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grote veranderingen in landbouw en landschap te

wachten. De toekomst van de akkerbouw is ongewis,

akkers worden braakgelegd, intensieve veehouderij en

bloembollenteelt rukken op. Die veranderingen hebbén

beurt weer gevolgen voorde natuur. Ze gaan uit van een

- al of niet expliciete - visie op natuur en landschap: wat

is belangrijk en wat niet? Hoe moetje als vogelbeschermer

tegenover deze plannen en ontwikkelingen staan? Wat

vinden wij vanuit ons perspektiefak vogelaars dat er zou

gen te sturen met een reeks plannen. De aanplant van

snelgroeiend hout wordt bevorderd. Er worden plannen

ontwikkeld voor grote, nieuw aan te leggen natuur- en

'Beukema-meer'. Op andere plaatsen krijgt de agrarische

ontwikkeling ruim baan. Die plannen hebben op hun
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wij voor ogen f Die vragen stelden leden van de vereni-

ging Avifauna Groningen zichzelf; de antwoorden mond-

den uit in een visie op de toekomst van vogels en vogel-

bescherming in Groningen, die in september 1992

uitkwam. Dit artikel is daarvan een verkorte weergave.

De vogelstand is in voortdurende beweging.
Scholekster, kuifeend en boomklever nemen
bijvoorbeeld toe; de buidelmees heeft zich recent
in Groningen gevestigd. Zomertaling, zwarte stern
en roodborsttapuit nemen juist af; de grauwe gors
is verdwenen. Veel veranderingen zijn toe te schrij-
ven aan menselijke aktiviteiten.
Biotoopveranderingen en intensivering van de
landbouw zijn de belangrijkste faktoren. Die kun-
nen zowel positief als negatief uitpakken. Ganzen
profiteren van de intensief bemeste, eiwitrijke raai-
grasweiden en nemen de laatste jaren dan ook toe;
voor de meeste weidevogels hebben die kunstwei-
den desastreuze gevolgen. Hetzelfde geldt voor
toekomstige ontwikkelingen: een nieuw meer zal
gunstig zijn voor sommige watervogels, maar ande-
re soorten zullen er door verdwijnen. Het is dan
ook niet zonder meer mogelijk de veranderingen
vanuit betrokkenheid bij de vogelwereld direkt te
beoordelen. Daarvoor is het nodig dieper in te
gaan op de aard van de ontwikkelingen. Die nade-

Vddleeuwerik

re analyse is te vinden in de 'Vogelatlas van
Groningen', een recente uitgave van de vereniging.
Een beschrijving kan niet zonder uitgangspunten
of kriteria om de gegevens mee te ordenen. Voor
deze beschrijving zijn betekenis en bedreiging als
uitgangspunten genomen:

• wat is de betekenis van de provincie voor vogels,
voor welke soort(groep)en is ze belangrijk;

• welke soort(groep)en gaan in aantal achteruit en
worden in hun voorkomen bedreigd?

Voor welke vogels van welke biotopen is Gronin-
gen vooral belangrijk? Voor de broedvogels is die
vraag te beantwoorden door van elke soort het
aantal broedparen in Groningen te vergelijken met
de landelijke populatie. Groningen beslaat onge-
veer zeven procent van de oppervlakte van Neder-
land; bij een homogene verdeling verwacht je dus
van elke soort zeven procent van de landelijke po-
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Fïg. 1 Verdeling van kenmerkende soorten over de ekoïo-
gische groepen

pulatie aan te treffen. Een zekere marge in acht
nemend voor schattingsfouten durven we soorten
met een aandeel van meer dan tien procent ken-
merkend voor Groningen te noemen. We komen
zo op een lijst van ongeveer dertig soorten. Het
zijn vooral vogels van open bouwland, zoals de gele
kwikstaart (aandeel in de landelijke populatie
31%); soorten van open grasland zoals de kemp-
haan (26%); soorten van de kust zoals de kluut
(31%); en soorten van water en moeras zoals de
krakeend (16%).

Rode Lijst
Er zijn nog andere kriteria gehanteerd om de bete-
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kenis van Groningen voor broedvogels vast te stel-
len, zoals het voorkomen van 'Rode Lijst'-soorten.
De Rode Lijst is een door Vogelbescherming opge-
stelde lijst van kenmerkende en bedreigde soorten
in Nederland. Ook volgens die kriteria is
Groningen vooral van belang voor vogels van kust,
water/moeras, open bouwland en open grasland.
Voor de vogels van heide en hoogveen, opgaande
vegetatie en van bebouwing is de betekenis van de
provincie gering. Ekologisch gezien is de levens-
vatbaarheid van de Groninger heide-, bos- en
stadsvogelpopulaties grotendeels afhankelijk van
hoe het buiten Groningen met deze soorten gaat.
Ook bij de winter- en trekvogels 'scoort' Gronin-
gen vooral onder de soorten van de kust, van natte
gebieden en van het open agrarisch kultuurland:
ganzen, eenden, kleine zwaan, goudplevier, kievit.
Hoe vergaat het deze vogels? Eigenlijk weten we
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Fig. 2 Veranderingen bij de vogels van open bouwland.
Voor twee periodes, 1850-1975 en 1975-1985, üweerge-
geven het aantal soorten per trend:
V verdwenen -afgenomen - stabiel gebleven + toegeno-
men N nieuw gevestigd ? onbekend

