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Voor u ligt een nieuwe Golden Raand, in een nieuwe jas en met een 
nieuwe inhoud. We hebben ervoor gekozen om per nummer meer 
aandacht te besteden aan één specifiek onderwerp. Dat onderwerp 
belichten we dan van diverse kanten om een zo compleet mogelijk 
beeld te schetsen. Niet alleen van de stand van zaken maar ook 
van onze positie daarin. Zo maken we onze standpunten duidelijk, 
inclusief de argumenten en afwegingen die we daarbij hebben. 
Ook al beheren we slechts zo’n 8000 hectare van het Groninger 
landschap, we willen de belangen behartigen van het totále 
Groninger landschap. Het publiek verwacht dat ook van ons. De 
vernieuwde Golden Raand is daarin vanaf nu een belangrijker 
middel geworden.

Dit nummer staat in het teken van de weidevogels. Het voorjaar 
komt eraan, het broedseizoen is net begonnen en dus laaien de 
discussies weer op over de toekomst van de weidevogels. Wat is 
goed weidevogelbeheer? Welke projecten lopen er en wat zijn de 
keuzes die de natuurbeheerders, grondeigenaren en de politiek 
daarin maken?
Het succes van het weidevogelbeheer in de provincie Groningen 
is afhankelijk van het maken van keuzes en de mate van samen
werking tussen natuurbeschermers en grondeigenaren. Groningen 
herbergt een grote variatie aan bodemsoorten en gebieden met 
een eigen rijke cultuur. Maar die verscheidenheid betekent ook dat 
niet elk gebied geschikt is voor bijvoorbeeld de grutto, de kievit of 

de kemphaan. We kiezen gericht in welke gebieden we specifiek 
op weidevogels inzetten en in welke gebieden andere vormen van 
beheer beter zijn. 

Maar de teruggang van de weidevogels strekt zich uit tot buiten 
Nederland. Wat in Nederland of in onze provincie gebeurt, ge
beurt op grotere schaal elders in de wereld ook. Elk jaar sterven 
dier of plantensoorten uit en wordt dus de variatie aan soorten 
minder. 2010 is dan ook terecht uitgeroepen tot het Jaar van de 
Bio diversiteit. Met biodiversiteit bedoelen we niet alleen de ver
schillende soorten planten, dieren en andere (micro)organismen, 
maar ook de verschillen per soort en de variatie in ecosystemen. 
Overal in de wereld wordt het komende jaar extra aandacht besteed 
aan het behouden en het duurzaam benutten van biodiversiteit. 
Het maken van keuzes in beleid wordt belangrijker. Wij houden 
daarbij de specifieke kenmerken van ons Groninger landschap in 
het oog. We krikken de potentie van gebieden op door het beheer 
en de bescherming mede op de cultuurhistorie van het landschap 
af te stemmen. Dat komt het gevarieerde Groninger landschap ten 
goede.

Ik wens u veel leesplezier en een mooie lente toe.

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap
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Volgens de Dikke van Dale: een vogel die in weide nestelt. Vaak wordt het begrip wat 
ruimer gezien. Dan worden ook vogels meegeteld die de weilanden niet alleen voor 
hun nest gebruiken, maar ook voor het opgroeien van hun jongen. 

Een aantal weidevogels komt alleen voor in grasland. Dan gaat het om bijvoorbeeld 
de grutto, tureluur, watersnip en kemphaan. Maar er zijn ook soorten die gebruik 
maken van meerdere biotopen. Zo komt de combinatie van weide en akker veel 
voor. Het gaat daarbij om de kievit, scholekster, kwartel, kwartelkoning, graspieper, 
veldleeuwerik, gele kwikstaart. De kluut en wulp broeden in grasland maar komen 
ook veel voor aan de kust.
Veel eendensoorten broeden graag in graslandgebieden met veel sloten. De open
heid van het gebied, de rust en de vele schuilmogelijkheden in slootkanten en het 
lange gras is voor veel soorten aantrekkelijk om hun jongen groot te brengen. Het 
gaat om kuifeend, tafeleend, krakeend, wilde eend, wintertaling, zomertaling en 
slobeend.

WEIDEVOGEL (?) GruttO VLaGGEnSchIp WEIDEVOGELS

De aantallen weidevogels in Nederland en ook in Groningen gaan achteruit. De 
grutto is één van de kwetsbaarste van de huidige weidevogels. Nog kwetsbaarder 
soorten zijn al verdwenen of broeden alleen nog in reservaten. De kemphaan is 
er zo een, de watersnip, de zomertaling en de slobeend. Nu is de grutto bezig met 
een vrije val. Waar grutto’s het nog aardig doen, doen ook tureluurs, kieviten, 
scholeksters, graspiepers en gele kwikstaarten het vaak nog aardig. De grutto is dus 
het vlaggenschip van het weidevogelbeheer.
De helft van alle Europese grutto’s broedt in Nederland. Daarmee is Nederland het 
belangrijkste Europese gruttoland. Dit betekent ook dat wanneer Nederland er niet 
in slaagt de grutto te behouden, de toekomst van deze vogelsoort zeer onzeker is. 
Hoogste tijd om te kijken naar het werk van Het Groninger Landschap, naar het 
(regionaal) beleid voor het behoud van weidevogels en de ontwikkelingen daarin.



Oosterhuis bladert in het lijvige boek ‘Vogels in Groningen’ uit 
1983, opgesteld in de tijd dat de weidevogels nog volop floreerden 
in de provincie. “Voor de grutto zijn de laaggelegen veengraslanden 
in het Zuidelijk Westerkwartier van groot belang”, leest hij voor. 
Kijk, zegt hij verrast, “bij mij in het Zuidelijk Westerkwartier zat 
destijds bijna de helft van alle Groningse grutto’s”. Die glorietijd 
ligt definitief achter ons, verzekert Oosterhuis. “Juist in de veen
gebieden, zoals rond het Leekstermeer, zijn de weidevogels sinds 
het uitkomen van het boek sterk afgenomen. In mijn natuur
terreinen waren ze rond de eeuwwisseling nagenoeg verdwenen. 
Er zat geen enkele grutto of tureluur. Echt tragisch. Waar dat 
door komt? Tal van oorzaken, zoals toenemende verstoring, een 
veranderend landschap en vooral de verzuring, waar met name 
veengebieden last van ondervinden. Vandaar dat er nu meer weide
vogels zitten in het Reitdiepgebied. In het boek lees ik dat het 
vroeger andersom was.”

In aanmerking
Al zijn terreinen overziend, kan hij er over vijf, gelegen in de 
gemeenten Marum en Leek, kort zijn. “Die zijn te besloten met 
bossen en houtsingels, daar hebben weidevogels niets te zoeken. 
Weidevogels houden van openheid, zodat ze predatoren zien 
aankomen.” Het landschap rond het Leekstermeer, dat wijds en 
open is, komt voor weidevogels beter in aanmerking. Aan de 
noordoever is vrijwel het gehele gebied tot de A7 in bezit van 
Het Groninger Landschap. Maar ook daar speelt verstoring een 
rol, laat Oosterhuis weten. Hij toont een kaart met cirkels rond 
boerderijen, bosjes en de A7. “Rond deze verstoringsbronnen zitten 
bijna geen broedende weidevogels. Ook een stuk van vijf hectare 
waar kwelwater naar boven komt, valt voor ons af. Het kwel is 
voor planten dermate waardevol, dat we daar puur kiezen voor de 
zeldzame planten.”
Wat overblijft is zestig hectare vlakbij de oever, waar Het Groninger 
Landschap vol inzet op weidevogels. Juist omdat het landelijk 
zo slecht gaat met grutto’s, kieviten en tureluurs, wil Oosterhuis 

Tekst Addo van der Eijk

ze een plek geven. “Weidevogels zaten de laatste jaren in een 
spagaat. Zowel de natuur als de landbouw waren voor hen niet 
meer geschikt. De landbouwgronden werden te intensief gebruikt, 
terwijl de natuur te extensief was.”
Inzetten op weidevogels betekent voor hem: veel maaien, 
begrazen en bemesten. Hij imiteert daarmee de landbouw uit de 
jaren zeventig, toen het zo goed ging met de weidevogels. Sinds 
Oosterhuis in 2005 rayonbeheerder werd, heeft hij de weilanden 
behoorlijk aangepakt. Toen hij begon, stonden ze nog vol met hoge 
pollen pitrus. Weidevogels houden daar niet van. Ze ontnemen 
het zicht op loerende roofdieren zoals hermelijn. Oosterhuis laat 
de pollen meerdere keren per jaar maaien. Drie keer blijkt daarbij 
scheepsrecht. “Maai je pitrus één keer, dan neemt het toe. Maai 
je twee keer, dan blijft het gelijk. Pas bij de derde keer maaien, 
neemt het af. Naast het maaien laten we de weilanden begrazen 
door rundvee. Dankzij deze maatregelen liggen de weilanden er in 
het voorjaar beter onderhouden bij, ideaal voor weidevogels om 
te broeden.” Om de verzuring  de reden dat het pitrus er zo goed 
doet  tegen te gaan, heeft Oosterhuis enkele percelen meerdere 
keren laten bekalken. Veel hielp het niet. “De zuurgraad bleef bijna 
hetzelfde, dus dat werkt niet.” 
Dan de bodem, waarin de vogels al pikkend hun voedsel moeten 
vinden. Ook die was niet op orde. Regenwormen en ander bodem
leven waren nauwelijks aanwezig. “Dat komt omdat de weilanden 
lange tijd niet waren bemest. Met ruige stalmest en sinds kort 
compost brengen we daar verandering in. Het compost maken we 
van maaisel uit het gebied. De percelen met de zeldzame planten 
laten we namelijk geregeld maaien met een rupsmaaier. Het maai
sel brachten we eerst naar een afvalbedrijf. Dat kost geld en al dat 
transport is bepaald niet milieuvriendelijk. Compostering daar
entegen sluit de kringloop. Vorig jaar startten we een proef achter 
onze boerderij. Het composteren gebeurt heel intensief. Het maai
sel wordt twee keer per week omgezet, zodat er zuurstof bij kan ko
men. Binnen zes weken levert het prima compost op, genoeg voor 
vijftien tot twintig hectare.” Compost werkt volgens Oosterhuis net 

In het Zuidelijk Westerkwartier heeft Het Groninger Landschap 
meerdere terreinen in bezit. Bij het Leekstermeer zet rayon
beheerder René Oosterhuis zijn troeven op zestig hectare weiland 
tegen het meer aan. “Dat stuk heeft potentie. Daar geven we de 
weidevogels een kans. Het is een ontzettend soortenrijk gebied. Er 
broeden maar liefst 21 soorten weidevogels.”
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zo goed als vaste stalmest. “Het bevordert het bodem leven. Bekijk 
je een bodem mét en zonder compost, dan zitten er met compost 
veel meer wormen en insecten in.”
De broodnodige variatie, het zogeheten mozaïekbeheer, realiseert 
Oosterhuis door goed zijn ogen open te houden. “Ik kom vaak in 
het veld, en bekijk ter plaatse wanneer en waar het beste gemaaid 
en bemest kan worden. Dat werkt goed. Broedt ergens een kwartel
koning, wat vorig jaar het geval was, dan laat ik het perceel tot half 
augustus met rust.

Eenden
Oosterhuis’ inzet werpt zijn vruchten af. De dalende trend van  veel 
soorten buigt zich om naar een lichte stijging. Nog lang niet de 
hoeveelheden van de jaren zeventig, maar de vogelstand krabbelt 
weer langzaam op. Oosterhuis is er trots op. “Onze weidevogels ne
men licht toe, terwijl ze in Nederland snel achteruit gaan. Dat be
tekent dat onze maatregelen werken.” Wat het terrein volgens hem 
speciaal maakt, is de hoeveelheid soorten. “Het is een ontzettend 

soortenrijk gebied. Er broeden 21 soorten weidevogels, waaronder 
de wintertaling, de tureluur, de veldleeuwerik en de grutto. Veel 
soorten, maar de aantallen liggen laag, en dat speelt de vogels soms 
parten. Met vier grutto’s heeft een zwarte kraai vrij spel. Zitten er 
tientallen, dan jagen ze met elkaar de kraai weg.” Dat Het Groninger 
Landschap exact weet welke weidevogels er broeden, is te danken 
aan het actieve werk van de vrijwilligers van het Leekstermeerteam, 
die al sinds 2000 de broedvogels tellen. In het voorjaar lopen ze 
vijf keer een vaste route. “De tellers gebruiken de zogeheten BMP
 methode van SOVON, zodat de resultaten ver gelijkbaar zijn met 
andere jaren en met andere plaatsen.”
Voor de eenden, die ook vallen onder de weidevogels, geldt een 
to taal ander verhaal dan voor de grutto’s en kieviten. De eenden zit
ten behoorlijk in de lift, mede dankzij het beheer van Het Groninger 
Landschap. “Eenden willen rust om te broeden en water om te dob
beren. Vorig jaar hebben we veel sloten verbreed van twee naar tien 
meter. Dat zie je meteen terug in het aantal eenden. De populatie 
groeit, afgelopen jaar zag ik veel jonge eendjes zwemmen.”

Links: Oosterhuis: 

“Broedt ergens een 

kwartelkoning dan laat 

ik het perceel tot half 

augustus met rust”.

Rechts: “Met vier 

grutto’s heeft een 

zwarte kraai vrij spel”.

Linksonder: Tureluur

Rode Lijst

Leeft op schorren, 

kwelders, vochtige 

structuurrijke weide-

gronden, slootrijke 

open gebieden.

Voedsel: insekten en 

kleine levende water-

dieren uit slootjes.

Rechtsonder: Grutto

Rode Lijst 

Broedt in vochtige 

(veen)gras landen. 

Voedsel: wormen 

en andere kleine 

bodemdiertjes.



