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IVOORWOORD

De open akkerbouwgebieden op de zeeklei van Noord-Groningen
lijken op het eerste gezicht wellicht arm aan natuur. Op de kaart
van de ecologische hoofdstructuur van Nederland, onderdeel van
het Natuurbeleidsplan, behoren ze tot de "witte gebieden". Van
deze gebieden wordt in het NBP met nadruk gesteld dat ze allerminst
"waardenloos" zijn. Dat geldt zeker ook voor de Groninger
[akkerbouwgebieden,
die een karakteristieke flora en fauna bezitten.
!
Uit recent onderzoek van o.a. PPD en vrijwilligersorganisaties
is voor een deel duidelijk geworden om welke natuurwaarden het
gaat.
In dit rapport, in het kader van het Natuurbeleidsplan opgesteld
door drs. H.J. v.d. Brink in dienst van het Consulentschap NMF
Groningen, wordt de huidige kennis omtrent broedvogels en vegetatie
in de akkerbouwgebieden op zeeklei geïnventariseerd. Vervolgens
worden mogelijkheden aangegeven voor behoud, herstel en ontwikkeling
van deze natuurwaarden. De nadruk ligt daarbij op mogelijkheden
die op bedrijfsniveau kunnen worden gerealiseerd.
Het blijkt in principe goed mogelijk natuurwaarden te behouden
of te vergroten met maatregelen die in de bedrijfsvoering inpasbaar
i zijn. Het niet bespuiten van akkerranden is gunstig voor akkerflora,
insekten en (dus) vogels. Het braakleggen van percelen en
perceelsranden biedt vogels en andere fauna dekking, voedsel en
broedgelegenheid. Ook het behouden en natuurvriendelijk beheren
van allerlei kleine landschapselementen zoals slootkanten en bermen,
kan een bijdrage leveren.
Na de analyse in dit rapport is de volgende stap het in de
jpraktijk experimenteren met de voorgestelde maatregelen, om ze
aan de omstandigheden ter plaatse aan te passen. Het is daarom
de bedoeling op zo kort mogelijke termijn te beginnen met een
proefproject in het kader van het project nr. 36, Natuurvriendelijk
Boeren, uit het Natuurbeleidsplan. Voor het slagen van deze proef
; is samenwerking met en inbreng van agrariërs en andere gebruikers/beheerders onontbeerlijk.
De Consulent Natuur, Milieu en Faunabeheer Groningen,
(Drs. A.J.F.M, van Opstal.
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1. INLEIDING
Tot voor kort werd in het natuurwetenschappelijk onderzoek, de
natuurbescherming en het natuurbeleid van de overheid relatief
weinig aandacht besteed aan de natuurwaarden in akkerbouwgebieden.
Dit geldt met name voor gebieden met intensieve akkerbouw, waaronder
de zeekleigebieden. In de provincie Groningen ligt een belangrijk
deel van het Nederlandse areaal akkerbouw op zeeklei. Uit recent
onderzoek, vooral van de Provinciale Planologische Dienst Groningen
(De Rooij 1987, Koks 1989, van Scharenburg et al. 1990), blijkt
dat dit gebied belangrijke natuurwaarden bezit. Vooral het belang
voor een aantal soorten broedvogels is aangetoond; zo broedt een
aanzienlijk deel van de Nederlandse populatie van Kwartelkoning,
Kwartel en Gele Kwikstaart in Groningen.
Een aantal vogelsoorten blijkt in dit gebied, en elders in
akkerbouwgebieden, verdwenen of in aantal achteruit gegaan te
zijn. Botanische waarden, in de vorm van karakteristieke
akkerkruidengemeenschappen, zijn verdwenen of sterk verarmd.
Deze bevindingen leiden tot de vraag, op welke wijze de natuurwaarden
in de akkerbouwgebieden op zeeklei behouden en versterkt, en hoe
potentiële waarden ontwikkeld kunnen worden. In dit rapport worden
Ideze vragen uitgewerkt. Het sluit daarmee aan op het Natuurbeleidsplan en op het Natuurontwikkelingsplan voor de provincie Groningen
van het Consulentschap NMF, dat daarvan een regionale uitwerking
is.
In het Natuurbeleidsplan wordt het belang aangegeven om ook
buiten de ecologische hoofdstructuur mogelijkheden voor behoud,
herstel en ontwikkeling van natuurwaarden te benutten. Daarbij
gaat het om "mogelijkheden die kunnen worden gerealiseerd zonder
dat aan het grondgebruik op de percelen beperkingen worden opgelegd"
i(Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1990a). Deze
doelstelling wordt, voor wat betreft akkerbouwgebieden, langs twee
!wegen nagestreefd: het soortenbeleid en het doelgroepenbeleid.
Het in dit rapport gepresenteerde Groningse project sluit in de
eerste plaats aan op het doelgroepenbeleid, en wel in het bijzonder
op het project Natuurvriendelijk Boeren (project 36). Een belangrijk
onderdeel daarvan vormt een studie naar de mogelijkheden om
natuurvriendelijk perceelsrandenbeheer in de agrarische bedrijfsvoering te integreren. Daarnaast zijn er duidelijke raakvlakken met
ihet soortenbeleid, in het bijzonder met het Herstelplan Leefgebieden
Patrijs en het Soortbeschermingsplan Akkerkruiden.
De algemene doelstelling van het project "Natuurwaarden in
akkerbouwgebieden op zeeklei in Groningen" is: behoud, herstel
en ontwikkeling van natuurwaarden in deze gebieden.
Het project bestaat uit twee delen:
1Een inventarisatie van de huidige kennis omtrent waarden,
veranderingen en ecologische eisen en van de mogelijkheden
voor behoud, herstel en ontwikkeling;
2Een voorstel voor een proefopzet waarin deze mogelijkheden
in de praktijk worden getoetst.
Dit rapport vormt het eerste deel. De vraagstellingen ervan
luiden:
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Welke natuurwaarden zijn aanwezig, wat is bekend over de
ontwikkeling daarvan (welke waarden zijn recent verdwenen?)
en over de ecologische voorwaarden die ze stellen;
Welke mogelijkheden zijn er voor het behouden, herstellen
en eventueel ontwikkelen van deze waarden: welke maatregelen
zijn daartoe nodig en welke instrumenten zijn daarvoor
beschikbaar?

Het project beperkt zich (vooralsnog) tot broedvogels en vegetatie.
Over deze groepen is relatief het meest bekend. Ook elders in
Nederland en daarbuiten is aan deze groepen de meeste aandacht
besteed, zowel in onderzoek als beleid.
Maatregelen ten gunste van broedvogels en vegetatie zullen deels
ook andere groepen ten goede komen (o.a. vlinders, kleine
zoogdieren). Niet bekeken is of en in hoeverre de voorgestelde
maatregelen eventueel strijdig zouden zijn met wat voor andere
groepen gewenst is.
Voor wat betreft niet-broedvogels 2ij opgemerkt dat de betreffende
gebieden van groot (internationaal) belang zijn voor Grauwe Gans
en Rietgans.
Het project richt zich op de zeekleigebieden en behandelt dus
niet de andere grote akkerbouwregio in de provincie, de Veenkoloniën.
Opgemerkt dient te worden dat ook dat gebied (deels andere)
natuurwaarden rijk is. De in dit rapport aangegeven mogelijkheden
voor behoud, herstel en ontwikkeling in het zeekleigebied zijn
grotendeels ook van toepassing op de Veenkoloniën; daarnaast heeft
dit gebied z'n eigen problemen en mogelijkheden, die een nader
onderzoek verdienen.
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2. ENKELE GEGEVENS OVER DE GEBIEDEN
In de provincie Groningen zijn twee akkerbouwregio's op zeeklei
te onderscheiden. In dit rapport worden ze Hogeland en Oldambt
genoemd (zie fig. 1). Onder Hogeland wordt het gehele noordelijke
akkerbouwgebied verstaan van Zoutkamp tot Delfzijl. Het omvat de
regio's Marne, Huiisingo en Fivelingo.
De bodem van het Hogeland bestaat voornamelijk uit lichte, ten
dele zavelige kleigronden met een goede ontwatering. Voor enig
relief zorgen de ongeveer west-oost verlopende voormalige
kwelderwallen. Het gemiddelde bouwplan bestaat uit ongeveer 50%
granen, 20% bieten, 15% pootaardappelen, 5% consumptieaardappelen
en 10% overige gewassen. De gemiddelde bedrijfsgrootte is ongeveer
65 ha., de gemiddelde perceelgrootte ongeveer 5 ha.
;Er kunnen twee gebieden onderscheiden worden: de noordelijke
(jongste) kustpolders en het oudere ten zuiden daarvan gelegen
iwierdenlandschap. In het wierdengebied zijn de percelen kleiner
(2-6 ha.) en onregelmatiger van vorm, maar vaak min of meer vierkant
(blokverkaveling). Er zijn relatief veel verdichtingen in het
landschap aanwezig (bebouwing en beplantingen), en er is een relatief
grote lengte aan sloten en watergangen, waarvan een deel met
rietkragen. In de kustpolders zijn de percelen groter (6-13 ha.)
en vaak langwerpig als gevolg van de "opstrekkende" inpoldering
(strookverkaveling). Het landschap is zeer open.
In het Oldambt bestaat de bodem voornamelijk uit zware klei.
Daardoor is teelt van hakvruchten problematisch. Het gemiddelde
bouwplan bestaat uit 60% granen, 15% fabrieksaardappelen, 10% bieten
en 15% overige gewassen. Typerend voor het Oldambt is de teelt
van handelsgewassen als koolzaad, karwij en luzerne. De meeste
hakvruchten worden verbouwd in het zuiden van het gebied, op de
overgang naar de Veenkoloniën en naar de zandgrond van het "eiland
van Winschoten". In de noordelijke polders benadert het aandeel
igranen in het bouwplan van verscheidene bedrijven de 100%.
De gemiddelde bedrijf sgrootte is 75 ha., de gemiddelde perceelgrootte
14 ha. (met uitschieters tot 50 ha.). De percelen zijn vierkant
tot rechthoekig. Het landschap is zeer open. Bebouwing en
beplantingen zijn schaars. De aanwezigheid van enkele oude zeedijken
zorgt voor wat variatie. Op de overgang naar de Veenkoloniën en
naar de zandgrond van het "eiland van Winschoten" zijn de bedrijven
en de percelen kleiner en vinden we meer verdichtingen.
(Bronnen: CBS 1990, Cons. Akker- en Tuinbouw 1989, Schroor 1986,
J. Meijering.)
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Fig.l Akkerbouwgebieden op zeeklei in Qroningen
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3. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDEN EN ECOLOGISCHE EISEN
3.1. Broedvogels
3.1.1. Waarden
De vogelgemeenschap van akkerbouwgebieden in Groningen, inclusief
;de Veenkoloniën, bestaat uit een twintigtal soorten, waarvan 12
akkersoorten (die op de percelen voorkomen) en 8 water- en
i rietsoorten. Daarvan zijn 8 typische " akker soorten", soorten waarvan
meer dan 80 % van de Groningse populatie in akkerbouwgebieden broedt
(deze gebieden beslaan ruim 60 % van het oppervlak van de provincie).
Daarbij zijn 3 rode lijst-soorten: Kwartelkoning, Paapje en Patrijs
(Osieck 1986). Van vijf soorten herbergt het Groningse akkerareaal
een aandeel in de totale landelijke populatie van meer dan 8 %
(bij een homogene verdeling zou je 5 % verwachten, dat is het aandeel
• van het Groningse akkerbouwgebied in de oppervlakte van Nederland):
Kwartelkoning, Kwartel, Gele Kwikstaart, Graspieper en Paapje.
Verder moet de Kleine Karekiet worden genoemd: 50 % van de Groninger
populatie broedt op 1/3 van het akkerareaal (het Hogeland).
De als weidevogels bekende soorten Veldleeuwerik en Graspieper
blijken in Groningen in akkerbouwgebieden in 2 tot 3 maal hogere
dichtheden voor te komen dan in de betere graslandgebieden. Nog
groter is het verschil bij de Gele Kwikstaart, die tot voor vrij
kort ook als weidevogel bekend stond (Koks 1989, de Rooij 1987,
van Scharenburg et al. 1990).
;0p het Hogeland is de akkervogelgemeenschap het meest compleet
vertegenwoordigd. De water/rietsoorten Kleine Karekiet, Rietzanger,
Bosrietzanger en Rietgors komen hier het meest voor. In het Oldambt
is de verscheidenheid het kleinst; er komen vrijwel uitsluitend
akkersoorten voor. Het voorkomen van de Kwartelkoning is vrijwel
beperkt tot het Oldambt. Soorten die in de zeekleigebieden in
relatief lage dichtheden voorkomen, vergeleken met de Veenkoloniën,
zijn Patrijs, Kwartel en Grasmus (van Scharenburg et al. 1990).
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Tabel 1. Broedvogels van akkerbouwgebieden.
% Groningen: meer dan 80 % van de Groningse populatie broedt in
akkerbouwgebieden.
% Nederland: aandeel van de Groningse akkerbouwgebieden in de
landelijke populatie is meer dan 8 %.
bron: van Scharenburg et al.(1990).
rode lijst

