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Wat vliegt er in jouw achtertuin? Op 18 en 19 april 
kan je weer meetellen tijdens Nationale Bijentel-
ling. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel 
van bijen weet. Alle hulp is welkom, daarom 
vragen we iedereen om een half uurtje mee te 
tellen in tuin, park of op het schoolplein.

Waarom bijen tellen?
De resultaten van de telling worden opgeslagen 
in het landelijke databestand van bijen. Daarin 
wordt bijgehouden waar welke soorten voor-
komen, informatie die belangrijk is voor het be-
schermen van bijen. Door de telling de komende 
jaren te herhalen, weten we welke soorten voor- 
of achteruit gaan in aantal. Zo krijgen we trends 
in bijenpopulaties in tuinen helder en kunnen we 
bijen beter beschermen. 

Tel jij mee?
Meedoen is eenvoudig, ook als je geen kennis 
van bijen hebt. Er is een telformulier, zoekkaart 
en een bijengids waarmee je de twintig verschil-
lende soorten wilde bijen, hommels en zweef-
vliegen kan herkennen. Wil je nog meer tips en 
tricks? Kijk dan eens tussen de activiteiten met 
bijenexpert die door het hele land georgani-
seerd worden. Meld je aan voor de bijentelling 
op www.nationalebijtelling.nl 

Tel mee op 18 en 19 
april met de Nationale 
Bijentelling

Het bunkercomplex van Batterij Fiemel in 
Termunten wordt dit voorjaar open gesteld 
voor publiek. Onlangs is een pronk stuk 
van de expositie over het bunker complex 
ge plaatst: een replica van het luchtafweer-
geschut.
Batterij Fiemel heet eigenlijk Marine Flak 
Batterie Termunten. Het Groninger Land-
schap heeft twee bunkers op het terrein 
in eigendom en richt ze nu in. Eén van de 
bunkers was de voor malige munitieopslag. 
Dat gebouw wordt ingericht als onderkomen 
voor de verschillende vleermuissoorten die 
langs de kustlijn foerageren, waaronder 
de ruige dwergvleermuis. Er zit inmiddels 
een sleuf in de deur waar de vleermuizen 
door kunnen. De tweede bunker, met het 
luchtafweergeschut op het dak, wordt 

opengesteld voor het publiek. In de bunker 
wordt middels panelen in tekst en beeld het 
verhaal verteld van Batterij Fiemel. 
Batterij Fiemel telde ooit zo’n veertig bouw-
werken. De meeste ervan zijn gesloopt. De 
hoofdbewapening bestond uit vier stukken 
luchtafweergeschut met een kaliber van 
12,8 cm. Het was destijds het zwaarste 
af  weer  geschut in Nederland en diende 
ter bescherming van de Duitse havenstad 
Emden. Bij de bevrijding van Groningen werd 
vanuit de batterij zwaar verzet geboden.

De herinrichting van Batterij Fiemel maakt 
deel uit van het project Atlantikwall in het 
Waddengebied en is mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van het Waddenfonds en 
de provincie Groningen.

KORT NIEUWS

Soms zakt de moed je in de schoenen. Smeltende ijskappen, 
bosbranden in de Amazone en Australië, massale insectensterfte: 
komt het ooit nog goed met onze Aarde? Volgens wetenschappers 
staat wereldwijd het voortbestaan van één miljoen plant- en 
diersoorten op het spel. Dat is een kwart van alle soorten. Heeft het 
zin om je druk te maken over de natuur in Groningen, terwijl de wereld 
in brand staat? Is dat niet een minuscuul druppeltje op een gloeiende 
plaat?

Ruim een jaar geleden hoorde ik de voormalige secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties Ban Ki-moon spreken in Groningen toen 
hij een eredoctoraat kreeg. Hij richtte zich over de hoofden van de 
bestuurders heen tot de studenten die achterin de Martinikerk zaten. 
‘Wacht niet tot de wereldleiders klimaatakkoorden tekenen. Ga 
vandaag aan de slag. Maak in je eigen omgeving het verschil. Neem 
de mensen om je heen daarin mee. Jullie zijn de eerste generatie 
die de gevolgen van de klimaatverandering ondergaan en de laatste 
generatie die het nog kan oplossen’.

Vanuit dat perspectief moeten we ook in Groningen – ons stukje 
Aarde! – het verschil maken. Door als provincie koploper te worden 
in natuurinclusieve landbouw, circulaire industrie en herwinbare 
energiebronnen. Door in onze eigen natuurgebieden een maximale 
inspanning te leveren om de biodiversiteit te behouden en te 
herstellen. Maar ook door de samenwerking met de boeren om ons 
heen te zoeken die voor een grote opgave staan om de landbouw 
natuurinclusief te maken. Daar valt heel veel winst te boeken voor de 
biodiversiteit in het agrarische gebied. 

Dus niet bij de pakken neerzitten, maar juist extra gemotiveerd aan 
het werk. Er is inmiddels een breed gevoel van urgentie over de 
toekomst van onze planeet. De komende jaren worden cruciaal om de 
gewenste omslag te maken. 

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Biodiversiteit

Dit voorjaar opening terrein 
Batterij Fiemel

VOORWOORd
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Bunker van Batterij Fiemel

Het Groninger Landschap heeft twee nieuwe 
leden voor de Raad van Toezicht. Saskia van 
Gessel en Rutger Dijsselhoff zijn per 1 januari jl. 
toegetreden tot de Raad. Van Gessel studeerde 
Nederlands recht aan de Groninger Rijksuniver-
siteit. Dijsselhof is ondernemer en bestuurder 
en werkt als directeur bij Abiant Holding, een 
grote uitzendorganisatie in Noord-Nederland. 
Van Gessel en Dijsselhof nemen de vrijgekomen 
plekken in na het vertrek van Sies Woltjer en Jan 
Jaap Hooft, die het bestuur na twee termijnen 
van vier jaar hebben verlaten.
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Ruige dwergvleermuis

Plaatsing replica van 
het luchtafweergeschut



  

Op het terrein van de voormalige steen-
fabriek Rusthoven in Wirdum staat sinds kort 
de eerste van vijftig fruitbomen. De overige 
49 bomen worden aangeplant na sanering 
van het terrein. De bomen zijn een gift van 
de Stichting Oude Groninger Kerken aan Het 
Groninger Landschap vanwege hun gouden 
jubileum. De fruitbomen zijn een eerste 
stap in het ontwikkelingsplan voor de 
steenfabriek en het omliggende 
perceel. Rusthoven is de 
enige nog overgebleven 
steenfabriek met ringoven in de 
provincie Groningen. Samen met de 
nabijgelegen borg Rusthoven en landgoed 
Ekenstein vormt de steenfabriek een prachtig 
stuk cultuurhistorisch erfgoed. Het plan 
bestaat uit het conserveren van de ringoven, 
het beschermen van de vleer muizen en het 
op een verantwoorde manier openstellen van 
het terrein.

Vijftig fruitbomen voor 
Rusthoven
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Het Groninger Landschap heeft afspraken 
gemaakt met de pachter van de Midwolder 
Bouwten over natuurinclusieve landbouw op 
deze percelen. Het gebied behelst ongeveer 
60 hectare en ligt naast landgoed Ennema-
borg in Midwolda. Er worden maatregelen 
genomen die gericht zijn op een gezonde 
bodem en herstel van biodiversiteit. Het 
gang bare tweejarige Veenkoloniaal bouw-
plan wordt verruimd naar een vijfjarig plan. 
Dat betekent een grotere variatie aan gewas-
sen en bovendien kan dan het gebruik van 

mest en bestrijdingsmiddelen fors omlaag. Er 
wordt dan vooral vaste mest gebruikt en er 
wordt niet meer geploegd. Eigenlijk zouden 
deze 60 hectare grond aan het naastgelegen 
natuurgebied worden toegevoegd, maar dat 
wordt voorlopig uitgesteld. (Meer over dit 
project, zie pagina’s 12 en 13).

Provincie Groningen, Rijksuniversiteit Gronin-
gen, LTO, Agrarisch Collectief ANOG, Grauwe 
Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 
werken allemaal in dit project mee.

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

Natuurinclusieve landbouw  
op Midwolder Bouwten 

5

Op 9 en 10 mei zijn de Nationale Molendagen. 
Ook de molens van Het Groninger Landschap 
zijn in dat weekend geopend voor het publiek 
en we verzorgen rondleidingen en geven uitleg. 
De molens draaien ook, op voorwaarde dat er 
voldoende wind staat. De openingstijden zijn 
veelal tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Maar voor 
de precieze openingstijdens per molen: check 
de website www.groningerlandschap.nl

Het Noord Nederlands Toneel en Tg Echo 
speelden vorig jaar met succes de voorstelling 
De Poolse Bruid in boerderij De Haver in 
Onderdendam. Vijf weken lang werd gespeeld 
voor een uitverkochte tribune. Daarom is be-
sloten de voorstelling deze zomer opnieuw uit 
te brengen.
De theatervoorstelling is een remake van de 
veelvuldig bekroonde film De Poolse Bruid uit 
1998. De film vertelt het verhaal van een Poolse 
vrouw die op het Groninger platteland ontkomt 
aan haar pooiers. Ze vlucht naar de boerderij 
van een stugge boer. Maar de buitenwereld valt 
niet eeuwig op afstand te houden en het gevaar 
kruipt dichterbij.
De Poolse Bruid wordt gespeeld van woensdag 
3 juni t/m zondag 28 juni 2020. Tickets kosten 
27,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.nnt.nl/
poolsebruid. Beschermers van Het Groninger 
Landschap krijgen op vertoon van hun 
Beschermers pas een gratis kopje koffie of thee 
voor aanvang van de voorstelling (geldig voor 
twee personen per pas).

Nationale Molendagen Reprise de Poolse Bruid 
in boerderij de Haver 

Natuurlijke plaagbestrijders 
In de strakke singel die aan de oostzijde aan 
de Midwolder Bouwten, op het landgoed 
 Ennemaborg ligt, is een aantal bomen ge-
veld. Hierdoor komt ruimte vrij om inheemse 
struiken aan te planten. Door deze aanplant 
wordt de overgang wat meer geleidelijk 
en daar voelen insecten en vogels zeer 
beter thuis. In de luwte, dekking en warmte 
houden insecten zich schuil en kunnen er 
overwinteren. Daar zitten ook roofinsecten 
bij die op de akkers plaagdieren zoals blad-
luizen van de gewassen eten. Door insecten 
in te zetten tegen andere insecten hoeven er 
tegen de bladluizen geen bestrijdingsmidde-
len meer te worden gebruikt.

Peter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken, heeft de eerste boom aangeplant en 
symbolisch overhandigd aan Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Molen Fram
in Woltersum

Op woensdag 20 mei van 16.00 tot 20.00 uur 
organiseren we een open dag op de wierde-
begraafplaats Wierum. Medewerkers van 
Algemeen Belang Dela en Het Groninger Land-
schap vertellen over natuurbegraven op deze 
bijzondere plek. We staan u graag te woord en 
geven antwoord op vragen die u wellicht heeft. 
Gewoon een kijkje nemen kan natuurlijk ook.  
U bent van harte welkom op 20 mei tussen 
16.00 en 20.00 uur aan de Paddepoelsterweg 4 
in Wierum. 
Meer informatie over natuurbegraven op deze 
plek: www.wierdebegraafplaats.nl

Open dag 
Wierdebegraafplaats  

De pachtovereenkomst is op 12 februari op de Midwolder Bouwten door alle partijen ondertekend

Gewone 
dwergvleermuis

Steenfabriek Rusthoven
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Biodiversiteit planeet 
in gevaar

De wereldwijde biodiversiteit staat er beroerd voor. Echt dramatisch, 
vertelt Ingrid Visseren-Hamakers, hoogleraar in Nijmegen. Drie 
jaar lang schreef ze mee aan het 1.800 pagina’s dikke rapport. De 
lancering vorig jaar in Parijs dreunt nog steeds na. Hoofdboodschap: 
een miljoen soorten wordt met uitsterven bedreigd. “Rekenen we de 
insecten niet mee, dan wordt een kwart van alle planten- en diersoor-
ten bedreigd. Daar schrik ik van.” De getallen zijn niet uit de lucht 

Ingrid Visseren-Hamakers

BIOdIVERSITEIT MONdIAAL

In de voet schieten
Het weefsel van het leven op aarde rafelt uit elkaar. Als grote boos-
doener wijst het rapport de mensheid aan. Overbevissing, ontbossing, 
milieuvervuiling, habitatverlies: de oorzaken zijn volgens Visseren aan 
onszelf te wijten. Ook hier spreken cijfers boekdelen: driekwart van 
het land, veertig procent van de oceanen en de helft van de rivieren 
zijn geplunderd. Slechts dertien procent van het land is onaangetast. 
“We schieten onszelf in de voet”, stelt Visseren. Een betere biodiversi-
teit is volgens haar van levensbelang. Niet alleen voor de natuur, ook 
voor de mens. “Ik vind biodiversiteit belangrijk voor de natuur zelf. 
Maar we hebben de natuur ook hard nodig. We zijn er afhankelijk van. 
Biodiversiteit zorgt voor voedsel, grondstoffen, medicijnen, schoon 
water, vruchtbare grond, een stabiel klimaat, bestuiving van planten, 
productie van zuurstof, het beheersen van plagen. We vernietigen nu 
ons eigen huis.” Biodiversiteit is volgens haar meer dan een optelsom 
van soorten. Het omvat ook alle onderlinge relaties, met elkaar en de 
omgeving, de variatie aan ecosystemen en de genetische variatie. 

