vraagt je af wat de oorzaak is van
deze afname. Zijn we ons landschap veel te intensief gaan gebruiken
waardoor er geen ruimte meer is voor bloemen en insecten? Of heeft
het te maken met gebruik van insecticiden?
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Noodklok voor boerenlandvlinders

De zeearenden in het Hunzedal hebben voor
het tweede achtereenvolgende jaar succesvol
gebroed. Vorig jaar is na eeuwen afwezigheid
de eerste ‘Groninger’ zeearend probleemloos
opgegroeid langs de boorden van het Zuidlaardermeer en de hoop is dat het ook dit jaar goed
gaat.
Het succes is in belangrijke mate te danken aan
de natuurontwikkeling in het Hunzedal in de
afgelopen decennia. Dat creëerde de goede
biotoop. Daarnaast paste het waterbedrijf Groningen de onderhouds- en beheerwerkzaamheden aan zodat de rustige broedplek optimaal gewaarborgd werd. Ook het waterschap Hunze en
Aa’s, jagers en agrariërs pasten hun activiteiten
aan in het belang van de zeearenden. Vorig jaar
is er om verstoring van het nest te voorkomen
een uitgebreid bewakingssysteem rondom het
nest aangelegd. Ook dit jaar is er weer een
geavanceerd camera-alarmeringssysteem dat al
meermalen zijn dienst heeft bewezen.
Het Hunzedal maakt zich sowieso weer op voor
een mooi seizoen. Vogels als de visarend, de
kluut, kemphaan en lepelaar zijn regelmatige
gasten.
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Insecten zijn niet alleen een onmisbare schakel in bijna alle
voedselketens. Ze zijn ook van een ongekende schoonheid.
Dit nummer van Golden Raand kan beschouwd worden als een
eerbetoon aan de insecten. We geven een indruk van de rijkdom aan
insecten in onze natuurgebieden en de verschillende rollen die ze
vervullen. En uiteraard staan we stil bij de vraag of de verontrustende
berichten over de afname van insecten ook op Groningen van
toepassing zijn. Ik hoop uiteraard dat u en ik geïnspireerd worden
om anders tegen insecten aan te kijken. Een beetje overlast voor lief
nemen en waar mogelijk een steentje bijdragen aan verbetering van
hun leefgebied.
Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Zeearend

Broedeiland

Broedeiland in de Eems
In de bocht van Watum, zevenhonderd
meter uit de kust in de Waddenzee heeft de
provincie Groningen een broedeiland laten
aanleggen voor noordse sterns en visdieven.
Het is een compensatie voor het wegvallen
van het broedgebied van deze sterns bij de
Eemshaven, waar de vogels eigenlijk ‘in de
weg’ zaten. De hoop is dat de vogels de weg
naar het nieuwe eiland weten te vinden. Het
drie hectare grote gebied is eigendom van
Rijkswaterstaat en de beoogd beheerder is
Natuurmonumenten. Beheerder Jacob de
Bruin vind het een mooi, maar ook spannend
initiatief. “Het is het eerste broedeiland dat
we in de zee hebben aangelegd. Het is wel
gefixeerd in de ondergrond maar we hopen
ook dat de dynamiek van de zee er invloed
op blijft hebben. Zo is het de bedoeling
dat het eiland met stormvloed een paar
keer per jaar overstroomt. Dat voorkomt
de groei van vegetatie en scheelt dus in
onderhoud. Ook ben ik heel benieuwd of
de sterns het broedeiland daadwerkelijk
weten te vinden.” Een reële zorg, aldus

Libelle
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Silvan Puijman, natuurbeheerder van Het
Groninger Landschap en beheerder van
twee buitendijkse broedeilanden bij Oterdum
en de Punt van Reide. “De noordse stern
broedt wel op de Punt, maar niet bij Oterdum.
Waarom ze wel kiezen voor de ene plek en
niet voor de andere blijft gissen. Ze zijn erg
honkvast dus er gaat wel wat tijd overheen
voordat ze verhuizen. De broedeilanden
doen het in ieder geval ook goed voor
kokmeeuw, visdief en kleine plevier dus
succesvol zijn ze zeker.”
Volgens Jacob de Bruin heeft het nieuwe eiland alles om het een succes te laten worden.
“Maar ik ben heel benieuwd hoe het er over
pakweg vijf jaar bij ligt, dus hoe het zich de
komende jaren houdt. Eén hectare van het
nieuwe eiland wordt afgerasterd om te voorkomen dat rovers als bijvoorbeeld de vos het
broedgebied met laag water een bezoekje
brengt. Dat was de wens van SOVON. Het is
een test. Ik vraag me af of de vos wel die 700
meter buitengaats gaat, maar we zullen het
volgen. Als dit project slaagt is dat prachtig.”

Historische
‘beurtvaarten’ over
Reitdiep

Het Groninger Landschap beheert inmiddels
8208 hectare natuur en cultuurhistorische
landschapselementen in de provincie
Groningen. Daarnaast bezit de stichting
35 monumenten waaronder molens, borgen
en boerderijen. We willen de toekomst van
die eigendommen blijvend veilig stellen.
Het afgelopen jaar zijn er ook veel nieuwe
ontwikkelingen en hoogtepunten geweest
die in het jaarverslag zijn opgenomen.
Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag vinden
op onze website:
www.groningerlandschap.nl/wat-wij-doen/
publicaties/

Gedeputeerde Henk Staghouwer bevestigt het laatste onderdeel van de expositie met hulp van Marco
Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Bezoekerscentrum Reitdiep
vernieuwd
Het vernieuwde bezoekerscentrum Reitdiep
in Noorderhogebrug is na een herinrichting weer toegankelijk voor het publiek. De
expositie is compleet vernieuwd waarbij twee
thema’s centraal staan: de weidevogels en de
voormalige getijderivier de Hunze.
Op de vloer is de meanderende Hunze
aangebracht. Het doel van de expositie is om
bezoekers mee te nemen in de kwetsbare
wereld van de weidevogels. Duidelijk wordt
gemaakt wat de inzet van Het Groninger
Landschap is om het leefklimaat van de
weidevogels te verbeteren. De grutto, boeg-

beeld van het weidevogelbeheer, staat daarin
centraal. Daarnaast wordt het verhaal van de
Hunze verteld, welke meanders nog zichtbaar
zijn en welke toekomstmogelijkheden er zijn.
De vernieuwing is mede mogelijk gemaakt
door steun van de Nationale Postcode Loterij
en het Bettie Wiegmanfonds.
Het bezoekerscentrum aan de Wolddijk
103in Groningen is op zaterdag en zondag
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Actuele
openingstijden zijn te vinden op
www.groningerlandschap.nl

Groninger scheurkalender zoekt
naar wat mensen raakt in Groningen
Er wordt inmiddels hard gewerkt om de
scheurkalender voor 2019 te maken. Achttien
maatschappelijk betrokken organisaties en
instellingen in Groningen, waaronder Het
Groninger Landschap roepen mensen op die
zich aangesproken voelen door de vraag:
“Wat beweegt jou in Groningen, wat raakt
je of maakt je blij?” om persoonlijke foto’s,

tekeningen of een gedicht in te sturen via
www.groningerscheurkalender.nl
Inzenders kunnen via een venster op de
site zelf bepalen hoe hun bijdrage geplaatst
wordt.
Deelname kan tot half augustus 2018. Half
oktober is de scheurkalender voor 2019 dan
klaar.
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Ook dit jaar vaart de historische garnalenkotter
ZK4 weer de Beurtvaart over het idyllische Reitdiep. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het
Visserijmuseum Zoutkamp en Het Groninger
Landschap organiseren twaalf mooie dagtochten waarin cultuur, historie en natuur worden
gecombineerd, met halverwege de dag een
lunch in Café Hammingh aan het Reitdiep. Op
zaterdag vertrekt de Beurtvaart in Zoutkamp,
op zondag in Groningen. Aan het begin en eind
van de dag kunt u het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen en het Visserijmuseum
te Zoutkamp bezoeken. Een taxi brengt u terug
naar de opstapplaats.
Het Reitdiepgebied behoort tot de oudste
cultuurlandschappen van Europa. De sterk
meanderende rivier de Hunze (nu Reitdiep)
verbond Groningen met de zee.
Zaterdag
Van Zoutkamp naar Groningen
Datum: Zaterdag 26 mei, 30 juni, 14 juli,
4 augustus, 1 en 22 september
Tijd: 8.45-17.45 uur
Locatie: Visserijmuseum, Reitdiepskade 11,
Zoutkamp
Taxivervoer terug naar Zoutkamp
€ 60,– per persoon inclusief koffie en lunch
Zondag
Van Groningen naar Zoutkamp
Datum: Zondag 27 mei, 1 en 15 juli, 5 augustus
en 2 en 23 september
Tijd: 9.00-17.45 uur
Locatie: Noordelijk Scheepvaartmuseum,
Brugstraat 24, Groningen
Taxivervoer terug naar Groningen
€ 60,– per persoon inclusief koffie en lunch
Deelname-informatie
Mail voor informatie en aanmelden naar
j.zoethout@noordelijkscheepvaartmuseum.nl
of bel 050-312 22 02
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Jaarverslag 2017:
Het verschil maken

Groninger Molenweekend:
10 en 11 juni

Molen Fram
in Woltersum

Zeehondenkijkwand
staat er weer
Vanaf eind mei arriveerden de eerste zee
honden die bij de Punt van Reide hun jongen
krijgen. Al een aantal jaren plaatst Het Groninger
Landschap samen met het Zeehondencentrum
Pieterburen op de dijk bij de Punt van Reide
een speciale houten afscheiding, waarachter
bezoekers de zeehonden en hun jongen kunnen
bekijken zonder ze te verstoren.
In de Dollard verblijven zo’n 300 zeehonden
en een derde ervan ligt in het voorjaar en
zomermaanden geregeld langs de kust bij de
Punt van Reide. Het afgelopen jaar trok de
zeehondenkijkwand zo’n 35.000 bezoekers.
In de herfst, bij de start van het stormseizoen
wordt de kijkwandweer verwijderd. De meeste
zeehonden zijn dan al weer verdwenen.

Alle molens van Het Groninger Landschap
doen in het weekend van 10 en 11 juni
mee aan het Groninger Molenweekend. De
molens zijn voor het publiek geopend en
behalve rondleidingen en exposities zijn er
ook speciale activiteiten rond het thema van
dit jaar: Beestenboel! Zo organiseert molen
Hollands Welvaart in Mensingeweer een fotowedstrijd met het thema: ‘Een beestachtig
leuke molenfoto’ en De Nieberter molen organiseert een speurtocht voor volwassenen
en kinderen naar beesten in de molen.
Het thema is mede gekozen omdat veel elementen in de molens dierennamen hebben
zoals ezel, hondsoor, spreeuwenplank, mol,
paard, zwaanijzer, vissenbek en wolfsdak.
Ook heeft een aantal molens dierennamen
zoals De Leeuw (Zeerijp), de Stormvogel
(Loppersum) en De Zwaluw (Zuurdijk).
In totaal doen ruim 90 molens in de provincie
mee aan het molenweekend. Bij voldoende
wind draaien de molens. Een actueel overzicht van deelnemende molens staat op:
www.groningermolenhuis.nl
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Het Groninger Molengilde zoekt nog molenaars, om elke molen in de provincie goed te
kunnen bezetten. Geïnteresseerden kunnen
hiervoor contact opnemen met Siemie
Zandvliet: s.zandvliet@groningerlandschap.nl

De Zwaluw
in Zuurdijk

Tekst Rogier Verhagen Fotografie Artemisia Photography, Gerrit Kiekebos, Geert Job Sevink, Omke Oudeman
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Insectenrijkdom in Groningen
UITHUIZEN

ULRUM
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APPINGEDAM
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Witvlekspikkelspanner

BEDUM
TEN BOER
GRIJPSKERK

Nachtvlinders

ZUIDHORN

Als je denkt dat dagvlinders mooi zijn: bekijk de nachtvlinders dan eens goed! Uiterst kleurrijk, prachtige vleugeltekening en geweldige namen zoals de huismoeder,
rood weeskind, de peper en zoutvlinder, de witte tijger,
de appeltak en groot avondrood. Ga gewoon eens mee
met een nachtvlinderexcursie zoals vrijwilligers van Het
Groninger Landschap die af en toe organiseren. Check de
website voor de data!

