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Kraanvogels, immigranten 
om zuinig op te zijn

Het is even zoeken, de Oude Benderseweg 14 bestaat nog niet volgens mijn TomTom. In het 
Bezoekerscentrum van het Nationaal Park Dwingelderveld wijst een aardige vrijwilliger me de 
weg. Nummer 14 is vlakbij, het is het nieuwe onderkomen van de boswachters van Natuur-
monumenten. Een oud arbeidershuisje is omgebouwd (of bijna geheel opnieuw opgebouwd) 
tot een functioneel kantoor met flexplekken en de nieuwbouw die eraan vast gebouwd is 
oogt modern en functioneel. De mooie ruime vergaderkamer met fantastische grote ramen 
waardoor je honderden meters het veld inkijkt, is te huren voor vergaderingen. Ik zie twee 
reeën staan, die krijg je er zo bij cadeau.

Ronald en Ronald, boswachters van 
het Dwingelderveld
Binnen ontmoet ik de twee Ronalds (of 
zeg je Ronalden) met wie ik heb afge-
sproken. Ronald Vorenhout en Ronald 
Popken zijn beiden boswachter en in 
dienst van Natuurmonumenten Drenthe 
Zuid. De eerste 32 jaar en de andere 20 
jaar. Ronald V. is nog wel boa, maar hij 
besteedt slechts 2 dagen per week aan het 
daadwerkelijk handhaven in het gebied. 
De rest van zijn tijd werkt hij landelijk voor 
Natuur en landschap, dit is de kwaliteits-
afdeling van Natuurmonumenten. Alle uit-
geschreven bonnen gaan door zijn handen 
en worden door hem beoordeeld. Drie jaar 
geleden zijn ze hiermee begonnen, nadat 
de politie met de controle was gestopt. 
”We hebben sindsdien echt een profes-
sionaliseringsslag gemaakt”, aldus Ronald 
V. Hij onderstreept het belang van goed 
uitgeschreven bonnen i.v.m. het na-traject 
in de rechtbank. Hij houdt zich ook bezig 

met belangenbehartiging van de boa’s en 
hij is betrokken bij klachtenprocedures en 
integriteitzaken. 
Terug naar de reden van mijn komst. 
Aanleiding tot het gesprek is het suc-
cesvolle broeden van kraanvogels in het 
Dwingelderveld. Vanaf 2001 broeden ze al 
in het Fochteloërveen. In 2005 werden ze 
voor het eerst ook in het Dwingelderveld 
waargenomen. In 2007 was er een eerste 
broedgeval dat helaas mislukte. De jaren 
erna lieten ze zich niet zien, maar in 2011 
werd er weer een broedpoging gedaan 
die helaas ook mislukte. Pas in 2012 was 
er een jong en in 2013 eveneens. Vorig 
jaar waren er zelfs twee jongen, die ook 
uitvlogen. Dit korte overzicht geeft wel 
aan dat het nog een kwetsbare situatie is, 
kraanvogels zijn heel gevoelig voor versto-
ring, zo begrijp ik uit het gesprek. 

Ronald Vorenhout en Ronald Popken. 
( foto: Wil Kroon)

De kraanvogel (Grus grus)
Sinds 2001 is de kraanvogel een echte 
Nederlandse broedvogel! Het is niet 
zeker, maar zeker aannemelijk, dat 
de kraanvogel tot de Middeleeuwen 
in Nederland leefde; er was tot die 
tijd voldoende hoogveen om een 
uitstekende leefomgeving te vormen. 
Kraanvogels broeden in uitgestrekte 
moerasbossen en hoogvenen. 
De in Nederland doortrekkende 
kraanvogels broeden in Scandi-
navië en overwinteren in Frankrijk, 
Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. De 
vogels pleisteren in enkele gebieden 
in Nederland: de Peel, het Fochte-
loërveen, het Dwingelderveld, de 
Engbertsdijksvenen en het Leersumse 
veld zijn bekende pleisterplaatsen.                                                                                          
Het geluid van kraanvogels wekt bij 
veel mensen een gevoel van weemoed 
op. Deze prachtige vogel wordt de 
vogel van het geluk genoemd. Als je 
in het oosten van ons land woont en 
je hebt geluk, dan hoor je ze in het 
najaar ’s avonds en ’s nachts over-
trekken vanuit het hoge noorden naar 
warmere streken. 