Natuurbescherming niet afdoende
Dat de biodiversiteit keldert is langer bekend. Al in 1992 sloten 
wereldleiders een verdrag om de biodiversiteit te redden. In 2010 
werden de ‘Aichi-doelen’ gesteld: een halvering in de achteruitgang 
van biodiversiteit. “We scoren een vette onvoldoende”, zegt Visseren. 
Alle doelen staan zelfs in de min, behalve één: het areaal beschermde 
natuurgebieden vergroten. “De natuurbescherming ontwikkelt en 
beheert natuurparken. Dat is belangrijk, maar niet voldoende. Met 
alleen natuurbescherming gaan we het niet redden. Ondanks alle 
inspanningen lukt het niet om de structurele onderliggende oorzaken 
aan te pakken.” Illustratief voor het groeidenken vindt ze de huidige 
stikstofcrisis. “Boeren zitten vast in een systeem van intensivering, 
schaalvergroting en het verhogen van de productiviteit.” Op zoek naar 
oplossingen graaft het IPBES-rapport dieper, naar de onderliggende 
oorzaken. Ontbossing, overbevissing, milieuaantasting: ze zijn het 
gevolg van een structurele weeffout in het economisch stelsel. “De 
wereld is verslaafd aan economische groei. Groei is geen doel op zich. 
Centraal zou ons welzijn moeten staan, de kwaliteit van leven.”

Systeemverandering
Alles moet anders, stelt ze vast. “Een systeemverandering is nood-
zakelijk, een ingrijpende en fundamentele maatschappelijke omslag. 
Transformative change, noemen we het in ons rapport. Denken in 
economische groei heeft zijn beste tijd gehad. Niet alleen hier en 
daar een stukje natuur aankopen, waarin dieren mogen leven, maar 
echt een fundamenteel duurzame koers gaan varen.” Als sociaal 
wetenschapper schreef Visseren mee aan dit hoofdstuk. Het is niet te 
laat, meent ze. De wereld kan het tij nog keren. Systeemverandering 
betekent volgens haar: werken aan duurzame productiemethoden en 
het ombuigen van niet-duurzame subsidies voor landbouw, visserij en 
energie naar een duurzame productie. Treffend voorbeeld: de huidige 
Europese inkomenssteun aan boeren, die op het ogenblik natuurinclu-
sieve landbouw niet beloont, maar eerder tegenwerkt. “Systeemver-
andering vergt politieke moed, visie, draagvlak en doorzettingsvermo-
gen.”

Omwenteling gaande
Visseren is optimistisch. Het momentum is er. “Maar liefst 132 lidstaten, 
inclusief de Verenigde Staten, China en Europese landen, onderschrij- T
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gegrepen. Maar liefst honderdvijftig experts uit vijftig landen werkten 
mee. “Ons rapport is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke 
inzichten, in totaal vijftienduizend wetenschappelijke studies. Omdat 
we absoluut zeker willen zijn, zijn het zelfs voorzichtige inschattingen.” 
Het verlies gaat haar aan het hart. “Als ik de branden zie in Australië, 
waar miljoenen dieren verbranden, breekt mijn hart. Ze zitten opgeslo-
ten in de vuurzee. Echt verschrikkelijk.” 

ven het IPBES-rapport. Daarmee aanvaarden ze de oproep tot een 
noodzakelijke systeemverandering. Het debat verandert. Neem de 
groene ambities van de Europese Commissie. De regering van Nieuw-
Zeeland maakte recent de vijfjaren begroting op basis van welzijn, 
niet van groei. Dat vind ik hoopvol.” Ook om zich heen ziet Visseren 
verandering. Minder vlees eten, de thermostaat een graadje lager, 
zonnepanelen op het dak, lokaal voedsel kopen: anders dan twintig 
jaar geleden vindt men het tegenwoordig normaal. Uiteindelijk moet 
duurzaamheid de norm worden. “De verantwoordelijkheid ligt nu bij 
de consument. Die moet duurzame keuzes maken, wat vaak moeilijk 
is. De systeemverandering zorgt dat de ecologische wortel goedkoper 
is dan de niet-ecologische. Sterker nog: in de schappen liggen dan al-
leen duurzame producten.” Essentieel volgens het IPBES-rapport: leg 
de rekening niet bij de meest kwetsbare groepen in de samenleving. 
“Als de verandering niet eerlijk verloopt, gaat het niet lukken.”

Biodiversiteitsverdrag 
Het alarmerende rapport roept op tot internationale actie. De be-
leidsmakers en politici zijn nu aan zet. Dit najaar is de lakmoesproef, 
wanneer 196 lidstaten in Beijing een nieuw wereldwijd akkoord onder 
het biodiversiteitsverdrag ondertekenen. Zullen ze het aandurven 
om fundamentele veranderingen door te voeren? Visseren hoopt en 
verwacht van wel. Ze ziet ook graag meer ambitie en vooral bindende 
afspraken over de uitvoering. “De uitvoering is de achilleshiel van het 
internationaal natuurbeleid. Voeren we alle eerder gemaakte afspra-
ken uit, dan komen we al een heel eind. Gaan de delegaties eind dit 
jaar naar huis, dan hoop ik dat de lidstaten echt aan de slag gaan.” 
Meest belangrijk, volgens Visseren: de mondiale gemeenschap moet 
hetzelfde ideaalbeeld delen. Niet materialisme als hoogste goed, 
maar kwaliteit van leven. “Schoon water, een stabiel klimaat, geen na-
tuurverlies: dat wil toch iedereen voor zijn kinderen en kleinkinderen. 
Iedereen houdt van de natuur. Daar put ik inspiratie uit.” 

Ontbossing van 
het regenwoud

de aarde verarmt. de achteruitgang van planten en dieren gaat sneller dan 
ooit in de menselijke geschiedenis. Vorig jaar luidde IPBES, een mondiaal 
wetenschappelijk biodiversiteitsbureau, de noodklok. Schrikbarende 
conclusie: een miljoen soorten staat op uitsterven. Gelukkig klinkt ook een 
positief geluid: het tij kan nog keren. Maar dan moet alles anders.



Biodiversiteitverlies ombuigen naar herstel: het landelijke deltaplan 
Biodiversiteitsherstel gaat de uitdaging aan. Een beweging, noemt voorzitter 
Louise Vet het. “We zitten op één lijn. Wetenschappers, boerenorganisaties, 
natuur- en milieuorganisaties, financiers en ketenpartijen: allemaal ambiëren 
we hetzelfde ideaalbeeld. Een natuurrijk Nederland, waarin iedereen, ook 
boeren, een boterham kan verdienen. deze toekomstdroom maken we, met 
elkaar, waar.”

Louise Vet: ‘Ik geloof in 
positivisme’

En toen was de maat vol. Stapels alarmerende rapporten lagen er al. 
Over de dramatische achteruitgang van grutto’s, veldleeuweriken en 
patrijzen, over landschapspijn, over het uitmergelen van de bodem. 
“We werden depri van onze eigen resultaten”, vertelt Louise Vet, 
hoogleraar ecologie in Wageningen. Eind vorig jaar zwaaide ze af 
als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. De insec-
tenstudie van drie jaar geleden, die uitwees dat driekwart van de 
biomassa aan insecten binnen bijna dertig jaar was verdwenen, bleek 
de spreekwoordelijke druppel. “Als ecologen stonden we altijd aan de 
zijlijn. Jaar in jaar uit publiceerden we alarmerende studies. Dat had 
weinig zin, want de teloorgang ging door. De ecologen komen nu zelf 
in actie. We stappen uit onze ivoren toren. We signaleren niet alleen 
problemen, we pakken ze ook aan.”

Eeuwige optimist
De bezorgdheid leidde tot het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een 
initiatief om natuurverlies om te buigen naar herstel. “Dat kunnen we 
niet alleen”, benadrukt Vet. Samenwerking is volgens haar cruciaal. 
Een beweging, noemt ze het initiatief, met een positieve grondtoon. 
“Ik maak me zorgen, maar ben ook een eeuwige optimist. Ik zie zoveel 
kansen om het echt anders te doen. Kansen waar iedereen vrolijk van 
wordt.” Vet is voorzitter van het Deltaplan, dat eind 2018 officieel werd 
gelanceerd. Gedreven is ze zeker. Vol vuur vertelt ze over haar missie: 
grondgebruikers inspireren en aanzetten tot vergroening. Daarin staat 
ze niet alleen. Vijfentwintig partners telt de beweging inmiddels. “We-
tenschap, landbouw, voedingsindustrie, banken, natuurorganisaties, 
de levensmiddelenhandel: we moeten het met elkaar doen. Steeds 
meer partners sluiten zich aan. Ruim dertig aspirant-partners willen 
zich aansluiten. We nodigen iedereen uit om mee te doen.” 

Hekkensluiter 
De opgave waar de beweging voor staat, is gigantisch. Tragisch feit: 
wereldwijd is ons land hekkensluiter. In Nederland resteert slechts vijf-
tien procent van de oorspronkelijke biodiversiteit. In Europa verdween 
zestig procent. Toch ziet Vet ook lichtpunten. Wisselend, antwoordt ze 
op de vraag hoe het met de Nederlandse biodiversiteit is gesteld. “Het 

mooie is: waar we echt ons best doen, zien we herstel van de natuur. 
Er gaat veel goed. De das, de zeearend, de wolf: echt super. Bevers 
wonen bij mij om de hoek in de uiterwaarden. Mijn absolute lieveling, 
de otter; eerst verdwenen in ons land, nu terug dankzij schoner water 
en ecologische verbindingen.” De grote klappen vallen volgens haar 
in het agrarisch gebied. “Daar staat de maximalisatie van productie 
voorop. De natuur is er in de verdrukking. In weilanden leeft vaak nog 
één soort: Engels raaigras.”  

dezelfde droom
Het hoopvolle is: dit duurzame geluid klinkt niet alleen in de natuur-
hoek, maar ook binnen de reguliere landbouw en de rest van de 
keten. Partners als Agrifirm, LTO Nederland en het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CLB) haken aan bij de beweging. “Zij vinden 
ook dat tijden veranderen. Het moet anders.” En wat blijkt: al die partij-
en met ogenschijnlijk tegengestelde belangen dromen van hetzelfde. 
“Praat je langer met elkaar, dan zijn we het allemaal eens. Iedereen wil 
wonen, werken en recreëren in een landschap met een rijke biodi-
versiteit. Iedereen houdt van planten, insecten en boerenlandvogels. 

BIOdIVERSITEIT IN NEdERLANd
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Drentse boeren rentekorting op leningen, van de provincie ontvangen 
ze een extra bijdrage.” Andere beloning, volgens Vet: een voordelig 
pachtcontract bij terreinbeheerders, wat bij Het Groninger Landschap 
het geval is. “Uiteindelijk doel is om duurzame boeren een eerlijke 
prijs te geven voor een eerlijk product.” Naast de gedeelde waarden 
en het verdienmodel noemt Vet nog andere succesfactoren, zoals een 
stimulerende wet- en regelgeving, meer kennis en innovatie, en een 
gebiedsgerichte samenwerking. “Grondgebruikers moeten op regio-
nale schaal samenwerken. Daar kennen mensen elkaar. Elk landschap 
vraagt om specifieke oplossingen.” 

