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INLEIDING
Elke twee jaar brengt de provincie Groningen het rapport ‘De Toestand van Natuur en Landschap in
de provincie Groningen’ uit, ook wel kortweg ‘De Toestand’ genoemd. Het rapport laat zien hoe de
natuur en het landschap in Groningen zich ontwikkelen. Aan de hand daarvan kan het provinciaal
bestuur beoordelen in hoeverre het natuur- en landschapsbeleid effectief is en of er aanleiding is
voor bijstellingen. De rapporten zijn gebaseerd op de gegevens uit het eigen provinciale Biologisch
Meetnet dat al sinds 1987 loopt, aangevuld met gegevens die landelijk worden verzameld door
organisaties zoals SOVON Vogelonderzoek en provinciaal door de Stichting Werkgroep Grauwe
Kiekendief. Waar mogelijk analyseren we wat de achterliggende oorzaken van de gesignaleerde
ontwikkelingen zijn.
Het rapport van 2017 is een ‘classic’ versie van ‘De Toestand’, waarin de ontwikkelingen uitvoerig en
diepgaand worden besproken. Het heeft daardoor een forse omvang. Deze samenvatting licht de
hoofdpunten eruit – de ontwikkelingen die voor het beleid op dit moment het belangrijkst zijn – en
beschrijft deze in het kort.
Nieuwe vormen van natuurmonitoring
Door de overdracht van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies in 2011 is de rol van de
provincies in de monitoring (volgen van ontwikkelingen) van de natuur veranderd. Zij zijn sindsdien
ook verantwoordelijk voor de monitoring van de natuurkwaliteit van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur genaamd) en voor de monitoring en rapportage in het
kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Een centrale rol in deze nieuwe
monitoring heeft de zogenoemde SNL-beoordeling. In de SNL-monitoring worden verschillende
kwaliteitsaspecten gewogen om tot een kwaliteitsoordeel te komen. Dit zijn voornamelijk
plantensoorten en broedvogels, maar in sommige gevallen ook andere soortgroepen zoals libellen en
dagvlinders. Met het SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) wordt het beheer van het NNN
geregeld. Ook de monitoring van de natuur in het agrarisch gebied buiten de natuurgebieden vindt
sinds kort plaats volgens landelijke afspraken. Dit gebeurt in het kader van het agrarisch
natuurbeheer (ANLB). De ANLB-monitoring is inmiddels grotendeels uitgewerkt en in 2016 gestart.
De collectieven voeren deze monitoring uit.
Landelijke trend
In Europa en Nederland wordt hard gewerkt aan het behouden van de biodiversiteit en het
beschermen van natuurgebieden. Daarnaast is er een autonome ontwikkeling waarbij steden groeien
en landbouwgrond efficiënt gebruikt moet worden. Dergelijke ontwikkelingen zorgen voor een druk
op de natuurwaarden en we zien op landelijk niveau dat een aantal soorten in het buitengebied het
moeilijk hebben, de situatie in Groningen is niet anders dan in de rest van het land. Gelukkig gaat het
ook goed met bijvoorbeeld soorten in de NNN waarvoor het leefgebied hoogwaardiger en robuuster
wordt.
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NATUUR
Moerasnatuur
De laatste jaren zijn in Groningen bij de realisatie van de NNN grote nieuwe moerasgebieden
ingericht, met name rond het Zuidlaardermeer en in Midden-Groningen (Roegwold). Dit heeft al snel
geleid tot spectaculaire ontwikkelingen op vogelgebied, zoals de vestiging als broedvogel van
witwangstern, witvIeugelstern (beide uniek voor Nederland) en steltkluut, een toename van
ralachtigen zoals waterral en porseleinhoen, een explosie van de aantallen broedende geoorde futen
en als voorlopige hoogtepunt een succesvol broedgeval van de zeearend in 2017. Bever en otter
hebben door de aanleg van de nieuwe moerassen hun leefgebied kunnen uitbreiden. We zien dat de
NNN gebieden steeds beter op elkaar aansluiten en dat soorten hiervan profiteren.