% Groningen

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

% Nede

akkersoorten
Kwartelkoning
Paapje
Patrijs
Kwartel
Gele Kwikstaart
Graspieper
Veldleeuwerik
Scholekster
Kievit
Fazant
Grasmus
Kneu

+
+
+
+
+

water/rietsoorten
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Rietgors
Rietzanger
Wilde Eend
Waterhoen
Meerkoet
Kuifeend

+

3.1.2. Aantalsveranderingen
Van veel algemene soorten is de trend niet bekend. Bij de soorten,
waarvan wel gegevens over aantalsveranderingen bekend zijn, is
afname het overheersende beeld.
Verschillende soorten zijn verdwenen, o.a. Roodborsttapuit,
Ortolaan en Grauwe Gors. Van deze laatste soort is de spectaculaire
snelheid van uitsterven uit de provincie redelijk goed gedocumenteerd
(van Scharenburg et al. 1990):
voor
rond
rond
rond
na

1940
1970
1980
1985
1985

duizenden
100-200
10-20
plm.5
nog slechts incidenteel.

Bij andere soorten is, soms aanzienlijke, achteruitgang geconstateerd, o.a. Patrijs, Kwartel en Rietzanger. In recente jaren gaan
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ook Scholekster, Kievit, Kwartelkoning en mogelijk Fazant achteruit.
J3.1.3. Ecologische eisen
Uit het onderzoek door de Werkgroep Akkervogels (van Scharenburg
et al. 1990) naar de landschapsecologische relaties tussen
broedvogelbevolking en landschappelijke variabelen, blijkt dat
de openheid van het landschap van groot belang is. M.n. Kwartelkoning, Kwartel, Gele Kwikstaart, Graspieper en Veldleeuwerik vertonen
een duidelijke negatieve correlatie met opgaande beplantingen.
Van deze soorten zijn de dichtheden in open gebieden dan ook
•significant hoger dan in (relatief) besloten gebieden. De meeste
akkervogels zijn oorspronkelijk afkomstig uit steppen, dus open
gebieden. In veel literatuur wordt nadrukkelijk hun gebondenheid
aan open gebied met weinig of geen opgaande,elementen vermeld (o.a.
Bezzel 1982, Glutz von Blotzheim et al. 1973, Glutz von Blotzheim
en Bauer 1985, Cramp en Simmons 1977-1985).
De infrastructuur (natte en droge, hoeveelheid en kwaliteit) is
eveneens zeer belangrijk.
Zoals vermeld in par.3.1.1. blijken duidelijke verschillen te
bestaan in samenstelling van de vogelgemeenschap tussen de regio's
Hogeland, Oldambt en Veenkoloniën. Daarbij zijn vooral de aan
"infrastructuur"-elementen (sloten, ruigte) gebonden soorten
differentiërend.
Op het Hogeland vinden we de meeste sloten en watergangen; hier
is dan ook de diversiteit in soortsamenstelling het grootst. De
water/rietsoorten Kleine Karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger en
(Rietgors komen hier het meest voor. Het Oldambt kenmerkt zich door
eenvormigheid, grote kavels, dus weinig perceelsscheidingen. Hier
is de verscheidenheid het kleinst; er komen vrijwel uitsluitend
akkersoorten voor. Het voorkomen van de Kwartelkoning is vrijwel
beperkt tot het Oldambt. In de Veenkoloniën komen de akkersoorten
van drogere gronden, Patrijs en Kwartel, relatief veel voor en
soorten van de "droge infrastructuur" zoals de Grasmus en ook iets minder dan op het Hogeland- de Bosrietzanger. De laatste groep
vinden we in de voor een groot deel verdrogende/verruigende, wijken.
JDe natte infrastructuur, sloten en watergangen, is van belang
Jvoor de water/rietsoorten. Daarbij speelt Riet een belangrijke
'rol. Bij Bosrietzanger, Rietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors
werd een duidelijke relatie gevonden met de lengte aan rietkragen
met overjarig Riet.
Droge infrastructuur: perceelsranden en -scheidingen, slootkanten
en bermen, is van belang als foerageer- en broedgebied. Bij Kwartel
en Veldleeuwerik werd een relatie gevonden met onverharde wegen,
die waarschijnlijk verklaard wordt door de kruidenrijkdom en wellicht
dekking van de bermen (van Scharenburg et al. 1990). Behalve voor
deze soorten is uit onderzoek ook het belang van de genoemde
landschapselementen bekend voor Patrijs (o.a. Potts 1986),
•Graspieper, Gele Kwikstaart en Paapje (o.a. Bezzel 1982, Glutz
von Blotzheim et al. 1973, Glutz von Blotzheim en Bauer 1985,
Cramp en Simmons 1977-1985, Teixeira 1979). Voor de Patrijs, een
standvogel, zijn deze elementen vooral van belang als permanente
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dekking en als broedgelegenheid. De Gele Kwikstaart foerageert
vooral in bermen en taluds. Voor Graspieper en Paapje zijn de
landschapselementen zowel voor broeden als foerageren belangrijk.
Bij al deze soorten gaat het vooral om vegetaties van grassen en
kruiden en om laagblijvend struweel.
Hoewel de factor gewas in het onderzoek van de Werkgroep Akkervogels
onderbelicht is, lijkt een aantal soorten een voorkeur te hebben
voor wintergraan. Enkele soorten komen relatief veel voor in
handelsgewassen als karwij en luzerne, die voornamelijk in het
Oldambt verbouwd worden.
Bij de Patrijs is een positief verband gevonden met haver. In
de literatuur worden granen en klaver genoemd (Glutz et al. 1973,
Cramp en Simmons 1980).
Bij de Gele Kwikstaart is een positief verband gevonden met
wintertarwe. De resultaten van ander onderzoek zijn op dit punt
niet eensluidend, maar het lijkt erop dat de soort een relatieve
voorkeur heeft voor granen boven hakvruchten (Glutz en Bauer 1985).
Voslamber (1989) toonde voor de Kwartelkoning een positief verband
aan met wintergraan (vnl. tarwe) en handelsgewassen (karwij,
lucerne).
Voor de Kwartel vond Voslamber (in prep.) een verband met gerst
en karwij. In de literatuur wordt een voorkeur voor granen, lucerne
en klaver genoemd (Glutz et al. 1973, Cramp en Simmons 1980).
De aantrekkelijkheid van graan voor vogels wordt waarschijnlijk
deels bepaald door de structuur (relatief dicht en hoog), die zorgt
voor dekking en nestgelegenheid. Wintergraan biedt deze eigenschappen
al vanaf het begin van het broedseizoen. Dat verklaart wellicht
ook de aantrekkelijkheid van karwij en luzerne, gewassen die twee
respectievelijk drie jaar op het veld blijven staan.
Overigens kunnen ook verschillen in voedselaanbod tussen gewassen
van belang zijn, waarbij ook de wijze van foerageren van een soort
een rol speelt.
Als voornaamste oorzaak van de achteruitgang van akkervogels
wordt gezien de intensivering van de agrarische bedrijfsvoering,
gepaard gaande met schaalvergroting, ontwatering, mechanisering,
verandering van gewassen en vernauwing van het bouwplan, en toename
van het bestrijdingsmiddelengebruik (o.a. Bezzel 1982, 0'Connor
en Shrubb 1986, Potts 1986). De toename van de mestgift is voor
vogels waarschijnlijk een minder belangrijke factor (Braae et
al. 1988). De gevolgen voor de vogelstand zijn in 3 categorieën
te verdelen:
1- afname van landschappelijke verscheidenheid en openheid
2- verlies van dekking en nestgelegenheid door het verdwijnen/verminderen van allerlei landschapselementen als ruige perceelsscheidingen, overhoeken, bermen, sloten en watergangen
3- afname van het voedselaanbod (onkruidzaden en insecten) door
het verdwijnen van de akkerkruidenrijkdom en het verlies van
landschapselementen genoemd onder 2.
3.1.4. Lacunes
Aantallen en verspreiding van broedvogels zijn inmiddels redelijk
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bekend, evenals hun verbanden met landschappelijke kenmerken. De
belangrijkste kennislacunes zijn:
- trends van algemene soorten? hierin wordt voorzien door het
in 1989 gestarte meetnet van de Werkgroep Akkervogels;
- broeden, voedsel, voedselgedrag. Dit geldt voor wat betreft
de Groningse situatie voor alle soorten; in het bijzonder geldt
het voor de verborgen levende soorten Kwartel en Kwartelkoning,
en voor soorten waarvan aan het voorkomen in akkers nog weinig
aandacht is besteed, zoals Gele Kwikstaart, Graspieper en
Veldleeuwerik. In 1990 zal door de Werkgroep Akkervogels en door
de PPD een aantal van deze aspecten onderzocht worden.
- de betekenis van de gewassen.
3.2. Vegetatie
3.2.1. Waarden
* Akkers
Een twaalftal akkerkruidsoorten is in de kleigebieden van Groningen
nagenoeg beperkt tot akkers (tabel 2; gegevens ontleend aan Koole
!in prep. en Westerink en De Keijzer in prep.).
:Zeven daarvan zijn kenmerkend voor de tot het Spurrie-verbond
(Polygono-Chenopodion) behorende Ereprijs-associatie (VeronicetoLamietum hybridi; Kruseman et VI. 1939) (Westhoff en Den Held 1975),
die karakteristiek is voor hakvrucht- en graanakkers op zeeklei.
Vrijwel alle soorten zijn in Nederland vrij algemeen tot algemeen.
Kleine Wolfsmelk (Euphorbia exigua), Ingesneden Dovenetel (Lamium
purpureum var. incisum) en Duist (Alopecurus myosuroïdes) zijn
buiten de zeekleigebieden zeldzaam. De Kleine Wolfsmelk staat op
de Rode Lijst van bedreigde soorten in Nederland (categorie 3;
van der Meijden 1990). Deze soort komt voor in het Oldambt (A.M.
iNieuwenhuijs).
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Tabel 2. Akkerkruiden van de Groninger zeekleigebieden.
VHL: kenmerkend voor het Veroniceto-Lamietum hybridi; zkl:
kenmerkend voor zeeklei (elders zeldzaam). Onderstreept: rode
lijst-soort.
Gewone Duivekervel (Fumaria officinalis)
Witte Krodde (Thlaspi arvense)
Herik (Sinapis arvensis)
Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia)
Kleine Wolfsmelk fEuphorbia exiaual
Rood Guichelheil (Anagallis arvensis)
Hoenderbeet (Lamium amplexicaule)
Ingesneden Dovenetel (Lamium purpureum var.incisum)
Klimopereprijs (Veronica hederifolia)
Grote Ereprijs (Veronica persica)
Akkerereprijs (Veronica agrestis)
Duist (Alopecurus myosuroides)