Kraanvogels zijn actieve vogels met 
een opvallende balts en dans waarbij 
ze luidruchtig naar elkaar roepen. Tij-
dens de dans springen de beide vogels 
met uitgestrekte vleugels om elkaar 
heen, soms enkele meters hoog.
De meeste kraanvogels broeden in 
Centraal- en Oost-Europa (en verder 
tot in Siberië en Centraal Azië). 
Duitsland, Polen, de Baltische Staten 
en Scandinavië zijn de belangrijkste 
kraanvogellanden. Zweden heeft het 
grootste aantal broedparen.
Kraanvogels eten voornamelijk 
plantaardig materiaal, maar soms ook 
insecten of kleine zoogdieren.
Bron: http://www.vogelbescherming.
nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresul-
taat/detailpagina/q/vogel/125, 

Deze prachtige vogel wordt de vogel van het 
geluk genoemd. ( foto: Albert Winkelman)
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Nat heidegebied
Het totale Nationale Park in het zuid-
westen van Drenthe beslaat 3500 ha., dus 
ga er maar aanstaan om in zo’n gebied 
goed te handhaven. Het beheer is in 
handen van Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten. Beide boswachters vertellen 
enthousiast over hun werkgebied. In 1991 
is het Dwingelderveld Nationaal Park 
geworden omdat het het grootste aaneen-
gesloten natte heidegebied (1500 ha.) van 
ons land heeft. Dit natte stuk bevindt zich 
in het hart, er zijn hier niet veel wegen en 
paden (met de onvermijdelijke bankjes) die 
onbevoegden uitnodigen het terrein in te 
gaan. Dit is dan ook een rustgebied dat in 
het broedseizoen van maart tot augustus 
helemaal wordt afgesloten. Dan stoppen 
ook alle activiteiten zoals broedvogeltel-
lingen en het opnemen van peilbuizen. 
Ronald V.: “Als we weten waar de kraanvo-
gels ongeveer zitten, wordt ook dat gebied 
afgesloten, maar zoals gezegd, dat is een 
niet eenvoudige handhavingstaak. Zeker 
sinds de bezuiniging van tien jaar geleden 
is het niet gemakkelijk de planning goed 
rond te krijgen”. De mannen zijn duidelijk 
blij met de hulp van een aantal vrijwil-
lige boswachters; deze extra oren en ogen 
zijn hard nodig. Later zie ik dat voor deze 
groep in een bijgebouw een aparte ruimte 
is gecreëerd. 
Op waarnemen.nl worden waarnemingen 
door vogelaars geplaatst. “Als er ergens 
een kraanvogel wordt gemeld zie je 
meteen activiteit van mensen die het 

Het totale Nationale Park in het zuidwesten van 
Drenthe beslaat 3500 ha. ( foto: Wil Kroon)

veld in banjeren op zoek naar de waarge-
nomen vogel. Dus zetten we de plek van 
de waarneming op de site op ‘vervagen’ en 
houden we die plek bovendien extra goed 
in de gaten” zegt Ronald P. Tekenend is 
dat het elke keer juist in het weekend fout 
gaat, als het Dwingelderveld “volstroomt” 
met mensen. Inloop van mensen in 
verboden gebied kan voorkomen worden 
door het broedgebied goed nat en slecht 
begaanbaar te maken. De andere Ronald 
vertelt over twee biologen die hij ergens 
betrapte waar duidelijk vermeld stond 
dat het rustgebied was. “Die gaan zonder 
pardon op de bon, bioloog of niet, maar ze 
zouden toch beter moeten weten.” 