GRONINGEN

Wilde bijen en hommels

GROOTEGAST

Zonder bijen en hommels sterft de mensheid uit, wordt
wel eens gezegd. Feit is dat bijen als natuurlijke bestuivers cruciaal zijn in de kringloop van leven. Nederland telt
sowieso al 359 verschillende soorten wilde bijen en 29
soorten hommels. Juist door de variatie in landschaps
typen herbergt Groningen veel soorten waaronder heel
bijzondere, zoals de schorzijdebij. Dit beestje leeft alleen
op de kwelders en is afhankelijk van de zeeaster. Verdwijnt dat plantje, dan is ook de bij weg.

HAREN
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HOOGEZAND

WINSCHOTEN

MARUM
VEENDAM

OUDE PEKELA

BOURTANGE
STADSKANAAL
SELLINGEN

Groene glazenmaker
TER APEL

Libellen en juffers
Het is een plezier om naar te kijken: de kleine helikopters,
ronkend vlak boven water of cruisend door je achtertuin.
En nuttig? Jazeker! Het zijn rovers die onder water de
larven van andere insecten opeten en boven water zijn
ze zelf weer de voedselbron van veel andere dieren.
Bovendien is de libel een teken dat de sloot gezond is!
Nederland telt ruim 70 soorten maar dat aantal schommelt, mede door de klimaatveranderingen. Van de
zeldzame groene glazenmaker zijn juist in onze provincie
nog gezonde populaties te vinden, mede door uitgekiend natuurbeheer. De sloten rond het Leekstermeer
herbergen enorme aantallen groene glazenmakers maar
de soort wordt inmiddels ook gespot in schone, met krabbenscheer gevulde vijvers in de stad Groningen.
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Bruine vuurvlinder

Vlinders
Het voorjaar begint pas echt als de eerste citroenvlinder
zich meldt in de tuin of het vrolijke oranjetipje langs de
struiken dartelt. In de loop van het jaar melden zich tientallen soorten in de tuin, langs wegbermen en in bossen.
Maar elke vlinder is kwetsbaar en is veelal afhankelijk van
speciale ‘waardplanten’ om eitjes op af te zetten. Groningen is rijk aan een grote diversiteit aan vlindersoorten en
dat komt vooral door de verschillende landschapstypen
die onze provincie rijk is. De zandgronden rond Bourtange bijvoorbeeld bieden ruimte aan zeldzame vlinders als
de bruine vuurvlinder.

Pyamazweefvlieg

Zweefvliegen
Sommige soorten lijken op wespen, maar zijn het niet.
Van die mooie kleine, in de lucht stilhangende insecten.
Nederland telt er 363 verschillende soorten van. Ze leven
volledig van nectar en stuifmeel. De volwassen exemplaren dan. De larven zijn op een andere manier zeer nuttig.
Die eten luizen of afval.
7

Tekst Rogier Verhagen Fotografie Omke Oudeman, Wankja Ferguson, Christophe Brochard, Artemisia Photograpy, Jeroen Schoondergang

Schorzijdebij

opruimers en wegvoorbereiders. In de bodem zijn insecten en andere
kleine diertjes, zoals springstaarten en mijten, van levensbelang voor
het gezond houden van de bodem. Ze breken afval af tot steeds
kleinere brokjes, waarna bacteriën er mineralen uit vrij kunnen maken.
Dat helpt de bodem geschikt te maken voor plantengroei en dus voor
het telen van veel soorten gewassen.”
Die ‘bodemactiviteiten’ zijn volgens Koomen in Groningen en de rest
van Nederland in gevaar door de intensieve landbouw. “Omdat de ammoniakuitstoot aan strikte regels is gebonden, wordt mest praktisch
niet uitgereden, maar geïnjecteerd. Daarmee vergiftig je de leefomgeving van een heel ondergronds ecosysteem van insecten en andere
kleine dieren.”
Ook de monocultuur van eindeloze, tot op de centimeter gemaaide
graslanden, zijn insectenliefhebber Koomen een doorn in het oog.
“Na de ruilverkaveling zijn afscheidingen, bosjes en akkerranden
verdwenen in het landschap. Die plekken zijn onontbeerlijk voor een
gezonde insectenpopulatie. Kleine aanpassingen in het landschap
kunnen grote gevolgen hebben. Je moet je realiseren dat insecten
anders tegen de wereld aankijken dan de mens, andere grote zoogdieren en vogels. Een veld of een bos is waarschijnlijk een volledig abstract begrip voor een insect. Hun leven speelt zich af op een verrotte
boomstronk, in een plasje, in een aardkluit of in een stukje hoog gras.
Insecten hebben baat bij een wat slordig onderhouden, gevarieerd
landschap.”

Insecten zijn fascinerend
Er zijn ruim een miljoen bekende soorten insecten, toch weten we
er ontzettend weinig van. Afgezien van die lastig zoemende vlieg,
of bijtende mug, zijn we ons in dagelijkse leven nauwelijks bewust
van hun bestaan. En dat is een probleem, vindt entomoloog Peter
Koomen. “Deze kleine diertjes zijn van reusachtig belang voor al het
leven op aarde.”

Peter Koomen

Hij heeft het wat moeilijk met de termen ‘nuttig’ en ‘schadelijk’ als je
het over insecten hebt. Peter Koomen, voorzitter van de Nederlandse
Entomologische Vereniging, vindt deze termen een blijk van schromelijke zelfoverschatting van de mens en een gebrek aan respect voor
een groep dieren die al ruim 300.000.000 jaar in de huidige vorm op
aarde is. “Als je de geschiedenis van het leven op aarde bekijkt, zou
je wel kunnen zeggen dat de aarde de insecten toebehoort. Insecten
hebben zich aan de meest extreme omstandigheden aangepast en
kunnen overleven. Dat wij last of nut van een insect hebben is voor
die groep van geen enkel belang.”
Koomen vindt het onbegrijpelijk dat er onder dieren- en natuurliefhebbers zo weinig interesse is voor insecten. “Organisaties die zich
bijvoorbeeld met vogels bezighouden hebben niet te klagen over
ledenaantallen en vrijwilligers voor monitoring. Insectenverenigingen
hebben dat wel, misschien met uitzondering van de Vlinderstichting.
Gelukkig krijgen zij bij hun vlindertellingen nog aardig wat mensen op
de been. En dan te bedenken dat er in Nederland zo’n 250 soorten
broedvogels zijn en ruim 22.000 bekende insectensoorten.”
Koomen weet nog wel een voorbeeld om het imagoprobleem van
insecten te illustreren “Er zijn op de wereld zo’n 14.000 bekende
mierensoorten. Wereldwijd zijn er slechts 500 mensen die zich serieus
met mieren bezighouden. Dat is toch onbegrijpelijk? Er wordt wereldwijd veel te weinig onderzoek gedaan naar insecten.”
Om zijn zorg over de gebrekkige maatschappelijke interesse voor insecten nóg duidelijker te maken, pakt hij een kartonnetje met melk uit
zijn tas. “Op de verpakking is een plaatje van een vlinder gezet. Waarschijnlijk om aan te geven dat de melk van ecologisch verantwoorde
weidebouw komt. Maar de vlinder op het plaatje is een blauwe
morpho, een soort die alleen in Midden- en Zuid-Amerika voorkomt.
Bovendien ontbreekt het onderlijfje. Ze hebben dus een foto gemaakt
van een willekeurige opgeprikte vlinder uit een verzameling. Het geeft
aan hoe weinig mensen weten over insecten.”

Herken een insect
Niet alle kleine beestjes zijn insecten. Het is echter vrij eenvoudig
een insect te onderscheiden van bijvoorbeeld spinnen, mijten en
duizendpoten. Lijf en poten zijn een belangrijke gemene deler,
legt Peter Koomen uit. “Ieder insect heeft een kop, een romp of
thorax en een achterlijf. Ze hebben zes poten, voelsprieten en als
ze vliegen, vier vleugels. Bij vliegen en muggen zijn echter maar
twee vleugels te zien. Het achterste stel vleugels is bij die soorten
veranderd in kleine knotsjes die het insect gebruikt voor balans.
Bijen lijken vaak ook maar twee vleugels te hebben, maar dat
komt doordat de achtervleugel met een rij haakjes aan een randje
van de voorvleugel vast zit. Dat is een voorbeeld van hoe flexibel
insecten zijn geëvolueerd.”
Entomologen delen insecten in drie hoofdgroepen in:
• Insecten met een popstadium: deze insecten beginnen hun
leven als larve, verpoppen zich en komen na een volledige
metamorfose uit de pop. Vlinders, kevers en vliegen zijn hier
voorbeelden van.
• Insecten die hun leven beginnen als kleine versies van het volwassen insect. Gedurende hun leven vervellen ze verschillende
keren, tot zij hun volwassen formaat bereiken. Sprinkhanen,
wantsen en oorwurmen vallen onder deze groep.
• Overige insecten: hieronder vallen libellen en eendagsvliegen,
die hun larvestadium onder water doorbrengen tot ze in één
keer vervellen tot een vliegend insect.

Planteneters, jagers en opruimers
De zichtbare insecten komen er qua aandacht al bekaaid vanaf. Maar
dat is nog niets in vergelijking met insecten die uit het zicht, onder
de grond leven. Zonder die insecten valt het ecosysteem in duigen,
legt Koomen uit. “Onder de insecten vindt je jagers, planteneters,

Het totale gewicht van alle insecten op aarde is meer dan tien
keer zoveel als het totale gewicht van alle mensen.

Schorzijdebijen
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Naar een platteland mét insecten

De planten op de kwelder trekken een eigen insectenpopulatie aan,
waarvan veel soorten nergens anders voorkomen. Zo leven er tussen
het slijkgras en de zeeaster kleine vlindersoorten, cicades, wansten,
luizen, motten en zelfs een bijensoort, de schorzijdebij, die van de
zeeaster afhankelijk is.
En niet alleen op de begroeiing, maar ook onder de grond is van alles
te vinden, weet Koomen. Een expeditie naar de kwelders boven Pieterburen leverde een verrassend resultaat op met aardig wat soorten.
“Zo vonden we de kortschildkever Bledius spectabilis, die zo obscuur
is dat er geen Nederlandse naam voor bestaat. Het achterlijf van dit
kevertje steekt grotendeels onder de rode dekschildjes uit.
Dit kevertje leeft alleen in zoutmoerassen. De vrouwtjes graven daar
verticale gangetjes in de grond, van waaruit horizontale zijgangetjes
gegraven worden. In elk gangetje leggen ze een ei. Het vrouwtje blijft
in de hoofdtunnel de eieren bewaken en sluit bij vloed/overstroming
de ingang af met modder. Eieren en uitgekomen larven worden door
het vrouwtje ook bewaakt tegen rovers en sluipwespen. Het is een
heel apart beestje met een bijzondere levenswijze. Hij gaat daar zijn
gang zonder dat iemand iets over hem weet. En jammer genoeg is dat
met veel insecten het geval.”