VLH
+
+

zkl

+
+

+

+
+

+

+
+
+

Bij onderzoek in Groningen bleek meer dan 50% van de akkerkruiden
in een zone van 2 tot 3 meter vanuit de perceelsrand voor te komen.
Ook bleek dat de akkerkruiden in graanakkers meer geconcentreerd
in de randzone voorkomen dan die in hakvruchtakkers (De Rooij 1987,
Koole in prep.).
* Bermen
Vooral op de zavelige gronden op het Hogeland en m.n. langs
provinciale wegen (waar extensief bermbeheer wordt gevoerd) vaak
fraai ontwikkeld Glanshaver-verbond (Arrhenaterion elatioris),
met o.a. Pastinaak (Pastinaca sativa), Wilde Peen (Daucus carota),
Vrouwenmantel (Alchemilla sp.) en Hemelsleutel (Sedum telephium).
Een karakteristieke soort voor de Groninger zeeklei, voorkomend
op de Rode Lijst (categorie 3) is de Paarse Morgenster (Tragopogon
porrifolius) (Westerink en De Keijzer in prep., van der Velde 1983).
Een Rode Lijst-soort (categorie 4) die karakteristiek is voor
bermen in het Oldambt is de Donzige Klis (Arctium tomentosum)
(A.M. Nieuwenhuijs).
* Slootkanten
Vooral op de zavelige gronden op het Hogeland zijn interessante
vegetaties aangetroffen met opmerkelijke soorten als Gevleugeld
Hertshooi (Hypericum tetrapterum), Zeegroene Zegge (Carex f lacca)
en Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica)+ Zelfs is het Geelhartje
(Linum catharticum) aangetroffen (Westerink en de Keijzer in prep.),
een Rode lijst-soort (categorie 3) die voornamelijk in het duingebied
voorkomt (van der Meijden 1990, Weeda 1987).
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3 . 2 . 2 . Veranderingen
* Akkers

