De Toestand van Natuur en Landschap
in de Provincie Groningen
Achtergronddocument

Voorwoord
Eens in de vier jaar ontvangt u van ons ‘De Toestand
van Natuur & Landschap’. Dit rapport is gebaseerd op
het provinciale meetnet en aan gevuld met gegevens
die landelijk worden verzameld door organisaties zoals
SOVON en de terreinbeheerders in het kader van de
SNL. Het rapport laat zien hoe de natuur en het Groninger Landschap er voor staan. Waar mogelijk is geanalyseerd wat achterliggende oorzaken zijn.
Twee jaar geleden hebben wij een 'Light' versie uitgebracht, deze keer brengen wij een ‘classic’ versie van
‘De Toestand’ uit. In deze versie hebben we meer onderwerpen kunnen behandelen en waar mogelijk zijn we
meer de diepte ingedoken.
De resultaten zoals gepresenteerd in dit rapport vormen
de basis voor de toekomstige landelijke en Europese
rapportages over de kwaliteit van de NNN (Natuur Netwerk Nederland), de voortgang ANLB (Agrarisch Natuur
en Landschaps Beheer) en de Natura 2000 gebieden
die zijn aangewezen als vogel of habitat richtlijn gebied.
Tevens wordt de informatie die we verzamelen gebruikt
bij vraagstukken in het kader van de nieuwe natuurwet
en vormen ze de basis voor het rapporteren aan EZ
over de voortgangsrapportage natuur.
Op belangrijke thema’s als de toestand van akker- en
weidevogels of van het landschap, bieden we de laatste
ontwikkelingen en trends. Aangezien de collectieven,
die verantwoordelijk zijn voor het ANLB in het agrarisch
landschap, pas vorig jaar zijn gestart met hun werkzaamheden kan er nog geen uitspraak gedaan worden
over de effectiviteit van de stelselwijziging. Daarnaast
gaan we in op een analyse die is gemaakt voor het subsidiestelsel natuur en landschap waarbij gegevens die
door de TBO's zijn verzameld over landschap, vegetatie
en actuele natuur waarden gecombineerd worden om
zo te komen tot een beoordeling van een bepaald gebied.
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Inleiding

1.1

NATUURMONITORING NA
DE DECENTRALISATIE

De provincie Groningen heeft een lange traditie met monitoring van natuur en landschap. Dit is een belangrijke
basis voor het provinciale beleid gericht op het open cultuurlandschap. Nu is het natuurbeleid na de decentralisatie van 2011, inclusief de monitoring, een wettelijke
taak die in het Natuurpact (2013) is vastgelegd. De in
het natuurpact vastgelegde taken en rapportageverplichtingen hebben betrekking op Europese verplichtingen, de PAS en de natuurkwaliteit van het NNN. Dit betekent een verschuiving in de rol van de provincie, een
toename van het aantal taken en de prioritering en vergroting van schaalniveau van rapporteren en monitoren.
De provinciale monitoring werd tot 2012 in eigen beheer
uitgevoerd om met name het provinciaal natuurbeleid te
evalueren en bij te sturen via de rapportage Toestand
van Natuur en Landschap. Nu liggen de volgende taken
bij de provincie:
a) de regiefunctie,
b) de zorg voor efficiënte monitoring met behulp
van landelijk afgesproken methoden, waarbij de
nadruk ligt op de Europese verplichtingen,
c) zorgen voor voldoende financiële middelen, en
d) zorg voor levering van natuurgegevens voor
rapportages voor het Rijk en Brussel.
De afgelopen jaren is landelijk, samen met o.a. terreinbeherende organisaties, gewerkt aan monitoringsprotocollen en verwerkingsmethoden voor de monitoring binnen het NNN en Natura 2000. Deze zijn gebundeld in de
"Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk
en Natura 2000/PAS" (van Beek et al. 2014). De monitoring van de natuur in het agrarisch gebied is inmiddels
grotendeels uitgewerkt en is in 2016 gestart.

1.2

SNL-BEOORDELING VAN
NATUURKWALITEIT NNN

Het beheer van de NNN (Natuur Netwerk Nederland; is
vroegere EHS) wordt geregeld met het Subsidiestelsel
Natuur en Landschap (SNL). Beheerders krijgen sinds
2011 subsidie om hun terreinen te beheren op basis
van een landelijk systeem van beheertypen. Voor een
nieuwe contractperiode moet er voldoende informatie
aanwezig zijn om als basis te kunnen dienen voor het
'goede gesprek' tussen provincie en beheerder over
de realisatie van de natuurdoelen. In het kader van het
SNL hebben rijk, provincies en terreinbeherende organisaties (tbo's) samengewerkt aan een landelijk uniforme
monitorings- en beoordelingsmethodiek: de SNL-monitoring. De SNL-monitoring is de basismonitoring voor
monitoring voor Natura 2000 en de PAS. De te gebruiken werkwijze bij het verzamelen van gegevens is ge

detailleerd vastgelegd in een handleiding: de Werkwijze
Natuurmonitoring en -beoordeling EHS en Natura 2000/
PAS (van Beek et al. 2014).
In de SNL-monitoring worden vier kwaliteitsaspecten
onderscheiden die afhankelijk van het beheertype worden gemonitord:
a) Flora en fauna
b) Structuur landschap
c) Milieu- en watercondities
d) Ruimtelijke condities.
Voor het onderdeel Flora en Fauna wordt de verspreiding van specifieke soorten gemonitord die een goede
kwaliteit van het betreffende beheertype weergeven.
Deze kwalificerende soorten zijn over het algemeen
plantensoorten en broedvogels, maar kunnen afhankelijk van het beheertype ook mossen, libellen, dagvlinders
en/of sprinkhanen zijn. Op basis van het aantal waargenomen soorten (en eventueel aantal soortgroepen) en
het aantal soorten dat binnen het beheertype op meer
dan 15% van het oppervlak voorkomt, wordt een score
van goed (2 punten), matig (1 punt) of slecht (0 punten)
toegekend. De flora- en faunagegevens worden gemonitord in een cyclus van 6 jaar (weidevogels 3 jaar).
Structuur is vaak een onderbelicht onderdeel in monitoring, maar vooral voor fauna is structuur een belangrijk
aspect. Ook voor structuur zijn kwalificerende structuurelementen per beheertype uitgewerkt die in een cyclus van 6 jaar worden verzameld en waarbij op basis
van het aantal voorkomende elementen een score van
goed, matig of slecht wordt toekend.
Milieu- en watercondities zijn onderverdeeld in standplaatsfactoren en externe beïnvloeding. De te monitoren standplaatsfactoren zijn grondwaterstanden
(voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en/of laagste grondwaterstand (GLG), zuurgraad (pH) en/of voedselrijkdom
(trofiegraad). De data kunnen op meerdere manieren
verkregen worden: via directe metingen (grondmonsters, peilbuisdata), maar ook indirect via de vegetatie.
Onder externe beïnvloeding wordt de stikstofdepositie
verstaan. Beide onderdelen worden gecombineerd tot
een score van goed, matig of slecht.
Versnippering van geschikte leefgebieden is voor veel
flora en fauna een probleem. Geschikte leefgebieden
moeten voldoende groot zijn en anders onderling verbonden zijn. De score voor ruimtelijke condities wordt
bepaald via bureaustudie met een geografisch informatie systeem (GIS).
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Ruimtelijke condities worden bepaald op basis van de
grootte van de verschillende vlakken met het betreffende beheertype en de mate van verbondenheid tussen
deze vlakken of gelijksoortige beheertypen. Ook voor
ruimtelijke condities krijgt het beheertype de score
goed, matig of slecht.
De scores van de vier kwaliteitsaspecten worden gewogen en gesommeerd tot een eindscore voor een
beheertype. Hierbij geven scores hoger dan 23 punten een goede kwaliteit weer, tussen 13 en 22 punten
een matige kwaliteit, en beneden 13 punten een lage
kwaliteit. De kwaliteitsanalyse wordt op gebiedsniveau
gedaan. Het beoordelingsgebied moet een voldoende
grote oppervlakte hebben, zodat dat de uitkomst ook
zeggingskracht heeft. In overleg met de terreinbeheerders worden in de provincie Groningen 20 beoordelingsgebieden onderscheiden. Alle beoordelingsgebieden worden eens in de zes jaar beoordeeld. In 2016 zijn
de eerste vijf kwaliteitsanalyses uitgevoerd.
Uit de SNL-monitoring komen geen ontwikkelingen in de
tijd naar voren en daar is het ook niet voor bedoeld. Het
geeft de huidige kwaliteit van de gesubsidieerde natuur
binnen het NNN weer. Daar het een landelijke methodiek is, met landelijk afgesproken kwaliteitseisen, kan
het betekenen dat de uitkomst geen recht doet aan de
Groningse situatie. Zo moeten voor een aantal beheertypen soorten worden gemonitord die niet in de provincie Groningen voorkomen en of te verwachten zijn. Of
zijn de kwaliteitsaspecten voor een goede kwaliteit van
het beheertype opgesteld op basis van een deel van
de natuurtypen die onder het betreffende beheertype
vallen, die niet of nauwelijks in de provincie voorkomen.
In deze Toestand van Natuur en Landschap wordt daarom de score die uit de landelijke SNLbeoordelingsmethodiek komt, afgezet tegen de score die het beheertype maximaal kan halen in het beoordelingsgebied. Dit
wordt gedaan door voor alle beheertypen te bepalen
welke soorten en structuurelementen kunnen voorkomen en welke waarden voor standplaatsfactoren, stikstofdepositie en ruimtelijke condities zijn te verwachten
na inrichting. Deze uitkomsten worden allemaal op de
zelfde manier doorgerekend met de SNL-rekentool en
verwerkt in de grafiek met SNL-scores. Op deze manier kan snel worden beoordeeld hoe ver de score van
de SNLkwaliteitsanalyse zich verhoudt tot de maximale
score die haalbaar is in het betreffende gebied.

1.3 ANLB MONITORING
Het Agrarisch Natuurbeheer- en Landschapsbeheer
(ANLb) wordt sinds 2016 voor een belangrijk deel afgestemd op Europese verplichtingen. Het beheer en de
monitoring is met name gericht op soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn die vooral afhankelijk zijn van het
agrarisch gebied en in een slechte staat van instandhouding verkeren. Het gaat om soorten die gebruik ma8

ken van de vier leefgebieden waarin het agrarisch gebied is opgedeeld: open akkerland, open grasland, en
natte- en droge dooradering. Landelijk zijn er afspraken
gemaakt over welke provincies voor welke soorten aan
de lat staan. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt voor
de vier leefgebieden. Dit betekent dat niet alle soorten
van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten worden gemonitord, maar wel dat naast de akker- en weidevogels nu
ook soorten zoals groene glazenmaker en grote modderkruiper worden gemonitord.
De monitoring voor het ANLb is opgesplitst in beleidsmonitoring en beheermonitoring. Beleidsmonitoring
heeft als doel om op landelijk niveau de ecologische
effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer te meten.
Voor dit doel worden de meetnetten van het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM) uitgebreid voor het
ANLb. Provincies kunnen er voor kiezen het meetnet zo
in te richten dat ook uitspraken kunnen worden gedaan
over effecten van beleid op provinciaal niveau. Het provinciale broedvogelmeetnet heeft voldoende meetpunten in het open akker- en grasland om landelijk en op
provinciaal niveau uitspraken te kunnen doen over de
effectiviteit van het ANLb. Dit geld niet voor de overige
soorten. Voor deze soorten worden extra meetpunten
neergelegd om op landelijke schaal uitspraken te kunnen doen.

Gele kwikstaart zingend in tarweveld. Foto: Ben Koks.

De agrarische collectieven voeren het beheer uit en
doen zelf hun beheermonitoring. Beheermonitoring is
bedoeld om het beheer optimaal te kunnen uitvoeren,
en beleids- en beheermonitoring zouden elkaar moeten
aanvullen. Met andere woorden, ligt het beheer op de
juiste plaats en/of moet het worden bijgesteld en waar
moet dat dan worden uitgevoerd. Een voorbeeld van
beheermonitoring zijn alarmtellingen voor last-minute
beheer. Het beheer door de collectieven is nu nog uitsluitend gericht op akker- en weidevogels. Omdat de
nieuwe opzet van de ANLb-monitoring pas in 2016 is
gestart, zullen de resultaten in komende rapportages
van de Toestand van Natuur en Landschap worden gepresenteerd.

De nieuwe monitoring- en rapportageverplichtingen
betekenen dat de provincie meer een coördinerende
functie heeft gekregen en moet zorgdragen dat de monitoring zo efficiënt mogelijk gedaan wordt. Natuurgegevens worden nu voor een belangrijk deel verzameld
door tbo's, vrijwilligers en natuurbeschermingsorganisaties. Dit betekent niet dat de provinciale meetnetten
niet meer nodig zijn. Het provinciale broedvogelmeetnet
past naadloos in de opzet van het nieuwe ANLb en heeft
voldoende meetpunten om ook op provinciaal niveau
uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het
akker- en weidevogelbeheer.
1.3.1

Beleidsmonitoring broedvogel

Om een beeld te krijgen van de aantalsontwikkeling van
de verschillende vogelsoorten is het van belang dat zij
goed vertegenwoordigd zijn in het monitoringmeetnet
(zie Tabel 1). Het Weidevogelmeetnet van de provincie
Groningen is gestart in 1987 en het Akkervogelmeetnet
in 1989 (Wiersma et al. 2014), en behoren tot de langstlopende meetnetten in het agrarisch gebied van Nederland (Figuur 1). De monitoringmethode werd doorontwikkeld in de provincie Groningen en sinds 2012 worden
weide- en akkervogels geteld in het Meetnet Agrarische
Soorten (MAS), een punttelmethode uitgevoerd door
professionals en vrijwilligers. Met de punttelmethode
worden tellingen steekproefsgewijs uitgevoerd – in tegenstelling tot een gebiedsdekkende telling – waarmee
in een groot gebied informatie over aantallen verzameld kan worden met een relatief kleine telinspanning.
Schaarse soorten zijn niet goed vertegenwoordigd in de
punttelmethode omdat voor sommige soorten de kans
klein is dat ze tijdens een kortdurende telling vanaf één
punt worden opgemerkt. Voor een aantal van deze soorten vinden soortspecifieke tellingen plaats. Dit betreft
patrijs, kwartelkoning, en blauwe en grauwe kiekendief.
De velduil is dermate lastig te monitoren dat zelfs soortgerichte monitoring praktisch niet haalbaar is; informatie over deze soort moet zo veel mogelijk uit meerdere
waarnemersbronnen verzameld worden. Ook zijn er
soorten die in het open agrarisch gebied broeden maar
op grote afstand van de provincie Groningen overwinteren; de langeafstandstrekkers brengen de winter door
ten zuiden van de Sahara (zie Tabel 1). De aantalsontwikkeling van deze trekvogels hoeft niet alleen af te hangen van de omstandigheden in Groningen, maar kan
ook samenhangen met de beschikbaarheid van habitat
en voedsel in het veraf gelegen overwinteringsgebied.

Figuur 1. Telpunten van het broedvogelmeetnet van provincie Groningen (323 punten) en Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (261
punten), onderscheiden naar punten gelegen in open akkergebied en
open grasland.

1.4

PROVINCIAAL
VEGETATIEMEETNET

Het provinciale vegetatiemeetnet wordt gebruikt voor
het kwaliteitsaspect Milieu en Watercondities van de
SNL-monitoring en de PAS. Daarnaast houdt het een
vinger aan de pols over de trends van de vegetatieontwikkelingen binnen het NNN, aangezien de SNL-monitoring alleen een kwaliteitsoordeel geeft.
1.4.1

Mate waarin vegetatie kenmerkend is

De klasse-eenheden voor de mate waarin vegetatietypen kenmerkend zijn voor beheertype worden gedefinieerd als zeer kenmerkend als een vegetatietype geheel
of grotendeels beperkt is tot het beheertype. Als het vegetatietype wel een kenmerkend onderdeel is van het
beheertype, maar het niet beperkt is tot het beheertype
valt het onder kenmerkend. Weinig kenmerkende vegetatietypen komen wel voor in het beheertype, maar in de
marge of komen voor in situaties waarin het beheertype
slecht ontwikkeld is. Vegetaties die niet kenmerkend zijn
maken geen onderdeel uit van het beheertype
1.4.2

Gelderland Natuurwaarde-Index

De Gelderland Natuurwaarde-Index is een door de provincie Gelderland ontwikkelde rekenmethode om de
natuurwaarde te bepalen van vegetatieopnamen en
permanente kwadraten (pq's). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de waarde per soort op basis van (inter)nationale zeldzaamheid, trend, status en type vegetatie waar
de soorten binnen de opname voorkomen. De waarden
van de aanwezige plantensoorten worden gewogen
naar de bedekkingsklasse van de soort en het aantal

9

soorten in de opname en vervolgens gesommeerd.
Hoe hoger de waarde hoe hoger de natuurwaarde van
de meting, waarbij 80 ongeveer het gemiddelde is en
waarden boven 250 voorbehouden zijn aan de heel bijzondere vegetaties.

1.5

NATURA 2000 MONITORING

Natura 2000 richt zich op het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden die beschermd worden vanuit
de Vogel- en Habitatrichtlijn. Op landelijk niveau wordt
over de staat van instandhouding van de kwetsbare
soorten en habitattypen door Nederland aan Brussel
gerapporteerd. In de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten
zijn per gebied instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Deze zijn in het beheerplan uitgewerkt. Door
middel van monitoring moet worden gevolgd of de instandhoudingsmaatregelen het gewenste resultaat ten
aanzien van de gestelde doelen opleveren en of veranderingen in het gebied of het gebruik in en om het
gebied effect hebben op het behalen of behouden van
de gewenste doelstelling. Per beheerplanperiode moet
hier een uitspraak over worden gedaan. Provincie Groningen is verantwoordelijk voor de monitoring van de
Natura 2000 gebieden Zuidlaardermeer, Lauwersmeer
en het Lieftinghsbroek. Voor het Leekstermeer en de
Drentse Aa is de provincie Drenthe bevoegd gezag en
voor de Waddenzee inclusief Eems-Dollard is Rijkswaterstaat de trekker.
De monitoring voor Natura 2000 is dus afhankelijk van
de instandhoudingsdoelstellingen en maatregelen die
worden getroffen in het Natura 2000 gebied. Wel wordt
zo veel mogelijk aangehaakt bij al lopende monitoring
of worden bestaande monitoringsactiviteiten uitgebreid
om aan de informatiebehoefte te voldoen. De monitoring van Natura 2000 heeft een 6-jaarlijkse rapportagecyclus.

1.6

Afgesproken is dat er voor de PAS jaarlijks wordt gerapporteerd op basis van een veldbezoek door deskundigen, dat er na 3 jaar een tussenrapportage wordt
gedaan met de op dat moment beschikbare informatie
en dat elke 6 jaar een volledige eindrapportage wordt
uitgevoerd.

1.7

MONITORING LANDSCHAP

Om ontwikkelingen in het landschap te kunnen volgen,
maakt de provincie sinds 1987 gebruik van het Meetnet
Landschap dat bestaat uit een netwerk van vlakken van
1 x 1 km (100 ha; Figuur 2). Het betreft aaneengesloten
vlakken die onder andere gelegen zijn in het wierdenen dijkenlandschap, het houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier en de kanalen en wijkenstructuur
in de veenkoloniën. In alle landschapstypen zijn meetpunten opgenomen, met een minimale dekking van
10% per landschapstype. In de vanouds meest authentieke landschappen zijn meer km-hokken opgenomen.
Om veranderingen in het landschap naar waarde te
schatten, worden de ontwikkelingen in meetvlakken
binnen de verschillende landschappen vergeleken met
de ontwikkelingen in controlevlakken die buiten de landschappelijk waardevolle gebieden liggen.

PAS MONITORING

In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt dat te
maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het
geval voor 118 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden
(bron: Min. EZ). In Groningen betreft dit de duinen van
Schiermonnikoog en het bosreservaat Lieftinghsbroek.
De PAS is een instrument om aan de ene kant er voor
te zorgen dat door herstelprojecten de effecten van
stikstof op het behoud en herstel van habitattypen in
Natura 2000-gebieden wordt bevorderd. Aan de andere
kant moet het ruimte bieden voor economische ontwikkelingen rond Natura 2000- gebieden. Om deze twee
tegenstrijdige doelen te bereiken zullen de effecten van
de herstelmaatregelen, de stikstofemissie en -depositie en de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen
gemonitord moeten worden. De monitoringsinformatie
is gericht op het
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a) tijdig signaleren van een dreigende verslechtering
van stikstofgevoelige habitats en soorten ten
opzichte van de nulsituatie,
b) inzicht verkrijgen of de gestelde instandhoudingsdoelen bereikt worden, en
c) meten van het effect van maatregelen.

Figuur 2. Het meetnet landschap bestaat uit 604 vlakken van 1 x 1 km.
503 van de deze meetpunten (zwart) liggen binnen landschappelijk
waardevolle gebieden en 101 controlevlakken (geel) liggen verspreid
over de provincie, buiten gebieden waar geen beleid wordt gevoerd.

2

Open cultuurlandschap

Het open cultuurlandschap van Groningen bestaat uit
de voornamelijk door mensen ingerichte landbouwgebieden. Dit betreft zowel het open agrarisch grasland
als het akkerbouwland. Dit hoofdstuk behandeld vele
aspecten van de toestand van de natuur in het open
cultuurlandschap: vegetatie, vogels en landschap. Allereerst worden de verschillende vegetaties beschreven
van weidevogelreservaten en van kruiden- en faunarijke
graslanden. Vervolgens worden de verspreiding en de
trends van vogels van het agrarisch gebied behandeld
zoals die naar voren komen uit het monitoringnetwerk,
gevolgd door afzonderlijke beschrijvingen van de toestand van vogels van grasland en van akkerbouwgebied.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zoekgebieden, NNNgebieden (weidevogels) en beheereenheden
(akkervogels). Een aantal soorten worden afzonderlijk
behandeld omdat het standaard monitoringprogramma
niet voldoende gegevens oplevert voor deze schaarse
soorten. Dit betreft grauwe- en blauwe Kiekendief, velduil en patrijs. Tot slot worden verschillende aspecten
van het landschap besproken: openheid, verkavelingspatronen en de toestand van kanalen en wijken.

2.1

VEGETATIES

2.1.1

Weidevogelreservaten

Kaart 1. Ligging van weidevogelreservaten (blauw) in open kleiweide
en veenweidegebied van Groningen.

2.1.1.1 SNL-beoordeling
Van de 1140 ha reservaatgebied met een weidevogeldoelstelling in het open klei- en veenweidegebied
(Kaart 1), is 875 ha gekwalificeerd volgens de landelijke
SNL-systematiek (zie §3.2).De resterende weidevogelreservaten in het Zuidelijk Westerkwartier worden de
komende jaren geanalyseerd. De onderzochte reservaten met een weidevogeldoelstelling hebben een goede
kwaliteit (Figuur 3). Alleen delen rond Schillegeham
(Reitdiep) hebben een slechte kwaliteit. De reservaten
zijn over het algemeen niet groot, maar wel ingebed in
gebieden met agrarisch natuurbeheer. Ook de waterstanden zijn goed. De kwaliteit van flora en fauna wordt
in reservaten met een weidevogeldoelstelling geheel
bepaald door de totale dichtheid van 13 weidevogelsoorten. Alleen de gebieden bij Schillegeham en Hekkum scoren slecht, terwijl de reservaten bij ReitdiepPaddepoel matig scoren. De andere weidevogelreservaten die zijn geanalyseerd zoals Hoeksmeer, Zuidlaardermeer, Medenertilsterpolder, Westerhornerpolder en
Tinallinge scoren goed. Opvallend is dat de relatief kleine weidevogelreservaten als de Medenertilsterpolder
(29 ha), Westerhornerpolder (50 ha) en Tinallinge (23
ha) hoog scoren. Maar door hun geringe oppervlak zijn
ze wel kwetsbaar voor veranderingen in de directe omgeving en zijn de mogelijkheden voor verbetering klein.

Figuur 3. Kwaliteitsoordeel Weidevogelreservaten, en opgesplitst in
vier parameters: structuur, flora en fauna, water- en milieucondities,
en ruimtelijke condities voor de provincie Groningen. Niet beoordeeld
zijn die delen die in de komende jaren beoordeeld worden en of die
geen onderdeel uitmaken van de beoordeling (structuur).

2.1.1.2 Beoordeling vegetatiemeetnet
Vegetatiestructuur en flora maken geen onderdeel uit
van de SNL-kwaliteitsanalyse van de weidevogelreservaten, maar wel van het provinciale meetnet (zie §3.4).
Niettemin zijn kruidenrijke graslanden van belang voor
de aanwezigheid van insecten en worden ruige graslanden gemeden door weidevogels. Vergeleken met de
weidevogelreservaten zijn de agrarische graslanden
eenvormiger: deze graslanden bestaan uit soortenarme
raaigrasweiden en kruidenarme graslanden met minder natuurwaarden (Figuur 4). In de weidevogelzoekgebieden zijn wel kruidenrijke graslanden te vinden bij
voornamelijk ecologische boeren, maar de oppervlakte
van deze graslanden is klein vergeleken met agrarisch
graslanden.
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Uit de SNL-analyse volgt dat de weidevogelreservaten
in het Zuidlaardermeergebied volgens de SNLsystematiek een goede kwaliteit hebben. Dit zegt echter niets
over de kwaliteit van de graslanden:
een groot aantal meetpunten van het vegetatiemeetnet
bestaat uit met rietgras en of pitrus verruigde percelen
(Figuur 4). Dit geldt ook voor de venige delen van het
Zuidelijk Westerkwartier en het Leekstermeergebied.
De reservaten op klei (kleiweidegebied en delen Zuidelijk Westerkwartier) zijn daarentegen kruidenrijker en
bevatten steeds minder hoog-opgaande grassen, wat
ook tot uiting komt in een significante stijging van de
natuurwaarde-index (zie §3.4.2; Figuur 5). De natuurwaarde blijft vooralsnog relatief laag met waarden onder de 40.

grassen gedomineerde graslanden die gemaaid en of
begraasd worden, die een aandeel kruiden hebben dat
meer dan 20% van het oppervlak uitmaakt. Grote delen
van het NNN in het Zuidelijk Westerkwartier hebben een
beheertype gericht op het behouden of ontwikkelen van
kruiden- en faunarijke graslanden (Kaart 2). De graslanden blijven in de regel zonder inrichting te voedselrijk
voor de ontwikkeling naar de nog spaarzaam aanwezige
natte-vochtige hooilanden, maar kunnen wel belangrijk
zijn voor diverse soorten dagvlinders en broedvogels.

Figuur 5. Trends van natuurwaarden van grasland in Groningen en
Nederland berekend via de Gelderland Natuurwaarde-Index (zie
§3.4.2) vanaf 1999 (CBS 2016).

2.1.1.3 Conclusie

Nat kruidenrijk overstromingsgrasland in oude meander van het
Reitdiep in het voorjaar. Foto: Edwin van Hooff.

De onderzochte weidevogelreservaten het Zuidlaardermeer, Westerhornerpolder, Hoeksmeer, Medenertilsterpolder, Koningslaagte en Tinallinge hebben een goede
kwaliteit op basis van de landelijke SNL-systematiek.
De reservaten met de hoogste dichtheden weidevogels
zijn echter door hun geringe oppervlak wel gevoelig voor
mogelijke veranderingen in de directe omgeving. Op dit
moment liggen rond de Medenertilsterpolder, Tinallinge
en de Westerhornerpolder nog agrarische percelen met
weidevogelbeheerpakketten met een rustperiode van
april tot minimaal 1 juni. Worden deze pakketten niet
meer aangevraagd dan komen deze kleine reservaten
geheel geïsoleerd te liggen. De weidevogelreservaten
die minder scoren, zijn of inmiddels niet meer begrensd
binnen de NNN (Schillegeham) of zijn net ingericht
(Hekkum, Reitdiep-Paddepoel).
De vegetatie binnen weidevogelreservaten is kruidenrijker dan buiten de reservaten, waar raaigras domineert.
Dit ondanks dat de meeste percelen nog in ontwikkeling zijn naar kruidenrijk grasland. Dat neemt niet weg
dat vooral in de veengebieden verruiging een rol speelt.
Ook zijn hier percelen met laagwaardige, hoog opgaande vegetaties met gestreepte witbol en vooral grote vossenstaart aanwezig. Buiten de reservaten zijn vrijwel alleen bij ecologische boeren nog kruidenrijke graslanden
te vinden en te verwachten. Dit is een probleem omdat
kuikens van weidevogels hier niet doorheen kunnen bewegen en omdat er minder insecten aanwezig is.
2.1.2

Figuur 4. Verdeling van de graslandvegetaties in graslandontwikkelingsfasen in het provinciaal vegetatiemeetnet (2013– 2015) in gangbaar agrarisch gebied, weidevogelzoekgebied en weidevogelreservaten. Van rood naar groen is de ontwikkelingsfase aangegeven van
een soortenarm productiegrasland naar een soorten- en kruidenrijk
grasland (bron: veldgids botanisch waardevol grasland, DLG).
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Kruiden- en faunarijke graslanden en
natte-vochtige hooilanden.

De natuurdoelstelling voor de graslanden in de veenweidegebieden en de venige beekdalen is voor een belangrijk deel kruiden- en faunarijk grasland of nat-vochtig hooiland. Kruiden- en faunarijke graslanden zijn door

Bij verdere verschraling van kruiden- en faunarijke
graslanden kunnen natte-vochtige hooilanden, zoals
dotterbloemhooilanden en natte schraallanden, zoals
bijvoorbeeld blauwgrasland, ontstaan.
Deze graslandvegetaties kwamen vroeger in grote delen van de provincie voor, maar tegenwoordig bestrijken
ze nog slechts een klein oppervlak binnen het NNN. De
hooilanden zijn zeer gevoelig voor verdroging en vermesting. Binnen het NNN worden op kansrijke delen gebieden ingericht om deze graslandtypen weer te laten
ontwikkelen.

Kaart 2. Ligging van natte- vochtige hooilanden (blauw) en kruiden- en
faunarijke graslanden (groen) in het open cultuurland.

rijkdom in natte-vochtige hooilanden te zien.

Figuur 6. Trend van natuurwaarde van vochtige hooilanden in
Groningen en Nederland berekend volgens de Gelderland
Natuurwaarde-Index op basis van het Landelijk Meetnet Flora vanaf
1999 (CBS 2016).

2.1.2.1 SNL-beoordeling
De kruiden- en faunarijk graslanden (185 ha) en natte-vochtige hooilanden (65 ha) in het open cultuurland
van Zuidlaardermeergebied zijn geanalyseerd volgens
de landelijke SNL-systematiek (Figuur 7). De kruidenen faunarijke graslanden (1205 ha) en natte-vochtige
hooilanden (250 ha) in het Zuidelijk Westerkwartier worden in het najaar van 2017 geanalyseerd. Op de ruimtelijke condities na is de kwaliteit van de parameters laag
en matig. Vooral de percelen met het beheertype nat
schraalgrasland scoren laag. De vochtige hooilanden
hebben een matige kwaliteit. De bodem is te voedselrijk
en aanwezige soorten, zoals watersnip, tureluur, moeraskartelblad en dotterbloem, komen niet in voldoende
mate voor om een hogere score te kunnen krijgen. Als
rekening wordt gehouden met wat realistisch is voor het
Zuidlaardermeer en welke score voor een beheertype
het maximaal haalbare is (zie §3.2), dan scoren de vochtige hooilanden in het Zuidlaardermeer goed (Figuur 8).
Voor nat schraalgrasland geldt dit niet. Ook na correctie
van wat op dit moment maximaal haalbaar is, is de kwaliteit laag. De soorten zijn er niet en het is de vraag of
deze zullen verschijnen: de bodem is te voedselrijk en
de stikstofdepositie is te hoog. Dit hangt samen met het
feit dat nog niet alle gebieden in het Zuidlaardermeer
zijn ingericht, waaronder de percelen met het beheertypenat schraalgrasland.

