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Uniek convenant vlinders

en libellen in Groningen
Tekst: Robert Ketelaar

De bedreigde soorten Centraal in het convenant staat

de groene glazenmaker. Het Zuidelijk Westerkwartier is een

van de bolwerken van deze soort in Nederland. Op wereld-

schaal is het een soort die achteruit gaat en Nederland

heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het behoud

van het leefgebied. Het convenant vormt een belangrijke

stap in de goede richting.

Andere soorten waarvoor maatregelen zijn opgenomen in

het convenant zijn de bruine vuurvlinder, het heideblauw-

tje, de tengere pantserjuffer, de noordse witsnuitlibel, de

venwitsnuitlibelen de glassnijder.

De ondertekening De middag werd geopend door de

gedeputeerde van de provincie Groningen, de heer H. Ble-

ker. Hij benadrukte het unieke karakter van dit convenant

en ging in op het kader van het soortenbeleid waarbinnen

deze afspraak is gemaakt. Theo Verstraal, ging hierop voort

door aan te geven dat de afspraken in het convenant wel-

iswaar op papier staan, maar nu ook moeten worden uit-

gevoerd. Gezien de sterke mate van bedreiging van som-

mige soorten is daar urgentie bij geboden. Na deze korte

inleidingen trok het gezelschap naar de Doezumermieden

om daar in de open lucht het convenant te ondertekenen.

Vertegenwoordigers van de gemeente Grootegast, wetters-

kip Lauwerswalden en Staatsbosbeheer gingen in op de

specifieke betekenis van het convenant en soortbescher-

ming voor hun type organisatie. Daarna werd naast een

petgat vol met krabbenscheer het convenant van handte-

keningen voorzien.

De maatregelen De maatregelen richten zich op een aan-

gepast slootbeheer, vlindervriendelijk maaibeheer, ontwik-

keling van ruigtevegetaties, verbetering van de waterkwali-

teit, en betere toegang van zonnewarmte bij vennen en

wateren. Het is de bedoeling dat de maatregelen niet

alleen op bovengenoemde bijzondere soorten positieve

effecten hebben. Deze soorten zijn indicatoren voor de

kwaliteit van de natuur. Ze zeggen dus iets over de

omstandigheden voor andere soorten. Maatregelen voor

deze kritische soorten zorgen dus ook voor betere omstan-

digheden voor veel andere dieren en planten. In het con-

venant staat aangegeven welke organisatie voor welke

maatregelen verantwoordelijk is. De effecten van de maat-

regelen zullen in de komende jaren gevolgd worden.

In samenwerking De partijen die het convenant onderte-

kenden zijn de gemeenten Grootegast, Leek en Marum, de

waterschappen Noorderzijlvest en Lauwerswalden, Staats-

bosbeheer, Stichting Groninger Landschap en de Provincie

Groningen. De Vlinderstichting is als adviseur bij dit project

betrokken. Een goede afstemming van maatregelen en

onderlinge informatieuitwisseling vergroot immers de kans

dat we over tien jaar nog steeds kunnen genieten van de

bedreigde dagvlinders en libellen.
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Met name voor de groeneglazenmakerbetekent het convenant een

stap in de goede richting.

ondertekening van het convenant.

Op 28 augustus ondertekenden acht organisaties een

convenant om bedreigde dagvlinders en libellen in het

Zuidelijk Westerkwartier van de provincie Groningen

nog beter te beschermen. In het convenant zijn tien-

tallen maatregelen opgenomen die gericht zijn op het

behoud van deze zeldzame insecten.


