Moet de grutto wijken voor
geoorde futen en vleermuizen? NEE!
De Oude Held, een rijk weidevogelgebied ingeklemd tussen Stad Groningen en Hoogkerk, dreigt te
worden opgeofferd voor natuurcompensatie als gevolg van de woningbouwplannen op het voormalige
Suikerunieterrein. De gemeente wil de geoorde futen (een moerasvogelsoort) en vleermuizen die nu
rond het Suikerunieterrein voorkomen een andere plek geven, namelijk in Polder De Oude Held.
Dit betekent dat de weilanden aan het Kliefdiep permanent onder water worden gezet en er dus geen
ruimte meer is voor weidevogels zoals de grutto, tureluur, kievit en scholekster. Onbegrijpelijk.

Hoogste broedsucces provincie Groningen
Op deze relatief kleine maar zeer bijzondere postzegel
grond broedt maar liefst 4 procent van het totaal aantal
grutto-broedparen van de hele provincie Groningen!
Een vijftal boeren van Collectief Groningen West zorgt
samen met vrijwilligers uit de wijk al meer dan 10 jaar
voor bescherming en vergroting van het aantal
weidevogels in de polder. Denk hierbij aan bemesting met
ruige stalmest (goed voor het bodemleven), later maaien
(zodat de kuikens veilig kunnen opgroeien), aanleg van
plasdras gebieden (nattige gebieden waarin veel voedsel
zit), verhoging van het waterpeil in de sloten voor
voedselrijke slootoevers en bescherming van nesten.
Doordat het ingeklemd zit tussen wegen, komen
bijvoorbeeld vossen en steenmarters niet of nauwelijks
in het gebied. Dit samen zorgt ervoor dat de polder het
hoogste broedsucces van de provincie Groningen heeft.

De grutto: onze nationale vogel
Wij vinden dat natuurcompensatie als gevolg
van woningbouwprojecten niet ten koste mag
gaan van onze nationale vogel (!) de grutto en
andere (weide)vogelsoorten. En daar staan we
niet alleen in. Samen met andere milieu- en
natuurorganisaties maken we een vuist tegen
deze plannen. Helemaal omdat door deze
organisaties alternatieven zijn aangedragen
voor andere oplossingen. Het gaat om:
•
•
•
•
•
•

Het Groninger Landschap
Vleermuiswerkgroep Groningen
IVN afdeling Groningen
KNNV Groningen
Vogelbescherming Nederland
Natuur- en Milieufederatie Groningen.

In dit pamflet willen we u graag zelf informeren over wat deze plannen betekenen voor dit waardevolle stuk
landschap aan de hand van verhalen van een aantal betrokken vrijwilligers/buurtbewoners en boeren.
Mede namens de betrokken organisaties, boeren en vrijwilligers,
Freek Nieuwenhuis, voorzitter Collectief Groningen West
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Weidevogelvrijwilligers: “Wij waren met stomheid geslagen!”
Dat er zoveel weidevogels in het gebied zitten is
mede te danken aan een handvol zeer betrokken
weidevogelvrijwilligers. Zij helpen de boeren door
goed te kijken waar precies de vogels hun nesten
of jongen hebben en delen dit met de boeren zodat
ze er rekening mee kunnen houden tijdens hun
werkzaamheden.
Jannie Snel, Dick van der Bij en Ben Schepers zijn drie
van de groep van vijf vrijwilligers. Ze werken nauw
samen met Joop de Vries die veldmedewerker is bij
Collectief Groningen West. Allen wonen ze in de wijk
bij polder De Held. Samen houden ze het rijke weidevogelgebied al jaren in de gaten. “De betrokkenheid is
extra groot omdat het hier natuurlijk om onze ‘achtertuin’ gaat. Met name de afgelopen jaren is het aantal
weidevogels hier gegroeid en daar genieten we heel
erg van. Wij waren daarom ook met stomheid geslagen
toen bekend werd dat de gemeente uitgerekend dit
rijke weidevogelgebied wil opofferen voor andere
natuur. Uitgangspunt bij dergelijke plannen moet juist
behoud zijn van wat er al is, zeker als het notabene
gaat om onze nationale vogel, de grutto!”, aldus de
Collectief Groningen West
vrijwilligers.

Ons boerenland, verrassend natuurlijk

Onbegrijpelijk
“Ga nou niet een stuk prachtige weidevogelnatuur
dat toch niet bebouwd gaat worden opofferen ten
koste van de grutto en andere weidevogels. Hoe
kun je dit nou doen? Dat vinden wij onbegrijpelijk.
Wij zijn voor natuurcompensatie, maar dat mag
niet worden uitgeruild tegen een gebied voor
weidevogels die het toch al moeilijk hebben in ons
land. Sterker nog: dit gebied behoort tot één van
de gebieden met het hoogste broedsucces voor
weidevogels van onze provincie!”.
Strijdbaar
De vrijwilligers zijn van plan om een vereniging op
te richten: ‘De vereniging tot realisatie en behoud
van het vogelreservaat in polder De Oude Held’.
“Wij zijn strijdbaar om dit rijke stuk weidevogelnatuur te behouden. Als blijkt dat dit onzalige plan
inderdaad doorgaat, zullen wij alles uit de kast
halen om dit te stoppen. De oprichting van
bovengenoemde vereniging is één van de acties”.