dat alleen voor de broedvogels vrij nauwkeurig.
Met de soorten van het open kultuurland gaat het
slecht. Veel soorten zijn in aantal afgenomen, som-
mige ooit talrijke soorten zoals de grauwe gors zijn
verdwenen. Deze afname is al sinds de jaren
twintig en dertig aan de gang, maar vanaf de jaren
vijftig zorgde de sterke intensivering van de land-
bouw voor een versnelling van het proces. Met
name vogels van open bouwland, zoals kwartelko-
ning en gele kwikstaart, gaan de laatste jaren ver-
der in aantal achteruit (fig 2). Ook bij de vogels
van open grasland, zoals veldleeuwerik en water-

snip, zijn de ontwikkelingen negatief. Beide groe-
pen zijn, zoals we zagen, karakteristiek voor
Groningen.

Nivellering
Water- en moerasvogels zijn door ontginningen
vanaf de vorige eeuw afgenomen. De laatste jaren
is enige toename te zien, maar die is alleen te dan-
ken aan het ontstaan van het Lauwersmeer. Na de
afsluiting van de Lauwerszee heeft zich hier een
belangrijk nieuw moerasgebied ontwikkeld. In de
rest van de provincie veranderde de situatie nau-
welijks. Sommige moerasvogelsoorten ontbreken
trouwens in Groningen omdat de gebieden te
klein ofte veel versnipperd zijn.
Met de vogels van het kustgebied gaat het niet
slecht. Vogels van heide en hoogveen zijn er in
Groningen nauwelijks meer. Het schamele restant

Van veranderingen in de stand van winter- en trek-
vogels is weinig bekend. Hun aantallen zijn veel
moeilijker te bepalen. Alleen van sommige kust- en
watervogels die gekoncentreerd op bepaalde plek-
ken voorkomen, zoals ganzen, gaat het in het alge-
meen niet slecht

Openheid
Eén van de konklusies is dat vogels van open
landschappen kenmerkend zijn voor Groningen.
Landschappelijke openheid is een van de belang-
rijkste voorwaarden voor het voorkomen van deze
vogelgroepen. Behoud van die openheid zou dus
een belangrijk beleidsdoel moeten zijn. Vanuit dit
perspektief zijn we niet zo ingenomen met (plan-
nen voor) het aanplanten van snelgroeiende pro-
duktiebossen als alternatief voorde noodlijdende
akkerbouw in Oldambt en Veenkoloniën. Als er al

ekologische groep

heide en hoogveen
open grasland
open bouwland
water en moeras
kust

opgaande vegetatie
bebouwd gebied

betekenis 1850-1975 1975-1985

(=)

legenda betekenis: - gering, + groot legenda aantalsontwikkeling: - - sterke afname, - afname, (=) gelijkblijven op laag nivo, - + af- en

toename, =+ gelijkblijven en toename, ++ sterke toename

Tabel 1. Ekologische groepen; betekenis van Groningen en aantalsontwikkelingen in de perioden 1850-1975 en 1975-
1985

van een heidevogelbevolking weet zich min of
meer te handhaven. Soorten van opgaande
beplanting (bos, houtwallen, singels) zitten vooral
de laatste decennia in de lift Voor deze groep is
het belang van Groningen echter marginaal.
Hetzelfde geldt voor de vogels van bebouwing.
Er vindt dus nivellering plaats: vogels die kenmer-
kend zijn verdwijnen of hebben het moeilijk;
vogels die overal voorkomen en die elders veel
algemener zijn nemen toe. Deze nivellering is ove-
rigens niet exklusief voor Groningen: ook elders in
Nederland en in Europa zien we dezelfde tendens.
En ook daar zijn vooral vogels van het kultuur-
landschap slachtoffer van de ontwikkelingen.

produktiebos moet komen, dan alleen in reeds
besloten gebieden. Dat nog afgezien van de gerin-
ge natuurwaarde - althans voor vogels - van de
'houtakkers', waarin zich alleen triviale, overal
algemeen voorkomende soorten zullen vestigen.
Overigens moge duidelijk zijn dat het behoud van
grootschalige openheid een noodzakelijke, maar
niet een voldoende voorwaarde is voor het behoud
van de genoemde soortengroepen.