Theunis Piersma is hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en leidt langetermijnonderzoeken naar overleving 
en broedbiologie van verschillende steltlopers. Zijn promovenda 
Julia Schröder promoveerde begin dit jaar op haar berekening van 
de kansen voor de gruttopopulatie. Die gaat sinds 1980 gestaag 
achteruit met vijf procent per jaar. “Inmiddels blijkt dat de laatste 
jaren zes, zeven procent te zijn”, weet Piersma. Die achteruitgang 
is niet zozeer het gevolg van sterfte onder volwassen grutto’s. 
Grutto’s worden juist relatief oud: gemiddeld zowat negen jaar. De 
oudste grutto werd voor zover bekend 35. Nee, dat is het probeem 
niet. Het probleem is dat ze niet meer broeden of, als ze er toch 
aan beginnen, nauwelijks jongen grootbrengen. De grutto gaat ten 
onder aan vergrijzing. Wil je die teloorgang kenteren, dan moet er 
wat gebeuren onder moeders paraplu. 
“Kijk”, zegt Theunis terwijl hij een grafiek laat zien. “Tot 1960 nam 
de gruttostand waarschijnlijk toe, als we de extrapolaties van de 
weinige gegevens uit die tijd mogen geloven. Daarna was het aantal 
een tijdje constant en in 1980 begon de vrije val.” Hij wijst op de lijn 
die eerst stijgt en na een horizontaal stuk weer daalt. “De daling 
begon ongeveer tegelijk met het agrarisch natuurbeheer. Dat heeft 
in dertig jaar tijd helaas niet geholpen.”

Gifgroen
Het aantal grutto’s kelderde naar schatting van 120 duizend naar 
minder dan 40 duizend broedparen. In de steeds grotere en plattere 

Tekst Koos Dijksterhuis

weilanden met snel groeiend gras, laag gehouden grondwaterpeil 
en mestinjectoren is geen plaats meer voor weidevogels. Ook 
bloemen laten het afweten, paardebloemen zelfs. 
“Je krijgt er hoofdpijn van, zo gifgroen kunnen die weilanden zijn”, 
zegt Piersma, “terwijl iedereen bloemen mooi vindt, iedereen 
van vogels houdt. Ik heb nog nooit een veehouder gesproken 
die zei dat grutto’s of kieviten hem koud lieten. Ik zag laatst een 
expositie van schilderijen met gruttograsland. Gras met gele 
boterbloemen en roze koekoeksbloemen. Er stonden mensen naar 
te kijken, ze vonden die schilderijen prachtig. In het Amsterdamse 
grachtenpand van de KNAW is het plafond beschilderd met 
kemp hanen! Dat laat mooi zien dat weidevogels net zo goed 
bij ons erfgoed horen als een gebouw uit de zeventiende eeuw. 
Cultureel erfgoed, want weidevogels hebben we te danken aan het 
cultuurlandschap. En daar gaat het me om. Het gaat niet alleen 
om grutto’s, maar om het hele landschap. Als we van die twee euro 
belastinggeld per persoon per dag nou eens één tachtig besteden 
aan dat landschap. Dan zou landbouw weer lucratief worden en 
kregen we er een mooi landschap voor terug.”

ambachtelijk
Later maaien en een hoger waterpeil zoals Het Groninger Land
schap in een aantal gebieden realiseert, zijn twee voorwaarden 
voor een landschap waarin weidevogels kunnen overleven. De paar 
plekken waar grutto’s het nu het beste doen, liggen op eersteklas 

“De grutto opgeven? Geen sprake van”, zegt Theunis Piersma. 
“Weide vogels kunnen toekomst hebben in Nederland. De vraag is: 
wat hebben we ervoor over? Nu besteden we in Nederland twee 
euro belastinggeld per persoon per dag aan schaalvergroting en 
intensivering van de landbouw. Iedereen zegt dat we niet anders 
kunnen. Natuurlijk kunnen we anders. Die internationale wedloop 
om de hoogste landbouw productie tegen de laagste kosten gaan 
we toch verliezen. Andere landen hebben goedkopere grond, 
goedkopere arbeid. Laten wij ons richten op waar Nederland goed in 
is: het ecologisch rijke boerenlandschap.”
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landbouwgrond met een vochtige, afwisselende grasmat die laat 
gemaaid wordt. Maar later maaien en een hoger waterpeil zijn 
niet te combineren met de huidige, commerciële veehouderij. 
Aan de andere kant wantrouwt Piersma ook weer het instellen van 
specifieke weidevogelreservaten. “Toch moet je ergens beginnen 
en dat zullen wel reservaten zijn”, nuanceert hij. “Maar het moet 
dan niet blijven bij een paar reservaten die als monument bewaard 
blijven, terwijl de rest almaar stiller en lelijker wordt. Nee, je moet 
beginnen in de beste weidevogelgebieden en als de vogels het daar 
goed doen, kunnen ze zich uitbreiden. Wat mij betreft wordt heel 
Nederland weer mooi. En ik ken ook hypermoderne veehouders die 
daaraan willen werken. Die zien in dat het een doodlopende weg 
is om alleen maar te streven naar nóg meer koeien per hectare met 
nóg meer melk per koe. En een grote veehouder met topkoeien, die 
tot het inzicht komt dat hij gezonder vee met betere melk krijgt als 
hij minder bemest, die krijgt navolging. Dat geeft hoop.”

Kemphanen
Volgens Piersma kunnen we zóveel kieviten krijgen, dat 
eieren rapen geen probleem meer is. Als we maar willen. Veld
leeuweriken, zomertalingen, zelfs kemphanen kunnen we terug
krijgen als broedvogel, denkt hij. Ook al is het terugkrijgen van een 
verdwenen soort lastiger dan het redden van een soort die er nog 
is. Kemphanen kunnen bovendien nog slechter tegen de intensieve 
landbouw dan grutto’s. Ze broeden dan ook al een paar jaar niet 

meer in Nederland. “Zeker, maar elk jaar doen wel veel kemphanen 
Nederland aan tijdens de trek”, zegt de professor, “en ze zijn flexibel 
qua locatie. Als ze ergens een geschikt leefgebied ontdekken, 
kunnen ze dat razendsnel koloniseren. De oostpunt van Siberië is 
de laatste jaren bijvoorbeeld vol gelopen met kemphanen. Dat kan 
hier ook gebeuren.” 

Maar er is volgens Piersma wel wat voor nodig om een rijker land
schap met weidevogels te krijgen. De percelen zullen niet zoals 
vroeger piepklein worden, niet alle gedempte sloten worden in 
ere hersteld, de grond zal nog lang last hebben van de overdosis 
ingespoten mest en de door verdroging ingeklonken veenweiden 
blijven ingeklonken. “Laten we in plaats van de verwoesting van 
ons landschap de verbetering ervan subsidiëren. Laten we ons een 
landschap gunnen met vogels en bloemen, geproduceerd door 
ambachtelijk werkende boeren met een happy veestapel. Een land 
waarin we graag werken en wonen, in plaats van dat almaar stillere 
platteland van nu.” Het kan volgens hem. En natuurbeheerders 
mogen van hem meer nadruk op dat cultuurland leggen. “Woeste 
moerassen zijn er veel meer. Delen van het uitgestrekte Siberië 
bestaan uit bos met enorme moerassen en rivierdalen. Dat weide
vogellandschap is veel zeldzamer. Nederland is daar uniek in.”

“Weidevogels hebben we te danken aan het 

cultuurlandschap”

Links: Wintertaling.

Rode Lijst
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Broedt het liefst in 
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Voedsel: voornamelijk 

insekten en larven.



In de sloot langs het fietspad naar 
Harssens   bosch ligt een gloednieuwe 
be tonnen dam. Rayonbeheerder Arjan 
Hendriks staat erbij, en vertelt: “Deze dam 
scheidt het waterpeil in ons gebied van die 
van de buren. Bij ons staat het water  peil 
binnenkort meer dan een meter hoger. De 
dam voorkomt dat onze buren er last van 
ondervinden.” Deze dam is bepaald niet 
de enige die is aangepakt. In totaal telt het 
gebied ruim 200 nieuwe dammen, een 
aantal verbrede sloten en een nieuwe stuw, 
ecoduiker en gemaal bij de Wierumer
schouwsterbrug. Een heel karwei. Waarom? 
“Voor de weidevogels”, zegt Hendriks. “Een 
weidevogel als de grut to houdt van regen
wormen. De hogere grondwaterstand drijft 
de wormen naar boven, waardoor ze bereik
baar worden voor hun snavels. Daarnaast 
pikken grutto’s makkelijker in een natte 
bodem dan in ver droogde klei. Water zorgt 
ook voor variatie in de plantengroei. Straks 
ontstaat meer afwisseling tussen natte lage 
delen en hoge droge delen. Dit vertaalt zich 
in meer afwisseling in de vegetatie.” De 
terreinen blijven niet het gehele jaar nat. 
Hendriks streeft naar dynamiek door het 
water in de winter langer vast te houden en 
vanaf het late voorjaar het gebied langzaam 
te laten opdrogen. 
De Koningslaagte, waar enkele jaren ge
leden stuwen zijn geplaatst, bewijst dat de 
maatregel werkt. Door het vasthouden van 
het regenwater staan er grote delen onder 
water. De natte delen werken in het vroege 

voorjaar als een magneet op water en 
weide vogels. “Uit recente tellingen blijkt 
dat De Koningslaagte de belangrijkste 
slaap en rustplek is van de grutto in de 
provincie”, zegt Hendriks. “In het vroege 
voorjaar strijken er vele honderden grutto’s 
neer. In maart 2008 werden er ruim zeven 
honderd geteld. Later in het voorjaar ver
spreiden de grutto’s zich over het Reitdiep
gebied om te broeden. Een aantal blijft in 
De Koningslaagte.”
Hendriks ziet de het dammenproject als 
het sluitstuk. De Kanjer van 2,5 miljoen 
van de Nationale Postcode Loterij maakte 

Tekst Addo van der Eijk

De inrichting van het zuidelijke deel van het Reitdiepgebied tussen Adorp 
en Groningen nadert zijn voltooiing. In het kader van het project ‘Laat het 
Reitdiep weer kronkelen’ is er hard gewerkt. Zo zijn er ruim 200 dammen 
aangebracht. De ingrepen maken het mogelijk om het regenwater vast te 
houden. De weidevogels varen hier wel bij.

rEItDIEpGEbIED:  
WErK In uItVOErInG

R E I T D I E P G E b I E D

de inrichting ook financieel mogelijk. Nu 
het gebied is ingericht, kan Hendriks het 
eindbeheer op poten zetten. “Belangrijke 
schakel in het eindbeheer is de boerderij 
aan de Paddepoelsterweg die we recent 
hebben gekocht. In de boerderij komt een 
potstal met rundvee, die gaat zorgen voor 
de beweiding en de bemesting met vaste 
stalmest in een groot deel van het gebied. 
Ook bij ons bezoekerscentrum bouwen we 
een potstal, maar die is kleiner en dient 
meer als kijkstal, zodat bezoekers kunnen 
zien hoe een potstal er uitziet en hoe vaste 
mest ontstaat.”

bronpopulaties 
Over de aantallen weidevogels is Hendriks 
niet geheel ontevreden. De laatste jaren 
blijven de aantallen nagenoeg stabiel 
en dat is gezien de landelijke daling een 
 prestatie van formaat. Toch tempert hij 
al te  positieve verhalen. “Vergeleken met 
de  jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw zijn de aantallen in het Reitdiep
gebied gigantisch afgenomen. Minimaal 
gehalveerd. Hiervoor zijn verschillende 
oorzaken te noemen: verdroging, ver
snippering, verstoring, predatie maar ook 
een niet optimaal beheer. Met de opti mali
sering van het beheer en een aangepast 
waterbeheer in de reservaten willen we de 
negatieve trend keren.”
Zaten de grutto’s vroeger in hoge dicht
heden in het Reitdiepgebied, nu rest in 
Hendriks’ terreinen slechts een handvol 
bronpopulaties. Uitkijkend vanuit de 
boerderij bij Harssensbosch zegt Hendriks: 
“Daar, in de buurt van de Paddepoelster
weg, broedt al jaren een aantal grutto’s.” 
Deze  resterende populaties wil hij met 
man en macht verdedigen, zodat ze zich 
kunnen uitbreiden over de rest van het 
Reitdiepgebied. Verdedigen betekent 
naast een optimaal weidevogelbeheer ook 
vrijwaren van verstoring. “Om die reden 
sluiten we tijdens het broedseizoen, van 
half maart tot half juli, het fietspad van 
het borgterrein Harssensbosch tot aan 

de  Paddepoelsterweg. Zouden we het pad 
openlaten, dan is de kans op verstoring en 
een lager broedsucces groter. Belangrijk 
is dat er voldoende jongen groot worden 
zodat de populatie kan groeien.”
Een verdere toename van verstorings
bronnen ziet Hendriks niet zitten. Zeker 
niet het geplande tracé van de nieuwe N361 
tussen Groningen en Winsum. “De N361 
schampt de Koningslaagte en doet onze 
inspanningen en die van de vele boeren 
en weidevogelbeschermers langs het tracé 
teniet. De weg is niet alleen schadelijk voor 

Uiterst links: Tureluur 

met kuikens.

Links: Slobeend  

Rode Lijst

De slobeend behoort 

tot de (secundaire) 

weidevogels. Leeft 

in laag gelegen natte 

gebieden (beken en 

meren, moeras, oevers, 

vochtige weilanden). 

Voedsel: plantaardig 

materiaal dat ze vanaf 

het wateroppervlak 

slobberen.

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 01 10 11

Weidevogels gebaat bij mozaïekbeheer

Alle rayonbeheerders werken sinds een paar 

jaar aan een nieuwe vorm van weidevogelbe

heer, namelijk mozaïekbeheer. Afwisseling 

lijkt hét recept voor een optimale weidevo

gelstand. Niet overal kort of juist hoog gras, 

maar een mozaïek van gemaaide, onge

maaide, bemeste, onbemeste, droge en natte 

delen. “Weidevogels hebben variatie nodig”, 

vertelt rayonbeheerder Arjan Hendriks. “Deze 

variatie bereiken we door met onze pachters 

afspraken te maken over het beheer. Door 

afwisseling in maaien en beweiden ontstaat 

variatie in de vegetatie. De grutto broedt 

bijvoorbeeld graag in half lang gras, de kievit 

en de scholekster in kort gras. De jongen 

van de weidevogels zoeken naar insecten in 

de beschutting van langer gras.” Ook op de 

kwelders werkt Hendriks aan mozaïekbeheer. 