Effect klimaatverandering op
insectenstand

De klimaatverandering krijgt vat op de Groningse insecten. Winters
worden warmer, lentes beginnen eerder en zomers worden droger
en natter. Insecten reageren hierop. Eén van de gevolgen van warmere lentes: een vervroegde rupsenpiek. Rupsen komen eerder uit,
waardoor rupsenetende trekvogels naast het net vissen. Na een lange reis uit het noorden komen de vogels te laat aan om de rupsen
te verorberen. Onder meer bonte vliegenvangers zijn de klos, maar
ook zangers, zoals tjiftjaf en fitis hebben er last van.
De klimaatverandering verandert de Groningse insectenstand.
Veel libellen en vlinders houden gelukkig van warmte. Ze reageren
positief op een hogere temperatuur. Nieuwkomer is onder meer de
wespspin die snel oprukt vanuit het zuiden. Bij de nieuwkomers zitten ook ongewenste exoten. Zo gedijen bepaalde lieveheersbeestjes, die gebruikt worden voor biologische bestrijding in kassen, ook
goed buiten de glastuinbouw. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden
nemen ze onze inheemse insecten te grazen.

Kortschildkever

Vlindervleugels en e-readers
Uitvinders en wetenschappers hebben regelmatig insecten en
spinnen gebruikt als inspiratie voor grote uitvindingen. Een paar
voorbeelden.
De beroemde luchtvaartpionier Igor Sikorsky vond inspiratie in de
libel, bij het uitvinden van de helikopter. Deze insectengroep kan
namelijk vooruit en achteruit vliegen en zelfs doodstil in de lucht
hangen. Libellen doen dit door hun vier vleugels onafhankelijk van
elkaar te bewegen.
Een proteïnesoort in de gewrichten van de vlo stond aan de basis
voor de ontwikkeling van een uitermate soepele rubbersoort.
Mede door deze eiwitsoort lukt het dit kleine insect om enorme
sprongen te maken.
Vlindervleugels hebben als inspiratie gediend voor het scherm
van e-readers. De vleugels van de blauwe morpho geven een
fel blauw glans af. De kleur komt niet van pigment, maar door
reflectie van het licht op de vleugelschubben. Dit principe stelde
ingenieurs in staat om de onverlichte schermen te maken die in
veel e-readers worden gebruikt.

Hoe klein hun omgeving ook is, insecten hebben vaak zeer specifieke
wensen. Koomen: “Veel vlinder-, bijen en zweefvliegsoorten zijn voor
hun voortbestaan afhankelijk van één plantensoort. Dat is handig als
je de enige soort bent die van die plant kan eten zonder er last van te
krijgen: je hebt dan het rijk alleen. Het is minder handig wanneer die
ene soort plant verdwijnt. Dat is een erg belangrijk gegeven als je een
insectensoort in je omgeving wilt behouden.”
Kwelderkever
Het Groninger landschap herbergt een aantal bijzondere insectensoorten. Volgens Koomen zijn vooral de insecten die het hoge
noorden van de provincie bewonen, typisch voor de provincie. “Het
kwelderlandschap vindt je eigenlijk alleen maar in Noord-Nederland.
Groepen insecten hebben zich gespecialiseerd in het zilte en schijnbaar onherbergzame milieu.”
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Wespspin

De insecten verdwijnen. Dramatisch, noemt Raymond Klaassen,
onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, de afname van insecten
op het platteland. In hun vrije val nemen ze weidevogels, akkervogels,
vleermuizen en andere insecteneters mee. De teloorgang maakt Klaassen
strijdbaar. Samen met landbouwers en natuurorganisaties strijdt hij voor
een rijk insectenleven. Het Groninger Landschap helpt mee.
Kleine vos

Niet alleen de vliegende insecten baren zorgen, ook het bodemleven.
Regenwormen, mijten, insecten, duizendpoten: het leven in de Nederlandse bodem verarmt. Landbouwgronden raken hierdoor uitgeput.

Het gaat slecht met de insecten. Daar kan niemand meer omheen.
De schok was groot, toen afgelopen najaar een Duits onderzoek
verscheen: in dertig jaar tijd bleek 76 procent van de biomassa aan
vliegende insecten verdwenen. De media sprong erop. De Britse krant
The Guardian sprak zelfs over ‘een ecologisch Armageddon’. Het
bericht ‘Vroeger zaten de autoruiten vol met insecten. Nu niet meer’
kreeg op Twitter veel bijval. Vlak na het alarmerende nieuws kwam
het tegengeluid. Het zou meevallen, de cijfers klopten niet. Voor hen
heeft Klaassen slecht nieuws. “Het klopt absoluut. Laten we daar geen
doekjes om winden. Andere onderzoeken laten dezelfde dalende
trend zien. Probleem is wel, dat we weinig data hebben, nagenoeg
geen lange tijdreeksen. Dat maakt het Duitse onderzoek zo uniek.”

Insecteneters
Voor Klaassen kwam het bericht niet als een verrassing. Als vogelaar
zag hij de gevolgen door zijn verrekijker. Insecteneters gelden als ‘kanaries in de koolmijn’. Zoals mijnwerkers vroeger kanaries meenamen
om te waarschuwen tegen giftige gassen, zo verklappen veldleeuweriken en gele kwikstaarten de dalende insectenstand. De trend is
glashelder. “Nagenoeg alle insecteneters zitten zwaar in de verdrukking. Veldleeuweriken zijn met maar liefst 85 procent afgenomen en
11

Natuur als bondgenoot
Te laat is het niet. Rijke akkernatuur kán, zo laten koploper-boeren
zien. Komt Klaassen op hun erven, dan fleurt hij op. “Het barst er van
het leven. Pak je een hand grond, dan wemelt het van de duizendpoten, regenwormen en mijten. De akkerranden staan in bloei en
zoemen van de insecten. Zo hoort het.” Dergelijke natuurparels zijn
nog schaars in Groningen. Ze vragen een andere manier van boeren.
Natuurinclusief boeren, noemt Klaassen het. Oftewel: minder spuiten,
meer variatie, bloemen en kruiden.
Boeren zien natuur nog vaak als bedreiging, vindt Klaassen, terwijl
het een bondgenoot kan zijn. “Insecten kunnen boeren helpen.
Natuurlijke bestrijders blijken uitermate effectief tegen plaaginsecten
als bladluizen en aaltjes.” Kies niet voor gif, adviseert hij, maar voor
gaasvliegen, lieveheersbeestjes en sluipwespen. Boeren kunnen
deze helpers aantrekken met kruidenrijke graslanden. Van minder
spuitbeurten profiteren niet alleen de insecten, het bespaart de boer
ook geld. Hét bewijs dat de aanpak werkt: natuurgebieden. “Daar zie
je nooit grootschalige uitbraken van bladluizen. Natuurlijke bestrijders
houden ze tegen.”
Duurzaamste provincie
Klaassen ziet voor Groningen een glorieuze toekomst als groene
Graanrepubliek. Onze provincie – vroeger als Graanrepubliek koploper in de akkerbouw – neemt op het ogenblik het voortouw bij het
lanceren van natuurinclusieve landbouw. “De provincie Groningen wil
de duurzaamste provincie van Nederland zijn. We slaan de handen
ineen om de landbouw te verduurzamen. Diverse proeven met natuurvriendelijke strategieën gaan van start. Denk aan concepten als
akkerranden, vogelakkers en ‘niet-kerende grondbewerking’.” Bij dat
laatste concept blijft de ploeg in de schuur. De grond wordt op een
andere wijze zaaiklaar gemaakt. Het concept lijkt het bodemleven
sterk te bevorderen.
Klaassen kijkt reikhalzend naar de Westeresch, waar afgelopen voorjaar een proef van start ging. De gronden zijn van Staatsbosbeheer, de
Werkgroep Grauwe Kiekendief bedacht het bouwplan. “Daar ligt het
meest natuurinclusieve concept, dat we nu kunnen bedenken. De es
is opgedeeld in veertig kleine akkers, allemaal in stroken. Echt super
kleinschalig. Meerdere gewassen zijn ingezaaid, waaronder boekweit.
Er wordt gewerkt met natuurlijke bestrijding van plaaginsecten, dus
zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Als universiteit monitoren we
het project. Ik ben benieuwd. We hopen op hoogwaardige akkernatuur.”

 achelen verder achteruit. De populatie gele kwikstaarten is sinds
k
de jaren zestig meer dan gehalveerd.” Klaassen somt een waslijst
slachtoffers op van de insectenafname, zoals de boerenzwaluw en
talloze soorten vleermuizen en weidevogels. “Dat het slecht gaat met
de grutto, komt mede door een gebrek aan insecten. Hun jongen eten
insecten.”
De teloorgang vindt hij verschrikkelijk. “Ik ben een vogelliefhebber.
Zonder insecten, geen vogels. Een platteland zonder natuur stemt
mij somber. Ongelooflijk dat het ons gelukt is om al dat leven uit het
platteland te verdrijven. Niemand trok aan de noodrem, terwijl velen
wisten dat de biodiversiteit op het platteland verarmde.”
Deltaplan
Gelukkig bespeurt Klaassen een kentering. Het Duitse onderzoek is –
hopelijk – de druppel die de emmer doet overlopen. Ook bij ecologen.
“Na deze zoveelste alarmerende studie trokken we afgelopen najaar
aan de bel. Er moet echt iets gebeuren, anders is het te laat. Maar we
kunnen het niet alleen. Ook de landbouw erkent de achteruitgang.”
Het tot leven wekken van het platteland is een immense opgave. De
gedeelde bezorgdheid van ecologen, boeren en natuurbeschermers
mondt op het ogenblik uit in een ‘Deltaplan Biodiversiteit’. “We zijn in
gesprek. Landbouwers, natuurbeschermers en wetenschappers zitten
samen om tafel. Met elkaar zoeken we naar kansen om de biodiversiteit op het platteland terug te brengen.”
Eerste opdracht: het scherp krijgen van de oorzaken. Klaassen ziet
parallellen met de veranderingen op het platteland. Hij noemt de
overbemesting en de schaalvergroting van de landbouw, waardoor
heggen, bloemrijke akkerranden, zandpaden en oude gewassen zijn
verdwenen. Wat rest, zijn immense monoculturen. Efficiënte, hoogproductieve gewassen, zonder enige biodiversiteit. Andere boosdoener:
bestrijdingsmiddelen. Gif en insecten gaan slecht samen. Middelen
als DDT – insectenkillers bij uitstek – zijn intussen verboden, maar de
nieuwste loot, de neonicotinoïden, baart Klaassen ernstig zorgen. “Op
zich lijkt het slim: in plaats van gif te spuiten, behandelen ze de zaden
van gewassen. De plant die groeit, is dan giftig. Probleem is: het werkt
te goed, waardoor insecten vergiftigd raken. Over het hele land, ook
de Nederlandse natuur, ligt inmiddels een gifdeken.”

Midwolder Bouwten
Het Groninger Landschap helpt mee. In Midwolda, aan de oostzijde
van het Landgoed Ennemaborg, ligt de Midwolder Bouwten, een blok
van zeventig hectare bouwland. Het gebied gaat dienen als proeftuin
om akkerbouw te combineren met biodiversiteit. “Het Groninger Landschap wil daar het oorspronkelijke bouwplan herstellen. Het terrein
heeft veel potentie. Met een variatie aan gewassen, bloemrijke akkerranden en heggen wordt het een supermooi gebied. Dan ontstaat er
akkernatuur, rijk aan insecten, regenwormen en akkervogels.” Kers op
de taart zou de grauwe klauwier zijn, een vogel die grote insecten eet.
Zijn gevangen insecten prikt hij op stekels van struiken of prikkeldraad. “De grauwe klauwier zie ik als een ambassadeur voor hoogwaardige akkernatuur. Ik verwacht hem zeker terug”, aldus Klaassen.
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Wie ze ’s zomers ziet, klaart vanzelf op: de graanakkers met aan de
rand knalrode klaprozen, blauwe korenbloem en witte margrieten.
Prachtig zijn ze. Ze maken het Groningse landschap een stuk kleurrijker. Zo’n akkerrand heet een FAB-rand, waarbij FAB staat voor
Functionele AgroBiodiversiteit. De bloemrijke randen trekken insecten
aan. Het zoemt er volop. In Groningen kiezen talloze akkerbouwers
voor bloeiende randen langs akkers. Raymond Klaassen, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt de randen prachtig om
te zien, maar plaatst wel een kanttekening. “In veel FAB-randen zie
je met name mobiele insecten, zoals zweefvliegen en hommels. De
insectenrijkdom valt verder tegen. Dat komt omdat de randen slechts
voor één jaar worden aangelegd, ze onvoldoende breed zijn en de
verkeerde bloemenmengsels zijn ingezaaid. Bovendien: wintertarwe
en aardappelen hebben helemaal geen bestuivers nodig.”

