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VEE  VOOR  VOGELS 
 

Aaldert Muis, Ossenzijl 
 
Beschouwing over de relatie tussen de veehouderij en de vogelstand in De 
Weerribben 
        
Inleiding 
De natuur staat onder druk. De biodiversiteit neemt wereldwijd af. Daarvoor zijn 
veel oorzaken aan te wijzen. In industrieel hoogontwikkelde landen is de afname 
van soorten het grootst. En Nederland hoort daarbij. Hoewel er regionaal ver-
schillen zijn is ook het natuurgebied De Weerribben niet aan deze trend ontko-
men. Ook voor De Weerribben zijn daar meerdere oorzaken voor aan te wijzen.  
Eén daarvan wil ik hier uitlichten. Ik durf te stellen, dat het verdwijnen van de 
melkveehouderij uit het gebied vermoedelijk mede de oorzaak is van de achter-
uitgang van de vogelstand. Dat vermoeden probeer ik hieronder toe te lichten. 
 
Vogeltellingen 
Het tellen van vogels is niet van alle tijden. Jac. P. Thijsse (1865-1945) bracht 
ons de liefde voor de natuur bij. Samen met E. Heimans en J. Jaspers richtte hij 
in 1896 het tijdschrift De Levende Natuur op, een "tijdschrift voor de natuursport" 
waarin ze allerlei natuurverschijnselen en waarnemingen beschreven voor rela-
tieve leken. Zijn vogelboeken als Het Vogeljaar (1903), Het intieme leven der 
vogels (1906), Het vogelboekje (1912) en Nederlandsche vogels (1935) waren 
beschrijvend. Vogelpopulaties werden niet getalsmatig bijgehouden. 

In de periode 1935 t/m 1968 verscheen de serie Vogelleven in Nederland 
met in totaal tien uitgaven. Schrijvers hiervan waren Jan P. Strijbos (zes), A.B. 
Wigman (een), J. Drijver (twee) en G.F. Makkink (een). In deze serie worden de 
vogels van Nederland per type leefomgeving beschreven op hun kenmerken en 
habitatvoorkeur. Per soort werd soms aangegeven of het om een algemene, een 
vrij algemene, een zeer algemene, een zeldzame, een vrij zeldzame of een zeer 
zeldzame vogel ging. Niet in getallen. 

Rond 1970 begint men populatiegrootte van vogels feitelijk te kwantificeren 
met tellingen. Soms geldt dat voor één soort waaraan onderzoek wordt verricht 
in een bepaald gebied, soms voor meerdere soorten in een gebied. 
Uit deze periode ken ik ornitholoog Herman Leys van Rijkinstituut voor Natuur-
beheer (RIN) als één van de eerste vogeltellers in De Weerribben. In het voorjaar 
van 1973 liep ik voor mijn studie stage bij het RIN. Bioloog Piet Oosterveld (RIN) 
assisteerde ik bij zijn onderzoek aan de begrazingspilot met Zweedse Fjell-
koeien aan de Hoogeweg (Grote Pothof). Omdat ik daar toch vrijwel permanent 
in het veld liep, vroeg Leys mij om tegelijkertijd in die koeienwei de zangvogels 
te tellen aan de hand van hun zang.  
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Dick Woets was ook rond die tijd op de Eese komen wonen. Hij begon zijn kie-
kendieven-onderzoek in De Weerribben en het tellen van de drie soorten kieken-
dieven hoorde daarbij. Deze periode was de start voor vogeltellingen op grotere 
schaal. Heden worden frequent vogeltellingen in De Weerribben uitgevoerd, 
meestal door vrijwilligers. Elke vrijwilliger krijgt een ‘blok’ toebedeeld.   
 
Blik in het verleden 
We kunnen gerust stellen dat tot aan 1960 het tellen van vogels een onbekend 
fenomeen was. Ook in De Weerribben, een gebied dat toen nog gewoon de Rib-
ben heette. Als het gaat over aantallen uit die periode, dan gebruikte men termen 
als ‘veel’ of ‘heel veel’ of ‘het stikte ervan’. Zo’n bewering werd vaak versterkt 
met het aantal eieren dat men had gevonden of het aantal geschoten vogels. 
Ik stel, op basis van overlevering sinds 1930 en eigen ervaring sinds 1960, dat 
de vogelstand in De Weerribben sindsdien dramatisch is afgenomen. 
 