Overal initiatieven
De oplossing ligt niet alleen binnen de landbouw, benadrukt ze. 
Ook in de openbare ruimte en in natuurterreinen liggen kansen voor 
biodiversiteitswinst. Het Deltaplan brengt grondgebruikers in bewe-
ging. Overal in het land ziet ze initiatieven ontstaan. Waterschappen 
die dijken omtoveren in bloemdijken, TenneT die samen met De 
Vlinderstichting werkt aan ecologisch maaibeheer op hoogspannings-
stations, steden die kiezen voor natuurinclusief bouwen en bloemrijke 
stadsbermen. “Allemaal win, win, win. Met meer natuur pakken we ook 
andere uitdagingen aan, zoals klimaatadaptatie, betere luchtkwaliteit, 
lagere onderhoudskosten, minder stikstof, de energietransitie.”
Toch kreeg Vets positivisme onlangs een knauw. Terwijl ze samenwer-
king promoot, zorgde de stikstofcrisis juist voor polarisatie. Tractoren 
gingen de weg op, de hakken het zand in en Centraal Bureau Levens-
middelenhandel sleept boeren voor de rechter. “Laat ik duidelijk zijn: 
de stikstofdeken over ons land en de natuurgebieden schaadt de 
biodiversiteit ernstig. Alleen een paar opportunistische soorten overle-
ven, de rest verdwijnt. Ik heb veel respect voor boeren. Maar ik geloof 
in positivisme, niet in polarisatie. Daarmee bereiken we geen systeem-
verandering. Gelukkig zien veel boeren dat in. Als ooit de tijd rijp was 
voor verandering, dan is het nu.” 

Iedereen wil een goede boterham verdienen, gewaardeerd worden 
en dat het platteland leefbaar blijft.” De eensgezinde droom verenigt. 
Deze gedeelde waarden, zoals Vet ze noemt, stelt ze centraal. “Er zijn 
veel wegen naar Rome, maar we moeten wel weten waar Rome ligt. 
Anders komen we er nooit. Ons Rome is geen utopie, maar een realis-
tische toekomst. Een lonkend perspectief voor alle partijen.”

Eerlijke prijs
Het Deltaplan zet hoog in. Een systeemwijziging is nodig, stelt Vet 
vast. Voor de landbouw betekent dat: ombuigen van productmaxima-
lisatie naar kringlooplandbouw, van lineair naar circulair. “De regel-
geving, het landbouwonderwijs, de banken, de voedselketen: het 
hele systeem is nog gebouwd op schaalvergroting. Dat kan en moet 
anders.” Cruciale sleutelfactor op weg naar Rome: een verdienmodel 
voor de natuurinclusieve boer. Baat het niet, dan lukt het niet. “Onze 
boeren exporteren veel, tegen minimale marges. Extensiever boeren 
kan de kostprijs verlagen – door bijvoorbeeld minder bestrijdingsmid-
delen te kopen – en de verkoopprijs verhogen. De hogere marges 
compenseren dan de lagere productie. Boeren die al natuurinclusief 
werken merken dat hun inkomen stijgt.” Natuurinclusief boeren moet 
op alle fronten worden beloond, vindt Vet. Met hogere prijzen in de 
winkel, lagere onkosten en voordelige regelingen, subsidies en tarie-
ven. Gestapelde beloning, noemt ze het. 

Belonen voor inspanningen
De beweging werkt aan het belonen van duurzame boeren. Daar-
voor moeten de prestaties voor biodiversiteitswinst eerst meetbaar 
zijn. Voor melkveehouders stelden FrieslandCampina, Rabobank 
en het Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor op. Boeren 
zien ermee hoe biodivers hun bedrijf is. Later volgt een monitor voor 
akkerbouwers. “Melkveehouders die goed scoren, krijgen van de 
zuivelcoöperatie meer geld voor hun melk. Bij de Rabobank krijgen 

Voedselwebben vroeger en nu

Louise Vet



Groningen pakt de handschoen op. Wetenschap, natuurbescherming, 
landbouw: ze zijn met elkaar in gesprek over biodiversiteitsherstel. dit 
voorjaar willen ze een gezamenlijk manifest aan de provincie Groningen 
overhandigen. Het Groninger Landschap zet in op een fijnmazig land -
schappelijk netwerk door het Groninger land. Een dooradering van 
eco logische bermen, bloemdijken, natuurranden, houtsingels en natuur-
vriendelijke oevers. Niet alleen de natuur profiteert daarvan, ook de boeren.

Landschappelijke dooradering 
is onmisbaar

De Groningse biodiversiteit laat een wisselend beeld zien. Marco 
Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, ziet op het platte-
land een tweedeling: in de natuurterreinen is de teruggang tot staan 
gebracht en gaat het soms de goede kant op, terwijl de biodiversiteit 
in het agrarisch gebied nog steeds achteruit holt. “Grutto’s, scholek-
sters, veldleeuweriken, patrijzen, vlinders, wilde bijen: allemaal nemen 
ze af in het landelijk gebied. Binnen onze natuurterreinen stabiliseert 
de biodiversiteit. Vooral op de klei en het veen gaat het goed. Daar 
zien we nieuwkomers als zeearenden en witwangsterns.” Natuur op 
kleigrond heeft een groot ecologisch voordeel, namelijk minder last 
van stikstof. “De meeste van onze terreinen – de Dollard, Hunzedal en 
Reitdiepgebied – zijn van nature al voedselrijk. Anders dan voedsel-
arme zandgronden, zoals in Drenthe, kunnen ze tegen een stootje.”

Wake-up call 
De huidige stikstofcrisis raakt de kern van het vraagstuk. Een wake-
up call, noemt Glastra het. “We lopen tegen grenzen aan. Het houdt 
een keer op. In enkele generaties brengen we de aarde uit balans en 

dreigt een kwart van alle plant- en diersoorten uit te sterven. Stikstof 
is slechts één van de problemen, naast klimaatverandering, milieu-
verontreiniging en verlies van leefgebieden. Hopelijk pakt de crisis 
positief uit en zorgt het voor een kantelpunt in de transitie van de 
landbouw. Waarbij boeren de natuur niet langer als bedreiging zien, 
maar als bondgenoot.” Biodiversiteitsherstel moet volgens Glastra op 
mondiale en nationale, maar vooral ook op regionale schaal plaats-
vinden. “Landelijk werkt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel met een 
groot aantal partijen aan herstel. Met grofweg dezelfde organisaties 
gaan we in Groningen aan de slag. Met onder meer collega-natuuror-
ganisaties, LTO Noord, de drie agrarische collectieven en de Rijksuni-
versiteit Groningen. Ook de waterschappen hebben zich aangesloten. 
Het is de bedoeling dat ook andere partijen aanhaken.”

Honderdvijftig initiatieven
Groningen zat al niet stil. Overal in de provincie lopen biodiversiteits-
projecten: van bermvriendelijk beheer door gemeenten en water-
schappen tot het Actieplan Weidevogels Groningen. Een recente 
inventarisatie telt maar liefst bijna honderdvijftig initiatieven. Glastra 
juicht ze toe, maar ziet graag meer afstemming. Een beetje los zand, 
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Regenwormen

noemt hij de huidige inzet. “De onderlinge samenhang mist. Veel pro-
jecten zijn tijdelijk, terwijl biodiversiteit juist continuïteit vereist. Stopt 
een project na een paar jaar, dan heeft het geen zin.” Samenwerken is 
volgens Glastra van evident belang. “Herstel van biodiversiteit vraagt 
om een gezamenlijke aanpak. In zijn eentje kan een boer moeilijk de 
biodiversiteit herstellen. Hij heeft hulp nodig: van zijn buren, van het 
waterschap, van de gemeente, van ons als natuurbeheerder. We moe-
ten het met elkaar doen. Pas dan zet het zoden aan de dijk.”  

Manifest
De Groningse partijen zijn in gesprek. De gezamenlijke zoektocht 
moet uitmonden in een manifest, dat ze dit voorjaar willen aanbieden 
aan de provincie Groningen. Met het verzoek om het stokje over te 
nemen. Een beproefd concept inmiddels, in navolging van het Groen-
manifest in 2011 en het Groningse weidevogelmanifest dat nu twee 
jaar bestaat. Ook daarvoor slaan natuur- en landbouworganisaties de 
handen ineen. Het biodiversiteitsmanifest kijkt breder, stelt Glastra, 
namelijk naar het hele Groninger landschap. “We focussen ons niet op 
topgebieden, maar willen het hele landelijk gebied opkrikken. Bij voor-
keur krijgt heel Groningen minimaal een basis-biodiversiteit. Ook ge-
bieden waar nu, behalve mais of Engels raaigras, nauwelijks nog iets 
leeft.” Essentieel voor natuurinclusieve landbouw, aldus Glastra: dat 
boeren er een boterham mee verdienen. “Daar werkt het landelijke 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel momenteel aan. Louise Vet, voorzitter 
van het Deltaplan, vertelt in deze Golden Raand al over het realiseren 
van een verdienmodel voor natuurinclusief boeren.”

Landschappelijke dooradering
Boeren zijn gebaat bij meer biodiversiteit, benadrukt Glastra. Een 
gezonde bodem, waarin regenwormen, schimmels en insecten leven, 
zorgt voor een hogere productie en beschermt gewassen tegen ziek-
ten en plagen. Boven de grond zorgen insecten voor een essentiële 
bestuiving en plaagbestrijding. Boeren kunnen op eigen grond flinke 
stappen zetten, maar er is meer nodig. Glastra maakt zich sterk voor 
een groene Groninger infrastructuur. “We kunnen boeren helpen met 
meer natuurlijke bestrijders. Als ideaalbeeld zie ik een landschap voor 
me met een fijnmazig raamwerk van natuurstroken, vol met bloemen, 
akker- en weidevogels, vlinders, insecten en bodemdieren. Langs alle 
sloten liggen natuurvriendelijke oevers, langs wegen en spoorlijnen 
bloemrijke bermen. De slaperdijken zijn bloemrijk, de houtsingels 
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Meerjarige akkerrand Kwartel

Marco Glastra

rijk aan soorten. Het land van boeren en andere landeigenaren is 
dooraderd met vogelakkers en bloemranden.” Glastra hoopt dat alle 
grondgebruikers meedoen. “Het landschap krijgt dan weer variatie en 
leefruimte voor planten en dieren. Nu wordt het agrarisch gebied tot 
de allerlaatste centimeter benut. Uiteindelijk moet het hele voedsel-
web, dat nu ontmanteld is, weer compleet worden. Daar profiteert de 
natuur, maar ook de boer van.”

Streekgebonden
Hoe de groene dooradering eruitziet, verschilt per streek. Elke streek 
is anders, stelt Glastra, en vraagt om een eigen specifieke aanpak. 
“Het Westerkwartier, de Veenkoloniën, het Hogeland, het Oldambt: 
overal verschillen de bodem, de historie, de landschapselementen 
en het landgebruik. Vandaar een regionale aanpak. Per regio gaan 
partijen elkaar opzoeken. Het Westerkwartier kan zich richten op 
houtsingels, het Hogeland op de maren, het Oldambt op de slaper-
dijken.” Ook Het Groninger Landschap levert als terreinbeheerder 
een bijdrage. “Grenzend aan de landbouw zorgen we voor struweel-
hagen, bloeiende graslanden en insecten- en vogelrijke houtsingels 
en bosranden. In meerdere streken trekken we al samen op met de 
landbouw. In onder meer het Reitdiepgebied stemmen we het weide-
vogelbeheer af en kiezen we bij voorkeur voor biologische pachters. 
In al onze terreinen willen we de komende periode de biodiversiteit 
verhogen.”