Door het wegvallen van de beweiding van de 

kwelders met vee van kustboeren zijn grote 

delen van de kwelder de laatste jaren sterk 

verruigd met zeekweek. De natuurkwaliteit 

van de kwelders nam hierdoor sterk af. Bin

nen het project Kwelderherstel Groningen, 

dat december 2009 van start ging, werkt Het 

Groninger Landschap momenteel nauw sa

men met kwelderboeren, die verenigd zijn in 

de Vereniging van Oevereigenaren en Gebrui

kers. “Met elkaar brengen we het traditionele 

beweidingsbeheer terug. Door beweiding 

met diverse veesoorten en in verschillende 

dichtheden pakken we de verruiging met zee

kweek aan. Dan ontstaat weer afwisseling in 

de vegetatie. In de ruigere delen kunnen gras

piepers, veldleeuweriken en tureluurs een 

veilige broedplek vinden. De kortere grazige 

kwelderdelen zijn weer geschikt als foera

geergebied voor ganzen en als broedgebied 

voor kolonievogels als kluut en kokmeeuw.”

de weidevogelstand, maar tast ook het 
unieke open cultuurlandschap aan. Laten 
we hopen dat de N361 er niet komt.” 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikke
lingen te noemen. Topgebied voor 
 Hendriks is de Medenertilsterpolder, een 
gebied van dertig hectare in het Nationaal 
Landschap MiddagHumsterland. In 2008 
broedden er op 30 hectare 15 paar grutto’s. 
Een jaar later zaten er 28 paar, bijna een 
verdubbeling. “Ook andere weidevogels, 
zoals de slobeend, scholekster en tureluur, 
doen het er uitstekend”, zegt Hendriks.



kachelt, hoe lastiger en duurder het wordt 
ze weer op het niveau van 2006 te krijgen.”

Weggegooid geld
Want geld is de flessenhals. Van 
Scharenburg wijst op grafieken in het 
actieprogramma Meer doen in minder 
gebieden, die tonen hoeveel het kost de 
grutto te redden. Voor de tweeduizend 
paar van 2006 is 8500 hectare gruttoland 
nodig. “Tenminste, zo was het twee jaar 
geleden”, grijnst Van Scharenburg, “toen 
we dit schreven. Er zou nu al meer nodig 
zijn want het aantal is ondertussen ver
der gezakt. Maar laten we even hiervan 
uit gaan.” Die 8500 hectare moeten ‘zwaar 
beheerd’ worden, zoals dat heet. Met een 

“Op een paar weidegebieden na, zijn er in 
Groningen ieder jaar minder weide vogels”, 
vertelt weidevogelspecialist Kees van 
Scharenburg van de provincie Groningen. 
Groningen telde in 1995 vijfduizend paar 
grutto’s. In 2006 waren dat tweeduizend 
paar; een afname van 60%. Hoeveel het er 
nu zijn, weet Van Scharenburg nog niet. 
Toch denkt hij dat het natuurbeschermings
budget van de provincie nog net toereikend 
is om evenveel grutto’s als in 2006 terug te 
krijgen. “Dan moeten we wel anders met 
de landerijen omgaan”, maant hij. “Anders 
wordt het onbetaalbaar en hoe meer weide
vogels er in een gebied nog zijn, des te 
meer je voor hetzelfde geld voor ze kunt 
bereiken. Hoe verder het aantal achteruit 

Tekst Koos Dijksterhuis
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De jarenlange, gestage achteruitgang van weidevogels stopt in 
2010. Het aantal weidevogels is dan even hoog als in 2006. Die 
doelstelling stelde de provincie Groningen zichzelf in het actie
programma Meer doen in minder gebieden. Dat actie programma 
verscheen in juni 2008. Ondertussen is het 2010. Hoeveel grutto’s, 
tureluurs, kieviten en andere weidevogels er komende lente 
gaan broeden, is nog niet bekend. Maar niets wijst erop dat de 
afname is gestopt. Integendeel. 
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nestbeschermer hier en daar kom je er niet. 
Er moet laat en in etappes gemaaid worden, 
er moet in maart drassig gras zijn, dus mag 
het land niet diep ontwaterd worden. Dat 
kost per jaar vier à vijf miljoen euro. 

Dat bedrag heeft de provincie Groningen 
voor weidevogelgebieden gereserveerd. De 
provinciale doelstelling voor weidevogels 
kan dus worden gehaald. 

Aan de slag dus? Van Scharenburg fronst 
bedenkelijk. “De kerngebieden zijn nog 
niet gedefinieerd, dat gebeurt begin 2010. 
Er zijn al wel zoekgebieden en daarbinnen 
zoeken we naar kerngebieden. In grote 
delen van de provincie zijn de graslanden 
al helemaal leeggelopen. Daar komt geen 
grutto meer voor, op een enkele enclave na. 
In al die lege gebieden betaalt de provincie 
voortaan niet meer voor weidevogelbeheer. 
Het zou weggegooid geld zijn. Maar de 
boeren in zo’n enclave willen juist wél aan 
weidevogelbeheer blijven doen, omdat ze 
het leuk vinden en omdat ze er subsidie 
voor krijgen. Die pleiten en lobbyen dus 
voor de status van zoekgebied, en met 
succes. Op basis van gruttoaantallen en 
dichtheden was eerst 19 duizend hectare 
aangewezen als zoekgebied, maar na veel 
overleg is dat 30 duizend hectare.geworden. 
En dat is een heel groot risico.”

biljartlaken
Van Scharenburg vreest namelijk dat er 
daardoor ook meer of grotere kerngebieden 
gekozen worden. “En dat betekent dat we 
het geld over een groter gebied moeten 
uit smeren. Daardoor kun je minder doen 
om de afname van weidevogels tegen te 
gaan. Dus stop je de afname niet, maar je 
vertraagt het hooguit. Het duurt dan wat 

langer voor het platteland helemaal stil 
is, maar stil wordt het alsnog. Zo heb
ben we jaren gewerkt, maar dat was dus 
onvoldoende. Willen we effect sorteren, 
dan moeten we zorgen voor een paar ge
bieden waar de vogels toenemen. We weten 
dat de jaarlijkse sterfte van volwassen 
grutto’s vijftien procent is. Om dat verlies te 
compenseren moeten jaarlijks per grutto
paar gemiddeld minstens 0,6 à 0,7 jong 
opgroeien. De eerste prioriteit is van een 
paar plekken een source te maken, een 
brongebied waar meer dan dat minimum 
aan kuikens groot wordt. Daarvandaan 
kun nen ze zich verspreiden over de om
geving. Dan hoop ik dat we tegen die tijd in 
Europa meer over hebben voor natuur en 
landschap en grotere gebieden bewoonbaar 

kunnen maken voor weidevogels.”
Wordt het herstel van een levensvatbare 
gruttobevolking niet hoe dan ook steeds 
duurder? De grutto wil toch een platteland 
zoals het er in de jaren zestig uitzag. 
“Maar de landbouw ontwikkelt zich 
steeds meer en met de huidige intensieve 
landbouw wordt het steeds moeilijker 
om weidevogels te behouden”, zegt Van 
Scharenburg. “Dat geldt nu eigenlijk al. 
Waar nog weidevogels broeden, is het 
vaak wat natter en dat land wordt ook niet 
zo intensief gebruikt”, vertelt hij. “Vaak 
gaat het om kleinere bedrijven. Je ziet 
daar nog rietkragen, kleinere percelen, 
wat meer reliëf in het land. Het zijn vrij
wel altijd boeren op leeftijd, die geen 
opvolger hebben. Binnen enkele jaren 
wordt hun bedrijf overgenomen door 
een buurman met een enorm bedrijf, die 
er een biljartlaken van maakt. Wég zijn 
de weidevogels dan. Om weidevogels 
te houden, moet je zo anders met je 
land omgaan dat je nauwelijks nog van 
commerciële veehouderij kunt spreken. 
Het is reservaatbeheer, natuurbeheer. Dat 
kan echter zowel door boeren als door 
terrein beherende organisaties als Het 
Groninger Landschap worden uitgevoerd. 
Die zijn dan bezig met het behoud van 
agrarische cultuurhistorie.”

“In grote delen van de provincie 

zijn de graslanden al helemaal 

leeggelopen”

Uiterst links: 

Scholekster

Leeft zowel in weilan-

den als aan de kust.

Voedsel: mosselen, 

kokkels en kreeftachti-

gen in de kustgebieden 

en in weidegebieden 

voornamelijk wormen 

en insecten(larven). 

Boven: Van Scharen-

burg: “We moeten wel 

anders met de lande-

rijen omgaan”.

Links: Graspieper 

Rode Lijst

Leven in open gebied, 

korte vegetatie - wei-

landen, duinen, akkers, 

heiden of hoogvenen 

Voedsel: insecten en 

ongewervelde dieren 

(vaak wormen en rup-

sen).



In de kleilanden tussen Winsum en de stad stroomde ooit een 
brede rivier. In talloze bochten bracht deze het Drentse water naar 
de Wadden. De rivier werd in de loop der eeuwen vergraven en 
rechtgetrokken tot het huidige Reitdiep. Op de oevers van de oude 
waterloop ontstond  keurig op rij – een groot aantal verhoogde 
woonplaatsen of wierden. 

Het landschap van de verdwenen rivier wordt dikwijls als het 
Reitdiepdal aangeduid. Deze naamgeving is wat verwarrend want 
wie een blik op een hoogtekaart werpt, ziet geen dal. Waar ooit de 
rivier stroomde ligt nu een rug in het land. Een verklaring hiervoor 
moeten we zoeken in de dijken die in de middeleeuwen langs 
de rivier werden gelegd. Toen de bochten van de rivier werden 
afgesneden, liet men bij stormvloed overtollig water tussen de 
dijken in de voormalige bedding stromen. De oude rivier stond 
immers in open verbinding met de Waddenzee. Wat we vandaag 
waterberging noemen had de middeleeuwer blijkbaar al ontdekt. 
Uiteindelijk kwam het land tussen de dijken door opslibbing hoger 
te liggen dan in de bedijkte omgeving daarbuiten. Het Reitdiepdal 
bestaat dus niet. We kunnen beter spreken van een Reitdieprug. 
Beter nog: Reitdiepgebied.

Ook rondom Adorp ligt het land hoog. Het ruim honderd 
meter brede stroombed is volledig met zeeklei opgevuld. Wat 
overbleef van de rivier wordt het Selwerderdiepje genoemd. Het 
stroomt langs mijn tuin. Met enige oefening zou ik er overheen 
kunnen springen. Alleen in de (onbedijkte) Koningslaagte bij 
Noorderhoogebrug heeft de rivier zijn oorspronkelijke reliëf 
bewaard. De bedding is er zo’n 80 meter breed. Daar stromen in de 
winter het water en de eenden toe. 

Het Reitdiepgebied kent vanouds een goede weidevogelstand. 
Maar weidevogels zijn aan het verdwijnen. Zo ook bij Adorp. De 
wolken grutto’s die zo’n 20 jaar geleden over mijn weiland vlogen, 
zijn verleden tijd. De jubelzang van de leeuwerik is verstomd. 
Gelukkig buitelen er nog wel kievieten in het land en soms klinkt 
de tureluur. En tweemaal per jaar komen steevast de wilsters langs. 
Bij duizenden. 

Misschien heeft het misverstand van het dal en de rug ook iets 
te maken met de stand van de weidevogels. De hooggelegen 
zware kleigronden drogen snel uit en worden hard als beton. 
Onbegonnen werk voor de lange snavel van de grutto. 

Het Groninger Landschap wil meer weidevogels bij Adorp. Maar er 
is een nieuw obstakel. De dorpelingen liggen dwars. In de broedtijd 
mogen de mensen niet meer langs Harssensbosch fietsen. En het 
oude kerkenpad naar de Paddepoel mocht destijds ook al niet 
hersteld worden. 

Het Reitdiepgebied is een oud cultuurlandschap. Elke vierkante 
meter werd door de mens gemaakt en ingericht. Weidevogels horen 
daar thuis; maar het is geen natuurgebied. Al 26 eeuwen sjouwen 
de dorpelingen door dit land. Vroeger wat meer naar de kerk, nu 
wat vaker naar de stad. Maar inmiddels zijn alle kerkenpaden en 
kleiwegen verdwenen en zit het land op slot. ‘s Zondags lopen 
de Adorpers op en neer langs de provinciale weg. Het verbod bij 
Harssens valt hen rauw op de maag. Ze zijn met een petitie langs de 
deuren gegaan. Gelukkig was ik niet thuis. 

Ben Westerink
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calamiteiten
Het Groninger Landschap doet er volgens 
hem goed dat zij de terreinen benoorden 
de stad voor weidevogels beheert. In de 
Koningslaagte en het Reitdiepdal doen 
weide vogels het nog goed. De provincie
ambtenaar staat in de lente vaak om 5 uur 
’s morgens op. Dan fietst hij systematisch 
de Groninger weilanden af, om er vogels 
te tellen. Hij weet precies waar je wezen 
moet voor grutto’s of andere (weide)
vogels. Ook in het Westerkwartier kent 
hij nog zulke gebieden, bij Grijpskerk. 
In de veengebieden, bijvoorbeeld bij 
het Leekstermeer, doen weidevogels het 
slecht. Hij snapt dat daar ander beheer 
gevoerd wordt, bijvoorbeeld voor de 
bijzondere plantengroei van de veen
grond. Bij het Zuidlaardermeer zijn 
nog wel aardig wat weidevogels. In het 
zuide lijke deel van Gorecht, het weide
gebied ten westen van het meer, blijft de 
populatie grutto’s nog op niveau. “Althans, 
zolang er geen calamiteiten zijn”, weet 
van Scharenburg. “De Onnerpolder is 
weliswaar een reservaat, maar is vorig jaar 
voor waterberging ingericht. De drink
waterinstallaties die er waren, moes ten 
op terpen komen te liggen. Er werden 
nieuwe leidingen getrokken. Door die 

drukte hielden veel vogels het voor gezien. 
Hopelijk komen ze dit jaar terug, maar als 
er de laatste jaren eens een slecht seizoen 
was, bijvoorbeeld door het weer, zag je 
telkens een daling, waarna het aantal op 
het nieuwe, lagere niveau bleef. Het gaat 
er dus nog redelijk, er is geen structurele 
achteruitgang, maar de vogels kunnen een 
terugslag niet compenseren. Er worden 
gewoon te weinig kuikens groot.”