Waterinsecten in de lift
Waar de insecten op het platteland onder druk staan, gaat het
juist goed met de insecten onder water. De reden: schoner water.
“De afgelopen decennia is de waterkwaliteit sterk verbeterd”, legt
onderzoeker Raymond Klaassen uit. Het waterleven profiteert. In
menig sloot en plas krioelt het weer van de waterpissebedden,
bootsmannetjes en andere waterdieren. Ook waterplanten doen
het goed. Als voorbeeld noemt Klaassen krabbenscheer, een groene waterplant met langwerpige stekelige bladeren. “Het areaal
krabbenscheer neemt de laatste jaren toe. Groene glazenmakers,
een libellensoort, is afhankelijk van krabbenscheer. De larven leven tussen de bladeren van de plant. Door de toename van krabbenscheer zie je ook meer groene glazenmakers.” In de Lettelberterpetten, eigendom van Het Groninger Landschap, zit één van de
grootste populaties groene glazenmakers van Groningen. Met een
uitgekiend beheer, speciaal gericht op krabbenscheer, weet Het
Groninger Landschap de populatie langzaam uit te breiden.

Groene glazenmaker
in krabbenscheer
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Raymond
Klaassen

Insectenrijkdom van FAB-randen

HANNEKE KAPPEN

COLUMN

Kom naar Het Groninger Landschap

Hunzefestival
Zaterdag 23 en zondag 24 juni
Van 11.00 uur tot 17.00 uur
Waterbeestjes vangen, braakballen pluizen, haaientanden zoeken, en insectenhotels maken: er
is weer van alles te doen tijdens het Hunzefestival op zaterdag 23 en zondag 24 juni, bij het
Bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug.
Het bezoekerscentrum heeft een nieuwe indeling en tijdens het festival openen we het Nieuwe
Zeven-sloten-tegelijk-pad! Dat wil je niet missen!
Stoer, avontuurlijk en actie. Dat heeft het Hunzefestival te bieden. Overleven in de natuur door
je eigen brood te bakken, over touwbruggen te lopen en door dieren in het donker te herkennen? Een weekend met veel natuurplezier en spannende activiteiten.
Jullie komen toch ook?! En neem je vrienden en ouders mee.
Een greep uit de vele natuur-activiteiten tijdens het Hunzefestival:
• zie een imker aan het werk
• vis waterbeesten uit de sloot
met zijn bijenvolk
• uilenballen uitpluizen en
zie wat de uil gegeten heeft
• ontdek de nachtdierentent
• vind de fossiele haaientanden
• bewonder de biggetjes
• bak je eigen brood
• priegelen met lege larvehuidjes
• melk de nepkoe
• ga slootje springen met Scouting
• struin over de culturele markt
(neem droge kleren mee!)
met streekproducten
• en nog veel meer …
Meer informatie
Bezoekerscentrum Reitdiep ligt aan de Wolddijk 103 in Noorderhoogebrug, vlakbij de stad
Groningen.
Kijk voor meer informatie over Het Groninger Landschap op www.groningerlandschap.nl.
Honden zijn i.v.m. het aanwezig vee niet toegestaan
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Insecten hebben het zwaar en dat moet snel veranderen, anders komt het niet goed met ons.
Het Groninger Landschap doet er alles aan om haar gebieden zo te beheren dat die beestjes
zich er thuis voelen. Maar ook op kleinere schaal kunnen we iets voor insecten doen. In onze
eigen tuin bijvoorbeeld.
Onlangs leerde ik kunstenaar en tuinontwerper Ton ter Linden en zijn partner fotograaf Gert
Tabak kennen. Ik mocht Ton interviewen tijdens de Noordelijke Kwekerijdagen bij Folz in
Meeden. Ter Linden geldt als een van de meest invloedrijke tuinontwerpers van Nederland. Zo
creëerde hij in Ruinen een paradijselijke tuin van internationale allure: De Tuinen van Ton ter
Linden.
In 1971 was op die plek slechts een kaal stuk land te zien met een vervallen boerderij erop en
één oude appelboom. Ton: “Ik weet nog goed hoe ik in de appelboom klom en naar het troosteloze terrein beneden mij keek. Maar de appelboom stond vol in bloei en ik werd omgeven
door het gezoem van honderden bijen die zich verlustigden aan de honing in de bloesem.”
Hij zag meteen mogelijkheden om van het braakliggende stuk grond een droomtuin te maken.
Ton is nu 83 jaar oud en nog net zo geestdriftig als die jonge kerel van toen. Hij kan mooi
vertellen. Over het ‘weven’ van hoge en lage planten (zijn specialiteit), over ongewone
bloemencombinaties, over de wind in zijn siergrassen, over de bijen en de vlinders. Over zijn
onophoudelijke verlangen tuinen te creëren met een natuurlijke, ongedwongen schoonheid en
uitstraling alsof moeder natuur zelf het zo had ontworpen.
Hij vertelt ook over de rozentuin die hij in de beginjaren aanlegde. Op een dag ontdekte hij dat
een van de rozenstruiken onder de luizen zat. Uit oude gewoonte spoot hij bestrijdingsmiddel op de struik. En zag tot zijn afschuw hoe een spinnetje dat bezig was een prachtig web te
maken stuiptrekkend op een blad neerviel en een langzame gruwelijke dood stierf.
Het drama maakte zoveel indruk op Ton dat hij die dag besloot om nooit meer gif te gebruiken.
Ecologisch tuinieren werd het vanaf toen. Met insecten als zijn belangrijkste bondgenoten. In
zijn handen geen schep, maar een dunne aspergesteker om de bodem zo min mogelijk te
verstoren.
“Het allerliefst had ik zelf kleine vleugeltjes gehad. Dan zou ik de grond helemaal niet meer
hoeven aan te raken.”
Het had hem vast heel goed gestaan.
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Bevlogen

Vergeleken met de landbouw vormen natuurgebieden een waar
paradijs voor insecten. Nectar, stuifmeel en nestplekken in overvloed.
Overal bloemen, wilgen en struiken. Het Groninger Landschap streeft
naar insectenrijke natuur.

Snuitkevers

en struiken. Speciaal voor insecten kregen de
houtsingels bij het Iwema Steenhuis recent
meer ruimte. Bijna zeven kilometer raster –
prikkeldraad dat veelal vlak langs de boom
was bevestigd – is anderhalve meter verplaatst. De extra ruimte biedt plek voor een
gevarieerde struik- en kruidlaag. Insecten
zullen ervan profiteren.”
Kuikenland
Jonge grutto’s eten geen regenwormen,
maar insecten. Dat het zo slecht gaat met de
grutto, komt met name door een te geringe
aanwas. Te weinig gruttojongen worden
groot. Natuurbeheerder Arjan Hendriks:
“Gruttopullen, zo heten de kuikens, zijn nestvlieders. Zodra ze uitkomen, moeten ze onder begeleiding van de ouders op zoek naar
voedsel. Hun voedsel bestaat uit insecten;
torren, pissebedden, spinnen en vooral vliegjes en snuitkevers. Ze hebben een krappe
maand om vliegvlug te worden. Om dit te
redden moeten ze elke dag twee- tot tienduizend insecten eten. Deze aantallen vinden ze
het gemakkelijkst in zogenaamd kuikenland:
open grasland, rijk aan kruiden en bloemen,
een beetje vochtig en vol insecten”, vertelt
Hendriks. Mooi voorbeeld van goed kuikenland zijn de weilanden ten zuiden van Adorp.

Oranje zandoog

“In mei en juni zien ze geel van de boterbloemen. Er groeien ook madeliefjes, paardenbloemen en pinksterbloemen.”
Vorig jaar stond Hendriks aan de wieg van
het weidevogelmanifest, ondertekend door
natuurbeschermers, boeren, wildbeheerders,
beleidsmakers en onderzoekers. Met elkaar
maken ze zich sterk voor optimaal weidevogelbeheer en -beleid in de provincie. Eén
van de actiepunten: meer bloemrijk grasland
van goede kwaliteit. “De vraag is of in goed
kuikenland voldoende insecten voorkomen
als voedsel voor de pullen. Samen met
andere partijen willen we dit gaan onderzoeken. Daarbij kijken we ook naar de rol van de
bodem.”

Activiteiten rondom insecten
Jeugd en insecten
Slootjesexcursies! Met netjes, emmertjes en zoekkaarten gaan we waterdiertjes vangen
en bekijken. Er zijn erg veel soorten in het water te vinden zoals waterschorpioenen of
libellenlarven, maar ook watertorren, schaatsenrijders, waterslakjes, bloedzuigers…
Met de zoekkaart kunnen we ze op naam brengen.
13 juni, 14.00 - 15.30 uur: Midwolderbos. Ennemaborg, Hoofdweg Midwolda;
29 juli, 14.00 - 16.00 uur: Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk in Groningen;
5 augustus, 14.00 - 16.00 uur: Lettelberterpetten. Hooilanden 12, Lettelbert.
11 augustus, 14.00 - 15.30: Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk in Groningen
19 september, 14.00 - 15.30 uur. Ennemaborg, Hoofdweg Midwolda.

Nachtvlinders!
Nachtvlinders zijn zeer kleurrijke insecten
en vaak prachtig getekend en er vliegt een
enorme soortenrijdom in Nederland rond.
Met hulp van een lamp en een groot wit laken
of geurende stroop worden tot middernacht
nachtvlinders gelokt. Wellicht zien we de witte
tijger, de grote beer, wapendrager, huismoeder,
lieveling of andere prachtige nachtvlinders.
Onder leiding van ervaren gidsen worden de
soorten op naam gebracht.
15 juni, 20.00 tot 24.00 uur. Hooilanden 12
Lettelbert
20 juli, 20.00 - 00.30 uur. Coendersborg Nuis

Weidevlekoog
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Akkerhommel

Bijenwandeling met een bijenexpert
Op 1 juli, om 13.30 vertrekken we vanaf Terra
Mora in Bourtange en wandelen we door het
gebied met bijenexpert Hans Hoogendoorn.
In het gebied leven veel soorten bijen en
hommels.
Zelf een insectenhotel maken kan op de
Herfstmarkt in Bourtange:
23 september, 13.00 - 16.00 uur.