Dannemeer, voorbeeld waar recreatie en natuurbeleving samen komen.
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Doordat de Groningermoerasgebieden recent zijn ingericht en omgevormd van landbouwgrond naar
natuur, zijn ze nog volop in ontwikkeling. Er vindt successie plaats waarbij de komende jaren
verschuivingen in de vegetatie optreden waardoor er op den duur meer typische en kritische
moerasvegetatie zal voorkomen. De moerasgebieden van het Zuidlaardermeergebied en
Westerwolde zijn recent beoordeeld volgens de landelijke SNL systematiek. Zoals we verwachten is
het effect van de nieuwe moerasnatuur nog niet terug te zien in de beoordeling. Het
Zuidlaardermeergebied valt in de categorie ‘matig’ en komt dicht bij de kwalificatie 'goed'. De
behaalde score past bij de recente inrichting en de vegetatie moet zich nog ontwikkelen. De
belangrijkste natuurwaarde van de moerasgebieden in Groningen zit hem in de vogelrijkdom.

Zuidlaardermeer
Resumé moerasnatuur
De recente uitbreiding van de oppervlakte moeras in de provincie, onder meer rond het
Zuidlaardermeer, heeft geleid tot vestiging en toename van veel bijzondere vogelsoorten. Het effect
van de nieuwe moerasnatuur is zoals we hadden verwacht nog niet goed terug te zien in de SNLbeoordeling, de kwaliteit valt in de categorie ‘matig’ en gaat richting ‘goed’ voor het
Zuidlaardermeergebied.
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Graslanden in besloten gebied
In de besloten landschappen van het Zuidelijk Westerkwartier, de Hondsrug, Westerwolde en de
omgeving van Winschoten komen graslandpercelen met een natuurdoelstelling voor. De percelen in
Westerwolde en rond Winschoten zijn beoordeeld volgens de SNL-meetlat. Er zijn vier beheertypen:
nat schraalland, vochtig hooiland, droog schraalland en kruiden- en faunarijk grasland. Dit zijn
vegetatietypen die hoge eisen stellen aan zowel beheer als standplaats waarbij voedselrijkdom en
grondwaterstanden belangrijk zijn.

Blauwgrasland met orchideeën

Drie van de vier beheertypen scoren ‘matig’ en nat schraalland scoort ‘slecht’. Voor kruiden- en
faunarijk grasland is de klasse ‘goed’ wel haalbaar maar nog niet bereikt. Voor de meeste
beheertypen is ‘matig’ ook de hoogst haalbare klasse. Dit komt door een combinatie van factoren
waarbij oppervlak, grondwater en voedselrijkdom sturend zijn. Zo is de stikstofdepositie een
belangrijke beperkende factor. Dit is het gevolg van een landelijk ontwikkeling. De hoeveelheid
stikstof die neerslaat wordt veroorzaakt door verschillende bronnen. Naast de landbouw is er sprake
van een hoge achtergrond depositie door nationale en internationale uitstoot van stikstof. Met
gericht beheer proberen we de effecten van deze uitstoot te beperken en de voedselrijkdom weg te
nemen.
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Liefstinghsbroek, waar naast maaibeheer ook de bosrand wordt teruggezet om de kwaliteit van het
grasland te borgen.
De resultaten van ons vegetatiemeetnet laten een positiever beeld zien, in een deel van de
graslanden in besloten gebied het ambitietype al is bereikt. Voorbeelden van gevoelige soorten die
wel voorkomen, maar niet in voldoende mate, zijn moeraskartelblad, brede orchis, blauwe knoop en
steenanjer. Het beheer is gericht op het instandhouder en verbeteren van de standplaatsen van
deze soorten.
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Weidevogels
Er is veel te doen over de weidevogels in Nederland, het gaat niet goed met een aantal kritische
soorten. In april 2017 is in Groningen het weidevogelconvenant getekend en de provincie heeft dit in
ontvangst genomen. Direct gevolg hiervan is dat de partners in het landelijk gebied samen met de
provincie Groningen actief bezig zijn om te kijken waar ze het leefgebied verder kunnen
optimaliseren en versterken. Alle weidevogelgebieden worden momenteel nader bekeken hoe en
waar finetunen kan plaatsvinden qua beheer en bijvoorbeeld verbeteren van de waterstanden.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar predatie en kuiken overleving. Tevens wordt er gewerkt aan
het verstevigen van het weidevogelreservaat in de Medenertilsterpolder. We verwachten dat deze
maatregelen bijdragen aan het verbeteren van de weidevogelstand.
Aantalsontwikkeling
Wij volgen de veranderingen in aantallen en verspreiding van weidevogels in Groningen door
jaarlijks telpunten verspreid over de open graslandgebieden de broedvogels te tellen.