IJzersterke troeven
Groningen wil met het Deltaplan een voortrekkersrol vervullen. De 
provincie heeft hiervoor ijzersterke troeven in handen: een excellente 
universiteit, hoogwaardige natuur, sterke partijen die elkaar weten te 
vinden en een agrarisch landschap dat vraagt om meer natuur. “Geen 
provincie heeft zo’n grote verantwoordelijkheid voor akkernatuur als 
wij. Voor akkervogels zijn we zelfs landskampioen. Bijna alle grauwe 
kiekendieven broeden bij ons en we hebben de hoogste dichtheden 
van gele kwikstaarten, veldleeuweriken en kwartelkoningen. Samen-
werken kunnen we als geen ander. In de Eems-Dollard laten we zien 
dat ecologie en economie hand in hand kunnen gaan. Niet met een 
slap compromis, maar door elkaar echt te versterken. Groningen is al 
koploper in de circulaire economie, de natuurinclusieve landbouw en 
de energietransitie. Daar voegen we nu koploper in biodiversiteitsher-
stel aan toe.” 



1312

een rijke bos- en akkerrand gunstig uitpakt, 
weet Adri Boonman uit eigen ervaring. “Naast 
de bloemranden op mijn eigen land hoef ik 
minder insecticiden te spuiten. Goed voor de 
natuur en voor mijn portemonnee. Dankzij 
de lieveheersbeestjes, die we zelf hebben 
gefokt.” Ander bewijs dat natuurlijke plaagbe-
strijding werkt: de natuurgebieden, waar nooit 
plagen van bladluizen en aaltjes voorkomen. 

Uitvoerig onderzoek
De Midwolder Bouwten ligt onder een ver-
grootglas. Uitvoerig onderzoek gaat uitwijzen 
hoe de natuurinclusieve maatregelen in de 
praktijk uitpakken. “Een groep onderzoekers 
volgt de ontwikkelingen op de voet: van 
insecten tot vogels, van het bodemleven tot 
de chemie en fysiologie van de bodem. Ze 
berekenen ook de kosten en opbrengsten. 
Hetzelfde doen ze elders in de reguliere land-
bouw, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn”, 
vertelt Puijman. Hij verheugt zich nu al op de 
ontluikende akkernatuur. Kers op de taart zou 
de grauwe klauwier zijn, de ambassadeur 
voor hoogwaardige akkernatuur.
De broers bekijken de pilot vooral door een 
boerenbril. Ze zijn benieuwd naar de pro-
ductie, de plagen en natuurlijk: de opbrengst 
onder de streep. “Mijn collega-boeren uit de 
streek vinden deze proef interessant, maar ze 
kijken nog de kat uit de boom. We nodigen 
ze regelmatig uit. Dan laten we de voortgang 
zien.” Stel de proef pakt positief uit, gaan ze 
de maatregelen dan ook op hun eigen land 

inzetten? Het antwoord is eensluidend: 
 “Natuurlijk, waarom niet?” 

Geelgors

drijf te vergroenen. Het bouwland is al vijftien 
jaar eigendom van Het Groninger Landschap. 
“We stellen ons terrein voor dit experiment 
beschikbaar”, vertelt Silvan Puijman, natuur-
beheerder van Het Groninger Landschap. 
“Voor herstel van biodiversiteit ligt de groot-
ste uitdaging in de landbouw. We helpen 
graag mee aan natuur inclusieve landbouw, 
al zijn het de boeren die het moeten doen. 
In de Midwolder Bouwten dragen we bij aan 
concrete oplossingen.” Puijman en de broers 
voeren de pilot uit samen met een team. Pro-
vincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 
Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervo-
gels, Agrarische Natuurvereniging Oost-
Groningen en LTO Noord: allemaal denken 
en werken ze mee. 

Peloton meekrijgen
Realistische groene stappen voor een regu-
liere boer, daar zet de pilot op in. Puijman: 
“We kiezen bewust voor de reguliere boer, 
zoals de broers Boonman. We willen het 
 peloton verleiden om groene maatregelen 
in hun bedrijf te integreren.” Eén van de 
maat regelen die ze testen: niet ploegen, of 
in jargon ‘niet-kerende grondbewerking’. 
Ploegen verstoort de natuurlijke bodempro-
cessen en het bodem leven. Adri Boonman: 
“Op onze eigen gronden ploegen we na het 
oogsten. Het land is dan zwart. In de Midwol-
der Bouwten blijft de bodem altijd bedekt. ’s 
Winters ligt er een stoppelveld met oogstres-
ten.” “Ideaal voor geelgorzen en groenlingen 
die de zaden en graankorrels opeten”, vult 
Puijman aan. “Vogels komen massaal op 
stoppelvelden af. Ik heb hier zelfs grauwe 
gorzen gezien. Een zeldzaamheid. Vroeger 
scharrelde de grauwe gors nog overal op het 
boerenland rond.”
Andere testmaatregel: een ruimer bouwplan. 
Niet meer twee of drie roulerende gewas-
sen, zoals het veenkoloniale bouwplan 
voorschrijft, maar vijf gewassen. Meer vari-
atie komt het bodemleven ten goede, is de 

gedachte. Adri Boonman: “Verbouw je altijd 
hetzelfde gewas, dan put je de bodem uit 
en bouw je ziekten en plagen op. Normaliter 
kiezen we voor aardappels, bieten en graan. 
Binnen deze pilot rouleren we vijf gewas-
sen: zomergerst, zomertarwe, aardappels, 
zomerveldbonen en haver. We starten dit 
voorjaar met zomerveldbonen. Dat is een 
vlinderbloemige die stikstof uit de lucht in de 
bodem opslaat.”

Bloemranden
Spelregels voor de proef: bemesten met rui-
ge stalmest en bij voorkeur geen chemische 
gewasbestrijdingsmiddelen inzetten, wel 
natuurlijke. De broers verdelen het land in vijf 
blokken. Alle randen, meer dan zes kilome-
ter lang, bestaan uit bloemrijke akkerran-
den van vier meter breed. Rode klaprozen, 
blauwe  korenbloemen, witte margrieten, gele 
ganzenbloemen: kleurrijk wordt het zeker. 
Behalve de vlinders, wilde bijen en andere 
insecten profiteren ook de boeren. “De wilde 
bijen bestuiven onze gewassen, de sluipwes-
pen, roofwantsen en lieveheersbeestjes zor-
gen voor een natuurlijke plaagbestrijding. Ze 
ruimen bladluizen en aaltjes op.” Treden toch 
plagen op, dan grijpen de broers pas achteraf 
in en niet preventief. Puijman neemt de 
oostrand onder handen, die bestaat uit een 
brede bosstrook. “In de eentonige bosrand 
ontbreekt nu een rijke struik- en kruidlaag. 
We kappen bomen, zodat licht op de bodem 
kan schijnen. Er komen bes-dragende strui-
ken, ideaal voor lijsters, vlinders en 
natuurlijke plaagbestrijders.” Dat T
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MIdWOLdER BOUWTEN

Reguliere boeren verleiden 
tot groene stappen

landbouw, een omslag waar landbouwminis-
ter Carola Schouten stevig op inzet. Onhoud-
baar, noemt de minister de huidige koers. 
Boonman beaamt dat. “De politiek en de 
maatschappij vragen erom. We zijn niet op de 
wereld gezet om alleen productie te draaien.”

Meehelpen aan vergroening
In de Midwolder Bouwten werken de broers 
aan de akkerbouw van de toekomst. Als 
pachter van Het Groninger Landschap testen 
ze maatregelen om het reguliere boerenbe-

In Midwolda, op Landgoed Ennemaborg, 
staan de gebroeders Boonman aan de 
rand van bijna zestig hectare bouwland. 
De gelijkenis tussen de broers is treffend. 
Lange tijd bewoonde Adri Boonman de fraaie 
Oldambter boerderij Ennemaheerd, schuin 
tegenover de borg. Met elkaar runnen ze 
een akkerbouwbedrijf van maar liefst 370 
hectare en houden ze meer dan tienduizend 
varkens. Reguliere landbouw, noemen ze het 
zelf, maar wel met oog voor de natuur. Op zijn 
land legt Adri Boonman al vijftien jaar bloem-

randen aan. “Ik had zelfs een broedende 
blauwe kiekendief”, zegt hij trots. De patrijs 
wordt door de broers node gemist. “Die zien 
we amper meer. Ging ik vroeger het land in, 
dan hoorde ik altijd hun typische geluid. Dan 
vloog een koppeltje patrijzen weg. Dat zou ik 
graag weer willen meemaken.” 
Hier in de Midwolder Bouwten werken ze 
mee aan een groener alternatief. Dat is nodig, 
zeggen ze. “De Nederlandse landbouw gaat 
onherroepelijk veranderen”, voorziet Jan 
Boonman. Hij doelt op de natuurinclusieve 

Lukt het om akkerbouw te combineren met biodiversiteit? In de Midwolder 
Bouwten, naast landgoed Ennemaborg in Midwolda, neemt Het Groninger 
Landschap de proef op de som. Samen met boeren en wetenschappers loopt er 
een proef met natuurinclusieve maatregelen. Niet ploegen, natuurlijke gewas-
bescherming, bloemranden, ruige stalmest en een ruimer bouwplan: over vijf jaar 
zal blijken hoe het uitpakt. Hopelijk een dubbelslag: winst voor natuur én boer. 

Bloemrijke akkerrand

Silvan Puijman (l) en Jesper Schothorst (r) met de gebroeders Boonman

Distelvlinder

Lieveheersbeestje
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van andere soorten is er hier volgens vogelaars altijd wel iets te be-
leven. Het aantal broedende veldleeuweriken neemt gestaag toe en 
ook blauwborsten, geelgorzen en kwartels weten mijn aantrekkelijke 
akkers te vinden. Die drukte gaat niet ongemerkt voorbij aan grauwe 
en blauwe kiekendieven.”

Boerenbuitengebied Muntendam 
Het akkerbouwbedrijf van Mulder bestrijkt ongeveer 70 hectare. 
Ruim 13% daarvan bestaat uit bloemrijke en ruige akkerranden. Daar 
stopt het natuurbeheer niet. “Voor  akkernatuurherstel heb je veel 
insecten nodig. Dat betekent dat je schadelijke blad luizen niet met 
insecticide bestrijdt maar dat je een biotoop creëert voor nuttige 
insecten, zoals gaas- en zweefvliegen, lieveheersbeestjes, andere 
kevers en ook spinnen. Om succes te behalen heb je wel minimaal 
vijf procent natuurlijke begroeiing nodig zoals akkerranden of ruigte. 
Zo blijven miljoenen insecten beschikbaar als vogelvoer. Het lukt hier 
nu al  zeven jaar om zonder insecticide de schade beperkt te hou-
den.” Naast agrarisch natuurbeheer dragen ook andere maatregelen 
hieraan bij. Mulder is gestopt met ploegen en gebruikt minder zware 
machines. Hij zaait bloemenranden middenin een perceel, een vorm 
van strokenteelt. 

Het is een vogel waarvan het lijkt alsof hij stilletjes door de achter-
deur is vertrokken. Waar is de patrijs gebleven? Peter Harry Mulder 
weet het antwoord op die vraag. “De moderne landbouw heeft het 
land te open en te ruim gemaakt. Patrijzen vinden er geen voedsel en 
geen beschutting meer. Neem je de ruigte weg, dan verdwijnen ook 
de patrijzen.” Mulder weet waar hij het over heeft. Zijn akkers en het 
gebied rond zijn boerderij De Kloosterplaats, hebben misschien wel 
de hoogste patrijsdichtheid van de provincie. Dat is niet vanzelf ge-
gaan. Mulders bedrijf ligt in een aangewezen akkervogelkerngebied. 
Hij krijgt via Agrarisch collectief een vergoeding voor akkerranden, 
wintervoedselveldjes en overblijvende graanstoppels.  “Ik heb langs al 
mijn percelen akkerranden ingezaaid. De eerste randen waren negen 
meter breed. Nu heb ik randen van 21 meter; in totaal heb ik negen 
hectare ruigte: een mix van grassen, kruiden en bloemen.”
Langs een deel van zijn bedrijf loopt ook een zandpad, essentieel 
voor het welzijn van de patrijzen. “Zand warmt snel op, zodat het veel 
insecten aantrekt”, zegt Mulder. “De patrijzen vinden er dus voedsel 
en een stofbad.” Het agrarisch natuurbeheer van Mulder werpt zijn 
vruchten af. “Ik heb de laatste jaren gemiddeld twee tot vier paartjes 
patrijzen met kuikens. Als je het vergelijkt met de directe omgeving, 
dan is dat een hele goede patrijsdichtheid. Maar ook op het gebied 

de patrijs is misschien wel één van de zwaarst getroffen vogel-
soorten door de moderne landbouwmethoden en monocultuur. 
Slechts in een klein aantal gebieden in de provincie weet deze 
inheemse akkervogel stand te houden. de Kloosterplaats in 
Muntendam van akkerbouwer Peter Harry Mulder, is zo’n plek. 