Eu-draglines
In de Onner en Oostpolder stammen 
sommige kavelgrenzen nog uit de 
Middeleeuwen. Mede daarom vindt Van 
Scharenburg het goed dat het Groninger 
Landschap die percelen in stand houdt 
en voor weidevogels beheert. Maar dat 
noordelijker de weiden meer plasdras 
worden ingericht, begrijpt hij als geen 
ander. “Daar ging het al minder met 
weidevogels en je kunt je beter focussen 
op de beste gebieden”, zegt hij nog 
eens. “Meer doen in minder gebieden. 
Die drassige weilanden zijn trouwens 
prachtig voor watersnippen, slobeenden 
en zomertalingen, weidevogels die 
het al langer niet meer redden in de 
moderne landbouw. Echte moerassen 
moet je daar niet aanleggen, die lagen 

vanouds in de lage delen ten noorden 
van het Zuidlaardermeer, wat je op oude 
kaarten goed kunt zien.” Hij pakt er een 
atlas bij met kaarten uit 1904. Daarop 
zijn inderdaad uitgestrekte moerassen 
te zien, ten oosten van de binnen de 
wallen verschanste stad. Maar meer nog 
valt op dat de provincie een dambord 
was van groene en beige vakjes: weiland 
en hooiland, afgewisseld met akkers. 
Deze kleinschaligheid van het gemengde 
bedrijf waar het wemelde van weide en 
akkervogels is Nederland voorgoed kwijt. 
Wie dat wil beleven moet naar Oost Polen. 
Daar rollen de EUdraglines en ploegen 
ook al binnen. Kunnen we niet beter ons 
natuurbeschermingsgeld aan Oost Polen 
besteden? Daar liggen pas kerngebieden! 

Van Scharenburg lacht, knikt en zegt: “ja, 
dat is waar. Maar we willen in Nederland 
ook een mooi landschap houden. En we 
hebben hier unieke landschappen die 
Polen niet heeft: kwelders, wadden en 
veenweiden. En grutto’s. Die zijn toch echt 
het behouden waard!”

Links: 

Slobeend, wijfje.

WEIDEVOGELS bIj aDOrp? 

“Er worden gewoon te weinig 

kuikens groot”



     

     

Kronkelende beek
Deze route [1] van elf kilometer gaat 
rechtsom, met de klok mee. Laten we de 
stad achter ons, dan fietsen we al snel 
volop in het groen over de Hoornse Dijk, 
langs de oost zijde van het meer. Naast het 
pad stroomt een riviertje. Het is een restant 
van de Drentsche Aa, die zich vroeger 
van uit Drenthe naar de stad slingerde. 
Inmiddels stopt de beek bij de Witte Molen 
en stroomt het beekwater rechtstreeks in 
het NoordWillemskanaal. Fietsend over de 
Hoornse Dijk is links de bochtige loop nog 
prachtig te herkennen. Let op een blauwe 
flits over het water; het is de ijsvogel die 
hier regelmatig wordt gezien, net als de 
nachtegaal en de buidelmees. Verder zijn 
er tal van soorten water en weidevogels te 
bewonderen en te horen.
Verderop, bij de poldermolen De Helper 
[2], kijk je over het wijdse meer. De molen 
stond vroeger in Groningen, bij de brug 
aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Door 
de A28 moest de molen tegen de vlakte. 
De oude molen uit 1863 kreeg hier in 
1971 een tweede leven. Ga vooral even 

Vanaf het Paterswoldsemeer is de skyline 
van Groningen duidelijk te zien. De 
Apenrots, de Martinitoren, enkele flats; 
de bruisende stad ligt op een steenworp 
afstand. Het zal niet verwonderen dat 
het meer al eeuwenlang een grote aan
trekkings kracht heeft op Stadjers. Vroeger 
streek de Groningse jetset er neer, in 
koetsen met picknickmanden en parasols. 
Zonder buitenverblijf telde je niet mee. 
Bekende pronkerige exemplaren zijn 
Villa Sasso en de De Paalkoepel van de 
Groninger industrieel Jan Evert Scholten. 
Tegenwoordig is iedereen welkom, arm of 
rijk. Maar picknicken blijft een aanrader.
Het meer zelf is door mensenhanden 
uitgegraven. Niet voor de recreanten, maar 
voor de turfwinning. Friese kolonisten 
schepten vanaf 1740 het veen blok voor 
blok uit en legden het te drogen op leg
akkers. Eerst ontstonden zo petgaten, 
smalle rechthoekige plassen. De wind en de 
golven maakten er later één grote plas van. 
Veenontginning was noeste arbeid, in een 
zompig moeras. Heel anders dan de huidige 
zonnebadende toeristen.

In de lente, lekker voorjaarsweer, op de fiets vanuit Groningen naar het zuiden. Voor 
wie de stad wil ontvluchten, is het Paterswoldsemeer een ideale bestemming. Deze 
fietsroute voert rond Groningen am See, zoals het Paterswoldsemeer ook wel wordt 
genoemd. De naam is toepasselijk. Het water klotst er tegen de oevers, de zeilboten 
dobberen en er waakt zelfs een zilveren vuurtoren over het water.

zitten op één van de bankjes of ergens 
in het gras. Een bizar idee dat er ooit 
plannen hebben bestaan om een brug over 
het Paterswoldsemeer te bouwen. Het 
Groninger Landschap heeft zich er destijds 
tegen verzet. Met succes. Opvallend zijn 
de vele eilandjes in het meer, de stukken 
die de Friezen links lieten liggen bij het 
graven. De eilanden dragen namen als 
Slakkeneiland en De Fokken. De vaar
recreanten zijn er blij mee. Zij kunnen er 
mooi aanleggen. 

Friesche Veen
Als we de Hoornse Dijk achter ons laten, en 
rechtsaf de Meerweg inslaan, wordt de weg 
drukker. Wie van rust houdt, moet beslist 
even een kijkje nemen bij het Friesche 
Veen [3], het moerasbos ten zuiden van het 
meer. Achter de dijk heerst absolute stilte. 
Zachtjes peddelen de kersverse stelletjes in 
hun roeiboot vanaf café Friescheveen naar 
de uitgegraven plassen. Onderweg treffen 
ze amfibieën en riet en watervogels. Je 
kunt er ook wandelen, om de plassen 
heen. 

Verderop, in de zuidwesthoek van het 
meer, treffen we de jachthaven, compleet 
met vuurtoren en boothuizen [4]. Even 
later zien het het Scandinavische Dorp 
met trekkershutten [5] en tot slot, vlakbij 
de stad, de Hoornse Plas [6], geliefd bij 
zwemmers en zonnebaders. Recreatie voert 
hier de boventoon. Toch ligt halverwege 
de Groningerweg, aan de linkerkant, nog 
een prachtig natuurreservaat: ’t Elsburger 
onland [7]. Door de bomen zijn de petgaten 

en de rietoevers goed te zien. In het riet 
zitten rietvogels als de kleine karekiet en de 
bosrietzanger. Ook de zeldzame roerdomp 
schijnt er te leven. Kaarsrecht overeind 
staat hij wellicht ergens stokstijf in het riet. 
Met zijn schutkleuren is hij alleen moeilijk 
te vinden. Wel gevonden is vorig jaar de 
uiterst zeldzame tijgerspin, inderdaad geel 
met zwarte strepen. De spin komt eigenlijk 
alleen voor rond de Middellandse Zee. Maar 
nu ook rond het Paterswoldsemeer.
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Voor boer Jan Hendrik Elzinga horen weidevogels op het 
platteland, net als koeien en boerderijen. Hij geniet ervan, als de 
eerste grutto’s en kieviten na hun lange reis uit Spanje of Afrika 
arriveren. “Dan begint voor mij het voorjaar. Loop ik over het land, 
en hoor ik de eerste grutto’s roepen en zie ik ze scheren over mijn 
weilanden, dan vind ik dat prettig werken. Zonder weidevogels zou 
het maar stil zijn”, vertelt hij in zijn biologische boerderij bij het 
Reitdiepgebied. Zijn liefde voor de grutto zit diep. “Weidevogels 
zitten in mijn genen. Ik ben ermee opgegroeid, en het deed mij 
pijn toen ik ze zag afnemen. In Friesland, waar ik eerst boerde, 
verdwenen ze allemaal. Helemaal niets meer. Dat is niet leuk.” 

Toen Elzinga tien jaar geleden neerstreek bij de Wolddijk, was het 
ook daar niet best gesteld met de weidevogels. Zijn inspanningen 
zijn inmiddels beloond. Het aantal weidevogels is verdubbeld, zegt 
hij met gepaste trots. Hij somt z’n gasten op: 46 paar grutto, 27 paar 
tureluur, 27 paar scholekster en meer dan 100 paar kieviten. “Per 
hectare zitten we grofweg op één broedpaar. Dat is in Nederland 
een hoge score.” Met name zijn ruige stalmest maakt volgens hem 
het verschil. Zijn voorganger gebruikte meer drijfmest. Elzinga laat 
zijn potstal zien, waar ’s winters tientallen Limousin koeien staan 
te herkauwen. In het vroege voorjaar rijdt hij het stro vermengd 
met mest uit over de landerijen. De mollen vertellen hem dat 
het goed zit. “Ik heb ze liever niet, maar ze geven aan dat er veel 
regenwormen in de bodem zitten. De bodem begint te leven en 
daar houden grutto’s van.” 

nestmarkering
Weidevogelbeheer kost een boer veel tijd, zegt hij. Met name 
het maaien in mei, als er overal eieren liggen en kuikens 

rondscharrelen. “Dat schiet niet op. Vanaf de tractor zie je overal 
vogels alarmeren, en moet je ruim om de nesten maaien. Zitten 
er kuikens tussen het gras, dan laat ik minimaal twee weken een 
brede kuikenstrook staan. Dat druist in tegen het boerengevoel, 
maar dan wint bij mij toch het vogelgevoel.” Om te weten waar de 
nesten liggen, plaatsen vrijwilligers er vaak nestbeschermers en 
stokjes bij. Elzinga doet dat het liefst zo weinig mogelijk. “Door de 
nesten te markeren, laten mensen een geurspoor na. Vossen en 
andere roofdieren volgen dat om de nesten te vinden. Toch kan het 
soms niet anders. Gaat het vee het land in, dan moet je wel ijzeren 
nestbeschermers plaatsen. Anders vertrappen de koeien de nesten. 
Ook werk ik met stroomdraadjes, die behalve de koeien ook de 
vossen op afstand houden.”
Elzinga is één van de vele Groningse boeren die aan 
weidevogelbeheer doen. Hij is secretaris van de Vereniging 
Duurzame Landbouw Stad en Ommeland, een agrarische 
natuurvereniging voor en door boeren met als hoofdtaak: 
weidevogelbeheer. Van de 240 leden is tachtig procent bezig met 
weidevogels, vertelt Elzinga. “Het animo is enorm. Toen we tien 
jaar geleden begonnen, keken veel boeren nog de kat uit de boom. 
Tegenwoordig is iedereen razend enthousiast.” 

meer in minder
Elzinga stipt het programma ‘Meer doen in minder gebieden’ 
aan, waarmee de provincie Groningen het geld enkel wil inzetten 
in kansrijke gebieden. De provincie steekt er miljoenen euro’s 
euro in om de 2000 Groningse broedparen grutto’s op peil te 
houden. Elzinga kan zich in het beleid vinden. “Het is zonde 
om inspanningen te compenseren als ergens weinig tot geen 
grutto’s broeden. Maar voor enthousiaste leden, die net een 
weidevogelcursus hebben gevolgd, is het zuur wanneer ze net 
buiten de boot vallen.” Boeren spelen bij de uitvoering van het 
programma een leidende rol. Als gebiedscoördinator trekt Stad 
en Ommeland de kar in onder meer het Reitdiepgebied en de 

Weidevogelbeheer gebeurt op natuurterreinen 
én op het boerenland. In Groningen spannen 
honderden agrariërs zich in om de weidevogels te 
helpen. Eén van hen is Jan Hendrik Elzinga. Hij runt 
een biologische boerderij in het Reitdiepgebied. 
In tien jaar tijd zag Elzinga het aantal weidevogels 
op zijn landerijen verdubbelen. Met name dankzij 
z’n ruige stalmest.

bOEr jan hEnDrIK ELzInGa: 
“WEIDEVOGELS hOrEn Op hEt 
pLattELanD”
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Onner en Oostpolder in het Zuidlaardermeergebied. De agrarische 
natuurvereniging bemiddelt bij de contracten die boeren afsluiten 
met de provincie, en buigt zich met de buren – in dit geval het 
Het Groninger Landschap  over de mozaïekkaarten. “Met elkaar 
creëren we optimale condities om te nestelen, te broeden en 
de jongen groot te brengen. Ook het predatiebeheer staat op de 
agenda. Boeren krijgen een tegemoetkoming als ze later 
maaien, bemesten met vaste stalmest en kuikenstroken in 
richten.” 

Winst
Elzinga is te spreken over samenwerken met Het Groninger 
Landschap. “We kunnen elkaar aanvullen en van elkaar leren. De 
kunst is om boeren meer met de ogen van natuurbeheerders te 
laten kijken, en Het Groninger Landschap meer met de ogen van 
boeren.” De Koningslaagte  die op een steenworp afstand ligt van 
zijn boerderij – illustreert de winst van het samenwerken. 