Het zijn stiekemerds
Een kraanvogelpaar maakt een nest van 
plantmateriaal midden in een moei-
lijk bereikbaar moeras. Dat geeft al een 
natuurlijke bescherming, hoewel ze een 
vos de baas kunnen als ze op het nest 
zitten. Bovendien zijn het stiekemerds, 
zegt Ronald P. Het is hem maar één keer 
gelukt een nest te vinden. Hij brengt veel 
tijd (ook vrije) door met het observeren 
van de kraanvogel. Hij is nogal eens in 
een boom te vinden, vertelt zijn col-
lega – een soort boomwachter dus. Mijn 
suggestie dat ze misschien een schaftkeet 
ergens neer kunnen zetten wordt stellig 
afgewezen. Dat vestigt alleen maar de 
aandacht op die plek. 
De jongen zijn nestvlieders, dus die ver-
laten meteen na het uitkomen het nest. 
Ze zwemmen gewoon achter hun ouders 
aan want het nest ligt soms wel in een 
halve meter water. Eerst zijn het kleine 

stukjes, waarna ze ’s avonds en ’s nachts 
terugkeren onder de warme vleugels van 
de ouders, maar naarmate ze groeien 
wordt de actieradius groter. Na drie weken 
maken ze al hele tochten en na 12 weken 
vliegen ze. Dan zijn ze ook vaak buiten het 
Dwingelderveld te vinden op akkers en 
graslanden. Kraanvogeljongen blijven ca. 
tien maanden met hun ouders optrekken. 
Daarna worden ze het territorium uitge-
jaagd. Ronald P. heeft afgelopen weekend 
(half februari) geconstateerd dat de jongen 
van vorig jaar zijn verdwenen. Het is de 
vraag of die op korte termijn in het Dwin-
gelderveld terugkeren, hoewel hier ruimte 
is voor zeker drie paren. Hij heeft de oude 
vogels met hun jongen eigenlijk de hele 
winter gezien. Alleen eind vorig jaar zijn 
ze even weggeweest. Met de kerstdagen 
waren ze terug in Drenthe. Wellicht zijn 
ze in een nog rustiger gebied geweest, bij-
voorbeeld in Duitsland om veilig te kunnen 
ruien. Helaas is dit onbekend. De kraan-
vogels worden niet geringd of gezenderd, 
dus het is nog veel giswerk. Ronald P. 
herkent ‘zijn’ kraanvogels vooral aan hun 
kleur. De ene is lichter dan de andere.

De jongen zijn nestvlieders, dus die verlaten meteen na 
het uitkomen het nest. ( foto: Albert Winkelman)

Ronald P. herkent ‘zijn’ kraanvogels vooral aan hun 
kleur. ( foto: Albert Winkelman)
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Broedresultaten Dwingelderveld kraanvogelparen 2007-2013
Op de website van de werkgroep Fochteloërveen, www.hetfochteloerveen.nl, worden ook de gegevens van de collega’s in het Dwingel-
derveld bijgehouden. Het kan er ruig toegaan op die Drentse hei zo blijkt hieruit. Hier een samenvatting:

Na een mislukte broedpoging van kraanvogels op het Dwingelderveld in 2007 is het paar naar het Fochteloërveen gevlogen en 
gebleven. Op het Fochteloërveen zijn ze na het broedseizoen in 2010 met twee jongen verdreven door een nieuw paar. Sindsdien heeft 
het Dwingelderveld een eigen paar kraanvogels.
Het paar dat in 2011 in het Dwingelderveld broedde, is waarschijnlijk hetzelfde mannetje met een nieuw vrouwtje. In 2011 probeerden 
ze weer een plekje te veroveren op het Fochteloërveen, maar werden verjaagd. Ook in het voorjaar 2012 deden ze een poging, en 
opnieuw werden ze verjaagd. Het paar vertrekt weer richting Dwingelderveld. In het voorjaar van 2013 zijn ze niet in het Fochteloër-
veen gezien.
Nalegsel 2012 succesvol
Na het mislukken zijn de kraanvogels verkast en voor het eerst succesvol. Er zijn in mei twee jongen geboren in het Dwingelderveld. 
Eén daarvan vliegt uit.
Nalegsel 2013 succesvol
In 2013 brachten vijf broedparen in het Fochteloërveen en Dwingelderveld vier jongen groot. In het Dwingelderveld ging dat echter 
niet zonder slag of stoot; het paar kreeg te maken met predatie, verlies van een jong, blikseminslag, brand en onrust in het terrein. 
Daardoor verwisselde het in de loop van het jaar van zowel broed- als foerageergebied en dan blijken de uitwijkmogelijkheden van een 
robuust natuurgebied als het Dwingelderveld goed van pas te komen. Na het mislukken zijn de kraanvogels verkast en succesvol. Er zijn 
twee jongen geboren. 
Predatie
De nesten in 2007, 2011 (ook nalegsel) 2012 (eerste legsel) en 2013 (eerste legsel) zijn verloren gegaan door predatie. In 2007 en 2012 
zijn resten van eieren gevonden. Het vermoeden bestaat dat de predatie wordt veroorzaakt na verstoring van mensen, waarna vlie-
gende predatoren hun kans grijpen en een ei roven. In 2013 is het eerste legsel door een vos gepredeerd.