Kloosterplaats Muntendam, 
patrijsvriendelijke akkerbouw

Patrijs verkiest ruigte boven ruimte

Grauwe klauwier
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Peter Harry Mulder

Patrijs op laan Bouwte

van de agrarische industrie is: door schaalvergroting en intensivering 
tegen de laagste kosten zoveel mogelijk voedsel produceren. Uit 
dat verdienmodel haalt het gros van de boeren amper inkomen. Zij 
zijn voor hun bestaan afhankelijk geworden van nevenactiviteiten en 
inkomenssteun. Dat ervaren we als vernederend. Bovendien creëert 
deze situatie geen aandacht en ruimte voor het akkernatuurherstel 
dat de burger van ons verwacht. Wil de maatschappij dat de boer 
actiever wordt in akkernatuurherstel, dan moet het systeem ver-
anderen.”
Mulder ziet wel mogelijkheden. Hij praat over de natuur op zijn akkers 
met passie en bevlogenheid. Uit die passie komen ook maatregelen 
die minder gepassioneerde collega’s zonder productieverlies kunnen 
overnemen. “We hebben op het land een mestbassin staan. Normaal 
zit rond zo’n bassin een aarden wal van zo’n anderhalve meter hoog. 
Die wal hebben we ingezaaid met ruige grassen. Buiten het hekwerk 
van het bassin houden we een strook van drie meter met struweel 
en ruigte. Dit werpt zijn vruchten af. Kort na de aanleg zag ik hier al 
patrijzen, later zelfs binnen het hekwerk. Zulke relatief eenvoudige 
aanpassingen werken dus.”

Het werk van Mulder spreidt zich verder uit dan alleen zijn bedrijf. 
“Uit Brits onderzoek blijkt dat in landelijk gebied 80% van de bio-
diversiteitherstel van buiten de akkers komt. Daarom hebben mijn 
partner en ik en een groep gelijkgestemden, werkgroep Boeren-
buitengebied Muntendam opgericht. In een gebied van 1000 hectare 
zijn in overleg met boeren en de gemeente op dammen en bermen 
struiken geplant. Dat heeft een positief effect op de patrijzenpopulatie 
en die van andere akkervogels. We hebben in het gebied struweel-
rijke overhoekjes van de gemeente heringericht met begrazings-
weides, specifiek voor de grauwe klauwier. Binnen twee jaar zong 
daar tien dagen lang een mannetje grauwe klauwier het hoogste lied.”
De werkgroep nam van de gemeente ook 15 kilometer bermbeheer 
van de veldwegen over. Door maaien en afvoeren worden de bermen 
bloem- en kruidenrijker. Mulder: “In die bermen heb ik ook al patrijzen 
en leeuweriken gezien.”

Bevlogenheid
Niet veel boeren zullen de inrichting van het land van Mulder kunnen 
of willen volgen. Mulder begrijpt dat wel. “Het economische model 
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“Zonder natuurinclusieve 
 landbouw geen biodiversiteit”

“Kruidenrijke graslanden zorgen voor een 
grotere biodiversiteit aan insecten. De kui-
kens kunnen in open kruidenrijk grasland of 
kuikenland, veilig en gemakkelijk hun kostje 
bij elkaar zoeken. Dit in tegenstelling tot 
monocultuurpercelen met turbogras. Door 
onderzoek willen we inzicht krijgen in de 
kwantiteit en de diversiteit aan insecten in 
onze graslanden.”

Muizenjaar
Eerder behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Dat gaat zeker op 
voor de weidevogelpopulatie in het Reitdiep. 
Hendriks bekijkt de statistieken dan ook 
met gepaste terughoudendheid. “Vorig jaar 
zagen we een mooie piek in de toename 
van het broedsucces van grutto en tureluur. 
Dat kwam niet alleen door het werk dat wij 
leveren. We hadden vorig jaar ook een goed 
muizenjaar. Voor de weidevogels was dat 
een geluk, want de predatoren in het gebied 
hebben zich waarschijnlijk vooral met muizen 
gevoed. Veel grutto- en tureluurkuikens zijn 
daardoor gespaard gebleven. Maar van vori-
ge muizenjaren hebben we geleerd dat je het 
jaar erna een terugval ziet in het broedsuc-
ces. Dat moeten we voor dit jaar afwachten.” 
In jaren waarin de keuze aan prooien minder 
uitgebreid is, kan predatie een grote invloed 
hebben op het broedsucces. Hendriks: “Door 
meerjarig onderzoek willen we een beter 
inzicht krijgen in de rol van predatie in het 
weidevogelbeheer. Welke maatregelen zijn 
effectief om het predatieverlies te vermin-
deren? Het palet aan predatoren is groot. 
Uit onderzoek in 2007 en 2019 blijkt dat er 
nestverliezen optraden door voornamelijk 
verwilderde katten en steenmarters. Dit jaar 
zetten we het predatieonderzoek voort. We 
werken samen met Collectief Groningen 
West en de Rijksuniversiteit Groningen. 

bekijkt met een weergave van de populatie 
tureluurs en grutto’s. “Weidevogelbeheer is 
topsport onder het natuurbeheer. Veel facto-
ren zijn van invloed op het succes: voedsel-
aanbod, weersomstandigheden, verstoring, 
predatie, waterpeil, vegetatiestructuur. Op het 
weer heb ik natuurlijk geen invloed, maar op 

Voor natuurbeheerder Arjan Hendriks is Pad-
depoel, tussen het Van Starkenborghkanaal 
en Adorp, een biodiverse hotspot. Hij ziet 
hoe je met gerichte maatregelen de biodiver-
siteit van het Groningse cultuurlandschap kan 
verbeteren. “Maar alles moet wel kloppen”, 
zegt hij, terwijl hij een aantal statistieken 

Het Groninger Landschap werkt hard aan de bio diversiteit in 
het Reitdiep. Het werk lijkt zijn vruchten af te werpen. In het 
winterhalfjaar zijn er doortrekkers en overwinteraars zoals smienten, 
goudplevieren, ganzen en zwanen te vinden. In het voorjaar en de 
zomer zijn het de weidevogels. de terreinomstandigheden voor 
weidevogels zijn verbeterd door verhoging van het waterpeil en het 
areaal kruidenrijk grasland is toegenomen. dit leidt in onder andere 
het gebied Paddepoel tot een toename van de weidevogels. 
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Kruidenrijk grasland

Arjan Hendriks 

de andere aspecten wel. Dit vraagt maatwerk 
in het seizoen. Intensieve controle in het veld 
en overleg met onze pachters. We moeten er 
bovenop zitten.”
Voldoende aanbod van insecten is van 
essentieel belang voor de overleving van 
weidevogelkuikens, legt Hendriks uit. 

Tureluur op nest

Een nieuw vliegveld bij Lissabon  bedreigt de grutto’s en tienduizenden andere vogels. De 
Portugese regering heeft de plannen voor de bouw onlangs goed gekeurd. Een onzalig plan: 
het vliegveld komt midden in een Europees beschermd natuurgebied, in de monding van 
de rivier de Taag. Het Taag Estuarium is beschermd Natura 2000 gebied. Het is een zeer 
belangrijk gebied voor vogels, waar onder grutto’s, lepelaars en flamingo’s.
Vogelbescherming Nederland is een petitie gestart en Het Groninger Landschap roept 
haar Beschermers op deze petitie te  tekenen. Help mee en red onze grutto’s!
De petitie is te vinden op www.vogelbescherming.nl

Naast het volgen van het nestsucces en de 
kuikenoverleving voorzien we dieren van 
een zender. Zo hopen we inzicht te krijgen in 
het terreingebruik van predatoren binnen de 
weidevogelgebieden.”

Geleidelijke stijging
Hoewel het broedsucces van jaar tot jaar 
sterk verschilt, is er over de lange termijn 
sprake van een lichte stijging van de popu-
laties steltlopers en eenden. Dat moet toch 
een teken zijn dat alle inspanningen hun 
vruchten afwerpen. “Over de lange termijn 
gezien, zit er inderdaad vooruitgang in voor 
deze soorten”, zegt Hendriks. “Aan de andere 
kant zijn typische weidezangvogels als de 
veld leeuwerik, de gele kwikstaart en de gras-

pieper in onze gebieden langs het Reitdiep 
praktisch verdwenen. Het ziet er ook niet 
naar uit dat deze soorten op korte termijn 
terugkeren.” 
Hendriks is voorzichtig positief over de ont-
wikkelingen langs het Reitdiep. “Voor behoud 
van de weidevogels in Groningen is meer 
nodig. Een sterkere groei in onze gebieden 
is noodzakelijk om ze als brongebied te 
laten functioneren. Daarnaast zit een groot 
deel van de weidevogels op boerenland. In 
het Reitdiep liggen grote groene woestijnen 
met een lage biodiversiteit. Natuurinclusieve 
landbouw op grote schaal met een goed 
verdienmodel voor de boer is de weg die we 
moeten nemen naar een toekomstbestendig 
landschap met een hoge biodiversiteit.”

Plannen vliegveld Lissabon rampzalig voor onze grutto’s



waterspitsmuis, ontdekte hij dat de dicht-
heid van deze dieren erg hoog is. Het is een 
geweldige biotoop voor deze soort.”
 
Kleine ambassadeur
Het bos herbergt een enorme hoeveelheid 
leven. Diep tussen het schots en scheve hout 
leeft een sprong reeën. “We weten niet om 
hoeveel individuen het gaat”, zegt Ooster-
huis. “Af en toe kom je ze tegen. Het bos is 
ook een succesvol broedbos voor vogels. 
Vooral kleine zangvogels hebben het er 
naar hun zin. De dichtheid aan nestelende 
zwartkoppen, tjiftjaffen, fitissen, koolmezen, 
roodborsten, winterkoninkjes en andere 
soorten is ongeëvenaard.”
Eén van de meest unieke diersoorten die 
het gebied herbergt is voor de oplettende 
wandelaar soms gewoon waar te nemen. Je 
moet er dan wel voor door de knieën en een 
vergrootglas komt ook van pas. Oosterhuis 
stapt in één van de onderhouden legakkers. 
Terloops wijst hij nog even naar een grote eik 
tussen de elzen. “Zo’n eik werd geplant om 
de eigendomsgrens aan te geven.” 
Dan zakt hij door de knieën bij een zegge 
die door bodem prikt. Hij onderzoekt een 
paar bladen en toont dan een diertje ter 
 groot te van een flinke speldenkop: één van 
de ambassadeurs van het gebied. “Dit is nou 
een zeggekorfslak. Het slakje staat op de 
rode lijst, maar is hier talrijk aanwezig. Op 
leg akkers als deze zelfs met een dichtheid 
van 50 tot 100 slakken per vierkante meter 
in de zegge pollen.” Het kost moeite om het 
diertje goed met het blote oog te zien. “Dat 
wil met zo’n klein beestje nog steeds niet 
zeggen dat je ze overal ziet. Je moet er goed 
voor zoeken.”

Tussen het Leekstermeer in het zuiden en de A7 in het noorden 
liggen de Lettelberterpetten. dit elzenbroekbos is niet alleen 
van grote cultuurhistorische waarde, het bevat ook natuur-
schatten. Natuurbeheerder René Oosterhuis kan niet precies 
zeggen hoe groot die schatten zijn. “Het gebied is zo lastig 
toegankelijk dat we iedere keer weer op verrassingen stuiten.”

Zeggekorfslakken

De Lettelberterpetten zijn sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw eigendom van Het 
Groninger Landschap. Het gebied bestond 
toen uit een verzameling van petgaten en 
legakkers. Het veen dat sinds het begin van 
de 20e eeuw uit de anderhalf meter diepe 
gaten kwam, werd op de legakkers te drogen 
gelegd. Het gebied heeft ook nog een paar 
petgaten die rond de Tweede Wereldoorlog 
zijn gegraven. “Sinds we de Lettelberter-
petten in bezit hebben, doen we bijna niets 
aan beheer”, zegt natuurbeheerder René 
Oosterhuis. “We houden de randen van het 
gebied bij en we snoeien de legakkers die 
aan de paden liggen. Zo krijg je als wande-
laar een idee hoe de legakkers en petgaten 
er vroeger bij lagen. De belangrijkste invloed 
die we op het gebied uitoefenen is de 
waterstand. De Lettelberterpetten hebben 
een eigen waterbeheer, zodat de hoogte niet 
correspondeert met het gebied rondom. Zo 
kunnen we een hoge waterstand in de winter 
30 tot 50 centimeter laten zakken naar de 
zomer toe.”