Eikentandvlinder
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Streven naar insectenrijke natuur

Vlinders, wilde bijen en libellen verrijken de
Groningse natuur. Behalve dat ze fraai zijn
om te zien, spelen ze een sleutelrol in de natuur als bestuivers van bloemen en voer voor
vogels, vleermuizen en dassen. Ze verbeteren ook de bodemkwaliteit. Met een pakket
beheermaatregelen trekt Het Groninger
Landschap insecten aan. Natuurbeheerder
René Oosterhuis: “Zo blijft dood hout veelal
liggen. Voor een groot aantal soorten mieren,
vliegen, wantsen, wespen, vlinders en pissebedden is dood hout van levensbelang. Veel
insecten houden van overgangen, vooral van
bosranden. Daar vinden ze bloemen, kruiden

Jeugd en waterbeestjes: “Zelf aan de slag”
Vorig jaar zomer was het monitoren een stuk succesvoller. Brekveld:
“In tien segmenten die we wekelijks doorliepen, vonden we een mooie
variëteit aan soorten. Veel verschillende soorten zandoogjes zoals het
oranje zandoogje, een zeldzaamheidje. Maar ook hooibeestjes, blauwtjes en natuurlijk verschillende soorten koolwitjes. Ook opvallend: we
vonden nog twee bruine vuurvlinders. Ook dat is een zeldzame vlinder
in Nederland die leeft op zandgronden.”
Hoewel vlinders vaak de show stelen in de insectenwereld, is Annelies
ook gefascineerd door een ander diertje. “Tijdens de opleiding voor
natuurgids, kreeg ik als opdracht onderzoek te doen naar mierenhopen. Dat wakkerde voor mij een liefde voor mieren aan. Hoe meer je te
weten komt over de manier waarop mieren leven, des te interessanter
ze worden. Ze leggen paden aan vanaf het nest en navigeren aan de
hand van feromonen, hebben allemaal hun eigen taak in het nest en
sommige soorten zijn veehouders. In hun nest houden ze bladluizen,
die worden gemolken. En niet alleen zijn ze fascinerend, ze zijn ook
erg nuttig als opruimers en voor het verluchten van de bodem. Een
mierenhoop is een teken dat het bos gezond is.” Brekveld zou in
Bourtange graag aan de slag gaan met mieren, bijvoorbeeld door het
in kaart brengen van de verschillende soorten in het gebied. “Ik zou
graag te weten komen welke soorten ik er kan verwachten. Verder
zou ik graag iets met de jeugd doen en mieren. Voor mijn opleiding
moet ik een jeugdactiviteit bedenken rond mieren. Misschien simpel
beginnen, zoals een tekening maken van een mier en spelenderwijs
te weten komen waartoe mieren allemaal in staat zijn. Wist je dat ze
zaden van planten verslepen? Als je je dus een keer afvraagt hoe dat
kluitje sneeuwklokjes of narcissen op die plek in je tuin is terechtgekomen, dan zou dat heel goed door een mier daar naartoe kunnen zijn
gesleept.”

Bruine vuurvlinder

Werken aan insectenrijke natuur is waardevol, maar vertellen erover
is minstens zo belangrijk. Zo proberen de vrijwilligersteams van Het
Groninger Landschap tijdens excursies hun publiek enthousiast te
maken voor de insectenwereld. Annelies Brekveld, vrijwillig medewerker in Bourtange volgt de natuurgidsenopleiding van IVN. Zij is met
haar collega’s in het seizoen druk met het monitoren van vlinders. “Dit
voorjaar hebben we gemonitord, maar dat leverde nog niet veel op.
Het was nog wat te koud. We hadden geloof ik één citroenvlinder en
wat dagpauwogen die als volwassen vlinder hadden overwinterd.”

Hoe krijg je de jeugd geïnteresseerd in insecten? Laat ook dat maar
aan de vrijwilligersteams over. Bijvoorbeeld bij het team Reitdiep.
Zij organiseren met grote regelmaat zelf-doen excursies waarbij de
kinderen de handen vies mogen maken op zoek naar kleine beestjes.
Inge van der Blom begeleidt de jeugdactiviteiten en is net zo enthousiast als de jonge deelnemers. Zelf aan de slag gaan, is volgens haar
dé manier om kinderen enthousiast te krijgen voor insecten en andere
kleine beestjes. “Een boek lezen over insecten kan nogal saai zijn,
vinden veel kinderen”, zegt Van der Blom. “Handen uit de mouwen dus
en samen met ons op zoek naar die beestjes. Het is grappig om te zien
dat veel kinderen bij de zoektocht naar waterbeestjes, verwachten visjes te vangen. Dan is het wel een grote verrassing als er vooral andere
diertjes, zoals insectenlarven in de netjes belanden.”
Het Reitdiep-team organiseert en begeleidt jaarlijks een flink aantal
kleine-beestjes excursies voor kinderen. In het water op het terrein
maken de kinderen de handen en mouwen nat, terwijl ze met een
netje op zoek gaan naar het onderwaterleven. En ook tijdens de droge
excursies blijven de handen niet schoon. Van der Blom: “Met een wit
laken schudden we insecten uit de struiken in onze insectentuin. Of we
draaien een dode boomstronk om en kijken wat daarin leeft. Met behulp van zoekkaarten en determineergidsjes zoeken de kinderen zelf
de naam bij het beestje. Vinden ze iets bijzonders, zoals bijvoorbeeld
een mierennest, dan halen we de hele groep erbij.”
Of de excursies alle deelnemers omtovert tot amateurentomologen
betwijfelt Van der Blom. “Zeker als het een schoolexcursie is, is het niet
de eigen keuze van de kinderen om mee te doen. Maar ook dan zie je
dat de deelnemers die er lol in hebben vaak niet te stoppen zijn. Dus
een aantal enthousiastelingen houden we er zeker aan over.”

Kikker

Ook het team van de Ennemaborg probeert de jeugd enthousiast
te krijgen voor insecten en andere kleine diertjes. Ze organiseren
excursies waar de kinderen op zoek gaan naar ‘kriebelbeestjes’. Arend
Gorter: “We sjouwen door het park, draaien stenen om, zoeken in
dood hout en tussen de planten. Met zoekkaarten proberen we de
vondsten op naam te brengen en zo de jeugd te laten zien dat die
kleine beestjes eigenlijk heel fascinerend zijn.” De mooiste beloning
tijdens zo’n excursie is voor Gorter de verwondering, die insecten en
andere beestjes soms teweeg brengen. En zelf is hij zeker ook niet te
oud voor die verwondering. Die zit soms in hele kleine dingen. “Als ik
’s ochtends een spinnenweb tegenkomt, met dauw gevuld. Dan blijf
ik wel even staan en vraag me af hoe zo’n spin dat voor elkaar krijgt;
zulke vormen en bestand tegen enorme krachten. Hoe meer ik me dat
afvraag, des te meer neemt de verwondering toe.”

De mooiste vlinders ‘s nachts
eerste excursie werd wat ongelukkig bij een volle maan gehouden,
zegt Ellens. “Door de lichte nacht hadden de vlinders weinig interesse
in het witte laken. Een jaar later regende het flink tijdens de excursie.
Dat was voorlopig de laatste keer.”

Ook na zonsondergang valt er te genieten van insecten. Vrijwilliger
Matty Ellens ging mee met een inventarisatie van nachtvlinders rond
de Ennemaborg en zag dat er ook ’s nachts veel moois te zien is.
Men neme dan wel een laken en een bouwlamp mee. En wacht tot
het donker is. Met de lamp achter het witte laken trek je al snel de
nachtvlinders uit de buurt naar je toe. Zo werkte het met de inventarisatie van nachtvlinders die een aantal jaren geleden bij de Ennemaborg werd gehouden. Ellens: “Het laken zat al snel behoorlijk vol
met nachtvlinders, microvlindertjes en andere insecten. De vlinders
werden in petrischaaltjes verzameld en op een tafel gedetermineerd.”
Die nacht werden er bijna veertig soorten geïdentificeerd. Ellens:
“Wat mij nog het meeste bijstaat was een grote, knalgroene vlinder
die midden op het laken landde, een grote zomervlinder. Ik mocht
ook in het donker toekijken hoe een glazenmaker uit de huid van de
larve kroop. Zulke dingen vergeet je niet snel.”
Een andere ontmoeting met nachtvlinders had Ellens tijdens een
vleermuizenexcursie. “De gids scheen met een schijnwerper op de
vleermuizen en we troffen het. Juist op dat moment was er een enorme vlucht van net uitgekomen kleine wintervlinders. De vleermuizen
konden op jacht en wij konden zien hoe belangrijk ook die nachtinsecten zijn voor het hele systeem.” Van een succesvolle nachtvlinderexcursie voor beschermers is het jammer genoeg niet gekomen. “De

Waterbeestjes vangen

Vrijwilligers: Belang van monitoring groot

Witte tijger
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Het monitoren van insecten is een belangrijk instrument om het
succes van je terreinbeheer te meten. Maar insecten zijn ook
gewoon fascinerend, weet Arend Gorter, vrijwilliger bij de Ennemaborg. Hij wijst op het belang van een goede monitoring. “Het
is erg gemakkelijk om de emotie de overhand te laten krijgen,
wanneer je wilt bepalen hoe je terrein eraan toe is. Maar als je
monitort weet je exact wat er speelt. De sponsoren hebben het

recht te weten dat wij de gebieden van Het Groninger Landschap
op een behoorlijke en effectieve manier beheren en onderhouden. Door het monitoren kunnen we laten zien dat het goed gaat
hier. De laatste keren dat we hebben gemonitord konden we
een grote soortenrijkdom optekenen. Met de Midwolder Plas,
die onlangs aan de recreatie is onttrokken, is er een geweldig
vlindergebied ontstaan.”
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Vlindermonitoring in Bourtange

Natuurtuin

Groene
glazenmaker

Zweefvlieg

Behangersbij

Zoemende Stad

Dagpauwoog

De stad Groningen moet meer zoemen. Wilde bijen, vlinders, libellen: ze
verrijken de natuur in de stad. Relatief gezien zijn steden insectenrijk.
Maar er kan meer. Stadjers kunnen helpen. Maak van je tuin een insectenparadijs.

Steden lijken weinig geschikt voor insecten,
maar het tegendeel is waar. Juist steden
zoemen van de wilde bijen, zweefvliegen
en andere insecten. Niet in de versteende
binnenstad, maar in de groene buitenwijken,
in de stadsrand en op de recent ontwikkelde groene natuurdaken. Daar liggen
echte natuurparels, bomvol insecten. “Ga

op de zomerse dag, met weinig wind, maar
eens naar het fietspad langs het Reitdiep,
bij de wijk Reitdiep”, raadt Klaas van Nierop,
stadsecoloog van Groningen, aan. “Het stikt
er van de vlinders, libellen en wilde bijen.
Ook de Hoornse Schans bij de Piccardthofplas is insectenrijk, net als de heemtuin in
het Stadspark en het Noorderplantsoen.” De
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Klaas van Nierop

stelregel, volgens Van Nierop: hoe groener
en kleurrijker de wijk, hoe meer insecten
er leven. Drielanden, een ecologische wijk,
scoort als wijk de hoogste natuurwaarde.
Daar vliegt onder meer de groene glazenmaker, een beschermde libel, waar hij trots op is.
“Hij komt zelfs tot in het centrum voor”, zegt
hij verheugd.
Van Nierop roemt de stadsnatuur, die veelzijdiger is dan menigeen denkt. Bomen, parken,
struiken, bloemperken, hooilanden: een stad
kent veel variatie, veel meer dan het platteland en zelfs veel natuurgebieden. “Daarom
leven in de stad zoveel verschillende soorten.
Dat de stad hoog scoort, komt wel door de
teloorgang op het platteland. Daar is een
kaalslag opgetreden door de intensivering

van de landbouw. Met alle dramatische gevolgen voor insecten van dien.”
Bijenbroedwallen
De Groninger soortenlijst imponeert. Maar
liefst 34 libellen, 24 vlinders en 98 wilde bijen
telt de lijst. De bijenwaarnemingen komen
uit de koker van Anne Jan Loonstra, de wilde
bijenexpert van Noord-Nederland. Tien jaar
lang struinde hij met een net de stad af. Uit
pure liefhebberij. Fascinerend, vindt hij wilde
bijen. “Je kunt ze van heel dichtbij bestuderen. De nesten zijn subliem, zo geraffineerd”,
zegt Loonstra enthousiast. In totaal leven in
Nederland 360 soorten wilde bijen. Met bijna
honderd soorten doet Groningen het uitstekend, stelt Loonstra. “Zeker als je bedenkt dat
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Noord-Nederland vrij bijenarm is.”
Sinds een jaar of zes jaar steekt de stad
Groningen wilde bijen, libellen en vlinders een
helpende hand toe. De stadsecoloog maakt
zich hard voor de stadsinsecten. Hij laat de
juiste bloemenmengsels inzaaien, laat dood
hout liggen, plant inheemse voedselplanten,
promoot natuurdaken en laat ecologische
oevers aanleggen. Op advies van Loonstra
liggen verspreid over de stad zelfs speciale
bijenbroedwallen. Zo’n broedwal, een zandwal op het zuiden, biedt warmte en beschutting. Het mooie is: de maatregelen werken.
“De stadsecologen zijn goed bezig. Wilde
bijen profiteren van de inspanningen”, stelt
Loonstra vast. Van Nierop is blij met de voortgang – “De bijenbroedwallen werken als een