Landelijk gezien hebben de natte-vochtige hooilanden
in de provincie een lagere natuurwaarde, maar er is
wel een significante toename van de natuurkwaliteit-index in vochtige hooilanden (Figuur 6). De meeste natte-vochtige hooilanden hebben een agrarische historie
en daarmee een te voedselrijke bodem en gestoorde
hydrologie. Door structureel maaien en afvoeren en inrichtingsmaatregelen, wordt de hydrologie hersteld en
de bodem verschraald. Deze verschraling komt ook tot
uiting in de vegetatie. Op basis van indicatiewaarden
van de flora is een significante afname van de voedsel13

Figuur 7. Kwaliteitsoordeel natte-vochtige hooilanden (nat schraalgrasland + vochtig hooiland) en kruiden- en faunarijkgrasland en opgesplitst in de vier parameters structuur, flora en fauna, water- en
milieucondities en ruimtelijke condities voor de provincie Groningen.
Geen beoordeling hebben die delen die in de komende jaren beoordeeld worden en of geen onderdeel uitmaken van de berekening.

De kwaliteit van de kruiden- en faunarijke graslanden
in het Zuidlaardermeergebied zijn variabel. In de delen
ten westen van het Drentsdiep is de soortenrijkdom niet
erg groot en er treed verruiging op met rietgras en/of
pitrus. De ten oosten van het Zuidlaardermeer gelegen
delen met kruiden- en faunarijkgrasland scoren wel
goed. Hier komen voor kruiden - en faunarijk grasland
scorende soorten als knoopkruid, grote ratelaar, zwartsprietdikkopje, hooibeestje en bruin zandoogje voor.

2.1.2.2 Beoordeling vegetatiemeetnet

2.1.3

Met behulp van de SNL-rekentool is maar een beperkt
deel van het areaal nat-vochtig hooiland en kruidenen faunarijk grasland beoordeeld. Van de bijna 1300
ha kruiden- en faunarijk grasland en 310 ha nat-vochtig hooiland is maar 185 en respectievelijk 65 ha tot
op heden geanalyseerd volgens de SNL-systematiek.
Met behulp van het provinciale vegetatiemeetnet kan
er wel een kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden. In het
Zuidelijk Westerkwartier zijn vooral natte-vochtige hooilandvegetaties te vinden op deze meetpunten (Figuur
9). Veel van deze meetpunten liggen in het Dwarsdiepgebied (bijv. Oude Riet) en de Doezumermieden, waar
of veel kwel is en/of waar de percelen al lang in beheer
zijn bij Staatsbosbeheer. Hier liggen dan ook de meetpunten met de voor nat-vochtig hooiland kenmerkende
vegetaties (Figuur 10). Voor deze gebieden betekent
dit dat de potentie voor deze kritische vegetaties hoog
is, daar de gebieden nog ingericht moeten worden. De
meeste gebieden zijn vooralsnog hooguit provisorisch
ingericht om verdere achteruitgang tegen te gaan.
De benedenloop van de Drentse Aa blijft sterk achter.
Slechts 1 van de 18 meetpunten kan gerekend worden
tot nat-vochtig hooiland. Dit meetpunt is gelegen in het
Hemrik. Het perceel met kievitsbloemen in polder Oosterland kwalificeert niet als nat-vochtig hooiland, maar
als (voedselrijk) overstromingsgrasland.

Ongeveer 80% van de weidevogelreservaten scoren
goed wanneer we de kwaliteit beoordelen volgens de
landelijke SNL-systematiek. De hoogste SNL-scores
zijn voor een aantal kleine reservaten: de Meedenerstilsterpolder, Tinallinge en de Westerhornerpolder. Ze zijn
echter te klein om zelfstandig een duurzame populatie
weidevogels in stand te houden. Door de kleine omvang
zijn deze reservaten heel gevoelig voor ontwikkelingen
in de omgeving. Met adequaat agrarisch natuurbeheer
(plas-dras en pakketten met laat maaien) op voldoende
oppervlak rond de reservaten zou het mogelijk moeten
zijn om de huidige kwaliteit te verbeteren. De slecht scorende delen rond Schilligeham in het kleiweidegebied
zijn niet meer begrensd door het NNN. De reservaten in
het Zuidelijk Westerkwartier zijn niet geanalyseerd.
Figuur 9. Verdeling van de graslandvegetaties in graslandontwikkelingsfasen in het provinciaal vegetatiemeetnet (2013–2015; veldgids
botanisch waardevol grasland, DLG) in natte-vochtige hooilanden en
kruiden- en faunarijke graslanden. Van rood naar groen en paars is de
ontwikkelingsfase aangegeven van een soortenarm productiegrasland naar een soorten- en kruidenrijk grasland of hooiland.

Figuur 10. Mate waarin de vegetatie in de meetpunten van het provinciale meetnet kenmerkend is voor natte-vochtige hooilanden (nat
schraalgrasland + vochtig hooiland) en kruiden- en faunarijkgrasland.
Zie §3.4.1 voor methode.
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Figuur 8. Score van de beheertypen nat schraalland, vochtig hooiland
en kruiden- en faunarijk grasland in het Zuidlaardermeergebied en de
maximaal haalbare score die het beheertype kan halen in het gebied
weergegeven met de gestippelde lijn. Links de SNL-score maatlat onderverdeeld in de kwalificaties laag (0–12), midden (13–22) en hoog
(23–30).

Bloeiende kievitsbloemen in polder Oosterland.
Foto: Edwin van Hooff.

Hoewel kruiden- en faunarijke graslanden minder kritisch zijn dan natte-vochtige hooilanden, zijn in alle deelgebieden maar weinig kruiden- en faunarijke vegetatie
aangetroffen in de meetpunten. De graslandfase (graskruidenmix) die voorafgaat aan bloemrijkgrasland, komt
wel veel voor (Figuur 9).
Alleen in het Zuidlaardermeergebied blijft de ontwikkeling achter, waarbij moet worden vermeld dat er geen
meetpunten in kruiden- en faunarijk grasland liggen aan
de oostkant van het Zuidlaardermeer. In het vegetatiemeetnet komen in de 116 meetpunten in het veenweidegebied en de venige beekdalen geen vegetatie voor die
zeer kenmerkend zijn voor bloemrijkgrasland.

Samenvatting en Conclusies

Kruidenrijke graslanden zijn zeldzaam buiten het NNN,
terwijl in reservaten op klei relatief veel kruidenrijke
graslanden te vinden zijn. De veengronden blijven wat
dit betreft echter achter. In veenreservaten is de hydrologie sturend, terwijl in kleigebieden met alleen beheer
al veel bereikt kan worden voor de vegetatie. Het open
graslandgebied op klei heeft dan ook een hogere kwaliteit dan de open veenweidegebieden. Er liggen ook
graslanden met een weidevogeldoelstelling op veen die
een goede kwaliteit hebben in meer besloten gebied
(Polder Kale Weg).
Op graslanden met het beheertype kruiden- en faunarijkgrasland komen nog weinig bloemrijke graslanden
voor. Veel graslanden zijn nog in ontwikkeling met nu
nog een relatief groot aandeel verruigde vegetaties. In
de onderzochte delen zijn ook relatief weinig vlinders
aangetroffen die horen bij deze vegetaties. De ontwikkeling hangt in de veenweide en beekdalen voor een
groot deel af van hydrologische maatregelen om de verruiging tegen te gaan. Ook hebben de meeste delen een
agrarische historie wat inhoudt dat de bodem voedselrijk is en de plant- en diersoorten van kruidenen faunarijke graslanden niet aanwezig zijn.
Natte-vochtige hooilanden zijn zeer kritische vegetatietypen, die nog maar weinig voorkomen in de provincie.
De huidige kwaliteit van gebieden met beheer gericht
op natte-vochtige hooilanden is laag in gebieden die zijn
geanalyseerd met behulp van de landelijke SNL-systematiek. Het grootste oppervlak is te vinden in polder
Oude Riet en in een aantal oude restanten van vroeger
tijden. Hier zijn nog vegetaties te vinden die zeer kenmerkend zijn voor natte-vochtige hooilanden. Deze zijn
belangrijk als brongebied voor de ontwikkeling van
nat-vochtig hooiland in naastgelegen delen. Behoud en
ontwikkeling van natte-vochtige hooilanden is afhankelijk van goede hydrologische omstandigheden, die zorgen voor de aanwezigheid van kwelwater in de wortelzone en/of overstroming met niet te voedselrijk water tot
begin van het voorjaar.
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2.2

VOGELS

2.2.1

Vogels van het agrarisch gebied

Het boerenland, oftewel het gebied dat wordt gebruikt
voor akkerbouw en agrarisch grasland, herbergt een
aantal vogelsoorten dat, in meer of mindere mate, als
broedvogel gebonden is aan dit specifieke habitat. Een
aantal vogels broedt zelfs bijna uitsluitend in het boerengebied, zoals kwartel, patrijs, grutto, kievit en gele
kwikstaart; andere soorten zijn minder strikt gebonden
aan het huidige agrarisch gebied en zijn ook in een
meer natuurlijk habitat te vinden, zoals verschillende
eenden, scholekster, wulp, veldleeuwerik en graspieper. Het grote effect van het landbouwgebied op de biodiversiteit van de provincie wordt voor een groot deel
veroorzaakt door het grote oppervlakte van dit gebied:
827 km2 bestaat uit akkerbouwland en 749 km2 uit
agrarisch grasland (situatie 2016, bron: CBS), wat 68%
uitmaakt van het landoppervlak van de provincie. In dit
hoofdstuk behandelen we de toestand van een selectie
van soorten die kenmerkend zijn voor het boerenland
en waarvan we een beeld hebben van de veranderingen in aantallen en in hun geografische verspreiding
(Tabel 1). Sommige van deze soorten komen in hoge
dichtheden voor (bijv. gele kwikstaart), terwijl anderen
ooit talrijk waren maar inmiddels dreigen te verdwijnen
(patrijs), en weer anderen, zoals grauwe gors en ort
laan die eind 20ste/begin 21ste eeuw uit het boerenland
(en daarmee uit heel Nederland) zijn verdwenen. Ook
zijn er soorten juist toegenomen: de grauwe kiekendief
is dankzij braaklegging in het begin van de jaren 90 en
een intensief beschermingsprogramma teruggekomen,
en de blauwe kiekendief zoekt meer en meer het agrarisch gebied op om te broeden (Wiersma et al. 2014).
Velduilen profiteren van braakstroken en vogelakkers
en roodborsttapuiten en wulpen van meer natuurlijk beheerde graslanden.

Hoewel we voor de analyses van boerenlandvogels alleen onderscheid maken tussen de leefgebieden ‘open
akkergebied’ en ‘open grasland’, zijn er veel meer schakeringen in het agrarisch gebied dan deze twee. Zo zijn
er duidelijke regionale verschillen in het landschap die
worden veroorzaakt door bodem (meer of minder zware
klei, of zand, voorheen veen), geografische ligging,
gewassen en de historie van het gebied, die vaak ook
weer met de bodem verband houdt (Figuur 11).

Figuur 11. Onderscheiden regio’s in Groningen, op basis van bodemsoort en gebruik als akker- of grasbouw. De namen van regio’s
komen niet geheel overeen met de hier getoonde begrenzingen maar
dienen ter oriëntatie.

2.2.1.1 Doelsoorten
Een deel van de in het open agrarisch gebied broedende en/of overwinterende soorten is aangewezen als
doelsoort voor specifieke leefgebieden. Maatregelen
die worden genomen dienen ten minste te leiden tot
een duurzame instandhouding van doelsoorten. Doelsoorten zijn soorten waarvoor in het kader van Europese wetgeving verplichtingen bestaan, eventueel aangevuld met soorten die door de provincie van regionaal
belang worden geacht.

Zingende gele kwikstaart in baardtarwe. Foto: Ben Koks.
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In Open Grasland worden 12 doelsoorten onderscheiden, waarvan de bekendste wellicht de grutto, kievit en
veldleeuwerik zijn (Tabel 1). In de Open Akkers worden
ook 12 doelsoorten onderscheiden, waarvan patrijs,
grauwe kiekendief, veldleeuwerik en gele kwikstaart
waarschijnlijk het bekendst zijn. Sommige van deze
soorten trekken na het broedseizoen over relatief korte
afstanden (bijv. kuifeend, blauwe kiekendief, scholekster) of migreren over een grote afstand tot ten zuiden

van de Sahel (bijv. zomertaling, kwartelkoning, grauwe
kiekendief; Tabel 1). Alleen de patrijs blijft jaarrond op
min of meer dezelfde plek. Het effect van natuurmaatregelen is natuurlijk deels afhankelijk van het migratiegedrag van soorten.

Soorten van
boerenland

soorten (○) en
Doelsoorten (X)
Open grasland

knobbelzwaan
kuifeend
krakeend
slobeend
wilde eend
zomertaling
wintertaling
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet
bruine Kiekendief
blauwe kiekendief

X
○
○
○
○
X
○
○
○

Tabel 1. Lijst van soorten voorkomend in boerenland. Aangegeven is
welke soorten door provincie Groningen als doelsoort zijn gekozen en
of dit langeafstand-trekkers zijn (of middellang (X)). Indien een soort
tegenwoordig slechts (nog) schaars voorkomt is dit aangegeven; dit
is van belang voor de dekking in het monitoringprogramma. Voor het
vaststellen van aantalstrends van schaarse soorten is soortgerichte
monitoring vereist.

soorten (○) en
Doelsoorten (X)
open akkerland

Langeafstand
migrant

X
X
X
X
○
○
X

X

Zeer schaars (enkele
vogels)
Zeer schaars

X
X

kemphaan

X

X

watersnip
grutto
wulp
tureluur
visdief
velduil

X
X
○
X
○
○

(X)
X
(X)
(X)
X

veldleeuwerik
rietzanger
blauwborst
paapje
roodborsttapuit
ringmus
gele kwikstaart
witte kwikstaart
graspieper
geelgors
rietgors
grauwe gors

X

X
X

X
X
X

X
X

Schaars
Schaars
Schaars

grauwe kiekendief
scholekster
kievit

X
○

opmerking bij
huidige voorkomen
in boerenland

X
X
○
○

○
X
○
X
○
○
X

X
X
X
X

Enkele vogels of
afwezig

Zeer schaars
Zeer schaars (enkele
vogels)

Zeer schaars

X

Afwezig (soms een of
enkele vogel(s))
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2.2.1.3 Trends in Groningen en Nederland
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Figuur 12. Veranderingen in het aantal broedparen tussen 1990 en
2014 in Nederland en in de provincie Groningen.
Aantallen worden weergegeven als een index en aantallen in 1990
zijn gelijkgesteld aan 100. Voor de duidelijkheid zijn krakeend en
roodborsttapuit apart weergegeven (bron: Sovon, CBS, NEM).

Bij de meeste boerenlandvogels (12 van 21 onderzochte soorten) zien er geen opvallende verschillen in lange
termijntrend tussen Groningen en Nederland (Figuur
12), vijf soorten doen het in Groningen gemiddeld beter
in de periode 1990–2014 vergeleken met Nederland als
geheel: nl. krakeend, knobbelzwaan, kwartel, watersnip
en roodborsttapuit. Wintertaling, zomertaling, slobeend
en veldleeuwerik deden het in Groningen minder slecht.
In Groningen gaat het ten opzichte van heel Nederland
met de tureluur en gele kwikstaart minder goed, en

2.2.1.4 Conclusies
Figuur 14. Aantalstrend van aantal broedparen van de grutto in
Groningen en in Nederland tussen 1990 en 2014. Aantallenzijn weergegeven als een index (1990 = 100; bron: Sovon, CBS, NEM).

2.2.2

Weidevogels

In de vorige paragraaf werden boerenlandvogels besproken zonder onderscheid te maken naar verschillende habitats. Dit hoofdstuk behandeld het habitat
Open Grasland en de analyses zijn alleen gebaseerd
op meetpunten die in agrarisch grasland liggen. Voor
het weidegebied zijn 23 weidevogels geselecteerd die
kenmerkend zijn voor dit habitat (Tabel 2). Van deze
23 soorten zijn er 12 als doelsoort aangewezen en 16
zijn kritische soorten, oftewel vogelsoorten die tijdens
het broedseizoen in hoge mate afhankelijk zijn van het
weidegebied.
2.2.2.1 Aantalsveranderingen
Van de 23 typische graslandvogels zijn er negen soorten die in aantal zijn afgenomen, twee die stabiel bleven
en vier die toenamen (Tabel 2). Sommige soorten ontbreken in het meetnet, vier soorten kwamen in te kleine
aantallen voor om een uitspraak over de trend te doen.
Tabel 2. Typische broedvogels van open weidegebieden
met trends in Groningen over de periode 1987–2014.
Wanneer een trend ontbreekt zijn er niet genoeg waarnemingen om deze te berekenen. Provincie Groningen
heeft een aantal doelsoorten benoemd waarop beleid
wordt gericht. Kritische soorten zijn in grote mate afhankelijk van het habitattype Open Grasland doordat zij
zeer selectief zijn in hun habitatkeuze.
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Veldleeuwerik

0

18

100

Figuur 16. Veranderingen in het aantal broedparen tussen 2005 en
2014 in Nederland en in de provincie Groningen.
Aantallen worden weergegeven als een index en aantallen in 2005
zijn gelijkgesteld aan 100. Voor de duidelijkheid zijn roodborsttapuit
en krakeend apart weergegeven. Trends van patrijs, kwartelkoning,
kwartel, zomertaling, wintertaling en knobbelzwaan in Groningen zijn
onzeker (niet significant) door lage aantallen (bron data Nederland:
Sovon, CBS, NEM).
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Wanneer we in meer detail kijken naar een aantal doelsoorten valt op dat de aantallen in Groningen vanaf
1990 de aantallen in Nederland nauw volgen (Figuur
14, Figuur 15. Alleen bij de grutto lopen de aantallen
langzaam uiteen vanaf 1997 en komt de soort in 2014
15% lager uit in Groningen dan in Nederland als geheel
(Figuur 14). De kievit nam met 44% af in Groningen en
met 42% in Nederland (Figuur 15).

…

900

Krakeend

1200

Figuur 13. Categorisering van de lange termijntrends (1990–2014)
van broedvogels van het boerenland in provincie Groningen en in
Nederland.

Roodborsttapuit

Groningen
Nederland

In de tweede helft van de periode 1990–2014, van 2005
t/m 2014, verandert de trend voor sommige soorten
enigszins, maar het algemene beeld blijft grotendeels
hetzelfde (Figuur 16). In deze tweede tijdsperiode deden krakeend, knobbelzwaan wintertaling, zomertaling,
kwartel, watersnip en veldleeuwerik het beter in Groningen dan in de rest van Nederland. In tegenstelling tot
de rest van Nederland, laat de trend van de veldleeuwerik in Groningen na 2005 een matige toename zien.
Echter, de plotselinge toename in Groningen lijkt eerder
het resultaat van telpunten gelegen buiten het agrarisch
gebied omdat veldleeuweriken niet zijn toegenomen in
de graslanden en de trend in akkergebied hooguit een
lichte toename laat zien. De trends van zomertaling,
wintertaling en watersnip worden sterk beïnvloed door
een klein aantal telpunten in NNN-gebieden met een
weidevogeldoelstelling, in de Oostpolder en Onnerpolder en de hieraan grenzende zomerpolders.

Aantalsverandering 2005-2014

Allereest wordt een beeld geschetst van typische boerenlandvogels in Groningen en wordenmaantalsveranderingen vergeleken met die in heel Nederland. Gegevens die zijn gebruikt voor de lange termijntrends zijn
afkomstig uit het NEM en gebaseerd op het broedvogelmonitoring-project (BMP). Bij de lange termijntrends
wordt geen onderscheid gemaakt tussen agrarisch gebied en daarbuiten (zoals kwelders en natuurgebieden),
dus trends van soorten die ook in significante aantallen
buiten het agrarisch gebied voorkomen kunnen een vertekend beeld opleveren. Dit geldt bijv. voor scholekster,
roodborsttapuit, veldleeuwerik en graspieper, en trends
van deze soorten worden dus ook beïnvloed door aantalsveranderingen gemeten op telpunten buiten agrarisch gebied, zoals kwelder en natuurgebieden, wat een
vertekend beeld op kan leveren van de toestand in het
agrarisch gebied. Ook wordt in de lange termijntrends
geen onderscheid gemaakt tussen open akker of open
grasland, dus van soorten die in beide habitats broeden – zoals kievit, veldleeuwerik en graspieper– zijn
effecten van landbouw en natuurmaatregelen daardoor
moeilijk aan te wijzen.

mogelijk ook kwartelkoning. De Veranderingen aantal
broedparen vanaf 1990 sterkst afgenomen soort in Nederland sinds 1990 is de patrijs, en deze trend was in
Groningen niet beter. In Nederland zijn er 12 soorten
met een matige afname, tegen 10 in Groningen, en er
namen in Nederland zes soorten toe in aantal, tegen vijf
in Groningen (Figuur 13).

Aantalsverandering 2005-2014

2.2.1.2 Aantalsontwikkeling van boerenlandvogels

Langetermijntrends vanaf 1990, van vogels van het
boerenland, laten zien dat een aantal soorten van Open
Grasland (krakeend, knobbelzwaan, kwartel, watersnip
en roodborsttapuit) het relatief goed doen in Groningen.
Vaak is dit echter het effect van de aantrekkende kracht
van niet-agrarisch, natuurlijk beheerd gebied. Kwartelkoning, tureluur en gele kwikstaart nemen in Groningen
sterker af dan in Nederland als geheel. Het algemene
beeld is dat kritische soorten van het boerenland in Groningen, net als in de rest van Nederland (en Europa),
sterk in aantal zijn afgenomen. Aantalsveranderingen
broedparen (vanaf 2005)

Doelsoorten open grasland
Soort
knobbelzwaan
krakeend
wulp
roodborsttapuit
slobeend
zomertaling
graspieper
wintertaling
kwartel
visdief
kuifeend
wilde eend
scholekster
kievit
watersnip
grutto
tureluur
veldleeuwerik
gele kwikstaart
patrijs
kemphaan
velduil
paapje

+

Kritische
soort
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Trend
1987–2014
toename
toename
toename
toename
stabiel
stabiel
stabiel
onzeker
onzeker
onzeker
afname
afname
afname
afname
afname
afname
afname
afname
afname
ontbreekt
ontbreekt
ontbreekt
ontbreekt

Figuur 15. Aantalstrend van aantal broedparen van de kievit in
Groningen en in Nederland tussen 1990 en 2014. Aantallenzijn weergegeven als een index (1990 = 100; bron: Sovon, CBS, NEM).
19

Voor de beleidsperiode 2012–2015 zijn trends berekend op basis van de gegevens uit het omvangrijke
MAS-meetnet. In de periode zijn de meeste trends minder duidelijk dan over de periode waarover de lange termijntrend is gebaseerd (Figuur 17). Wel zijn de trends
voor knobbelzwaan en krakeend significant positief en
die van wilde eend en scholekster negatief, maar voor
andere soorten is er geen zichtbare overeenkomst met
lange termijntrends, in de meeste gevallen doordat de
periode te kort is om een betrouwbare trend uit te rekenen. De trend van de graspieper in recente jaren wijkt af
van de lange termijntrend: de soort neemt af, terwijl die
op de lange termijn stabiel is.
Aantalsverandering weidevogels 2012‐2015

knobbelzwaan
kuifeend
wintertaling
zomertaling
slobeend
krakeend
wilde eend
kwartel
patrijs
scholekster
kievit
wulp
grutto
kemphaan
tureluur
watersnip
visdief
velduil
veldleeuwerik
paapje
roodborsttapuit
gele kwikstaart
graspieper

‐60%

x

x
x
x

ten nemen alleen de knobbelzwaan en de krakeend toe
in hun verspreiding. Deze twee soorten nemen ook in
aantal toe (Figuur 17). Van twaalf soorten verandert de
verspreiding niet, terwijl scholekster, tureluur en grutto
op steeds minder plekken worden gezien.
Het aantal tureluurs neemt juist wel enigszins toe in
aantal: deze soort trekt zich blijkbaar terug op een afnemend aantal locaties waar hij in relatief hoge aantallen
voorkomt.
Verspreiding weidevogels open graslanden (2015)
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2.2.2.3 Aantalsveranderingen in zoekgebieden,
clusters en NNN
Provincie Groningen heeft een aantal zoekgebieden
aangewezen waarbinnen boeren natuurmaatregelen
kunnen inzetten (Figuur 20). Deze gebieden hebben
een vrij grote omvang en om middelen zo efficiënt en
effectief mogelijk in te zetten, zijn natuurmaatregelen
verder geconcentreerd in zogenaamde clusters. Het
concentreren van maatregelen is belangrijk omdat dit
de beste kansen oplevert voor behoud en herstel van
populaties: er wordt een groter deel van de populatie
bereikt en de kans is groter dat de populaties ter plekke
zich kunnen ontwikkelen tot een bronpopulatie (Bos et
al. 2010). Dit beleid is vastgelegd in de provinciale nota
‘Meer Doen in Minder Gebieden’ (Provincie Groningen
2008). Daarnaast zijn er ook gebieden die deel uitmaken van het NNN met een weidevogeldoelstelling.

Veldleeuwerik. Foto: Rein Hofman.

100%

Dichtheid binnen en buiten NNN

Verspreiding (% van telpunten)

60%

Aantalsverandering (% per jaar)

Figuur 17. De jaarlijkse aantalsverandering in procenten van weidevogels in provincie Groningen tussen 2012 en 2015.
X: ontbrekende data, groen: statistisch significante toename, rood:
significante afname, grijs: niet significante verandering.
(bron: Meetnet Agrarische Soorten (MAS) Provincie Groningen).

2.2.2.2 Veranderingen in ruimtelijke verspreiding
Afgezien van de trends in aantallen is een andere belangrijke variabele de ruimtelijk verspreiding van soorten. Vogels kunnen dermate34 toe- of afnemen (bijv. doordat het habitat verandert) dat ze nieuw verschijnen dan
wel verdwijnen van bepaalde plekken. In theorie kan
een soort lokaal in aantal toenemen terwijl hij op andere
plekken verdwijnt; de aantalstrend kan dan gemiddeld
genomen stabiel of zelfs positief zijn terwijl de verspreiding kleiner wordt. In het broedseizoen van 2015 waren
wilde eend, scholekster, kievit, tureluur en grutto de
meest wijdverbreide soorten in het agrarisch grasland
(Figuur 18; gebaseerd op MAS-meetnet); bijv. de wilde
eend komt 69% van de 187 telpunten voor. Drie kritische
doelsoorten, nl. grutto, veldleeuwerik en watersnip, komen voor op, respectievelijk, 42%, 16% en 5% van de
telpunten. De verandering in de verspreiding van broedvogels tussen 2012 en 2015 is weergegeven in Figuur
19. Hiervoor is uitgerekend wat de verandering is in het
aantal telpunten waar de vogels zijn waargenomen (ongeacht het aantal vogels). Van de 23 weidevogelsoor20

kemphaan – komen niet of niet meer broedend voor in
het NNN; aantallen van deze soorten zijn overal in Nederland sterk achteruit gegaan: velduil en paapje komen
tegenwoordig alleen nog sporadisch voor als broedvogel, en patrijs en kemphaan zijn als broedvogel uit het
grasland verdwenen.

Figuur 18. Aanwezigheid van weidevogels in open graslanden (ongeacht aantal) in 2015 als percentage van het aantal MAS-telpunten
(n=193). (bron: MAS-meetnet Provincie Groningen).
Veranderingen verspreiding weidevogels (2012‐2015)
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Figuur 20. Telpunten van het broedvogelmeetnet van provincie Groningen in open grasland. Er wordt onderscheid gemaakt tussen punten die zijn toegewezen aan clusters in zoekgebieden, punten buiten
clusters in zoekgebieden, punten die liggen in het NNN met een weidevogeldoelstelling en punten gelegen buiten zoekgebieden. Begrenzing van zoekgebieden is inmiddels veranderd.
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2.2.2.4 NNN-Weidevogels
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Figuur 19. Verandering in de verspreiding van vogels van open
grasland tussen 2012 en 2015. Aantallen geven de procentuele verandering weer in het aantal telpunten waarop de vogels zijn waargenomen in 2015 t.o.v. 2012. De kleur van de balken geeft een indicatie
van de classificatie van de trend (groen: significant toename, okergeel: stabiel, rood: significante afname, grijs: onzeker).
(bron: MAS-meetnet Provincie Groningen).

De gebieden die tot het NNN behoren en een weidevogeldoelstelling hebben, hebben vaak hogere dichtheden aan weidevogels. Negen van de 23 soorten hebben
hogere dichtheden in NNN-gebieden dan in graslanden
erbuiten (Figuur 21). Wulpen, watersnippen en wintertalingen worden zelfs alleen binnen het NNN geteld, en
dit geldt ook voor vrijwel alle zomertalingen. Er zijn geen
vogelsoorten die hogere dichtheden hebben in graslanden buiten het NNN. Vijf soorten hebben een relatief
hoge dichtheid binnen en buiten de NNN, dit betreft kievit, wilde eend, scholekster, grutto en tureluur. De graspieper bereikt alleen binnen NNN middelbare dichtheden. Vier (kritische) soorten – velduil, patrijs, paapje en
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Figuur 21. De dichtheid van aantal broedparen per telpunt in open
grasland in gebieden die wel of niet deel uitmaken van het NNN met
een weidevogeldoelstelling. (bron: MAS-meetnet Provincie Groningen). *statistisch significant verschil (P < 0.05).

Het aandeel van de populaties dat in NNN broedt varieert sterk tussen soorten, maar is over het geheel genomen zeer hoog binnen de NNN (Figuur 22). Rekening
houdend met het oppervlakte van de NNN-gebieden in
de analyse, wijst een populatieaandeel van boven 18%
in NNN op een onevenredig hoog aantal in NNN. Op
deze manier bekeken komt alleen scholekster in lagere

21

dichtheden voor binnen NNN dan in het open grasland
daarbuiten. In het open grasland werden wulp, watersnip en wintertaling alleen binnen de NNN aangetroffen, terwijl 30% van de gruttopopulatie er aanwezig is,
47% van de veldleeuwerikenpopulatie en 79% van de
roodborsttapuiten. Vergelijken we het populatieaandeel
in NNN in 2015 met die van 2012 dan zijn er weinig
veranderingen opgetreden, behalve dat watersnip en
roodborsttapuit eerder ook deels buiten het NNN werden aangetroffen en dat de zomertaling een lichte verschuiving laat zien naar een kleiner aandeel in het NNN.

Populatieaandeel in NNN
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2.2.2.6 Aantalstrends in zoekgebieden en
beheerclusters
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Figuur 23. Relatieve jaarlijkse aantalsverandering van soorten van
het Open Grasland in de periode 2012–2015, onderverdeeld naar de
strata NNN-Weidevogels en het open grasland buiten de zoekgebieden. Van niet getoonde soorten kon geen verschil in beheertypen worden getoetst. *statistisch significant verschil tussen NNN en grasland
buiten zoekgebieden. (bron: MAS-meetnet Provincie Groningen).
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Figuur 22. Populatie-aandeel van weidevogels in NNN in 2015 in procenten (kwalificatie naar rato oppervlakte NNN van open graslandareaal = 18%). Groen: relatief meer in NNN dan buiten NNN, geel:
evenredig aandeel in NNN, rood: relatief minder in NNN. (bron:
MAS-meetnet Provincie Groningen).
* = kritische soort.

Veel broedvogelsoorten hebben een gunstige ontwikkeling van hun verspreiding in het NNN: 14 van de 23
soorten hebben gemiddeld een sterker groeiende of
minder sterk krimpende verspreiding binnen het NNN
vergeleken met erbuiten, hoewel verschillen soms klein
zijn (Figuur 24). Zowel wat betreft de veranderingen in
aantal en in verspreiding is het beeld binnen het NNN
beter dan erbuiten; dit geldt ook voor de meeste kritische weidevogels.
Veranderingen in verspreiding weidevogels NNN (2012‐2015)
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Figuur 26. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering van de knobbelzwaan in de telpunten in open graslandgebieden waar de soort in de
periode 2012–2015 is waargenomen.
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Figuur 25. Relatieve jaarlijkse aantalsverandering van weidevogels
in de periode 2012–2015, binnen en buiten de zoekgebieden en beheerclusters in Open Grasland. Van niet getoonde soorten kon geen
verschil in beheertypen worden getoetst vanwege te kleine aantallen.
(bron: MAS-meetnet Provincie Groningen).
*statistisch significante verschillen tussen strata.
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Het aantalsverloop van broedvogels in Open Grasland
tussen 2012 en 2015 verschilt voor de meeste soorten
niet significant tussen de NNN-gebieden en het reguliere agrarisch gebied buiten de zoekgebieden (Figuur
23): alleen kievit en wulp zijn enigszins toegenomen
in NNN-gebieden, terwijl aantallen afnemen buiten de
NNN. De grutto is overal achteruit gegaan, alleen minder hard in de NNN. Alleen de tureluur heeft het minder
goed gedaan binnen NNN dan daarbuiten, de reden is
onduidelijk. Voor andere soorten zijn soms grote verschillen tussen gebieden binnen en buiten de NNN
gemeten, maar door het geringe aantal jaren en soms
kleine aantal waarnemingen van deze soorten zijn verschillen vaak niet statistisch hard te maken, wat betekent dat het patroon ook door toeval kan zijn ontstaan.