Verrassingen
De petgaten zijn door de jaren heen dichtge-
groeid. Het hele gebied is een elzenbroek-
bos geworden, een laagveenmoerasbos 
dat bijna ondoordringbaar is. “De grond in 
de petgaten is erg zacht”, zegt Oosterhuis. 
“Dus het komt wel voor dat bomen omval-
len en dan gewoon doorgroeien. Ze staan 
dus schots en scheef, zodat je er bijna niet 
doorheen komt. Bovendien moet je ook nog 
oppassen dat je niet wegzakt in de petgaten. 
Ik weet er aardig de weg, maar ook dan is het 
moeilijk je er een weg door te banen.”
Die ondoordringbaarheid maakt dat het 

gebied zijn geheimen niet zomaar vrijgeeft. 
Oosterhuis: “Iedere keer als experts op een 
bepaald gebied hier onderzoek doen, stuiten 
ze op verrassingen. Pas nog ben ik met een 
groep op pad geweest die onderzoek deed 
naar mossen, die vonden bijzondere soorten. 
Maar ook paddenstoelenexperts kwamen met 
speciale soorten uit het bos. Het is altijd weer 
een verrassing wat we vonden. We hebben al 
heel wat leuke ontdekkingen gedaan. Het is 
iedere keer weer een soort micro-expeditie, 
en dat hier tussen de Groninger landerijen.”
Over de soorten waarvan bekend is dat ze 
er leven, komen ook verrassingen aan het 
licht. “We weten dat kleine zoogdieren als 
de dwergmuis en de waterspitsmuis het hier 
goed doen”, zegt Oosterhuis. “Toen een 
specialist laatst onderzoek deed naar de 
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Reegeit

René Oosterhuis bij 
één van de petgaten 
aan de rand van het 
gebied

LETTELBERTERPETTEN

Een ondoordringbaar woud 
met leven
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Gele kwikstaart

20 21

Veldleeuwerik

om de meest intensief beheerde landschappen te koloniseren en dat 
krijgt ’ie voor elkaar ondanks een gebrek aan biodiversiteit. Daar heeft 
hij last van, maar de gele kwikstaart houdt stand. Dat komt waarschijn-
lijk ook doordat de gele kwikstaart een relatief groot leefgebied heeft 
rond het nest. Ze kunnen erg ver vliegen voor een snavel vol insecten 
voor hun jongen. Dat maakt de vogel dus ietsje minder kwetsbaar dan 
bijvoorbeeld de veldleeuwerik.” 
De gele kwikstaart broedt vaak twee keer per jaar, het gaat om nesten 
op de grond met vier tot zes eieren. De broedtijd is zo’n twee weken. 
De jongen blijven maximaal veertien dagen in het nest en ook daarna 
voedt het mannetje nog vaak de jongen een paar dagen langer, 
terwijl het vrouwtje soms alweer op een volgend nest zit. Het viel de 
onderzoekers op dat het eerste nest van de gele kwikstaart altijd in de 
graanvelden ligt, maar voor het tweede nest kiezen ze vooral bieten- 
of aardappelvelden. “Geen idee wat dat triggert”, zegt Ottens. “Ook 
opvallend is dat deze vogeltjes vaak hun nest maken langs een ‘spuit-
spoor’. Dat is het spoor van de wielen van de trekkers als de boeren 
hun gewassen bespuiten. Dat klinkt wat risicovol, want dan hoop je 
maar dat de trekker de volgende keer niet naast het oude spoor gaat 
rijden. Dat kost dan geheid een nest. Aan de andere kant is het ook 
wel slim, want zo kunnen ze ook makkelijker bij hun nest komen, om-
dat er een strook tarwe voor hun voordeur plat ligt. Bijkomend nadeel 
daarvan is dat ook een vos of een kraai makkelijker bij zo’n nest kan 
komen. Dat hebben we al eens vastgelegd op een camera dat we bij 
zo’n nestje geplaatst hadden.”

De landbouw heeft zich de afgelopen decennia enorm ontwikkeld. 
Door intensivering verkrijgen boeren enorme opbrengsten maar die 
intensivering leidt ook tot een verarming van de biodiversiteit op het 
platteland. Dat is te merken aan de dramatische achteruitgang van 
de insecten en dat heeft gevolgen voor de akkervogelstand. “Vanaf 
tien jaar geleden monitoren we de aantallen van de kievit, fazant, 
blauwborst, geelgors, gele kwikstaart, grasmus, graspieper, kneu, 
kwartel, patrijs roodborsttapuit, scholekster, wulp en veldleeuwerik”, 
aldus onderzoeker Henk Jan Ottens van het GKA. “Met de ene soort 
gaat het goed, zoals de roodborsttapuit. Met andere soorten, zoals 
de patrijs en de kwartel gaat het beroerd. Alles bij elkaar blijven de 
aantallen met moeite op niveau, al gaat het om veel lagere aantallen 
dan vroeger. Willen we er wat aan doen en voorkomen dat sommige 
zo herkenbare en typisch Groningse vogeltjes uit ons land verdwijnen, 
dan is herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied cruciaal.”

Spuitspoor
Ottens licht twee soorten eruit die het moeilijk hebben: de gele 
kwikstaart en de veldleeuwerik. De gele kwikstaart was in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw een soort die nauw met gras- en hooi-
land was verbonden. Nu is het echt een akkervogel die in Groningen 
juist vooral bij graanvelden en tarwevelden van het Oldambt en de 
Veenkoloniën hoort. “Maar daar nemen ze niet in aantal toe”, zegt 
Ottens.  “We zitten daar nu al een paar jaar op zo’n zeven tot negen 
broedparen per 100 hectare grond. Dit vogeltje is in staat geweest 

Het aantal akkervogels in Groningen is de afgelopen tien jaar in grote lijnen 
stabiel gebleven, maar met een paar soorten gaat het ronduit slecht. dat 
blijkt uit een inventarisatie van het GKA, Grauwe Kiekendief – Kennis-
centrum Akkervogels, onder veertien vogelsoorten die karakteristiek zijn 
voor de Groningse akkerbouwgebieden. 

Biodiversiteit cruciaal 
voor akkervogels

      Henk Jan Ottens met 
een jonge veldleeuwerik

Nest gele kwikstaart langs een spuitspoor

Ouderwetse aantallen
De helft van de landelijke populatie veldleeuweriken broedt in Gro-
ningen en Drenthe. Dat zijn momenteel zo’n tien broedparen per 100 
hectare akkerbouwgrond. De soort staat niet voor niets stijf in de rode 
lijst van bedreigde en kwetsbare broedvogels, net als de gele kwik-
staart overigens. Positief is dat ondanks de treurige veldleeuweriken-
stand de soort volgens Ottens prima is te redden. “Oh ja! Het is nog 
niet te laat voor de veldleeuwerik, maar dan is een goede biodiversi-
teit cruciaal. Het specifiek inzaaien van akkerranden met bloemrijke 
soorten helpt dan niet alleen. Daar is hooguit wat voedsel voor ze 
te halen, maar ze broeden er niet. Die akkerranden helpen ook niet 
voor de gele kwikstaart, die foerageert in de gewassen zelf. Nee, voor 
het behoud van deze vogels moeten we echt overgaan op extensief 
graslandbeheer en natuurinclusieve landbouw. Met drie legsels per 
jaar kunnen we dan op termijn weer toegroeien naar ouderwetse 
aantallen van veertig tot vijftig broedparen veldleeuweriken per 100 
hectare. Hetzelfde geldt ook voor de gele kwikstaart. In natuurontwik-
kelingsgebieden met extensief beheerd grasland doet deze vogel het 
hartstikke goed. Daar hebben we de voorbeelden ook al van gezien.”

Ecologische val
De veldleeuwerik broedt nog vaker dan de gele kwikstaart: drie keer 
per jaar. Telkens een nest met drie tot vijf eieren en ook deze jonge 
vogels hebben zo’n veertig dagen nodig om vanuit het ei op te groei-
en tot volwassen vogels. Het lijkt kort, maar het is voor veel leeuweri-
ken te lang. “Veldleeuweriken broeden de eerste keer nog wel tussen 
het graan als dat ongeveer 15 centimeter hoog is, maar staat het graan 
boven de knie en zijn de eerste jongen uitgevlogen, dan broeden 
ze er niet meer in. Dan staat het graan te hoog en zoeken ze andere 
gebieden op, ook hier vaak bieten- en aardappelvelden. Maar hun 
ultieme voorliefde is het grasland. Daar trekken ze massaal heen en 
helaas is dat een soort ecologische val. Er komen meer veehouders, 
en dus ook meer grasland. Maar die percelen worden vanaf eind april 
ongeveer maandelijks gemaaid. Net te kort voor de jongen, dus die 
gaan massaal ten onder bij het maaien. De populatie veldleeuweriken 
is vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, tot – zeg maar 2010 – 
met zo’n 95% afgenomen. De aantallen die er nu nog zijn, lopen heel 
langzaam terug. De veldleeuwerik moet echter drie jongen per jaar 
groot brengen om de populatie in stand te houden. We concluderen 
dat ze dat niet lukt.” 
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man. “Dan zien we misschien wel de terug-
keer van soorten als het waterdrieblad en de 
Spaanse ruiter. Dat zou echt een droom zijn.”

Het is klein, maar uniek. ’t Hemrik ligt aan de benedenloop 
van de drentse Aa, tussen Haren en Glimmen. Volgens natuur-
beheerder Jan Beekman is dit moerasgebiedje van nauwelijks 
tien hectare een juweeltje van biodiversiteit. Maar het vergt 
ook een uitgekiend beheer.

Waterviolier

 waterviolier en blaasjeskruid.”
Het mineraalrijke grondwater van de kwel 
kun je een levenselixer noemen voor het 
gebied. Een voorwaarde is dat er voldoende 
kweldruk is. “Dat is op dit moment wel een 
probleem”, zegt Beekman. “De waterhuis-
houding is de laatste decennia erg veran-
derd, onder andere door drinkwaterwinning. 
Daardoor is de kweldruk afgenomen. Je ziet 
het landschap erdoor veranderen. Bovendien 
loopt er in vochtige periodes water uit sloten 
het gebied in, met een veel hogere zuur-
graad.” Gelukkig is er een goed overleg met 
de provincie, het waterschap en Staatsbosbe-
heer, die het naastgelegen beekdal beheert. 
Beekman: “Samen proberen we tot maat-
regelen te komen die de kweldruk weer op 
oud niveau helpen te krijgen. We kijken ook 
naar mogelijkheden om aanliggende stukken 
grond aan te kopen, zodat we meer directe 
invloed hebben op de waterhuishouding.”

Extensief beheer 
Als de waterhuishouding in orde is heeft ’t 
Hemrik eigenlijk maar weinig onderhoud 
nodig. “Het gebied is goed afgeschermd 

van de intensieve landbouw in de omgeving. 
Het is eigenlijk altijd extensief gebruikt. Zo 
werd er op de hooilanden maar één keer per 
jaar gehooid. Wij gaan tegenwoordig ook 
één keer per jaar met de rupsmaaier over 
de velden, zodat het gebied bijna niet wordt 
beroerd en zelf kan verschralen. Verder 
doen we wat tegen overmatige verbossing. 
De plukken met jonge wilgen zijn geweldige 
schuil- en broedplekken voor een groot aan-
tal soorten struweelvogels. Er broeden kleine 
bonte spechten en grauwe vliegenvangers. 
Ik hoorde net een baltsende havik die hier 
broedt. In de zomer jaagt een boomvalk op 
het grote aantal libellen dat hier voorkomt, 
met de plasrombout als bijzonderste soort.” 
Het moeraslandschap is ook een fijne plek 
voor amfibieën als bruine kikkers, gewone 
padden en kleine watersalamanders. Dagvlin-
ders als de geelsprietdikkop vinden er ideale 
leefomstandigheden en het natte grasland is 
leefgebied voor een mooie populatie moe-
rassprinkhanen. 
’t Hemrik heeft dus nu al veel te bieden. “Kun 
je nagaan hoeveel dat is als we de kweldruk 
weer permanent op orde krijgen”, zegt Beek-
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Moerassprinkhaan

’T HEMRIK
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“We hebben hier de hoogste 
 biodiversiteit per vierkante meter”

De natuurliefhebber krijgt hier waar voor zijn 
geld: de hoogste biodiversiteit per vierkante 
meter.” ’t Hemrik is een oude kom van de 
Drentse Aa. “Dat is de reden waarom het zo’n 
uniek gebied is. Ten oosten van het gebied 
ligt een rivierduintje, de Kalkbulten. Daar 
vandaan loopt het gebied naar beneden af. 
Het hoogteverloop in ’t Hemrik maakt dat een 
grote diversiteit aan planten- en dierenleven 
hier goed kan aarden.”

