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Broedvogels van enkele vloei-

velden in zuidoost Groningen

Kees v. Scharenburg

Inleiding

Gebiedsbeschrijving
Vloeivelden zijn bedijkte stukken

land, in dit geval in de buurt van

aardappelmeelfabrieken gelegen, die

dienen on het van deze fabrieken af-

komstige afvalwater biologisch te rei-

nigen. Dit afvalwater is rijk aan slib

en door de erin voorkomende organische

stikstofverbindingen zeer voedselrijk.

Het slib kan op de vloeivelden bezink-

en en het aldus gereinigde water kan

dan weer afstromen. Vooral in het na-

jaar tijdens de aardappelcampagne

hangt er in de omgeving van deze vel-

den een penetrante geur. Hoe zien die

velden eruit? In het begin zijn het

gewoon waterbassins, maar in de loop

van de jaren neemt de hoeveelheid slib

toe en vormen zich boven het water

uitstekende kale slibveldjes, het

eerst langs de randen. Allengs raken

deze begroeid, eerst met laag blijven-

de pioniervegetaties, later met hoog-

opgaande ruigten. Ook de dijkjes zijn

vaak begroeid, o.a. met brandnetel,

wilgenroosje en vlier. Na verloop van

tijd worden de bassins uitgebaggerd en

begint de cyclus van voren af aan. De

cmvang van de vegetatie hangt af van

de gebruiksintensiteit en de onder-

houdstoestand van een veld. Sons wor-

den de vloeivelden tijdelijk omgezet

in akker- of grasland. Deze omzetting

wordt definitief als de velden door de

fabriek worden afgestoten.

De situering van de hier besproken
vloeivelden is aangegeven op de bij-

gaande kaart. Vloeiveld 1 was in 1979

in gebruik bij de aardappelmeelfabriek

van Ter Apel. Het bestond uit bassins

die uitsluitend water bevatten en uit

bassins die verland en verruigd waren.

De oppervlakte bedroeg 31.5 ha. Tegen-

woordig zijn de fabriek en het veld

buiten gebruik. Het veld staat op de

LIGGING VLOEIVELDEN

In 1979 werden in het kader van de

provinciale milieukartering door on-

dergetekende enige vloeivelden in

zuidoost Groningen op broedvogels ge-

ïnventariseerd. Daarbij bleek dat de

vogelrijkdom van enkele velden verras-

send groot was, iets dat voor vloei-

velden elders al door anderen was ge-

constateerd (Woldering, 1977; Wight,

1979). Tevens bleek dat de vogelrijk-

dom varieerde met de wijze waarop van

de velden gebruik werd genaakt. Zag

het er enige jaren geleden nog naar

uit dat de vloeivelden bij de aardap-

pelmeelfabrieken hun funktie zouden

verliezen en daarmee hun betekenis

voor vogels, momenteel spelen ze weer

een rol in de zuiveringsplannen van de

AVEBE. Kortom, reden genoeg de orni-

thologische betekenis van de velden

eens wat nader te bezien. Ben eerdere

versie van dit verhaal verscheen in

het “Jaarverslag ’80-’81” van de Pro-

vinciale Planologische Dienst

Groningen.
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nominatie cm als natuurgebied te wor-

den aangekocht. Vloeiveld 2 was in

1979 buiten gebruik en bestond uit

enige ondiepe plassen, omringd door

een ruige vegetatie. Langs de randen

kwam opslag van vlier en wilg voor. De

oppervlakte bedroeg 13.4 ha. In 1980

heeft men het veld leeg laten lopen en

tegenwoordig is het in gebruik als

aardappelakker. Vloeiveld 3 was tijde-

lijk buiten gebruik en bestond ener-

zijds uit percelen met een ruige vege-

tatie, anderzijds uit grasland. Mede

door het voorkomen van sloten met een

goed ontwikkelde oeverbegroeiing maak-

te het een vochtige indruk. De opper-

vlakte bedroeg 19.4 ha. Vloeiveld 4

was ook tijdelijk buiten gebruik en

bestond uit gras- en akkerland. Aan de

westzijde bevond zich nog enige ruig-

te. Het veld werd doorsneden door een

aantal sloten waarvan de oevers soms

sterk begroeid waren. In de noordwest

hoek lag de bebouwing van Sellinger-
beetse. De oppervlakte bedroeg 136 ha.

Ook vloeiveld 5 was tijdelijk als

akker- en grasland in gebruik. Het

werd doorsneden door enkele slootjes

en omringd door dijkjes waarlangs

ruige begroeiingen voorkwamen. De op-

pervlakte bedroeg 17 ha.