Jaarlijkse trend weidevogels 2012‐2015
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2.2.2.5 Aantalstrends binnen en buiten NNN

Het aantalsverloop van broedvogels in het Open
Grasland tussen 2012 en 2015 verschilt voor vier soorten tussen gebieden met verschillende vormen van
beheer (Figuur 25): kievit en wulp zijn toegenomen in
gebieden met geclusterd beheer, en afgenomen in het
resterend zoekgebied en daarbuiten. De grutto is in gebieden met geclusterd beheer enigszins toegenomen
maar afgenomen in alle andere gebieden, terwijl de tureluur het in beheerclusters relatief goed doet. Binnen
de zoekgebieden, buiten de beheerclusters, zijn afnemende aantallen zichtbaar, met uitzondering van krakeend en gele kwikstaart. Voor de andere soorten zijn
soms grote verschillen tussen beheersvormen gemeten, maar door het geringe aantal jaren en soms kleine
aantal waarnemingen van deze soorten zijn de verschillen niet statistisch hard te maken, wat betekent dat het
patroon ook door toeval kan zijn ontstaan.

te zien is (Figuur 30). Hetzelfde geldt voor het zuidelijke
deel van het Reitdiep, Paddepoel en Koningslaagte. De
grutto doet het relatief goed in een aantal delen van de
Winsumermeeden en in de omgeving van de Medenertilsterpolder (Figuur 31). De grootste veranderingen in
verspreiding vonden plaats bij de krakeend, knobbelzwaan, scholekster, tureluur en grutto.

velduil
patrijs
paapje
kemphaan

Figuur 27. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering van de krakeend
in de telpunten in open graslandgebieden waar de soort in de periode
2012–2015 is waargenomen.
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Figuur 24. Veranderingen in verspreiding van weidevogels binnen en
buiten het NNN-Weidevogels in de periode 2012–2015 in percentage van het aantal telpunten (n=187). Een sterke gemiddelde toe- of
afname hoeft niet te betekenen dat de verandering statistisch significant is – door het geringe aantal jaren moeten aantalsveranderingen
hebben plaatsgevonden in een groot aantal punten en moeten deze
consistent zijn om uit te sluiten dat de verschillen tussen gebieden
door toeval tot stand zijn gekomen. (bron: MAS-meetnet Provincie
Groningen).

Van de soorten die in de periode 2012–2015 in aantal
toe- of afnamen of waarvan de verspreiding veranderde, kan het van belang zijn om te weten waar veranderingen plaatsvonden. Veranderingen in de aantallen
knobbelzwanen, krakeenden en kieviten lijken niet geassocieerd met een specifiek gebied (Figuur 26, Figuur
27, Figuur 28). De scholekster neemt in het hele open
grasgebied af, met uitzondering van het Reitdiep en
aangrenzende gebieden in Middag-Humsterland (Figuur 29). De tureluur doet het plaatselijk goed in de kleigraslanden van de Winsumermeeden en bij Tinallinge,
hoewel hier op andere plaatsen ook een sterke afname

Figuur 28. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering van de kievit in
de telpunten in open graslandgebieden waar de soort in de periode
2012–2015 is waargenomen.
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Figuur 29. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering van de scholekster in de telpunten in open graslandgebieden waar de soort in de
periode 2012–2015 is waargenomen.

namen toe, en wilde eend, scholekster en graspieper
namen af (Tabel 3). Wilde eend, scholekster, kievit,
tureluur en grutto zijn de wijdst verbreide broedvogelsoorten in Open Grasland. Van 23 weidevogelsoorten is
verspreiding van knobbelzwaan en krakeend significant
toegenomen. Scholekster, tureluur en grutto broeden
op steeds minder plekken. Vijftien van de 19 weidevogelsoorten hebben hogere dichtheden in NNN-gebieden dan daarbuiten. Kievit en wulp zijn in de beleidsperiode 2012–2015 toegenomen in NNN-gebieden, in
tegenstelling tot gebieden erbuiten, en de grutto nam
binnen het NNN minder sterk af dan erbuiten (Tabel 3).
Alleen de tureluur nam binnen NNN meer af dan erbuiten. De veranderingen in de verspreiding is voor de
meeste soorten gunstiger binnen NNN dan erbuiten. In
de periode 2012–2015, hebben kievit, wulp, grutto en
tureluur het aantoonbaar beter gedaan in beheerclusters dan daarbuiten.
Tabel 3. Trends van weidevogels in de periode 2012–2015, en verschillen in trends tussen gebieden met verschillend beheer. Onderscheid is gemaakt tussen gebieden buiten zoekgebieden (gangbare
landbouw), in zoekgebieden, in beheerclusters binnen zoekgebieden
en NNN met weidevogeldoelstelling. ‘◦’ betekent geen statistisch significant verschil tussen subgebieden, ‘-‘: afname, ‘+’: toename, ‘++’:
sterke toename. In sommige gevallen kunnen verschillen tussen subgebieden niet worden getoetst.
Algehele trend

Figuur 30. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering van de tureluur
in de telpunten in open graslandgebieden waar de soort in de periode
2012–2015 is waargenomen.
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Een groot deel van Groningen bestaat uit akkerbouwland, waar vooral wintertarwe, aardappelen, koolzaad
en suikerbieten wordt geteeld. Akkervogels staan zowel nationaal als internationaal sterk onder druk, door
vergaande intensivering van de landbouw. Een aantal vogelsoorten zijn in hoge mate afhankelijk van dit
landschap, voor voedsel en broedgelegenheid. Gele
kwikstaarten en kwartels, bijvoorbeeld, broeden in de
tarwevelden, blauwborsten in koolzaadvelden, kieviten
en scholeksters op aardappel- en maïspercelen, en patrijzen in ruige vegetatie langs randen van percelen, of
midden in graanpercelen. Sommige akkervogelsoorten
overwinteren in Afrika: kwartelkoning, kwartel, grauwe
kiekendief en gele kwikstaart. Anderen overwinteren op
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Figuur 32. Jaarlijkse populatieverandering in de periode 2012–2015
van doelsoorten van open akkerland in de provincie Groningen.
Gekleurde staven geven aan dat de trend statistisch significant is.

2.2.3.2 Regionale verschillen

Scholekster broedend in pas ingezaaide akkerrand. Foto: Ben Koks.

Voor het Open Akkerland zijn 20 typische broedvogelsoorten aangewezen, waarvan 12 doelsoorten (zie Tabel 1). Er zijn geen lange termijntrends beschikbaar van
de aantallen vogels in het akkergebied (alleen van het
gehele agrarische gebied; zie §4.2.1). De trends over de
beleidsperiode 2012–2105 zijn voor drie soorten significant positief (Figuur 32). De meerkoet neemt het sterkst
toe, met 27% per jaar. Deze soort is echter niet specifiek
gebonden aan akkerbouwgebied. De blauwborst neemt
met 18% per jaar ook sterk toe, wat de landelijke trend
volgt. De geelgors neemt toe met 4% per jaar. Rietzanger en Rietgors zijn gemiddeld ook toegenomen, maar
de toename was niet statistisch significant. Ook zijn er
soorten die in aantal afnemen: de scholekster neemt af
met 9% per jaar en de kievit met 4% per jaar. De patrijs
laat gemiddeld genomen ook een afname zien, maar
deze is niet significant. Voor patrijs en kwartel geldt
dat zij soortgericht gemonitord moeten worden om een
betrouwbaar beeld te krijgen van hun voorkomen. Het
aantal broedparen veldleeuwerik en gele kwikstaart in
open akkers is in de periode 2012–2015 stabiel gebleven. Gezien over een langere periode, vanaf 2009, is
de gele kwikstaart wel in aantal afgenomen, terwijl de
veldleeuwerik vanaf 2009 een stabiele tot licht stijgende
trend laat zien. Niet alle doelsoorten kunnen betrouwbaar worden gemonitord in het MAS-meetnet, en voor
een aantal van deze soorten wordt een soortgerichte
monitoring uitgevoerd (patrijs, kwartelkoning, grauwe en
blauwe kiekendief). Afgezien van enkele sporadische
gevallen, komt de grauwe gors niet meer als broedvogel
voor in Groningen.

Aantalsveranderingen zijn niet voor alle soorten hetzelfde in de verschillende Groningse regio’s (Figuur
11). We maken bij de trendanalyses van akkervogels
onderscheid tussen de regio’s zand (Veenkoloniën en
Westerwolde), klei (Noord-Groningen) en zware klei
(Oldambt; Figuur 33).
De toename van de kwartel vond duidelijk sterker plaats
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op het zand. Aantalsveranderingen
bij blauwborst en
mogelijk ook in rietzanger waren ook duidelijk regionaal,
met toenames op zware klei (Oldambt) en zand (Veenkoloniën). De rietgors daarentegen nam enigszins af op
kleigrond (Noord-Groningen) en toe op zand.
Aantalsveranderingen akkervogels per regio (2012‐2015)
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In de periode 1987–2014, namen in Open Grasland vier
soorten toe in aantal, waaronder één doelsoort (wulp),
en namen negen soorten af, waaronder zeven doelsoorten (o.a. kritische soorten watersnip, grutto, tureluur,
veldleeuwerik en gele kwikstaart). In de beleidsperiode
2012–2015 waren aantalsveranderingen aantoonbaar
in zes soorten: knobbelzwaan, krakeend en tureluur
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2.2.2.8 Conclusie
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Figuur 31. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering van de grutto in
de telpunten in open graslandgebieden waar de soort in de periode
2012–2015 is waargenomen.
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kortere afstand (blauwe kiekendief, kievit, veldleeuwerik), of blijven aanwezig in de wijdere omgeving (geelgors). De patrijs is de enige soort die jaarrond op min
of meer dezelfde plek blijft. Trends van akkervogels in
aantal en verspreiding zijn geanalyseerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gebieden waar natuurmaatregelen aanwezig zijn (zoekgebieden, waarbinnen
maatregelen liggen in beheerclusters), en regulier agrarisch gebied.
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Figuur 33. Relatieve jaarlijkse aantalsverandering van soorten van het
Open Akkerland in de periode 2012–2015, onderverdeeld in verschillende regio’s in de provincie Groningen. * significante verschillen tussen strata, X: onvoldoende aantallen of ontbreekt. Bron: MAS-meetnet.

2.2.3.3 Aantalsveranderingen in zoekgebieden en
beheerclusters
Net als in het open grasland heeft provincie Groningen
ook in het open akkerbouwgebied zoekgebieden aangewezen (Figuur 34). De inzet van natuurmaatregelen
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is ook hier geconcentreerd in beheerclusters om zoveel
mogelijk effect te verkrijgen met de beperkt beschikbare
middelen (Provincie Groningen 2008). We verwachten
dat de beheerclusters een positief effect hebben op het
aantalsverloop van doelsoorten van het open akkergebied (Tabel 1).

2.2.3.4 Dichtheid in beheerclusters
Omdat de beheermaatregelen zijn geconcentreerd binnen beheerclusters, verwachten we dat de dichtheid
van broedparen van verschillende soorten daar hoger is
dan buiten beheerclusters. Op de schaal van de provincie Groningen is dat in 50% van de onderzochte soorten het geval, maar alleen voor de rietgors geldt dat dit
Dichtheid
soorten binnen/buiten
clusters
verschil significant
is (Figuur
36).
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Veldleeuwerik foeragerend in berm. Foto: Ben Koks.
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Figuur 36. Dichtheid van soorten weergegeven als jaarlijks gemiddelde van het aantal getelde broedparen per telpunt in de periode
2012–2015, onderverdeeld in telpunten gelegen in beheerclusters en
daarbuiten. *statistisch significant verschil. Bron: MAS-meetnet.

2.2.3.5 Veranderingen in ruimtelijke verspreiding
Figuur 34. Telpunten van het MAS-broedvogelmeetnet van Provincie Groningen en Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief in open
akkergebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen punten die zijn
toegewezen aan clusters in zoekgebieden, punten buiten clusters in
zoekgebieden en punten gelegen buiten zoekgebieden. De zoekgebieden hebben inmiddels een andere begrenzing.

Alleen de geelgors neemt aantoonbaar meer toe binnen zoekgebieden en binnen beheerclusters dan in het
reguliere akkerbouwgebied: de jaarlijkse toename is er
10% hoger (Figuur 35). Voor alle andere soorten zijn
verschillen in trends binnen en buiten zoekgebieden te
klein of de aantallen te variabel om significante verschillen aan te tonen.
Aantalveranderingen binnen en buiten zoekgebieden (2012‐2015)
regulier=0

kwartel
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Figuur 40. Geografische veranderingen in het aantal broedparen van
de veldleeuwerik in telpunten in open akkergebied waar de soort in de
periode 2012–2015 is waargenomen (bron: MAS-meetnet).
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Figuur 35. Relatieve jaarlijkse aantalsverandering van soorten van
het Open Akkerland in de periode 2012–2015, onderverdeeld naar
telpunten in zoekgebieden, in beheerclusters binnen zoekgebieden,
en buiten zoekgebieden (reguliere landbouw). Aantalsveranderingen
zijn als relatieve verschillen weergegeven, waarbij die in regulier akkergebied op 0% zijn gesteld, en verschillen tussen regio’s zijn verdisconteerd in de analyse. *statistische significante verschillen tussen
strata, X: onvoldoende aantallen of ontbreekt. Bron: MAS-meetnet.
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Figuur 39. Geografische veranderingen in het aantal broedparen van
de kievit in telpunten in open akkergebied waar de soort in de periode
2012–2015 is waargenomen (bron: MAS-meetnet).
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X

patrijs

Afgezien van verschillen in aantalstrends kunnen ook
trends in de verspreiding verschillen tussen beheerclusters, zoekgebieden en regulier akkerbouwgebied. Dit is
onderzocht door veranderingen in de percentages van
het aantal telpunten waarop soorten aan- of afwezig zijn
te berekenen (Figuur 37). Soorten die tussen 2012 en
2015 in meer of meerdere mate in presentie zijn toegenomen zijn kwartel, meerkoet, veldleeuwerik, blauwborst, gele kwikstaart, geelgors en rietgors (Figuur 37).
Een afname in presentie is waarneembaar bij scholekster en kievit en in geringe mate bij de patrijs.
Presentie van de graspieper is nagenoeg onveranderd.
binnen cluster

De ruimtelijke variatie in aantallen is in beeld gebracht
door de gemiddelde jaarlijkse aantalsveranderingen per
telpunt op een kaart weer te geven. Er is een tendens
zichtbaar dat op de noordelijke klei de afname van het
aantal broedparen van de scholekster sterker is dan in
de rest van de provincie (Figuur 38). Zoals ook uit de
analyse blijkt, is het aantal broedparen van de kievit in
het akkerland overal ongeveer evenveel afgenomen
(Figuur 39). Het aantal broedparen veldleeuwerik laat
nauwelijks regionale veranderingen zien (Figuur 40). De
blauwborst neemt het meest toe in het Oldambt en de
Veenkoloniën (Figuur 41). Gele kwikstaarten blijven gemiddeld genomen stabiel gedurende deze jaren, hoewel
er een tendens is dat aantallen toenemen (Figuur 42).
De toename van de geelgors vindt voornamelijk plaats
in de Veenkoloniën (Figuur 44).
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Figuur 37. Het aantal telpunten waar soorten als broedvogel geheel
zijn verdwenen, nieuw verschenen of onveranderd afof aanwezig zijn
gebleven in de periode 2012–2015. Bron: MAS-meetnet.

Figuur 38. Geografische veranderingen in het aantal broedparen van
de scholekster in telpunten in open akkergebied waar de soort in de
periode 2012–2015 is waargenomen (bron: MAS-meetnet).
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aantal broedparen grauwe kiekendief 1975‐ 2016

scholekster lijkt op de noordelijke klei sterker af te nemen dan elders, en de blauwborst neemt het meest toe
op de noordelijke klei en in de veenkoloniën.
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De grauwe kiekendief is een elegante roofvogel die Europese bescherming geniet en in Nederland op de Rode
Lijst staat. De afgelopen tien jaren broedde meer dan
80% van de Nederlandse populatie grauwe kiekendieven in Groningen.
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Figuur 45. Verloop van het aantal broedparen van de grauwe kiekendief in Nederlands en subgebieden in Nederland van 1975 t/m 2016.
10 Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief.
Bron:
0

2.2.4.2
1975 Verspreiding
1980
1985

Figuur 41. Geografische veranderingen in het aantal broedparen van
de blauwborst in telpunten in open akkergebied waar de soort in de
periode 2012–2015 is waargenomen (bron: MAS-meetnet).

Wadden

aantal broedparen grauwe kiekendief 1975‐ 2016

7050

Aantal boredparen

2.2.4

Flevoland

1990

1995

2000

2005

2010

Vrijwel alle nesten liggen in de akkergebieden op zware
klei (Oldambt, Oost-Groningen) en klei (Noord-Groningen). Van 2013 tot en met 2016 werd er voornamelijk in
landbouwgewassen genesteld (Figuur 46). Met uitzondering van 2013 toen er drie nesten in (semi-)natuurlijk
habitat bestaande uit rietgrasland werden gevonden,
waarvan twee in het Lauwersmeergebied.

Figuur 43. Geografische veranderingen in het aantal broedparen van
de graspieper in telpunten in open akkergebied waar de soort in de
periode 2012–2015 is waargenomen (bron: MAS-meetnet).

Mannetje grauwe kiekendief. Foto: Gerhard Bakker.

Figuur 46. Verdeling van gewassen waarin grauwe kiekendieven nestelden in Groningen in de jaren 2008–2016.

2.2.4.1.1 Trend

Figuur 42. Geografische veranderingen in het aantal broedparen van
de gele kwikstaart in telpunten in open akkergebied waar de soort in
de periode 2012–2015 is waargenomen (bron: MAS-meetnet).

Figuur 44. Geografische veranderingen in het aantal broedparen van
de geelgors in telpunten in open akkergebied waar de soort in de periode 2012–2015 is waargenomen (bron: MAS-meetnet).

2.2.3.6 Conclusies
Tussen 2012 en 2015 zijn meerkoet, blauwborst en
geelgors toegenomen in aantal. Scholekster en kievit
zijn achteruit gegaan. Er zijn regionale verschillen in
trends: de kwartel neemt toe op zand en af in het
Oldambt, de toename van de blauwborst blijft achter
op de noordelijke klei, terwijl de rietgors voornamelijk
toeneemt in de veenkoloniën. De enige soort die aantoonbaar sterker toeneemt binnen beheerclusters dan
daarbuiten is de geelgors. Dichtheden van de meeste
soorten zijn niet duidelijk hoger in beheerclusters. De
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Het aantal broedparen van de grauwe kiekendief in
Groningen is sinds eind jaren ‘90 sterk toegenomen,
met een hoogtepunt van 50 paren in 2011 (Figuur 45).
Met een scherpe daling naar 28 paar in 2013 komt het
gemiddeld aantal broedparen in Groningen in de afgelopen vier jaar op 33 paar uit. De jaren 2014 en 2015
zijn goede jaren te noemen, omdat het gemiddeld aantal jongen dat uitvloog hoger lag dan in de voorgaande
Figuur 46. Verdeling van gewassen waarin grauwe kiekendieven nestelden in Groningen in de jaren 2008–201
Figuur 46. Verdeling van gewassen waarin grauwe kiekendieven
jaren. In 2014 en in 2015 was dit gemiddeld 2.6 jongen nestelden in Groningen in de jaren 2008–2016.
per paar. In 2011 was het gemiddelde 1.7 jong per paar
en voor 2012 en 2013 was dit maar 1.0 jong per paar. In de eerste jaren na vestiging in de beginjaren ‘90 –
Voor 2016 ligt het aantal broedparen gelijk met 2015 (34) dankzij een grote oppervlakte braakliggende akkers –
maar is het broedsucces met 1.1 jong per paar slecht te broedden de grauwe kiekendieven vooral in het noordenoemen. Voor het op peil houden van de populatie is lijk deel van het Oldambt, ten noorden van Oostwold en
een broedsucces van minimaal 1.7 jongen per paar no- Finsterwolde, en in het gebied ten oosten van Winschodig. De schommeling in het broedsucces en het aantal ten (Figuur 47).
broedparen van de grauwe kiekendief wordt voorname- Vanaf 1993 zijn er structureel ook broedparen in het
lijk bepaald door goede en slechte veldmuizenjaren.
westelijk deel van het Oldambt, ten zuidoosten van Delf63
zijl, en rond Scheemda en Meeden te vinden. Tot en met
2014 was het gebied ten oosten van Winschoten een
belangrijk kerngebied voor broedende grauwe kiekendieven. Daar is vanaf 2015 verandering in gekomen. De
broedparen concentreren zich sindsdien meer en meer
boven de A7 en in het noordelijke deel van het Oldambt.
De verschuiving in broedlocaties zou een effect kunnen
zijn van het toenemende graslandareaal in het gebied
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ten oosten van Winschoten. Om succesvol te broeden
zijn de kiekendieven vooral afhankelijk van veldmuizen.
De aanwezigheid van vogelakkers, braakpercelen of
brede faunaranden, waar grote aantallen veldmuizen
voorkomen, is daarom cruciaal (Wiersma et al. 2014).
Onderzoek met behulp van satellietzenders en gps-loggers laat zien dat grauwe kiekendieven dankbaar gebruik maken van natuurmaatregelen in het agrarisch
gebied: zij jagen meer in gebieden met veel natuurmaatregelen. Waarschijnlijk heeft de natuurbraak een
positief effect op het aantal muizen en zangvogels in
omliggende gewassen en gras, en heeft het hierdoor
een indirect positief effect op de voedselbeschikbaarheid van grauwe kiekendieven en andere muizeneters.

habitat gelden. Ook bruine kiekendieven broeden meer
en meer in landbouwgewassen zoals luzerne, koolzaad,
wintergerst en wintertarwe.

Vrouwtje blauwe kiekendief brengt nestmateriaal naar reeds
beschermd nest in tarweperceel. Foto: Thijs Glastra.

In De Toestand van 2010 werd de blauwe kiekendief als
broedvogel in de Groninger akkers een mogelijke blijvende nieuwkomer genoemd. Hoewel nog in lage aantallen, is de soort inderdaad een blijvende broedvogel in
de akkers van Groningen geworden (Tabel 4). De eerste
broedpoging van de blauwe kiekendief in Groninger akkerland was in 2009 in een tarweakker nabij het Lauwersmeer. Het mannetje was afkomstig van Texel (geboren
in 2007). Sinds 2010 broeden de blauwe kiekendieven
jaarlijks in de tarweakkers van het Oldambt. In 2014 hing
er ook een paar in de omgeving van het Lauwersmeer
rond, en is er een (mislukte) broedpoging nabij Bedum
vastgesteld. De aantallen broedparen wisselen van jaar
tot jaar. Net als bij grauwe kiekendieven wordt dit mede
bepaald door goede en slechte (veld)muizenjaren. Het
aantal broedparen in provincie Groningen komt, gerekend vanaf 2009 en tot en met 2016, uit op een gemiddelde van 3.8 broedparen per jaar.
Tabel 4. Aantal broedparen van de blauwe kiekendief in Groningen.
Figuur 47. Ligging van nesten van grauwe kiekendieven in provincie
Groningen in de jaren 2013–2016. Nestlocaties zijn weergegeven op
het niveau van kilometerhokken.

Vanaf 1990 hebben af en toe ook paartjes op het Hogeland in Noord-Groningen gebroed. Sinds 2006 is dat
structureel geworden. Vanaf 2007 broedt gemiddeld
20% van de Groninger paartjes op het Hogeland. Het
militaire oefenterrein De Marnewaard en de kwelders
vervullen voor Noord- Groningen een belangrijke rol als
foerageergebied.

Jaar 		

Aantal broedparen

2009 		1
2010 		3
2011 		5
2012 		3
2013 		2
2014 		6
2015 		3
2016 		4

2.2.4.4 Velduil
De velduil wordt in provincie Groningen jaarlijks als
broedvogel aangetroffen (Wiersma et al. 2014).
Vanwege zijn onopvallende gedrag is de soort moeilijk
te monitoren, en zijn we afhankelijk van meldingen uit
verschillende bronnen. Velduilen maken deels gebruik
van hetzelfde habitat als grauwe en blauwe kiekendieven en het intensieve veldwerk van Werkgroep Grauwe
Kiekendief aan de kiekendieven levert daarom een redelijk compleet beeld op van broedverdachte velduilen in
Groningen. Het aantal broedparen varieert waarschijnlijk zo tussen drie en vijf paren, die broeden op kwelders
en in akkers. Samen met Noord-Holland en Friesland,
waar velduilen voornamelijk op de eilanden broeden,
herbergt provincie Groningen daarmee een belangrijk
deel van de Nederlandse populatie. Sinds 1993 broeden velduilen ook in akkers in Oost-Groningen (Koks &
van Scharenburg 1997, en met name in de zoekgebieden. Langs de Groninger noordkust worden de velduilen aangetrokken door de landaanwinningswerken en
kwelders. In het open akkergebied broeden de velduilen
vooral in meerjarige braakprecelen, in brede faunaranden en in grote wintergraanpercelen. Een belangrijke
prooi voor velduilen is de veldmuis, maar de soort heeft
goede alternatieven nodig, zoals zangvogels.
2.2.5

Patrijs

In de provincie Groningen is het voorkomen van patrijzen sterk verbonden met het veenkoloniale gebied
en de zandgronden van Westerwolde (Wiersma et al.
2014). Dit gebied met een totale oppervlakte van 50.000
hectare, strekt zich uit van Hoogezand-Sappemeer tot
aan de Duitse grens bij Bellingwolde en in zuidwaartse
richting tot aan Munnekemoer bij Ter Apel. Het aantal
broedparen in dit deel van de provincie is op basis van
het Meetnet Agrarische Soorten geschat op 70 tot 100
broedparen.
Door de verborgen levenswijze van de patrijs is het aannemelijk dat waarnemingen van de soort in standaardmonitoringsprogramma’s zoals het Broedvogel Monitoringsproject (BMP) of het Meetnet Agrarische Soorten
(MAS) onderbelicht blijven. Om een nauwkeuriger beeld
van de verspreiding van de patrijs in de provincie Groningen te krijgen, zijn daarom avondtellingen langs vaste routes uitgevoerd waarbij het geluid van de patrijs
werd afgespeeld. Territoriale vogels reageren op het afspelen van het geluid van roepende mannetjes, wat de
trefkans een factor drie tot vijf hoger maakt dan andere
monitoringmethodes (Schoppers 1996).

2.2.4.3 Blauwe Kiekendief
De open akkergebieden van Groningen hebben de laatste jaren ook aan betekenis gewonnen als broedgebied
voor de velduil en blauwe kiekendief, soorten voor wie
niet meer alleen de duinen als belangrijkste broed30
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2.3 LANDSCHAP
2.3.1 Openheid
Het Hogeland en het Oldambt hebben samen met de
Waddenkust een zeer grootschalige openheid dat als
landschap zeer waardevol is voor Nederland. Hier behoren duisternis, vergezichten en stilte tot de kwaliteiten
van het gebied. Deze kenmerkende openheid is opgenomen in de Omgevingsverordening, die voorschrijft
dat bestemmingsplannen regels moeten bevatten ter
bescherming van de landschappelijke openheid.
Binnen de grootschalig open gebieden is het beleid
gericht op het behoud van de openheid. Echter, door
uitbreiding en uitplaatsing van agrarische bedrijven uit
bijvoorbeeld gebied voor het Natuur Netwerk Nederland, raakt de open ruimte verdicht. Dit geldt ook voor
de gevolgen van de energietransitie: windturbines die
geplaatst (gaan) worden hebben een grote impact op de
openheid van het landschap.

Figuur 49. Waargenomen patrijzen in het voorjaar van 2015 ten opzichte van de ligging van akkervogelkerngebieden (zoekgebieden).
Figuur 48. Telgebieden (blauw omlijnd) en waargenomen patrijzen in
het voorjaar van 2015. Aan de telling is in totaal 170 uur besteed en
is over de alle routes een totale afstand van meer dan 600 kilometer
afgelegd. In totaal werden 68 roepende patrijzen geregistreerd. Dit
komt neer op een dichtheid van 0,24 broedparen per 100 hectare. Dit
is een factor 1,5 hoger dan uit de MAS-tellingen naar voren kwam.

Van 1 maart tot half april 2015 is door medewerkers
en vrijwilligers van Werkgroep Grauwe Kiekendief ten
oosten van Veendam tot aan de Duitse grens specifiek
naar het voorkomen van patrijzen gekeken. Verdeeld
over 86 proefvlakken met een gezamenlijke oppervlakte van 28.000 hectare is een vlakdekkende inventarisatie uitgevoerd (Figuur 48).
In het verspreidingsbeeld vallen twee gebieden met hogere dichtheden op (Figuur 49). In de eerste plaats is
een substantiële populatie aangetroffen in de polders te
oosten van Veendam. Met name Polder Hoop op Beter
komt goed uit de verf en ook Polder Pekela zuidkant herbergt nog verschillende broedparen. In het zuiden van
provincie is een verdichting in het aantal broedparen te
zien ten noordoosten van Ter Apel, tussen Laudermarke en Wessingtange. In het gebied ten noordoosten van
Musselkanaal tot aan Weende bleef het opvallend stil.
In dit deel van het Groningse akkergebied werden in het
geheel geen patrijzen opgemerkt.

In Figuur 49 is een overzicht gegeven van het voorkomen van patrijzen in relatie tot het door provincie Groningen aangewezen akkervogelkerngebieden. Van de
68 waargenomen patrijzen werden er 32 opgemerkt in
kerngebieden (47%). Toch ligt naar rato van de beschikbare oppervlakte aan kerngebieden de dichtheid er iets
hoger in vergelijking tot gangbaar boerenland namelijk
0,25 om 0,23 broedparen per 100 hectare. Uit de tellingen blijkt desalniettemin dat patrijzen geen speciale
voorkeur hebben voor kerngebieden.

Dit hoofdstuk legt sterk de nadruk op de methodiek van
het kwantificeren van de openheid. Dit heeft te maken
met de toepassing van een nieuwe rekenmethode: ViewScape. Voor onze analyse zijn de grootschalig open gebieden geografisch begrensd. Binnen deze begrenzing
is de grootschalige openheid karakteristiek. Deze gebieden, die groter zijn dan 1000 hectare, komen overeen
met de begrenzingen gebruikt in de Provinciale Omgevingsverordening. In elk gebied waar openheid geldt als
een kernkarakteristiek, zijn gebieden groter dan 1000
ha meegenomen. We hebben ook een aantal kustpolders toegevoegd, die van belang zijn voor vogels.

ViewScape gaat uit van ruimtelijke bestanden waarin het
landschap is opgedeeld in zo klein mogelijke vierkante
cellen. Elke cel wordt op basis van topografische informatie geclassificeerd als open of gesloten, door vanuit
elke cel de omringende cellen te verkennen. Hiermee
berekent ViewScape het zichtvlak, de oppervlakte, en
de langste en de kortste zichtlijn per cel. Er is gerekend
met een zichtvlak met een maximale straal van 2,2 kilometer. Tot deze afstand is gekomen door zowel de uitkomsten van het onderzoek van Weitkamp (2010) mee
te nemen waarbij tot een zichtlijn van 3500 meter is gekomen, als de afstand van 1200 meter die uit diverse
onderzoeken naar voren komt (Weitkamp 2010). Tussen deze twee afstanden is een tussenweg genomen
van 2200 meter (Meeuwsen et al. 2016). Bij de cellen
die langs de provinciale of nationale grens liggen, is tot
2,2 kilometer over de grens het zichtbare landschap berekend.
In ViewScape wordt ook rekening gehouden met het
reliëf, de waarneemhoogte, de maximale waarneemafstand, hoogte van objecten en de maximale verticale
kijkhoek. ViewScape geeft dus enkel een kwantitatieve
beoordeling van de openheid en geen waardeoordeel
over de beleving van openheid, omdat dit te subjectief
is.