“Omdat Het Groninger Landschap de Koningslaagte natter heeft 
gemaakt, verzamelen er na de trek vijf tot zevenhonderd grutto’s. 
Een aantal van deze grutto’s broedt later op mijn weilanden. Als 
boer ga je niet vernatten, dat kan bedrijfsmatig niet uit.”
Sombere geluiden dat het einde verhaal is voor de weidevogels, 
gelooft Elzinga niet. Er is volgens hem absoluut een toekomst. 
“Daar geloof ik heilig in. De kleigronden van onze vereniging laten 
zien dat goed beheer rendeert. Vanaf 2002 blijven de grutto, de 
scholekster en de kievit redelijk stabiel. De tureluur neemt zelfs 
toe. Weidevogelbeheer heeft absoluut zin. We moeten niet bij de 
pakken neerzitten, maar juist extra investeren.”

“We kunnen elkaar aanvullen 
en van elkaar leren”

“Vanaf de tractor zie je overal 

vogels alarmeren”

Linksboven: 

Broedende grutto.

Linksonder: Wulp, nest 

met kuiken en eieren.

Rechtsboven: Nest van 

een tureluur.

Rechtsonder: Schol-

ekster op nest.

Tekst Addo van der Eijk

nauwe samenwerking met boeren 

Het Groninger Landschap werkt voor 

het weidevogelbeheer veelvuldig samen 

met agrariërs. In de eerste plaats via de 

pachtcontracten, die met boeren worden 

afgesloten. In nagenoeg alle gebieden loopt 

ook vee van agrariërs. Rayonbeheerder Arjan 

Hendriks stemt zijn eigen beheer af met dat 

van omliggende boeren. Gezamenlijk bepalen 

ze welke percelen wanneer moet worden 

gemaaid en beweid. Afwisseling is de sleutel 

tot succes, benadrukt Hendriks. Hij geeft een 

voorbeeld: “Wil een boer eerder maaien, dan 

zorgen wij dat het gras in een aangrenzend 

natuurperceel hoger staat. Zo zorgen we voor 

voldoende ruimte waar de jonge grutto’s, 

pullen, kunnen schuilen en hun kostje bij 

elkaar scharrelen.” 

In het Leekstermeergebied werkt 

rayonbeheer René Oosterhuis veelvuldig 

samen met de agrariër wiens land middenin 

het natuurreservaat ligt. De samenwerking 

verloopt prima, zegt hij. “We richten ons 

beide op weidevogels en helpen elkaar. Ik 

zoek voor hem de territoria op, terwijl hij 

voor ons compost maakt.”

Rechts: Elzinga: “We 

moeten juist extra 

investeren”.
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Grofweg is rayon Zuid in tweeën te ver
delen: het moerassige terrein aan de 
noord zijde met de Westerbroekstermade
polder en de Kropswolderbuitenpolder, en 
de zuidelijke weilanden met de Onner, 
Oost en Oosterpolder. Tussen beide delen 
stroomt het Drents Diep, onderdeel van 
het stroom dal van de Hunze. Ondanks dat 
beide delen bij hetzelfde stroomdal horen, 
zien ze er totaal anders uit. De noordelijke 
zijde wordt ontwikkeld tot moeras, terwijl 
de zuidelijke weilanden bestaan uit groene 
weilanden, die deels worden ingericht 
voor weidevogels. “Vooral in de Oostpolder 
kiezen we nadrukkelijk voor weidevogels”, 
vertelt Krol. 

nagenoeg gelijk
Maar wat schetst zijn verbazing: de 
dicht heid weidevogels is in beide delen 
nagenoeg gelijk, zo blijkt uit tellingen. In 
de moerassen zitten per hectare evenveel 
weidevogels als op de weilanden. En dat 
ondanks alle inspanningen om de weide
vogels te helpen. Hoe kan dat? “Vooral 
omdat kritische weidevogels als grutto, 
tureluur en scholekster gigantisch zijn 
afgenomen in de Onner en Oostpolder. 
De dichtheden die er nu zitten, vinden 
we ook in onze moerasgebieden.” Moeras 
en weidevogels gaan volgens Krol prima 
samen. Weidevogels behoren volgens 
hem zelfs tot een bredere ecologische 
vogelgroep, namelijk de moerasvogels. 
Al hangt het wel af van het type moeras. 

“In natte rietvlakten hebben weidevogels 
weinig te zoeken. Dat klopt. Maar wij 
streven in de Westerbroekstermadepolder 
en de Kropswolderbuitenpolder juist 
naar een afwisselend deltamoeras, met 
zo wel natte als droge delen, met open 
water, rietland én kortbegraasde delen. 
De hogere delen, zo’n eenderde van deze 
polders, blijven het gehele jaar droog. 
Daar grazen onze Schotse hooglanders en 
konikpaarden. Weidevogels kunnen juist 
op die delen uitstekend uit de voeten. 

Rayonbeheerder Michel Krol hinkt voor het Zuidlaardermeergebied 
op twee gedachten. Enerzijds zet hij voor zijn terreinen vraagtekens 
bij het concept van weidevogelbeheer, anderzijds wil hij 
weidevogels in de Oostpolder absoluut nog een kans geven. “De gele 
kwikstaart doet het ontzettend goed in de Oostpolder.”

mOEraS En WEIDEVOGELS 
Gaan prIma SamEn

Z U I D L A A R D E R m E E R G E b I E D

Net als in de Oostpolder niet in hoge 
dichtheden, maar ze zitten er wel.” Krol 
doelt op weidevogels als schol ekster, 
tureluur en kievit. Eén soort doet het 
aanmerkelijk minder goed in het moeras, 
namelijk het vlaggenschip van de weide
vogels: de grutto. “Maar andere soorten 
houden er juist van. De kievit doet het in 
onze moerassen vier keer zo goed als in 
de Oostpolder. En neem alle eenden, zoals 
slobeenden, die dobberen op het open 
water. Die worden ook tot de weidevogels 

gerekend. Naast de weidevogels broeden 
in onze moerasgebieden nóg vijftig andere 
vogelsoorten. De diversiteit is er dus vele 
malen hoger en de maatschappelijke 
kosten zijn veel lager.”

Vraagtekens
Krol zet vraagtekens bij weidevogelbeheer 
in veenweidegebieden. Hij ziet het als 
een eindig verhaal. “Dat vind ik jammer, 
maar het is de harde realiteit. We leven nu 
eenmaal in een andere tijd dan de zestiger 
jaren, toen de weidevogels piekten. De 
bodem is intussen verzuurd, de landbouw 
ingrijpend veranderd en het landschap 
ver bost. In de jaren zeventig spoot de land
bouw rijkelijk met gif, waardoor preda toren 
bijna waren uitgestorven. Nu zijn veel 
kuiken en eirovers weer algemeen. Door al 
deze factoren nemen de weidevogels af. 

Ze worden zeldzaam, dat proces houd je 
niet tegen.” Krol betwijfelt of de focus op 
weidevogels de juiste weg is. “Weidevogel
beheer is op de lange termijn financieel 
onhaalbaar. Het is te kostbaar. We moeten 
tegen de natuur in beheren, en dat vergt 
complexe en dure maatregelen. Misschien 
is het beter om het werk van de natuur te 
ondersteunen. In onze moerasgebieden 

zijn de weidevogels beter af, vind ik. Ze le
ven in lagere dichtheden, maar we houden 
de soorten wel in stand.” 
Krol begrijpt de hang naar weidevogels. 
Nederland heeft een speciale verantwoor
de  lijk heid omdat naar schatting veertig 
procent van de wereldpopulatie van 
grutto’s in ons land broedt. Daarbij brengen 
grutto’s voor veel mensen nostalgische 
gevoelens naar boven. “Net als knotwilgen”, 
zegt Krol, “maar met natuur heeft het 
weinig te maken. We maken er een beetje 
een dierentuin van.”

Vol inzetten
Ondanks zijn kritische noten, gaat hij er 
samen met de agrariërs uit de omgeving 
de komende jaren vol voor. “We stellen 
momenteel een beheerplan op, waarbij 
we het maaien, beweiden met vee en 
bemesten met vaste stalmest op elkaar 
afstemmen. De helft beweiden we in de 
broedtijd, maaien gebeurt niet eerder dan 
15 juni. Broeden er bijzondere vogels, zoals 
de kwartelkoning, dan wachten we tot 
augustus. 
Mogelijk gaan we weer grootschalig 
bekalken om de verzuring tegen te gaan.” 
Verzuring is volgens Krol in de veenweiden 
een enorm probleem. “De bodem is 
momenteel op veel plaatsen te zuur voor 
bodemleven. Wormen, bijvoorbeeld, willen 
een zuur graad van meer dan 4,5. Percelen 
in de Oosterpolder zitten op 3,2. Dat is veel 
te laag, daar is geen bodemleven meer.” In 
het Reitdiepgebied zijn de omstandigheden 

voor weidevogels een stuk gunstiger. 
“Kleigrond verzuurt minder dan veengrond 
en in het Reitdiepgebied is het landschap 
veel opener van karakter.” 
Elk nadeel heeft ook hier weer zijn 
voordeel. Door de verzuring verandert de 
vegetatie, waar de insecten van profiteren. 
En daarmee ook de insectenetende weide
vogels. Eén van hen, de gele kwikstaart, 
doet het ontzettend goed in de Oostpolder.
Net als de graspieper en de veldleeuwerik, 
terwijl de populatie in de rest van het land 
snel afneemt. “Het lijkt erop dat er een 
verschuiving plaatsvindt van wormeneters 
als de grutto naar insecteneters als de gele 
kwikstaart.”

“De kievit doet het in onze 

moerassen vier keer zo goed als 

in de Oostpolder”
Uiterst links: Krol: “De bodem is op veel plaatsen 

momenteel te zuur voor bodemleven”.

Links: Gele kwikstaart, Rode Lijst

Leven in open landbouwgebieden, vochtige weilan-

den, kaalslagen, moerassen, aan oevers van meren 

en andere waterrijke gebieden met voedselrijke 

graslanden. 

Voedsel: insecten, voornamelijk in voedselrijke 

weilanden op de kleigronden.

Boven: Veldleeuwerik, Rode Lijst

Leven vooral in boomloze open gebieden met een 

korte vegetatie; graanakkers, weidegebieden en 

vooral heidevelden. 

Voedsel: insecten.

Onder: Kievit    

Leeft in akkers en weilanden 

Voedsel: allerlei ongewervelde diertjes, vooral tus-

sen de vegetatie en op de bodem. 

Tekst Addo van der Eijk
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begonnen of ze verzamelen zich al voor 
de najaarstrek naar Afrika. Daarom ver
schijnen ze ook zo vroeg in GuineeBissau. 
Maar als er geen gruttokuikens meer over
leven, is de grutto dan in Nederland nog 
wel te redden? “Jazeker”, zegt Van Kuijk. 
“En al zullen het er minder worden dan we 
nu hebben, het is ook echt mogelijk een 
levensvatbare populatie grutto’s en andere 
weidevogels te behouden. Maar dan moet 
het beheer in de weidevogelgebieden wel 
zwaarder worden.” 
Dat beheer zullen boeren uitvoeren, vee
houders vooral, en het wordt betaald uit 
een klein deel van de 1,22 miljard euro die 
Nederland elk jaar van Europa krijgt voor 
de landbouwsector. Dat geld wordt voor 
meer dan negentig procent besteed aan 
maat regelen die intensiever landbouw
gebruik stimuleren en aan inkomens
steun aan boeren. “Dat laatste mag wel 

Uit jarenlange tellingen van in WestAfrika 
overwinterende grutto’s blijkt inderdaad 
dat daar geen jonge vogels meer bij zitten. 
Wel in Mali, een stuk oostelijker, waar 
Poolse en Russische grutto’s overwinteren. 
Daar hebben ze nog niet zoveel last van de 
intensieve landbouw. Dat er ondanks de 
gestage en forse achteruitgang nog altijd 
grutto’s zijn, komt doordat ze gemiddeld 
een jaar of tien oud kunnen worden. 

najaarstrek
In Nederland is de situatie voor bij voor
beeld de grutto als volgt: als de grutto
nesten al beschermd worden tegen maai
machines en koeienpoten, verhongeren de 
kuikens op de kaal geschoren weilanden. 
Er worden nauwelijks nog jongen vlieg
vlug. Na een mislukte broedpoging hebben 
grutto’s geen reden meer om in Nederland 
te blijven. Het broedseizoen is nauwelijks 

 ministerie van LNV en via de internationale 
koepelorganisatie Birdlife International het 
gemeenschappelijke Europese landbouw
beleid in een natuur en vogelvriendelijker 
richting te duwen. Het geld dat er is, kan 
volgens Van Kuijk het meest doelmatig 
worden besteed aan “maatschappelijk 
waardevolle gebieden, zoals nationale 
landschappen en weidevogelkerngebie
den. Dan krijg je mooie landschappen met 
hoge natuurwaarden in plaats van hier en 
daar een snippertje.” Omdat weidevogels 
grote, open gebieden nodig hebben, is het 
volgens de vogelbeschermer zinloos om 
weide vogelbeheer per individuele boer te 
financieren. “Het is tot nog toe op allerlei 
manieren geprobeerd het er op de boerde
rij bij te doen”, zegt hij, “en dat blijkt niet 
te werken. Weidevogelbeheer is steeds 
moeilijker inpasbaar in de commerciële 
landbouw, die steeds intensiever wordt. 
De bodem bijvoorbeeld moet in het vroege 
voorjaar vochtig zijn en daarvoor moet de 
waterstand omhoog. Dat lukt niet op een 
stukje van je grond, want water stroomt 
nou eenmaal weg. Daarom moeten in 
de zogenoemde kerngebieden meerdere 
boeren samen aan weidevogelbeheer gaan 
doen. Nestbescherming alleen is niet 
genoeg. Het boerenbedrijf moet primair 
gericht zijn op weidevogels. Dat betekent 
terug houdend ploegen, bemesten met 
ruige stalmest, laat en in etappes maaien, 
zodat er altijd lang gras is waar kuikens 
dekking en insecten vinden.” 

Spannend
In de meest kansrijke streken streeft 
Vogelbescherming naar echte weide
vogelboerderijen, bijvoorbeeld op de 
Hollandse en Utrechtse veenweiden, in 
Friesland, westelijk Groningen, de Kop van 
Overijssel en de Eempolders. 