Collectief Groningen West
Ons boerenland, verrassend natuurlijk
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Melkveehouder Kor van der Vis
Kor van der Vis heeft zijn melkveehouderij in
Aduard en pacht al zo’n 15 jaar percelen in De
Held. “De gemeente verwacht van de pachters in
het pachtcontract dat ze nesten beschermen.
Samen met Collectief Groningen West doen we
van alles op deze percelen om het de weidevogel
naar de zin te maken. Ik rijd vaste mest uit, maai
laat en heb een plasdras gebied dat als een
magneet op de weidevogels werkt. Het is een
prachtig en rustig gebied voor de vogels waar ze
hun jongen kunnen grootbrengen. Ik zie er vaak
jonge vogels lopen en daar geniet ik enorm van.
Het plan om hier de ene natuur te vervangen
door de andere vind ik absurd. Het kan niet zo
zijn dat dit ten koste gaat van de grutto en andere
weidevogels, dus ik hoop echt dat er een andere
oplossing wordt gevonden”.

“Absurd als dit ten koste
van de grutto gaat”

Schapenboer Piet Siertsema

“Dit is doodzonde voor de
weidevogels hier”

Collectief Groningen West
Ons boerenland, verrassend natuurlijk

Piet Siertsema woont al 45 jaar pal naast het
gebied. De afgelopen 20 jaar houdt hij schapen
in een deel van de polder. Door de beweiding
met schapen zijn de percelen die hij pacht
aantrekkelijk voor weidevogels. “Ze halen
hier voornamelijk voedsel en broeden in de
omliggende percelen. Het stikt hier ieder
voorjaar van de weidevogels. Prachtig om te
zien en te horen. Als deze plannen doorgaan
zou dat doodzonde zijn voor de weidevogels,
maar ook voor de energie en het geld dat erin
is gestoken om het gebied aantrekkelijk te
houden voor de weidevogels. Wat mij betreft
blijft het zoals het nu is!”.

Melkveehouder Sijtze Wobbes
Sijtze Wobbes kent het gebied als geen ander.
Hij is er vlakbij geboren. “Ik ben een enorme
weidevogelliefhebber, al van al kinds af aan.
Zo’n 12 jaar geleden heb ik mijn percelen hier
weidevogelvriendelijk gemaakt met maatregelen zoals de aanleg van natte gebieden,
laat maaien en het uitrijden van stalmest.
Met name dat laatste is heel belangrijk voor
voedsel en variatie in het gebied. Ik begon
daar destijds mee en heb de andere boeren
aangespoord om dat ook te doen. En dat
gezamenlijke beheer voor de weidevogels heeft
zijn vruchten afgeworpen, het stikt hier
inmiddels van de vogels. Tien jaar geleden
zaten hier bijvoorbeeld 6 paar grutto’s, nu 45
paar”. Sijtze zijn motto is simpel: Als je als boer
niet voor de natuur op en rond je land kunt
zorgen, moet je geen boer worden. “Ik vind het
ongelooflijk dat uitgerekend dit gebied wordt
opgeofferd voor andere natuur. Het is bizar hoe
op deze manier een probleem wordt verlegd,
waardoor de weidevogels maar moeten wijken.
Maar niet alleen de weidevogels; dit gebied is
een parel wat betreft biodiversiteit, met naast
vogels ook vele bijzondere planten en libellen.
Het is ronduit stuitend om te zien dat overheden zo met de grutto omgaan, notabene
onze nationale vogel”.

“Tien jaar geleden zaten hier
6 paar grutto’s, nu 45 paar”

Wist u dat...
In dit gebied vaak het eerste kievitsei van de provincie
Groningen wordt gevonden?
De polder niet alleen een weidevogelparadijs is, maar ook
de kraamkamer voor vogelsoorten zoals kluut, gele
kwikstaart, krakeend, slobeend en oeverzwaluw?
Als je alle jonge vogels die hier ieder voorjaar groot worden
tegelijk in de lucht zou zien, het een wolk van vele honderden
vogels per seizoen zou zijn?
Grutto’s ieder jaar uit Afrika hierheen komen om hun nesten
te maken en hun jongen groot te brengen?
En dat ze behoorlijk honkvast zijn en ieder voorjaar naar
dezelfde plek komen om te broeden?
De polder het hoogste broedsucces van weidevogels van
de provincie Groningen heeft?

Meer weten?
Neem dan contact op met Collectief Groningen West:
Bel 0594-721013 of kijk op www.collectiefgroningenwest.nl

BEKIJK HET FILMPJE OP
ONS YOUTUBE KANAAL!