2.3.1.1 Oude methode

2.3.1.3 Waarom overstap naar ViewScape

Om openheid te kwantificeren is op basis van luchtfoto’s het aantal verdichtingen per gebied vastgesteld (zie
§3.7). De begrenzingen van de grootschalig open gebieden komen overeen met die in de Provinciale Omgevingsverordening en ze worden daarom verder aangeduid als POV-gebieden.
Er is onderscheid gemaakt tussen grootschalige openheid en zeer grootschalige openheid. De eerste betreft
aaneengesloten open landschappen van meer dan 100
hectare; de tweede betreft open gebieden groter dan
1000 ha. Het aantal verdichtingen is in deze gebieden
geteld. Het gaat hierbij vooral om opgaande elementen
als bosjes en bebouwing die de openheid aantasten.
Hoe lager de dichtheidsscore, hoe opener het landschap. Vanaf 1.7 verdichtingen per 100 hectare wordt
de openheid niet meer als grootschalig ervaren.

Bij het oude model dat de provincie gebruikte, werd de
openheid per afgebakend gebied berekend.
Viewscape schat de openheid in de hele provincie.
Daarnaast was het oude model gevoelig voor fouten. Zo
was het mogelijk dat bij het kappen van een bos de geschatte verdichting toenam, omdat het bos in twee delen werd gesplitst en dus als twee bossen werd gezien,
terwijl het gebied in werkelijkheid opener werd.

2.3.1.2 Nieuwe methode
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heeft Alterra Wageningen onder andere de openheid
van Nederland in kaart gebracht. Het Planbureau voor
de Leefomgeving maakt ook gebruik van dit model.

Voor dit rapport heeft de provincie gebruik gemaakt van
‘ViewScape’, een analysemethode welke ontwikkeld is
door Alterra Wageningen. Met behulp van ViewScape

ViewScape heeft geen last van dergelijke onnauwkeurigheden en lijkt, door per cel naar de zichtbare oppervlakte te kijken, meer te stroken met de beleving van het
landschap.
Toch kunnen er ook bij ViewScape enkele kanttekeningen worden gemaakt. Aan de basis van ViewScape liggen een aantal topografische bestanden ten grondslag.
Dit zijn onder meer de Top10NL en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Wanneer er onjuistheden in deze
bestanden zitten, komen deze tot uiting in het eindresultaat. Dit was geen probleem bij het gebruik van luchtfoto’s. Een nadeel is dat ViewScape alleen door Alterra
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kan worden uitgevoerd, dus kleine veranderingen kan
de provincie niet achteraf zelf aanpassen.
En ander nadeel is dat in het landschap een onderscheid is te maken tussen zichtbelemmerende en
niet-zichtbelemmerende bomenrijen. Hoewel dit op
luchtfoto’s soms ook moeilijk is te zien, is dit verschil is
op topografische kaarten niet te maken, en daarom zijn
voor deze analyse alle bomenrijen als belemmerend
voor het ervaren van openheid beschouwd.
2.3.1.4 Vergelijking ViewScape en oude methode
Viewscape verdeelt de openheid in elf klassen. Om een
overzichtelijk beeld van de openheid in de provincie
weer te geven, hebben wij ervoor gekozen om de openheid in vijf klassen in te delen (Tabel 5).
Tabel 5. Oppervlakte in openheidsklassen voor de situatie in 2016,
gebaseerd op het Viewscape model.
Openheidsklasse

<2 ha
2 – 100 ha
100 – 500 ha
500 – 1000 ha
>1000 ha

Oppervlakte
(incl. Wadden en
Eems‐Dollard;
ha)
13.797
40.072
86.952
64.654
68.808

Oppervlakte
(incl. Wadden en
Eems‐Dollard; %)

Oppervlakte (excl.
Wadden en Eems‐
Dollard; ha)

Oppervlakte
(excl. Wadden en
Eems‐Dollard; %)

5%
15%
32%
24%
25%

13.797
40.049
86.913
63.825
11.108

6%
19%
40%
30%
5%

Er is een groot verschil zichtbaar wanneer de Wadden
en de Eems-Dollard wel of niet worden meegenomen in
de berekeningen. Wanneer ze worden meegenomen in
de openheid maken ze ongeveer 20% uit van de totale
oppervlakte in de grootste openheidklasse (zie Tabel 5).

lemaal een grotere openheid dan de niet grootschalig
open gebieden. Onder andere in het gebied tussen Middelstum en Warffum is een grote openheid aanwezig.
Tussen Haren en Meerwijck is de openheid zelfs groter
dan in sommige gebieden bestempeld als ‘grootschalig
open’.
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2.3.3

In het verkavelingspatroon weerspiegelt zich de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het patroon
hangt nauw samen met de ondergrond. Op zand, veen
of klei ontwikkelde zich een andere verkaveling. Bescherming van verkavelingspatronen is van belang om
de identiteit en samenhang in het landschap te behouden en daarmee de historie van het landschap te zichtbaar te houden.
Vanwege het bepalende karakter van verkaveling op het
landschap, zijn de karakteristieke waterlopen, wegen en
verkavelingspatronen opgenomen in de Omgevingsvisie. Op basis van de Provinciale Omgevingsverordening
schrijven wij voor dat gemeenten regels moeten hanteren voor het behoud van verkavelingsstructuren in bepaalde gebieden.

2.3.1.5 Conclusie m.b.t. verschillende methodes
Ondanks de verschillende methodes, komen bijna alle
gebieden opgenomen in de oude methode, ook in ViewScape naar voren als open gebieden, De veenkoloniën
vormen daarop een uitzondering en deze lijken minder
open. Dit heeft los van verschil in rekenmethode, ook
te maken met een daadwerkelijke afname van openheid door de jaren heen. Zoals uit de analyse van de
Toestand Natuur en Landschap uit 2014 al bleek, is de
openheid tussen 1985 en 2010 behoorlijk afgenomen.

Figuur 51. Openheid, gemeten als zichtbaar oppervlakte m.b.v. ViewScape, in 2016 in oostelijk Groningen.

2.3.1.6 Beperkingen van ViewScape
ViewScape laat zien dat kleine veranderingen een verreikend effect kunnen hebben op het landschap. Bijvoorbeeld de ontbossing bij Wagenborgen en Korengast,
heeft een effect dat zichtbaar is tot nabij Nieuw-Scheemda (2 km verderop). Ook verdichtingen hebben een effect op de berekende openheid.
2.3.2

Figuur 50. Openheid, gemeten als zichtbaar oppervlakte m.b.v. ViewScape, in 2016 in noordelijk en westelijk Groningen.

ViewScape laat zien dat de verschillen in openheid tussen een aantal gebieden minder groot zijn dan volgens
de oude methode. De gebieden die bestempeld zijn als
grootschalig open hebben volgens ViewScape niet al-

Verkavelingspatronen

2.3.3.1 Inleiding

In de Toestand Natuur & Landschap van 2014 is een
vergelijking gemaakt tussen de openheid in 1985 en
de openheid in 2010. Daaruit kwam naar voren dat de
gebieden groter dan 1000 ha, in 1985 18% van het oppervlak van de provincie uitmaakten, en in 2010 nog 5%
van het oppervlak bedekten.
De oppervlakte die bedekt wordt door gebieden tussen
de 100 en de 1000 ha is gedaald van 19% in 1985, naar
8% in 2010. Dit strookt met de bevinding dat de berekening van de openheid in ViewScape niet de gehele
POV-gebieden uit 1985 bedekken.

De besloten landschappen van het Zuidelijk Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde zijn ook goed
zichtbaar met behulp van ViewScape. Hier zijn de open
gebieden veelal maximaal 100 ha groot. In 35% van de
provincie is de oppervlakte van open gebied 500 ha of
meer.
De grootschalig open gebieden zoals gebruikt in de
oude methodiek (de gebieden uit de Provinciale Omgevingsverordening) zijn vergeleken met de uitkomsten
van ViewScape (Figuur 50 en Figuur 51).
Hierdoor is te zien dat de eerder gedefinieerde grootschalige openheid wordt bevestigd door ViewScape.
Wel zien we een verschil bij de Oude Veenkoloniën,
waar een groot deel van het POVgebied nu in de categorie van 100–500 ha valt, wat relatief besloten is. In het
Reitdiepgebied valt een gedeelte van het POV-gebied
in de categorie 100–500 ha, maar het grootste gedeelte
van het POV-gebied zit in de categorie 500–1000 hectare. Met name bij de Waddenkust en in het Oldambt,
behoren de POV-gebieden in de hoogste openheidscategorie.

Aan de hand van ViewScape zijn dus zowel de kleinschalige, dichtere gebieden als de grootschalige, open
gebieden te traceren.

Conclusie

In de grootschalig open gebieden in de provincie Groningen, zoals vastgesteld in 1985, zien we dat er met
aan de randen van de open gebieden sprake is van een
geringe afname van de openheid. Deze trend was reeds
zichtbaar in de Toestand Natuur en Landschap 2014.
Wel zien we dat in een aantal gebieden die niet zijn aangewezen als grootschalig open in de Provinciale Omgevingsverordening, wel een grote openheid ervaren kan
worden. Een gegeven voorbeeld hiervan is het gebied
tussen Middelstum en Warffum.
Uit de analyse van ViewScape kunnen niet alleen de
open gebieden, maar ook de besloten gebieden worden
afgelezen. We zien dat daar waar de beslotenheid als
kenmerkend wordt beschouwd, deze ook daadwerkelijk
nog aanwezig is. Westerwolde, het Gorecht en het Zuidelijk Westerkwartier vallen allemaal in een openheidsklasse van kleiner dan 500 hectare, en veelal kleiner
dan 100 hectare.

In Middag-Humsterland, bij Middelstum, ten noorden
van Appingedam/Delfzijl en bij Kiel-Windeweer zijn nog
gebieden aanwezig met een herkenbaar, oorspronkelijk
verkavelingspatroon.
Karakteristiek voor met name Middag-Humsterland,
Reitdiep, Hogeland en Fivelboezem zijn de maren, kreken, prielen en riviersystemen. Het is van belang dat
karakteristieke waterlopen en hun oevers behouden
blijven.
In de Veenkoloniën ligt tussen Hoogezand en Stadskanaal een landschap met een karakteristieke kanalen- en
wijkenstructuur. Kenmerkende kanalen en wijken zijn
ook te vinden in buurt van de Pekela’s en Vlagtwedde.
Verkavelingspatronen in het landschap staan onder
druk door een steeds verdergaande schaalvergroting
in de landbouw, de inrichting van natuurgebieden, waterberging, woningbouw en bedrijvigheid. Sloten zijn
een primair onderdeel van het verkavelingspatroon, en
door het verdwijnen van sloten neemt de samenhang en
identiteit van het landschap af. Een wierde, die ontstaan
is op de oever van een maar of een kromme sloot, verliest zijn samenhang met het landschap als die maar of
sloot wordt gedempt. De wierde verliest zijn ‘roots’.
2.3.3.2 Methode
De aanwezigheid van de karakteristieke sloten en kanalen en wijken, is bepaald aan de hand van luchtfoto’s
(zie §3.7). De karakteristieke verkaveling binnen het
wierdenlandschap en binnen het dijkenlandschap zijn
vlakdekkend gemonitord (Figuur 52).
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Naast de gebieden in het meetnet, wordt ter vergelijking
ook van controlevakken gebruik gemaakt (zie §3.7).
2.3.3.3 Resultaten
De inventarisatie van het wierdenlandschap vindt plaats
in de gebieden Middag-Humsterland,
rondom Middelstum, Reitdiep en Appingedam-Delfzijl
(Figuur 53). Tabel 6 geeft de situatie van de karakteristieke sloten in het wierdenlandschap weer in 2015.
Van in totaal 1495 km sloten in het Wierdenlandschap
dat beoordeeld is, is sinds 2013 1,0% gedempt en 0,3%
verland. In de controlevlakken zijn de percentages gedempte- en verlande sloten niet veel anders, resp. 0,4
en 0,1%.

Figuur 53. Lengte van intacte, verlande en gedempte sloten in
Appingedam-Delfzijl, in de periode 2009–2015.

Het totaal aantal kilometer is tussen 2009 en 2015 toegenomen, doordat een aantal sloten nog niet
bestond, of eerder niet te inventariseren waren vanwege zicht belemmerende elementen (bomen)
op de foto’s. Ondanks de toename in het totaal aantal
kilometer, is het aantal kilometer aan
bestaande sloten afgenomen.
2.3.3.3.2 Rondom Middelstum
De herkenbare verkaveling rondom Middelstum wordt
gekenmerkt door onregelmatig gevormde percelen die
worden gescheiden door kromme sloten.
In 2013 is een kleine toename zichtbaar van het totaal
aantal kilometers aan aanwezige sloten (bestaand, verland en gedempt; Figuur 54). Deze sloten bestonden
nog niet in 2009. Wel is er een achteruitgang zichtbaar
in het aantal bestaande sloten. In de periode 2009–2013
is ongeveer 7 km aan sloten gedempt. Tussen 2013 en
2015 is 1% (2,7 km) gedempt.

Appingedam‐Delfzijl
Rondom Middelstum
Reitdiep
Middag‐Humsterland
Totaal
Controlevakken

In goede staat
(km)
205
258
350
662
1475
96

Gedempt (km)

Verland (km)

2,8 (1,3%)
2,7 (1,0%)
2,7 (0,8%)
6,6 (1,0%)
14.8 (1,0%)
0,4 (0,4%)

2,3 (1,1%)
0,4 (0,2%)
0,7 (0,2%)
1,4 (0,2%)
4.8 (0,3%)
0,1 (0,1%)
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Figuur 54. Lengte van de sloten rondom Middelstum, in de periode
2009 tot 2015.
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Tussen 2013 en 2015 is 1% aan sloten gedempt. Dit is
een procentuele afname die kleiner is dan de afname in
de periode 2009–2013. Toen was er 3,9% (26,5 km) aan
sloten gedempt.
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Figuur 55. Lengte van sloten in het Reitdiepgebied, in de periode
2009–2015.

Tussen 2009 en 2013 is een toename van 2 km aan sloten te zien (Figuur 55). In de periode 2009– 2013 is wel
1,3% gedempt. Tussen 2013 en 2015 is 2,6 km (0,75%)
gedempt. Dit betekent dat er een kleine procentuele afname is van het aantal gedempte sloten in het Reitdiepgebied. In 2015 is 350,5 km slootlengte aanwezig in het
Reitdiepgebied.
2.3.3.3.4 Middag-Humsterland
Middag-Humsterland is het oudste cultuurlandschap
van Nederland. Zichtbaar is dat in de nog grotendeels
aanwezige kleine percelen en kromme sloten, en de
samenhang van de onregelmatige blokverkaveling met
wierden, dijken, kronkelige wegen, kromme sloten en
bijbehorende laagten.

In de jaren negentig werd geconstateerd dat slootdempingen afbreuk deden aan de landschappelijke waarde
van het gebied. Naar aanleiding daarvan is in 1998 een
convenant tussen provincie en grondeigenaren in het
gebied afgesloten om de meest betekenisvolle sloten en
watergangen te behouden, de zogenaamde “cascosloten” (Provincie Groningen 1998).
Door de jaren heen zien we dat het convenant een positief effect heeft op de sloten binnen dit casco. In 2009
was 348,6 km aan sloten aanwezig en in 2015 was dit
nog 348 km: nagenoeg geen afname in zes jaar tijd.
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Naast het casco zijn er in Middag-Humsterland meer karakteristieke sloten gemonitord. Onderstaande grafiek
(Figuur 56) geeft een overzicht van het aantal aanwezige kilometers aan sloten in Middag-Humsterland, van
zowel de sloten in het casco, als daarbuiten.

2009

2.3.3.3.5 Casco Middag-Humsterland

Tabel 6. Lengtes van karakteristieke sloten in het wierdenlandschap
in 2015 en de lengte aan sloten die sinds 2013 zijn gedempt of verland.

2.3.3.3.6 Overig Middag-Humsterland

Kwaliteit van sloten in Middag‐Humsterland (km)

Gedempt

2015

lengte (km)

Door luchtfoto’s uit 2013 en 2015 met elkaar te vergelijken, wordt bekeken of een watergang nog aanwezig,
ofwel gedempt of verland is. De luchtfoto’s zijn aan het
begin van het voorjaar gemaakt, wanneer er veelal een
goed zicht op de watergangen is vanwege de weinige
begroeiing.

Kwaliteit van sloten in Reitdiepgebied (km)
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Figuur 52. Monitoringsgebieden van karakteristieke sloten en
kanalen en wijken.
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Het Reitdiepdal is een gaaf agrarisch cultuurlandschap,
van oudsher in gebruik bij veeboeren. De verkaveling
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sluit aan bij het kronkelend verloop van oude beekmeanders zoals het Oude Diepje.
Deze meanders zijn nog steeds goed herkenbaar in het
landschap. In 2011 is de ruilverkaveling Sauwerd afgerond. Het idee van realisatie van NNN in het noordelijke
deel van dit gebied is komen te vervallen.
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Middag‐Humsterland

afgerond. Tussen 2009 en 2013 is ruim 25 km gedempt
(10,8%). Tussen 2013 en 2015 is 1,4% aan sloten gedempt (Figuur 53).
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Figuur 56. Lengte van sloten in Middag-Humsterland
(inclusief casco), in de periode 2009–2015.

2.3.3.3.7 Fivelboezem en Waddenkust
De rivier de Fivel is van grote invloed geweest op de
vorming van het noordoostelijke deel van Groningen.
De zee drong bij hoogwater via de Fivel diep het Groninger land in, waardoor er in de loop der tijd een groot
zeeinbraakgebied kon ontstaan; de Fivelboezem.
De Waddenkust ligt over een lengte van 34 kilometer
tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven. De Waddenzee is in 2009 toegevoegd aan de lijst van UNESCO
werelderfgoed. Naast de buitendijkse getijdengebieden
met kwelders en wadvlaktes valt ook het binnendijkse
gebied onder het werelderfgoed. Dit is een open polderlandschap met uitgestrekte akkers, voormalige zeedijken en monumentale boerderijen.
In 2015 is 410 km aan slootlengte aanwezig in de Fivelboezem (Tabel 7). In 2013 bedroeg dit nog 415 km. In
de periode tussen 2013 en 2015 is 0,9% gedempt, wat
vergelijkbaar is met de 1,2% tussen 2009 en 2013.
Dijkenlandschap
Fivelboezem
Waddenkust
Controlevakken

Bestaand (km)
410
215
126

Gedempt (km)
3,8
0,9
1,7

Verland (km)
1,1
0
1,7

Tabel 7. Kwaliteit van sloten in de periode 2013- 2015.
Dijkenlandschap Bestaand (km) Gedempt (km) Verland (km)
Kwaliteit van sloten in Fivelboezem (km)
2009
Fivelboezem

Daarbuiten zijn niet alle watergangen gemonitord, maar
alleen de watergangen in het meetnet die dienen als
steekproef.

In goede staat Gedempt (km)
Verland (km)
(km)
Appingedam‐Delfzijl
205
2,8 (1,3%)
2,3 (1,1%)
Rondom Middelstum
258
2,7 (1,0%)
0,4 (0,2%)
Reitdiep
350
0,7 (0,2%)
2.3.3.3.1
AppingedamDelfzijl2,7 (0,8%)
Middag‐Humsterland 662
6,6 (1,0%)
1,4 (0,2%)
Totaal
1475
14.8 (1,0%)
4.8 (0,3%)
InControlevakken
2013 is de ruilverkaveling
rond
Appingedam-Delfzijl
96
0,4
(0,4%)
0,1 (0,1%)

Rondom Middelstu

Wierdenlandschap
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Bestaand
Verland
Gedempt
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Figuur 57. Lengte van sloten in Fivelboezem, in de periode
2015
2009–2015.

Waddenkust

415
420 zien we
425eenzelfde
Bij de 405
sloten in 410
het waddengebied
stabiliteit als bij de Fivelboezem. Het verschil in totaal
Kwaliteit
vansloten
sloten in
Waddenkust
aantal kilometers
aan
tussen
2009(km)
en 2013, komt
doordat ruim 2 km aan sloten in 2009 nog niet aanwezig
was.
Ondanks de toename van het totaal aan sloten, is
2009
er een kwalitatieve afname te zien. In 2015 was 215 km
aanwezig, waar dit in 2013 nog 216 km was.
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Figuur 58. Lengte van sloten in Waddenkustgebied (inclusief casco),
in de periode 2009–2015.

2.3.3.4 Conclusie
Gekeken naar bovenstaande informatie over de diverse
gebieden, moeten we constateren dat er een afname
is van het aantal bestaande karakteristieke sloten. Dit
geldt zowel in het wierdenlandschap als in het dijkengebied. Wel zien we dat de afname van het aantal aanwezige sloten in meerdere gebieden procentueel gezien
minder afneemt dan in het verleden.
Sinds 2013 is 1,0% van de lengte aan sloten en wijken
in het wierdenlandschap gedempt en 0,3% verland. In
het dijkenlandschap werd 2,8% gedempt en verlandde
0,7%. Deze percentages zijn in veel gevallen hoger dan
in de controlevlakken. Wel zien we bij Middag-Humsterland dat daar waar het casco gehanteerd wordt, deze
zijn nut bewijst.

2.3.4

Kanalen en Wijken

De monitoring van kanalen en wijken vond plaats in de
Veenkoloniën en is opgedeeld in twee gebieden: de
Oude en de Nieuwe Veenkoloniën.
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2.3.4.1 Oude Veenkoloniën

2.3.4.3 Conclusie

3

Water en moeras

De Oude Veenkoloniën omsluit het gebied tussen de
stad Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
de provinciegrens met Drenthe. Het heeft een uniek karakter vanuit cultuurhistorisch perspectief en het vormt
de kern van het veenkoloniale landschap. De Oude
Veenkoloniën kenmerken zich door grootschaligheid en
openheid. Het landschap is gevormd door vervening,
scheepvaart, akkerbouw en industrie, die elk hun stempel op de Veenkoloniën hebben achtergelaten. Behoud
van dit cultuurhistorisch waardevolle landschap van kanalen en wijken is een belangrijk doel voor Provincie
Groningen. In de periode tussen 2013 en 2015 is nagenoeg geen verandering opgetreden in de lengte aan kanalen en wijken. In beide jaren bedraagt de lengte van
de kanalen en wijken in het meetnet 21,3 km.

In de Oude Veenkoloniën is het aantal kilometers aan
bestaande kanalen en wijken nagenoeg gelijk gebleven.
Ook in de Nieuwe Veenkoloniën zijn bijna geen veranderingen zichtbaar. Wel zien we hier een kleine toename in het aantal verlande kanalen en wijken. Het aantal
gedempte elementen is gelijk gebleven.

3.1

INLEIDING

2.3.4.2 Nieuwe Veenkoloniën
In de Nieuwe Veenkoloniën is de landbouw grootschaliger dan in de Oude Veenkoloniën. Kanalen en wijken
horen bij het veenkoloniale landschapstype en ze moeten beheerd worden om demping en verlanding te voorkomen. Daarmee blijft de ontginnings- en de verkavelingsgeschiedenis zichtbaar.

In de controlevakken daarentegen, is wel een achteruitgang te bespeuren. Hier zien we zowel een toename in
de lengte van gedempte- als verlande kanalen en wijken.

Water en moeras is een belangrijk natuurtype in Groningen; niet alleen omdat het een groot deel van NNN-gebieden in Groningen beslaat, maar ook omdat de natuurwaarden hoog zijn, met name voor vogels. In de
provincie Groningen zijn drie gebieden dan ook aangewezen als Natura 2000 gebied op basis van de Vogelrichtlijn. Echter, in dit rapport wordt alleen de toestand
van vegetatie beschreven en voor vogels (sterns) verwijzen we naar het rapport ‘Toestand Natuur en Landschap 2014’ (Provincie Groningen 2014). De laatste
jaren zijn grote delen ingericht om moerasnatuur te ontwikkelen en of te verbeteren. Hierdoor is een uitgebreid
netwerk van moerasgebieden ontstaan, de laagveengordel, die zich uitstrekt van de Onlanden in Drenthe via
de Drentse Aa, het Zuidlaardermeergebied tot en met
het Roegwold. Ook het Lauwersmeer is een belangrijk
moerasgebied voor diverse vogelsoorten. Naast de grote uitgestrekte moerasgebieden zijn er in het Zuidelijk
Westerkwartier en Westerwolde nog moerasbossen,
petgaten en kleine moerasjes die deel uitmaken van
een kleinschaliger cultuurlandschap (Kaart 3).

Net als in de Oude Veenkoloniën, is ook in de Nieuwe Veenkoloniën het aantal aanwezige kanalen en wijken nagenoeg hetzelfde gebleven (Figuur59). Zowel in
2013 als in 2015 is er 15 km aan kanalen en wijken
aanwezig in het meetnet.
De controlevakken gelden voor zowel de Oude, als de
Nieuwe Veenkoloniën. Binnen de controlevakken is in
2013 107,5 km aan kanalen en wijken aanwezig (Figuur59). In 2015 is dit nog 104 km – een afname van
3%. Deze afname is groter dan in de meetvakken, waar
nagenoeg geen verschil in tussenliggende periode valt
te bespeuren.
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Kaart 3. Ligging van water- (licht blauw) en moerasnatuur
(donker blauw) in de provincie Groningen.
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Figuur 59. Lengte aan kanalen en wijken in de Veenkoloniën,
2013 en 2015.

3.2 KWALITEIT MOERASSEN EN
MOERASBOSSEN IN GRONINGEN
De moerassen in Groningen zijn vanuit botanisch oogpunt over het algemeen vrij soortenarme rietmoerassen
of ruigten, of voedselrijke overstromingsgraslanden.
Dat de laatste jaren een aantal gebieden zijn ingericht
als moerasnatuur, is nog niet terug te zien in de natuurwaarde-index (zie §3.4.2). Zowel op landelijk als op
provinciaal niveau is de trend van de natuurwaarde van
moerassen stabiel (Figuur 59).
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3.3

KWALITEIT MOERASNATUUR IN
HET NNN

Om de moerasnatuur te beheren is het mogelijk om
subsidie aan te vragen via het subsidiestelsel natuur
en landschap (SNL) op basis van beheertypen. Voor
moerasnatuur zijn dat voor de open moerassen de beheertypen Veenmosrietland, Trilveen, Moeras, Zilt- en
overstromingsgrasland, Gemaaid rietland en Zilt- en
overstromingsgrasland en de voor de moerasbossen
de beheertypen Rivier- en beekbegeleidend bos en
Hoogveen- en laagveenbos. In een cyclus van 6 jaar
worden alle beheertypen gemonitord en beoordeeld
op hun kwaliteit met behulp van de landelijke SNLrekentool. Met deze rekentool zijn de deelgebieden Zuidlaardermeer en Westerwolde geanalyseerd, de overige
gebieden worden de komende vijf jaar geanalyseerd.
3.3.1

De matige score voor veenmosrietland wordt voor een
groot deel veroorzaakt door het ontbreken
van de specifieke planten- en dagvlindersoorten voor
dit beheertype (Figuur 62).

3.3.1.1 SNL- beoordeling

De natte voedselrijke overstromingsgraslanden vallen
onder het beheertype Zilt- en overstromingsgrasland.
De plantensoorten die een goede kwaliteit aangeven
zijn soorten van zilte graslanden, die in het Zuidlaardermeergebied niet te verwachten zijn (zie §3.2). De score
wordt dan alleen bepaald door de aanwezigheid van
bepaalde broedvogels. De score matig is voor ‘flora en
fauna’ dan ook het hoogst haalbare voor dit beheertype.
Hierdoor is ook de kwaliteitsscore die op 22 van de 30
uitkomt het maximaal haalbare (Figuur 62) in het Zuidlaardermeergebied. Voor De Gaast geldt dat de score
nog ver verwijderd is van de maximaal te behalen score
(Figuur 62).
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Figuur 61. Kwaliteit van Veenmosrietland, Zilt- en overstromingsgrasland en Moeras, opgesplitst in vier parameters: structuur, flora
en fauna, water- en milieucondities, en ruimtelijke condities voor de
provincie Groningen. Weergeven is het percentage van het totaaloppervlak met de beoordeling hoog, midden en laag. Geen beoordeling
betreft de gebiedsdelen die in de komende jaren beoordeeld worden
en/of geen onderdeel uitmaken van de berekening.
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Figuur 63. Mate waarin de vegetatie in de meetpunten van het provinciale meetnet kenmerkend is voor de beheertypen Veenmosrietland,
Zilt- en overstromingsgrasland en Moeras. Zie §3.4.1 voor methode.
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Figuur 62. Aantal punten van de beheertypen Moeras, Veenmosrietland en Zilt- en overstromingsgrasland in het Zuidlaardermeergebied
en De Gaast en de maximaal haalbare score die het beheertype kan
halen in het gebied weergegeven met de gestippelde lijn. Links de
SNL-score maatlat ingedeeld in laag (0–12), midden (13–22) en hoog
(23– 30).

3.4

Open moeras

In Figuur 61 zijn de uitkomsten weergegeven van de
SNL-kwaliteitsanalyse in verhouding tot het totaal oppervlak van het betreffende beheertype in de provincie.
Het eindoordeel voor de geanalyseerde delen veenmosrietland, moeras en natte voedselrijke overstromingsgraslanden is matig. De score voor ‘flora en fauna’ is voor alle drie de beheertypen hooguit matig. Dit
houdt in dat de soorten die landelijk een goede kwaliteit
aangeven niet of te gering aanwezig zijn.
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MOERASBOS
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Figuur 60. Trend van natuurwaarde in Groningen en Nederland berekend via de Gelderland natuurwaarde-index op basis van het Landelijk Meetnet Flora vanaf 1999 (CBS 2016).

De moerassen in het Zuidlaardermeergebied scoren
net niet voldoende voor het kwaliteitsoordeel hoog (Figuur 62). Ook hier is de score matig en voor het onderdeel flora en fauna waarschijnlijk het hoogst haalbare.
De soorten zijn wel aanwezig, maar door de grote diversiteit in moerastypen is het niet waarschijnlijk dat de
soorten in voldoende mate aanwezig kunnen zijn om de
score goed te krijgen. Voor moeras hebben alleen de
blauwborst en de rietzanger een redelijke verspreiding,
maar zitten met een verspreiding van rond de 8% van
het oppervlak van het beheertype nog ruim onder de
grens van 15% van het oppervlak van het beheertype.
Wel is het mogelijk om op structuur hoger te scoren,
waardoor de maximale score voor moerassen in het
Zuidlaardermeergebied op 25 van de 30 punten kan
komen.

UITKOMSTEN
VEGETATIEMEETNET

Het oppervlak moeras met het beheertype veenmosrietland in de provincie is niet groot (33 ha) en alleen in de
oeverlanden van het Zuidlaardermeer en Schildmeer.
Binnen deze gebieden komt veenmosrietlanden niet
vlakdekkend, maar verspreid voor. De dan ook weinige
meetpunten van het provinciaal meetnet in dit habitat
kwalificeren nog niet als veenmosrietland (Figuur 63).
In de oevers van Schildmeer zijn meetpunten met veenmosrijke rietlanden aanwezig, maar deze kwalificeren
nog niet als veenmosrietland. De meetpunten in de oeverlanden van het Zuidlaardermeer zijn eerder strooisel- en rietruigten. Hier lijkt verdroging een sterkere rol
te spelen dan in het Schildmeer. Ook kan het duiden op
het achterwege blijven van maaibeheer.
De meetpunten in de natte voedselrijke overstromingsgraslanden zijn voor een groot deel rietgrasruigten of
met rietgras verruigde delen. Nog weinig meetpunten
hebben een vegetatie die kenmerkend is voor overstromingsgrasland. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
de gebieden pas kortgeleden zijn ingericht of nog ingericht moeten worden.
In het Lauwersmeer zijn een groot aantal meetpunten die
niet of weinig kenmerkend zijn voor moeras, maar wel
voor natte duinvalleien en zilte overstromingsgraslanden. Grote delen van het Zuidlaardermeergebied en
Roegwold bevinden zich na de recente inrichting nog
in een pioniersfase en hebben nog geen kenmerkende
vegetatie.

Moerasbossen komen voor in permanent natte laagveengebieden, venige beekdalen en randzones van
hoogvenen. In veel gevallen is moerasbos ook het eindstadium in de successie. Onder invloed van oppervlaktewater of grondwater ontstaan elzenbroekbossen, terwijl onder invloed van regenwater berkenbroekbossen
ontstaan. De meeste moerasbossen in de provincie zijn
te vinden in verlandende petgaten of in niet meer gemaaide hooilanden en oevers van meren.