Telpunten van het broedvogelmeetnet van provincie Groningen in open grasland.
Aantalsontwikkeling
Wij volgen de veranderingen in aantallen en verspreiding van weidevogels in Groningen door
jaarlijks in 195 telpunten verspreid over de open graslandgebieden de broedvogels te tellen.
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Van de twaalf doelsoorten van open grasland is er in de periode 1987-2014 één in aantal
toegenomen (knobbelzwaan), zijn twee soorten (zomertaling en graspieper) stabiel gebleven en
zeven soorten in aantal afgenomen. De overige twee soorten zijn niet op de meetpunten
aangetroffen. Tot de soorten die afnamen behoren de ‘klassieke’ weidevogels als grutto, kievit,
tureluur en veldleeuwerik. Kijken we naar alle 23 typische weidevogels (soorten die kenmerkend zijn
voor open grasland), dan zien we dat negen soorten in aantal afgenomen zijn en vier toegenomen.
De trends in de periode 2012-2015 vertonen weinig overeenkomst met de langetermijntrends, maar
deze periode is eigenlijk te kort om een betrouwbare trend te bepalen. Opvallend is wel het verschil
bij de graspieper, die op lange termijn stabiel bleef, maar in de recente periode duidelijk afnam.
Bij veel weidevogels komt de ontwikkeling in de Groninger graslanden overeen met de landelijke
trend.
Veranderingen in verspreiding
Naast de veranderingen in aantallen hebben we gekeken naar de veranderingen in de verspreiding.
In de periode 2012-2015 is de verspreiding van knobbelzwaan en krakeend significant ruimer
geworden; scholekster, tureluur en grutto broeden daarentegen op steeds minder plekken.
Verschillen tussen NNN en daarbuiten
Vrijwel alle weidevogels broeden in het NNN (in weidevogelreservaten) in hogere dichtheden dan
daarbuiten, alleen bij de scholekster is er geen verschil. Kievit en wulp zijn in de periode 2012-2015 in
aantal toegenomen in het NNN, in tegenstelling tot erbuiten, en de grutto nam binnen het NNN
minder sterk af dan erbuiten. De tureluur nam binnen het NNN juist meer af dan erbuiten. De
veranderingen in verspreiding zijn voor de meeste soorten binnen het NNN gunstiger dan erbuiten.
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Veldleeuwerik, foto R. Hofman.
Verschillen tussen beheerclusters en daarbuiten
De provincie streeft voor weidevogels naar het concentreren van beheermaatregelen in agrarisch
gebied in clusters; dit geeft de beste kansen op behoud en herstel van populaties. In de periode
2012-2015 hebben kievit, wulp, grutto en tureluur het in de beheerclusters aantoonbaar beter
gedaan dan daarbuiten.
Kwaliteit weidevogelreservaten volgens SNL-meetlat
Van de 1140 hectare weidevogelreservaten in Groningen is circa 80 procent geanalyseerd volgens de
landelijke SNL-systematiek, de overige hectares worden de komende jaren geanalyseerd. De meeste
van de onderzochte reservaten hebben een goede kwaliteit. Dit geldt voor de reservaten in het
Zuidlaardermeergebied, de Westerhornerpolder, Hoeksmeer, de Medenertilsterpolder, de
Koningslaagte en Tinallinge. De reservaten met de hoogste dichtheden weidevogels zijn echter door
hun geringe oppervlakte wel gevoelig voor mogelijke veranderingen in de directe omgeving. De
weidevogelreservaten die matig scoren maken inmiddels geen deel meer uit van het NNN
(Schillegeham) of zijn net ingericht (Hekkum, Reitdiep-Paddepoel). De weidevogelreservaten in het
Zuidelijk Westerkwartier worden de komende jaren geanalyseerd.