Zulke boeren richten minstens zestig 
procent van hun land in voor weidevogels. 
Sinds  1 janu ari geldt nieuw beleid voor 
agrarische natuurbescherming. De eisen 
aan weide vogel  beheer zijn flink opge
schroefd. Boeren krijgen geen geld meer 
voor alleen maar nestbescherming, waarna 
ze de gras landen maaien. Voortaan is 
zogenoemd mozaïekbeheer nodig, zodat er 
altijd lang gras is waar de kuikens beschut
ting vinden en achter insecten kunnen aan
jagen. Daar naast zullen er weidevogelboe
ren betaald worden die in een kerngebied 
aanjager zijn van zwaar weidevogelbeheer. 

Van Kuijk vindt het spannend of vee
houders eraan mee willen doen. Hij ver
wacht van wel en ziet de uitwerking van 
het nieuwe beleid hoopvol tegemoet. “Als 
de vergoeding voor weide vogel beheer hoog 
genoeg is, zul je zien dat er onder boeren 
voldoende animo is. Daarbij verdienen ze 
ook met een extensievere bedrijfs voering 
nog aan de opbrengst van melk, vlees 
of hooi. Boeren kiezen uiteindelijk een 
 bedrijfsinrichting die het meeste oplevert. 
En weidevogelboeren vinden vogels leuk. 
Ik ken er die op eigen kosten meer doen 
dan voor de vergoeding geëist wordt.” 
Van die animo moeten weidevogels het 
hebben, denkt Van Kuijk. “Als boeren 
zelf kiezen voor bijvoorbeeld een hogere 
waterstand, lijkt me dat een kansrijker uit
gangspunt dan wanneer de Dienst Lande
lijk Gebied komt vertellen dat ze moeten.”
Weidevogelboeren zullen volgens Van Kuijk 
bewijzen dat grutto’s, tureluurs, kievi
ten, scholeksters en andere weidevogels 

‘Aan de inkomenssubsidie voor 

boeren moeten voorwaarden 

gesteld worden’

wat  minder”, vindt Van Kuijk. “Wij pleiten 
ervoor dat aan de inkomenssubsidie voor 
boeren voorwaarden gesteld worden. Je 
mag in ruil voor al dat geld toch verwach
ten dat er iets van maatschappelijk nut mee 
betaald wordt? Weidevogels bijvoorbeeld.” 
Vogelbescherming probeert via het 

met het juiste beheer te behouden zijn. 
Ook terreinbeherende organisaties zoals 
Het Groninger Landschap bewijzen dat. 
“Als we in Nederland de dalende lijn van 
het aantal grutto’s kunnen keren in een 
stijgen de, over winteren er misschien weer 
jonge grutto’s in GuineeBissau. Nederland 
is behalve voor grutto’s in mindere mate 
ook internationaal verantwoordelijk voor 
andere weidevogels. Maar de grutto is het 
vlaggenschip. Als grutto’s het goed doen, 
doen meestal ook tureluurs, kieviten en 
scholeksters het goed.” 

misverstand
Vogelbescherming Nederland probeert 
 behalve het broedgebied, ook de com plete 
trekroute van grutto’s te be schermen. 
“Want al liggen de grootste grutto
problemen in Nederland”, zegt Van Kuijk, 
“ook langs de trekroute gaat van alles 
mis. Er zijn bijvoorbeeld vier belangrijke 
 pleisterplaatsen in Spanje en Portugal. Bij 
Lissabon wordt één zo’n gebied bedreigd 
door een vliegveld. Je kunt niet weten hoe 
ernstig het verdwijnen van zo’n gebied 
uit pakt. Misschien vinden ze nog een 
heen komen naar die andere gebieden. 
Misschien ook niet. En als daar ook een 
vliegveld komt? Als je steeds meer parels 
uit de ketting van hun trekroute wipt, 
stort de populatie een keer definitief in. 
In Tunesië werken we samen met vogel
beschermers en ook in Marokko proberen 
we vogelbescherming van de grond te 
krijgen.” Maar de meeste maatregelen zijn 
nodig in Nederland. “Wij geven de grutto, 
de tureluur en andere weidevogels absoluut 
niet op!” antwoordt Van Kuijk een beetje 
verontwaardigd op de vraag of het niet al 
te laat is. “Integendeel, we balen nogal van 
het hardnekkige misverstand dat het voor 
weidevogels te laat zou zijn!”

Van Kuijk: ‘We balen van het hardnekkige misver-

stand dat het voor weidevogels te laat zou zijn!’

Tekst Koos Dijksterhuis

Linker 

pagina:  

Kluten in 

weiland met 

koeien.

Hiernaast: 

Grutto

Heeft bescherming van grutto’s in Nederland wel 
zin, als ze in Afrika alsnog doodgaan? “Nou en 
of dat zin heeft”, verzekert Floris van Kuijk van 
Vogelbescherming Nederland. “De achteruitgang 
van grutto’s ligt echt aan problemen in het broed
gebied. In Nederland dus, waar nog altijd de 
helft van de Europese grutto’s broedt: volgens de 
laatste schatting dertigduizend paar. Ze krijgen 
alleen haast geen jongen meer groot en hun 
aantal daalt maar door.” 

VOGELbESchErmInG
StrEEFt naar
WEIDEVOGELbOErDErIjEn

Grutto Gaast vloog met een satelliet zender uit Friesland naar West

Afrika. Hij streek neer in GuineeBissau. Daar overwinteren veel 

 Nederlandse grutto’s op de rijstvelden. Maar Gaast bleef er niet, hij 

toog 1200 kilometer naar het oosten, naar de binnendelta van de 

Niger in Mali. Daar vond hij zijn dood in een visnet. 

In GuineeBissau arriveren grutto’s na hun broedseizoen zes weken 

vroeger dan veertig jaar geleden. Ze verschijnen als de rijstboerinnen 

er juist bezig zijn met rijst zaaien. De grutto’s hoeven maar een zaai

ster te volgen, om het zaad op te pikken. Dat doen ze zo grondig, dat 

er nauwelijks rijst overblijft. Voor de boeren is een hagelpatroon van 

een halve euro nog een hele uitgave, maar je schiet er in één keer vier 

of vijf grutto’s mee dood. Elke winter wordt één à twee procent van 

de grutto’s er geschoten. 



Dat de kluut ook tot de weidevogels behoort, zal voor menigeen 
een verrassing zijn. Men denkt eerder aan een grutto op een 
paaltje, dan aan de karakteristieke zwartwitte wadvogel met 
z’n omhooggebogen snavel. Toch is het zo. De lijst weidevogels 
overziend, kan Puijman voor zijn noordelijke natuurterreinen ook 
de kievit, scholekster, gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik 
aanvinken. De kluut staat met afstand aan kop met zo’n 250 
broedpaar op de Punt van Reide, Breebaart en de Dollardkwelders. 
Het beheer hier is dan ook grotendeels op de kluut gericht. De 
inrichting van Breebaart was een uitzonderlijk verhaal. Nadat 
Het Groninger Landschap in 2001 de polder inrichtte als een 
binnendijks kweldergebied, stroomde het niet alleen vol met 
zeewater, maar ook met kluten. Een jaar later zaten er al 674 paren, 
nóg een jaar later zelfs 824 broedpaar. “Een prachtig gezicht met al 
die donzige klutenjongen”, blikt Puijman terug. 
Die gigantische aantallen haalde hij sindsdien niet meer. “Kluten 
zijn enorme opportunisten. Een jaar later zat het merendeel in 
de Blauwestad, dat net braak lag. Breebaart lieten ze links liggen 
vanwege het oprukkende riet. Ze houden van openheid.” Puijman 
pakt het riet nu stevig aan, vooral op het broedeiland. Vóór het 
broedseizoen laat hij de zeven hectare ‘klepelen’, waardoor het riet 
en gras wordt verpulverd. Vervolgens verhoogt hij het waterpeil 
zo’n vijf centimeter, zodat het zoute zeewater in de bodem trekt. 
“Wat overblijft, is een slikkige kale bodem, ideaal voor kluten 
om te nestelen. Maar ook voor visdieven en kokmeeuwen”, aldus 
Puijman. 

predatie
Een geklepelde bodem is niet voldoende. Zonder extra maatregelen 
zijn de broedende kluten, de eieren en de jongen een gewilde prooi 
voor nestrovers als vossen, steenmarters en zwarte kraaien. 
Deze ‘predatoren’ zijn een groot probleem, stelt Puijman. In Polder 
Breebaart laat hij het hol van een vos zien; een gat in de grond met 
uitkijk op het broedeiland. Om de vossen op afstand te houden, liet 

Tekst Addo van der Eijk

Het Groninger Landschap in 2007 twee antivossenrasters plaatsen: 
één op de kop van de Punt van Reide en één om het broedeiland in 
Breebaart. De rasters staan onder stroom. Het raster werkt goed, zo 
concludeert een meerjarig onderzoek van SOVON Vogelonderzoek 
Nederland. Binnen het raster lag het nestsucces op bijna 60 
procent, buiten het raster op 6 procent. 

Iedere week controleert Puijman de rasters. “Aan de pootafdrukken 
langs het raster zag ik dat de vos meerdere keren om het 

Vier gruttonesten vond rayonbeheerder Silvan Puijman vorig voorjaar op de Punt 
van Reide. Toch moet hij het niet van de grutto hebben. “De Dollardkwelders, Polder 
Breebaart en Punt van Reide zijn geen gruttogebieden. Ze zijn meer geschikt voor de 
kluut en de tureluur”, zegt Puijman. Ook op zijn andere terreinen – de Ennemaborgh 
en Bourtange – hebben grutto’s weinig te zoeken. Die gronden verschralen juist.

antI-VOSSEnraStErS 
bESchErmEn 
brOEDEnDE KLutEn

R A y O N  O O S T
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broedeiland is gelopen. Er waren kluten die net aan de verkeerde 
kant gingen broeden. Die waren kansloos.” Door het succes van 
deze rasters heeft rayonbeheerder Arjan Hendriks ze ook gebruikt 
voor de Klutenplas. Ook daar bleek het raster succesvol. In één jaar 
tijd verdriedubbelde het aantal broedende kluten.

brandganzen
Na het broedseizoen wordt het broedeiland begraasd door 
rundvee, om te voorkomen dat het verruigt. Dat gebeurt ook op de 
Dollardkwelders, waar vanaf half mei tot oktober zo’n 350 koeien 
grazen. Dirk Brul, toezichthouder van Het Groninger Landschap, 
houdt ze dagelijks in de gaten. “Deze begrazingsdruk maakt de 
kwelders interessant voor weidevogels. Er ontstaat afwisseling. 
Begrazen we meer, dan ontstaat een biljartlaken. Begrazen 
we minder, dan groeit de kwelder in mum van tijd dicht”, legt 
Puijman uit. In het oostelijke deel van de Dollardkwelders is dat 
laatste het geval. Een brede greppel houdt er de koeien tegen, met 
immense rietlanden als gevolg. Ideaal voor vogels als blauwborst, 
baardmannetje en bruine kiekendief, maar de weidevogels zijn 
er verdwenen. Puijman overweegt over de greppel een dam met 
duiker te plaatsen, zodat de koeien kunnen oversteken en het riet 
te grazen nemen. 
De ‘kleine grazers’, zoals hij de brandganzen noemt, werken niet 
optimaal mee met het weidevogelbeheer. De ganzen blijven in 
het voorjaar alsmaar langer hangen. Vertrokken ze vroeger half 
april richting Nova Zembla, tegenwoordig eten ze tot ver in mei de 
kwelders volledig kaal. “De tureluur is hier de dupe van. Tureluurs 
broeden in pollen, maar die zijn door de grazende brandganzen 
veel minder te vinden. Voor kieviten en scholeksters, die van het 
korte gras houden, zijn de brandganzen wel interessant.”

Schrale gronden, toch weidevogels

Weidevogelbeheer op graslanden 

betekent flink bemesten met vaste 

stalmest. Regenwormen profiteren 

daarvan, en daarmee ook de grutto’s. In 

Schans Bourtange doet Silvan Puijman 

exact het tegenovergestelde. In plaats 

van te bemesten, verschraalt hij de 

bodem door de voedselrijke toplaag te 

verwijderen. Wat overblijft, is een bodem 

zonder bodemleven zoals regenwormen 

en kevertjes. Een verschrikking voor 

wormeneters als de grutto, maar ideaal 

voor zeldzame plantensoorten als 

heidespurrie en muizenoortje. Toch voelen 

sommige weidevogels zich er thuis. “Vooral 

weidevogels die insecten eten, want die zijn 

er in overvloed. In Bourtange zijn vorig jaar 

de broedvogels geteld. Van de weidevogels 

zaten er 19 paar veldleeuweriken, 7 paar 

kieviten, 4 paar graspiepers, 3 paar wilde 

eenden en een paar wulpen.” 

‘Begrazing maakt de kwelders interessant 

voor weidevogels’

Rechts: Silvan 

Puijman: “Aan de 

pootafdrukken 

zag ik dat de vos 

meerdere keren om 

het broedeiland is 

gelopen”.

Links: Kluut

Leven op de grens van 

land en zout of brak 

water bij de kust, het 

wad, rivieren, oevers 

en moerasland. 

Voedsel: kleine 

garnalen, insekten en 

wormen.

Linksboven: Beheer-

medewerker Dirk Brul 

plaatst vossenraster 

bij de Punt van Reide, 

Termunten.