3.6

KWALITEIT MOERASBOS IN NNN

3.6.1

SNL-beoordeling

De gebieden met grotere oppervlakten moerasbos worden de komende vijf jaren geanalyseerd. Het uiteindelijke kwaliteitsoordeel van de wel beoordeelde moerasbossen in het Zuidlaardermeergebied en Westerwolde
is laag (Figuur 64). Een belangrijke reden is de vaak
geringe grootte en versnipperde ligging in het gebied.
Hoewel de waterstanden meestal wel voldoende zijn, is
de stikstofdepositie aan de hoge kant. De soorten die
een goede kwaliteit aangeven zijn wel aanwezig, maar
komen niet in voldoende mate voor om voor een hogere
score te zorgen.
De moerasbossen in Westerwolde zijn minder versnipperd dan in het Zuidlaardermeergebied en scoren daarom hoger (Figuur 64). In de nabije toekomst zullen de
moerasbossen van het Zuidlaardermeergebied meer
onderdeel gaan uitmaken van het moerasgebied, maar
het areaal zal waarschijnlijk niet uitbreiden. Dit houdt in
dat de kans klein is dat de kwaliteit van flora en fauna van moerasbossen zal toenemen en ook is het niet
waarschijnlijk dat de stikstofdepositie de komende jaren
voldoende zal dalen. De score van 19, met het daarbij
horende kwaliteitsoordeel matig, is hierdoor het hoogst
haalbare (Figuur 65). Het zelfde geldt voor de moerasbossen in Westerwolde.
De maximaal haalbare score is iets hoger, omdat verwacht mag worden dat de flora en fauna hier door de
betere inbedding in het landschap een hogere score zal
behalen.
41

Veel moerasbossen in het Zuidelijk Westerkwartier zijn
juist vaak verruigd met bramen of brandnetels, een teken van verdroging, of bestaan nog uit wilgenstruweel.
Een successiestadium tussen open moeras of hooiland
en moerasbos.

Figuur 64. Kwaliteit van moerasbos (Rivier- en beekbegeleidend bos,
en Hoogveen- en laagveenbos) opgesplitst in vier parameters: structuur, flora en fauna, water- en milieucondities, en ruimtelijke condities
voor de provincie Groningen. Weergeven is het percentage van het
totaaloppervlak met de beoordeling hoog, midden en laag. Niet beoordeeld betreft gebiedsdelen die in de komende jaren beoordeeld
worden en of geen onderdeel uitmaken van de berekening.
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Moeilijk begaanbaar nat elzenbroekbos met diverse zeggensoorten,
varens en gele lis in het Hemrik bij Haren. Foto: Edwin van Hooff.
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Figuur 65. Aantal punten van de beheertypen Rivier-en beekbegeleidendbos, en Hoog- en laagveenbos in het Zuidlaardermeergebied en
Westerwolde en de maximaal haalbare score die het beheertype kan
halen in het gebied weergegeven met de gestippelde lijn. Links de
SNL-score maatlat voor respectievelijk laag (0–12), midden (13–22)
en hoog (23–30).

3.6.2 Beoordeling vegetatiemeetnet
De vegetatietypen van de moerasbossen in het Zuidlaardermeergebied, dal van de Drentse Aa en Westerwolde zijn meestal wel kenmerkend voor het beheertype
(Figuur 66). Het zijn natteelzenbroekbossen met vooral
els en in mindere mate berk in de boomlaag en met een
goed ontwikkelde kruidlaag, bestaande uit diverse zeggensoorten en kruiden, zoals bijvoorbeeld dotterbloem,
watermunt en gele lis (zie foto). Het verschil tussen de
matige score voor flora en fauna van de SNL-rekentool
en de goede beoordeling via het vegetatiemeetnet zit in
het verschil in beoordeling. Het SNL maakt gebruik van
zeer specifieke soorten (flora en broedvogels) die een
goede kwaliteit aangeven. Het kwaliteitsoordeel via het
vegetatiemeetnet is gebaseerd op vegetatietypen. Dit
betekent dus dat het meestal goed ontwikkelde moerasbossen zijn, maar dat de soorten die een goede kwaliteit
aangeven niet of niet in voldoende mate aanwezig zijn.
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Figuur 66. Mate waarin de vegetatie in de meetpunten van het provinciale meetnet kenmerkend is voor de beheertypen Rivier- en beekbegeleidendbos en Hoog- en laagveenbos. Zie §3.4.1 voor methode.

3.7

CONCLUSIE

De onderzochte veenmosrietlanden in het Zuidlaardermeergebied hebben een matige kwaliteit. Zij komen
verspreid voor in de oeverlanden tussen strooisel- en
rietruigten. Dit duidt op verdroging en/of de afwezigheid van maaibeheer. Ook in de meetpunten van het
provinciale meetnet zijn geen voor veenmosrietlanden
kenmerkende vegetaties aanwezig. Natte voedselrijke
graslanden hebben volgens de landelijke SNL-systematiek een matige kwaliteit. Het is niet waarschijnlijk
dat dit type grasland hoger zal scoren met de landelijke
systematiek. Dat neemt niet weg dat de vegetaties die
kenmerkend zijn voor overstromingsgraslanden, zo
kort na inrichting, hooguit sporadisch voorkomen. Voor
moeras geldt dat grote delen de komende jaren beoordeeld gaan worden, maar dat de delen die zijn beoordeeld een matige kwaliteit hebben. Hoewel de flora- en
faunasoorten wel aanwezig zijn, komen zij ze niet in
voldoende mate voor. Ook ontbreken een aantal structuurelementen, zoals krabbenscheervelden, waterriet
en voldoende oppervlak bos en struweel.
Veel moerasgebieden zijn recent ingericht en de vegetatie moet zich nog ontwikkelen. Wel zullen deze

moerassen eerder belangrijk zijn voor vogels dan voor
vegetatie. Voor moeras en overstromingsgrasland is
waterdynamiek, met stroming en vooral wisselende waterstanden, een belangrijke factor. De op de boezem
liggende open moerassen hebben te maken met starre
waterpeilen. Zonder overstromingen in de winter (eventueel met brak tot zoutwater) en lagere waterstanden
tot geleidelijk droogvallen in de zomermaanden, zullen
de open moerassen snel dichtgroeien en/of verbossen,
zonder dat er jonge pionierstadia ontstaan. Dit is onder
andere te zien in de oeverlanden van het Zuidlaardermeer en in het Lauwersmeer. Ook zorgt het er voor dat
riet zich niet verjongt. In de grote moerasgebieden als
het Zuidlaardermeer en het Lauwersmeer zijn vooral
oudere rietstadia (landriet) te vinden en vrijwel geen waterriet. Het is juist dit waterriet dat een belangrijk leefgebied is voor bijv. de roerdomp, een van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden
het Lauwersmeer en het Zuidlaardermeer. Met beheer
(maaien en begrazing) kan successie geremd worden
en met dure grootschalige inrichtingsmaatregelen (plaggen) kan de successie weer (tijdelijke) terug gezet worden, maar dit is geen duurzame oplossing.

4

TREKVOGELS EN
OVERWINTERAARS

4.1

HET BELANG VAN GRONINGEN
VOOR TREKVOGELS

Moerasbossen komen in de provincie voor in voormalige petgaten en niet meer gemaaide oeverlanden en
hebben daarom een versnipperd voorkomen. Dit maakt
moerasbossen gevoelig voor verdroging, vooral in gebieden die nog niet zijn ingericht zoals het Zuidelijk
Westerkwartier. De moerasbossen in het Zuidlaardermeergebied, Drentse Aa en delen van Westerwolde zijn
goed ontwikkeld, maar de soorten die een goede kwaliteit aangeven komen niet of te weinig voor.
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De provincie Groningen is van internationaal- en nationaal belang voor veel trekvogels (Figuur 67).
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen doortrekkers, overwinteraars, en passerende trekvogels.
Doortrekkers en overwinteraars zijn vogels die tijdens
de trek in Groningen ook aan de grond komen om hier
bijvoorbeeld voedsel te zoeken. Passerende trekvogels
zijn vogels die onderweg zijn naar elders en hier niet
aan de grond komen. Voor deze soorten kan de provincie toch internationale verantwoordelijkheid hebben
vanwege barrièrewerking en/of additionele sterfte bij
(Inter‐)nationaal belang van Groningen voor
windparken.
doortrekkers en overwinteraars
80

aantal soorten

70

60
31

20
0

van internationaal belang

van nationaal belang

Figuur 67. Aantallen doortrekkende en overwinterende soorten waarvoor Groningen van internationaal of landelijke belang is,

4.2

INTERNATIONAAL BELANG

De provincie Groningen is van internationaal belang
voor 31 soorten doortrekkers en voor 17 soorten passerende trekvogels, d.w.z. vogels die op de trek niet aan
de grond komen in de provincie Groningen (Figuur 67).
Tabel 8 geeft hiervan een overzicht.
Van de 31 doortrekkers van internationaal belang zijn
zilverplevier, bergeend en bonte strandloper het meest
talrijk. Op het hoogtepunt van de voorjaarstrek verblijft
bijvoorbeeld 8% van de zilverplevier-flywaypopulatie in
het Groninger deel van de Waddenzee.

43

4.3

Tabel 8. Overzicht van de trekvogels waarvoor de provincie Groningen van internationaal belang is, opgesplitst in doortrekkers, overwinteraars en overvliegende trekvogels. De provincie is voor een soort
van internationaal belang als minimaal 1% van de internationale flyway-populatie op enig moment in Groningen voorkomt. Deze soorten
zijn vermeld met een score 1. De soorten zijn gerangschikt naar het
flyway-aandeel van de doortrekkers. Van de doortrekkers en overwinteraars zijn ook de belangrijkste habitats in de provincie

zilverplevier
bergeend
bonte strandloper
brandgans
lepelaar
krakeend
kanoetstrandloper
dwergstern
pijlstaart
scholekster
kluut
wulp
slobeend
grauwe gans
zwarte ruiter
kleine zwaan
rosse grutto
visdief *
kolgans
tureluur
stormmeeuw
goudplevier *
smient
rotgans
drieteenstrandloper
zilvermeeuw
wintertaling
bontbekplevier
kokmeeuw
groenpootruiter
eidereend
aalscholver
kleine rietgans

internationaal belang
voor doortrekkers en
overwinteraars
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

internationaal belang
voor overvliegende
habitat
vogels
wad&kust
1
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust, cultuurland
1
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust
0
wad&kust, moeras, cultuurland 1
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust, cultuurland
1
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust, cultuurland
1
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust
0
wad&kust
0
wad&kust
0
wad&kust
1
wad&kust
0
wad&kust
0
x
1
x
1

*= soort op de Rode Lijst van doortrekkers en overwinteraars.

Uit de habitatkeuze van de doortrekkers van internationaal belang blijkt de overweldigende betekenis van het
Groninger Waddengebied. Voor 27 van de 31 soorten
zijn de wadden, kwelders, eilanden, het Eems-Dollardgebied en het Lauwersmeer het belangrijkste habitat op
de voorjaarsen/ of najaarstrek of in de winterperiode.
Voor drie soorten – brandgans, kolgans en goudplevier – geldt dit voor zowel wad&kust als het cultuurland.
Voor één soort, de grauwe gans, komt daar het gebruik
van moerassen bij (Figuur 68).
Belangrijkste habitats in Groningen voor doortrekkers en overwinteraars
van internationaal belang
30

aantal soorten
27
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20
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Belangrijkste habitats in Groningen voor doortrekkers en
overwinteraars van landelijk belang

LANDELIJK BELANG

aantal soorten
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Landelijk gezien is Groningen van belang voor 103 trekvogelsoorten, waarvan 70 doortrekkers en overwinteraars, en 83 passerende soorten (Bijlage 2). Voor veel
vogelsoorten geldt dus dat de provincie zowel voor de
doortrekkers en overwinteraars als voor de overvliegende trekvogels van belang is.
Tabel 9. Overzicht van de 70 doortrekkers en overwinteraars waarvoor
de provincie Groningen van nationaal belang is. Het nationale belang
van Groningen voor een vogelsoort is uitgedrukt in een score van 1 of
2, waar 1 staat voor een provinciaal populatie-aandeel van minimaal
7% (naar rato van de landoppervlakte van de provincie) en een score
2 voor minimaal het dubbele %-aandeel van het landelijk totaal. De
soorten zijn gerangschikt naar het %-aandeel. Voor een gedetailleerd
overzicht zie Bijlage 2. Cursief weergegeven zijn de soorten waarvan
de meeste waarnemingen waarschijnlijk betrekking hebben op broedvogels (bron: Sovon).

Zilverplevier, als doortrekker de soort van het grootste internationaal
belang in het Groninger deel van de Waddenzee. Foto: Rein Hofman.

Soort
zwarte ruiter
kwartelkoning
kleine zwaan
grauwe franjepoot
bontbekplevier
regenwulp
groenpootruiter
kanoetstrandloper
zilverplevier
toendrarietgans
kwartel
roodhalsgans
bonte strandloper
kluut
temmincks strandloper
strandleeuwerik *
bergeend
dwergstern
noordse kwikstaart
stormmeeuw
zeearend *
ijsgors
scholekster
wilde zwaan
wulp
oeverpieper
kleine strandloper
pijlstaart
brandgans
sneeuwgors *
veldleeuwerik *
grutto
tureluur

Score
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Soort
witoogeend
kemphaan *
lepelaar
ruigpootbuizerd *
zilvermeeuw
drieteenstrandloper
grote pieper
morinelplevier *
kleine plevier
kokmeeuw
noordse stern
steenloper
wintertaling
grauwe kiekendief
wilde eend
slechtvalk
rosse grutto
oeverloper
kraanvogel
goudplevier
bruine kiekendief
gele kwikstaart
zomertaling
bosruiter
witvleugelstern
witgatje
bonte kraai
visdief
blauwe kiekendief *
waterpieper
grote zilverreiger
eidereend
visarend
spreeuw
grote zaagbek *
watersnip
frater *

* = soort op de Rode Lijst van doortrekkers en overwinteraars.

Score
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Figuur 69. habitatgebruik van de 70 doortrekkers en overwinteraars
waarvoor Groningen van landelijke betekenis is.

4.4

RODE LIJST VAN DOORTREKKERS
EN OVERWINTERAARS

Twee vogelsoorten uit de lijst van doortrekkers en overwinteraars waarvoor Groningen van internationaal belang is, staan ook op de Rode Lijst van doortrekkers en
overwinteraars (van Kleunen et al. 2016). Dit zijn visdief,
als doortrekker, en goudplevier, als doortrekker/overwinteraar. Beide soorten hebben op deze Rode Lijst de
status van gevoelig. De Rode Lijst van doortrekkers en
overwinteraars omvat 39 vogelpopulaties.
Voor 10 soorten van deze Rode Lijst is Groningen van
nationaal belang. Het betreft de volgende soorten: grote
zaagbek, zeearend, blauwe kiekendief, ruigpootbuizerd,
morinelplevier, kemphaan, veldleeuwerik, strandleeuwerik, frater en sneeuwgors. Eén soort, de ruigpootbuizerd, heeft de status van ernstig bedreigd. Twee soorten zijn bedreigd: grote zaagbek en morinelplevier. Vijf
soorten zijn kwetsbaar: blauwe kiekendief, kemphaan,
strandleeuwerik, frater en sneeuwgors. De twee overige
soorten, zeearend en veldleeuwerik, hebben de status
van gevoelig.
Wanneer we ons beperken tot de trekvogels zijn van tien
van de genoemde soorten er vijf doortrekker en/of overwinteraar (blauwe kiekendief, veld- en strandleeuwerik,
frater en sneeuwgors), en drie soorten zijn overwinteraar (grote zaagbek, zeearend en ruigpootbuizerd), en
twee soorten zijn doortrekker (morinelplevier en kemphaan). Daarnaast broeden blauwe kiekendief, veldleeuwerik, zeearend en kemphaan ook in kleine aantallen in
de provincie.

10
5

3

1

0

wad&kust
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Figuur 68. habitatkeuze van de doortrekkers en overwinteraars waarvoor Groningen van internationaal belang is.

Voor 37 van de 70 doortrekkers en overwinteraars is het
populatie-aandeel minimaal 7% van het landelijk totaal,
dat is naar rato van de landoppervlakte, en van 33 soorten is dat minimaal het dubbele, meer dan 14% (Tabel
9). Landelijk gezien heeft de zwarte ruiter van alle doortrekkers het hoogste populatie- aandeel in de provincie
Groningen. De soort komt hier dus het meest voor.
Het Waddengebied is ook voor de meeste van deze
trekvogels, evenals bij de soorten van internationaal belang, het belangrijkste habitat (Figuur 69).
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5

Ganzen en zwanen

5.1

ZOMERGANZEN

Zomerganzen zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen.
Onder zomerganzen verstaan we ganzen die hier in de
zomermaanden aanwezig zijn. Het betreft ganzen die
hier broeden, overzomeren zonder te broeden (vaak
niet geslachtsrijpe vogels), en/of hier hun vleugelveren
ruien.
In 2009 is de aanwezigheid van zomerganzen in Groningen voor het eerst in kaart gebracht. Sinds 2015
loopt er een nieuw, door de Provincie opgezet, monitoringprogramma waarin de aantalsontwikkelingen en de
veranderingen in de verspreiding bij zomerganzen jaarlijks wordt gevolgd. In het eerste jaar van dit programma is een provincie-dekkende monitoring uitgevoerd.
In 2016 en 2017 zijn/worden de belangrijkste gebieden
voor zomerganzen geteld. Op deze wijze houdt de Provincie de vinger aan de pols met betrekking tot de populatie-ontwikkelingen van een soortengroep die mogelijk
landbouwschade kan veroorzaken.

5.1.1 Toename aantal zomerganzen
Het aantal zomerganzen in Groningen groeit (Figuur 70). Dit geldt zowel voor de broedende- als de
niet-broedende ganzen in de zomermaanden. De aantallen niet-broedende zomerganzen zijn bij alle soorten
vele malen
groter dan
het
aantal broedparen.
Overzomerende
ganzen
in Groningen
in 2009, 2012 en 2015
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Figuur 70. Aantallen niet-broedende zomerganzen in Groningen in
2009, 2012 en 2015 (bronnen: KNJV-rapport 2012, Sovon-rapport
2015/59).

In 2009, 2012 en 2015 zijn drie vergelijkbare tellingen
uitgevoerd waarbij nagenoeg in de hele provincie de
niet-broedende zomerganzen zijn geteld. De talrijkste
zomerganzen zijn: grauwe gans, grote canadese gans,
nijlgans, soepgans (gedomesticeerde gans) en brand-

rustplaats. In de vroege ochtend en in de avonduren
foerageren grauwe ganzen in de directe omgeving ervan, veelal op agrarische graslanden. grauwe ganzen
die tijdens de broedtijd op (kale) akkers verblijven, gebruiken deze vooral om te rusten en niet om te foerageren. De meeste natuurgebieden in Groningen met zomerganzen worden gekenmerkt door de aanwezigheid
van overjarig riet, om te broeden, open water, om te rusten, en grasland, om te foerageren. Een ander belangrijk kenmerk van deze gebieden is de aanwezige rust
waardoor gemiddeld weinig verstoring optreedt.

Habitatgebruik van overzomerende grauwe ganzen
Agrarisch
(akker)
6%

2015

2016

Figuur 71. Het aantal overzomerende grauwe ganzen in de belangrijkste pleistergebieden van de soort in Groningen is in 2016 59%
lager dan in 2015.

Meeste overzomerende grauwe ganzen in
Lauwersmeer en ‘t Roegwold-Zuidlaardermeergebied

Op basis van de volledig provinciedekkende telling uit
juli 2015 is een goed beeld verkregen van de actuele
verspreiding van de grauwe gans in de zomermaanden
(Figuur 72). De belangrijkste gebieden voor deze soort
zijn het Lauwersmeer, het Zuidlaardermeergebied, ‘t
Roegwold en het Hondshalstermeer.
99
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Figuur 72. Verspreiding van overzomerende grauwe ganzen in
juli 2015.

Het Zuidlaardermeergebied en ‘t Roegwold laten tussen 2009 en 2016 de sterkste groei aan overzomerende grauwe ganzen zien. In het Zuidlaardermeergebied
is het aantal grauwe ganzen in 2016 gegroeid naar
1188 vogels en in ‘t Roegwold naar 1274 vogels. De
aantalstoename in het Lauwersmeer is tussen 2009 en
2016 beperkt tot 13% (1753 vogels).
5.1.3

Ruiende grauwe ganzen

Lauwersmeer

soepgans

5000
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in 2015 en 2016
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In de steekproefgebieden van de zomerganzenmonitoring zijn in 2016 bij alle ganzensoorten lagere aantallen
geteld (de Boer & Koffijberg 2016). Deze steekproefgebieden bestaan uit de belangrijkste pleisterplaatsen
van zomerganzen in de provincie. Bij de telling in juli
2016 zijn in deze gebieden 53% minder ganzen geteld
dan in 2015. De aantalsverschillen varieerden per soort
en lopen uiteen van -93% bij de kolgans tot -22% bij de
grote canadese gans. Bij de grauwe gans bedroeg het
verschil
-59%. grauwe ganzen in enkele steekproefgebieden
Overzomerende

Aantal

Als meest voorkomende ganzensoort onder de zomerganzen wordt de grauwe gans hier meer in detail
besproken. Het aandeel van de in Groningen overzomerende grauwe ganzen wordt in 2016 op 3% van de
landelijke populatie geschat. Dat is minder dan naar
rato van de oppervlakte van de provincie (7%) wordt
verwacht.

gans. De soorten met de sterkste toename in Groningen tussen 2009 en 2015 zijn brandgans, soepgans
en nijlgans. De aantalstoename in de provincie varieert
tussen ruim 400 (brandgans) en 1000 (nijlgans). De
aantalsontwikkeling van de grauwe gans wordt lager
ingeschat dan de telling uit 2015 doet vermoeden. Dit
is vooral het gevolg van het afwijkend hoge aantal vogels dat in juli 2015 in het Lauwersmeer is geteld, alsook hogere aantallen in het Zuidlaardermeergebied, de
Dollard en het Hondshalstermeer (Figuur 69). Wanneer
wordt gecorrigeerd voor het extreem hoge aantal in het
Lauwersmeer dan is tussen 2009 en 2015 sprake van
een aantalstoename in de provincie van 176% oftewel
ruim 5000 vogels (Sovon-rapporten 2010/25, 2011/23,
2012/40 en 2016/14). Het aantal soorten zomerganzen
in de provincie varieert in deze periode tussen de 8 en
15.

Over de aanwezigheid van ruiende grauwe ganzen in
Groningen zijn, buiten het Lauwersmeer, slechts weinig
zekere gegevens voor handen. Uit 2012 zijn waarnemingen bekend van 300 ruiende vogels in de rietlanden
van Tetjehorn (SBB). De korte aanwezigheid van 1600
ganzen in de Kropswolderbuitenpolder (GL) in 2015
heeft waarschijnlijk eerder betrekking op niet-broedende
overzomeraars dan op ruiende vogels. Of het aantal ruiende grauwe ganzen in Midden-Groningen sinds 2012
is toegenomen, is niet bekend. In de gebieden tussen
het Zuidlaardermeer en het Schildmeer/Tetjehorn is het
aantal overzomerende ganzen tussen 2009 en 2016
wel met 205% toegenomen naar 2462 vogels. Over de
aantalsontwikkeling van ruiende grauwe ganzen in het
Lauwersmeer zijn geen publicaties bekend. In dit gebied
zijn jaarlijks gemiddeld enkele duizenden vogels in de
ruiperiode aanwezig.
5.1.3.1 In broedtijd sterke voorkeur van grauwe ganzen
voor natte natuurgebieden
Het grootste deel (85%) van de Groningse grauwe
ganzen bevond zich tijdens de telling in juli 2015 in natuurgebieden (Figuur 73). Voor niet-broedende ganzen
vervullen deze gebieden overdag de functie van dag-

Natuur
85%

Figuur 73. Habitatgebruik van overzomerende grauwe ganzen in juli
2015 in de provincie Groningen.

Gedurende de broedtijd blijven broedparen met hun jongen in de natuurgebieden. Pas nadat de jonge vogels
vliegvlug zijn geworden, verlaten de vogels de natuurgebieden. Het stedelijk gebied is voor grauwe ganzen
– in tegenstelling tot de grote canadese gans, soepgans
en nijlgans – van onderschikt belang in Groningen. Van
buiten de broedtijd zijn geen gegevens beschikbaar
over het habitatgebruik. De grauwe ganzen foerageren
dan wel veel meer buiten de natuurgebieden, op de akkers vooral op oogstresten en in graslanden dichtbij de
natuurgebieden.
5.1.3.2 Eén op de vier tot vijf grauwe ganzen is een
jonge vogel
Van de grauwe gans zijn in 2015 en 2016 het aantal
jongen geteld. In 2015 bedroeg het jongenaandeel in de
provincie Groningen 20%. Uit de zomerganzenmonitoring van 2016, in de vaste steekproefgebieden, kwam
een jongenpercentage naar voren van 28% (de Boer &
Koffijberg 2016). Het aandeel jonge vogels in de broedpopulatie ligt in Groningen hoger dan in recente jaren
in de rest van het land met een gemiddelde van 14%
(Hornman et al. 2015). Waarschijnlijk is de reproductie
van grauwe ganzen in Groningen hoger omdat de populatie zich nog steeds in een groeifase bevindt.
De meting van 2016 kan een vertekend beeld geven
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omdat deze monitoring zich beperkte tot de beste (natuur-)gebieden voor de grauwe gans. In Friesland is bij
de juli-telling in 2015 een jongenpercentage van 21%
vastgesteld en in 2016 van 19%, dus vergelijkbaar met
de situatie in de provincie Groningen (de Boer & Koffijberg 2015).
Uit waarnemingen in 2016 in de provincie Groningen
(buiten het Lauwersmeer) blijkt dat grauwe ganzen gemiddeld 4,5 jongen per paar hebben. In de meeste gebieden is het gemiddeld aantal jongen per paar vrijwel
even groot. Een uitzondering is het nieuwe gebiedsdeel
Dannemeer in ‘t Roegwold met significant meer jonge
vogels per paar dan in Woudbloem, het gebiedsdeel
met het hoogste aantal broedparen grauwe ganzen.
5.1.3.3 Grote plaatstrouw bij Groningse grauwe ganzen
Uit halsbandaflezingen in de zomerperiode van 2015 en
2016 van individueel herkenbare grauwe ganzen valt
een grote mate van plaatstrouw af te leiden. De halsbanden hebben een unieke code waardoor de vogels
individueel herkenbaar zijn (zie foto) en waardevolle informatie geven over de herkomst.

5.2

Van de ganzen die buiten de broedtijd in Groningen
voorkomen zijn, op jaarbasis, de lange- en korte termijnontwikkelingen (t/m 2013) met die in de rest van het
land vergeleken. Gemakshalve spreken we hier maar
van winterganzen, al is de aanwezigheid niet altijd beperkt tot de wintermaanden. Ook zijn de korte termijntrends van deze ganzen in Groningen geanalyseerd
gedurende de wintermaanden en in de topmaanden.
Verder is van de meest voorkomende ganzensoorten
derecente, gemiddelde verspreiding over het jaar gegeven.

In de zomer van 2016 zijn van 372 verschillende grauwe ganzen de halsbanden afgelezen (de Boer & Koffijberg 2016). Hiervan bleek 96% afkomstig te zijn uit Groningen. De meeste vogels zijn in eerdere jaren geringd
in het Zuidlaardermeergebied en Tetjehorn. Slechts 2%
was afkomstig uit een andere provincie (Friesland) en
2% uit het buitenland (Duitsland). Waarnemingen uit de
ruiperiode, de broedtijd en uit de nazomer bevestigen
dit beeld, evenals eerdere waarnemingen uit 2015.
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1 De aantalsontwikkelingen zijn gebaseerd op seizoensgemiddelden,

d.w.z. de gemiddelde aantallen per maand over een seizoen dat loopt
van juli tot de maand juni in het daarop volgende jaar.
2 Bij een significant verschil van gemiddeld meer dan 5% per jaar
spreken we van een sterke toe- of afname, bij een significant verschil
dat kleiner is dan 5% per jaar van een matige toe- of afname, van een
stabiele trend bij het ontbreken van een significante aantalsverandering, en van een onzekere trend als geen betrouwbare trendclassifiniet‐broedende
in GroningenBronnen: Sovon
catie
mogelijk is, vaak bijganzen
sterke aantalsfluctuaties.
2004‐2013Nederland,RWS & CBS.
Vogelonderzoek
Figuur 74. (A) Sinds 1980 zijn in Groningen meer niet-broedende ganzensoorten in aantal (sterk) toegenomen dan afgenomen. (B) Het aantal ganzensoorten dat sinds 1980 in Nederland sterk is toegenomen is
kleiner dan in Groningen.
3

Op basis van seizoensgemiddelden1 komen in 2013 in
Groningen drie niet-broedende ganzensoorten voor met
een meer dan evenredig aandeel van de Nederlandse
populatie. Dit zijn rotgans, brandgans en toendrarietgans (Tabel 10). Qua aantallen is de brandgans met
een seizoensgemiddelde van 90.631 vogels, buiten het
broedseizoen, veruit de talrijkste ganzensoort in Groningen. Niet-broedende kolganzen en grauwe ganzen
komen hier – buiten de broedtijd – in aantallen voor die
evenredig zijn aan het oppervlakte-aandeel van Groningen (7%). Grote canadese gans en nijlgans komen in
Groningen minder dan verwacht voor. De taigarietgans
is sinds 2011 (t/m 2013) niet meer in ons land waargenomen.

Groninger ganzenpopulatie in 2013
Groningen
Deel populatie van NL (%)
rotgans
19.132
46
brandgans
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27 1
toendrarietgans
15.089
24
1
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7
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7
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711
5
6
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392
4
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0
‐

Lange-termijnontwikkelingenSterke toename

Matige toename van
In grote lijnen komen de aantalsontwikkelingen
6
winterganzen in Groningen tussen 1980
2013 sterk
Sterkeen
afname
overeen met die in de rest van het land (Figuur 74a en
b, Tabel 11). In deze periode is het aantal ganzensoorten dat in Groningen sterk toeneemt (zes soorten) groter
dan in Nederland (vier soorten). In Nederland geldt deze
sterke toename2 voor grauwe gans, brandgans, nijlgans
en grote canadese gans. Voor Groningen komen daar
de toendrarietgans en kolgans bij. Bij de rotgans, een
soort uit het Waddengebied, komt de matige toename
in Groningen over de lange termijn overeen met die in
andere delen van Nederland.

Populatiegrootte en landelijk aandeel
niet-broedende ganzen in Groningen

Tabel 10. Aantallen en landelijk populatie-aandelen van niet-broedende ganzen in Groningen in 2013 niet‐broedende
op basis van seizoensgemiddelden
ganzen in
(gerangschikt naar landelijk populatie-aandeel).
1980‐2013

niet‐broedende ganzen in Nederland

5.3.2
Korte-termijnontwikkelingen
1980‐2013

1

1
5.3.1

De sterke toename bij de meeste ganzensoorten sinds
de jaren 80 in Nederland, en ook in Groningen, is ruwweg de laatste 10 jaren afgevlakt naar een matige toename of een onzekere aantalsontwikkeling. Sinds 2004
overheerst in Groningen bij de meeste soorten een stabiele trend over de winteraantallen en in de topmaanden. Uitzonderingen zijn de grauwe gans, met een
duidelijke afname van de winteraantallen en de grote
canadese gans met een sterke toename van de winteraantallen en een matige toename in de topmaand.