Hele plaatje
Groningen moet meer gaan zoemen. Fladderende vlinders, voorbij scherende libellen,
een hommel op een bloem; het zou de stad
enorm opfleuren. Die insecten komen niet
vanzelf, stelt Loonstra vast. Hij pleit voor
een bijen-totaalpakket. “Een bij heeft het
hele plaatje nodig. Voedsel, nestgelegenheid, nestmateriaal, warmte en beschutting:
allemaal zijn ze even essentieel. Alleen voer,
of alleen een nestplek, is niet voldoende.”
Loonstra beschrijft zijn advies als een puzzel;
ontbreekt één van de puzzelstukken, dan
haken de wilde bijen af. Eerste prioriteit legt
hij bij de nestplek. “Zonder nest, geen wilde
bijen. En voor het nest hebben bijen materiaal nodig, zoals bladeren.”
Stadjers kunnen helpen om Groningen
bijvriendelijk te maken. Zelfs mensen met
een klein balkon. Hang een insectenhotel op,
raadt Loonstra aan. “Dat kunnen gebundelde
stukjes bamboestengel of riet zijn. Zet of
hang het hotel op het zuiden. Lekker warm,
daar houden ze van. En overkap het tegen de
regen.” Zijn eigen bijenhotels zijn uitermate
succesvol. “Ik heb een honderd procent bezetting. Alle gaten en stengels zijn bezet. Het
hele hotel is volgeboekt.”

Planten met meerwaarde
Dan de dagelijkse kost: de voedselplanten,
waar insecten nectar en stuifmeel vinden.
Een standaardmenu voor insecten bestaat
niet. Elke soort heeft zijn eigen spijskaart. Het
uitzoeken van een ideaal insectenmenu is het
domein van Wankja Ferguson, ecologisch adviseur van ‘Vlinder er Bij’. Ze legt natuurrijke
tuinen aan. “Vlinders en bijen kan ik niet plan-

10 tips

voor een insectenvriendelijke tuin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plant planten waar insecten van
profiteren.
Zorg voor planten om eieren in te
leggen.
Haal zoveel mogelijk stenen eruit.
Maak gazons en uw tuin bloemrijk.
Koop planten die nectar en stuifmeel
opleveren.
Laat dood hout liggen en staan.
Hang een insectenhotel op.
Leg een bijenbroedwal aan, of een
klein steilwandje en laat paden
onverhard.
Creëer rommelhoekjes.
Maak geveltuintjes: stoepstenen eruit,
voedselplanten erin.

ten. Ik moet ze zien te lokken met de juiste
beplanting”, legt ze uit. Een vakantie in de
Pyreneeën deed haar de ogen openen. Op de
camping vloog een dichte wolk vlinders. Dat
wil ik ook in Nederland, dacht ze. Sindsdien
bekijkt ze tuinen door een insectenbril. Wat ze
in Groningen aantreft, zijn veelal tuinen zonder leven. Versteende tuinen, groene gazons
als biljartlakens, voortuinen met worteldoek,
doorgefokte geraniums: onze inheemse insecten hebben er niets aan. Haar eerste tip is een
inkopper: gebruik geen bestrijdingsmiddelen,
oftewel: vergiftig de insecten niet. Dat veel
insectensoorten het moeilijk hebben, gaat
haar aan het hart. “Van alle soorten wilde bijen
staat meer dan de helft op de Rode Lijst. Zo’n
veertig bijensoorten zijn zelfs al verdwenen.”
Pleidooi voor onkruid
Lokken doet Ferguson met een uitgekiende
plantkeuze, gebaseerd op bodem, vochtgehalte en andere factoren. “Ik kies alleen
planten met een meerwaarde voor de biodiversiteit”, legt ze uit. Van honderden voedselplanten - veelal inheemse soorten, maar ook
cultuurplanten – is bekend welke vlinders,
hommels en wilde bijen ervan afhankelijk
zijn. Ferguson kent ze allemaal. Ze houdt
een warm pleidooi voor onkruid. De naam
‘onkruid’ klinkt te negatief, vindt ze, alsof het
er niet thuishoort. “Inheemse planten – de
naam zegt het al – horen hier juist wel. Ze zijn
vaak mooi en elegant. Iedereen, zelfs in de
allerkleinste tuin, kan planten laten groeien
waar insecten op afkomen.” Ferguson somt
een waslijst combinaties op, waarbij de insectennaam soms het voorkeursmenu verraadt.
Zo vliegen klokjesbijen uitsluitend op klokjes,
en de kattenstaartbij op kattenstaart. “Kies wel
voedselplanten voor insecten die in de buurt
voorkomen. Anders kunnen ze je tuin nooit
bereiken. Vlinders zijn behoorlijk mobiel, wilde
bijen veel minder.”
Meer dan voedsel
Net als Loonstra kijkt Ferguson breder dan
alleen nectar. Als voorbeeld noemt ze de welbekende vlinderstruik, die als een magneet
dagpauwogen en atalanta’s aantrekt. “Vlinders halen er nectar uit, maar planten zich niet
voort op de struik. Met alleen vlinderstruiken
overleven de vlinders dus niet.” Haar oproep:
plant ook groen om eitjes in af te zetten en als
voer voor rupsen en larven. Ook daarin blijkt
de variatie groot. “Rupsen van keizersmantel
voeden zich met inheemse viooltjes, terwijl
het icarusblauwtje – een prachtige kleine
blauwe vlinder – haar eitjes afzet op een paar

Zwartbronzen zandbij

algemene klaversoorten, zoals de moeras- en
gewone rolklaver. De gele bloemen passen
prima in borders.” Rupsen en larven worden
later vlinders en bijen, maar trekken ook
vogels aan. “Weet je hoeveel rupsen een
koolmezennest verschalkt?” vraagt ze. “Achttot tienduizend.”
Insectenparadijs
Dat insecten lokken werkt, bewijst Loonstra’s
eigen insectentuin. Met zijn aanpak – voedsel, nestgelegenheid, nestmateriaal, warmte
en beschutting – toverde hij samen met zijn
vriendin de tuin om tot een bijenparadijs. Met
voor elke bijensoort wat wils. “Ik weet wat
ze nodig hebben, tot in de haarvaten”, zegt
hij. Het resultaat is opzienbarend: in zijn tuin
leven maar liefst 72 bijensoorten. Loonstra
geniet met er volle teugen van. Lyrisch zegt
hij: “De bij vind ik het liefste dier op aarde.
Hij is zo dienstbaar. Een bij neemt wat van de
plant, nectar of stuifmeel, maar dat gaat niet
ten koste van de plant. Sterker nog: de plant
heeft er baat bij. Daar kunnen mensen wat
van leren.”

Icarusblauwtje

Insectenhotels langs Groningse ringweg

Wie op de ringweg van Groningen rijdt, zie langs de weg meerdere gigantische insectenhotels.
De hotels zijn opgetrokken uit takken, rietstengels en boomstammen met gaten. Het materiaal
bleef over na een snoeibeurt. De nieuwe hotels zijn het werk van de provincie Groningen, die
zich hard maakt voor nieuwe nestplekken voor insecten. Hopelijk weten wilde bijen en andere
insecten snel de lege gaten en holle stengels te vinden. In de buurt zorgt de provincie voor
extra bloemen voor nectar en stuifmeel. Ook zijn zandwallen aangelegd, speciaal voor bijen
die in de grond nestelen.

Wankja Ferguson
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tierelier” – maar ziet ook een schaduwzijde.
“Het is niet alleen hosanna. Zo is de kap van
de bomen langs de ringweg een enorme
aderlating. Daarnaast pakte de gemeentelijke
bezuiniging op het maaibeheer tijdens de
recessie nadelig uit voor insecten.”

MIEN GRUNNEGER LAAND

boerenlandvlinders

De Vlinderstichting luidt de noodklok voor

Het is een typisch Nederlands plaatje: een bloemrijk zomers weidelandschap, waar vlinders volop rondfladderen. Maar dit beeld wordt
steeds schaarser. En met het verdwijnen ervan, verdwijnt ook het
leefgebied van een groot aantal vlindersoorten in Nederland.
Typisch boerenlandvlindersoorten als het oranjetipje, het bruin blauwtje en icarusblauwtje en het zwartspriet- en geelsprietdikkopje, leven
onder enorme druk, weet Anthonie Stip van De Vlinderstichting. “De
cijfers uit de landelijke monitoring zijn voor sommige soorten schrikbarend slecht. We verrichten sinds 1992 jaarlijks tellingen. Zo’n 1000
vrijwilligers gaan dan het veld in. De methode en gebieden zijn in
die jaren ongewijzigd. Dan kun je de ontwikkeling en hoe het met de
vlinders is gesteld, goed volgen.”

Op de Dollarddijk
Nog niet zo lang geleden was ik op een zondagmorgen aan het ‘vogelen’ en reed naar het
‘Ambonezenbosje’ achter Finsterwolde. Als ik door de Dollard rijd, krijg ik meteen een heerlijk ‘leeg’
gevoel. Een gevoel dat nauwelijks met iemand te delen is. Het gevoel heb je en dat zit diep. Een
Groninger begrijpt dat, zonder er veel woorden aan te spenderen. Een Groninger heeft over het
algemeen niet zoveel woorden nodig om een ander duidelijk te maken wat hij bedoelt. Het bekendste
is wel de groet van ons Groningers: Moi!
Kom je iemand tegen, op de fiets of wandelend, of je stapt ergens naar binnen, dan is het ‘Moi!’ Een
enkele keer kijken mensen verbaasd en vergeten iets te zeggen. Een Hollander, denk je dan.

Zwartsprietdikkopje

een zaadje met deze middelen gecoat wordt, bereikt het alle delen
van de plant, dus ook de nectar en het stuifmeel. Omdat het in de
bodem terechtkomt, kan het niet door zonlicht afbreken en blijft het
dus via plantenwortels jarenlang zijn vernietigende werk doen, ook
op plekken waar na een behandeld gewas een bloemrijke akkerrand
speciaal voor de insecten wordt aangelegd.”