In de eerste helft van deze eeuw kwamen in het Groningse kleigebied
meerdere karakteristieke akkerkruidgemeenschappen voor (Sissingh
1950, Wasscher 1941, Westhoff en Den Held 1975). Op de zwaardere
kleigronden werd zowel in (winter)graan als in de zomergewassen
| de reeds genoemde Ereprijs-associatie (Veroniceto-Lamietum hybridi)
aangetroffen. Dit was/is gebruikelijk op alle zeekleigronden in
Nederland. In Groningen kon destijds echter in de (winter)granen
nog een subassociatie onderscheiden worden, het "VeronicetoLamietum hybridi alopecuretosum". Hierin kwamen onder meer de
volgende soorten voor:
- Naaldekervel (Scandix pecten-veneris)
- Klimopereprijs (Veronica hederifolia)
- Akkerboterbloem (Ranunculus arvensis)
j- Duist (Alopecurus myosuroides)
I - Wilde haver (Avena fatua).
!Bovendien kwam in de graan- en vlasakkers van de zavel en zandige
kleigronden op het Hogeland een aparte graanonkruidassociatie voor,
de Nachtkoekoeksbloem-associatie (Papaveri melandrietum noctiflori).
Deze associatie had als kensoorten:
- Nachtkoekoeksbloem (Silene noctiflora)
- Veldsla, eenjarige soorten (Valerianella spp.).
Daarbij verschilde deze associatie van de vegetatie in de
i graanakkers op de zwaardere gronden door m.n. een aantal
winterannuel1e soorten:
: - GeWone Klaproos (Papaver rhoeas)
- Kleine Klaproos (Papaver dubium)
- Ruige Klaproos (Papaver argemone)
- (Akker)leeuweklauw (Aphanes arvensis)
Van alle hierboven genoemde soorten werden op het Hogeland alleen
Klimopereprijs, Duist en Gewone Klaproos in recente jaren nog
| aangetroffen. Ten aanzien van Duist en Wilde Haver moet aangetekend
worden dat deze soorten in de akkerbouw bijzonder schadelijk zijn
en daarom gericht bestreden werden en worden. In het Oldambt zijn
ook beide andere klaproos-soorten in recente jaren nog gevonden
(A.M. Nieuwenhuijs).
De meeste soorten zijn al in de jaren vijftig of nog eerder verdwenen
(Mennema et al. 1980, idem 1985).
Van de genoemde gemeenschappen is alleen het Veroniceto-Lamietum
in verarmde vorm nog aanwezig. De verschillen tussen graan- en
i hakvruchtakkers en tussen lichte en zwaardere gronden zijn
genivelleerd.
* Bermen, slootkanten
Van de veranderingen in bermen en slootkanten zijn te weinig
gegevens voorhanden om hiervan een samenhangend beeld te geven.
In bermen is lokaal (waar verschralend beheer wordt gevoerd)
! sprake van toegenomen diversiteit.
; In het Oldambt is het voorkomen van de Donzige Klis bedreigd.
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3.2.3. Ecologische eisen
* Akkers
Voor het voortbestaan of vergroten van de aanwezige populaties
akkerkruiden is het volgende complex van omgevingsfactoren in
de eerste plaats van invloed:
- de (onkruid)bestrijdingsmiddelen (soort, intensiteit)
- de bemesting (soort, hoeveelheid)
- het bouwplan (aandeel granen, hakvruchten, e.a.).
De algehele achteruitgang van akkerkruidenvegetaties wordt
toegeschreven aan de toegenomen chemische bestrijding, bemesting
en intensivering van bouwplan en grondbewerking (o.a. Westhoff
et al. 1973, Westhoff en Den Held 1975, Weeda 1985-1989).
Verwacht mag worden dat een aantal kwetsbare (klaproos, guichelheil,
ereprijzen) of verdwenen soorten zich goed kunnen ontwikkelen in
een situatie met een extensievere, niet-chemische bestrijding,
een wat lagere mestgift en m.n. in graangewassen. Vermindering
van het pesticidengebruik is van primair belang. Wat het effect
zal zijn van verminderde mestgift op de van nature rijke kleigronden
is niet goed bekend.
Ook zonder een cultuurgewas kunnen bestaansvoorwaarden voor
onkruiden aanwezig zijn. Een (twee)jaarlijkse grondbewerking
blijft echter een vereiste.
* Bermen
Het bermbeheer zoals dat door de provincie gevoerd wordt geeft
goede resultaten, vooral op de (zavelige) lichte klei van het
Hogeland. Extensief bermbeheer is hier op meer plaatsen kansrijk.
* Slootkanten
Interessante "schrale" vegetaties blijken aanwezig op de zavelige
gronden van het Hogeland. De verspreiding van veel soorten komt
nauwkeurig overeen met de ligging van de oude kwelderwallen. Op
de toppen daarvan bevinden zich de relatief meest voedselarme,
zandige omstandigheden.
3.2.4. Lacunes
Bij de vegetatie zijn de kennislacunes nog groot. Over het
voorkomen van vegetaties en soorten, zowel in akkers als in
bermen en slootkanten etc. is nog maar weinig bekend.
Ook de huidige trends in veranderingen van akkerkruidvegetaties
zijn onvoldoende bekend.
Andere lacunes zijn:
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I- in hoeverre zijn (plaatselijk) verdwenen soorten nog aanwezig
in de zaadvoorraad in de bodem of in staat om zich opnieuw te
verspreiden;
- wat zijn in de Groningse situatie de effecten van beheersverandes
ringen in bestrijding, bemesting en gewaskeuze met het oog op
de gerichte ontwikkeling van bepaalde akkerkruiden (vegetaties).
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4. UITWERKING VAN DE DOELSTELLING
Op basis van de inventarisatie van aanwezige waarden en hun
ecologische eisen kan de algemene doelstelling: behoud, herstel
en ontwikkeling van natuurwaarden, nader worden uitgewerkt.
De volgende (sub)doelstellingen worden onderscheiden:
1. Behoud en herstel van de karakteristieke vogelgemeenschap van
de Groningse akkerbouwgebieden op zeeklei. Herstel betekent
in dit verband onder meer:
- streven naar herstel van de stand van verdwenen of in aantal
afnemende of afgenomen broedvogels. Daarbij kunnen genoemd
worden: Grauwe Gors, Kwartelkoning, Patrijs, Paapje, Rietzanger.
- in gebieden waar de broedvogelgemeenschap incompleet aanwezig
is, m.n. in het Oldambt, voorwaarden scheppen voor de
(her)introductie van de ontbrekende elementen.
2. Behoud en herstel van de nog resterende karakteristieke
akkerkruidenvegetaties van de Groningse zeekleigebieden. Zo
mogelijk herstel van reeds verdwenen karakteristieke akkerkruidenvegetaties.
3 . Behoud en waar mogelijk vergroting van de botanische verscheidenheid van bermen en andere landschapselementen.
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5. AANBEVELINGEN
5.1. Algemene aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden maatregelen opgesomd die gewenst zijn
teneinde de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Deze
zijn gefundeerd op de ecologische eisen die de te behouden of
te ontwikkelen natuurwaarden stellen.
Er is onderscheid gemaakt in aanbevelingen die betrekking hebben
op bestemming, respectievelijk inrichting, respectievelijk beheer.
Uitgangspunt is dat het betreffende gebied akkerbouwgebied blijft.
Wanneer de akkerbouw uit het gebied zou verdwijnen, zouden ook
de in dit rapport besproken natuurwaarden (deels) verloren gaan.
De vraag welke andere natuurwaarden hiervoor in de plaats zouden
komen, en of en in hoeverre deze de verloren gegane waarden zouden
compenseren, blijft in dit kader buiten beschouwing.
Bestemming
1- De openheid van het landschap handhaven. Voor het behouden van
de akkervogelgemeenschap is dit een essentiële voorwaarde.
Verdichtingen, bijvoorbeeld in de vorm van produktiebos, hebben
een negatief effect op de dichtheden van een aantal akkervogels.

Inrichting
2- Handhaven en zo mogelijk vergroten van het aantal en de
oppervlakte van landschapselementen tussen de percelen. Daarbij
gaat het om bermen, stroken tussen percelen met gras, ruigte
i of laagblijvend struweel, overhoeken (met niet te hoog opgaande
beplantingen), sloten en watergangen, en oude zeedijk (restant) en.
Deze elementen bieden vogels nestgelegenheid, dekking en
foerageermogelijkheden en bezitten tevens (potentieel)
botanische waarden. Bovendien bieden ze mogelijkheden voor
migratie (ecologische infrastructuur).
Beheer
;3- Behouden of vergroten van de kwaliteit van de landschapselementen
tussen de percelen. Dat betekent:
- extensief maaibeheer;
- geen gebruik van bestrijdingsmiddelen;
- tegengaan van verdrifting van bestrijdingsmiddelen en
meststoffen vanuit de akkers;
- verbeteren van de waterkwaliteit;
- behouden van de diversiteit in verlandingsstadia van sloten
en watergangen;
- rietbegroeiingen handhaven of herstellen, eventueel riet
bijplanten, zorgen voor de aanwezigheid van overjarig riet;
- sloot- en bermbeheer uitvoeren buiten het broedseizoen.
4- Beperken of stopzetten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
op de percelen. Eventueel verminderen van de mestgift; dit kan
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m.n. gunstig zijn voor de ontwikkeling van akkerkruidenvegetaties.
In feite betreft dit vormen van extensivering (in de zin van
minder gebruik van grond- en hulpstoffen).
5- De huidige variatie in gewassen behouden. Het behouden van de
graanteelt is in het bijzonder van belang, zowel voor broedvogels
als akkerkruiden. Koolzaad, karwij en lucerne zijn van belang
voor broedvogels. De effecten van eventuele nieuwe gewassen
zijn moeilijk te beoordelen, maar voor tenminste een deel van
de veel genoemde industriële gewassen (eenjarige karwij, vlas)
waarschijnlijk positief.
5.2. Mogelijkheden op bedrijfsniveau
In dit rapport en in het proefproject zal bij de verdere uitwerking
van de aanbevelingen de nadruk liggen op de zaken die op
bedriifsniveau kunnen/moeten worden gerealiseerd. Het betreft de
volgende aanbevelingen uit de voorgaande paragraaf: 2 (handhaven
en uitbreiden landschapselementen) en 3 (natuurvriendelijk beheer
van landschapselementen) ten dele -namelijk voorzover het
landschapselementen betreft die bij boeren in eigendom en/of beheer
zijn- , en voorts 4 (extensivering) en 5 (gewaskeuze).
Punt 2 spreekt voor zich. Punt 5 is moeilijk te vertalen in
concrete natuurgerichte maatregelen; dit is vooral een economische
en landbouwpolitieke kwestie. Voor 3 en 4 volgt een nadere
toelichting.
Natuurvriendelijk beheer van landschapselementen
Voor individuele bedrijven zijn van de bovengenoemde punten van
belang:
a- Niet te vaak maaien, maaisel indien mogelijk afvoeren.
Er zou maximaal twee maal per jaar gemaaid moeten worden: in
juli en in september/oktober. Een andere mogelijkheid is niet
jaarlijks maaien, maar slechts eenmaal in de twee tot drie jaar.
Dit is uit botanisch oogpunt minder interessant, maar levert
akkervogels broedgelegenheid en dekking.
Bij voorkeur moet het maaisel worden afgevoerd. Bij smalle
sloottaluds die direct aan de akker grenzen is dit niet mogelijk
wanneer er gewas staat. In juli zal dit meestal het geval zijn.
Het op de kant brengen en laten verrotten van het maaisel kan
dan als noodoplossing worden gekozen (Vereijken in prep.). In
september zal afvoeren veelal wel mogelijk zijn. Afvoer is ook
mogelijk wanneer de akkerrand met gras o.i.d. is ingezaaid.
Zo'n extensief maaibeheer is niet alleen gunstig voor
natuurwaarden, maar bevordert bovendien het ontstaan van een
stabiele vegetatie waarin soorten die zich in de aangrenzende
akkers als lastige onkruiden zouden kunnen manifesteren
(Kleefkruid, Kweek) minder kansen krijgen.
b- Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Voor sloten is korfmaaien, zowel technisch als economisch,
een acceptabel alternatief. Een tweede mogelijkheid is het
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maaien van talud en slootbodem in één werkgang, inclusief het
op de kant halen van het maaisel met een harktransporteur
(Vereijken in prep.).
Ook door het achterwege laten van herbiciden wordt het optreden
van snelle "woekeraars" als Kleefkruid en Kweek tegengegaan.
c- Verdrifting van pesticiden en meststoffen vanuit de akkers zoveel
mogelijk voorkomen. Perceelrandenbeheer kan hieraan een
belangrijke bijdrage leveren; zie onder, bij "extensivering".
d- Verlanding van (niet watervoerende) sloten voorkomen.
e- Rietbegroeiingen handhaven of herstellen, zorgen voor de
aanwezigheid van overjarig riet. Dit is mede afhankelijk van
de mogelijkheden die de schouwplicht op dit punt biedt; hierbij
spelen dus de waterschappen ook een belangrijke rol.
|f- Sloot- en bermbeheer uitvoeren buiten het broedseizoen.
Extensivering
Er zijn drie vormen van extensivering die voor de besproken
natuurwaarden van belang kunnen zijn: biologische akkerbouw,
geïntegreerde akkerbouw en perceelsrandenbeheer.
:In de biologische (biologisch-dynamische en ecologische) akkerbouw
iworden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het positieve
;effect daarvan op natuurwaarden is afhankelijk van de mate waarin
chemische bestrijding door mechanische vervangen wordt: wanneer
onkruiden mechanisch even effectief bestreden zouden worden treedt
geen winst op. Onderzoeken in Duitsland en Oostenrijk (Kloen 1989)
en op het proefbedrijf OBS in Nagele (Smeding 1989, Vereijken 1985)
wezen evenwel uit dat op biologische bedrijven meer soorten
iakkerkruiden voorkomen dan op gangbare bedrijven. In Denemarken
iwerden duidelijk grotere aantallen vogelsoorten en grotere aantallen
jbroedparen per soort vastgesteld op biologische bedrijven
ivergeleken met gangbare (Braae et al. 1988).
In de geïntegreerde akkerbouw wordt er naar gestreefd het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen en van meststoffen te
minimaliseren. De mate waarin dit mogelijk is kan in principe per
plaats en per bedrijf variëren. Dit maakt het moeilijk een uitspraak
te doen over de mogelijke,positieve effecten op natuurwaarden.
;Er zijn nauwelijks onderzoeksgegevens bekend. Op het proefbedrijf
jOBS was het aantal onkruidsoorten op het geïntegreerde bedrijf
gemiddeld iets hoger dan op het gangbare.
Een derde mogelijke vorm van extensivering is het perceelsrandenbeheer. Dit houdt in dat in de randen van percelen (de buitenste
meters) geen of minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. "Minder"
kan betekenen dat bepaalde categorieën bestrijdingsmiddelen
(bijvoorbeeld alleen herbiciden; herbiciden en insecticiden) niet
gebruikt worden, dan wel dat slechts een beperkt aantal selectief
werkende middelen wordt toegepast. Eventueel kan ook de mestgift
;worden gereduceerd. Met deze vormen van perceelsrandenbeheer is
praktijkervaring opgedaan in West-Duitsland en Groot-Brittannië.
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In de hoofdstukken 7 en 8 wordt dit verder besproken.
Voordelen van perceelsrandenbeheer zijn:
- het kan op gangbare bedrijven worden toegepast;
- voor de bevordering van natuurwaarden is het in principe een
effectief middel, omdat in de randen van nature de meeste
onkruiden voorkomen en hier veel vogels foerageren (zie hoofdstuk
3);
- het heeft een positief effect op de aangrenzende landschapselementen.
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6. HUIDIG EN VOORGENOMEN BELEID
i