5.2.1

Enkele families grauwe ganzen met hun bijna vliegvlugge jongen in
de nieuwe natuur bij Woudbloem, onderdeel van ‘t Roegwold. De oudervogel met de groene halsband is een vrouwtje dat in 2009 als nestjong op enkele 100-en meters afstand is geringd. Dit vrouwtje is in die
zeven jaren slechts tweemaal buiten ‘t Roegwold gezien, waarvan
één keer in het Lauwersmeer. Foto: Jan van ‘t Hoff.

niet‐broedende ganzen in Groningen
5.31980‐2013
LANGE- EN KORTE-TERMIJNONTWIKKELINGEN VAN
NIET-BROEDENDE GANZEN IN
GRONINGEN EN NEDERLAND

GANZEN JAARROND

4

Matige
toename
niet‐broedende ganzen in Groningen
Stabiel
1980‐2013

In Groningen is de sterke toename bij de meeste ganzen na 2004 afgevlakt (a en b, Tabel 11). Tussen 2004
1 drie soorten – op basis van de seizoensen 2013 is bij
gemiddelden – nog sprake 4
van een matige toename
(grauwe gans, brandgans en grote Canadese gans). De
3
aantalstrend
van de rotgans is stabiel en bij vier soorten is sprake van een onzekere trend. Dit geldt voor taigarietgans (een schaarse wintergast), toendrarietgans,
kolgans en nijlgans.
Van vier soorten wijken de korte termijntrends in Groningen af van de landelijke aantalsontwikkelingen (5). Zo
groeit de overwinterende populatie brandganzen buiten
de provinciegrenzen sterker dan in Groningen. De aantallen overwinterende kolganzen nemen buiten Groningen nog matig toe, in de provincie is de trend onzeker.
Landelijk is bij de taigarietgans sprake van een sterke
afname, in Groningen is de korte termijntrend onzeker. En bij de nijlgans is de landelijke korte termijntrend
stabiel, maar in Groningen onzeker. Ook bij de meeste
ganzensoorten buiten Groningen is het overheersende
beeld van afvlakkende aantalsontwikkelingen na 2004.
Figuur 75. Bij de meeste niet-broedende ganzensoorten is zowel in
niet‐broedende
ganzen
Groningen
(A) als in de rest van
ons landin
(B)Nederland
sprake van afvlakkende
trends sinds
2004.
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Voor de taigarietgans, een schaars voorkomende soort,
geldt dat de sterke afname in Groningen overeenkomt
met die in de rest van het land.
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Op basis van de korte termijntrends over de hoogste
winteraantallen zien we in Groningen bij vijf soorten een
stabiele aantalsontwikkeling, is bij de grauwe gans sprake van een matige afname, is de trend van de taigariet49

gans onzeker en zien we alleen bij de overwinterende
grote canadese gans nog een sterke toename (Tabel
11).
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0tussen 2004 en 2013 (Figuur 76b). In Figuur 77. Significant matig afnemende trend van de grauwe gans in
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van de
hoogste winteraantallen tussen 2004 en
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2012
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Groningen is het seizoensgemiddelde
in deze
periode20102014. De blauwe
lijn geeft het aantalsverloop weer, de zwarte lijn is
met 46% gestegen naar 13.318 vogels in 2013. Daar- de (polynome) trendlijn.
entegen is er wel sprake van een significant matige afname in Groningen van de winteraantallen metgemid- Jaarrond gezien worden de hoogste aantallen grauwe
deld minder dan 5% per jaar (Figuur 77).
ganzen tussen 2009 en 2014 op de buitendijkse gronden langs de Noordkust en Dollard geteld (Figuur 78).
Maar vooral in het Lauwersmeer met een seizoensgemiddelde van 5548 ganzen (Sovon-rapport 2016/14). In
het Lauwersmeer is op de lange termijn sprake van een
matige aantalstoename. Op de korte termijn is de trend
onzeker.
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Tabel 11. Van de talrijkste ganzensoorten worden 1) de lange- en
korte termijntrends in Groningen vergeleken met die in Nederland en
2) worden de korte termijntrends in Groningen op basis van de hoogste winteraantallen en in de topmaanden vermeld. Het gaat hier om
aantalsontwikkelingen buiten het broedseizoen, waarbij we onder lange termijn de periode 1980–2013 verstaan en onder korte termijn de
grauwe
gans 1980‐2013
jaren tussen 2004 en 2013.
Toelichting
donkergroen=sterk
grauwekleuren:
gans 1980‐2013
seizoensgemiddelden
significante toename, lichtgroen=matig
significante toename, oranseizoensgemiddelden
je=stabiel, rood=matig significante afname, donkerrood= sterk significante 250000
afname
en paars=onzekere trend.
250000

Figuur 79. (A) Tussen 1980 en 2013 nemen de aantallen toendrarietganzen in Groningen sterker toe dan in de rest van Nederland. (B) De
onzekere korte termijntrends in Groningen en Nederland verschillen
Aantal toendrarietganzen in
niet van elkaar.
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250000
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Kijken we in Groningen naar de korte termijntrends in
de topmaanden van de afzonderlijke soorten dan is de
trend bij zes van de acht talrijke ganzensoorten stabiel,
is ook hier de trend van de schaarse taigarietgans onzeker en is enkel bij de grote Canadese gans sprake
van een matige toename (Tabel 11).
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tot 30.000 ganzen (Kleefstra & de Boer 2012 en 2015).
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5.4.2 Toendrarietgans

Nederland
Nederland

Bij de toendrarietgans is er een verschil in lange termijnontwikkeling tussen Groningen en de rest van het land
(Figuur 79a). De seizoensgemiddelden nemen tussen
1980 en 2013 in Nederland matig toe (gemiddeld minder dan 5% per jaar), maar in Groningen is sprake van
een sterke toename (gemiddeld meer dan 5% per jaar).
Na 2004 zijn de trendverschillen bij de toendrarietgans
tussen Groningen en Nederland kleiner geworden. Op
de korte termijn is sprake van – jaarrond – een onzekere trend in de seizoensgemiddelden in Groningen en in
Nederland (Figuur79b). In Groningen is het seizoensgemiddelde wel met 80% gestegen naar 15.089 vogels in
2013. Sinds 2004 is de aantalsontwikkeling in de wintermaanden en in de topmaand januari in Groningen
stabiel.

2004
2004

2007
2007
Groningen
Groningen

2010
2010
Nederland
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2013

‘s Winters worden verreweg de meeste toendrarietganzen aangetroffen op de oogstresten (aardappel en
suikerbieten) van de akkers in de Veenkoloniën (Figuur
80). Dit in tegenstelling tot de akkers in het Oldambt
en in Noord-Groningen (minder oogstresten). Ook in
het Lauwersmeer worden overdag weinig toendrarietganzen gezien, het seizoensgemiddelde bedraagt hier
slechts twee ganzen. Op de slaapplaatsen in het Lauwersmeer kunnen zich wel enkele duizenden ganzen
ophouden met een maximum van 4365 in de winter van
2011/2012 (Kleefstra & de Boer 2012, 2015).
Dit zijn vogels die overdag in de directe omgeving van
het Lauwersmeer op de akkers foerageren. De grootste
slaapplaatsen van deze soort liggen – met ca. 35.000
ganzen – in de Kropswolderbuitenpolder en Westerbroekstermadepolder bij het Zuidlaardermeer. Dit zijn
vogels die overdag in de Drents-Groningse veenkoloniën foerageren.
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5.4.3 Kolgans
Voor de lange termijnontwikkeling van de kolgans geldt
hetzelfde als bij de toendrarietgans: een sterke toename van de seizoensgemiddelden in Groningen en
een matige toename daarbuiten in de rest van het land
(Figuur 81a). Voor de korte termijn zien we bij de kolgans een onveranderd matige toename in Nederland,
en een sterk afgezwakte, maar onzekere trend van de
seizoensgemiddelden in Groningen (Figuur 81b). Het
seizoensgemiddelde is sinds 2004 met 59% gestegen
naar 22.743 vogels in 2013. De aantalsontwikkeling
in de wintermaanden en in de topmaand december is
sinds 2004 in Groningen stabiel.

Aantal

Figuur 81. Lange- (A) en kortetermijntrends (B) van kolganzen in Groningen en Nederland. In Groningen is de toename tussen 1980–2013
relatief groter dan in de rest van het land (door de grote aantalsverschillen is dit in de grafiek niet goed zichtbaar). Op de korte termijn is
de trend in Groningen onzeker, maar in de rest van Nederland is nog
1980‐2013
sprake van eenkolgans
matige toename.
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De niet-broedende kolganzen verblijven hoofdzakelijk
in ‘t Roegwold en Zuidlaardermeergebied, het gebied
tussen het Schildmeer en het Zuidlaardermeer (Figuur
82). De meeste vogels verblijven hier in het ganzen-

2010
2013
Nederland

Kolganzen en brandganzen begin maart 2016 in het Hoeksmeer. De
kolganzen zijn op de terugtrek naar de arctische broedgebieden, de
brandganzen vertrekken later daarheen. Foto: Jan van ‘t Hoff.
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Figuur 82. Verspreiding van de kolgans in Groningen tussen 2009 en
2014, op basis van de seizoensgemiddelden. Het seizoensgemiddelde is met 529 ganzen in het Lauwersmeer het hoogst.
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Figuur 84. Significant sterke toename bij de grote canadese gans op
basis van de hoogste winteraantallen in Groningen tussen 2004 en
2014. De blauwe lijn geeft het aantalsverloop weer, de zwarte lijn is de
(polynome) trendlijn.
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Het wintervoorkomen van de grote canadese gans
concentreert zich hoofdzakelijk in het grensgebied met
Drenthe tussen Haren en Eelde-Paterswolde, rond het
5.4.4 Grote Canadese gans
Zuidlaardermeer en het Lauwersmeer (Figuur 85). In
Sinds 1980 is bij de grote canadese gans sprake van het Lauwersmeer bedraagt het seizoensgemiddelde
een sterke toename van de aantallen in Groningen en 302 ganzen. Zowel op de lange- als korte termijn nemen
in de rest van het land (Figuur 83a). Dit op basis van de de aantallen in het Lauwersmeer sterk toe. Voor deze
soort is het gebied ook van betekenis als slaapplaats,
seizoensgemiddelden.
Sinds 2004 zijn de lange termijntrends van niet-broe- met een hoogste aantal van 245 ganzen in september
dende grote canadese ganzen in Groningen en Neder- 2011. Daarnaast is het een rui-gebied voor een onbeland afgevlakt tot een matige toename (Figuur 83b). In kend aantal grote Canadese ganzen (Sovonrapporten
Groningen is het seizoensgemiddelde na 2004 van alle 2012/40 en 2016/14). Buiten de hier genoemde gebiekomen ook
grote groepen voor binnen de bebouwganzensoorten het hardst
gestegen
368% naar
711 in den
canadese
ganzen
Groningen
en Nederland
Aantal
grotemet
vogels in 2013. De winteraantallen zijn na 2004 sterk de kom van Hoogezand, Wildervank en Stadskanaal.
grote canadese gans 2004‐2013
grote
canadese
gans in
1980‐2013
toegenomen
naar
1555 vogels
2014 (Figuur 84).

In het Lauwersmeer bedraagt het seizoensgemiddelde
tussen 2009 en 2014 529 ganzen. Op de lange en korte
termijn is hier – verrassenderwijs – sprake van een matige afname van de aantallen. De afname geldt waarschijnlijk niet voor de slaapplaatsfunctie van het gebied
voor deze soort, waarbij de aantallen kunnen oplopen
tot 30.000 ganzen. In november 2011 is een hoogste
aantal van 30.011 ganzen op de slaapplaatsen geteld
(Kleefstra & de Boer 2012), Overdag zoeken deze ganzen hun voedsel buiten het Lauwersmeer. Andere omvangrijke slaapplaatsen liggen in de Dollard (ganzen die
overdag aan de Duitse kant foerageren; Koffijberg
2016), het Zuidlaardermeergebied en het Schildmeer.
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foerageergebied rond het Hoeksmeer en Schildmeer
en in de nieuwe natte natuurgebieden. Dit geldt niet
alleen voor de foerageergebieden, maar ook voor de
grote slaapplaatsen in de Kropswolderbuitenpolder en
de Westerbroekstermadepolder, het Schildmeer en aan
de Duitse kant van de Dollard.
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Figuur 80. Verspreiding van de toendrarietgans in Groningen tussen
2009 en 2014, op basis van de seizoensgemiddelden.
Met een seizoensgemiddelde van twee ganzen is het aantal in het
Lauwersmeer (overdag) heel laag.
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Figuur 85. Verspreiding van de grote canadese gans, jaarrond, in Groningen tussen 2009 en 2014, op basis van de seizoensgemiddelden.
Dit gemiddelde is in het Lauwersmeer met 302 ganzen het hoogst.

brandgans 1980‐2013

2004

2007
Groningen

2010
2013
Nederland

Figuur 83. De lange- (A) en korte termijntrends (B) van niet-broedende
grote
500canadese ganzen in Groningen en in Nederland zijn gelijk (door
de grote aantalsverschillen niet goed zichtbaar in de grafiek). Sinds
1980 is een sterke toename zichtbaar en vanaf 2004 een matige toe0
name.
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Sinds 1980 is bij de brandgans -op basis van het seizoensgemiddelde- sprake van een sterke aantalstoe300000
name in zowel Groningen als in de rest van het land
(Figuur 86a).
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In het binnenland komen de meeste brandganzen – samen met kolganzen – voor in het ganzenfoerageergebied rond het Hoeksmeer en Schildmeer, als ook in de
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Figuur 88. Lange- (A) en korte termijntrends (B) van niet-broedende
nijlganzen. Jaarrond sinds 1980 sterk toenemendeaantallen in Groningen en de rest van Nederland. Op korte termijn is de trend sinds
12000
2004 in Groningen onzeker en in de restvan het land stabiel.
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Figuur 90. de lange- (A) en korte termijntrends (B) van rotganzen in
Groningen verlopen gelijk met die in de overige kustgebieden van Nederland. Met een matige toename sinds 1980 en stabiele trends sinds
2004.

Figuur 89. Verspreiding van de nijlgans, jaarrond, in Groningen tussen
2009 en 2014, op basis van de seizoensgemiddelden. In het Lauwersmeer bedraagt dit gemiddeld 83 vogels.
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De korte termijntrends van niet-broedende nijlganzen
zijn zowel in Groningen als in de rest van het land afgezwakt tot resp. een onzekere en stabiele trend (Figuur
88b). Sinds 2004 is het seizoensgemiddelde in Groningen met 90% gestegen naar 392 vogels in 2013.

15000

0

9000
9000
Niet-broedende
nijlganzen worden met name aange10000
10000
troffen in de nieuwe natuur rond het Zuidlaardermeer
en 6000
‘t Roegwold, het Lauwersmeer, het grensgebied
0 6000
0
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
met Drenthe ter hoogte van Haren en Glimmen en in
Nederland
de westelijke Veenkoloniën
(Figuurrotganzen
89). In het in
LauwerGroningen en 3000
NederlandGroningen
Aantal
3000
smeer bedraagt het seizoensgemiddelde tussen 2009
rotgans 2004‐2013
1980‐2013
en 2014rotgans
83 vogels.
Sinds 1980 zijn de aantallen in dit
0
0
seizoensgemiddelden
seizoensgemiddelden
gebied sterk toegenomen, maar de korte termijntrend is
2004
2007
2010
201
1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
60000
60000
onzeker.1980
Met een
maximum van 93 vogels (september
Groningen
Nederland
Groningen
Nederland
2011) komt het aantal nijlganzen
op de slaapplaatsen
50000
50000
vrijwel overeen met het seizoensgemiddelde.
40000
40000

Bij de nijlgans bestaat geen verschil tussen de lange
termijntrends in Groningen en Nederland. In beide gebieden is –op basis van het seizoensgemiddelde– spra0 een sterke aantalstoenametussen 1980 en 2013
ke van
2007
2010
2013
(Figuur2004
88a).

Aantal

Gemiddeld worden de hoogste aantallen in het Lauwersmeer en op de buitendijkse gronden langs de
Dollard (beide gebieden zijn tevens een belangrijke
slaapplaats) en Noordkust geteld (Figuur 87). Het seizoensgemiddelde in het Lauwersmeer bedraagt tussen
2009 en 2014 22.273 ganzen. Op de lange termijn zijn
de brandganzen ook in dit gebied toegenomen, maar
op de korte termijn is sprake van een onzekere trend
(Sovon- rapport 2016/14). De seizoensmaxima worden
steevast in de maand april bereikt. Dit in tegenstelling
tot de aantallen op de slaapplaatsen die in de wintermaanden pieken, met een maximum van 78.286 ganzen in november 2011 (Kleefstra & de Boer 2015).
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Figuur 87. Verspreiding van de brandgans, jaarrond, in Groningen
tussen 2009 en 2014, op basis van het seizoensgemiddelde. In het
Lauwersmeer bedraagt dit gemiddelde in deze periode 22.273 gan300000
zen en is veruit het hoogst.
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Figuur 86. Lange- (A) en korte termijntrends (B) van niet-broedende
brandganzen. Jaarrond nemen de aantallen sinds 1980 zowel in Groningen als daarbuiten sterk toe. Ook op de korte termijn geldt dat voor
Nederland, maar in Groningen is deze trend sinds 2004 afgevlakt
naar een matige toename.
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Rotgans

Op basis van de seizoensgemiddelden verschillen de
lange termijntrends van niet-broedende rotganzen in
Groningen en in Nederland niet van elkaar. Beide gebieden laten een matige toename zien sinds 1980 (Figuur
90a). De korte termijntrends van de rotgans zijn zowel
voor Nederland als Groningen afgezwakt tot stabiele
trends (Figuur 90b). Na 2004 is het seizoensgemiddelde in Groningen met 21% gestegen naar 19.132 vogels
Aantal rotganzen in Groningen e
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en Kropswolderbuitenpolder.
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Ook na 2004 is de sterke toename van niet-broedende
brandganzen in Nederland gebleven, maar is de trend
in Groningen afgevlakt tot een matige toename (Figuur
86b). Na 2004 is het seizoensgemiddelde in Groningen
met 78% gestegen naar 90.631 vogels in 2013. Deze
matige toename van de korte termijntrend is in Groningen ook zichtbaar in de winteraantallen, in de topmaand
april en in mei, maar is nergens significant.

2010

Nederland

2013

Het voorkomen van de rotgans beperkt zich in Groningen tot het Lauwersmeer, de kwelders langs de Noordkust en de Groninger eilanden Rottumeroog en -plaat.
De soort ontbreekt in de Dollard (Figuur 91). Het seizoensgemiddelde voor het Lauwersmeer bedraagt 536
ganzen. Zowel de langeals korte termijntrend van de
rotgans zijn in dit gebied onzeker. Het Lauwersmeer
heeft geen slaapplaatsfunctie voor deze soort, de ganzen overnachten op het wad tussen de noordkust en de
Groninger eilanden.
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Figuur 91. Verspreiding van de rotgans in Groningen tussen 2009
en 2014, op basis van de seizoensgemiddelden. Het voorkomen van
de rotgans in het Lauwersmeer is niet op de kaart vermeld maar bedraagt in deze periode gemiddeld perseizoen 536 ganzen.

5.4.8

Taigarietgans

De seizoensgemiddelden van de taigarietgans laten
zowel in Nederland als in Groningen sinds 1980 een
sterke afname zien (Figuur 92a). In tegenstelling tot de
meeste andere ganzen is dit een afwijkende trend. Na
2004 zet de sterke afname van de taigarietgans door
en is de soort sinds 2011 (t/m 2013) niet meer in ons
land waargenomen (Figuur 92b). De taigarietgans staat
op de Rode Lijst van doortrekkers en overwinteraars te
boek als ernstig bedreigd.
Figuur 92. Lange- (A) en korte termijntrends (B) van taigarietganzen
in Groningen en Nederland. Na 1987 is de soort in Nederland, en ook
in Groningen, sterk afgenomen en is nu vrijwel verdwenen. De korte
termijntrends bevestigen het beeld van de trends die in de tweede
helft van de jaren 80 zijn ingezet.
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Van de drie zwanensoorten in Groningen is de knobbelzwaan de enige soort die hier ook als broedvogel voorkomt. De wilde- en kleine zwaan worden hier uitsluitend
in de winterperiode waargenomen. Lange- en korte termijntrends worden samengevat in Tabel 12.

De trend van de aantallen niet-broedende knobbelzwanen in de provincie is sinds 2004 afgevlakt naar stabiel,
na een periode van sterke toename sinds 1980. Sinds
2004 komt de aantalsontwikkeling in Groningen overeen met die in de rest van Nederland.
De meeste knobbelzwanen verblijven buiten het broedseizoen in het Lauwersmeer en op graslanden rond
Winsum. Ook gedurende de ruiperiode, tussen mei en
augustus, verblijven vele honderden knobbelzwanen in
taigarietgans 2004‐2013
het Lauwersmeer.
seizoensgemiddelden

1000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
Groningen
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Tabel 12. Van de drie zwanensoorten worden de lange-en korte
termijntrends in Groningen vergeleken met die in Nederland. Bij de
knobbelzwaan gaat het om aantalsontwikkelingen in en buiten het
broedseizoen. De wilde zwaan en kleine zwaan komen in ons land
alleen in de winterperiode voor. Onder lange termijn wordt de periode 1980–2013 verstaan (alleen bij de knobbelzwaan als broedvogels
1990–2013 op grond van beschikbare data) en onder korte termijn
de jaren tussen 2004 en 2013 (en bij broedende knobbelzwanen
2005–2013). Toelichting kleuren: donkergroen=sterk significante toename, lichtgroen=matig significante toename, oranje=stabiel, rood=matig significante afname, donkerrood= sterk significante afname en
paars=onzekere trend.

Sinds 2005 is bij de broedpopulatie knobbelzwanen in
Groningen sprake van een onzekere trend, tegen een
matige afname in de rest van het land. De procentuele
toename van het aantal broedparen in Groningen is gehalveerd ten opzichte van de lange termijntrend vanaf
1990.
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De aantallen van beide soorten zijn zowel in als buiten het Lauwersmeer beduidend lager dan die van
de knobbelzwaan. Voor de wilde en kleine zwaan zijn
het Lauwersmeer in Groningen veruit het belangrijkste
doortrek- en overwinteringsgebied. De aantallen kleine
zwanen in het Lauwersmeer staan de laatste jaren onder druk, mogelijk als gevolg van voedselschaarste door
de toenemende aantallen ruiende knobbelzwanen. In
ondiepe wateren in het gebied foerageren beide soorten
namelijk op één en dezelfde voedselbron, de knolletjes
van het schedefonteinkruid, maar in verschillende perioden van het jaar. De ruiperiode bij de knobbelzwanen
loopt tot augustus. De kleine zwanen keren later, in oktober, terug uit hun arctische broedgebieden.

Bij de kleine zwaan zijn de aantallen in Groningen zo500
wel op de lange- als korte termijn sterker toegenomen
dan0in de rest van het land. De korte termijntrend van
2004
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2010
2013
de kleine zwaan geeft – evenals bij de wilde zwaan – in
Groningen
Nederland
Groningen een onzekere aantalsontwikkeling te zien.
Landelijk is bij de kleine zwaan sinds 2004 sprake van
een matige afname.
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5.5.2

Lange- en korte termijntrends in Groningen en
Nederland, en verspreiding in Groningen
tussen 2009 en 2014, per soort

5.5.2.1 Knobbelzwaan – als broedvogel
Bij broedende knobbelzwanen is geen sprake van een
significant verschil in lange termijntrends tussen Groningen en de rest van het land. Tussen 1990 en 2014
zien we een matige toename met 97% in Groningen
en in Nederland met 65% (Figuur 93a). Na 2005 lopen
de korte termijntrends bij broedende knobbelzwanen in
Groningen en Nederland wel uiteen. In Groningen zien
we dan een onzekere trend in de aantalsontwikkeling
en in de rest van Nederland een matige afname. In Groningen is de toename op de korte termijn tussen 2005
en 2014 afgezwakt naar 45% en in Nederland naar een
afname met 5% (Figuur 93b).
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Tabel 13. Aantallen en landelijk populatie-aandeel niet-broedende
zwanen in Groningen in 2013 op basis van seizoensgemiddelden (gerangschikt naar landelijk populatie-aandeel).

Figuur 93. Lange- (A) en korte termijntrends (B) van broedende knobbelzwanen in Groningen en Nederland. Met een matige toename lopen de trends sinds 1990 in Groningen en Nederland gelijk op. Vanaf
2005 is in Nederland sprake van een matige afname en is de trend in
Groningen onzeker.
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Knobbelzwaan op het nest bij de Biks, april 2016, met op de achtergrond de Harense Wildernis. Foto: Jan van ‘t Hoff.

5.5.2.2 Knobbelzwaan – buiten de broedtijd
Bij niet-broedende knobbelzwanen bestaat – op basis
van de seizoensgemiddelden – een verschil in lange
termijntrends tussen Groningen en de rest van het land.
In Groningen is sprake van een sterke toename (met
gemiddeld meer dan 5% per jaar) tussen 1980 en 2013
en in Nederland een matige toename (met gemiddeld
minder dan 5% per jaar) (Figuur 94a). Het seizoensgemiddelde is in Groningen opgelopen van 66 vogels
in 1980 naar 841 in 2013. Met een maximum van 965
vogels in het topjaar 2008.
Er is geen verschil in korte termijntrends tussen Groningen en de rest van het land. In beide gebieden zijn
de trends afgezwakt naar stabiele trends (Figuur 94).
Het seizoensgemiddelde van de knobbelzwaan is sinds
2004 in Groningen met 11% toegenomen. De stabiele
korte termijntrend in Groningen geldt niet alleen jaarrond, maar ook voor de zomer- en winteraantallen.
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Figuur 95. Verspreiding van niet-broedende knobbelzwanen in Groningen op basis van seizoensgemiddelden tussen 2009 en 2014.
Jaarrond worden de meeste knobbelzwanen waargenomen in het
Lauwersmeer en in de graslanden van de Winsumermeeden en het
Reitdiep.
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Figuur 97. Verspreiding van de wilde zwaan in Groningen op basis
van seizoensgemiddelden tussen 2009 en 2014. Gemiddeld komen
de meeste (±200) wilde zwanen voor in het Lauwersmeer. Kleine
groepjes wilde zwanen treffen we ‘s winters verspreid aan in de open
akkergebieden van de Veenkoloniën en in de omgeving van het Lauwersmeer.
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Buiten de broedtijd worden de meeste knobbelzwanen
wilde zwaan 1980‐2013
in het Lauwersmeer gezien (Figuur 95). Het seizoensseizoensgemiddelden
gemiddelde tussen 2009 en 2014 bedraagt bijna 1000
1200
(998) zwanen. Op de lange termijn, sinds het startjaar
1980, is het aantal in het Lauwersmeer toegenomen.
1000
De korte termijntrend is onzeker (Kleefstra et al 2016).
800
Als ruigebied is het Lauwersmeer steeds belangrijker
voor de soort geworden. Tussen mei en augustus ma600
ken vele honderden knobbelzwanen er de rui door. Tus400
sen half september en begin mei is het gebied ook een
slaapplaats voor deze zwanensoort, met een hoogste
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aantal van 126 vogels. Buiten het Lauwersmeer con0
centreren niet-broedende groepen knobbelzwanen zich
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Figuur 94. Lange- (A) en korte termijntrends (B) van niet-broedende
knobbelzwanen in Groningen en Nederland. Hoewel niet goed zichtbaar in de grafiek (een gevolg van de grote aantalsverschillen) is de
toename in Groningen sinds 1980 sterker dan in de rest van het land.
Op de korte termijn is er geen verschil in aantalsontwikkeling.
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Verreweg de meeste wilde zwanen komen in het Lauwersmeer voor (Figuur 97). Niet overdag, als veel zwanen in de directe omgeving op oogstresten op de akkers
foerageren, maar ‘s nachts op de slaapplaatsen. Het
seizoensgemiddelde bedraagt bijna 200 zwanen (198),
met de hoogste aantallen veelal in februari (Kleefsta &
de Boer 2012, Kleefstra et al. 2016). Zowel over de lange- als korte termijn nemen de aantallen in het gebied
toe.

Buiten het Lauwersmeer ligt de gemiddelde groepsEvenals bij de lange termijntrends is er ook een verschil grootte bij niet-broedende wilde zwanen onder de tien
in korte termijntrends tussen Groningen en de rest van vogels. De wilde zwanen zijn relatief talrijk op akkers
het land. In Groningen zien we na 2004 dat de sterke met oogstresten (bieten en aardappels) in de Veenkotoename over de lange termijn is afgevlakt naar een on- loniën (Figuur 97).
zekere trend. In de rest van Nederland is ook na 2004
onveranderd sprake van een matige toename (Figuur
96b). Het seizoensgemiddelde is in Groningen sinds
2004 met 23% afgenomen naar 58 vogels in 2013. Tijdens de topjaren in 2010 en 2012 ging het hier om resp.
219 en 181 wilde zwanen.
Aantal wilde zwanen in Groningen en Nederland
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Er is een verschil in lange termijntrends bij (niet-broedende) wilde zwanen tussen Groningen en de rest van
het land. In Groningen is de toename groter. In Groningen is tussen 1980 en 2013 sprake van een sterke toename en in Nederland van een matige toename (Figuur
96a). Het seizoensgemiddelde in Groningen bedraagt in
1980 11 en in 2013 58 vogels. Het gaat om betrekkelijk
lage aantallen.
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Figuur 96. Lange (A) en korte termijntrends (B) van wilde zwanen in
Groningen en Nederland. Op de lange termijn is de toename in Groningen sterker dan in de rest van het land. Na 2004 is in Nederland
onveranderd sprake van een matigeaantalstoename, maar in Groningen is de trend sindsdien onzeker.

Er is bij (niet-broedende) kleine zwanen een verschil in
lange termijntrends tussen Groningen en de rest van het
land. In Groningen is tussen 1980 en 2013 sprake van
een matige toename (niet goed zichtbaar in de grafiek
vanwege de grote aantalsverschillen) en in Nederland
van een stabiele aantalsontwikkeling (Figuur 98a). Het
seizoensgemiddelde bedraagt in Groningen in 1980 361
en in 2013 115 vogels.
Ook in de korte termijntrends is er een verschil tussen
Groningen en de rest van het land (Figuur 98b). In Groningen is de trend na 2004 onzeker en voor de rest van
Nederland laat deze een matige afname zien. Zowel in
Nederland als in Groningen zijn de aantalstrends van de
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kleine zwaan na 2004 afgevlakt, voor Groningen naar
een onzekere trend en voor Nederland een matige afname. Het seizoensgemiddelde in Groningen is sinds
2004 met 74% gedaald naar 115 vogels in 2013.

De grootste kans om kleine zwanen aan te treffen is
op akkers met oogstresten van bieten en aardappels in
de omgeving van Lauwersmeer of op de veenkoloniale
akkers, en op graslanden bij Winsum (Figuur 99).
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Besloten gebied

Het besloten gebied betreft de kleinschalige gebieden in
Westerwolde, eiland van Winschoten, Hondsrug en delen van het Zuidelijk Westerkwartier (Kaart 4). In het Zuidelijk Westerkwartier zijn het vooral door elzensingels
begrensde graslanden, maar weinig delen zijn hier begrensd als NNN. Van de kleinschalige gebieden van de
andere regio’s zijn wel grote delen begrensd als NNN.
Vooral Westerwolde is zeer divers met droge tot natte
schraalgraslanden, heide, bossen en akkers op oude
essen.

6.1

KWALITEIT GRASLANDEN IN NNN

6.1.1

SNL-beoordeling

twee maal de kritische depositie waarde. Het eindoordeel voor vochtig hooiland en droog schraalgrasland is
desondanks matig, maar gezien de mogelijkheden binnen het gebied is deze score goed tot zeer goed (zie Figuur 101). De slechte score voor nat schraalgrasland is
gezien de hoge stikstofdepositie, het geringe oppervlak
en de geïsoleerde ligging het hoogst
haalbare.
Door de recente maatregelen en de combinatie van
lemige zandgronden en aanwezigheid van lokale kwel
rond het Lieftinghsbroek zijn er wel mogelijkheden voor
de ontwikkeling van nieuw nat schraalgrasland en verkleinen de isolatie van de laatste restanten, maar dit
zorgt niet voor een andere score voor het maximaal
haalbaar aantal punten.

2012

Nederland

kleine zwaan 2004‐2013
seizoensgemiddelden

8000

Figuur 99. Verspreiding van de kleine zwaan in Groningen op basis
van seizoensgemiddelden tussen 2009 en 2014. Dit gemiddelde is
met 536 vogels het hoogst in het Lauwersmeer. Na terugkeer uit de
broedgebieden arriveren veel kleine zwanen in dit gebied. Later in de
winter kunnen ze verspreid in kleine groepjes worden aangetroffen
in de open akkergebieden op het Hogeland en in de Veenkoloniën.
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Figuur 100. Kwaliteit nat- vochtig hooiland (nat schraalgrasland +
vochtig hooiland), droog schraalgrasland en kruiden- en faunarijkgrasland, en uitgesplitst in de vier parameters structuur, flora en fauna, water- en milieucondities en ruimtelijke condities voor de provincie
Groningen. Geen beoordeling hebben die delen die in de komende
jaren beoordeeld worden en of geen onderdeel uitmaken van de berekening.