Kraanvogels zijn geen zeldzame vogels in Europa. In het oosten en noorden komen ze veel voor. ( foto: Albert Winkelman)
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Goede contacten zijn belangrijk en ze 
onderhouden is nog belangrijker
Kraanvogels zijn geen zeldzame vogels in 
Europa. In het oosten en noorden komen 
ze veel voor. Eigenlijk zijn ze gewoon 
bezig aan een westwaartse migratie. Het 
probleem is dat ze zogenaamde robuuste 
gebieden nodig hebben en die hebben 
we hier weinig. Dat kan veranderen als 
je gebieden aan elkaar trekt en ‘zoneert’, 
dus minder paden aanlegt en gelegen-
heid biedt om te recreëren. Helaas strijdt 
dat weer met de eisen van de brandweer 
die het terrein bij een calamiteit in moet 
kunnen. 
We praten over het belang van een goed 
netwerk, goede contacten en overlegstruc-
turen. Vooral ook het onderhouden van 
contacten is belangrijk – en helaas nogal 
tijdrovend. Ronald P. vertelt als voorbeeld 
over de samenwerking met Defensie. Het 
Dwingelderveld ligt in een oefenzone 
voor laagvliegen van de Luchtmacht; 
dit ondanks de status van Natura 2000-
gebied. Dat is natuurlijk rampzalig in het 
broedseizoen. Er zijn inmiddels goede 
afspraken gemaakt dat hier van 1 maart 
tot 1 augustus niet gevlogen wordt. 
Helaas geldt dit nog niet voor de burger-
luchtvaart. Die kleine sportvliegtuigen 
en tegenwoordig ook de luchtballonnen, 
drones en modelvliegtuigjes zijn een doorn 
in het oog van de boswachters, om van 
crossmotoren en quadrijders maar niet 
te spreken. Het is niet eenvoudig met al 
die verschillende belangen rekening te 
houden. Natuurmonumenten wil natuur-
lijk ook zijn leden gewoon de gelegenheid 
geven de terreinen te bezoeken. 
We sluiten het gesprek af met een kleine 

poseersessie. Ik probeer ook de fraaie 
vergaderruimte met de hippe plastic stoel-
tjes in beeld te brengen. Wie weet komt 
iemand op het idee er een vergadering te 
plannen.
Als we afscheid nemen vraag ik waar ik de 
meeste kans maak de kraanvogels te zien. 
Er komt een vaag antwoord. Ik begrijp 
het, zelfs de redactie van Dier en Milieu 
mag het niet weten. Half april hebben ze 
jongen, tenminste daar gaan we van uit 
zegt Ronald P. hoopvol. Ik besluit tegen 
die tijd nog eens een tochtje te plannen 
richting Dwingelderveld. Het is een schit-
terend gebied en je kunt er dus zomaar 
een kraanvogel tegenkomen.

Het probleem is dat de kraanvogels zogenaamde 
robuuste gebieden nodig hebben en die hebben we hier 
weinig. ( foto: Albert Winkelman)

Kraanvogels zijn actieve vogels met een opvallende 
balts. ( foto: Albert Winkelman) Tekst: Wil Kroon

Meer informatie over het Dwingel-
derveld:
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebied/nationaal-park-dwin-
gelderveld
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
www.staatsbosbeheer.nl/sitecore/
content/Home/Natuurgebieden/
Dwingelderveld



Dier & Milieu 2015 / 2 Pagina 22

De Visserijwet 1963 
toegelicht 

Aflevering 30. 