Ook in Groningen wordt jaarlijks gemonitord. En net zoals in de rest
van het land hebben de vlinders het hier zwaar. Voor één soort zou
het zelfs wel eens te laat kunnen zijn in het Noorden. Tellers krijgen
de opdracht hun ogen speciaal open te houden voor de argusvlinder.
Maar hoewel deze soort twintig jaar geleden nog talrijk voorkwam, is
hij bij de laatste tellingen in Groningen niet meer gevonden. En ook
andere soorten lopen schrikbarend terug in aantal. Stip: “Een talrijke
en doodgewone vlindersoort als het groot koolwitje is in de periode
van 1992 tot en met 2016, met 59% afgenomen. De populatie zwartsprietdikkopjes is 91% kleiner dan bij de eerste tellingen en voor de
kleine vuurvlinder is dat zelfs 97%.
De schuldige voor deze terugloop is vrij eenvoudig aan te wijzen. “Dat
zijn wij zelf”, zegt Stip. “Onze leefstijl trekt een steeds zwaardere wissel op het landschap. Niet alleen agrarische monoculturen, maar ook
oprukkende steden en industriegebieden maken het leefgebied van
de boerenlandvlinders steeds kleiner. En het land dat er nog is wordt
ook nog eens intensief bewerkt en zo vaak onleefbaar gemaakt voor
vlinders en andere dieren. We gaan voor vlinders belangrijke landschapselementen als bermen, slootkanten, houtwallen en openbaar
groen met zwaar materieel te lijf. Zo blijft er in veel gevallen een egaal
en leeg landschap over.”
Ook landbouwgif blijft een groot probleem voor vlinders en andere
insecten, vooral de soorten gif die neonicotinoïden bevatten. Stip: “Als

Kleine vuurvlinder
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Ik vraag hem om ook vrijwilliger te worden bij Het Groninger Landschap. Hij houdt dit in beraad. Het
zal voorlopig niet worden, zijn vrouw is ziek. Hij verzorgt haar elke dag en kan eigenlijk niet van huis.
Alleen nu op de vroege zondagmorgen even naar de dijk. De Dollarddijk, bij het Ambonezenbosje, om
de kop leeg te maken.
Even dat ene uurtje alle zorgen met de wind mee laten wegwaaien, dat is voor hem voldoende. Kan hij
er weer een week tegenaan.
Frits Alma

Mien Grunneger Laand is een
nieuwe rubriek waarin Beschermers een column kunnen schrijven over hun speciale plek in het
Groninger landschap. Waarom
betekent of betekende die plek
zoveel voor u?
De column kunt u toesturen aan:
info@groningerlandschap.nl.
De inzender van wie we de
column plaatsen, ontvangt als
kado het boek ‘IJsvogels van de
Hunze’.
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Inspiratieboekje boerenlandvlinders
De Vlinderstichting heeft in opdracht van de provincie Groningen een
inspiratieboekje over boerenlandvlinders gemaakt. “Het boekje bekijkt
de vlinders en hun leefomgeving op een positieve manier”, zegt Stip.
“We laten mensen aan het woord over de maatregelen die ze nemen
om vlinders een betere leefomgeving te bieden. Ook bevat het boekje
een overzicht van gebieden waar het goed gaat met de vlinders.” De
lezer mag ook zelf aan de slag. Stip: “In het boekje krijg je handvatten
aangereikt om je tuin of de percelen die je beheert vlindervriendelijk
te maken, met een stappenplan en tips voor bijvoorbeeld het aanplanten van struweel en plantensoorten.”
Het boekje Boerenlandvlinders in Groningen wordt uitgegeven door
De provincie Groningen in samenwerking met de Vlinderstichting en is
vanaf eind juni verkrijgbaar via www.provinciegroningen.nl en
www.vlinderstichting.nl

Aangekomen bij de dijk, blijkt dat er nog iemand op de dijk staat. Ik groet de man en hij groet terug. Ik
merk dat zijn ‘Moi! mien jong’, niet klinkt als iemand die dit zijn leven lang al zegt. Nee, dit moet iemand
zijn die zijn best doet om de Groningse taal machtig te worden, maar hier oorspronkelijk niet vandaan
komt. Wij staan een tijdje over de wijde Dollard te kijken. Alleen hier met de kop in de frisse wind
te staan is al prima. Het maakt het hoofd leeg en soms is dat even nodig. De Dollarddijk is daar een
prima plek voor. Ik vraag waar de beste man vandaan komt en hij antwoordt: Finsterwolde. Ik woon in
Oostwold dus we wonen eigenlijk vlak bij elkaar. We raakten verder aan de praat. De man houdt van
het Groninger land, maar hij is hier niet geboren en getogen. Hij verhuisde na zijn pensionering naar
het Hoge Noorden. Hij woonde voorheen in Amersfoort. Ik geef hem mijn naamkaartje die ik heb van
de RUN in Winschoten, waar ik sponsormedewerker ben. Hij bekijkt mijn kaartje goed, kijkt mij aan,
kijkt weer op het kaartje en zegt: ben jij Frits, Frits Alma? Hij is stomverbaasd. Ik herinner mij die naam
zegt hij. Wij hebben bij elkaar in de klas gezeten op de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Nijmegen.
Nu ben ik degene die hem stomverbaasd aankijk. We schudden elkaar de hand en hebben elkaar
wat te vertellen. We hebben elkaar 50 jaar niet gezien en dan zomaar... op de Dollarddijk. Hoe is dit
mogelijk?

Tekst Jeroen Schoondergang Fotografie Artemisia Photography

Oranjetip

Jeugdboswachters
tussen de 12 en de 18 jaar,

Jeugdnatuurkamp JNM

woonachtig vlakbij de gebieden van
Het Groninger Landschap

29 juni - 1 juli 2018
Column: Michel van Roon

Het Groninger Landschap is op zoek naar jeugdboswachters die
vlakbij haar gebieden wonen.
Als jeugdboswachter heb je je eigen gebied en ben je de extra
ogen van de natuurbeheerder.
Jouw taak bepaal jezelf samen met de natuurbeheerder. Je kan
denken aan vogels of dieren tellen en in de gaten houden. Je
kunt waterpeilbuizen of bebording controleren. Of je kijkt of de
omheining van het natuurgebied nog in orde is.
Met de natuurbeheerder bepaal je ook hoe vaak je je taak uitvoert.
Je voert je taak zelfstandig uit en vanwege de veiligheid willen we
graag dat je dat met z’n tweeën doet. Het is heel belangrijk dat je
vlakbij onze gebieden woont zodat je er met de fiets zo bent.
Kijk op de site van www.groningerlandschap.nl of dat bij jou het
geval is.
Als jeugdboswachter krijg je kleding van Het Groninger Landschap
en je eigen naambordje. Als je het leuk vind dan help je mee met
onze festivals.
Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar
m.vanroon@groningerlandschap.nl
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JEUGDBOSWACHTERS

Aanrader: natuurkampen
voor de jeugd

“Een pittige klas”, zei de juf. “Twee leerlingen
met ADHD en twee met autisme”. Ik hou niet
zo van hokjes, maar feit is dat leerlingen heel
verschillend reageren op externe prikkels.
Zo’n opmerking maakt me nieuwsgierig.
Misschien komt dit omdat ik dat gedrag
herken. Mijn collega Siemie noemt mijn
lesgeven één en al ADHD en ik geef toe, mijn
enthousiasme kent dan weinig grenzen. Mijn
huisgenoten noemen mij autistisch, omdat ik
veel waarde hecht aan mijn vaste stoel aan
tafel en mijn eigen koffiemok. Voor de les
verbouw ik de klas altijd een beetje, zodat
de leerlingen in een kring om een grote kaart
komen te zitten. Toen de leerlingen binnen
kwamen had één van hen alleen oog voor
zijn eigen stoel. Pas toen die was gevonden
begon hij om zich heen te kijken. Gedurende
de les ontdooide hij langzaam. Aan het
eind van mijn verhaal zag ik een voorzichtig
vingertje, toen ik vroeg wie een vogel op de
kaart wou neerzetten. Na de les kwam hij
plotseling naar me toe ‘om te boksen’. Dat zijn
momenten die ik koester. Voor leerlingen met
autisme zijn onze buitenlessen een zegen. In
de rust buiten ziet je ze meteen opbloeien.
Daarom ben ik zo blij met het nieuwe ‘Zevensloten-tegelijk-pad’ bij het Bezoekerscentrum
Reitdiep, dat kinderen in rust en op hun
gemak kunnen beleven. Dat pad wordt
geopend tijdens het Hunzefestival. Dat
festival loopt over van de prikkels en ik dacht
dat zoiets minder geschikt is als je autisme
hebt. Maar dat werd tegengesproken door de
tweede leerling met autisme in deze klas. Die
kwam na de les naar me toe om te vragen
wat je moet doen om lid te worden van Het
Groninger Landschap. Na mijn uitleg zei hij:
“Tot het Hunzefestival!” Verbaasd vroeg hem:
dus jij komt ook? Hij keek me ietwat beledigd
aan en zei: “Ik ben daar altijd!.” Hem zie ik dus
weer op Het Hunzefestival op 23 en 24 juni.
En jij? Jij wilt dat toch óók meemaken?

Voor jonge Groningse natuurliefhebbers organiseert de JNM
een natuurkamp in De Onlanden. Ben je tussen 11 en 16 jaar en
geeft de natuur je een kick, beleef dan in het weekeinde van
29 juni tot 1 juli dit speciale kamp.
Rick Middelbos (22 jaar) heeft er weer zin in. Dit jaar gaat hij
voor de vierde keer mee naar het jeugdnatuurkamp in De
Onlanden. Ditmaal als organisator. De JNM – jongeren in de
natuur organiseert het kamp speciaal voor jonge Groningse
natuurliefhebbers. De vorige keren waren zeer geslaagd.
“Echt super. Heel enthousiaste groepen. Overdag gingen we
op excursie, ’s avonds speelden we een spel.” Rick is bezeten van de natuur. Hij studeert biologie en weet ontzettend
veel van vogels, amfibieën en reptielen. Hij maakt prachtige
natuurfoto’s. Zoek maar eens op youtube. Daar heeft hij een
eigen kanaal met natuurfilmpjes. Op kamp kan je met Rick en
andere natuurkenners mee op excursie. “We gaan van alles
doen. Vogels kijken – hopelijk zien we de zeearend – libellen
en vlinders vangen en met schepnetten op stap. Met schepnetten vangen we vissen. Vorig jaar vingen we zeelten en
kleine snoeken. Misschien vinden we weer een zeggekorfslak.
Een minuscuul slakje, maar erg zeldzaam. En ottersporen, die
zien we eigenlijk altijd.” Wie zich opgeeft, krijgt een kampfolder met informatie toegestuurd. Opgeven kan via de site
www.jnm.nl. Op het Hunzefestival loopt Rick als vrijwilliger
rond. “Heb je vragen, dan kan je ze me tijdens het festival
altijd stellen.”

Sinne Brouwer (14 jaar) vindt de zomerkampen van de JNM
een absolute aanrader. Zelf ging hij al twaalf keer mee. Niet
alleen in de zomer, ook tijdens andere schoolvakanties. Hij
ontdekte de kampen via Het Groninger Landschap. “Michel
van Roon gaf in onze klas een les over vogels. Later kwam hij
langs met een zoogdierenles. Erg relaxed, zo’n les, en leerzaam.
Leuk met al die opgezette vogels en zoogdieren.” Als vrijwilliger
bezocht Sinne meerdere keren het Hunzefestival, het Dollardfestival en het Waddenfestival. Zijn vuurdoop beleefde hij op
Terschelling. “Je leert meteen veel nieuwe vrienden kennen.
Overdag kan je mee met verschillende excursies. Goed ben ik
niet in vogels kijken, maar vind het wel leuk. Ook leuk: wolken
kijken. Dan brengen we de wolken op naam. In Groningen hebben we een groepsapp van de afdeling. Af en toe gaan we met
elkaar op excursie.”