10

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

Kruidenrijkdom van weidevogelgrasland
In kruidenrijk grasland komen veel insecten voor die als voedselbron essentieel zijn voor de
overleving van weidevogelkuikens. De vegetatie binnen weidevogelreservaten is kruidenrijker dan
buiten de reservaten. De resultaten van het vegetatiemeetnet geven aan dat buiten de reservaten
vrijwel geen kruidenrijk grasland meer is te vinden. Ook binnen de reservaten is goed ontwikkeld
kruidenrijk grasland overigens schaars; de meeste percelen verkeren nog in een ontwikkelingsfase
die nog weinig kruidenrijk is. De meeste kruidenrijke percelen zijn te vinden op de kleigronden. De
percelen op klei ontwikkelen zich beter dan die op veen, waar veel meetpunten verruigd zijn met
rietgras en/of pitrus door de verandering van landbouwgrond naar natuur.
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Nat kruidenrijk overstromingsgrasland in oude meander van het Reitdiep in het voorjaar.

Resumé weidevogels


Veel weidevogels, waaronder de meeste doelsoorten, gaan nog steeds verder in aantal achteruit.
Van soorten als grutto en scholekster is ook de verspreiding verder gekrompen.



De meeste weidevogels zijn binnen het NNN talrijker dan erbuiten; de ontwikkeling is binnen het
NNN ook gunstiger.



Volgens de SNL-meetlat is de kwaliteit van de meeste weidevogelreservaten goed.



In het NNN zijn de graslanden kruidenrijker dan daarbuiten, maar de gewenste kruidenrijkdom is
nog niet bereikt.



Ondanks de inzet is het nog niet gelukt om over de volle breedte de neergang van de
weidevogels te keren. Op de plekken waar actief natuurbeleid wordt gevoerd gaat het beter. Dit
geldt vooral voor de NNN en daar waar in het agrarisch gebied clusters zijn.

Akkervogels
Wij volgen de veranderingen in aantallen en verspreiding van akkervogels in Groningen door
jaarlijkse tellingen op 367 telpunten verspreid over de open akkergebieden.
Veranderingen in aantallen en verspreiding
Van de twintig doelsoorten van open akkerland zijn er drie in de beleidsperiode 2012-2015 significant
toegenomen. De meerkoet laat de grootste toename zien met 27% per jaar. De blauwborst is met
18% per jaar ook sterk toegenomen, wat de landelijke trend volgt. De geelgors nam toe met 4% per
jaar, waarmee de eerder ingezette toename in de Oost-Groninger akkers zich voortzet. Rietzanger
en rietgors zijn gemiddeld ook toegenomen, maar de toename was niet statistisch significant. Alle
genoemde soorten laten ook een positieve tendens in de verspreiding zien: het aantal meetpunten
waar ze voorkomen is per saldo toegenomen.
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Gele kwikstaart zingend in tarweveld. Foto: Ben Koks.