Kweldruk
De echte sleutel van de gezondheid van het 
gebied is de kwel van grondwater vanuit de 
voet van de Hondsrug. Beekman: “Dit is het 
laagste punt in de omgeving. Het basenrijke 
water van de kwel zorgt voor een blauwgras-
land met een uniek plantenleven met soorten 
als paardenhaarzegge, sterzegge, blauwe 
zegge en moeraskartelblad. In de sloten in 
en rond het gebied vind je onder andere 

‘Verboden Toegang’ zegt het bord op het 
toegangshek aan de onverharde weg met de 
toepasselijke naam Weg langs Het Hemrik. 
“’t Hemrik is een klein en erg kwetsbaar 
gebied”, zegt natuurbeheerder Jan Beek-
man. “Daarom is het niet toegankelijk voor 
het publiek. Maar langs de weg heb je wel 
een aantal doorkijkjes. Zeker hier vanaf het 
hek krijg je wel een beeld hoe het gebied is 
opgebouwd en waarom het zo bijzonder is. 

Jan Beekman



 

    

Het kan.

Moeder aarde is vergevingsgezind.
Een mooi voorbeeld daarvan is te zien in de film “The biggest little farm”, waarin een echtpaar 
samen met anderen in minder dan tien jaar tijd een paradijs creëert in het kurkdroge gebied 
vlak buiten Los Angeles. Een boerenbedrijf, maar dan als bloeiend, zelfregulerend eco systeem, 
waar mens en natuur in harmonie samenleven. Dat ging niet vanzelf, dat ging door te 
vertrouwen op de intelligentie van moeder natuur, door samen keihard te werken, kennis te 
verzamelen, te innoveren. Door zogenaamde natuurlijke vijanden te omarmen en in te zetten. 
Het allermooist vond ik hoe de bodem transformeerde. Binnen tien jaar was het schrale zand 
veranderd in vruchtbare, prachtige, rulle grond, vól leven. 
Ik ging kijken in Glimmen, bij het Voedselbos. Een initiatief van tweelingzussen Marlies 
en Madeleine Duran. Ik werd rondgeleid door Wout Veldstra, voormalig stadsecoloog, nu 
bestuurslid van Het Voedselbos. Hij is sinds jaar en dag pleitbezorger van anders omgaan met 
ons voedsel.
Prachtig terrein, op een unieke plek direct gelegen aan de Drentse Aa. Bevers komen er, 
de ijsvogel is er gespot. Het is het stuk land waar 100 jaar geleden de familie Vroom haar 
beroemde kwekerij de Bonte Hoek begon. Een ploeg van 50 vrijwilligers heeft het afgelopen 
jaar hard gewerkt om de eerste contouren van het ontwerp van Marlies zichtbaar te maken. 
Gebogen lijnen, opgeworpen wallen, reliëf, nieuw geplante bomen. Maar ook een zorgvuldig 
bewaard stukje Vroom-geschiedenis, een hoekje aan de rivier waar nog prachtige moeren 
staan, de moederbomen waar destijds stekjes van genomen werden.    
De meeste kwekerijbomen hebben al plaats gemaakt voor het aanstaande Voedselbos. 
Alles hier is straks eetbaar, vertelt Wout. De eerste Franse Uiensoepbomen zijn geplant 
(hun bladeren smaken naar uiensoep), er staan nieuwe walnootbomen langs de oprijlaan, 
er zijn witte moerbeibomen. De rigoureus geknotte lindebomen bieden straks schaduw aan 
fruitstruiken (de bijen staan paraat) en er zijn Fladderiepen (Wat voor riepen? Fladder- iepen). 
Die leveren eetbare zaden. En dit is pas het begin. Je moet er voor de lol eens gaan kijken.  
Ook hier worden natuurlijke ‘vijanden’ liefdevol omarmd en ingezet. Maar ook onnatuurlijke.  
Zo verscheuren laag overvliegende vliegtuigen de serene rust in het gebied. Vervelend? Zeker. 
Maar het mooie is dat de CO2 uitstoot van een vakantiereis vanaf vliegveld Eelde nu officieel 
gecompenseerd kan worden door het Voedselbos Glimmen te ondersteunen. (If you can’t beat 
it, eat it!)
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cOLUMNHANNEKE KAPPEN
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MIEN GRUNNEGER LAAND

Mierenwerkgroep

Mien Grunneger Laand is een rubriek waarin onze vrijwilligers 
over hun speciale plek in het Groninger landschap vertellen. 
Vrijwilligers zijn enorm belang rijk voor het werk van Het 
Groninger Landschap. Wilt u ook vrijwilliger worden? Mail 
dan naar vrijwilliger@groningerlandschap.nl of bel met  
Marije van der Veen op 050-3135901

24

“We proberen de mier wat meer onder de aandacht 
te brengen. We volgden samen de IVN-natuur  gids-
opleiding en raakten toen geïnteresseerd in het 
mierenleven. Daarna besloten we samen met nog 
iemand van de cursus, als mierenwerkgroep verder 
te gaan. Afgelopen september gaven we onze 
eerste lezing: ‘Wanneer je beter kijkt, zie je MIER’. 
We vertellen hoe mieren leven, hoe ze samenleven 
met andere organismen en de rol van de mens 
daar bij. Voor lezingen is de tijd tussen oktober 
en maart heel geschikt, want dan zijn mieren in 
winter slaap. Excursies kunnen weer tussen april 
en september en die geven we dan ook bij Het 
 Groninger Landschap.”

“Als je op mieren googelt gaan de meeste resulta-
ten altijd over hoe je ze moet bestrijden. Dat is 
jammer, want mieren zijn heel nuttig. Ze versprei-
den bijvoorbeeld zaden van planten. Meer dan 
250 planten soorten zijn daarvoor van de mieren 
af ankelijk. Ze ruimen dode dieren op en eten 
spinnetjes, rupsen, kevertjes en af en toe een teek. 
Bovendien dienen mieren ook zelf als voedsel 
voor andere dieren. Neem nu de groene specht. 
Die eet vooral mieren. Ik vind dat mensen veel van 
mieren kunnen leren. Ze zijn opofferingsgezind en 
hebben een strikte taakverdeling. Er zijn werksters, 
soldaten maar ook mieren die hun hele leven alleen 
dienen als een soort honingpot voor de anderen. 
Ze hebben twee magen: eentje voor zichzelf, maar 
ook een sociale maag. Daarin slaan ze voedsel op 
waarmee ze soortgenoten kunnen voeden. En als je 
wil leren samenwerken? Kijk eens naar hoe mieren 
dat doen!” 

Annelies Brekveld (team Bourtange), 
Sanne Palstra (team Ennemaborg)

De volgende excursie (over mieren en bijen) is op 
zondag 7 juni, vanuit Terra Mora in Bourtange van 
13.30 uur tot 16.00 uur. Zondag 21 juni is er een 
excursie over insecten bij de Ennemaborg. Ook 
daar staat de mier, als mooi voorbeeld-insect op het 
programma. Voor meer informatie en aanmelding: 
www.groningerlandschap.nl



Tjarko EiTEns (12)

Bosje Woldendorp
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‘Jongeren hebben alleen oog voor hun 
mobiel om te kunnen gamen’. Dat hoor ik 
vaak en ik ben het er absoluut niet mee eens. 
Jongeren hebben ook oog voor de natuur 
en voor het landschap. Ik merk dat bij elke 
les die ik mag geven. Het leukste vind ik de 
moeilijkste klassen en de lastigste leerlin-
gen. Dat komt ook door het onderwerp. Ik 
vertel spannende verhalen over vogels en 
zoog dieren die je zelf in de Groninger natuur 
kan zien. Dat is heel iets anders dan een 
reken- of taalles, en daardoor komen onver-
wachte capaciteiten van leerlingen boven. Ik 
hoor dat vaak van verbaasde leerkrachten. 
Al jaren zet Het Groninger Landschap zich 
in om schoolklassen naar buiten te krijgen. 
Om dat voor alle leerlingen in Groningen te 
bereiken, hebben we de hulp nodig van onze 
collega-natuur organisaties, het onderwijs 
en de overheid. Het is fantastisch dat de 
provincie Groningen dit doel omarmt, zodat 
we dit komende schooljaar in Westerwolde 
kunnen beginnen om dit voor alle scholen 
daar mogelijk te maken. Nog mooier was 
het bericht dat ik vorig schooljaar hoorde 
op de CBS de Regenboog in Bedum. Job 
Belkema en Ashena Zimmerman zaten in 
groep 7 en in de leerlingenraad. Zij vonden 
het zelf zó belangrijk dat leerlingen buiten 
les kregen over de natuur, dat ze dat zelf 
geregeld hebben! Ook bemoedigend is dat 
de gemeente Hogeland bussen betaalt om 
scholen naar de bezoekerscentra van Het 
Groninger Landschap te brengen. Intussen 
begint ook weer de voorbereiding van onze 
festivals. Daar maken we jongeren helemáál 
enthousiast om met natuur en landschap 
bezig te zijn. Tijdens die festivals zie je geen 
enkele jongere met het oog op hun mobieltje 
om te gamen. Noteert u daarom alvast in de 
agenda: Het Waddenfestival, op 24 mei in 
Pieterburen!

COLUMN: MIcHEL VAN ROON 

Jeugdboswachters zijn de ogen en oren 
van onze natuurbeheerders. Ben je tus-
sen de 12 en 18 jaar en lijkt dit jou ook 
wat? Stuur dan een mailtje naar Michel 
van Roon, coördinator jeugdeducatie:  
m.vanroon@groningerlandschap.nl

JEUGdBOSWAcHTERS

“Het bosje ligt direct naast 

mijn school. Het heeft ongeveer 

twee kilometer aan wandelpaden. 

Die twee kilometer ren ik 

gewoon wel even.”

“Ik ben Youtuber. Ik maak vooral 
filmpjes van allerlei avontuurlijke dingen. 

Misschien doe ik dat straks ook wel 
vanuit het bos van Woldendorp, 

als jeugdboswachter.”

26 27

“Ik ben net een paar 
maanden jeugdboswachter. 

Dat past goed bij me. 
Ik ben namelijk erg druk en ik 

denk dat ik er wel wat 
rustiger van word om in het bos 
rond te lopen en de dingen wat 

in de gaten te houden.”

Meer informatie
Bezoekerscentrum Waddenkust ligt aan de Hoofdstraat 83, 9968 AB in Pieterburen. 
Parkeergelegenheid is er bij het Zeehondencentrum, op een paar minuten lopen van 
ons bezoekerscentrum. 

Honden zijn op de kwelders niet toegestaan i.v.m. het broedseizoen

 • braakballen uitpluizen
• Insecten hotels maken
• zoek en bekijk waterdiertjes
• Zandkastelen bouwen
• bak je eigen brood

• schilder de kwelders en het wad
• beklim de molen
• maak een tochtje met de huifkar
• kijk met een telescoop naar de 
 vogels op de kwelders en de wadden

Op zondag 24 mei is het Waddenfestival, speciaal voor gezinnen met kinderen. 
Dat vindt plaats bij Pieterburen Daar kun je zien en beleven wat er allemaal aan 
natuur in de omgeving is. Ga met de huifkar de kwelder beleven, waterbeestjes 
vangen, braakballen pluizen of klim in de molen.  