AANRADER

Op Midzomerkamp met JNM bij Het Groninger Landschap
Begin: vrijdag 29 juni om 19.00 uur
Einde: zondag 1 juli om 13.00 uur
Plaats: Lettelbert
Kosten: € 7,50 voor het hele weekend
Leeftijd: 11 t/m 16 jaar
Meenemen: tent, slaapzak en tent
Opgave via jnm.nl. Kijk bij activiteiten en dan midzomerkamp

Ook in de zomervakantie
organiseert de JNM
natuurkampen. Op
Terschelling (5-11 augustus
en op 13-19 augustus) en op
de Veluwe ( 20-26 augustus)
voor jongeren tussen de 11
en de 16 jaar. Meer informatie
vind je op jnm.nl
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Het plezier van een fonds op naam

Opening luchtwachttoren Warfhuizen

Petgaten
Lettelberterpetten

een project ondersteund vanuit het Blauwe
Kleifonds.
De afgelopen jaren zijn prachtige projecten
gefinancierd vanuit het fonds. Zo werd een
perceel bij Noorderhoogebrug aangekocht
met daarin een oude loop van de Hunze.
In de Klutenplas werden schelpenstrandjes
aangelegd voor broedende kluten, sterns
en kleine plevier. In de Lettelberterpetten
werden vier petgaten uitgegraven om nieuw
leefgebied te creëren voor krabbenscheer en
groene glazenmakers. Maar ook het herstel
van de luchtwachttoren bij Warfhuizen werd
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit
het Blauwe Kleifonds.
Voor beide partijen is het een zeer prettige
samenwerking. De schenkster wordt nauw
betrokken bij de projecten en heeft directe
invloed op de besteding. Verspreid door de
provincie kan ze al heel wat pareltjes aanwijzen die er dankzij haar zijn gekomen. Voor
Het Groninger Landschap vormt het Blauwe
Klei Fonds een mooie aanjager voor concrete
projecten en aankopen. En we beleven veel
plezier aan de persoonlijke relatie met de
schenkster.

Kluut op schelpenstrandje

Het Groninger Landschap biedt graag de
mogelijkheid om heel gericht te schenken. Dat kan bij een nalatenschap, maar
zoals het Blauwe Kleifonds laat zien ook
bij leven. Wilt u graag in gesprek om de
mogelijkheden te bespreken? Dan kunt
u contact opnemen met onze fondsenwerver Samia Mulder via 050-3135901 of
s.mulder@groningerlandschap.nl.

Het werk van Stichting Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij,
Vrienden (bedrijven en sponsoren) en Beschermers (donateurs). Stichting Het Groninger Landschap is in bezit van het CBF-Keur, een onafhankelijk keurmerk
voor verantwoorde werving en besteding van fondsen.
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In 2006 werd Het Groninger Landschap benaderd door een mevrouw die informeerde
naar de mogelijkheden om ons jaarlijks een
schenking te doen. Ze had een flink bedrag
geërfd en wilde dit graag al bij leven inzetten
om een aantal goede doelen te ondersteunen. In goed overleg is toen besloten om
een fonds op naam in te stellen. Ze wil graag
anoniem blijven en noemde het fonds mede
daarom het Blauwe Kleifonds. Ze schenkt ons
jaarlijks een bedrag van € 40.000. Haar wens
is dat er heel concrete dingen met haar geld
gebeuren. Het liefst een aankoop of project
waar vogels van profiteren. Maar ook andere
projecten hebben haar belangstelling.
De keuze welk project of aankoop wordt
gefinancierd vanuit het Blauwe Kleifonds, laat
ze graag over aan Het Groninger Landschap.
Maar het is inmiddels goed gebruik dat
Marco Glastra, directeur van Het Groninger
Landschap, jaarlijks met haar een middag op
stap gaat. Ze bezoeken dan niet alleen een
project dat dankzij het fonds is gerealiseerd,
maar bespreken ook mogelijke nieuwe bestedingen. Alleen als ze enthousiast is, wordt

Heikikker

Heikikkers in Lettelberterpetten
In de Lettelberterpetten worden sinds 2012 heikikkers waargenomen
maar het waren er nog nooit zoveel als dit voorjaar. “Ik heb negen
plekken gevonden waar roepende mannetjes van de heikikker zaten”,
aldus natuurbeheerder René Oosterhuis. “Vorig jaar vond ik maar één
roepplek. Per plek zitten er tussen de vijf en tien dieren dus in totaal
zitten er minimaal tegen de honderd heikikkers in de Lettelberterpetten.” Het is moeilijk om de aantallen van deze kikker precies vast te
stellen. Oosterhuis: “Het is een ruwe schatting, want het is een hele
schuwe kikker. Als je op tien meter van ze komt, voelen ze de trilling
van het lopen al en schieten ze weg. Je ziet ze dan ook niet meer. Als
je ’m al ziet, moet je het beest ook nog goed kunnen herkennen want
de heikikker lijkt sterk op de bruine kikker.” Behalve in de paartijd, dan

kleurt het mannetje van de heikikker prachtig lichtblauw. Helaas is dat
maar een paar dagen zo. Oosterhuis: “Ook het geluid waarmee de kikkers een partner proberen te vinden, is maar ongeveer een week lang
te horen. Niet het verdragende gekwaak van andere kikkersoorten,
maar het is een onopvallend bubbelend geluid. Dus als je net de week
mist waarin ze gaan roepen, dan heb je geen idee, of en zo ja hoeveel
kikkers er in je gebied zijn.” De heikikker is hét symbool van een ‘slootje gezond’ en de Lettelberterpetten levert de juiste biotoop: schoon
water en op voldoende plekken niet te diep, ongeveer 10 tot maximaal
20 centimeter. Oosterhuis: “Anders wordt het water niet warm genoeg
om de jonge kikkertjes in de kikkerdril te laten groeien. Is het water
warm genoeg, dan zijn de kikkervisjes er ook in een paar dagen.”
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Das

Fotomomentje

op een kaart. “Er waren 16 burchten bekend bij de beheerders. Ik heb
er vier extra gevonden. Als ergens een das wordt doodgereden waar
in de buurt geen bekende burcht zit, dan is dat raar. Dan ga ik in de
omgeving zoeken naar een geschikte plek waar eventueel een burcht
zou kunnen zitten. Ook als er twee burchten op relatief grote afstand
van elkaar zitten, kan er ergens tussenin een burcht zitten die we nog
niet kenden. Ik bekeek het terrein en zocht geschikte bosjes op, liep
er omheen en zocht de wissels, de vaste
looproutes van dassen. ’s Nachts verlaten die dieren namelijk hun hol
om voedsel buiten dat bosje te vinden. Dat doen ze via vaste routes.
Zo heb ik er nog vier extra burchten gevonden.” Opvallend vindt Wolfs
het grote lege gebied tussen Ter Apel en Bourtange terwijl het terrein
en de natuur voor dassen zeer geschikt zijn. “Dat is raar. Misschien
heeft dat te maken met het Bourtangerkanaal. De dassen zitten namelijk allemaal aan de rechterkant van dat kanaal. Blijkbaar is er nog
geen noodzaak geweest daar overheen te zwemmen.”
Wolfs heeft alle getelde dassen met nachtcamera’s vastgelegd. “Het
zijn schuwe dieren en Groningen is ze waarschijnlijk te druk, zodat ze
je zelden overdag zult zien. Ik heb alle plekken geïnventariseerd en
met adviezen en aandachtspunten aan de beheerders gestuurd. Het
is een nulmeting en ik wil deze dassenmeting elk jaar houden zodat
we na een aantal jaren een tendens kunnen zien in de ontwikkeling
van de dassenpopulatie in Groningen en ook zicht krijgen op de
knelpunten die hun verspreiding in de weg staan.”

Ondanks de dalende aantallen broedende grutto’s de afgelopen jaren
waren er wel grote groepen van honderden grutto’s die in het vroege
voorjaar afkwamen op de plasdras-gebieden van Het Groninger Landschap in de Koningslaagte en bij Paddepoel-Zuid. En dat viel ook deze
havik op. (foto Mark Schuurman)

Eerste nulmeting dassenpopulatie in Groningen
Het is bijzonder als er een levende das in Groningen gespot wordt,
maar ze zitten er wel degelijk: minimaal zestig stuks, verdeeld over
twintig burchten in de provincie. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie,
een nulmeting, door onderzoeker Bert Jan Wolfs, met medewerking
van alle terreinbeherende organisaties in Groningen. Een aantal
locaties was bekend, zoals op enkele plekken in het Westerkwartier,
in Appelbergen, in het Zuidlaardermeergebied, bij Zuidbroek en in
Midwolda. “Maar ook Westerwolde lijkt in trek te raken bij dassen
want ik heb al verschillende waarnemingen uit Westerwolde gehad.
Bovendien is een familie dassen geturfd bij Bourtange en bij Ter Apel.
Een brede band met dassen loopt over de provincie heen. Groningen
was een witte vlek op de verspreidingskaart van dassen in Nederland.
We wisten wel dat er dassen wonen in onze provincie maar hoeveel
het er zijn en hoe ze over de provincie verspreid zijn, wisten we niet.”
Wolfs vroeg gegevens van bekende burchten op bij de natuurbeheerders maar ook alle meldingen van doodgereden dassen vinkte hij aan
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UITGELICHT

VAN HET GRONINGER
LANDSCHAP
Het Groninger Landschap wordt gesteund
door vele bedrijven en organisaties. Deze
Vrienden maken het beschermingswerk
mede mogelijk. Op deze pagina staat
een overzicht van alle organisaties die de
stichting sponsoren. Telkens lichten we er
ééntje uit. Deze keer is dat Vertisol.

Jaap van der West

Vertisol: “We denken mee over
projecten die in de omgeving passen”
Omgevingsbeheer en -inrichting, van
industrieterrein tot natuurgebied. Daarmee
omvat je wel zo’n beetje de werkzaamheden van oer-Gronings bedrijf Vertisol. Jaap
van der West en zijn collega’s zijn ook regelmatig in de gebieden van Het Groninger
Landschap te vinden. Zo namen zij onlangs
nog de Kiekkaaste bij Nieuwe Statenzijl
onder handen.
Vertisol heeft de wortels stevig in de Groningse klei. Het bedrijf begon in 1988 in
Wagenborgen met vijf man personeel. “We
hebben nu 45 vaste medewerkers en in het
seizoen in totaal zo’n 120 mensen aan het
werk”, zegt Jaap van der West, directeur van
het bedrijf dat zich specialiseert in omgevingsbeheer en -inrichting. “Van één kantoor
zijn we gegroeid naar vier locaties: in Siddeburen, Oostwold en twee in Wagenborgen.
Dat wordt straks één hoofdlocatie; hier in
Siddeburen hebben we een bedrijfsterrein
van twee hectare. Daar kunnen we alles
en iedereen kwijt. Praktisch gezien is het
voor ons handig om straks weer vanuit één
hoofdlocatie te werken, maar we houden
wel onze terreinen in Wagenborgen en Oostwold aan als steunpunten.”
Vertisol heeft een veelzijdig repertoire. Van
der West: “We plaatsen en beheren groen,
we doen aan onkruidbestrijding, dierplaag-

bestrijding en weg- en waterbouw. Als we
in de natuur aan de slag gaan, denken we
graag mee over een ontwerp dat goed in de
omgeving past. Zo hebben we in Westerwolde ruim 300 bomen geplant met een slim
waterbeheersysteem. Bij de bomen hebben
we sensoren geplaatst die aangeven of de
bomen voldoende water krijgen. De uitvoerder krijgt dit dan door via een app op zijn
telefoon.”
Dorpsrandpark
Een project waar Van der West met trots op
terugkijkt is het dorpsrandpark in Tjuchem.
“Daar hebben we samen met de gemeente
Slochteren een natuurparkje aangelegd
waar de jeugd heerlijk kan spelen. Dat zijn
projecten waar je heel veel voldoening
uithaalt. Het park ligt er nu een jaar of
zeven en is nog steeds erg populair bij de
omwonenden en bezoekers.”
Van der West woont in Vlagtwedde, is een
fanatiek FC-Groningen supporter en gaat
er graag met de motor op uit. “Tijdens die
ritten prijs ik me iedere keer toch weer
gelukkig dat ik in zo’n geweldige omgeving
woont. Je neemt dat eigenlijk te vaak voor
lief, maar gelukkig kom ik nog regelmatig op
plaatsen waar ik verrast word door de mooie
omgeving. Het is toch geweldig dat er nog
steeds zoveel te ontdekken is.”
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