Er zijn twee soorten significant in aantal afgenomen: de scholekster nam af met 9% per jaar, de kievit
met 4% per jaar. De patrijs laat ook een afname zien, maar deze is niet significant. Dezelfde soorten
tonen ook een krimpende verspreiding. Het aantal broedparen van 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 in aantal afgenomen, terwijl de veldleeuwerik vanaf 2009 een stabiele tot
licht stijgende trend laat zien.
Er zijn regionale verschillen in trends. De kwartel nam toe in de Veenkoloniën en af in het Oldambt.
de toename van de blauwborst bleef achter op de noordelijke klei, waar de soort al langer talrijk
voorkomt. De rietgors nam voornamelijk toe in de Veenkoloniën.
Een specialiteit van de Groninger akkers is de grauwe kiekendief. De afgelopen tien jaren broedde
meer dan 80% van de Nederlandse populatie van deze ranke roofvogel in Groningen. Het aantal
broedparen in Groningen is sinds begin jaren negentig sterk toegenomen. Na een hoogtepunt van 50
paren in 2011 is het aantal weer wat gedaald naar gemiddeld 33 paren in de afgelopen vier jaar. De
schommelingen in het aantal broedparen en ook in het broedsucces worden voornamelijk bepaald
door goede en slechte veldmuizenjaren.
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Aantalsveranderingen akkervogels (2012-2015)
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Jaarlijkse aantalsverandering (%)
Jaarlijkse aantalsverandering in procenten van twaalf van de twintig doelsoorten van open akkerland
in de provincie Groningen in de periode 2012-2015. Gekleurde staven geven aan dat de trend
statistisch significant is, de grijze staven zijn niet significant. Acht doelsoorten komen te weinig voor in
het akkervogelmeetnet om uitspraken te kunnen doen over aantalsveranderingen.
Verschillen tussen beheerclusters en daarbuiten
Net als in het open grasland concentreert de provincie ook in het open akkerbouwgebied de inzet
van de beschikbare middelen voor agrarisch natuurbeheer in beheerclusters om ze zo effectief
mogelijk te laten zijn. We verwachten dat de beheerclusters een positief effect hebben op de
aantalsontwikkeling van doelsoorten van het open akkergebied. De enige soort die in de
beheerclusters aantoonbaar sterker toenam dan daarbuiten is de geelgors. Van de meeste soorten
zijn de dichtheden overigens ook niet duidelijk hoger in beheerclusters.
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Scholekster broedend in pas ingezaaide akkerrand. Foto: Ben Koks.

Resumé akkervogels


Drie soorten akkervogels (meerkoet, blauwborst en geelgors) zijn de afgelopen jaren duidelijk
toegenomen; de overige soorten zijn stabiel. Twee soorten (scholekster en kievit) zijn
afgenomen.



In de beheerclusters zijn de dichtheden akkervogels niet of nauwelijks hoger dan daarbuiten; de
aantalsontwikkeling in 2012-2015 was er ook niet gunstiger, met de geelgors als opvallende
uitzondering.

Ganzen
Zomerganzen
Net als in andere delen van Nederland is het aantal ganzen in de zomer in Groningen de laatste jaren
sterk toegenomen. Een klein deel van deze ganzen komt hier ook tot broeden, maar de grote
meerderheid bestaat uit vogels die hier alleen ‘overzomeren’. Provinciedekkende tellingen van deze
overzomeraars zijn in 2009, 2012 en 2015 uitgevoerd en laten een toename zien bij alle soorten. De
soort met de getalsmatig sterkste toename – en veruit de talrijkste zomergans – is de grauwe gans.
Brandgans, soepgans en nijlgans zijn procentueel het sterkst toegenomen. De aantallen zomerganzen
in Groningen zijn overigens klein vergeleken met de rest van Nederland.
Sinds 2016 worden in opdracht van de provincie jaarlijks de belangrijkste gebieden voor
zomerganzen geteld. In deze gebieden waren de aantallen in 2016 lager dan in 2015.
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Overzomerende ganzen in Groningen in 2009, 2012 en 2015
aantallen
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‘Winter’ganzen
Nederland en ook Groningen heeft internationaal een belangrijke functie voor overwinterende
ganzen. Onder ‘winterganzen’ verstaan we hier alle ganzen die buiten het zomerseizoen de provincie
aandoen. Bijna alle soorten zijn over langere termijn bezien toegenomen. Maar sinds 2004 is deze
toename bij de meeste soorten tot stilstand gekomen. Alleen de seizoensgemiddelden van grauwe
gans, grote Canadese gans en brandgans laten nog enige groei zien, maar ook die is minder sterk dan
voordien.
Aantalsontwikkeling van winterganzen in Nederland en in Groningen.
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Kolganzen en brandganzen begin maart 2016 in het Hoeksmeer. De kolganzen zijn op de terugtrek naar de arctische
broedgebieden, de brandganzen vertrekken later daarheen.

Resumé ganzen


De aantallen zomerganzen zijn tussen 2009 en 2015 duidelijk toegenomen.



De aantallen ‘winter’ganzen zijn bij vrijwel alle soorten op langere termijn toegenomen, maar
sinds 2004 is de toename bij veel soorten afgevlakt of tot stilstand gekomen.