2012

Nederland

Figuur 98. Lange- (A) en korte termijntrends (B) van niet-broedende
kleine zwanen in Groningen en Nederland. In Groningen is de matige
toename over de lange termijn na 2004 afgevlakt naar een onzekere
trend. En buiten de provincie Groningen is de lange termijntrend na
2004 afgezwakt van stabiel naar een matige afname.

Verreweg de meeste kleine zwanen komen in het Lauwermeer voor. Het seizoensgemiddelde tussen 2009
en 2014 bedraagt hier 536 zwanen (Sovon-rapport
2016/14). Overdag foerageren de vogels in het gebied
in ondiep water op de knolletjes van schedefonteinkruid; ‘s nachts slapen de vogels ook hier. Op de lange termijn, sinds het startjaar 1980, is het aantal kleine zwanen in het Lauwersmeer redelijk stabiel, op de
korte termijn is de trend onzeker. Het is niet duidelijk of
de kleine zwaan te leiden heeft onder het toenemend
aantal knobbelzwanen. Beide soorten foerageren op de
knolletjes van dezelfde plant.
Bij de verspreiding van kleine zwanen buiten het Lauwersmeer gaat het gemiddeld om kleine groepen van
minder dan tien vogels.
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Kaart 4. Ligging van bloemrijke graslanden (groen), hooilanden
(blauw) en droge schraalgraslanden (oranje) in het besloten gebied
van Westerwolde en ten noorden van Winschoten.

De graslanden die worden beheerd in de besloten gebieden zijn niet alleen bloemrijke graslanden en de
natte-vochtige hooilanden, maar ook de droge schraalgraslanden. Droge schraalgraslanden komen voor op
droge voedselarme zandgronden en bevatten naast
veel grassen ook kruiden zoals grasklokje, muizenoor,
wilde tijm en zandblauwtje. De kwaliteit van de geanalyseerde grazige vegetaties is matig in Westerwolde (zie
Figuur 100). De graslanden zijn wel goed met elkaar
verbonden, maar op de andere onderdelen is de score
matig tot slecht. Op het onderdeel water- en milieucondities wegen de hoge stikstofdepositie waarden zwaar
mee en die zorgen ervoor dat het eindoordeel voor dit
onderdeel nooit goed zal kunnen worden. Voor natte
schraalgraslanden is de depositie waarde ongeveer
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Figuur 101. Score van de beheertypen nat schraalland, vochtig hooiland, droog schraalgrasland en kruiden- en faunarijkgrasland in de
drie deelgebieden van Westerwolde in relatie met de maximaal haalbare score die het beheertype kan halen in het gebied weergegeven
in de gestippelde lijn. Links de SNL-score maatlat voor respectievelijk
laag (0–12), midden (13–22) en hoog (23–30).
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6.1.2

Uitkomsten vegetatiemeetnet

In de besloten gebieden van Groningen zijn na de herziening in 2012 van het provinciale vegetatiemeetnet
veel nieuwe meetpunten neergelegd in grazige vegetaties. Trends zijn daarom nog niet te geven. In Figuur
102 is te zien dat een aantal meetpunten die zijn gelegen in het beheertype Kruiden- en faunarijkgrasland
eigenlijk al bestaan uit schraalgrasland en vallen onder
nat-vochtig hooiland. De vegetatie in het grootste deel
van de meetpunten vallen onder een graslandfase die
wel meer kruiden bevat dan de grassenmix en raaigrasweide, maar nog niet behoren tot bloemrijkgrasland. De
meetpunten zitten in hun ontwikkeling tussen de intensieve agrarische graslanden en de bloemrijke graslanden. Hoewel een aantal graslanden wel tot kruiden- en
faunarijkgrasland kunnen worden gerekend, zijn deze
nog niet zeer-kenmerkend voor het beheertype (Figuur
103). De eerder genoemde meetpunten die vallen onder nat-vochtig hooiland zijn echter daarom ook niet
kenmerkend voor het beheertype. Ruigten zijn vooral
gelegen in de net grootschalig ingerichte delen waar
de beek is hermeanderd en de waterpeilen sterkt zijn
verhoogd. Droog schraalgrasland is in slechts twee
meetpunten gevonden die beide niet in het beheertype
vallen. De overige meetpunten zijn vooral relatief kruidenarme droge graslanden.
Als er wordt gekeken naar het na gestreefde doel (Figuur 104) dan valt op dat voor nat-vochtig hooiland in
meer dan een kwart van de meetnetpunten de ambitie
al is bereikt. Het betreft hierbij vooral de oude relicten
in het Liefthingsbroek, de Poststruiken, Ter Wupping en
rond het Metbroekbos. De recente herinrichtingsmaatregelen om het beekdal te vernatten hebben hier nog
niet geleid tot de ontwikkeling van natte-vochtige hooilanden. De vegetatie bestaat hier voor een belangrijk
deel uit pitrus- of rietgrasvegetaties. Beide vegetatie
duiden op storing in de waterhuishouding en of bodem.

Figuur 102. Verdeling van de graslandvegetaties in graslandontwikkelingsfasen in het provinciaal vegetatiemeetnet (2013– 2015) in
nat-vochtig hooiland en schraalgrasland, droog schraalgrasland en
kruiden- en faunarijke graslanden in Westerwolde en rond Winschoten. Van rood naar groen en paars is de ontwikkelingsfase aangegeven van een soortenarm productiegrasland naar een soorten-en kruidenrijk grasland of hooiland (veldgids botanisch waardevol grasland,
DLG).
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verdroging. Grote delen van Westerwolde zijn recent
ingericht. Het is nog te vroeg om te beoordelen of deze
maatregelen uiteindelijk leiden tot de gewenste natuurdoelen. Maar de ontwikkeling van pitrus- en rietgrasvegetaties op een aantal recent ingerichte deelgebieden
geeft wel aan dat het beoogde doeltype nog lang niet
bereikt zal worden. De aanwezigheid van de al eerder
genoemde relict vegetaties biedt daarentegen wel mogelijkheden voor de ontwikkeling van met name natte-vochtige hooilanden.

Figuur 103. Mate waarin de vegetatie in de meetpunten van het provinciale meetnet kenmerkend is voor kruiden- en faunarijkgrasland,
droog schraalgrasland en nat-vochtig hooiland en schraalgrasland.

7

Bij Groningen denk je niet snel aan bos. Toch ligt er alleen al in binnen het NNN al meer 1800 ha bos in de
provincie Groningen. Het grootste oppervlak bos ligt in
Westerwolde. Hier liggen ook de oude (hakhout)bossen
zoals het Metbroekbos, het Kloosterbos bij Ter Apel en
het Liefthingsbroek. Deze bossen zijn wel altijd in gebruik geweest voor bijvoorbeeld (hak)houtproductie en
varkensmesterij. In de 20e eeuw zijn veel bossen aangeplant op heideontginningen en als ruilverkavelingsbossen. Een groot deel van deze bossen heeft nog altijd
houtproductie als doelstelling. Met het begrenzen van
het NNN wordt een groot deel van de productiebossen
omgevormd tot natuurbos of zelfs weer gekapt voor de
ontwikkeling van heide. Buiten het NNN ligt daarentegen
veel jonge ruilverkavelingsbossen, productiebossen en
dorpsbossen die vaak een gering oppervlak hebben en
verspreid in het landschap liggen.

7.1

Figuur 104. Verdeling van de graslandvegetaties in graslandontwikkelingsfasen in het provinciaal vegetatiemeetnet (2013–2015) in
meetpunten met de ambitie nat-vochtig hooiland en schraalgrasland,
droog schraalgrasland en kruiden- en faunarijke graslanden in Westerwolde. Van rood naar groen en paars is de ontwikkelingsfase aangegeven van een soortenarm productiegrasland naar een soortenen kruidenrijk grasland of hooiland (veldgids botanisch waardevol
grasland, DLG).

6.2

Bossen

KWALITEIT BOSSEN

Figuur 105 geeft de natuurwaarde ontwikkeling binnen
en buiten het NNN weer ten opzichte de landelijke trend.
De natuurwaarde neemt landelijk licht af in, maar in Groningen zijn geen significante trends waar te nemen. Wel
is de natuurwaarde binnen het NNN hoger dan buiten
het NNN.

CONCLUSIE

De graslanden in het besloten gebied zijn gezien de
ontwikkeling verder dan in het open cultuurland. Er zijn
relatief veel graslanden die al het ambitietype hebben
bereikt. Het zijn echter wel vooral oude relicten en weinig nieuw ontwikkelde doelvegetaties. Het kwaliteitsoordeel via de landelijke SNLmethodiek doet voor een
aantal beheertypen geen recht aan de huidige kwaliteit.
Zo is het kwaliteitsoordeel matig voor Vochtige hooiland
en slecht voor Nat schraalgrasland het hoogst haalbare. Neemt niet weg dat het oordeel matig voor Droog
schraalgrasland ook gezien het maximaal haalbare niet
goed is. Ook zijn een aantal graslanden met het beheertype kruiden- en faunarijkgrasland nog ver verwijderd van wat maximaal mogelijk is.
De graslanden zijn nog in ontwikkeling en nog niet alle
verwachte soorten en structuurelementen zijn aanwezig. Voor de graslanden met het beheertype kruiden-en
faunarijkgrasland komt dit voor een belangrijk deel door
de agrarische historie. Dit geldt ook voor een deel van
de schraalland vegetaties, maar deze veel gevoeliger
vegetaties voor verzuring en vermesting, hebben daarnaast veel meer last van de hoge stikstofdepositie en

Figuur 105. Trend van natuurwaarde van bossen in Groningen (binnen en buiten NNN) en Nederland berekend met de Gelderland Natuurwaarde-Index op basis van het Landelijk Meetnet Flora vanaf
1999 (CBS 2016).

7.1.1

SNL-beoordeling

Van de bossen binnen het NNN in de besloten gebieden zijn alleen de bossen in Westerwolde via de landelijke SNL-systematiek beoordeeld. De overige bossen
zullen de komende vier jaar beoordeeld gaan worden.
Ondanks dat er veel oude boskernen aanwezig zijn in
Westerwolde, is het eindoordeel voor de bossen grotendeels matig en maar voor een paar kleine productiebossen hoog (Figuur 106). In veel gevallen zijn de
bossen goed met elkaar verbonden en of hebben voldoende oppervlak. Ook zijn de kenmerkende soorten
er wel, maar vaak niet in voldoende mate om tot een
63

Figuur 106. Kwaliteit Haagbeuken- en essenbos, Dennen-, eiken- en
beukenbos, Droog - en Vochtig bos met productie en Park- en stinzenbos en uitgesplitst in de vier parameters structuur, flora en fauna,
water- en milieucondities en ruimtelijke condities voor de provincie
Groningen. Niet beoordeeld zijn die delen die in de komende jaren beoordeeld worden en of geen onderdeel uitmaken van de berekening.

Productiebossen worden ondanks dat ze vooral een
productiedoelstelling ook beoordeeld op natuurkwaliteit. Deze is hoog tot matig.
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tiek. Als er wordt gekeken naar de mogelijkheden van
de bossen is de kwaliteit van de bossen matig tot hoog.
Dit komt ook naar voren uit de mate waarin bosvegetaties kenmerkend zijn voor de verschillende typen. Met
name in meetpunten in de droge bossen zijn kenmerkende vegetaties te vinden. Dit geldt niet voor de bossen van vochtige voedselrijke gronden, de haagbeuken- en essenbossen. Hier zijn alleen in een paar oude
boskernen kenmerkende bosvegetaties gevonden.

Wat opvalt is dat kenmerkende vegetaties van haagbeuken-essenbossen nog weinig voorkomen. Een belangrijke reden is dat de meeste bossen waar dit beheertype
op ligt nog jong zijn. De meeste liggen in het dal van de
Ruiten Aa en zijn elzen-opslagbossen. In de wat oudere
bossen zijn echter ook weinig kenmerkende bosvegetaties aangetroffen. In totaal zijn in 3 van de 22 meetpunten zeer kenmerkende bosvegetaties aangetroffen:
in het Metbroekbos, Lieftinghsbroek en bij de
Ennemaborg. Veel bossen zijn verruigd met bramen.

De kwaliteit van de bossen wordt sterk bepaald door de
ouderdom van de bossen. Maar ook de stikstofdepositie
en voor de haagbeuken- en essenbossen ook nog verdroging. De huidige stikstofdepositie is te hoog voor de
ontwikkeling van bossen met een goede kwaliteit.

De bossen van de wat droge voedselarme zandgronden
bestaan voor een groter deel uit kenmerkende bosvegetaties. Ook hier geldt dat de oudere bossen beter ontwikkeld zijn dan de jongere. De niet goed ontwikkelde
bossen zijn vaak nog jonge aanplantbossen en of zijn
verruigd met braam.
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Het grootste oppervlak bos ligt op de droge voedselarme en zure zandgronden. Een deel heeft nog een
productiedoelstelling, het andere deel heeft een natuurdoelstelling. De bossen met een natuurdoelstelling vallen onder het beheertype Dennen-, eiken- en beukenbos. Het omvat bossen die worden gedomineerd door
vooral eiken, beuken, berken, lijsterbes en dennen. De
bossen zijn niet heel structuurrijk en hebben vaak een
dikke strooisellaag. Het kwaliteitsoordeel is laag tot matig. Ook dit vooral door de hoge stikstofdepositie, die
zwaar meetelt voor dit beheertype. Op het onderdeel
flora en fauna scoort dit beheertype goed en vooral
door het voorkomen en verspreiding van broedvogels
als appelvink, boomklever en kleine bonte specht en in
minder mate groene specht en fluiter. Ook de structuur
en de ruimtelijke samenhang van de bossen is over het
algemeen goed. Gezien de mogelijkheden van deze
bossen, scoren de bossen in Westerwolde redelijk tot
goed (Figuur 107).

Veel van deze soorten komen vooral voor op oude bosbodems. Van oud kaartmateriaal is af te leiden sinds
wanneer er bos staat. Dit hoeft niet te betekenen dat
het huidige bos ook sinds die tijd er gestaan heeft. Het
bos kan sinds die tijd gedund en of gekapt en weer aangeplant zijn, maar geeft wel een indruk hoelang er al
bos op staat. In Figuur 108 is mate waarin de bossen
kenmerkend zijn weergegeven, voor de verschillende
regio’s en het aantal jaren dat er al bos staat.
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Onder de haagbeuken-essenbos vallen een aantal bostypen die voorkomen tussen het moerasbos in de lage
delen van het beekdal en de eiken-berkenbossen op de
hoge droge gronden liggen. Deze bossen hebben een
rijke (voorjaars) flora, met onder andere witte klaverzuring. Anderzijds vallen ook veel essen-iepenbossen en
populierenbossen onder dit beheertype. Wat deze bossen gemeenschappelijk hebben is dat ze voorkomen op
niet-zure, relatief voedselrijke gronden met wisselende
waterstanden. De boomlaag van de bossen is minder
gesloten dan van eikenbeukenbossen, waardoor er een
goede kruid- en struiklaag gevormd kan worden. Uit de
analyse volgt dat de kwaliteit van de onderzochte bossen matig is. De vegetatie geeft aan dat de zuurgraad
in de meeste gevallen nog goed is, maar dat de stikstofdepositie aan de hoge kant is. Soorten die aangeven dat
de kwaliteit goed is ontbreken. Hierbij moet wel worden
vermeld dat dit (planten)soorten zijn die wel bekend zijn
uit Twente en Limburg, maar niet uit het noorden van
Nederland. Het is dus bijna onmogelijk om hier goed op
te scoren. Een score van 22 punten op een maximum
van 26 te behalen punten is dus redelijk goed (Figuur
107). Park- en stinzenbos is een weinig voorkomend
beheertype. In Westerwolde komt dit alleen voor rond
Ter Apel. Het kwaliteitsoordeel voor park- en stinzenbos
wordt bepaald door de flora en fauna (alleen broedvogels) en de stikstofdepositie. Voor beide onderdelen is
de score matig.

Het enige onderdeel waarop deze bossen slecht scoren is op structuur. Gezien de productiedoelstelling is
dit niet vreemd.

m i

hoger eindoordeel te komen. Uit de analyse komt naar
voren de stikstofdepositie voor vrijwel alle bossen een
beperkende factor is. Maar ook dat de bossen nog te
weinig structuurelementen bevatten, zoals aantal dode
en dikke bomen en of nog bestaan uit één boomsoort.
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Figuur 107. Score van de beheertypen Haagbeuken-en essenbos,
Dennen-, eiken- en beukenbos en Bos met productie (vochtig en
droog) in de drie deelgebieden van Westerwolde in relatie met de
maximaal haalbare score die het beheertype kan halen in het gebied
weergegeven in de gestippelde lijn. Links de SNL-score maatlat voor
respectievelijk laag (0–12), midden (13–22) en hoog (23–30).

7.1.2

Uitkomsten vegetatiemeetnet

Binnen het NNN liggen ook op de Hondsrug en rond
Winschoten grote boscomplexen. Hier liggen wel meetpunten van het provinciale vegetatiemeetnet. Bossen
ontwikkelen zich langzaam en de ouderdom van de
bossen is sterk bepalend voor de natuurkwaliteit. De
natuurkwaliteit van bossen wordt voor een groot deel
bepaald door de kruiden die voorkomen. Voorbeelden
zijn bosanemoon, dalkruid, lelietje-van-dalen of witte
klaverzuring.

Figuur 108. Mate waarin de vegetatie in de meetpunten van het provinciale meetnet kenmerkend is voor de beheertypen Haagbeukenen essenbossen en Dennen-, eiken- en beukenbossen in relatie tot de
leeftijd (jonger dan 100 jaar, 100 tot 200 jaar en ouder dan 200 jaar)
van de bossen. Zie §3.4.1 voor methode.

7.2

CONCLUSIES

De ontwikkeling van de bossen in Groningen is stabiel.
De natuurwaarde binnen het NNN ligt op het gemiddelde landelijke niveau. Buiten het NNN is de natuurwaarde lager. De huidige kwaliteit van de bossen binnen het
NNN is matig op basis van de landelijke SNL-systema65
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Houtsingels

Kwaliteit van houtsingels in Westerwolde

INLEIDING

Er is een verschil tussen houtwallen en houtsingels.
Waar houtwallen op een kunstmatige aarden wal staan,
staan houtsingels op dezelfde hoogte als het omringende land. Beiden dienden als veekering. Met de komst
van prikkeldraad werden houtwallen en -singels steeds
minder gebruikt en onderhouden.
In het Zuidelijk Westerkwartier zijn houtsingels te vinden op de hogere delen, van waaruit ze doorlopen verder het land in. De ondergrond bestaat uit keileem of
potklei en de bovengrond uit dekzand met een humeuze toplaag. Dit is een overblijfsel van het veen dat ooit
is afgegraven. Door de hogere ligging van deze gronden, konden de sloten in de zomer droogvallen. Daardoor konden deze niet als veekering worden gebruikt
en werden houtsingels met een ondergroei van struiken
als veekering ingezet.
De schatting is dat er op dit moment 1100 kilometer aan
houtsingels aanwezig is in het Zuidelijk Westerkwartier.
De drie gemeenten Leek, Marum en Grootegast hebben samen met de provincie Groningen de ambitie om
650 kilometer aan houtsingels onder beheer te brengen
(Hidding 2015).
In Westerwolde maken de houtsingels onderdeel uit
van een landschap met veel wegbeplantingen, kleine
bosjes, bosstroken en erfbeplantingen. Tussen Onstwedde en Ter Wupping, het gebied rondom Smeerling
en het gebied tussen Ter Borg en Laude, kennen een
hogere concentratie houtsingels. Rondom 1900 waren
er meer gebieden met houtsingels, maar die zijn door
de jaren heen verdwenen.
Het Gorecht bestaat uit de stad Groningen, een laaggelegen nat gebied ten oosten van de stad (Wold) en een
hoger gelegen zandgebied (Go). In het Gorecht komen
verspreid door het gebied houtwallen voor. Houtsingels
zijn vooral in het gebied bij Onnen te vinden en elzensingels en meidoornhagen op de oostelijke flank van de
Hondsrug.

8.2

METHODE

Provincie Groningen inventariseert alleen de houtsingels die binnen het meetnet vallen (zie §3.7). Het doel
van deze monitoring van de houtsingels, is om een globaal beeld te krijgen van de lengte en kroonsluiting van
de singels. Dit is verder aangeduid als de kwaliteit van
de singels. Om een beeld van de singels te krijgen, hoeven niet alle singels bekeken te worden. Het beoordelen
van de kroonsluiting van de houtsingels geeft daarvoor
voldoende informatie. De beoordeling van houtsingels
vanuit het veld kan verschillen van de monitoring vanaf
luchtfoto’s. De inventarisatie vanuit het veld is echter
dusdanig intensief, dat dit voor de provincie niet haalbaar is.
Door luchtfoto’s van verschillende jaren te analyseren,
kunnen trends worden berekend. De resultaten voor de
verschillende gebieden zijn hieronder weergegeven.

8.3

In Figuur 109 is de ontwikkeling van houtsingels in het
Zuidelijk Westerkwartier uiteengezet over de periode
2000 tot 2015. In 2015 is 439,5 van de totaal 1100 km
aan houtsingels aanwezig in het meetnet, waarvan ruim
272 (62%) km in goede staat. Ruim 61 km (13%) is er
slecht aan toe. Het aantal goede singels is daarmee
stabiel gebleven.
Tussen 2000 en 2008 is 27,5 km aan houtsingels verdwenen, in de periode van 2008 tot 2015 is 16 km aan
houtsingels verdwenen. Tussen 2008 en 2013 zien we
een toename in het aantal km goede houtsingels (ca.
23 km). Dit kan een effect zijn van het herstelproject
van Landschapsbeheer Groningen (Herstel houtsingelstructuur Zuidelijk Westerkwartier), wat speelde vanaf
2008.
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Figuur 109. Verhouding kwaliteit houtsingels in het Zuidelijk
Westerkwartier, tussen 2000 en 2015.
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Figuur 110. Verhouding kwaliteit houtsingels in Westerwolde, tussen
2000 en 2015. In Westerwolde is in 2015 bijna 90 km aan houtsingels
aanwezig (Figuur 1060). Hiervan is 71,5 kilometer goed (80%). Bijna
12 kilometer (13%) verkeert in redelijke staat en 5,7 km is er slecht
aan toe (6%). In 2013 verkeerde nog 72 km van de houtsingels in
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Figuur 111. Verhouding kwaliteit houtsingels in het Gorecht, tussen
2000 en 2015.
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De waardering van de houtsingels is gedaan aan de
hand van de mate van kroonsluiting, dit is de aaneensluiting van de kronen van de bomen in de houtsingel.
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8.1

In een Geografisch Informatie Systeem (GIS) worden
luchtfoto’s van specifieke jaren geopend en over kaarten met (verwachte) houtsingels gelegd. Op de luchtfoto’s zijn de singels te zien. Wanneer de kroon 75%
of meer kroonsluiting heeft, wordt deze als ‘goed’ beschouwd. Redelijk is 25–75% en slecht betekent dat
minder dan 25% van kroon gesloten is.

Lengte (km)
ZWK

Houtsingels komen in de provincie Groningen in drie
gebieden voor. Het Gorecht en Westerwolde zijn van
provinciale betekenis en het houtsingelgebied van het
Zuidelijk Westerkwartier behoort met het aangrenzende
deel van Friesland tot de meest kleinschalige gebieden
van Nederland.

Lengte (km)
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Westerwolde
Westerwolde

2000

Uit Figuur 111 komt naar voren dat de houtsingels in het
Gorecht tamelijk stabiel zijn gebleven. In 2015 is ruim
81km aan houtsingels aanwezig, waarvan 60 km in goede staat verkeert (74,5%). Bijna 16 km verkeert in redelijke staat (20%) en ruim 4,5 km (5,8%) aan houtsingels
is in slechte staat.

8.4

Al meerdere keren zijn er projecten geweest die het
herstel van houtsingels voor ogen hebben gehad. Een
voorbeeld hiervan is het genoemde project van Landschapsbeheer Groningen in het Zuidelijk Westerkwartier. Ook nu zijn er initiatieven om de kwaliteit en de
lengte van de houtsingels te vergroten. Twee projecten
worden hieronder genoemd:

CONCLUSIE

Gekeken naar bovenstaande drie gebieden, zien we dat
de kwaliteit van de houtsingels in zowel Westerwolde
als het Gorecht tamelijk stabiel is door de jaren heen.
In het Zuidelijk Westerkwartier zien we na een aantal
mindere jaren, een procentuele toename van het aantal kilometer aan houtsingels in goede staat. Dit kan diverse oorzaken hebben. Bewustwording van inwoners
en Gemeenten over de waarde van het landschap kan
eraan bijdragen dat het landschap meer gewaardeerd
wordt en daarmee beter behouden blijft. De Kwaliteitskaart, waar de singels ook als karakteristieken van het
landschap op staan aangegeven, kan die bewustwording hebben gestimuleerd.
De Gemeenten hebben ook bestemmingsplannen voor
het buitengebied uitgebracht, waarmee ze extra aandacht hebben gevestigd op de singels. Dit, tezamen
met een strengere handhaving vanuit de Boswet, kan
hebben bijgedragen aan de procentuele toename van
houtsingels die in goede staat verkeren.

8.5

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER –
LEVEND LANDSCHAP

Vanuit Gebiedscoöperatie Westerkwartier is het project
Levend Landschap opgestart. Het project beoogt het
herstel en onderhoud van de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier en onderschrijft daarmee de waarde
die houtsingels hebben voor dit landschap. Het doel van
Levend Landschap is 100 km extra aan houtsingels onder beheer te krijgen. Op die manier dragen ze bij aan
het gezamenlijk streven van gemeenten en provincie
Groningen om 650 km aan houtsingels onder beheer
te brengen.
Vanuit Levend Landschap krijgen eigenaren praktische
en financiële ondersteuning voor goed beheer van hun
singels en ze kunnen hun singels ook onder beheer
brengen waarmee het onderhoud voor de eigenaren
opgepakt wordt door de Gebiedscoöperatie. Hiermee
wordt ook ingezet op een duurzamer behoud van de
singels. Begin 2017 hebben 205 eigenaren van singels
een contract voor beheer afgesloten met de Gebiedscoöperatie.
In het Zuidelijk Westerkwartier lijkt nu een trend gaande
dat de singels van betere kwaliteit zijn, in vergelijking
tot eerdere jaren. In hoeverre de Gebiedscoöperatie
daar al aan heeft bijgedragen, is moeilijk te controleren.
Bewustwording en waardering zijn eerste stappen voor
behoud en kwaliteitsverbetering van het landschap, en
daar draagt de Gebiedscoöperatie met zijn project aan
bij. Of dit effect heeft op toekomstig beheer, moeten in
de toekomst worden bepaald.

8.6

PILOT GEBIEDSAANPAK
LANDSCHAP GORECHT

In januari 2017 is in het Gorecht het project ‘Gebiedsaanpak Landschap Gorecht’ van start gegaan. Hierin
werken diverse organisaties samen (Landschapsbeheer Groningen, gemeente Haren, ANV Stad en Ommeland, Provincie Groningen en natuurbeheerders) om tot
duurzaam beheer van landschapselementen te komen.
Hieronder vallen houtwallen, maar ook scheerhagen en
natte landschapselementen.
Tot nu toe was het beheer van landschapselementen
aan de eigenaren zelf. Anders aan deze aanpak is dat
betrokken partijen samenwerken en zo informatie en
kennis met elkaar kunnen uitwisselen.
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Op deze manier wordt beheer van de landschapselementen beter op elkaar afgestemd.
Het project heeft een ‘pilot’-karakter, wat betekent dat
er wordt gekeken in hoeverre de gezamenlijke aanpak
zijn effect heeft op het duurzame en betaalbare beheer
van de elementen.

Er wordt gekeken hoe met het inzetten van onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bewoners en vrijwilligers, duurzaam en betaalbaar beheer
tot stand kan komen. De ervaringen en resultaten van
deze pilot moeten leiden tot een werkwijze voor de aanpak van het landschap, die ook in andere gebieden kan
worden toegepast. Vanwege de vroege fase waar het
project zich nog in bevindt, is het nu niet mogelijk al
concrete resultaten te benoemen.

9

Wad en kust

9.1

WADDEN EN KWELDERS

9.1.1

Belang Groninger Wad

die in 2026 zou moeten zijn, hoe die er nu uitziet en hoe
die er uitziet bij voortgaande menselijke invloed.

De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter
wereld en is o.a. zeer belangrijk als broed- en foerageergebied voor vogels en als kraamkamer voor diverse vissoorten. Het is inmiddels beschermd natuurmonument,
Natura 2000-gebied, en staat op de werelderfgoedlijst.
Het internationale belang van de Waddenzee wordt ook
steeds beter erkend. In de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee uit 2007 van het Rijk is de
hoofddoelstelling voor de Waddenzee een ‘duurzame
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap’. Delen onder Rottum zijn permanent of delen
van het jaar gesloten voor visserij en recreatie.
Tussen 2010 en 2015 is in het kader van het project
Waddensleutels onderzoek gedaan naar het voedselweb op het wad en naar het belang van biobouwers.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in het oostelijke
deel van de Waddenzee twee van de vijf toplocaties liggen (Kaart 5). De toplocaties zijn droogvallende wadplaten, met veel mossel- en oesterbanken en een rijk
bodemleven die hoge dichtheden vogels herbergen, en
die een hoge kansrijkdom bieden voor herstel van een
rijke Waddenzee. Ook ligt voor de Groningse kust nog
een van de weinige zeegrasvelden van klein zeegras.
Het Eems-Dollard estuarium springt eruit als het deel
met de laagste biomassa aan bodemleven.

Figuur 112. Voedselpiramide in de Waddenzee bij hoogwater zoals
die in 2026 zou moeten zijn en waar we nu staan. Links van ‘ Nu’
de situatie bij toenemende menselijke druk op de Waddenzee (bron:
www.waddensleutels.nl).

Waddensleutels
Waddensleutels is een onderzoeksproject van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijksuniversiteit Groningen en het NIOZ, tussen 2010 en 2015, gefinancierd
door het Waddenfonds, naar de kansen en wegen naar
herstel van een rijke Waddenzee. Het project richtte
zicht op het voedselweb op de droogvallende platen
en de rol van de biobouwers (zoals mosselbanken en
zeegrasvelden).

Kaart 5. Toplocaties van droogvallende wadplaten in de Waddenzee
(bron: www.waddensleutels.nl).

De grote kansrijkdom wil niet zeggen dat we er zijn. In
Figuur 112 is de voedselpiramide weergegeven zoals
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9.1.2 Dynamiek

Kaart 6. Geografie van oostelijk deel van Waddenzee.
Bron: Waddensleutels.

Het Groninger deel van de Waddenzee is een van de
weinige gebieden waar de natuur z’n gang kan gaan.
Niet de mens, maar zee, wind en stroming zijn de sturende factoren (zie Kaart 6). De invloed van de mens is
nog verder terug gedrongen door grote delen van het
Groninger wad te sluiten voor visserij. Rottumeroog,
Rottumerplaat, Zuiderduin en de tussenliggende geulen
en platen zijn in 2005 aangewezen als referentiegebied
om te onderzoek hoe een Waddenecosysteem zich met
minimale menselijke invloeden ontwikkelt.

Lange tijd heeft de mens geprobeerd om met behulp
van helmaanplant en stuifschermen de eilanden te beheren en vast te leggen. Er was zelfs en plan om de
oostelijke Waddenzee in te polderen. Met dit doel is in
de jaren 50 van de vorige eeuw nog een stuifdijk aangelegd op Rottumerplaat. Dit plan is niet doorgegaan, en
daarna zijn de eilanden nog wel onderhouden. Nadat
Rijkswaterstaat in 1991 is gestopt met het beheren van
de eilanden, krijgt de zee en de natuur de vrijheid en
worden de eilanden aan de elementen overgelaten.
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6
Op basis van oude topografische kaarten is te zien dat
Rottumeroog zich in de vorige eeuw langzaam naar het
oosten heeft verplaatst (Kaart 7). Na het stoppen van
het beheer zijn vooral aan de noordzijde van Rottumeroog grote delen verdwenen, maar lijkt het niet verder
naar het oosten te bewegen. Eerder lijkt het erop dat
het eiland naar het zuiden kantelt. Sinds een aantal
jaren Het kleine zandplaatje het Zuiderduin of Zuiderstrand beweegt nog altijd naar het oosten. De verwachting is dat uiteindelijk Rottumeroog en Zuiderduin aan
elkaar groeien.

