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Verslagen

De excursies

Op bezoek bij de buren.

Verslag van de gezamenlijke excursie van de

Vereniging Avifauna Groningen en de Stichting

Het Groninger Landschap op 31 augustus 1996

Dit verslag gaat dus over een beetje aparte

Avifauna-excursie: met de bus en samen met

een andere organisatie. Waarbij niet zozeer

het kijken naar vogels, als het praten over wat

je moet doen om ergens vogels te houden of

te krijgen centraal stond.

Vandaar dat op de ochtend van 31 augustus

een twintigtal Avifaunaleden en medewerkers

van Het Groninger Landschap op de bus

stonden te wachten. En die kwam op tijd.

Het eerste deel van de excursie ging naar

Nieuwe Statenzijl. In de Kiekkaste vertelde

Bert Speelman, beheerder van ondermeer de

Dollardkwelders, iets over het kvvelderbeheer

en de problemen die daarbij een rol spelen.

Aan de orde kwam hoeveel vee, wanneer en

waar wordt ingeschaard. Dit leidde tot een

gedachtenwisseling over hoe negatieve

effecten op broedvogels vermeden kunnen

worden, de samenwerking met Natuurmonu-

menten, particuliere eigenaren, beheerders aan

de Duitse zijde van de Dollard en natuurlijk

de jacht.

Jouke Prop belichtte de effecten van de

waterkwaliteitsverbetering van de Wester-

woldse A op de pleisterende eenden en stelt-

lopers, die we op en rond de kwelders zagen.

Vervolgens ging de reis over het Hogeland

richting Noordpolderzijl.

Tijdens de lunch vertelde Klaas van Dijk (met

de Vogelbeschermingspet op) iets over het

fenomeen van de "Wetlandwachten"; dat zijn

goed in een (nat) gebied thuiszijnde mensen

die daar voor Vogelbescherming een oogje in

het zeil houden. Als er iets aan de hand is

nemen ze contact op met Vogelbescherming,

of andersom als Vogelbescherming iets over

het gebied wil weten. De twee Wetlandwach-

ten van de Groninger Noordkust, Dick Veen-

endaal en Eric Schothorst werden voorgesteld.

Gerard Veuglers, adjunct-directeur van het

Groninger Landschap gaf een korte uiteenzet-

ting over doelstellingen, organisatie en voor-

nemens van het Landschap. Enkele opmerke-

lijke zaken:

- Groningen is ingedeeld in drie rayons met

ieder een eigen beheerder, die altijd bena-

derbaar is als er iets aan de hand is. Dus

ook voor Avifaunaleden en Wetlandwach-

ten;

- in de komende jaren worden de be-

heersplannen van vrijwel alle gebieden

herzien. Het Landschap is van plan Avi-

fauna daarbij te betrekken;

- er wordt steeds meer met vrijwilligers sa-

mengewerkt onder andere bij voorlichtings-

en inventarisatieactiviteiten;

- het Landschap poogt door het aantrekken

van sponsors minder afhankelijk te worden

van subsidies.

Na deze praatjes wierpen we nog een blik op

de bijna onder water staande kwelder. Net als

eerder in augustus zag het wit van de (Stor-

m)meeuwen en er vloog een Boomvalk rond.

Op de dijk werd nog iets verteld over een

nieuw aan te leggen brakwatergebied bij Noo-

rdpolderzijl.

We busten naar de Westerbroekstermadepol-

In de loop van 1995 ontstond er tussen de

besturen van Avifauna Groningen en het Gro-

ninger Landschap een discussie over het

beheer van enkele gebieden van het Gronin-

ger Landschap.

De meeste besturen zouden een gezamenlijke

vergadering beleggen om het uit te praten,

maar deze gelukkig niet. Zij bedachten een

gezamenlijke busexcursie voor leden en

medewerkers. Doel was een nadere kennis-

making en het ontstaan van wederzijds

begrip.
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der, het nieuwe natuurontwikkelingsgebied

van Groninger Landschap. Egbert Boekema,
die het gebied op broedvogels inventariseert,
vertelde iets over de huidige betekenis. Kort

gezegd komt het erop neer dat er momenteel

behoorlijk wat vogel- en plantensoorten voor-

komen, maar dat het nog geen ecologisch

kroonjuweel is. Jelle Brandsma, de beheerder

gaf een toelichting op het beheer. Eén van de

problemen is momenteelhet snelle dichtgroei-

en van de aangelegde plasjes. In een gesprek

met enkele Avifaunaledenkwamen technische

oplossingen aan de orde, zoals cyclisch peil-
beheer. Maar alvorens een oplossing te kiezen

zul je eerst goed moeten weten wat je wilt

met het gebied. Kortom het beheer moet wor-

den afgestemd op de natuur die je uiteindelijk

wilt.

En met dit bezoek liep de excursie ten einde,

maar niet voordat de bus nog een keer leeg-

liep om naar een overvliegende Visarend te

kijken. Hetgeen een prominent Avifaunalid de

opmerking ontlokte: "Ik kan ze wel wurgen,

praten over het pitrusprobleem is toch veel

belangrijker dan zo’n visarend!". Dat kan zo

zijn, maar het ware vogelaarsbloed verloo-

chent zich natuurlijk niet.

Al met al was het een leerzame dag. Beide

organisaties hebben wat aan elkaar geroken,

er is veel gepraat, misschien iets teveel in de

bus gezeten, er zijn vogels gezien en last but

not least zijn er concrete afspraken gemaakt:

1. Waar mogelijk wordt door Avifauna en

Landschap samengewerkt. Bijvoorbeeld op

het gebied van inventarisaties en de toe-

passing van specifieke kennis.

2. Er wordt gestreefd naar de samenwerking

van Wetlandwachten en rayonbeheerders.

3. Als Avifaunaleden opmerkingen hebben

over zaken die zich afspelen in terreinen

van het Groninger Landschap kan altijd

contact worden opgenomen met de betref-

fende rayonbeheerder (zie bijgevoegde

adressen). Over meer algemene zaken kan

via het bestuur contact met het Groninger

Landschap worden opgenomen.

4. Avifauna wordt betrokken bij de herzie-

ning van de beheersplannen. Dat is mooi,

maar vergt ook enig huiswerk. Om een

beheersplan te kunnen beoordelen moet je

namelijk enig idee hebben over watje zelf

voor natuur voor ogen hebt. Avifauna zal

dus een visie op de natuur in Groningen

moeten ontwikkelen, of haar bestaande

visie moeten actualiseren.

Rest mij nog om iedereen te bedanken voor

zijn/haar inzet en betrokkenheid.

Rayonbeheerders van Het GroningerLandschap

Rayon Oost: Ennemaborg, de Dollard, Bourtange en

Overbos van de Fraeylemaborg. Bert Speelman

0596-601461

Rayon Zuid: Zuidlaardermeergebied (incl. Onner- Oost-

polder), Leekstermeergebied, Jelle Brandsma

050-5341350

Rayon West: Reitdiepdal, kwelders Noordkust, Feddema’s

Plas, Klutenpias, Eendenkooi Nieuw Onrust, Iwema

Steenhuis, Coendersborg, Naninga’s Bos en Bolmeer.

Aaldrik Pot 0596-680131

Kees van Scharenburg