Koloniebroedvogels Waddenkust
Het waddengebied, de vogels en natuurwaarde hebben ook een belangrijke attractieve functie voor
mensen. Zo zijn de Wadden verkozen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. De grote
internationale betekenis van de Waddenzee als natuurgebied, onder andere als broed- en
voedselgebied voor vogels, staat buiten kijf. Het Groninger deel van het Waddengebied draagt
daaraan zijn steentje bij. Uit het onderzoeksproject ‘Waddensleutels’ blijkt bijvoorbeeld dat van de
vijf toplocaties in de Nederlandse Waddenzee voor ‘biobouwers’, zoals mosselbanken en
zeegrasvelden, er twee in het Groninger deel liggen. Rottumeroog en Rottumerplaat hebben ook een
belangrijke en bijzondere natuurwaarde. Op deze eilanden heeft wordt geen actief natuurbeheer
uitgevoerd en heeft de natuur vrij spel.
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Zilverplevier, als doortrekker de soort van het grootste internationaal belang in het Groninger deel van de Waddenzee.
Foto: Rein Hofman.

In ‘De Toestand’ van 2017 belichten we een specifieke groep vogels van het Waddengebied: de
koloniebroeders. Daartoe behoren kluut, lepelaar en verschillende soorten meeuwen en sterns. Er
zijn meerdere redenen om de aandacht op deze groep te richten:
- Het Groninger Waddengebied is van grote betekenis voor koloniebroedvogels. Van de veertien
soorten broeden er dertien in het Groninger deel. Negen daarvan zijn kwalificerende soorten
voor het N2000-gebied Waddenzee. Zes soorten staan op de ‘Lijst van Groninger soorten’, omdat
het Groninger aandeel in de populatie groter is dan de zeven procent die naar rato van het
grondoppervlak van de provincie te verwachten zou zijn.
- Het is lange tijd niet goed gegaan met de kolonievogels en we willen inzicht in wat de oorzaken
zijn; zo zijn de grote kolonies van met name kluut en kokmeeuw van de Groninger
vastelandskwelders verdwenen en verdwijnen sternkolonies van de Groninger Waddeneilanden
(Rottumeroog, Rottumerplaat).
- In het Deltagebied (Eemshaven, Delfzijl) zijn in de afgelopen jaren nieuwe broedplaatsen voor
koloniebroeders aangelegd en beschermingsmaatregelen tegen grondpredatoren genomen. We
willen weten wat het effect daarvan is.
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Kwelders ter hoogte van de Linthorst-Homanpolder aan de Groningse Noordkust.

Aantalsontwikkeling
In de periode 1990-2015 houden in het Groninger Waddengebied het aantal soorten kolonievogels
met een sterke toename en die met een sterke afname elkaar in evenwicht. Aalscholver, kleine
zilverreiger, lepelaar, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw en grote mantelmeeuw nemen toe;
kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, noordse stern, dwergstern en kluut laten een sterke afname
zien. De toegenomen soorten zijn allemaal relatieve nieuwkomers. De langetermijntrend van de
visdief in het Groninger deel van de Waddenzee fluctueert, maar is redelijk stabiel. De
kortetermijntrend, sinds 2006, laat een matige afname zien. Sinds 2006 is de afname bij een aantal
soorten afgevlakt, maar bij stormmeeuw en zilvermeeuw zet de afname door.
De langetermijntrends in het Groninger Waddengebied komen grotendeels overeen met die in de
Nederlandse Waddenzee. Onderzoek wijst erop dat de afname van koloniebroeders in het
Nederlandse Waddengebied samenhangt met een gering broedsucces. Dit heeft verschillende
oorzaken: overstromingen door extreem hoogwater tijdens het broedseizoen, waardoor legsels en
kuikens wegspoelen; langs de vastelandskust predatie door grondpredatoren als vos, marterachtigen
en katten en voor sommige soorten waarschijnlijk voedselschaarste. De resultaten van het
kwelderherstelprogramma zijn nu nog niet beschikbaar.
Trends van dertien soorten koloniebroedvogels in de Nederlandse Waddenzee en het Groninger deel
ervan. NB: de termijnen van beide gebiedsdelen verschillen enigszins. Bron: SOVON Vogelonderzoek
Nederland.
donkergroen=sterk significante toename, lichtgroen=matig significante toename, oranje=stabiel, rood=matig significante
afname, donkerrood= sterk significante afname en paars=onzekere trend.