6.1. Ruimtelijk beleid van de provincie
Het provinciaal beleid met betrekking tot de openheid van het
landschap is weergegeven in het streekplan Provincie Groningen
en in de nota Bos In Zicht (Provincie Groningen 1988). Laatstgenoemde
nota is een uitwerking van het streekplan voor wat betreft de
[ruimtelijke aspecten van tijdelijke produktiebossen en beplantingen.
Aanleiding voor die uitwerking vormden de recente ontwikkelingen
waardoor tijdelijk, snelgroeiend produktiebos in de belangstelling
is gekomen als alternatief landbouwgewas.
In de nota zijn per regio de mogelijkheden voor tijdelijk
produktiebos en beplanting aangegeven, waarbij drie categorieën
zijn onderscheiden:
- tijdelijk produktiebos en beplanting aanvaardbaar
- tijdelijk produktiebos en beplanting uitgesloten
I- tijdelijk produktiebos en beplanting nader af te wegen.
IBij de derde categorie gaat het om gebieden waarbij houtteelt
iin principe mogelijk is, maar waarbij omvang en lokatie een
nadere afweging vragen. Dat kan betekenen dat bosaanleg aan een
aanlegvergunning gebonden of (plaatselijk) uitgesloten wordt. Deze
afweging dient op gemeentelijk niveau, in het kader van bestemmingsplannen, plaats te vinden.
Voor de akkerbouwgebieden op zeeklei geldt:
- in de jonge kustpolders van het Hogeland en in de jongste
Dollardpolders wordt tijdelijk produktiebos en beplanting
uitgesloten. Het streekplanbeleid is gericht op handhaving van
de openheid.
- in het wierdenlandschap en in het grootste deel van het Oldambt
is tijdelijk produktiebos en beplanting nader af te wegen. Daarmee
geeft de nota ruimere mogelijkheden voor bosaanleg dan het
streekplan, waarin voor het Oldambt handhaving van de openheid
als doelstelling geldt.
6.2. Landbouwbeleid
In deze paragraaf wordt het EG- en Nederlandse beleid besproken,
voorzover in dit verband relevant.
Door de EG is de laatste jaren een beleid gevoerd gericht op
;vermindering van de overschotten. De belangrijkste instrumenten
jdie daarvoor gebruikt worden zijn prijsverlagingen en garantiedrempels ("stabilisatoren"). Daarnaast zijn steunmaatregelen ingevoerd
Ivoor het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland (braaklegging),
voor extensivering van de produktie en voor de overschakeling op
niet-overschot produkten. Braaklegging is van deze regelingen
vooralsnog de belangrijkste.
In Nederland is voor omschakeling op andere produkten nog geen
regeling vastgesteld. De Nederlandse uitwerking van de braaklegregejling en de extensiveringsregeling wordt bij "instrumenten", hoofdstuk
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7, verder besproken.
Het beleid van de Nederlandse rijksoverheid is weergegeven in
de Structuurnota Landbouw (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij 1990b). Voor de akkerbouwsector worden als aandachtspunten
genoemd:
- kwaliteitsverbetering
- bevorderen van de ontwikkeling van produkten voor de non-food
industrie (agrificatie)
- streven naar duurzame bedrijfssystemen: geïntegreerde bedrijfssystemen, biologische landbouwmethoden
- herstructurering: bedrijfsbeëindiging, oppervlaktevergroting,
inkomenssteun.
Uit het recente advies van de "Commissie van Goede Diensten"
zijn de volgende aanbevelingen van belang:
- de commissie adviseert de regering de extensivering van de
produktie krachtiger te stimuleren. Daarbij wordt met name
biologische landbouw genoemd.
- het onderzoek naar en de introductie van geïntegreerde
bedrijfssystemen dient krachtig te worden gestimuleerd.
- agrificatie moet krachtig worden bevorderd, met name milieuvriendelijke agrificatie (Comm. v. Goede Diensten 1990).
6.3. Milieubeleid
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt momenteel alleen
beperkt door de Bestrijdingsmiddelenwet. In voorbereiding is een
Meerjarenplan Gewasbescherming, waarin strengere toelatingscriteria
zullen worden geformuleerd t.a.v. persistentie, uitspoeling naar
grondwater en toxiciteit voor water- en bodemorganismen. Er wordt
naar gestreefd de structurele afhankelijkheid van chemische middelen
bij de gewasbescherming te verminderen. Doelstelling is 50 % reductie
in 2000 (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1990b).
Ook de normen voor meststoffen zullen worden aangescherpt. De
fosfaatnorm zal strenger worden en vanaf 1995 ook fosfaatkunstmest
omvatten. Daarnaast komen er mogelijk stikstof normen. Als hulpmiddel
om verliezen te voorkomen wordt een mineralen-boekhouding ingevoerd
(Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1990b).
6.4. Natuurbeleid
Van het bestaande natuurbeleid is vooral het Relatienotabeleid
van belang. Dit voorziet in de mogelijkheid om in aangewezen
gebieden beheersovereenkomsten af te sluiten, waarin afspraken
over de bedrijfsvoering worden gemaakt; als compensatie voor de
beperkingen wordt een beheersvergoeding gegeven. Toepassing in
akkerbouwgebieden is tot dusver beperkt gebleven tot enkele zeer
kleinschalige gebieden op zandgrond.
De inhoud van de behe'ersbepalingen die van toepassing zijn in
akkerbouwgebieden wordt verder besproken bij "instrumenten"
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(hoofdstuk 7).
Het beleid van de rijksoverheid is neergelegd in het NatuurbeleidsJplan (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1990a). Belangrijk
(element daarin is de "ecologische hoofdstructuur". De akkerbouwgebieden
op zeeklei liggen buiten deze hoofdstructuur, ze behoren tot
!
de "witte gebieden". Ook in deze gebieden is het van belang
mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden
te benutten. Daarbij gaat het om "mogelijkheden die kunnen worden
gerealiseerd zonder dat aan het grondgebruik op de percelen
beperkingen worden opgelegd" (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij 1990a). Deze doelstelling wordt langs twee wegen
nagestreefd: het soortenbeleid en het doelgroepenbeleid. Beide
zijn in dit verband van belang (zie ook hoofdstuk 1).
/
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7. BESTAANDE INSTRUMENTEN
7.1. Nederland
7.1.1. De Relatienota
In Relatienotagebieden kunnen boeren beheersovereenkomsten
afsluiten, waarin bepalingen zijn opgenomen die het behoud of
herstel van natuurwaarden beogen. In ruil daarvoor ontvangen zij
een vergoeding.
Sinds enkele jaren kent de Relatienota pakketten voor "akkerkruidenbeheer" . Deze beogen herstel van akkerkruidenvegetaties van
graanakkers (DBL 1989b). De belangrijkste bepalingen zijri (DBL
1989a):
- Eenmaal per twee jaar, respectievelijk jaarlijks een graangewas
verbouwen;
- Geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken, in het
hele perceel respectievelijk in een strook van drie meter vanuit
de perceelsrand.
De vergoedingen zijn gebaseerd op:
- Het saldoverschil tussen het "normale" en het aangepaste
bouwplan; dit is op de klei groter dan op het zand;
- De opbrengstdepressie die het gevolg is van het achterwege laten
van chemische bestrijding, minus de besparing op het gebruik
van bestrijdingsmiddelen.
Dit akkerkruidenbeheer wordt tot nu toe op beperkte schaal in
praktijk gebracht in kleinschalige gebieden met relatief extensieve
landbouw, voornamelijk in Drenthe (op esgronden) en in Limburg.
Voor toepassing in de Groningse zeekleigebieden zou uitbreiding
van de oppervlakte relatienotagebieden moeten plaatsvinden.
7.1.2. De braaklegregeling
De EG-regeling voor het uit produktie nemen van bouwland kent
de volgende voorwaarden:
- Deelnemers moeten minimaal 20% van hun oppervlakte marktordeningsgewassen uit produktie nemen (minimaal 1 ha.).
- De vrijkomende grond mag worden gebruikt voor braak met
mogelijkheid van vruchtwisseling, voor bebossing met snelgroeiend
hout of voor niet-agrarische doelen.
- In geval van braaklegging gelden de volgende voorwaarden:
geen organische afvalstoffen gebruiken;
geen bestrijdingsmiddelen gebruiken;
verplichte inzaai van een groenbemester;
verplichting om de nodige bewerkingen uit te voeren met
het oog op onkruidbestrijding.
Aan de Nederlandse uitwerking van de regeling zijn de volgende
bepalingen toegevoegd:
- de uit produktie te nemen grond moet bestaan uit aaneengesloten
oppervlakten van minimaal 1 ha.
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- toegelaten groenbemesters zijn: mengsels van grassen, mengsels
van gras en klaver, bittere wikke, zandwikke, bittere lupinen,
serradelle, bladrammenas, gele mosterd, bladkool, facelia, spurrie
en afrikaantjes.
- niet persistente herbiciden zijn toegestaan, en tijdelijk ook
grondontsmetting.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen roulerende en meerjarige
braaklegging. In het eerste geval ligt steeds een ander perceel
één jaar braak, in het tweede geval een zelfde perceel gedurende
vijf jaar.
De vergoeding bedraagt op dit moment 700 ECU, d.i. f1.1853,-.
De braaklegregeling kan in die zin een instrument zijn voor het
bevorderen van natuurwaarden, dat op braakgelegde percelen voor
broedvogels dekking en mogelijkheden voor foerageren en nestelen
zouden kunnen ontstaan. Akkerkruiden zullen van braaklegging niet
of nauwelijks profiteren, omdat deze door de groenbemester worden
onderdrukt.
7.1.3. De extensiveringsregeling
EG-lidstaten zijn verplicht een regeling voor extensivering van
de produktie van overschotprodukten in te voeren. De vermindering
van de produktie van het betreffende gewas moet minimaal 20% bedragen
zonder dat de capaciteit voor andere overschotprodukten stijgt.
In Nederland is bij de invulling van de EG-extensiveringsregeling
gekozen voor de bevordering van de omschakeling op biologische
landbouw. Daarvoor is fl. 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. De
bedoeling is dat er 10 tot 15 demonstratiebedrijven komen.
7.2. Andere landen
7.2.1. West-Duitsland
Akkerrandenbeheer
In West-Duitsland lopen sinds enige jaren in bijna alle deelstaten
akkerrandprogramma's. Deze hebben alle in de eerste plaats
bescherming van de akkerflora als doelstelling, waarbij positieve
|neveneffecten op fauna worden meegenomen. Vaak wordt in dat verband
ide Patrijs genoemd. Het akkerrandenbeheer is sterk gericht op
het behoud en herstel van zeldzame en bedreigde plantensoorten
en plantengemeenschappen.
In de akkerranden wordt het gebruik van herbiciden in principe
uitgesloten; uitzonderingen worden gemaakt voor selectieve en/of
pleksgewijze bespuiting van dominante "probleemonkruiden". In de
meeste deelstaten is ook het gebruik van insecticiden niet
toegestaan. In sommige deelstaten wordt ook bemesting beperkt of
uitgesloten.
De breedte van de randen varieert. Er worden vergoedingen betaald
variërend van 3-14 pf./m2.
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Voor deelname worden voornamelijk graanpercelen gekozen waar een
kansrijke situatie aanwezig is (waar nog relatief veel akkerkruiden
voorkomen). Het akkerrandenbeheer vindt voornamelijk plaats in
gebieden met -i.n vergelijking met Nederland- extensieve landbouw
op zand-, loss- en kalkbodems.
In alle deelstaten is een, soms zeer sterke, toename van het
aantal soorten en exemplaren akkerkruiden geconstateerd. Ook
sterk bedreigde soorten wisten zich in de randen sterk uit te
breiden. Verder zijn positieve effecten op evertebrate fauna
vastgesteld. Over de effecten op hogere fauna zijn vrijwel geen
gegevens bekend, hoewel deze wel worden verondersteld (vaak wordt
daarbij de Patrijs genoemd).
(Bronnen: Schumacher 1984, Oesau 1987, Isselstèin et al. 1988,
Schacherer 1988, Wolff-Straub 1988.)
Braaklegging van randstroken
In Sleeswijk-Holstein bestaat de mogelijkheid randstroken (van
5-24 m. breed) braak te leggen, waarbij geen groenbemester wordt
ingezaaid. Grondbewerking, bestrijdingsmiddelen, mechanische
onkruidbestrijding en bemesting zijn niet toegestaan. Doel is het
vormen van een soort ecologisch netwerk. In 1988 was ongeveer 2500
km. randstrook braakgelegd met een gemiddelde breedte van zo'n
10 m.Voor de opbrengstderving wordt een vergoeding gegeven (Min.für
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig
Holstein 1987, Terwan en Wesselo 1990).
7.2.2. Groot Brittannië
In Engeland is van belang het "Conservation headlands management"
van het "Cereals and gamebirds research project" van de Game
Conservancy, een particuliere instelling. Dit project is in de
eerste plaats gericht op wildsoorten, m.n. de Patrijs. Positieve
effecten op andere natuurwaarden worden echter ook nagestreefd
en onderzocht.
In randen van graanpercelen worden geen herbiciden en insecticiden
gebruikt, behoudens enkele uitzonderingen voor middelen die selectief
werken op ongewenste en voor de doelstelling niet relevante
probleemonkruiden. Fungiciden zijn toegestaan, uitgezonderd middelen
met aangetoonde insecticide bijwerking.
Dit akkerrandenbeheer wordt alleen op lichte (zandige) bodems
toegepast.
Er worden geen vergoedingen uitgekeerd. Het verlies aan inkomsten
door o.a. opbrengstderving wordt gecompenseerd door de toegenomen
waarde van de gronden voor de jachthouders. De boeren krijgen extra
inkomsten uit de jachtverhuur, door de toename van het bejaagbare
aantal patrijzen en fazanten.
In de proefgebieden is een sterke toename geconstateerd van
Patrijs en Fazant, dankzij de sterk toenemende overlevingskansen
van jonge vogels, die in hun eerste weken vrijwel geheel van insekten
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als voedsel afhankelijk zijn. Verder zijn de aantallen en de
boorténrijkdom van vlinders en andere insecten duidelijk toegenomen,
evenals de aantallen (soorten en exemplaren) akkerkruiden.
(Bronnen: Rands en Sotherton 1986, Rands 1987, Boatman en Sotherton
1988, Boatman et al. 1988, Boatman 1989, Game Conservancy 1989).
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8 . MOGELIJKE MAATREGELEN OP BEDRIJFSNIVEAU EN DAARVOOR IN TE ZETTEN
INSTRUMENTEN
8.1.