Het festival is gratis! Neem je ouders en vrienden ook mee!

In en rond het Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen zijn tal van 
activiteiten georganiseerd, en natuurlijk zijn er ook dingen buiten, bij de 
kwelders, te doen. Ook de molen is te bezichtigen, laat je vertellen hoe daar 
vroeger gewerkt werd. 

Kom met het hele gezin, want voor iedereen is er wel wat te doen:

Zondag 24 mei 2020 
van 11.00 uur tot 17.00 uur

Waddenfestival
Kom naar Het Groninger Landschap 



Nalatenschappen

Het Groninger Landschap heeft een legaat 
ontvangen van mevrouw Compaan. Zij kwam 
oorspronkelijk uit de gemeente Middelstum en 
heeft 1250 euro aan onze stichting nagelaten. 

Het Groninger Landschap heeft een legaat 
van 453,78 euro ontvangen van mevrouw 
Ruuls uit Appingedam.

Folder ‘Nalaten aan Het 
Groninger Landschap’

Het Groninger Landschap opnemen in uw 
testament is een prachtige manier om natuur 
en erfgoed in Groningen te beschermen en 
behouden. Ook voor volgende generaties. 
Want wat is Groningen zonder de grutto, 
kluut of zeehond. Wat als niemand aandacht 
zou hebben voor onze wierden, borgen en 
monumentale boerderijen?  

Wij zijn er om natuur en erfgoed in Groningen 
voor de eeuwigheid te behouden. Wij kunnen 
dit niet zonder uw hulp. U kunt helpen door 
Het Groninger Landschap op te nemen in uw 
testament. 

Wilt u meer informatie over het nalaten aan 
Het Groninger Landschap? Lees dan de folder 
‘Nalaten aan Het Groninger Landschap. Mooi 
dichtbij.’ Deze folder is meegestuurd met deze 
Golden Raand. Hier vindt u meer informatie over 
de verschillende manieren van nalaten en over 
de specifieke mogelijkheden bij Het Groninger 
Landschap. 

U kunt ook altijd een kijkje nemen op onze 
website: www.groningerlandschap.nl/
nalatenschap 
Wilt u liever direct persoonlijk contact? 

Samia Mulder
medewerker communicatie en fondsenwerving
050 -313 5901 
s.mulder@groningerlandschap.nl 

Schrijven kan natuurlijk ook:
Het Groninger Landschap
t.a.v. Samia Mulder
Postbus 199
9750 AD Haren

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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GIFTEN EN LEGATEN

Bijdragen van fondsen

• We hebben 4.000 euro ontvangen van 
het Dinamo Fonds voor een kwaliteits-
verbetering van het Nanninga’s Bos. 
Dit project omvat het uitvoeren van 
kleinschalige plagwerkzaamheden bij 
een ven in het Nanninga’s Bos. Belang-
rijkste doel is het verbeteren van het 
biotoop voor een aantal voor Groningen 
zeldzame soorten: zonnedauw, venwit -

 snuit libel, noordse witsnuitlibel en hei-
kikker. 

• Het Dinamofonds ondersteunt ons 
daarnaast nog met 3.000 euro voor de 
uitbreiding van de oeverzwaluwwand bij 
de Lettelberterpetten.

• Ook mochten we 10.000 euro voor de 

herinrichting Hunzezone Roodehaan 
ontvangen.

• We hebben 20.000 euro ontvangen van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds voor 
de herinrichting Hunzezone  Roodehaan. 
Het Groninger Landschap gaat het 
zuidelijk deel van de Hunze zone natuur-
vriendelijk inrichten. Zo wordt er afras-
tering geplaatst voor beheer met vee, 
zitbankjes en informatie borden worden 
vervangen en toevoegen en we leggen 
een fietspad aan langs het zuidelijk deel 
van de  Hunzezone.

• Ook de Stichting Jaap van Duijnfonds 
geeft 3.000 euro voor de oeverzwaluw-
wand bij de Lettelberterpetten.

maar voornamelijk in Scandinavië, voornamelijk Finland en in Rusland 
en Siberië. 
Deze acht nonnetjes trokken zich niets aan van het baggerschip dat 
een stukje ten zuiden van de sluiskom aan het werk was.

28

NIEUWS UIT dE NATUUR

29

In Bretagne is begin december vorig jaar een kievit neergeschoten die 
een paar maanden daarvoor uit het ei kroop op de Punt van Reide. Dat 
blijkt uit de ringgegevens die zijn teruggemeld. Onderzoeker Derick 
Hiemstra, die op de Punt van Reide onderzoek doet naar Noordse 
sterns en visdieven, ringde de jonge kievit een half jaar eerder. “Deze 
kievit was geboren in een nest met maar twee eieren die zijn uitge-
komen voor 15 mei. Het is jammer van deze kievit. In ieder geval heeft 
’ie bewezen dat hij vliegvlug is geworden en dat er bovendien geen 
vrieskou nodig is om een kievit naar het zuiden te laten trekken. Wel 
is het heel jammer dat wij hier in Nederland de weide vogels bescher-
men, terwijl ze twee landsgrenzen verderop deze vogels gewoon uit 
de lucht knallen. Ik vind dat deze kievit het eigenlijk nog ver geschopt 
heeft. Helaas komt deze niet meer als broed vogel terug.” 

Prachtige wintergast 

In de sluiskom van  Polder Breebaart zwommen in december acht 
nonnetjes rond. Deze kleinste soort zaagbekken foerageren op 
garnaaltjes en kleine visjes. Nonnetjes zijn vooral in de winter   maan-
den in Nederland te zien, vaak in kleine aantallen en voor namelijk op 
het IJsselmeer en Markermeer. Ze broeden ook niet in Nederland, 

Nest met jonge 
kievitten

5.000 euro voor het Thies dijkhuisfonds

We hebben een anonieme gift ontvangen van 5.000 euro voor het Thies Dijkhuisfonds. De 
gift komt ten goede aan de Hunzezone. Zo kunnen we dit unieke stukje natuur in de stad 
Groningen voor de toekomst behouden. 

Reinder van der Veen nieuwe eigenaar schilderij 
Thies dijkhuis

Op 31 januari werd bekend dat Reinder van der Veen de nieuwe eigenaar is van het schilderij 
van Thies Dijkhuis, geschilderd door Annemarie van der Hoeven. Van der Hoeven schonk het 
schilderij aan onze stichting om het per opbod te verkopen. Van der Veen plaatste uit eindelijk 
het hoogste bod van 1525 euro. Dit bedrag komt ten goede aan het door Het Groninger Land-
schap opgerichte Thies Dijkhuisfonds. Alle bijdragen aan dit fonds worden volledig gebruikt 
voor de instandhouding van de boerderij van Dijkhuis en het beheer van de Hunzezone.

Geboren op de Punt, geschoten in Bretagne 

Nonnetje,
mannetje



IJsvogel

T
e

ks
t 

R
o

g
ie

r 
V

e
rh

ag
e

n
  F

o
to

g
ra

fi
e

 A
rt

e
m

is
ia

 P
h

o
to

g
ra

p
y,

 M
o

ss
e

n
g

ro
e

p
 G

ro
n

in
g

e
n

 D
re

n
th

e
 

Aantal ijsvogels groeit 

Overal in de provincie Groningen zijn dit jaar meer ijsvogels waar-
genomen dan andere jaren. Zo worden ze onder meer in Polder 
Breebaart, op Landgoed Ennemaborg en bij de Schans in het 
Bourtangerveld volop gezien. De oorzaak ligt in de relatief zachte 
winter waardoor er meer ijsvogels overleven. IJsvogeltjes kunnen 
niet tegen langere perioden met vorst omdat ze door de ijslaag niet 
bij de vis kunnen komen. Daardoor worden in sommige winters de 
aantallen ijsvogels gedecimeerd. Omdat ijsvogels echter in korte 
tijd veel jongen kunnen grootbrengen, vaak meerdere nesten per 
jaar met gemiddeld zes tot zeven eieren, herstelt de soort ook weer 
relatief snel van een strenge winter. 

Klutenplas

Het was al bekend dat het afgelopen jaar een goed muizenjaar was, 
waardoor veel roofvogels die van muizen leven, goede tijden door-
maakten. Ransuilen en kerkuilen broedden er lustig op los, met soms 
twee nesten per jaar en het waren ook ongekend voorspoedige 
tijden voor de velduil. Maar de grote beschikbaarheid van muizen 
had op een ander vlak ook een voordeel. Bij de Klutenplas aan de 
Noordkust waren de broedsuccessen van de kluut de afgelopen 
jaren sterk onderhevig aan predatie door vooral vossen. Maar door-
dat de vossen werden afgeleid door de grote hoeveelheid muizen,  
kwamen ze er minder aan toe om zich op de nesten van de kluten 
te richten. Nog steeds werden klutennesten leeg geroofd maar er 
groeiden aanmerkelijk meer jonge kluten op dan in andere jaren.

NIEUWS UIT dE NATUUR
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Mossen Nanninga’s Bos 

Dat het beheer van het Nanninga’s Bos tot een verbetering van de 
biodiversiteit leidt, is bekend. De afgelopen jaren heeft Het Gronin-
ger Landschap het voormalige productiebos omgetoverd tot een 
gevarieerd bos. Vogels, zoogdieren, alles profiteerde ervan en ook 
de vegetatie werd meer divers, zo bleek ook uit een onderzoek van 
de Mossenwerkgroep Groningen-Drenthe. “We telden recentelijk 
vijftig verschillende mossoorten”, vertelt Dirk Blok van de werkgroep. 
“Op zich is dat aantal niet zo verwonderlijk voor een bos van deze 
omvang, maar het is al veel soortenrijker dan toen het nog voor-
namelijk naaldbos was. Vooral in het dichte donkere sparrenbos was 
vrijwel geen mos te bekennen. Door het beheer van Het Groninger 
Landschap is er nu meer gemengd bos met veel loofbomen voor in de 
plaats gekomen, zijn er open plekken en blijft het dode hout liggen. 
Dat zorgt ervoor dat veel mossen hier goed kunnen gedijen.” Het aan-
tal mossen is dus hoopgevend, ook al komen veel soorten nog maar 
beperkt in het bos voor. Blok: “Het aantal epifyten viel wat tegen. Maar 
op dood en verterend hout vonden we al wel veel mooie groeiplaat-
sen van geklauwd pronkmos en is zelfs het zeldzame krulbladmos ver-
schenen. Dit was de tweede vindplaats van die soort in de provincie! 
En in een groot deel van het bos komt nu het fraaie thujamos voor.” 
Blok adviseert natuurbeheerder René Oosterhuis om tijdens het on-
derhoud van het terrein bij het vennetje meer van de pijpestro-vege-
tatie met veenmossen te laten staan. “Omdat in het zuidoostelijk deel, 
direct aansluitend op een geplagd stuk ook een paar levermossen 
voorkomen die verder niet rond het ven staan. Ook is dat gunstig voor 
de waterveenmosvegetatie in het ven, waarin bijvoorbeeld witsnuit-
libellen hun eitjes afzetten.”
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VRIENDEN VAN HET GRONINGER LANDSCHAP

Het Groninger Landschap wordt ge steund door vele bedrijven en organisa ties. Deze Vrienden maken het  

be schermingswerk mede mogelijk. Hieronder een overzicht van alle organisaties die de stichting sponsoren. 

Algemeen Belang | DELA

Bano

Bedrijvenvereniging Zuidoost

Caraad Belastingadviseurs B.V.

Coöperatie voor Agrarische  

 Bedrijfsverzorging Abiant U.A.

Delftechniek

Ecosensys

Eneco Holding N.V. 

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.

Groningen Seaports

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf Schuil

Immens interim management & finance

ITenso

Kikkoman Foods Europe B.V.

Koepon Holding B.V

Koninklijke Wagenborg

MF Shipping Group 

Moving Spirits

NNZ B.V. The Packaging Network

Nouryon

Rabobank Stad en Midden Groningen 

Rabobank Groninger Land

Sax Architecten 

Stichting Nationale Postcode Loterij

Suiker Unie Vierverlaten

Ten Kate Holding B.V.

TRUSTUS Capital Management B.V.

Unet

Van Delden Bouw B.V.

Vertisol / Gebr. Plat B.V.

Waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen &  

 verzorging