Weidevogels, zoals de grutto, zijn in Nederland gekoppeld aan 
cultuurhistorie, aan een tijd dat er meer in harmonie met de 
natuurlijke omstandigheden geboerd werd. “Vanaf de 50er 
jaren van de vorige eeuw hebben we alle handicaps van slechte 
ontwatering, slechte ontsluiting, slechte bodemgesteldheid 
aangepakt door met ruilverkavelingen en machinaal geweld 
ingrepen in het landschap te doen. Dit leverde droge voeten op 
en een efficiëntere voedselproductie maar de biodiversiteit had 
er onder te leiden. In relatief korte tijd zijn de omstandigheden 
in het landschap onomkeerbaar veranderd. Als we dan weer een 
verdroogde, veraarde en verzuurde veenbodem opnieuw geschikt 
willen maken voor weidevogels, betekent dat heel hard werken. De 
vraag die we ons hierbij stellen: is het efficiënt en effectief of vraagt 
dit om een heroverweging van de natuurdoelstelling? Kiezen dus.” 

manipuleerbaar
Brandsma vindt dat landschap geen abstract manipuleerbaar 
object meer mag zijn, maar dat we met zorg en beleving met het 
landschap moeten omgaan. Uitgangspunt hierbij is hoe de bodem 
en de waterhuishouding zich in het landschap van nature zouden 
voordoen. “Geef landschapsvormende processen vervolgens 

Tekst Rogier Verhagen

weer de tijd. De flora en fauna die hierbij hoort, ontwikkelt zich 
voortdurend. Hiermee is het duurzaam en dat willen we toch? 
Vanuit dit gezichtspunt willen we langs de westelijke oevers van 
het Zuidlaardermeer en het Drents Diep moerasachtige laagten en 
overstromingsgraslanden, typische beekdalomstandigheden, laten 
ontwikkelen. We verwachten dat hier veel soorten weidevogels 
zullen rusten en foerageren. De aangrenzende graslanden beheren 
we op de manier zoals dat decennia geleden gebeurde: veel variatie 
in gebruik, ‘slechte’ ontwatering en gebruik van ruige stalmest die 
rustig 1 jaar ergens kan liggen composteren en geen overhaaste 
maaischema’s voor de percelen.

terug naar vroeger?
Brandsma wijst op het beheer dat Het Groninger Landschap in al 
haar rayons voert. “We ‘maken’ niet zozeer natuur, maar stimuleren 
de natuurlijke mogelijkheden van een gebied. We ondersteunen 
en scheppen randvoorwaarden. De ecologische systemen en de 
natuurwaarden verschillen per regio. Allereerst proberen we 
de basis gezond te maken en vervolgens maken we keuzes welk 
soort beheer daar het beste is. Dan blijkt dat de toekomst voor de 
weidevogels niet in alle terreinen ligt, maar in een select aantal.  

KEuzES DurVEn maKEn 
IS aLLESbEpaLEnD VOOr 
WEIDEVOGELS

Links: Kwartel

Leeft in: Droog grasland 

en (graan)akkers met 

lage gewassen en 

onkruiden. 

Voedsel: Zaden en 

insecten.

Rechts: Kwartelkoning 

Rode lijst

Leeft in: Graslanden, 

weiden (kleinschalig), 

bloemrijke hooilanden 

Voedsel: Vooral regen-

wormen, slakken en 

grotere insecten (spin-

nen, loopkevers, etc.).
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Natuurbeheerders, boeren, wetenschappers en beleidsmakers zeggen eigenlijk 
hetzelfde: er is een toekomst voor weidevogels in Nederland, maar dan moet zowel 
de ‘kop’ als de ‘knop’ om. “We moeten heldere keuzes maken voor terreinen waar we 
verwachten dat een goed beheer leidt tot een toename van weidevogels. Omdat het  
5 voor 12 is moet daarbij de doelstelling bepalend zijn en niet het draagvlak”, aldus 
Jelle Brandsma, hoofd Terreinbeheer van Het Groninger Landschap. 

In die specifieke gebieden moet je daar dan ook vol voor gaan, zoals 
we doen in het Reitdiepgebied.” 
Er ‘vol voor gaan’ betekent in de praktijk overigens gewoon dat 
er een goed boerenbeheer moet worden toegepast. Brandsma: 
“Tuurlijk, we kiezen ervoor om een bepaalde tijdsgeest terug te 
brengen in specifieke terreinen. Zo goed als mogelijk, terug naar de 
tijd dat het voor de grutto goed toeven was. Dat betekent eigenlijk 
dat we bepaalde stukken grond als een reservaat behouden. Zo 
van: dit is de grond zoals het er in de jaren 60 uitzag. Dat kun je 
alleen niet in een paar afgesloten hectares isoleren. Je kunt niet 
in het ene perceel de grondwaterstand verhogen, terwijl de boer 
ernaast juist een lagere grondwaterstand wil hebben om eerder 
zijn gewas te oogsten of het vee erin te jagen. Je moet daar samen 
afspraken over maken. De meeste boeren willen dat ook, die heb
ben hart voor de weidevogels. Zo hebben we onlangs een samen
werkingsovereenkomst gesloten met de Vereniging Duurzame 
Landbouw Stad en Ommeland. Samen beheren en bewerken we 
het hele gebied op een manier die gunstig is voor de weidevogels. 
Overigens is het juist ook aan de boeren te danken dat we die grutto 
überhaupt in  Nederland hebben. In de open weidelandschappen 
waarop  extensief werd geboerd zag die vogel fantastische broed
mogelijkheden. Maar het is logisch dat de landbouw zich steeds 
verder intensiveert. Op een moment gaat die ontwikkeling voor 
de grutto te ver. De grond wordt veelvuldig bewerkt, de machines 
 worden zwaarder, de bodemgesteldheid en het grondwaterpeil 
wordt daarop aangepast en op een bepaald moment blijkt dat die 
soort zich niet meer kan handhaven.” 

Keihard kiezen
“Je kunt er dan voor kiezen om de grutto te laten verdwijnen, maar 
we hebben er gelukkig voor gekozen om ons best te doen de vogel 
voor het Nederlandse landschap te behouden”, aldus Brandsma. 
Het weidevogelopkrikplan voor de provincie Groningen heet: 

‘Meer doen in minder gebieden’. Het is mede opgericht om het 
voor  boeren makkelijker te maken om in hun bedrijfsvoering te 
kiezen voor specifiek weidevogelbeheer. Brandsma is blij met het 
programma omdat dit de samenwerking die er al was nog verder 
versterkt met beheerafspraken. Hij wijst ook op een paar zwakke 
puntjes. “Het aantal hectares weidevogelbeheer moet geen doel op 
zichzelf zijn; het gaat om dichtheden en broedsucces en om meer 
dan alleen de grutto. Maar wat we zien is dat het vanuit de land
bouw aantrekkelijk kan zijn om gronden binnen de aangewezen 
kerngebieden te hebben. Het nadeel daarvan is dat zo de grenzen 
van die kerngebieden worden opgerekt terwijl, naar mijn oordeel, 
de mogelijkheden voor weidevogels niet overal effectief verder 
te ontwikkelen zijn. Als je de hectares uitbreidt met percelen die 
minder ‘weidevogelpotentie’ hebben, is er per saldo minder geld te 
besteden en gaat het effect van de maatregelen drastisch omlaag. 
Draagvlak onder boeren is belangrijk maar ondergeschikt aan het 
bereiken van de weidevogeldoelstelling. Kies dus keihard voor die 
gebieden met de grootste kans op succes. In dit geval gaat kiezen 
boven delen.” 

Kortom, een scherpe selectie dus van het aantal terreinen waarvoor 
specifiek weidevogelbeheer kan worden ingezet. Maar dan ook vól 
inzetten. Natuurbeheerders en boeren, gesteund door de overheid. 
Dán zijn weidevogels in Groningen bepaald niet kansloos, aldus 
Brandsma. “Misschien halen we de doelstelling van 2000 broedpa
ren grutto niet, we kunnen wél de diversiteit aan weidevogelsoor
ten handhaven. Het uitgangspunt blijft voor mij dat we meer gaan 
denken in lijn met de mogelijkheden die de natuur biedt. Goed 
blijven waarnemen en tijdig ondersteunen of bijsturen. We kijken 
naar wát er wáár zit en onderzoeken of we dat nog in de lift krijgen. 
We hebben namelijk ook nog andere natuurdoelstellingen. We wil
len ook ruimte en kansen scheppen voor andere steltlopers, water 
en moerasvogels en botanisch beheer. Alles moet een plek krijgen.”

Brandsma: “Gebruik 

van ruige stalmest 

 stimuleert het 

 bodemleven”.

Links: Kemphaan.

Rechts: Kleine Plevier

Leeft in: zoetwater-

milieus in het binnen-

land zoals slikranden 

langs grindgaten, 

tijdelijke plassen bij 

afgravingen en bouw-

plaatsen. 

Voedsel: Hoofdzakelijk 

(water)insecten, maar 

ook spinnen en andere 

ongewervelde dieren.



Hunzeloop

Wandelen door het Hunzedal

Het Groninger Landschap en Het Drentse 

Landschap gaan in nauwe samenwerking 

met De Friesland Zorgverzekeraar op   

18 september 2010 de Hunzeloop orga

niseren. Dit wandelevenement is bedoeld 

voor een breed publiek. Dat betekent dat 

de afstanden variëren tussen 5 en 42 kilo

meter. Voor het uitzetten en de organisatie 

van de tocht wordt nauw samengewerkt 

met  KNBLO, de ondernemersvereniging 

 Zuidlaren en allerlei organisaties op het 

gebied van kunst en cultuur. 

Doel van de wandeltocht is de wandelaars 

te laten kennismaken met de natuur en 

het cultuurhistorische landschap van het 

Hunzedal. De route komt langs prachtige 

weidse landschappen, bossen, Zuidlaarder

meer, Drentsche Aa en idyllische dorpjes als 

Noordlaren en Midlaren. Onderweg worden 

de wandelaars op verschillende manieren 

vermaakt met muziek, theater en verhalen

vertellers. De start is vanaf 08.00 uur in 

Zuidlaren. Kijk voor meer informatie op: 

www.hunzeloop.nl.

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 01 28 29

De konikpaarden van Het Groninger Land
schap bij het Midwolderbos bij Midwolda 
hebben een zware winter achter de rug. 
Behalve de grote hoeveelheid sneeuwval, 
de zware vorst en de daaraan gekoppelde 
voedselschaarste, kregen de paarden ook 
nog te maken met een worminfectie. Daar
door raakten drie dieren zo verzwakt dat 
twee daarvan overleden en de dierenarts 
een derde paard heeft laten inslapen.
De paarden zijn inmiddels ontwormd. 
Bovendien was de kudde te groot geworden 
voor het terrein. Ook dat heeft consequen
ties voor het voedselaanbod.
Om die reden heeft Het Groninger Land
schap het aantal konikpaarden in het 
Mid wol derbos van 54 teruggebracht tot 15. 
In december werden 14 konikpaarden op 
transport gezet naar een boer in Duitsland 
die een natuurgebied van 120 hectare met 
de paarden wil beweiden. In januari zijn 
er nog eens 25 op transport naar Letland 
gezet. 

KOnIKpaarDEn bIj EnnEmabOrGh WEEr 
hErStELD

Een veulen dat in de winter onderkoeld 
in een sloot is aangetroffen is inmiddels 
ook weer hersteld. Omdat het paard 
echter lang zijn kudde heeft moeten 
missen is het paard inmiddels bij een 
kudde IJslandse paarden in België ge
voegd. Daar wordt het dier als het ware 
‘geresocialiseerd’ en leert het zich in 
kuddeverband te gedragen.
Konikpaarden zorgen voor open plekken 
in het bos doordat ze bomen aanvreten. 
Een enkele boom gaat hieraan dood 
en maakt plaats voor een explosie aan 
jonge bomen die spontaan opkomen. 
De weides tegen de boskern houden ze 
grazig. Op bepaalde plekken ontstaat dan 
ruimte voor struiken. Binnen die struiken 
kunnen kleine, nieuwe boompjes op
groeien.
Het Groninger Landschap verkoopt  on
geveer 1 keer per 3 jaar een aantal  Konik
paarden. Er komen elk jaar veulens bij 
waardoor de groep groeit. 

Goed Geld Gala 2010

Op donderdag 4 februari jl. vond de jaarlijkse 

bijeenkomst plaats voor de begunstigden van 

de Nationale Postcode Loterij in het Natio

naal Museum Van Speelklok tot Pierement. 

Niet alleen mocht De12Landschappen een 

cheque in ontvangst nemen namens alle 

twaalf Landschappen, Het Zeeuwse Land

schap is de eerste organisatie die 6.250.000 

euro ontvangt uit het Droomfonds van de 

Nationale Postcode Loterij. Met het Droom

fonds ondersteunt de loterij grote, innovatie

ve en potentieel impactvolle projecten voor 

mens en natuur.

Op dit feestelijke Goed Geld Gala 2010 maakte 

de Nationale Postcode Loterij bekend dat 

75 goede doelen organisaties in totaal een 

bedrag van ruim 256 miljoen euro ontvangen 

uit de opbrengst van 2009. Vijftig procent van 

de brutoopbrengst van de Nationale Post

code Loterij is bestemd voor projecten in de 

samenleving. Dankzij 2,5 miljoen deelnemers 

aan de Nationale Postcode Loterij in 2009 

wordt een recordbedrag van ruim 256 miljoen 

euro verdeeld over 75 goededoelenorganisa

ties. Deze organisaties zijn werkzaam op het 

gebied van mens en natuur in Nederland en 

daarbuiten.