inleiding

In hoofdstuk 5 zijn drie typen maatregelen aanbevolen, waarmee
op bedrijfsniveau in de Groningse situatie natuurwaarden bevorderd
zouden kunnen worden:
1. Het behouden of aanleggen van landschapselementen (sloten,
bermen, overhoeken).
2. Het natuurvriendelijk beheren van deze landschapselementen.
3. Het verminderen of stoppen van bestrijdingsmiddelengebruik,
eventueel van bemesting.
In dit hoofdstuk wordt voor de drie typen maatregelen besproken
welke instrumenten daarvoor bruikbaar zijn.
8.2. Behouden/aanleggen van landschapselementen
Het behouden van bestaande sloten, grasstroken, overhoekjes etc.
is vooral een zaak van overleg met en voorlichting aan boeren.
Daarbij kan gewezen worden op het relatief grote belang van deze
landschapselementen voor natuurwaarden, waar relatief geringe
problemen in de bedrijfsvoering tegenover staan.
Het aanleggen van landschapselementen kost veel geld:
- het gederfde saldo van de betreffende oppervlakte uit produktie
genomen bouwland;
- de aanlegkosten: grondbewerking, eventueel grondverzet, kosten
van zaai- en eventueel plantgoed;
- de beheerskosten: maaien en afvoeren.
Er is op dit moment geen instrument voorhanden om dit te realiseren.
Een alternatief voor permanente landschapselementen is het
toepassen van braaklegcfina voor deze doelstelling. Daarmee zou
tijdelijke (in geval van roulerende braak) of semi-permanente
(in geval van meerjarige braak) dekking, nest- en foerageergelegenheid gecreëerd kunnen worden.
De bestaande braaklegregeling zou hiervoor gebruikt kunnen worden,
mits een aantal voorwaarden en bepalingen wordt aangepast:
- de lijst van toegelaten groenbemesters zou moeten worden
uitgebreid.
In Duitsland zijn experimenten uitgevoerd met insekten- en
wildvriendelijke zaadmengsels. Deze werden door imkers en
jagers gratis geleverd. Ze bleken-vlinders, hommels, kwartels
en rietzangers aan te trekken (Anoniem 1988).
- de in de Nederlandse regeling relatief ruime mogelijkheden
voor herbicidentoepassing zouden moeten worden beperkt.
- maaien en afvoeren van de groenbemester zou mogelijk moeten zijn.
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Een aantrekkelijke mogelijkheid zou zijn de braaklegging niet
pp hele percelen, maar op perceelsranden toe te passen. Mogelijk
{stuit dit op bezwaren t.a.v. de bedrijfsvoering (extra werk). In
J3at geval zouden eventueel alleen kop- en wendakkers gekozen kunnen
worden. Het betelen van kop- en wendakkers met een ander gewas
dan de rest van het perceel is economisch veelal wel verantwoord
en wordt ook al wel gedaan. In deze stukken is de teelt toch al
lastiger omdat er veel over wordt gereden (wendakkers) of omdat
er extra werk nodig is bij inzaai, bespuitingen en oogst (kopakkers).
Uit de huidige regeling zou voor dit doel de bepaling dat minimaal
1 ha. aaneengesloten uit produktie moet worden genomen moeten
vervallen.
«Overwogen zou kunnen worden de verplichting om een groenbemester
in te zaaien te laten vervallen, zodat spontane onkruidontwikkeling
mogelijk is. Dit kan op bezwaren stuiten t.a.v. bedrijfsvoering
en mogelijk verhoogde uitspoeling van mineralen.
8.3. Natuurvriendelijk beheren van landschapselementen
Een natuurvriendelijk beheer van landschapselementen wordt door
leen aantal boeren al in praktijk gebracht. Door overleg en
voorlichting moet worden bevorderd dat dit meer gebeurt. In een
brochure of folder kunnen de in hoofdstuk 5 genoemde mogelijkheden
worden aanbevolen.
In een aantal gevallen waarin aanpassingen in het beheer gepaard
gaan met hogere kosten, moet worden overwogen hiervoor een vergoeding
te geven. Dit zou geregeld moeten worden in beheersovereenkomsten
voor onderhoud van landschapselementen. De bestaande regeling voor
;dit onderhoud, de ROL, is in z'n huidige vorm en toepassing (alleen
in GLE-gebieden) voor dit doel niet bruikbaar.
8.4. Reduceren van bestrijdingsmiddelengebruik en eventueel
bemesting
{Het reduceren van bestrijdingsmiddelengebruik en eventueel
(bemesting zou kunnen plaatsvinden op percelen of alleen op
jperceelsranden. Alle in hoofdstuk 7 besproken instrumenten kunnen
Ihier in meerdere of mindere mate een bijdrage leveren.
8.4.1. Percelen
;Een aanzienlijke bijdrage aan deze doelstelling zou kunnen worden
jgeleverd door het stimuleren van de toepassing van biologiche
akkerbouwmethoden op ruime schaal. Hiervoor kan de extensiveringsregeling worden aangewend.
In welke mate ook geïntegreerde akkerbouw zou bijdragen aan het
behouden of vergroten van natuurwaarden, is niet duidelijk (zie
hoofdstuk 5).
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Voorts kan de relatienota een rol spelen, middels de pakketten
voor akkerflora, waarbij op hele percelen geen chemische
onkruidbestrijding meer plaats vindt. Om de pakketten ook voor
de bevordering van akkerbroedvogeIs in te zetten, moeten ook
insecticiden worden uitgesloten.
Voorwaarde is, dat de relatienota in meer en grotere gebieden
kan worden toegepast en in meer gewassen dan granen.
Ook braaklegging kan een bijdrage leveren. Op braakgelegde
percelen zullen in het algemeen weinig of geen bestrijdingsmiddelen
gebruikt worden (al laat de Nederlandse regeling dit wel toe).
Overigens zal de akkerflora weinig baat hebben bij braaklegging.
De groenbemester geeft spontane flora weinig ruimte. Ook wanneer
geen groenbemester zou worden ingezaaid, zijn de mogelijkheden
beperkt. Bij roulerende braak krijgen akkerkruiden weinig kans
een voldoende grote zaadvoorraad op te bouwen. Meerjarige braak
is alleen interessant, wanneer de grond wel jaarlijks bewerkt wordt.
Dit betekent extra werk; daar zou een extra vergoeding tegenover
moeten staan.
Broedvogels (en andere fauna) zullen waarschijnlijk wel profiteren
van braaklegging. Feitelijke gegevens over het voorkomen van
broedvogels op braakgelegde percelen ontbreken echter; op dit punt
is nader onderzoek gewenst.
Hier geldt opnieuw (zie ook 8.2.) dat de lijst met toegestane
groenbemesters zou moeten worden uitgebreid, en dat maaien en
afvoeren van de groenbemester mogelijk zou moeten zijn.
Een aanknopingspunt om de braaklegregeling voor zowel akkerflora
als -fauna positief aan te wenden biedt wellicht een recent EGvoorstel om graanteelt voor de non-food sector toe te staan op
de helft van de braakgelegde grond per bedrijf. Hieraan zou dan
de voorwaarde gekoppeld moeten worden dat geen, of slechts een
deel van de bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Nadeel
van dit voorstel is het onduidelijke toekomstperspectief. Op de
langere termijn is een (nog) lagere graanprijs waarschijnlijk nodig
om met niet-agrarische grondstoffen te kunnen concurreren (Terwan
en Wesselo 1990).
Tenslotte kan worden gedacht aan de vorming van akkerreservaten.
Deze zouden als reservoir voor akkerkruiden en in beperkte mate
voor akkervogels dienst kunnen doen. Dit is overigens alleen zinvol
als aanvulling op andere maatregelen (tenzij op grote schaal
akkerreservaten aangekocht en beheerd zouden kunnen worden).
8.4.2. Perceelsranden
Voor perceelsranden kan in de eerste plaats gedacht worden aan
vormen van akkerrandbeheer zoals die in West-Duitsland en in
Engeland worden gebruikt. In deze landen zijn daarmee zeer goede
resultaten geboekt.
In beide landen blijkt het akkerrandenbeheer in het algemeen
goed inpasbaar in de bedrijfsvoering. Plaatselijk kunnen lastige
onkruiden voor problemen zorgen. Deze soorten zijn ook uit oogpunt
van natuurwaarde oninteressant of zelfs schadelijk doordat ze andere
soorten wegconcurreren. De belangrijkste probleemsoort is Kleefkruid
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(Galium aparine); in Engeland worden ook grassen genoemd, m.n.
Duist (Alopecurus myosuroides), Wilde Haver (Avena fatua) en