De Uitvoeringsregeling visserij - deel 9 – schelpdiervisserij in de Noordzee 

In voorgaande jaren besproken 
onderwerpen:
2009:  Rechthebbende op het visrecht, 

schriftelijke toestemming, vis-
soorten en het vissen.

2010:  Soorten visserij, vistuigen, mini-
mummaten, gesloten tijden, 
verboden middelen.

2011:  Visakten, beroepsvistuigen binnen-
visserij, nachtvissen, IJsselmeervis-
serij.

2012:  Vissen bij stuwen, vistuig bij de 
waterkant, administratie, wetswij-
zigingen, controle van vissers.

2013:  Handelingen met aal en wolhand-
krab, administratie palingvisserij, 
Waddenzee, Visserijzone, zeegebied 
en kustwateren. 

2014:  Boomkorvisserij, verboden vis-
tuigen visserijzone, zeegebied en 
kustwateren, 300-pk-norm.

2015:  Schelpdiervisserij in de Noordzee. 
We staan stil bij artikel 17 Uitvoeringsre-
geling visserij. 

Artikel 17 Uitvoeringsregeling visserij
Het is verboden te vissen met enig vistuig, 
geschikt voor het vangen van schelpdieren 
(JHM: oesters, kokkels en mosselen),  in:

a) de gebieden, genoemd in bijlage 4 
(JHM: Dit zijn de gebieden die genoemd 
worden het Friese Front, de Doggers-
bank en de Klaverbank); 

b) de territoriale zee van Nederland, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 
Wet grenzen Nederlandse territoriale 
zee;

c) het zeegebied, en
d) de kustwateren.
Wat onder b t/m c wordt verstaan 
bespraken we in Dier & Milieu 2010/1. 

Toelichting
De artikelsgewijze toelichting van de 
wetgever zegt hier o.a. het volgende over: 
de gebieden waarnaar wordt verwezen in 
het verbod van artikel 17, zijn de gebieden 
in de visserijzone, buiten de 12-mijlszone, 
waarvoor niet de mogelijkheid wordt 
geboden in artikel 36 van deze rege-
ling om vergunning te verkrijgen voor 
de schelpdiervisserij. (JHM: Artikel 36 
Uitvoeringsregeling visserij kent dus een 
mogelijkheid voor vergunningverlening).
In onderdeel a van artikel 17 betreft het 
die gebieden (de Doggersbank, het Friese 
Front en de Klaverbank), die in de Nota 
Ruimte (Kamerstukken II, 2003–2004, 29 

435, nr. 2) zijn aangemerkt als gebieden 
die vanwege hun bijzondere ecologische 
waarden in aanmerking komen voor 
bescherming. (JHM: Die aanwijzing is 
inmiddels gedaan. Zie hieronder) 

Aanwijzing als zeereservaat
Op de website van Rijksoverheid.nl vond ik 
het volgende nieuwsbericht d.d. 27-08-
2014: Staatssecretaris Dijksma heeft de 
Doggersbank, de Klaverbank en het Friese 
Front aangewezen als zeereservaten. 
Dankzij deze beschermde status worden de 
onderwaternatuur en de vogels beschermd 
en mag er in delen (JHM: dus de gebieden 
zijn niet helemaal gesloten voor de vis-
serij!) niet meer gevist worden met sleep-
netten. Dit zijn unieke plekken tussen de 
80 en de 270 kilometer vanaf Den Helder.

Natuurnetwerk Nederland
Nederland heeft 160 beschermde natuur-
gebieden. Al deze gebieden liggen binnen 
het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een 
netwerk van bestaande en nieuw aan te 
leggen natuurgebieden om de biodiversi-
teit op het land en in de zee te behouden. 

Natura 2000 
Sinds het aantreden van dit kabinet heeft 
de staatssecretaris 93 natuurgebieden 
formeel aangewezen als beschermd 
gebied. Dijksma: “Deze unieke zeereser-
vaten zijn belangrijk voor de biodiversiteit 
in ons land. Kwetsbare vissen, vogels en 
het bodemleven in de zee kunnen nu beter 
beschermd worden.” 

Dit zijn unieke plekken tussen de 80 en de 270 kilometer 
vanaf Den Helder.