Methodiek

De inventarisatie vond plaats van be-

gin april tot half juli 1979. De

vloeivelden werden in deze periode 's

ochtends vroeg viermaal volledig geïn-

ventariseerd met behulp van de karte-

ringsmethode. Overdag werden vaak aan-

vullende bezoeken gebracht. Kolonie-

broeders als Kokmeeuw, Zwarte Stern en

Visdief werden eind mei en in de eer-

ste helft van juni geteld. Avond- en

nachtbezoeken werden eenmaal in de

tweede helft van april en eenmaal in

de tweede helft van juni gebracht. De

weersomstandigheden waren tijdens de

bezoeken gunstig.

Resultaten

De resultaten zijn weergegeven in een

aantal tabellen. Hierin zijn de vloei-

velden gerangschikt van nat naar

droog, een gradiënt die overeenkomt

met de gradiënt; oorspronkelijk vloei-

veldgebruik-matig intensief agrarisch

gebruik. Per tabel wordt een vogel-

groep besproken, de vogels zijn daar-

bij ingedeeld naar biotoopvoorkeur. De

Koekoek is geplaatst in de groep waar

deze zijn waardvogels vindt. In de ta-

bellen is de dichtheid per soort per

10 hectare per vloeiveld aangegeven,

evenals de totale soortenrijkdom, de

totale dichtheid per 10 hectare en de

totale soortenrijkdom per 10 hectare.

Dit laatste cm de invloed van de op-

pervlakte enigszins uit te schakelen.

gele kwikstaart
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De soorten van water en moeras zijn

het best vertegenwoordigd in de vloei-

velden 1 en 2, de niet in agrarisch

gebruik zijnde velden. De aanwezigheid

van Kuifeend en Meerkoet in veld 1

duidt op de, in vergelijking met veld

2, grotere oppervlakte open water. De

aanwezigheid van Kokmeeuw en Visdief

en de hoge dichtheid van de Zwarte

Stern zijn mogelijk het gevolg van de

grotere rust in veld 1. De verder

voortgeschreden verlanding van veld 2

weerspiegelt zich in de hogere dicht-

heden van Kleine Karekiet, Bosriet-

zanger en Rietgors en de aanwezigheid

van het Porseleinhoen. De soortgroep

van water en moeras lijkt gevoelig te

zijn voor een agrarische ingebruikne-

ming van de vloeivelden.

De van vochtige situaties afhankelijke
soorten als Hireluur, Watersnip en in

dit geval ook de Grutto, blijken uit-

sluitend voor te kanen in de niet in

agrarisch gebruik zijnde velden. De

aanwezigheid van de Tbpuit hangt samen

met het voorkanen van konijnenholen in

de dijkjes van het buiten gebruik

zijnde veld.

Gele Kwikstaart, Patrijs en Kwartel

konen uitsluitend voor in de in

agrarisch gebruik zijnde velden.

Graspieper en Kievit neigen naar de

niet in agrarisch gebruik zijnde vel-

den, de Scholekster en de Veldleeuwe-

rik naar het omgekeerde.

Tabel 1.

Dichtheid per 10 ha per vloeiveld van

aan water en moeras gebonden soorten.

Tabel 2.

Dichtheid per 10 ha per vloeiveld van

aan graslanden en akkers gebonden

soorten.

Vloeiveld nr. 1 2 3 4 5

Kokmeeuw 79.4 - - - -

Kuifeend 1.9 -
- - -

Meerkoet 1.3 - - - -

Visdief 1.3 - - - -

Zwarte Stern 9.5 1.1 - - -

Zonertaling 1 0.8 - - -

Kl. Karekiet 0.3 1.5 - - -

Waterral 0.3 0.8 - - -

Slobeend - 3 - - -

Forseleinhoen - 0.8 - - -

Br. Kiekendief - 0.8 - - -

Berqeend - 0.4 - - -

Bosrietzanger 5.4 9 2 0.2 -

Wilde Bend 5.4 2.2 1.5 0.4 -

Wintertaling 4.4 4.5 0.5 0.1 -

Rietgors 1.6 4.5 2.5 0.5

Soortenrijkdcm 12 12 4 4 -

Soortenr i jkdcm/

10 ha 3.8 9 2.1 0.3 _

Dichtheid tot./

10 ha 111.8 29.4 6.5 1.2 _

Vloeiveld nr. 1 2 3 4 5

Tureluur 0.6 1.5 - - -

Watersnip 0.3 0.8 - - -

Grutto - 0.4 - - -

Tapuit - 0.8 - - -

Graspieper 0.3 0.8 - 0.4 -

Scholekster 0.3 - - 0.6 0.6

Kievit 3.5 5.2 4 1.8 1.2

\teldleeuwerik 0.3 3.7 2.5 4.5 3.5

Qele Kwikstaart - - 2.5 1.4 0.6

Kwartel - -
- 0.1 -

Patrijs - - 0.6

Soortenrijkdom
Soortenri jkdaV

6 7 3 6 5

10 ha

Dichtheid tot./

1.9 5.2 1.6 0.4 2.9

10 ha 5.3 13.2 9 8.8 6.5
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De soorten van kruid- en struiklaag

