
Biologisch Meetnet
Groningen
Jan Meijering, Kees van Scharenburg

Biologisch Meetnet van de provincie Groningen niet
alleen om het volgen van de veranderingen in de natuur
(vegetatie en vogels), maar ook van de veranderingen in
het landschap (kultuurhistorie en landschapsbeeld), de

Het Biobgisch Meetnet volgt daarbij de ontwikkelingen

Een eerste uitgebreide rapportage over de periode 1986-
1990 heeft thans plaatsgevonden. De resultaten daarvan
worden in dit artikel kort weergegeven.

Alvorens veranderingen gemeten kunnen worden
moet de uitgangssituatie bekend zijn. Waar liggen
de gebieden met natuur- en landschapswaarden en
welke waarden komen er voor? Sedert 1975 heeft
de Dienst Ruimtelijke Ordening (voorheen:
Provinciale Planologische Dienst) milieuinventari-
saties uitgevoerd, waardoor een beeld verkregen is
waar waardevolle en kwetsbare gebieden zijn gele-
gen. Daarvoor is een reeks van rapporten en kaar-
ten gepubliceerd, waaronder het Landschapsbeeld-
rapport, waarvan de resultaten in Noorderbreedte
1992-5 aan de orde zijn gekomen. Op grond van
deze rapporten is in het streekplan het gewenste
beleid geformuleerd.

Geen statische verschijnselen
In essentie ging het bij de eerste inventarisaties om
het vastleggen van een ruimtelijk beeld op een
bepaald tijdstip. Natuur en landschap zijn echter
geen statische verschijnselen, maar door allerlei
oorzaken onderhevig aan veranderingen. Mede
daarom worden sinds 1986 door middel van een
beleidsgericht biologisch meetnet de ontwikkelin-
gen van natuur en landschap in de tijd gevolgd.
Het provinciaal bestuur stelde als randvoorwaarde

dat het Biologisch Meetnet beperkt moest zijn wat
betreft de inzet van menskracht en middelen. Aan
samenwerking met andere instanties en vrijwilli-
gers werd grote waarde gehecht. Door de beper-
kingen in beschikbare mankracht en financiën
worden bij hetfysisch-geografisch en kultuurhisto-
risch onderzoek alleen de gebieden met natuur- en
landschapswaarde die op de streekplankaart zijn
onderscheiden onderzocht. Het vegetatie- en

vogelonderzoek is beperkt tot de open graslanden
(zie figuur 1).

Doel van het Biologisch Meetnet is de effektiviteit
van het beleid, zoals verwoord in het streekplan te
evalueren en relevante ontwikkelingen op het
gebied van natuur en landschap te signaleren. In
het streekplan luidt voor het agrarisch kultuur-
landschap de doelstelling: 'Het beleid van de pro-
vincie is erop gericht de kwaliteit en verscheiden-
heid van natuur en landschap in het agrarisch
kultuurlandschap zoveel mogelijk te behouden en
te ontwikkelen.'

De effektiviteit van het beleid is onderzocht door
te meten of er verschillen zijn in de ontwikkeling
van cruciale natuur- en landschapswaarden in
gebieden met verschillende beleidsdoelstellingen.
Daarvoor is een aangepaste onderzoeksopzet geko-
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zen, waarbij door beleid of instrumentarium beïn-
vloede gebieden worden vergeleken met kontrole-
gebieden.

Natuur- en landschapswaarden
Het streekplan onderscheidt bij de gebieden met
natuur- en landschapswaarden de volgende katego-
rieën gebieden: Natuurwaarden A-gebieden, waar
rust en openheid gehandhaafd moeten blijven en
Natuurwaarden B-gebieden, waar tevens de water-
peilen niet verlaagd mogen worden. Bij de gebie-
den met landschappelijke waarden, aangeduid als
Landelijk Gebied II en III betreft het respektieve-
lijk het behoud van kleinschalig reliëf en het be-
houd van historisch waardevolle wierden en
zeldzame verkavelingspatronen. Vanwege de doel-
stellingen en de door het beleid gestelde randvoor-
waarden zijn de volgende aspekten en gebiedstypen
bij het meetnetonderzoek betrokken (zie Eg. 2).
Er is dians vijfjaar onderzoek verricht, waarbij
jaarlijks de resultaten in de vorm van voortgangs-
rapportages werden gepubliceerd. De onderzoeks-
resultaten zijn nu gebundeld de 'Rapportage Bio-
logisch Meetnet provincie Groningen, 1986-1990'.

