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Braakregeling in het
Oldambt
Truus Vermeer

• Hoe snel de natuur kan reageren op veranderingen in

het grondgebruik is gekken in het Oldambt, waar nog

bloeiende populatie muizeneters is ontstaan: alk soorten

roofvogels, verschillende soorten uilen en blauwe reigers,

ren er van een overvloedig veldmuizen-aanbod. Het meest

spétakulair is de komt van de grauwe kiekendief, in

Nederland heel zeldzaam, waarvan het aantal broedpa-

ren door de situatie in het Oldambt is verzesvoudigd.

Van de in 1990 ingevoerde braakregeling (subsidie
voor het uit produkfl'e nemen van landbouw-
grond) is in Groningen met name in het Oldambt
veel gebruik gemaakt. De zware klei in dit gebied
geeft de boeren weinig keus als het om variatie van
gewassen gaat de daling van de graanprijzen is
hier hard aangekomen.

De braakgelegde grond wordt voor het grootste
deel ingezaaid met een grasmengsel en daarna
alleen zo nu en dan gemaaaid of helemaal aan zijn
lot over gelaten. Het resultaat is een steppeachtige
vlakte met hier en daar hoge distels.
Deze voor de boeren ongetwijfeld bittere pil had
voor de natuur echter een onverwacht mooie bij-
werking: op de braakliggende akkers ontstond een
geweldige veldmuizenpopulatie, waardoor ze een
waar paradijs werden voor beesten die van muizen
houden: met name roofvogels.

De Vereniging Avifauna Groningen werd alert
toen direkt in 1990 al twee broedparen van de
grauwe kiekendief gesignaleerd werden. De grau-
we kiekendief is een z.g. 'rode lijst-soort', een soort
die in Nederland met uitsterven bedreigd wordt.
Er is nog een versnipperde populatie in West-
Europa, die echter door de moderisering van land-
bouwmethoden achteruit gaat.

Gemiddeld broedden er de laatste jaren in
Nederland nog 5 paren van de grauwe kiekendief.
De twee paren in het Oldambt waren iets nieuws.
In '91 was dat aantal opgelopen tot 5, in '92 tot 21!
(Het totaal aantal broedparen in Nederland was
dit jaar 31)

Ben Koks, Jan van 't Hoff en Inavan den Beid van
Avifauna Groningen vermoeden dat doortrekken-
de paren besloten te blijven op basis van het grote
voedselaanbod: broedsucces was in deze overvloed
verzekerd. Er waren zó veel muizen dat alleen het
mannetje zich met jagen bezig hoefde te houden,
terwijl het vrouwtje uitsluitend het nest bewaakte.
Er werden per paar uitzonderlijk veel jongen (3-5)
groot gebracht, zelfs werd er een nest met zes
eieren gevonden.

Nestelen deden de grauwe kiekendieven overigens
bij voorkeur wèl in de in kuituur gebrachte akkers,
waar de nesten beschutter lagen dan op het braak-
liggende land. Avifauna is daarom begonnen nes-
ten te markeren en slaagde erin door een goede
samenwerking met de Oldambtster boeren de
meeste broedsels te redden van de combine.

Heel bijzonder
Maar de grauwe kiekendief was niet de enige
opportunist die snel zijn nieuwe kansen benutte;
sinds de braakregeling is er een spektakulaire toe-
name van veel meer broedende roofvogels te zien:
bruine en blauwe kiekendieven (ook een rode lijst-
soort), buizerds, torenvalken, kerkuilen (rode
lijst), ransuilen en velduilen. Ook een langdurig
verblijf van doortrekkende roodpootvalken wordt

Dichtheden van veldmuizen op braakliggende en niet-braakliggende akkers in ve
gebieden in het Oldambt omgerekend naar aantallen per 100 val(=vang)dagen
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Roofvogels op braakliggende en niet-braakliggende akkers in de Reiderwolder- en Carel
Coenraadpolder omgerekend naar aantallen per 100 ha

gebied
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Jonge velduil

in verband gebracht met de braakliggende akkers,
's Winters trekken sommige broedvogels weg en
worden door andere soorten vervangen.
Op een heldere novemberdag ging ik met Ben, Jan
en Ina mee op hun 14-daagse telling in de Carel
Coenraadpolder en de Reiderwolderpolder.
Hoewel de grauwe kiekendieven inmiddels (welis-
waar een maand later dan normaal) naar hun over-
winteringsgebied in Midden-Afrika vertrokken
waren, was het een dag om nooit te vergeten: bui-
zerd, ruigpootbuizerd, blauwe en bruine kieken-
dief, torenvalk, slechtvalk, smelleken en sperwer
waren in de polders op jacht. Lopend langs een
sloot zagen we achter elkaar 26 velduilen in groep-
jes van twee of drie opvliegen om even verderop
weer rustig neer te strijken en je met doordringen-
de gele ogen aan te kijken. Bij een grote kap-
schuur zat een kerkuil op een windstil plekje in
een boom te slapen. Ben vertelde dat hij vorig jaar
18 kerkuilen in één schuur aantrof. Jan telde in de
herfst 58 ransuilen op het kerkhof van
Finsterwolde, hun uitvalsbasis voor de muizenjacht.
Ze bleken nu helaas vertrokken.