Cijfers van vogelpopulaties van De Weerribben van voor 1960 hebben we dus 
niet. Wel weten we dat voedsel bestaansvoorwaarde nummer één is voor elk 
organisme. We weten ook dat er veel zaken in de Ribben zijn veranderd. Ook 
de voedselsituatie. Eén van deze wijzigingen in de voedselsituatie is het verdwij-
nen van de melkveehouderijen uit het moerasgebied van de huidige Weerribben. 
Dierlijke mest is van evident belang geweest als voedselcomponent voor de van 
oorsprong voedselarme (oligotrofe) veengrond van de Ribben. Dat geldt voor het 
gehele gehalte aan voedingsstoffen (de nutriëntenspiegel) in al zijn gradaties 
van bemest naar onbemest met als belangrijke afgeleide het bodemleven.  
 
Dit artikel gaat over de vermoedelijke samenhang tussen het verdwijnen van de 
koeien uit het gebied van de Ribben enerzijds en het afnemen van de vogelbe-
volking anderzijds. 
 
Boeren in Kalenberg 
Voor de vervening waren er veeboeren in Kalenberg. De landbouwkundige om-
standigheden van de veengrond waren op een gegeven moment zodanig ver-
slechterd, dat vervening nog de enige optie was. Toch handhaafden sommige 
boeren zich. Hoewel ze door de vervening hun land (deels) kwijtraakten, zochten 
ze elders mogelijkheden, zoals zomerbeweiding op de broeklanden van de Linde 
of op het grasland onder Blankenham, kortweg genoemd het Hammigerland. 
 
Tot aan 1960 waren er nog redelijk veel boerenbedrijven actief in de regio. 
 
In tabel 1 licht ik Kalenberg eruit, als voorbeeld voor de situatie in NW Overijssel.   
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Tabel 1: Overzicht melkveehouders in Kalenberg met een raming van het aantal 
melkkoeien circa 1960.   
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Met dank aan:  
Gerrit Dolstra Mzn., Hans Groenewoud, Siemen de Wagt, Jaap Postma, Grietje 
en Alie Steenbeek, Theun Hoen, Klaas Schaap, Marius Poepjes, Jaap Dolstra, 
Aletta Jongschaap, Jan Limburg, Egbert Wolter ter Meer, Gerard Schoemaker, 
Lammert Koning, Wiecher van Beek. 
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Boeren in Kalenberg was onevenredig zwaar en uiteindelijk zelfs onmogelijk ge-
worden. Totdat Jan en Hendrik Koning in 1983 de laatste vier melkkoeien van 
Kalenberg wegdeden.  
Ik ga proberen een beeld te schetsen van de werkomstandigheden van de laat-
ste boeren van Kalenberg. Ik doe dat door er ééntje uit te lichten: Klaas Poepjes  
 
Buurman Klaas (“Kloas”) Poepjes (1896-1977)1 op Noord 4 
Zelf ben ik in 1952 geboren op Noord 8 in Kalenberg. Niet aan het pad en de 
weg was er nog niet. De Lokkenvaart en de sloot van Jelle Schaap zorgden 
ervoor dat ik als kind alleen lopend kon komen bij mijn buren op Noord 10 Bouwe 
en Klazina Otten, en Noord 12 Anne en Joukje Hulzinga. Tot 1956. Toen hadden 
Anne Hulzinga en Popke Lenstra op hun achter ons huis liggende rietland een 

windmolen bij de Bokvaart geplaatst om het rietland te be-
vloeien. Wanneer de rietoogst van het winterhalfjaar per 
punter via het slotenstelsel was uut’eschuut, konden in 
april de dammen erin. Zo ook in de sloot van Jelle Schaap 
en dan kon ik sinds dat moment ook lopend bij de andere 
buren komen. Bij Klaas en Hennie Schaap op Noord 6 
(later schrijfster Clara Eggink met dichter Jacques Bloem) 
en bij Klaas Poepjes (Kloas) op Noord 4.  
 
Foto 1. Klaas Poepjes, eind jaren zestig vorige eeuw. 
Foto: collectie Bart Limburg Hzn., bewerking Sara Muis.  
 