De resultaten van het fysisch geografisch onder-
zoek laten een voortgaande afname van kleinscha-
lig reliëf zien en een toenemend verlies aan samen-
hang tussen gebieden met nog gave kenmerken en
hun omgeving. Ook vindt ten gevolge van onder-
meer peilverlagingen een verdergaande oxydatie
een afname van het areaal veengronden plaats,
met als gevolgen onder andere zetting, klink en
eutrofiëring. De doelstellingen van het natuur- en
landschapsbeleid zijn daarmee niet gehaald.
Vergelijking van oude en nieuwe hydrologische
gegevens toont voor de klei- en veengraslanden
een voortgaande verdroging. Opvallend is dat in
Natuurwaarden B-gebieden, waar hetwaterpeil
gehandhaafd had moeten blijven, nog steeds peil-
verlagingen plaatsvinden. In de Natuurwaarden A-
en de overige graslandgebieden zijn de peilen, in
vergelijking met de periode 1940-1985, grotendeels
gelijkgebleven.

Aantastingen
Het kultuurhistorisch onderzoek schetst het beeld
van een voortgaande aantasting van archeologische
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monumenten en karakteristieke verkavelingspatro-
nen, evenals een verdere aantasting van natuurlijke
waterlopen en struktuurlijnen. Vooral de aantas-
ting van de onregelmatige blokverkaveling vindt in
hoog tempo plaats en dan gaat het vooral om de
gebieden met grote landschappelijke waarde. Het
kaartfragment toont een gemiddeld beeld van de
slootdempingen. Zowel in de periode 1979-1986
als in de periode 1986-1990 gaan de slootdempin-
gen in een vergelijkbaar tempo door. Als deze
trend aanhoudt zal dit verkavelingstype binnen 15
tot 20 jaar verdwenen zijn. In het Zuidelijk Wester-
kwartier nemen de daar zo karakteristieke houtsin-
gels nog steeds af in kwaliteit en kwantiteit. Een
indruk hoe gemiddeld de kwaliteit afneemt toont
de figuur van Oldekerk, waar één van de betere
houtsingelgebieden is gelegen.
Het tempo van de afname van houtsingels is echter
geringer dan vóór 1980 en ook laag in vergelijking
tot de slootdempingen in de gebieden met onre-
gelmatige blokverkaveling. De in het kader van het
ISP uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan
de houtsingels lijken enig sukses te hebben gehad.
Gezien de lengte aan fragmentaire singels moet
voor de komende 10 jaar met een verdere afname
van minstens 10% rekening worden gehouden.
Ten aanzien van de dijken kan gekonstateerd wor-
den, dat het aantal illegale afgravingen en aantas-
tingen beperkt is gebleven. Het door de provincie
speciaal voor de dijken gevoerde beleid blijkt te
hebben gewerkt.

Vegetatie
Het vegetatieonderzoek laat een verdere achteruit-
gang van karakteristieke soorten en vegetaties van
klei- en veengraslanden zien. In de periode vooraf-
gaande aan het Biologisch Meetnet waren bloemrij-
ke graslanden al vrijwel verdwenen, van kwel afhan-
kelijke vegetaties gedecimeerd en soortenrijke
hooilanden teruggedrongen tot enkele reservaten.
Momenteel nemen buiten de relatienotagebieden
de resterende waardevolle vegetaties langs taluds
en oevers van sloten snel in betekenis af. Dit be-
treft vooral voor verdroging en vermesting gevoeli-
ge soorten. In de gerealiseerde relatienotagebieden
zijn tekenen van behoud en herstel zichtbaar. Het
relatienota-instrumentarium lijkt daarmee suksesvol
te zijn en beloften voor de toekomst in te houden.

Vogels
Het avifaunaonderzoek laat zien dat al vóór 1985
meer dan de helft van de 28 weidevogelsoorten in
aantal is afgenomen (zie tabel). Momenteel treedt
enige stabilisering op. Deze lijkt het gekombineer-
de effekt van het natuur- en landschapsbeleid,
melkquotering en superheffing te zijn. Het relatie-
notabeleid draagt op lokaal en regionaal nivo bij
aan een bestendiging van de huidige situatie en
lijkt ook hier beloften voor de toekomst in te hou-
den. De toekomstverwachtingen voor de weidevo-
gelgroep zijn onzeker. De nieuwste - nog niet in
het rapport verwerkte - gegevens tonen voor de

periode 1991-1992 weer enige afname. Door bij-
voorbeeld ongewijzigde uitvoering van de mestwet-
geving (met name mestinjektie) in de komende ja-
ren, kan bij bepaalde omstandigheden buiten de
relatienotagebieden 90 tot 100% van de legsels
verloren gaan.