Lopend door de braakliggende steppen kon je de
oorzaak van die overvloed duidelijk zien: een grote
dichtheid aan muizenhoUetjes, soms niet meer dan
30 cm uit elkaar, een dicht netwerk van muizenpa-
den en fris groen begraasde 'muizenakkertjes'.

Braakliggende akkers in het Oldambt

Onderzoek
Jan van 't Hoffen Ben Koks, die beiden ervaring
hebben op het gebied van onderzoek naar akker-
vogels in Groningen, besloten dan ook dat dit
fenomeen nader onderzocht moest worden.
Ben Koks: 'Er is hier eigenlijk sprake van natuwont-

toikkeling zonder dat er ook maar enige dure beheersmaat-

regelen nodig zijn'.

Samen met andere leden van Avifauna zijn ze
begonnen aan een systematische telling'van roofvo-
gels en uilen op verschillende braakliggende
akkers en een niet braakgelegd referentiegebied,
waarbij nauwkeurig bijgehouden wordt hoe de
akkers erbij liggen en wanneer ze weer omge-
ploegd worden. Jonge vogels zijn geringd, er wor-
den muizen gevangen en braakballen van uilen
onderzocht Zo hopen ze meer te weten te komen
over zowel muizen- als roofvogelcycli en het ver-
band met de begroeiing. Met een degelijk rapport
hopen ze straks een instrument in handen te heb-
ben om eventueel beleid ten aanzien van de braak-
regeling ten gunste van de natuurontwikkeling bij
te kunnen sturen. Een belangrijke bijkomende fak-
tor is, dat het Oldambt bij deze vorm van natuur-
ontwikkeling zijn heel eigen karakter van grote
openheid behoudt.

Het is nu al duidelijk dat deze gunstige bijwerking
van de braak alleen dan optreedt wanneer vrij
grote stukken grond (minimaal 100 ha) meerdere
jaren braak liggen. Gaat het beleid, zoals nu met
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I mum zijn. Dit laatste stuit bij de boeren echter op
•ï veel weerstand: van enige flexibiliteit is bij een 20-

..'; ,',-;. S jarige braak geen sprake meer.
x - Uit de situatie die zich nu in het Oldambt voor-

doet blijkt, dat een middellange braak, van onge-
veer 5 jaar, zowel voor boeren als voor de natuur
in akkerbouwgebieden een mooie tussenweg kan
zijn. Onderzocht zou moeten worden wat de voor-
delen van zo'n middellange braakperiode zouden
kunnen zijn voor de kwaliteit van de grond, het
verdwijnen van besmettingen, het uitspoelen van
bestrijdingsmiddelen etc, kortom: welke land-
bouwkundige en milieukundige voordelen een
middellange braak zou kunnen hebben.
Aangetoond is in elk geval dat het voor muizen en
roofvogels eeri prima regeling is! J U
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de richting van een éénjarige braak die in het
bouwplan meerouleert, dan zullen de muizen en
daarmee het prachtige roofvogelbestand, snel ver-
dwijnen. Ben Koks: "Aangezien het hier gaat om ver-
schillende rode lijst-soorten, die je zonder ingewikkeld*
beheersmaatregelen een prachtige kans kunt geven, is het
zaak dat het beleid zich richt op een variant van de meer-
jarige braak, wellicht in aansluiting op bepaalde natuur-
gebieden, zoals de Tjamme bij Finsterwolde'.
Bij een definitieve afstoting van de landbouwgrond
hebben de roofvogels en overigens ook de hele
akkervogelbevolking, zeker géén belang: op den
duur zou de vegetatie verruigen en de 'steppe'
dichtgroeien.

Bij beleidsvoorbereidende instanties als het LNO
(Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie) en
CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) staat
het denken over een ekologisering van de braak
nog in de kinderschoenen. Gedacht wordt momen-
teel in de richting van een in het bouwplan mee-
roulerende braak van één jaar, die voor de boer de
meest flexibele situatie oplevert, of aan het uit pro-
dulde nemen van de grond voor 20 jaar, dit zou
voor het ontwikkelen van natuurwaarden een mini-
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