Nederlandse Waddenzee

Groninger deel Waddenzee

lange termijn

lange termijn

korte termijn

korte termijn
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1991-2011

2000-2011

1990-2015

2006-2015

Aalscholver
Kleine zilverreiger
Lepelaar
Zwartkopmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Visdief
Noordse stern
Dwergstern
Kluut

Effect beschermingsmaatregelen in havengebieden Eems
In de havengebieden langs de Eems en de noordelijke kwelders zijn verschillende maatregelen
genomen om koloniebroeders, met name visdief en noordse stern, een veilige nestplaats te bieden.
In het havengebied van Delfzijl is in 2014 een broedeiland aangelegd op de Oterdumer Driehoek. In
de Eemshaven zijn broedplaatsen afgeschermd tegen grondpredatoren, ongewenste broedplaatsen
bij bedrijven ongeschikt gemaakt en andere terreinen juist beter geschikt gemaakt als broedplaats
door een laag schelpen aan te brengen. Visdief, noordse stern en ook kokmeeuw hebben tot nu toe
duidelijk geprofiteerd van de maatregelen. Er zijn goede broedresultaten gemeld en de aantallen
broedparen van deze soorten namen hier toe, terwijl ze in de meeste andere gebiedsdelen in deze
periode afnamen.

Broedende Visdieven in de Eemshaven, met op de achtergrond ook Noordse Sterns en kokmeeuwen. Foto: Allix
Brenninckmeijer.
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Resumé koloniebroedvogels Waddengebied


Sinds 1990 zijn zes soorten koloniebroedvogels toe- en zes soorten afgenomen. De soorten die
het goed deden zijn recente aanwinsten als lepelaar en zwartkopmeeuw; de soorten die het
slecht verging zijn ‘traditionele’ wadvogels als noordse stern en kluut.



De oorzaken van de negatieve trends zijn divers en per gebiedsdeel verschillend.



Visdief, noordse stern en kokmeeuw hebben geprofiteerd van de aanleg van broedgelegenheid
in het Eemsmondgebied en Delfzijl.
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LANDSCHAP
Openheid
De openheid van het landschap is een waardevol kenmerk van grote delen van Groningen, met name
het Hogeland, het Oldambt en de Waddenkust. In de Provinciale Omgevingsverordening hebben we
gebieden aangewezen waarvan grootschalige openheid een kernkarakteristiek is.
Bestemmingsplannen in deze gebieden moeten regels bevatten om de landschappelijke openheid te
beschermen. Onze analyse richt zich dan ook in de eerste plaats op deze gebieden, die alle groter zijn
dan 1.000 hectare. De meetgegevens wijzen uit dat de openheid hier in de afgelopen jaren iets is
afgenomen, met name aan de randen. Wel zien we dat in een aantal gebieden die niet als
grootschalig open zijn aangewezen in de Provinciale Omgevingsverordening, toch een grote
openheid te beleven is. Een voorbeeld hiervan is het gebied tussen Middelstum en Warffum.

Resumé openheid
De openheid is in de afgelopen jaren aan de randen iets is afgenomen. Naast de aangewezen
gebieden zien we dat de openheid ook in andere gebieden te beleven is.
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Verkavelingspatroon
Verkavelingspatronen bepalen de identiteit van het cultuurlandschap. Ze weerspiegelen de bodem
(klei, veen, zand) en de ontstaansgeschiedenis van het landschap. In grote delen van Groningen
wordt het verkavelingspatroon vooral gevormd door sloten (in de Veenkoloniën wijken genoemd).
Daarom zijn de karakteristieke waterlopen in landschappelijk waardevolle gebieden opgenomen in
de Provinciale Omgevingsvisie. Deze karakteristieke waterlopen volgen wij met ons meetnet
landschap. Dat doen we aan de hand van luchtfoto’s: door luchtfoto's uit verschillende jaren met
elkaar te vergelijken stellen we vast of de karakteristieke sloten en wijken nog aanwezig, dan wel
gedempt of verland zijn. Om de veranderingen op waarde te kunnen schatten, vergelijken we de
ontwikkelingen in meetvlakken binnen de landschappelijk waardevolle gebieden met de
ontwikkelingen in controlevakken daarbuiten.