zijn het best vertegenwoordigd in het

nog in gebruik zijnde en het net bui-

ten gebruik gestelde vloeiveld. Cpner-

kelijk is de hoge dichtheid van het

Paapje in het laatstgenoemde veld.

Door het voorkanen van randbeplanting-

en en oeverbegroeiing is de absolute

soortenrijkdan van veld 4 ook hoog.

Uit tabel 4 valt voor de soorten die

van de boanlaag afhankelijk zijn, de-

zelfde tendens te bespeuren. Door het

grotere aanbod aan ruige en opgaande

begroeiingen met name langs de randen

en dijkjes, bieden de niet in agra-

risch gebruik zijnde vloeivelden bete-

re leefmogelijkheden aan de soorten

van kruid-, struik- en boanlaag.

De aan menselijke bebouwing gebonden

soorten zijn het best vertegenwoordigd
in vloeiveld 4 (zie tabel 5). Dit is

niet zo verwonderlijk ondat daar de

bebouwing van Sellingerbeetse is ge-

legen.

Tabel 3.

Dichtheid per 10 ha per vloeiveld van

aan kruid- en struiklaag gebonden

soorten.

Tabel 4.

Dichtheid per 10 ha per vloeiveld van

aan boomlaag gebonden soorten.

Tabel 5.

Dichtheid per 10 ha per vloeiveld van

aan bebouwing gebonden soorten.

Vloeiveld 1 2 3 4 5

Matkop 0.3 - - - -

Hjinfluiter 0.3 - - - -

Nachtegaal 0.2 - - - -

Ttortelduif 0.3 0.8 -
- -

Koekoek - 0.8 -
- -

Fazant 0.6 2.2 1 0.2 -

Kneu ■f 0.8 0.5 0.1 -

Fitis 0.6 - 0.5 0.7 -

Merel 0.6 - - 0.1 -

Heggemus 0.6 - - 0.1 -

Zanglijster 0.3 - - 0.1 -

Spotvogel 0.3 - - 0.1 -

Grasmus 1.3 2.6 0.5 0.6 1.2

Paapje - 1.9 0.5 0.2 0.6

Boodborsttapuit - - - 0.04 -

Ftoodborst - - 0.2 “

Soortenrijkdan

Soortenrijkdaiv'

12 6 5 11 2

10 ha

Dichtheid tot./

3.8 4.5 2.6 0.8 1.2

10 ha 2 5.4 9.1 3 2.4 1.8

Vloeiveld 1 2 3 4 5

Gekraagde toodst. 0.6 - - - -

Boanpieper 0.3 0.8 - - -

Zwarte Kraal - 0.8 - - -

Ttorenvalk - 0.8 - - -

Houtduif 1 2.3 - 0.2 -

Ekster 0.3 1.5 - 0.1 -

Koolmees 0.3 - - 0.2 -

Punpelmees 0.3 -
- 0.1 -

Gr. Vliegenvanger - - - 0.1 -

Rincpius - - “ +

Soortenri j kdan 6 5 - 5 1

Soortenrijkdan/

10 ha 1.9 3.7 _ 0.4 0.6

Dichtheid tot./

10 ha 2.8 6.1 0.7 +

Vloeiveld 1 2 3 4 5

Witte Kwikstaart 1.6 - 0.5 8.3 0.6

Steenuil - - - 0.04 -

Boerenzwaluw - - - + -

Huiszwaluw - - - + -

Spreeuw
- - - + -

Huianus ■f

Soortenr i jkdom

Soortenri jkdonv^

1 - 1 6 1

10 ha

Dichtheid tot./

0.3 0.3 0.4 0.4

10 ha 1.6 - 0.5 >8.34 0.6
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In tabel 6 kant het verschil tussen de

wel en niet in agrarisch gebruik zijn-

de vloeivelden nog eens duidelijk tot

uiting. Zoals we al zagen, dragen

vooral de soortgroep water en moeras

en in mindere mate die van kruid- en

struiklaag en de boanlaag bij aan dit

verschil.