Het bestuur van de Stichting De Widde 
Meuln in Ten Boer heeft de gerestaureerde 
korenmolen aan het Damsterdiep over
gedragen aan de Stichting Het Groninger 
Landschap. Daarmee is de toekomst 
van de molen verzekerd. Het Groninger 
Landschap heeft al drie gerestaureerde 
Amerikaanse windmolens en 6 monu
mentale molens in de provincie in 
eigendom en is daarmee één van de 
grootste molenorganisaties van de 
provincie.
Voorzitter Klaas van der Laan van de 
Stichting Widde Meuln is blij met de 
overgang van de Widde Meuln naar Het 
Groninger Landschap: “We hebben vanaf 
1994 hard gewerkt om de Widde Meuln 
te restaureren. Dat is gelukt en er staat 
een prachtige molen. Een blikvanger voor 

Ten Boer. De restauratie heeft veel inzet 
en geld gevergd, niet alleen van diverse 
fondsen maar ook van de inwoners van 
Ten Boer. Aan hen zijn we verplicht 
om de molen goed over te dragen. De 
continuïteit blijft zo gewaarborgd.” Ook 
Rita Jansen, directeur van Het Groninger 
Landschap is tevreden. “De stichting De 
Widde Meuln verdient een enorme pluim 
voor hoe ze de restauratie van de molen 
de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. 
Wij krijgen er een enorm enthousiast 
team vrijwilligers bij die gewoon zullen 
doorgaan met hun activiteiten om de 
molen open te stellen voor publiek. Het 
is bovendien een voor Nederland unieke 
molen. Er is een lift ingebouwd zodat 
ook mensen die slecht ter been zijn, alle 
aspecten van de molen kunnen beleven”.

hEt GrOnInGEr LanDSchap nEEmt  
WIDDE mEuLn tEn bOEr OVEr 

Het Groninger Landschap heeft een  spe   ci aal 
‘dassenraster’ langs het landgoed de 
Ennema borgh bij Midwolda geplaatst. Dit 
hekwerk moet voorkomen dat dassen maar 
ook hazen en vossen, ’s nachts de snel weg 
A7 oversteken. De afgelopen tijd zijn daar 
vijf dassen doodgereden. 
Van oudsher komen er al dassen in de ge 
bieden rond Midwolda voor. Maar in de 
 terreinen van Het Groninger Landschap rond 

de Ennemaborgh zijn ze voor het eerst in 
2001 gesignaleerd. Daar leeft nu een grote 
groep van ongeveer 25 dassen. Het zijn voor
al de jonge dieren die ’s nachts op onderzoek 
uitgaan en nieuwe plekken willen kolonise
ren. Door het speciale raster kunnen ze veilig 
in noordelijke en oostelijke richting trekken 
zonder dat ze over de snelweg lopen. 
Het dassenraster is 6,5 kilometer lang 
en loopt vanaf het nieuwe kanaal aan de 

hEt GrOnInGEr LanDSchap bEhOEDt DaSSEn VOOr DE a7 

westkant van de Ennemaborgh tot aan 
het  viaduct onder de nieuwe weg, bij 
 Winschoten. Onder de Hora Siccamaweg 
in Midwolda wordt nog een ´ecotunnel´ 
aangelegd. Als die klaar is, is het leef gebied 
van de zoog dieren op het landgoed aanzien
lijk uit ge breid. De dassen en andere zoog
dieren worden dan vanaf de Ennemaborgh 
veilig richting het nieuwe natuurterrein 
 Reiderwolde geleid. 

Het Groninger Landschap organiseert dit 
jaar een estafette van zeven jeugdactivi
teiten dwars door de provincie Gronin
gen met als thema Grenzeloos verkennen. 
We beginnen in Bourtange waar we de 
grensstreek opzoeken. In het Zuidlaarder
meergebied kijken we bij een sloot en plas 
excursie wat er leeft op de grens van water 
en lucht. Op landgoed Ennemaborgh 
leren we de grenzen van de konikpaarden 
en kruipen met onze snoet onder de hoed 
van paddenstoelen op zoek naar sporen. 
Sporen zoeken we samen met schutkleu
ren ook in het Zuidelijk Westerkwartier. 
In Noordkust staat de brandgans centraal 
en bij de Dollard zijn dat de Japanse oes

ters. Bij de start krijgt elke deelnemer een 
boekje met plek voor zeven stickers. Bij 
elke activiteit krijg je een sticker van dat 
desbetreffende gebied die je in je boekje 
kan plakken. Doe je mee aan minstens 
drie van de zeven activiteiten en heb je 
daardoor minstens drie stickers in je 
boekje dan krijg je van Het Groninger 
Landschap een Optic Wonder. Dat is een 
opklapbare verrekijker met kompas en 
spiegel. Ideaal om buiten in de natuur te 
gebruiken. Geef je snel op want bij een 
aantal activiteiten geldt een maximum 
aantal deelnemers en wie zich het eerst 
opgeeft is er als eerst bij! De activiteiten 
staan vermeld in de er op uit folder!

Laat uW KInD hEt LanDSchap GrEnzELOOS 
VErKEnnEn!
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Links: 

Directeur Hank  

Bartelink van 

De12Landschappen 

ontvangt uit handen 

van Marieke van 

Schaik, managing 

director Postcode 

Loterij, de cheque 

voor de twaalf Land-

schappen



28 april

rondleiding foto-expositie de reidehoeve

Sinds enkele maanden tonen amateur

fotografen en vrijwilligers van team  Dollard 

van Het Groninger Landschap, Henk  Siekman, 

Henk de Boer en Ko Veldkamp in het be

zoekerscentrum een selectie van hun foto’s. 

Tijdens deze avond nemen zij geïnteres

seerden mee in de wereld van natuur en 

foto grafie. Als de tijd het toelaat kan deze 

avond ook nog een wandeling door Polder 

Breebaart gemaakt worden.

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur (bezoekerscentrum is 

open vanaf 19.00 uur)

locatie: Buitenplaats De Reidehoeve

19 juni

opening expositie Greet dijkstra 

Greet Dijkstra woont en werkt in  Appinge

dam, op een steenworp afstand van de 

be  kende Hangende Keukens boven het 

Damster diep. Haar werk weerspiegelt zo

wel haar leefomgeving als haar kleurrijke 

fantasie. Ze heeft een kleurrijke eigen stijl. 

Een spel van lijnen en contrasterende kleuren 

die wordt gekenmerkt door zowel eenvoud 

als complexiteit.

Door het soms bewust weg laten van het ge

bruike lijke per spectief 

wordt de toe schou wer 

geprikkeld om zijn of 

haar fantasie en zin  

voor abstractie de  

vrije loop  te laten. 

locatie: De Widde 

Meuln, Ten Boer.

expoSiTieS

Colofon

Golden Raand, lente 2010. 
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Groningen 

Het Groninger Landschap is één van de 12 provin

ciale landschappen en wordt ondersteund door de 

Nationale Postcode Loterij

Zowel bij het Leekstermeer als bij de Robuuste verbindingszone 
bij de Ennemaborgh in Midwolda is het Bokje gezien. Het Bokje 
is moeilijk waar te nemen vanwege de perfecte schutkleur en 
de hebbelijkheid om in het land te blijven zitten tot de argeloze 
bezoeker er bijna bovenop stapt. Pas dan vliegt hij weg om 
ongeveer 20 meter verderop weer in het veld te gaan zitten. En dan 
is het weer vrijwel onmogelijk hem weer te spotten.
Bij het Leekstermeer is ook de baardman gezien. De baardman is 
een echte rietvogel die leeft in uitgestrekte moerassen met veel 
riet. In de winter zwerven baardmannetjes veel en komen ze ook in 
kleinere rietvelden. Doordat rietmoerassen beter beheerd worden, 
komt het baardmannetje de laatste jaren weer meer voor, maar het 
is nog steeds een schaarse broedvogel.
In de Kropswolderbuitenpolder is deze winter een drietal 
velduilen gezien. De velduil is in Nederland een zeldzame ver
schijning. Het aantal broedparen in Nederland is zeer beperkt 
en daarvoor gebruiken ze vooral duinvalleien, rietmoerassen en 
hoogvenen. In het Zuidlaardermeergebied worden de hele winter 
al velduilen gezien. Het voedsel bestaat meestal uit veld en 
woelmuizen, maar ze eten ook andere muizen en vogels. Nu is 

in de Kropswolderbuitenpolder op basis van knaagsporen ook de 
dwergmuis gesignaleerd. Het lijkt er dus op dat de velduilen in dit 
gebied wel wat te eten hebben. 

In polder Breebaart is de witbuikrotgans gesignaleerd. Ze zijn in 
Nederland zeldzaam, maar in koude winters is de witbuikrotgans 
wel in kleine aantallen aan de kust te verwachten. De witbuik
rotgans broedt op Groenland en Spitsbergen en overwintert in 
Ierland, Engeland en Denemarken.
Bij het Leekstermeer is nóg zo’n zeldzame wintergast gezien: 
de roodhalsgans. Ze zijn in Europa alleen in de winter te zien, 
vaak verscholen in een grote groep overwinterende ganzen. 
Roodhalsganzen broeden op de hoogarctische toendra’s aan de 
kust of in rivierdelta’s.

En de roerdompen hebben het koud deze winter. Zo zijn er 
bij de Ennemaborgh minimaal drie kleumende roerdompen 
waargenomen en ook rond het Leekstermeer zijn er diverse 
meldingen geweest. Deze moerasvogel is in Nederland een 
schaarse broedvogel.

WaarnEmInGEn
Links: Bokje

Rechts: Baardmannetje

Linksonder: Velduil

Onder midden: 

Roerdomp

Rechtsonder: 

Roodhalsgans
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Wilt u beschermer worden van Het Groninger Landschap of  
wilt u iemand anders werven als Beschermer: kijk dan op: 

www.groningerlandschap.nl

Het team Buitenplaats Noordkust in Pieterburen organiseert jaarlijks verschillende ex
cursies naar bijvoorbeeld de kwelders aan de Noordkust en de Klutenplas. Het team, nu 
ca. 20 mensen groot, zoekt nog enkele enthousiaste collega’s voor de volgende functies:

 Gastheer/-vrouw
De werkzaamheden van de gastheer/vrouw zijn:
 het ontvangen van bezoekers
 informatie geven over Het Groninger Landschap en over de omgeving
 allerlei kleine werkzaamheden

 Gidsen
De werkzaamheden van de gidsen zijn:
 het gidsen van groepen tijdens excursies
 het begeleiden van diverse (jeugd) activiteiten
 informatie geven over Het Groninger Landschap

Specifieke deskundigheid op het gebied van natuur, landschap of cultuurhistorie is 
zeer welkom maar niet noodzakelijk. Wij zoeken vooral mensen die enthousiast zijn en 
graag in een team willen werken. Nieuwe leden worden door het team ingewerkt en als 
u wilt kunt u deelnemen aan scholingsactiviteiten van Het Groninger Landschap.

Hebt u belangstelling, of wilt u meer informatie? Bel dan met Siemie Zandvliet,  
telefoon: 050 3135901 of mail naar info@groningerlandschap.nl

VrIjWILLIG mEDEWErKErS GEzOcht m/V



Van STiCHTinG 
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. En telkens lichten we  

er eentje uit. Deze keer is dat Gjald, 

financieel dienstverlener in Groningen.

ABN AMRO Private Banking Groningen
Akzo Nobel Industrial Chemicals BV
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

–verzekering
Artès bureau voor architectuur en interieur
AVL Concept
Coöperatieve Rabobank Stad en Midden 
Groningen U.A.
Dagblad van het Noorden
De Cateraars
De Friesland Zorgverzekeraars
Dow Benelux BV
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Holland Casino Groningen
Kikkoman Foods Europe BV
Koepon Holding BV
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding BV
KPMG
Nationale Postcode Loterij
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV
NNZ BV
PlasBossinade
Smurfit Kappa Solid Board BV
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding BV
THABASCO Advertising
VSBfonds
Waterbedrijf Groningen
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

Johan de Konink

directeur Gjald

een jong, kleurrijk bedrijf langs de a7, aan 

de rand van de stad Groningen: Gjald, een 

bedrijf in de financiële dienstverlening 

bestaat sinds 2007, maar de basis voor 

het bedrijf werd al in 2000 gelegd. ‘ We 

verdienen ons geld met financiële dienst-

verlening zoals accountancy, management 

en iT-dienstverlening’, aldus directeur 

Johan de Konink. ‘We groeien, we doen 

veel mooie klussen, maar daarbij komt 

ook een groeiende maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.’ 

Die betrokkenheid uit Gjald door te inves

teren in zaken die maatschappelijk van 

be lang zijn. De Konink: ‘Verantwoord onder  

nemen vinden we belangrijk. Dat be tekent 

dat we ook af en toe eens wat terug willen 

doen voor de maatschappij waarin we ons 

geld verdienen. We steunen de voetballers 

van FC Groningen, de Groningse basket

ballers, een roeivereniging en een hockey

club, maar we hebben ook in Nepal geholpen 

bij het bouwen en onderhouden van een 

kindertehuis. Dat soort zaken heeft een be

langrijke maatschappelijke meerwaarde.’

Vriend worden van Het Groninger Landschap 

past ook binnen de belevingswereld van 

Gjald. 

Zeker bij De Konink. Hij woont in Friesland 

en is een natuurliefhebber in hart en nieren. 

‘Van jongs af aan was ik altijd in de wei landen 

te vinden. Dan kon ik zo een uur achter een 

hek zitten kijken naar hazen, weidevogels 

en roofvogels. De beslissing om Vriend te 

worden viel tijdens een boswandeling, een 

excursie van Het Groninger Landschap. 

Die excursie volgden we met het bedrijf. 

Ik werd enorm geraakt door de passie en 

betrokkenheid van een vrijwilliger van jullie. 

Dat was overigens een collectief gevoel. Het 

was erg aanstekelijk. Ook in gesprekken met 

andere medewerkers van Het Groninger 

Landschap bleef die passie en betrokkenheid 

terug komen. Bij die beleving voelen we 

ons thuis en toen was de keuze dus snel 

gemaakt.’ 

‘In onze directe omgeving is het karakter van 

het Groninger Landschap heel bepalend. We 

voeren onder meer de financiële directie in 

de projecten Meerstad en Blauwe Stad. Dat 

zijn toch projecten waar ook de uitstraling 

van het Groningse land zwaar weegt. Maar 

niet ten koste van alles. Natuurbescherming 

moet ervoor waken niet door te slaan. In 

Friesland mag je in veel gebieden helemaal 

niet meer lopen. Dat stuit me tegen de 

borst. Kijk, dat je geen kievitseieren meer 

mag  rapen, begrijp ik, maar als je gebieden 

blijvend afsluit, schiet je je doel voorbij. Het 

gaat er toch om de interactie tussen natuur 

en mensen op een respectvolle wijze te 

bevorderen? Nu moet ik door mijn verrekijker 

die haas, die weidevogel of die roofvogel 

bekijken. Ik heb zelf een zoontje en ik hoop 

dat hij later, net als ik vroeger, gewoon door 

de landerijen kan lopen om de natuur zelf te 

kunnen ‘ontdekken’. 

GJald: FinanCiële dienSTVerleninG meT  
GroTe lieFde Voor de naTuur