Voortgaande aftakeling
Wanneer de resultaten in samenhang bekeken
worden laat de rapportage van het Biologisch
Meetnet voor de graslanden en wat fysische
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Groninger landschap in de winter (1973), links vooraan
Winsurn. Duidelijk zijn het slotenpatroon en de
meanders van het Oude Diepje (het voormalige Reitdiep)
te herkennen.

geografie en kultuurhistorie betreft ook voor de
rest van de provincie een voortgaande aftakeling
van natuur- en landschapswaarden zien. Een ge-
deeltelijke uitzondering vormen de weidevogels.
Het ten behoeve van de doelstelling herstel en ont-
wikkeling van natuurwaarden ingezette relatienota-
instrumentarium draagt bij aan het behoud van
graslandvegetaties en weidevogelpopulaties op
lokale en regionale schaal en lijkt goede mogelijk-
heden tot herstel te bieden. Of dit instrument en
de omvang waarmee het wordt ingezet voldoende
is om herstel op provinciale schaal mogelijk te
maken is onduidelijk.

Eindkonklusie
De eindkonklusie van het rapport luidt dan ook
dat, wanneer wordt uitgegaan van de doelstellin-
gen van het vigerende streekplan (1985), op pro-
vinciale schaal de doelstelling 'behoud', met de
weidevogels als gedeeltelijke uitzondering, niet
gehaald is. Redenen daarvoor zijn ondermeer na-

Fig.5
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ijling van ontwikkelingen uit voorgaande perioden
en problemen met de handhaving van het streek-
plan en bestemmingsplannen.
Deze naijling doet zich onder andere voor bij land-
inrichtingsplannen, waarvan de uitvoering na vast-
stelling van het plan vaak 10 tot 15 jaar duurt. In
die periode is het nieuwe beleid ten aanzien van
natuur en landschap geformuleerd. Ook nu nog
worden ruilverkavelingen uitgevoerd, die een ach-
teruitgang van natuur- en landschapswaarden tot
gevolg zullen hebben.

Ook de uitvoering van genomen peilbesluiten laat
soms op zich wachten omdat bijvoorbeeld nieuwe
gemalen moeten worden geplaatst en/of watergan-
gen aangepast
De doelstelling 'ontwikkeling c.q. herstel' is ook
niet gehaald, maar hierbij past de kanttekening
dat daarvoor een lange realiseringsüjd van tiental-
len jaren (die overigens in het Streekplan 1985 en
het provinciale Milieubeleidsplan niet nader
gespecificeerd is) noodzakelijk is.

Aktie
Op grond van de resultaten van dit rapport heeft
het provinciaal bestuur besloten tot een aantal
aktiepunten, die tot maatregelen moeten leiden,
waardoor de achteruitgang van natuur- en land-
schapswaarden in het agrarisch kultuurlandschap
in de nabije toekomst afgeremd en mogelijk
gestopt kan worden. Voorlichting en samenwer-
king met lagere overheden, zoals gemeenten en
waterschappen spelen daarbij een belangrijke rol.
Het ontbreekt bij de gemeenten en waterschappen
vaak aan voldoende kennis van de eigen omgeving,
waardoor de betekenis van karakteristieke natuur-
en landschapswaarden niet bekend is; men is zich
niet bewust van de eigen identiteit van zijn (woon)-
omgeving.

Door het overbrengen van de kennis, die bij de
provincie aanwezig is, wordt gehoopt hierin veran-
dering aan te brengen.
Het Biologisch Meetnet zal ook in de toekomst
een rol blijven vervullen bij het volgen van de ver-
dere ontwikkelingen. Het zal daarbij op korte
termijn een onderdeel worden van een door de
provincie op te zetten uitgebreid milieu-monito-
ringsysteem, waarin alle meetnetten zoveel moge-

lijk op elkaar zullen worden afgestemd. Water-,
milieu- en ruimtelijke ordeningsaspekten zullen
daarbij in hun ontwikkelingen in de tijd worden
gevolgd. §j
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