Bij Kloas kwam ik veel. Kloas was sinds eind 1951 we-
duwnaar en bij hem in huis woonden toen zijn dochter Antje getrouwd met Harm 
Limburg. Harm en Antje hadden een zoontje van mijn leeftijd, Bart. Bart Limburg 
en ik speelden vaak samen; de kleuterschool was in Kalenberg nog niet uitge-
vonden. Kloas was toen nog volop boer met ongeveer acht melkkoeien.  
Kloas was het tweede van elf kinderen uit een zeer ondernemend Kalenberger 
gezin. Hij is in 1924 getrouwd met Trijntje Lok (Trien). Trien is jong overleden. 
Bij zijn trouwen was Kloas arbeider, ik weet niet wanneer hij boer is geworden 
op Noord 4. Op de luchtfoto van 1932 (foto 2) zien we dat het boerenerf van 
Noord 4 toen bijna letterlijk een eiland was.  
Toen mijn vader Jan Muis Hzn. als veertienjarige jongen in 1931 de melkvaart 
voor Kloas deed, moet het er zo hebben uitgezien. De melkvaart: de bussen van 
de klanten van Kloas in de punter en vèèr’nd2 via de Lokkenvaart naar de Hoo-
geweg brengen.  
  
_______________________ 
 
1 Met dank aan Bart Limburg Hzn., Zuid 36 Kalenberg, als tweede lezer. 
2 Varend met de vaarboom. 
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Het nabijgelegen relatief grote stuk weiland was niet van Kloas, maar van Jaap 
Lok. Dit weiland betreft ‘aangemaakt land’. Duidelijk is op de foto te zien dat het 
land van Jaap Lok uit minstens vijf andere percelen tot één groter grasland is 
gemaakt. Dat gebeurde door het dempen van sloten en het opbrengen van grond 
van elders, het liefst met kleihoudende bolster die vrijkwam tijdens de turfwin-
ning. Dat kwam meer voor en is één van de manieren waarop de Kalenberger 
boeren hun hoofd boven het (moeras)water hielden.  
   

Foto 2.  
Luchtfoto uit 1932 met de 
positie van de boerderij 
van Klaas Poepjes3. De 
donkere strook in de lin-
kerbenedenhoek van de 
foto is de Rivier de Oude-
weg4 voor het huis.  
Het donkere deel op de 
foto is water / half dicht-
gegroeide petgaten. Het 
grote blok (lichtgrijs) di-
rect ten noorden van de 
boerderij was het gras-
land (weiland) van Jaap 
Lok. Aan de zuidzijde 
grenst de boerderij van 
Klaas aan die van …….. , 
later bewoond en geëx-
ploiteerd door Klaas 
Schaap, en daar direct 
naast ‘de heugte’ van 

Jelle Schaap.  
 
Toen ik als jongetje van vier voor het eerst op de boerderij van Kloas kwam, zag 
die eruit als op foto 3. Een grote iep op elke hoek van het erf bij de vaart.  
De boerderij was typerend voor de boerderijen in de streek. Het voorhuis gedekt 
met cementen dakpannen, het achterhuis gedekt met riet. In het voorhuis de 
voorkamer met bedsteden. Geen gang. Een achterkamer/keuken, bereik-baar 
via de (dubbele) deur aan de zuidzijde. Dit was tevens de toegang tot het hooi-
vak/deel. Daarachter de koeienstal. De achterste deur op de foto, dus op 
 
________________________ 
3 Topografische Dienst, scan uit: J. ten Hove en F.D. Zeiler, Turfmakers en boter- 

Kopers (1996) p. 23. 
4 Nu genoemd: Kalenbergergracht.  
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de hoek van de boerderij, gaf toegang tot het pad achter de koeien en de grup.  
De tweede deur vanaf de hoek gaf toegang tot het voerpad. Deuren met dezelfde 
functie zaten ook aan de noordzijde van de boerderij.  
Achter de boerderij is de ‘tent’ te zien, gedekt met duilen (lisdodden); het is een 
houten schuur voor het jongvee. 

 
Foto 3: Boerderij van Klaas (“Kloas”) Poepjes in circa 1960. 
Foto: collectie van Bart Limburg Hzn.  
 