Beemdgras (Poa ssp.). In beide landen worden plaatsen met zeer
Sterk voorkomen van dergelijke probleemsoorten gemeden. Wanneer
toch problemen ontstaan, wordt ontheffing gegeven voor pleksgewijze
bestrijding. In Engeland wordt door de Game Conservancy veel
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor selectieve bestrijding,
d.w.z. het gebruik van herbiciden die ongewenste soorten uitschakelen
én gewenste soorten niet aantasten. Voor Kleefkruid is dit echter
niet goed mogelijk. Ingroei van grassen en andere meerjarige soorten
die zich d.m.v. wortelstokken, uitlopers e.d. verbreiden, wordt
ook wel bestreden door het aanleggen van een 1 meter brede strook
die door ploegen en eventueel spuiten "steriel" gehouden wordt.
Onderzoek naar de feitelijke agronomische gevolgen en kosten is
alleen uit Engeland bekend (Boatman en Sotherton 1988). Daarbij
gaat het om:
t opbrenstdepressie
- kwaliteitsverlies van graan
- verontreiniging van de graanoogst met onkruidzaden
- problemen bij het oogsten
- eventueel extra schonen
- eventueel extra drogen van graan
- extra kosten voor opslag
- extra bespuitingen met selectieve middelen
r de kosten van die middelen.
De totale kosten die daaruit resulteren liggen in de orde van
grootte van 400-500 gulden per hectare randstrook. De opbrengstdepressie bedraagt slechts enkele procenten. Wanneer echter ook van
bemesting wordt afgezien, zoals op sommige plaatsen in WestDuitsland, is deze aanzienlijk groter. Mogelijk is de kwaliteit
van het graan van percelen met "onbespoten" randen onvoldoende
om als zaaizaad te gebruiken. In Engeland voldeed de oogst van
een bedrijf met akkerrandenbeheer echter gedurende meerdere
achtereenvolgende jaren aan de eisen hiervoor (Boatman en Sotherton
1988) .
Tot nu toe is het akkerrandenbeheer in beide landen vrijwel
Uitsluitend in granen toegepast. Experimenten van een boer in
Hessen (W-Dld.) in bietenakkers leidden tot een zodanige
veronkruiding dat akkerrandenbeheer in dit gewas niet haalbaar
leek (Reiter 1988).
Het akkerrandenbeheer vindt voornamelijk plaats in gebieden met in vergelijking met Nederland- extensieve landbouw op zand-, lossen kalkbodems.
De buitenlandse ervaringen zijn niet zonder meer te vertalen
naar de Nederlandse situatie, die zich kenmerkt door:
- kleinere bedrijven
- k l e i n e r e percelen, dus voor boeren ongunstiger rand-oppervlakteverhoudingen
- ( d e e l s ) r i j k e r e gronden
- nauwer bouwplan
j- meer hakvruchten, minder granen
!- intensievere grondbewerking, meer bemesting, intensievere
onkruidbestrijding
- andersoortige perceelsscheidingen (minder heggen en houtwallen,
meer sloten)
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- (deels) andere onkruiden, insecten en vogelsoorten.
In dit verband is overigens van belang op te merken dat juist
in het Oldambt relatief grote, in graan gespecialiseerde bedrijven
te vinden zijn.
Onduidelijk is nog wat in Nederland precies de winst aan
natuurwaarde zal zijn. Zo zijn de effecten op andere vogels dan
hoenderachtigen nog nauwelijks onderzocht. In principe zijn positieve
effecten te verwachten voor zowel zaadetende als insectenetende
broedvogels. Dat geldt met name voor sporten waarvan bekend is
dat ze in randen broeden en/of foerageren (Patrijs, Fazant, Paapje,
Gele Kwikstaart, Graspieper en mogelijk Kwartel en Veldleeuwerik).
Ook de te verwachten effecten van vermindering van mestgift op
rijkere gronden zijn onvoldoende bekend.
Verder is nog onduidelijk in welke mate de gevolgen voor de boer
zullen verschillen van die in Engeland en Duitsland. Tenslotte
zijn de mogelijkheden voor selectieve bestrijding in de Nederlandse
situatie nog onvoldoende bekend.
De mogelijkheden voor toepassing in Nederland zullen gedurende
vier jaar experimenteel worden onderzocht door het Centrum voor
Milieukunde Leiden en de Vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie
en Onkruidkunde van de Landbouwuniversiteit Wageningen, op zanden kleigronden. Het Leidse deel van het onderzoek is in 1990 van
start gegaan (VPO Wageningen 1989, CML Leiden 1989) . Verder wordt
in het kader van het "Herstelplan Leefgebieden Patrijs" van het
Ministerie van LNV een demonstratieproject opgezet, door de Stichting
Behoud Natuur en Leefmilieu, waarin akkerrandbeheer ongeveer volgens
de richtlijnen van de Game Conservancy een belangrijk onderdeel
is, en waarbij de effecten op vooral patrijs en andere vogels
onderzocht zullen worden. Dit project start waarschijnlijk in 1991.
In Groningen zijn proefgebieden in de Veenkoloniën gepland (Min.
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in prep., Maris 1989).
De uitvoering van het akkerrandenbeheer zou middels de akkerflorapakketten van de relatienota kunnen gebeuren. Daarvoor geldt weer
dat de doelstelling uitgebreid zou moeten worden naar broedvogels
en dat de ruimtelijke mogelijkheden voor toepassing van de
relatienota moeten worden vergroot (zie par. 8.4.1.).
Een tweede mogelijkheid naast akkerrandenbeheer, waarbij in de
randstrook het zelfde gewas wordt verbouwd als op de rest van
het perceel, is braaklegging van randen, conform de regeling in
Sleeswijk-Holstein (zie hoofdstuk 7). Daarvoor zou de bepaling
t.a.v. minimumoppervlak uit de huidige regeling moeten vervallen
(zie ook par. 8.2.). De akkerflora zal alleen profiteren wanneer
geen groenbemester wordt ingezaaid (zie ook par. 8.4.1.).
8.5. Conclusies
Voor elk van de voorgestelde maatregelen kunnen verschillende
instrumenten in principe worden ingezet. Voorwaarde is wel dat
de toepassingsmogelijkheden worden verruimd en bepalingen worden
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Aangepast. De volgende combinatie van instrumenten lijkt de beste
mogelijkheden te geven:
1. Het instandhouden en natuurvriendelijk beheren van bestaande
landschapselementen, d.m.v. voorlichting en overleg, mogelijk
in beperkte mate vergoedingen in het kader van een onderhoudsregeling.
2. Het creëren van dekking, nest- en foerageermogelijkheden door
braaklegging van percelen of perceelsranden (kop- en wendakkers).
Dit vormt tevens een bijdrage aan het creëren van een ecologische
infrastructuur. Instrument hiervoor is de bestaande braaklegregeling, mits deze op enkele punten wordt aangepast.
3. Het stopzetten of verminderen van bestri jdingsmiddelengebruik
en eventueel bemesting. Dit kan door:
a. het bevorderen van biologische landbouw, middels de
;
extensiveringsregeling;
b. akkerrandenbeheer, in het kader van een ruimer toegepaste
relatienota of in het kader van een ander (nieuw) systeem
van beheersovereenkomsten;
c. eventueel en in beperkte mate reservaatsvorming.
Op verschillende vragen moet door nader onderzoek een antwoord
worden verkregen:
- wat zijn precies de effecten van braaklegging op akkerflora
' en akkerbroedvogels?
- hoe kunnen braakgelegde percelen/randen het beste beheerd
worden ten behoeve van natuurontwikkeling (groenbemesters,
zaaidatum, mogelijkheden voor verschraling)?
- welke eventuele positieve effecten op akkerflpra en broedvogels
heeft geïntegreerde akkerbouw?
- welke positieve effecten op vooral akkervogels heeft biologische
I landbouw? (er zijn alleen buitenlandse gegevens.)
•*• wat zijn de effecten van akkerrandenbeheer op natuurwaarden
! in de Groningse situatie (rijke, zware bodem; intensieve
j bedrijfsvoering; wisselbouw met hakvruchten)?
•f- wat zijn de effecten van akkerrandenbeheer op opbrengst en
bedrijfsvoering in de Groningse situatie?
Om op deze vragen een antwoord te krijgen moet op korte termijn
begonnen worden met praktijkexperimenten met deze maatregelen.
Het is de bedoeling hiervoor een proefproject op te zetten in het
kader van het project (nr. 36) Natuurvriendelijk Boeren van het
Natuurbeleidsplan.
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9.