9.2

Rottumerplaat ligt nu ongeveer waar Rottumeroog zo
rond 1600 lag. Wordt Rottumeroog kleiner, Rottumerplaat is groter geworden en tegenwoordig vrij stabiel.
Nadat eerst de zandplaat de Boschplaat aan de Rottumerplaat of Noordwestplaat was vastgegroeid, is het
uitgegroeid tot een eiland. Met het verschuiven van de
getijdestroom de Lauwers zijn ook hier aan de westkant grote delen verdwenen, maar is het eiland aan de
noord- en zuidkant gegroeid.

Van de 14 soorten koloniebroeders broeden er 12 in
het Groninger deel van de Wadden. Negen van de
12 koloniebroeders in Groningen zijn kwalificerende
soorten broedvogels en/of niet-broedvogels voor het
N2000-leefgebied Waddenzee. Zes soorten staan ook
op de Groninger soortenlijst, een lijst met vogelsoorten
die verhoudingsgewijs in grotere aantallen in Groningen
broeden dan verwacht (d.w.z. met een populatie-aandeel van minimaal 7%, naar rato van het grondoppervlak van de provincie Groningen). De kwelders langs
de Noordkust en Dollard, de havengebieden langs de
Eems en de Groninger Waddeneilanden zijn van grote betekenis voor veel koloniebroeders. De oorzaken
van met name de negatieve trends bij een groot aantal
koloniebroeders zijn divers van aard en verschillen per
gebiedsdeel. Oplossingen om veel van deze negatieve
trends te keren, zijn een grote uitdaging. En niet alleen
voor de Provincie. Maar er zijn ook positieve aantalsontwikkelingen te signaleren bij een aantal betrekkelijke
nieuwkomers onder de koloniebroeders.

Het loslaten van de eilanden heeft wel geleid tot het vervormen van de eilanden, maar niet tot het verdwijnen
van de eilanden. De natuurlijke dynamiek zorgt ervoor
dat delen afslaan, maar anderzijds wordt via de wind of
via washovers zand afgezet. Dit biedt kansen voor zeldzame pioniersvegetaties. De eilanden zijn echter vooral
belangrijk voor vogels. Niet alleen om te broeden, maar
ook als hoogwatervluchtplaats. Zo zijn de eilanden een
veilige broedplaats voor onder andere lepelaars, kleine
mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, dwergsterns, visdiefjes en aalscholvers. Uit tellingen van Sovon blijkt dat
op sommige momenten een groot deel (>1%) van de
West-Europese populatie van onder andere de kanoet,
bonte strandloper, zilverplevier, lepelaar, visdief, dwergstern en wulp in dit deel van de Waddenzee aanwezig
zijn.

KOLONIEBROEDVOGELS IN
HET WADDENGEBIED

In dit hoofdstuk worden de aantalsontwikkelingen van
een belangrijke groep broedvogels in het Waddengebied, de koloniebroedvogels, besproken. De lange- en
korte termijntrends in het Groninger deel van het Waddengebied worden vergeleken met die in de Nederlandse Waddenzee. En het (gunstige) effect van beschermingsmaatregelen voor sterns in de havengebieden
langs de Eems komen aan bod.

9.2.1

Lange- en korte termijnontwikkeling in
Groninger deel van het Waddengebied

Na de sterke achteruitgang van de grote vogelkolonies
van kokmeeuw en kluut op de vastelandkwelders en
van de dwergstern op Rottumerplaat en -oog, in de beginjaren van deze eeuw, hebben de aantallen van deze
soorten zich gestabiliseerd, maar wel op een (veel) lager niveau.
Bij de zilvermeeuw heeft de sterke afname3 sinds 1990
zich de laatste 10 jaren versneld voortgezet.
Bij de visdief en stormmeeuw is pas de laatste 10 jaren
sprake van een sterke achteruitgang.

Kaart 7. Contouren van Rottumeroog en- plaat en de zandplaten
Simonszand en Zuiderduin tussen 1930 en 2015 (bron: www.topotijdreis.nl).

Vergeleken met de situatie in de Nederlandse Waddenzee lijken de lange- en korte termijntrends bij koloniebroeders in het Groninger deel zich iets gunstiger te
ontwikkelen (Tabel 14). De aanwezigheid van grote vogelkolonies op de Groninger vastelandkwelders lijkt wel
voorgoed verleden tijd. Met name de aanwezigheid van
grondpredatoren lijkt hier een belangrijk struikelblok.

3 Toelichting: Bij een significant verschil van gemiddeld meer dan 5% per jaar spreken we van een sterke toe of afname, bij een significant
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verschil dat kleiner is dan 5% per jaar van een matige toe- of afname, van een stabiele trend bij het ontbreken van een significante aantalsverandering, en van een onzekere trend als geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk is, vaak bij sterke aantalsfluctuaties. Bronnen:
Sovon Vogelonderzoek Nederland, RWS & CBS.

sterke afname
onzeker

9.2.1.1 Langetermijntrends in Groninger
Waddengebied
Op de lange termijn, sinds 1990, houden in het Groninger Waddengebied het aantal soorten kolonievogels
met een sterke toe- en afname elkaar in evenwicht
(Figuur 113). Een sterke toename zien we bij 6 soorten: aalscholver, kleine zilverreiger, lepelaar, zwartkopmeeuw, kleine en grote mantelmeeuw. Maar kokmeeuw,
stormmeeuw, zilvermeeuw, noordse stern, dwergstern
en kluut laten een sterke afname zien. De aantalsontwikkeling van de visdief tussen 1990 en 2015 is stabiel
en van de grote stern, vanwege de kleine aantallen, onzeker.

lange termijntrends koloniebroedvogels
in Groninger deel Waddengebied 1990‐2015
aantal vogelsoorten = 14

1

is de achteruitgang 1het grootst. Op dit eiland laten vier
soorten een sterke achteruitgang zien (noordse stern,
visdief, stormmeeuw en kokmeeuw).

korte termijntrends koloniebroedvogels
in Groninger deel Waddengebied 2006‐2015

aantal vogelsoorten = 14
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Figuur 114. Korte termijntrends van koloniebroeders in het Groninger
deel van het Waddengebied.
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Figuur 113. Lange termijntrends van koloniebroeders in het Groninger
deel van het Waddengebied.
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De lange termijntrends van koloniebroeders in het Groninger Waddengebied komen sterk overeen met die in
de hele Nederlandse Waddenzee. Dit geldt vooral voor
de soorten met een sterke toename. Bij de soorten die
zijn achteruitgegaan is de afname in het Groninger deel
groter dan in de rest van de Nederlandse Waddenzee.

Op de korte termijn is het aantal soorten met een sterke
toename in de Nederlandse Waddenzee groter dan in
het Groninger deel. Bij de soorten die achteruitgaan zijn
de trends in beide gebieden nagenoeg gelijk. Dit geldt
o.a. voor de noordse stern, kokmeeuw, stormmeeuw en
zilvermeeuw. Bij de visdief is de afname buiten het Groninger deel groter.

Op de korte termijn, sinds 2006, is het aantal soorten koloniebroedvogels
1 in het Groninger Waddengebied met
sterke(Figuur
toename
een sterke1toe- of afname enigszins afgezwakt
4
114). Bij vier soorten is sprake van een sterke
toename, 9.2.1.3 Langetermijntrends in Nederlands
stabiel
Waddengebied
bij drie soorten zien we een sterke afname en bij een
matige afname
3
soort een matige afname, bij vier soorten een stabiele
sterketrend
afname De soorten met een sterke aantalstoename tussen 1990
aantalsontwikkeling, bij een soort een onzekere
en 2015 in het Groninger deel laten – in nagenoeg deen is één soort als broedvogel verdwenen. onzeker
1
4
zelfde periode (1991–2001) – eenzelfde trend zien in het
verdwenen
Zwartkopmeeuw, kleine zilverreiger, lepelaar en grote hele Nederlandse Waddengebied (Figuur 115). Het gaat
mantelmeeuw laten een sterke toename zien, storm- om aalscholver, kleine zilverreiger, lepelaar, zwartkopmeeuw, zilvermeeuw (voortzetting lange termijntrend) meeuw, kleine- en grote mantelmeeuw. Bij één soort, de
en visdief (sterkere afname) een sterke afname, en bij grote stern, zien we een matige toename.
de aalscholver is sprake van een matige afname (over Evenals in het Groninger deel zijn zes soorten koloniede top). Soorten met een stabiele aantalsontwikkeling broedvogels sinds 1991 in het Nederlandse Waddengezijn: kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, dwergstern en bied achteruitgegaan. Het aantal soorten met een sterke
afname blijft hier beperkt tot één soort, de kluut. Bij vijf
kluut.
soorten is sprake van een matige afname; kokmeeuw,
De noordse stern laat een onzekere trend zien (na een stormmeeuw, zilvermeeuw, noordse stern en visdief. De
sterke afname op de lange termijn). De grote stern is als trend van de dwergstern is stabiel.
broedvogel uit het Groninger deel van het Waddengebied verdwenen na tussen 1996 en 1998 enkele jaren
op Rottumerplaat te hebben gebroed. Op Rottumerplaat
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Figuur 115. Lange termijntrends bij de koloniebroeders in het
Nederlandse Waddengebied.

9.2.1.4 Korte termijntrends in Nederlands
Waddengebied

stabiel
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Tabel 14. Vergeleken worden de sterke
lange2
14 soorten koloniebroedvogels
inonzeker
de Nederlandse Waddenzee en
4
het Groninger deel ervan. De lange- en korte termijnen van beide
gebiedsdelen vallen grotendeels samen, maar zijn niet gelijk. Bron:
Sovon Vogelonderzoek Nederland. Toelichting kleuren: donkergroen=sterk significante toename, lichtgroen=matig significante toename, oranje=stabiel, rood=matig significante afname, donkerrood=
sterk significante afname en paars=onzekere trend, wit=verdwenen.
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Het aantal soorten dat op de korte termijn in aantal is
teruggelopen is vrijwel gelijk aan het aantal met een
afname op de lange termijn (Tabel 14). Twee soorten
laten een sterke afname zien, kluut en visdief, en vier
soorten een matige afname: kokmeeuw, stormmeeuw,
zilvermeeuw en noordse stern. De trends van grote
stern en kleine zilverreiger zijn onzeker, die van kleine
mantelmeeuw en dwergstern stabiel.

korte termijntrends koloniebroedvogels
in Nederlandse Waddengebied 2000‐2011
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Figuur 116. Korte termijntrends bij de koloniebroeders in het
Nederlandse Waddengebied.
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Figuur 117. Procentuele verdeling van de kolonievogels over de vastelandkust en de Groninger Waddeneilanden tussen 2006 en 2015.
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kleine mantelmeeuw

matige afname
sterke afname

Tussen 2006 en 2015 blijken er bij de koloniebroedvogels
grote trendverschillen te bestaan tussende afzonderlijke
gebieden in het Groninger deel van de Waddenzee (Tabel 15 en Tabel 16). De grootste toename van het aantal
broedparen is waarneembaar in het Eemsmondgebied
bij vier soorten (noordse stern, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw en zwartkopmeeuw) en op Zuiderduin bij drie
soorten (lepelaar, visdief en stormmeeuw). De grootste
achteruitgang is zichtbaar op Rottumerplaat bij vijf soorten (noordse stern, visdief, stormeeuw, kokmeeuw en
zilvermeeuw). In het Eemsmondgebied (vier soorten) en
langs de Noordkust (drie soorten) treffen we de meeste
soorten met een stabiele aantalsontwikkeling. Langs de
Dollard en Noordkust ontbreken de meeste soorten kolonievogels met resp. 10 en 8 soorten.

zilvermeeuw

stabiel

2

9.2.2.1 Korte termijntrends per gebied in
Groninger deel Waddenzee

Tabel 15. Trends van het aantal soorten kolonievogels in afzonderlijke
gebieden in het Groninger deel van de Waddenzee tussen 2006 en
2015.

Op de Groninger Waddeneilanden Rottumeroog en
-plaat en Zuiderduin en het kunstmatige eiland De Hond
in de Eems broeden acht soorten kolonievogels, op de
vastelandkust langs Noordkust, Eemsmond en Dollard
vijf soorten (Figuur 117). De grote stern komt sinds 2006
niet meer voor in het Groninger deel van de Wadden.
Uitgesproken eilandbewoners zijn dwergstern, groteen kleine mantelmeeuw, lepelaar, aalscholver, kleine
zilverreiger en zilvermeeuw. 99 tot 100% van het aantal
broedparen van deze soorten broedt op de eilanden.
Een uitgesproken broedvogel van de vastelandkust
is de kluut en in iets mindere mate ook de kokmeeuw
(91%). Broedvogels van zowel de eilanden als de vastelandkust zijn noordse stern, visdief en zwartkopmeeuw.
Van deze drie soorten broedt het merendeel op de vastelandkust, waarbij het aandeel varieert tussen de 69 en
83% (Figuur 117).

aantal vogelsoorten = 14

4

Nederlandse Waddenzee
lange
korte termijn
termijn
1991–2011
2000–2011

9.2.2 Broedlocaties in Groninger deel Waddenzee

Het aantal soorten met een sterke toename in het Nederlandse Waddengebied is na 2000 gedaald (Figuur
116). Op de korte termijn laat alleen de grote mantelmeeuw nog een sterke toename zien. Er zijn drie soorten met een matige toename; aalscholver, lepelaar en
zwartkopmeeuw.

2

matige toename
matige afname

lange termijntrends koloniebroedvogels
in Nederlandse Waddengebied 1991‐2011

6

sterke toename

3

Groninger deel Waddenzee

Veel soorten kustbroedvogels in de Waddenzee hebben
te maken met een laag broedsucces. Bij de koloniebroeders gaat het vooral om kluut, kokmeeuw, grote stern,
visdief en noordse stern. Met lepelaar, zilvermeeuw en
kleine mantelmeeuw lijkt het momenteel beter te gaan.
Dit blijkt uit meerdere onderzoeken, waaronder het reproductiemeetnet in de Waddenzee door Sovon Vogelonderzoek Nederland en IMARES Wageningen UR
(Koffijberg & Smit 2013, Koffijberg et al. 2015, Anonymus

2016a), een geïntegreerde monitoring van broedvogels
–waaronder aan demografische factoren– door het Vogeltrekstation en Sovon Vogelonderzoek Nederland
(van der Jeugd et al. 2014) en broedbiologische monitoring in de internationale Waddenzee door de Trilateral
Monitoring and Assessment Group (TMAP) van het
Common Wadden Sea Secretariat (Koffijberg et al.
2016).
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van tien karakteristieke kustbroedvogels. De resultaten uit de periode 2011–2013 laten zien dat nog steeds veel soorten
kustbroedvogels weinig succesvol zijn. Sommige soorten deden het zelfs slechter dan in de eerste jaren van
de monitoring. De slechte broedresultaten hebben verschillende oorzaken. Eén daarvan is overstromingen als
gevolg van extreem hoogwater gedurende het broedseizoen (door weers- c.q. klimaatveranderingen en zeespiegelstijging), vooral op de eilanden, maar ook op de
vastelandkwelders. In de nestfase zijn veel broedvogels
slachtoffer van predatie van legsels door grondpredatoren zoals vos, katten, marterachtigen en bruine rat, met
name langs de vastelandskust. Op de kwelders speelt
ook het probleem van verruiging. En een te geringe
voedselbeschikbaarheid speelt bij een aantal soorten
(met name koloniebroeders en kluut) vermoedelijk een
belangrijke rol. Naast voedselschaarste speelt bij de zilvermeeuw mogelijk de toegenomen concurrentie met
de kleine mantelmeeuw mee.
De oorzaken van het slechte broedsucces zijn niet bij
alle soorten even duidelijk. bij de lepelaars en aalscholvers in de Waddenzee lijkt het draagvlak bereikt. Bij
grote stern, visdief en noordse stern belemmeren overstromingen van broedplaatsen in het broedseizoen een
herstel. Kolonies kokmeeuwen en kluten langs de vastelandkust zijn gedecimeerd na de komst van de vos. En
in recente jaren zijn bij de kokmeeuw in kleine kolonies
langs de Groninger kust en Dollard weinig tot geen jongen geproduceerd, mogelijk ook door verminderd voedselaanbod voor de kuikens.
Binnendijkse broedplaatsen, zoals in de Eemshaven en
op de Oterdumer Driehoek in Delfzijl, kunnen dergelijke
problemen deels oplossen, mits er voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen en er voldoende
voedsel in de nabijheid is. In deze gebieden profiteren
de laatste jaren vooral visdief, noordse stern en ook de
kokmeeuw van de maatregelen met een toenemend
aantal broedparen en goede broedresultaten. Tot nu toe
is het positieve effect van de maatregelen in deze gebieden tot deze soorten beperkt gebleven.
Rondom de internationale Waddenzee is een groot
aantal organisaties betrokken bij beleid en beheer
van het gebied. Wat ontbreekt is doorgaans een goede (internationale) coördinatie van alle initiatieven en
soms ook goede achtergrondkennis bij de planvorming
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(Anonymus 2016b). Het internationale Waddensecretariaat bracht onlangs een Plan van Aanpak uit dat als
kapstok moet dienen voor beheermaatregelen (Koffijberg et al. 2016). In de Nederlandse Waddenzee wordt
dit door het Programma naar een Rijke Waddenzee opgepakt en is ondermeer uitgewerkt in het rapport Vogels
langs de randen van het Wad (van der Hut et al. 2014).

9.2.3.2 Kluut

Tussen 2000 en 2013 bood met name de haven van
Delfzijl diverse veilige broedlocaties tegen grondpredatoren, hetgeen resulteerde in positieve broedresultaten.
Sinds 2013 zijn de laatste – beschermde – broedlocaties
te vinden in de Eemshaven, de Oterdumer Driehoek,
een nieuw aangelegd eilandje op de Punt van Reide,
als ook een enkele onbeschermde locatie in de haven
van Delfzijl (samen ‘vasteland’ in Figuur 122).

1000

750

750

2002

2005

2008

2011

0%

1988

1988

1991

1994

1991

1991

proVisdief op vastelandkust en de Groninger eilanden jaren
1988‐2015
fiteert
van
veilige
nestlocaties
langs
de
Eems,
eerst
in
de
haven
van
1996Eemsmond
1999
2002
2005
2008
2011
2014
procentuele
Noordkustverdeling
Visdief op vastelandkust en de Groninger eilanden 1988‐2015
Delfzijl
100%en de laatste jaren steeds meer in de Eemshaven.

Verhouding
vasteland/eilanden
(%)(%) (%)
Verhouding
vasteland/eilanden
Verhouding
vasteland/eilanden

Verhouding vasteland/eilanden (%)

0%

20%

1987 Figuur
1990
1993De1996
1999
2002
2005
2008soort
2011
2014
Dollard120.
Noordkust
Eemsmond
visdief,
voorbeeld
van
een
die al
vele

1988

1988
1994

1991
1997

1991

2000

1990

1993

1996

1999

Rottumeroog, Zuiderduin

2002

2005

Rottumeroog

De Hond NAM‐locatie, Delfzijl

Lauwersmeer

Rottumeroog, Zuiderduin

Rottumerplaat

2008

2011

2014

Rottumeroog
Lauwersmeer

Figuur 118. De lepelaar als broedvogel in het Groninger deel van
Rottumerplaat
Waddenzee,
voorbeeld
2002 de
2005
2008 2011
2014 van een nieuwkomer waarvan het aantal
broedparen sterk is toegenomen.

1997

Vastelandkust
2003
2006

1994

1997

2000

Vastelandkust
2003
2006

2009de eilanden
2012

2000

Vastelandkust
2003
2006

de eilanden
2009
2012

2015

1997

Vastelandkust

de eilanden

Lauwersmeer

De Hond NAM‐locatie, Delfzijl

1994

De
lange termijntrend van de visdief in het Groninger
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deel van de Waddenzee fluctueert, maar is redelijk stabiel. De korte termijntrend, sinds 2006, laat een matige
afname zien (Figuur 120). Wat in onderstaande figuur
opvalt zijn de vele locaties waar de soort heeft gebroed,
maar die in de loop der jaren één voor één goeddeels
zijn verlaten. Dit geldt voor het Lauwersmeer, de kwelders langs de Noordkust en Dollard, de Groninger eilanden Rottumeroog en Zuiderduin (sinds 2005) en tenslotte ook voor Rottumerplaat, het eiland waar in 2009
nog 653 paren hebben gebroed (Figuur 121).
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De lepelaar is als broedvogel een betrekkelijke nieuwkomer in de Nederlandse Waddenzee en in het Groninger deel ervan, evenals de aalscholver, kleine zilverreiger en zwartkopmeeuw. Na een eerste vestiging
in 1996 op Rottumerplaat volgden al snel nieuwe broedgevallen op Rottumeroog en Zuiderduin (Figuur 118). In
2012 gevolgd door een vierde broedlocatie op de Hond,
de NAM-locatie in de Eems. Op Zuiderduin en Rottumerplaat bevinden zich de grootste kolonies. Het aantal
broedparen is sinds 1996 gestaag gestegen naar hoogste aantallen van zo’n 140 paren in 2013 en 2014. 2015
kende een terugval naar 100 paren.
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9.2.3 Trends van enkele broedvogelsoorten in
de Noordkust drastisch gedaald tot 425 paren, in 2005
Eemshaven
DelfzijlDelfzijl
Eemshaven
Groninger deel van het Waddengebied
gevolgd met een afname langs de Eems-Dollard tot 136
De laatste jaren schommelt het aantal broedparen rond
Figuur 122. Het aantal broedparen van de Visdief in de Eemshaven en
paren. Sindsdien is de broedpopulatie in deze gebieden
de 600. In de topjaren tussen 2005 en 2007 was de in Delfzijl tussen 1987 en 2015 laat het toenemende belang zien van
Hierna komen enkele soorten aan bod die represen- Kluut
gestabiliseerd op het niveau van maximaal 500 paren,
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Noordse stern ‐ verdeling broedparen over vastelandkust en de Groninger
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9.3

CONCLUSIES

De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter
wereld en internationaal van zeer groot belang voor
broed- en trekvogels. Ondanks dat natuurwaarden in de
Waddenzee onder druk staan door menselijk ingrijpen
(bijv. visserij), zijn kansen voor herstel groot.
Van 14 soorten koloniebroeders broeden er 12 in het
Groninger deel van de Wadden. Een aantal soorten is
begin deze eeuw in Groningen sterk in aantal afgenomen (kokmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, visdief,
kluut, dwergstern). De achteruitgang was niet sneller
dan in de rest van de Waddenzee. Grote kolonies op de
vastelandkwelders lijken verleden tijd. Een sterke toename werd gezien bij zes soorten: aalscholver, kleine
zilverreiger, zwartkopmeeuw, kleine en grote mantelmeeuw, noordse stern en kluut.
99 tot 100% van alle broedparen van de dwergstern,
grote- en kleine mantelmeeuw, lepelaar, aalscholver,
kleine zilverreiger en zilvermeeuw komen op de eilanden voor. Kluut en kokmeeuw zijn uitgesproken broedvogels van de vastelandkwelders.
Veel soorten kustbroedvogels in de Waddenzee hebben te maken met een laag broedsucces. Dit wordt
veroorzaakt door: meer frequente overstroming van de
kwelder door hoge waterstanden als gevolg van weers-/
klimaatveranderingen en zeespiegelstijging, predatie
door grondpredatoren, met name langs de vastlandkust,
verruiging van de kwelder, en voedselbeschikbaarheid.
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11 Bijlagen
Bijlage 1. Overzicht van de trekvogels waarvoor de provincie Groningen van internationaal belang is, voor doortrekkers en overwinteraars of
overvliegende trekvogels. Het internationale belang van Groningen is uitgedrukt als percentage van de flyway-populatie (% flyway) dat in de
provincie voorkomt en als een score: internationaal belang als 0 of 1. De soorten zijn gerangschikt naar het flyway-aandeel van de pleisterende vogels. De provincie is voor een soort van internationaal belang als minimaal 1% van de internationale flyway-populatie op enig moment
in Groningen voorkomt. Van de pleisterende soorten zijn de belangrijkste habitats vermeld. Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, rapport
2015/70.
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Bijlage 2. Overzicht van de trekvogels waarvoor de provincie Groningen van nationaal belang is, voor doortrekkers en overwinteraars of overvliegende trekvogels. Het nationale belang van Groningen is uitgedrukt als percentage van de landelijke aantallen (%NL) en opgesplitst in het
voorjaars- en najaarsaandeel (resp. % voorjaar en % najaar). Voor de pleisterende trekvogels is het landsbelang ook uitgedrukt in een score,
waarbij is uitgegaan van een aandeel naar rato van het landoppervlak (7%) en een verdubbeling van dit percentage (14%). De soorten met een
aandeel van minder dan 7% hebben een score van 0, bij meer dan 7% een score van 1, en bij meer dan 14% een score van 2. De overvliegende
soorten, waarvoor Groningen van nationaal belang is, zijn met een score van 1 vermeld. Van de pleisterende soorten zijn ook de belangrijkste
habitats in de provincie vermeld. Bij de cursief weergegeven soorten hebben de waarnemingen mogelijk meer betrekking op broedvogels dan
op doortrekkers. Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, rapport 2015/70.
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8,3%
16,5%
8,2%
16,1%
7,8%
15,4%
7,8%
7,7%
7,5%
7,5%
7,2%
7,0%
6,6%
6,6%
6,2%
6,2%
6,2%
5,9%

%
voorjaar
14,1%
68,0%
13,9%
9,5%
2,0%
6,0%
5,7%
33,3%
6,6%
32,4%
7,1%
3,0%
9,0%
30,8%
11,8%
30,7%
11,8%
26,5%
6,7%
27,4%
5,2%
20,5%
11,3%
10,0%
9,1%
24,2%
10,8%
24,4%
7,0%
23,4%
8,9%
16,5%
8,8%
18,2%
9,1%
2,1%
6,1%
16,5%
0,7%
8,9%
7,9%
8,1%
6,7%
6,6%
8,8%
14,6%
3,4%
9,6%
8,5%
13,0%
8,5%
17,4%
5,2%
17,3%
4,5%
15,5%
8,5%
11,2%
4,8%
16,5%
2,1%
6,3%
6,3%
1,7%
7,8%
7,7%
3,1%
7,3%
4,4%
5,8%
6,6%
3,8%
6,2%
3,3%
2,3%
5,9%

%
najaar
11,3%
63,0%
1,4%
48,5%
13,3%
41,1%
13,2%
6,6%
12,9%
25,7%
12,5%
32,0%
12,1%
24,6%
1,2%
20,6%
6,3%
29,5%
11,8%
11,6%
11,7%
26,5%
5,6%
25,0%
11,0%
24,5%
9,7%
17,1%
10,4%
5,7%
10,0%
21,6%
10,0%
20,6%
9,7%
20,1%
9,7%
20,1%
9,4%
19,6%
8,9%
19,5%
8,9%
19,0%
6,2%
18,8%
8,8%
18,7%
8,2%
18,6%
1,6%
15,3%
8,5%
9,2%
8,5%
17,0%
4,0%
16,6%
8,3%
12,1%
8,2%
16,1%
7,8%
15,4%
7,8%
3,3%
7,5%
7,5%
7,2%
7,0%
4,6%
6,6%
4,6%
6,2%
6,2%
5,2%

habitat
doortrekkers/overwinteraars
wad&kust, cultuurland
wad&kust
wad&kust,
cultuurlandmoeras
wad&kust, cultuurland
wad&kust, moeras
wad&kust
wad&kust, cultuurland
wad&kust
wad&kust cultuurland
wad&kust,
wad&kust
wad&kust
wad&kust
moeras
cultuurland
wad&kust, moeras
cultuurland
wad&kust cultuurland
wad&kust,
wad&kust
wad&kust, moeras
wad&kust
cultuurland
wad&kust
wad&kust, moeras
wad&kust
wad&kust
wad&kust
wad&kust
wad&kust
wad&kust, moeras
wad&kust
cultuurland
wad&kust
wad&kust, cultuurland
wad&kust, moeras
moeras,
cultuurland
wad&kust
cultuurland
wad&kust
wad&kust, cultuurland
moeras
wad&kust, moeras
wad&kust
moeras
wad&kust
wad&kust,
wad&kust moeras
wad&kust moeras
wad&kust,
moeras
wad&kust, cultuurland
wad&kust,
wad&kust cultuurland
wad&kust, cultuurland
cultuurland
moeras, cultuurland
wad&kust,
cultuurland
wad&kust
wad&kust, moeras
cultuurland
wad&kust, moeras
wad&kust, moeras
wad&kust, cultuurland
x
x
x
x
x
x

nationaal
belang
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

soortnaam
zwarte ruiter
rotgans
kwartelkoning
grauwe
gans
kleine
zwaan
witbuikrotgans
grauwe franjepoot
velduil
bontbekplevier
boerenzwaluw
regenwulp
kolgans
groenpootruiter
beflijster
kanoetstrandloper
ijseend
zilverplevier
kievit
toendrarietgans
kneu
kwartel
aalscholver
roodhalsgans
zwarte
wouw
bonte strandloper
oeverzwaluw
kluut kwikstaart
witte
temmincks
reuzenstern
strandloper
torenvalk
strandleeuwerik
huiszwaluw
bergeend
rode
wouw
dwergstern
sperwer
noordse kwikstaart
rouwkwikstaart
stormmeeuw
middelste
zaagbek
zeearend
boompieper
ijsgors kwikstaart
engelse
scholekster
wespendief
wilde zwaan
kleine
rietgans
wulp
lachstern
oeverpieper
zwartkopmeeuw
kleine strandloper
pijlstaart
brandgans
sneeuwgors
veldleeuwerik
grutto

nationaal
belang
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
2
2
2
2
2

overvliegend
trekvogels

% nl
68,0%
5,9%
48,5%
5,8%
41,1%
5,8%
33,3%
5,7%
32,4%
5,7%
32,0%
5,6%
30,8%
5,5%
30,7%
5,5%
29,5%
5,4%
27,4%
5,4%
26,5%
5,0%
25,0%
4,5%
24,5%
4,5%
24,4%
4,4%
4,0%
23,4%
3,8%
21,6%
3,4%
20,6%
3,3%
20,1%
2,7%
20,1%
2,5%
19,6%
2,1%
19,5%
2,0%
19,0%
1,9%
18,8%
1,6%
18,7%
0,6%
18,6%
0,0%
17,4%
0,0%
17,3%
17,0%
16,6%
16,5%
16,1%
15,4%

%
voorjaar
68,0%
4,9%
9,5%
3,9%
6,0%
5,8%
33,3%
5,2%
32,4%
2,7%
3,0%
5,6%
30,8%
4,6%
30,7%
1,0%
26,5%
5,2%
27,4%
3,9%
20,5%
3,7%
10,0%
2,8%
24,2%
4,5%
24,4%
3,0%
0,0%
23,4%
3,1%
16,5%
3,4%
18,2%
2,5%
2,1%
2,7%
16,5%
2,5%
8,9%
0,9%
8,1%
2,0%
6,6%
1,9%
14,6%
0,6%
9,6%
0,6%
13,0%
0,0%
17,4%
0,0%
17,3%
15,5%
11,2%
16,5%
6,3%
1,7%

%
najaar
63,0%
5,9%
48,5%
5,8%
41,1%
0,0%
6,6%
5,7%
25,7%
5,7%
32,0%
5,3%
24,6%
5,5%
20,6%
5,5%
29,5%
5,4%
11,6%
5,4%
26,5%
5,0%
25,0%
4,5%
24,5%
3,2%
17,1%
4,4%
4,0%
5,7%
3,8%
21,6%
3,3%
20,6%
3,3%
20,1%
2,0%
20,1%
1,5%
19,6%
2,1%
19,5%
0,4%
19,0%
0,4%
18,8%
1,6%
18,7%
0,0%
18,6%
0,0%
15,3%
0,0%
9,2%
17,0%
16,6%
12,1%
16,1%
15,4%

habitat
doortrekkers/overwinteraars
wad&kust
x
cultuurland
x
wad&kust,
cultuurland
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust,
cultuurland
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust
x
cultuurland
x
cultuurland
x
wad&kust,
cultuurland
x
wad&kust
x
wad&kust
x
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust,
moeras
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust,
cultuurland
x
wad&kust
x
wad&kust
x
wad&kust
wad&kust, moeras
wad&kust, cultuurland
wad&kust
cultuurland
wad&kust, cultuurland

nationaal
belang
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

81