Agrarisch kultuurlandschap
Een andere konklusie is dat meer aandacht moet
worden besteed aan het open kultuurland: de
soorten die er voorkomen zijn karakteristiek voor

r b r e e d t e 9 3 - 1 6 9 •



Grauwe Gors

Groningen en ze worden in hun voortbestaan
bedreigd. Tot nu toe echter is het overgrote deel
van het kultuurland door de overheid in dit op-
zicht stiefmoederlijk bedeeld. Merkbare vormen
van natuurbeleid bestaan er voor de buitendijkse
gebieden, de meeste meren en moerasgebieden,
de bossen en een deel van de vochtige graslanden.
Die biotopen zijn goed vertegenwoordigd in de
Ekologische Hoofdstruktuur waarop het Natuur-
beleidsplan bijna al z'n kaarten zet. Het grootste
deel van het kultuurland, waaronder al het bouw-
land in de provincie, valt buiten die hoofdstruk-
tuur, behoort dus tot de zogenoemde 'witte gebie-
den'. Die worden vrijwel aan hun lot overgelaten.
Terwijl juist de vogels van het bouwland bij uitstek
karakteristiek zijn voor Groningen én het meest
van alle groepen in hun voortbestaan worden
bedreigd! Naar de mening van Avifauna
Groningen is het dus de hoogste tijd om voor deze
groep iets te doen.

Misschien wekt het bevreemding dat vogelaars zich
sterk maken voor gebieden die door velen als deso-
laat en vogelarm wordt gezien. Inderdaad is het
aantal op bouwland voorkomende soorten vrij
klein. In een beetje bos zitten al gauw meer vogels.
Soortenrijkdom is echter geen beslissend kriteri-
um. Dat laat zich illustreren aan de 'traditionele'
groep van de weidevogels: ook daarbij gaat het
maar om een paar soorten, waarvoor ons land
echter wel zeer belangrijk is en waar dus al jaren-
lang veel inspanningen voor geleverd worden. Een
aardige ontdekking trouwens van de vogelaars die
de laatste jaren wél die saaie akkers introkken, is
dat een aantal als weidevogel te boek staande soor-
ten in Groningen op bouwland meer blijken voor

te komen dan op gras. Van de kwartelkoning en de
gele kwikstaart - beide oorspronkelijk vooral te vin-
den in kruidenrijke hooilanden - wisten we dat al,

^ maar het blijkt evenzeer te gelden voor veldleeuwe-
rik en graspieper.

Echte natuur
Sommigen zullen tegen onze zienswijze als bezwaar
inbrengen, dat het agrarisch kultuurland helemaal
geen natuur is, en dat hetgeen wij de natuurwaar-
den van het kultuurland noemen maar een scha-
mel overblijfsel is dat beter plaats kan maken voor
'echte natuur'. Uiteraard kan een visie niet stoelen
op feiten alleen (de weergave daarvan berust al op
keuzes), er ligt ook een natuurbeeld aan ten
grondslag. Ons natuurbeeld is niet dat van een
'oernatuur' van vóór de aanwezigheid van de

Tabel 2. Populatieaandeel (in %) van a
grasland en bouwland (eerste en tweede kolom van links)
en populatieomvang (aantal broedparen) in open
kultuurland (rechterkolom) in de provincie Groningen.
Bron: van Scharenburg et al. 1992.

mens, waarin 'spontane ontwikkeling' en 'zelfregu-
latie' bepalend zijn. We zijn wel voorstander van
het kreëren van grote aaneengesloten natuurgebie-
den waar dat mogelijk is. In een groot moerasge-
bied in Midden-Groningen is voor meer soorten
plaats dan in kleine, versnipperde plasjes en moe-
rasjes. Voor de provincie als geheel streven we een
gemengd beeld na, waarin 'oernatuur' een rol
speelt in het kustgebied en in moerassen, maar
waarin ook 'kultuurnatuur' een prominente plaats
krijgt toebedeeld. Dat we niet voor de zogenaamde
oerreferentie kiezen heeft een aantal redenen.
In de eerste plaats is de mens als soort zodanig do-
minant en zal dat voorlopig wel blijven, dat het een
illusie is te denken dat in Groningen grootschalige
zichzelf regulerende 'oerlandschappen' gekreëerd
kunnen worden. Verder vinden we datje hoe dan
ook verantwoordelijk bent voor watje hebt. Een
groot deel van Groningen bestaat nu eenmaal uit
kultuurland. Voorlopig zal dat ook zo blijven, ook
al wordt hier en daar misschien grond uit produk-

Soort

Zomertaling
Watersnip
Kemphaan
Grutto
Tureluur
Slobeend
Kuifeend
Kievit
Scholekster
Bergeend
Meerkoet
Wulp
Wilde eend
Waterhoen
Paapje
Fazant
Veldleeuwerik
Graspieper
Kwartelkoning
Gele kwikstaart
Patrijs
Kwartel
Grauwe gors