Discussie

De in de vloeivelden 1 en 2 gevonden

broedvogelrijkdan kamt overeen met die

van andere onderzochte vloeivelden

(Dols, 1975; Flade, 1981; Harengerd et

al, 1972; Wight, 1979). Alleen de

Dodaars ontbreekt als soort van open

water en moeras. Dit kan echter het

gevolg zijn van de voorafgaande

strenge winter. Verder ontbreekt de

Kleine Plevier als soort van kale

slikjes. Deze soort werd wel op de in

de nabijheid gelegen vloeivelden bij

Blekslage aangetroffen.

De gevonden tendens dat de broedvogel-
ri jkdan afneemt bij een verandering

van het gebruik van de velden lijkt

reëel. Agrarische ingebruikneming, zo-

als hier het geval is, gaat gepaard
met een afneming van de vochtigheid en

een nivellering van de vegetatie en

daarmee een verandering van het voed-

selaanbod, de nestelgelegenheid en de

dekking. Juist de soorten van water en

moeras stellen met betrekking tot

laatstgenoemde faktoren zeer specifie-
ke eisen (Kalbe, 1978). Het is dan ook

niet zo vreemd dat juist deze soort-

groep het zwaarst getroffen wordt door

een omzetting van de vloeivelden in

landbouwgrond.

Conclusies

De ornithologische betekenis van de

niet in agrarisch gebruik zijnde
vloeivelden is zondermeer groot te

noemen, zeker regionaal, maar gezien
het aantal schaarse soorten (zie o.a.

Boekema et al, 1983), ook provinciaal.
Vloeivelden vormen een voorbeeld van

het feit dat door menselijk handelen,

vaak onbewust, zeer vogelrijke gebie-
den kunnen ontstaan, maar ook, vaak

even onbewust, tenietgedaan kunnen

worden. De nog intakt zijnde vloei-

velden vormen een van de weinige

vogelrijke natte elementen in Wester-

wolde en de Veenkoloniën, alleen al

daarom zou het gewenst zijn ze als zo-

danig te behouden. Daarbij kont nog de

boven het regionale vlak uitstijgende
betekenis en de betekenis die zij heb-

ben voor niet-broedvogels (zie o.a.

Harengerd, 1972; Wight, 1979; Wbl-

dering, 1977). Van diverse zijden is

dan ook aangedrongen op het behoud van

deze velden (Woldering, 1977; N.W.C.,

Tabel 6.

Totale soortenrijkdom, totale soorten

rijkdom per 10 ha en totale dichtheid

per 10 ha per vloeiveld.

Vloeiveld 1 2 3 4 5

Tt>t. Soortenrijkdom 37 30 13 32 9

Tt>t. Soortenrijkdan/
10 ha 11.7 22.4 6.8 2.3 5.3

1k>t. Dichtheid/10 ha >126.9 57.8 19 >21.4 >8.9
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1984). Dit resulteerde in de aankoop

van de Veenhuizerstukken en de moge-

lijke aankoop van het vloeiveld bij

Ter Apel. Toch wil ik het zoeken naar

mogelijkheden tot het behoud of her-

stel van de overige vloeivelden nog

eens benadrukken. Als we het voortbe-

staan van de velden als vogelgebied
zeker willen stellen, zal er een wel-

overwogen keus gemaakt moeten worden

en zal dat niet moeten afhangen van

een min of meer toevallige wijziging
in de zuiveringsplannen van de aardap-

pelmeelfabrieken. Omdat vooral het

funktieverlies nl. het gebruik van de

velden als zuiveringsmiddel, bedrei-

gend is voor het voortbestaan, zouden

er andere funkties voor de velden ge-

zocht moeten worden. Eten mogelijkheid

is, ze als derdetrapszuiveringsinstal-
latie naast de normale waterzuive-

ringsinstallaties te gebruiken. Daar-

bij slaat men twee vliegen in een

klap: het afvalwater wordt ontdaan van

fosfaten en er wordt gezorgd voor de

toevoer van relatief voedselrijk wa-

ter, het levenssap van een vloeiveld.

De Rieselfelder bij Münster tonen aan

dat een dergelijke aanpak ornitholo-

gisch gezien tot goede resultaten

leidt (Biologische Station "Riesel-

felder Münster", 1981). In het kader

van de Herinrichting Oost-Groningen en

de Gronings-Erentse Veenkoloniën zou

men er ook over kunnen denken enige

van de al in agrarisch gebruik zijnde
vloeivelden in de oude staat te her-

stellen en ze op bovengenoemde wijze

te gebruiken, al dan niet in combina-

tie met de bestemming natuurgebied.
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