SAMENVATTING

In dit rapport wordt de huidige kennis omtrent de natuurwaarden
van de Groninger akkerbouwgebieden op zeeklei samengevat. Het beperkt
zich daarbij tot broedvogels en vegetatie. Aangegeven wordt het
belang van genoemde gebieden voor de betreffende levensgemeenschappen
en soorten, en de eisen die deze aan hun Omgeving stellen. Op basis
daarvan worden de mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling
van deze natuurwaarden verkend.
In de Groninger zeekleigebieden kpmt een karakteristieke
broedvogelgemeenschap voor. Voor de volgende soorten zijn de
gebieden van nationaal belang: Kwartelkoning, Kwartel, Paapje,
Gele Kwikstaart en Graspieper. Kwartelkoning en Paapje komen
voor op de rode lijst van bedreigde soorten; voor de Kwartelkoning
is het gebied van internationale betekenis.
Er is eveneens sprake van een karakteristieke akkerflora, met
als kenmerkende associaties de Ereprijs-associatie (Veronicetolamietum hybridi, met de subassociatie alopecuretosum) en de
Nachtkoekoeksbloem-associatie (Papaveri melandrietum noctiflori).
Deze flora is echter sterk verarmd. De enige voor Nederland zeldzame
soort is de in het Oldambt voorkomende Kleine Wolfsmelk (Euphorbia
exigua). Verder zijn veel botanische waarden aanwezig in allerlei
landschapselementen, m.n. bermen en slootkanten.
In het algemeen is sprake van verarming en achteruitgang van
waarden, zowel bij broedvogels als vegetatie. Als belangrijkste
oorzaak wordt de intensivering van de landbouw aangewezen.
Op grond van de ecologie van de genoemd levensgemeenschappen
worden de volgende aanbevelingen voor hun behoud en herstel
gedaan:
- (bestemming:) openheid van het landschap handhaven;
- (inrichting:) kleine landschapselementen instandhouden of
aanleggen; dat zijn o.a. bermen, sloten en andere perceelsscheidingen, overhoekjes, oude zeedijken;
- (beheer:) kleine landschapselementen natuurvriendeli jk beheren:
o.a. extensief maaibeheer, uit te voeren buiten het broedseizoen,
geen bestrijdingsmiddelengebruik, voorkomen van emissie van
pesticiden en meststoffen uit de naaste omgeving, sloten open
houden, zorgen voor (overjarig) riet, '
- beperken of stoppen van het bestrijdingsmiddelengebruik,
eventueel verminderen van de mestgift (extensivering),
- behouden van de variatie in gewassen inclusief graanteelt en
teelt van handelsgewassen: koolzaad, karwij, lucerne.
Aanbevelingen die vertaald kunnen worden in concrete maatregelen
op bedrijfsniveau worden verder uitgewerkt. Bekeken wordt in hoeverre
hiervoor aanknopingspunten in het huidige en voorgenomen beleid
te vinden zijn, en welk instrumentarium hiervoor beschikbaar is.
Dat resulteert in de volgende conclusies t.a.v. gewenste maatregelen
en instrumenten:
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-j instandhouden
van
bestaande
landschapselementen
d.m.v.
j voorlichting, overleg en zonodig een onderhoudsregeling.
H aanleggen van tijdelijke of semi-permanente landschapselementen
\ door braaklegging van percelen en/of perceelsranden. De huidige
Nederlandse uitvoering van de braaklegregeling moet daarvoor
worden aangepast: de lijst van mogelijke groenbemesters moet
worden uitgebreid; maaien en afvoeren van de groenbemester moet
i worden toegestaan; de eis van een minimum aaneengesloten oppervlak
i van 1 hektare moet vervallen.
-f terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik, eventueel
! van bemesting, door:
- bevorderen van biologische landbouw middels de extensiveringsregeling;
- akkerrandenbeheer, d.w.z. het niet of alleen selectief
gebruiken van bestrijdingsmiddelen in de randen van akkers,
naar Duits en Brits voorbeeld; mogelijk kan hiervoor de
relatienota worden ingezet, mits deze op ruimere schaal kan
j worden toegepast;
- als aanvullende maatregel eventueel het vormen van akkerreservai ten.
Er zijn nog veel vragen te beantwoorden omtrent de effecten op
natuurwaarden van deze maatregelen (in de Groningse situatie)
en omtrent de gevolgen voor opbrengsten en de inpasbaarheid in
de bedrijfsvoering. Deze vragen kunnen alleen door praktijkexperimenten worden beantwoord. Het is daarom de bedoeling op korte termijn
te beginnen met een proefproject in het kader van project 36 van
het Natuurbeleidsplan, het project Natuurvriendelijk Boeren.
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Hierbij bied ik u aan het rapport: "Natuurwaarden in akkerbouwgebieden op zeeklei in de provincie Groningen", door drs. H.J. van den
Brink. Het betreft een intern rapport van het
Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer
Groningen. Het vormt het basisdocument voor het
proefproject "Natuurvriendelijke akkerbouw op
zeeklei in Groningen" dat door het Consulentschap wordt voorbereid en dat in 1991 van start
zal gaan als onderdeel van het NBP-project
"Natuurvriendelijk Boeren".
Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij het
Consulentschap NMF Groningen.
De Consulent NMF Groningen,

Drs. A.J.F.M van Opstal