%gras

100
100
100
99,5
99,4
98,7
73,6
65,9
54,4
50
50
50
37,5
27,9
25,7
16,9
16
12,2
5,3
3
2,3
1
0

% bouwland

0
0
0
0,5
0,6
1,3
26,4
34,1
45,6
50
50
50
62,5
72,1
74,3
83,1
84
87,8
94,7
97
97,7
99
100

populatie open kultuur-
land

70
210
40
5600
4400
385
820
13120
10000
200
2100
10
20000
1525
135
6160
21000
12300
100
27720
1230
2225
0-1
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tie genomen voor bijvoorbeeld natuurontwikke-
ling. Dat kultuurland herbergt bepaalde kenmer-
kende soorten en levensgemeenschappen; het gaat
niet aan die te verwaarlozen. Daar komt bij dat de
natuur van het kultuurlandschap sterk bedreigd is,
niet alleen in Groningen, maar in heel West-Euro-
pa. Bovendien staan de oorspronkelijke biotopen,
van waaruit veel van de kultuurlandsoorten afkom-
stig zijn - natuurlijke graslanden, steppen, hoogve-
nen - ook onder grote druk.

Praktische mogelijkheden
Rest de vraag, wat eigenlijk de mogelijkheden zijn
om de vogels van het kultuurland enigszins struktu-
reel te beschermen. Immers, is het voorkomen van
vogels daar niet volstrekt afhankelijk van de grillen

Graspieper

van de landbouw en het landbouwbeleid?
Kiezen voor de vogels in het kultuurland betekent
pleiten voor een landbouw waarin ruimte is voor
de bij het open kultuurland behorende natuur-
waarden. In onze ogen moet dit een wezenlijk on-
derdeel zijn van het tegenwoordig veel gehoorde
begrip 'duurzame landbouw'.
De ontwikkelingen in het landbouwbeleid bieden
soms mogelijkheden voor natuurbescherming, die
door de overheid, wanneer ze al als zodanig onder-
kend worden, nauwelijks worden benut. Een goed
voorbeeld daarvan is de braaklegregeling. Op
braakliggende akkers in de Dollardpolders broed-
den tot ieders verrassing in 1992 zo'n 20 paren van
de grauwe kiekendief, tweederde van het landelijk
totaal en aanzienlijk meer dan de hele Nederland-
se populatie in de voorafgaande jaren. Ook andere
roofvogels profiteerden van het muizenaanbod:

een 'toevallig' en onbedoeld neveneffektvan de
braaklegging. Intussen is een groot deel van het
gebied al weer omgeploegd, maar we hebben wel
een idee gekregen van de mogelijkheden. Wat ligt
er nu meer voor de hand dan de braaklegregeling
zodanig uit te voeren dat de natuur er van meepro-
fiteert? Niet alleen voor roofvogels, maar ook voor
soorten als patrijs, kwartel en veldleeuwerik zou
dat gunstig uit kunnen pakken.
Naast het meeliften met de ontwikkelingen in de
landbouw zijn er mogelijkheden om een specifiek
beleid te voeren. Ook hiervoor geldt dat deze door
de overheid deels wel worden onderkend, maar
nog vrijwel niet in praktijk gebracht. Een goed
voorbeeld is het extensief beheer van perceelsran-
den, waarmee met name in Engeland en Duitsland
goede ervaringen zijn opgedaan. Akkerranden die
niet worden bespoten en niet of minder worden
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Gek kwikstaart

bemest, blijken kansen te bieden voor soorten als
patrijs, kwartel, gele kwikstaart en kneu. Verspreid
over het agrarisch gebied kunnen dergelijke per-
ceelsranden of natuurvriendelijk beheerde akker-
tjes als basis dienen van waaruit de vogels het
gebied kunnen bevolken. Ook de elementen die
het kultuurland 'dooraderen', zoals sloten en ber-
men, vervullen in dit opzicht een belangrijke
funktie die door een gericht beheer beter zou kun-
nen worden benut. De meest verstrekkende optie

waaraan kan worden gedacht is natuurontwikke-
ling ten behoeve van vogels van het kultuurland,
bijvoorbeeld door een groot open, grazig en droog
natuurgebied aan te leggen. | | |

Een groot deel van het vogelonderzoek in de provincie Gro-

ningen wordt georganiseerd door de vereniging Avifauna

Groningen, die zo'n 350 leden telt. De verzamelde gegevens

worden onder meer gebruikt ten behoeve van vogel- en natuur-

bescherming. De visie op de Groninger vogelwereld is namens

het bestuur van de vereniging opgesteld door een redaktiekom-

missie, bestaande uit de auteurs van dit artikel. Konceptversies

zijn in het bestuur en tijdens speciale diskussie-t _ i

voor leden besproken.
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