In het wierdenlandschap is een kleine afname in de lengte aan karakteristieke sloten waargenomen:
tussen 2013 en 2015 is 1% gedempt en 0,3% verland. De in de vorige uitgaven van ‘De Toestand’
vastgestelde trend zet zich daarmee voort. In Middag-Humsterland is in 1998 een convenant tussen
provincie en grondeigenaren in het gebied afgesloten om de belangrijkste sloten en watergangen,
die samen het zogenaamde ‘casco’ vormen, te behouden. Dit blijkt voor deze ‘cascosloten’ effectief:
sinds 2009 is hun lengte vrijwel niet veranderd.
In het dijkenlandschap langs de Noordkust en in de Fivelboezem is de lengte aan karakteristieke
sloten afgenomen. De afname tussen 2013 en 2015 bedroeg hier 0,9%. In de Veenkoloniën is de
lengte aan kanalen en wijken in de landschappelijk waardevolle gebieden tussen 2013 en 2015 niet
veranderd. In de controlegebieden is deze lengte in dezelfde periode afgenomen met 3%. Hieruit
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blijkt dat de inzet voor de kanalen en wijken in de landschappelijke waardevolle gebieden zijn
vruchten afwerpt.

Resumé verkaveling


Het convenant dat tussen provincie en grondeigenaren in Middag-Humsterland is afgesloten
blijkt effectief.



De inzet voor de kanalen en wijken in de landschappelijke waardevolle gebieden werpt zijn
vruchten af.

Houtsingels
Er zijn in de provincie Groningen drie gebieden met houtsingels: het Zuidelijk Westerkwartier, het
Gorecht en Westerwolde. In beide laatstgenoemde gebieden komen naast singels ook houtwallen
voor; deze zijn gemakshalve ook onder de noemer ‘houtsingels’ geschaard. Wij volgen in ons
meetnet de lengte aan en kwaliteit van houtsingels aan de hand van luchtfoto’s van vaste
steekproefgebieden. Als criterium voor kwaliteit hanteren we de ‘kroonsluiting’: de mate waarin de
boomkronen van een singel aaneensluiten.

Goed ontwikkelde singel bij Grootegast
In Westerwolde en het Gorecht is het aantal houtsingels tussen 2000 en 2015 nagenoeg gelijk
gebleven. Ook in de kwaliteit van de singels is op een paar schommelingen na vrijwel stabiel en er is
geen sprake van een achteruitgang. Bij de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier is een kleine
afname te zien in het aantal kilometers aan aanwezige houtsingels (van 471 kilometer in 2000 naar
439,5 kilometer in 2015), maar het percentage aan houtsingels van goede kwaliteit is er gestaag
toegenomen (van 56% in 2000 naar 62% in 2015). Verschillende factoren kunnen hierin een rol
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spelen. De bewustwording van inwoners en gemeenten van de waarde van het landschap is
gegroeid, onze voorlichting en Kwaliteitsgids (www.kwaliteitsgidsgroningen.nl) heeft daar een rol in
gespeeld. Ook nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied kunnen eraan hebben
bijgedragen, evenals strengere handhaving vanuit de Boswet. Tussen 2008 en 2015 heeft
Landschapsbeheer Groningen aan een herstelproject voor houtsingels in het ZWK gewerkt, waarbij
afgerond 60km aan houtsingels is hersteld. Dit heeft zijn effect gehad op het percentage houtsingels
in goede staat.

Kwaliteit van houtsingels in het ZWK (km)
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Resumé Houtsingels


Het aantal houtsingels en de kwaliteit in Westerwolde en het Gorecht zijn stabiel.



Door de herstelprojecten in het Zuidelijk Westerkwartier is de kwaliteit van de singels
toegenomen, door agrarisch gebruik er nog steeds een kleine afname van het aantal km aan
houtsingels.