De koestal was een Hollandse stal: de koeien stonden met hun kont naar de 
muur. Elke koe stond met een touw aan een stalpaal, zodanig dat dit touw met 
het gaan liggen en staan van de koe langs de paal mee schoof. Voor de koeien 
was er een betonnen watergoot, die voorheen werd gevuld met een schepem-
mer óf vanuit de sloot óf vanuit een put aan de zuidzijde van de koeienrij. Over 
het deksel van die put kon je tussen een schot en de buitenmuur van het voerpad 
naar het gruppad komen. Maar Kloas was modern. Hij had gelijk na het aanleg-
gen van de waterleiding al drinkbakjes aan de stalpalen laten aanleggen. Per 
twee koeien één drinkbakje. 
In de koezolder zat een luik om het hooi vanaf de bovenkant van het opgetaste 
hooi in het hooivak voor de koeien op het voerpad te vorken. Was in de loop van 
de winter de hooivoorraad geslonken tot beneden het koezolderniveau, dan 
werd de hooideur in het tussenschot daarvoor gebruikt. 
Het losse hooi werd met een houten vlot in noordelijke zijsloot gevaren en gelost 
met de vork. Eén persoon op het hooi op het vlot om het op de walkant te gooien. 
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Eén persoon in het hooivak om het vakkundig op te tasten. Met daartussen 
meerdere personen, die het ‘overvorkten’ tot aan de opsteker met de lange vork. 
Aan de noordzijde van de boerderij stond de hooiberg. Die is van later datum. 
De hooiberg was een beweegbare vierkante kap tussen vier hoge palen. Aan 
elke paal zat een lier (foto 6, volgende pagina) met een staaldraad, die over een 
poelie bovenin de paal liep. Daarmee kon je het dak met de bovenkant van het 
opgetaste hooi laten meebewegen. Gevrijwaard van regeninvloeden.  
Toen de elektriciteit werd ingevoerd in Kalenberg (jaren vijftig vorige eeuw), 
maakte Kloas, ondernemend als hij was, daar meteen gebruik van. Hij kocht een 
transporteur voor het hooi (links op foto 3), die door een elektromotor op kracht-
stroom werd aangedreven.   
Buiten tussen de beide staldeuren aan de noordzijde zat de gierput, waarin de 
gier vanuit de grup overliep. Achter de hooiberg en schuin achter de tent lag de 
mestvaalt (“strontbult”). Recht achter de tent stond een ronde prefab betonnen 
silo van ca. 2,0 m hoog (foto 3) voor het inkuilen van gras. 

 
Foto 4: voorbeelden van ronde betonnen silo’s5. 
 
Op foto 3 liggen in de zuidelijke sloot een eikenhouten Kalenberger punter en 
een eikenhouten roeiboot. Op de ‘voorkant’ (wal/oever aan de Kalenberger-
gracht) ligt een houten beun voor het plaatsen van de melkbussen voor de melk-
boot. Vlak daarbij achter de grote iep het bussenrek voor de schoongeboende 
melkbussen om te drogen. Voor het keukenraam bij de betonnen regenton staat 
de melkhandkar om de melkbussen naar en van de waterkant te rijden.  
 
Het weiland van Kloas  
Kloas had weiland op de broeklanden van de Linde en onder Blankenham.  
Na de stalperiode werden de koeien in het vlot geleid. Vastgezet met de kop. 
Om en om, kop aan kont. En dan de motorboot ervoor en slepen richting Blan-
kenham of richting de Linde. 
 
 
__________________________ 
5 Bron: 100 jaar leven en wonen; Wetering, Muggenbeet, Nederland en Kikkerij. 
 Plaatselijk Nut Wetering en omstreken (2013) p. 44, 106, 131. 
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Twee keer per etmaal met de boot naar de Polderdijk of de Linde om te melken. 
Met de hand. Bussen in de roeiboot en op de melkkar het land in. Een koe lokken 
met een veekoekje, koetouw om d’r achterpoten. Dan zelf door de knieën, tule 
onder de kont en melkemmer tussen de knieën. Melk door de sije6 in de bus. 
Dan de volgende koe. De melk mee naar huis in de boot. Weer een dik half uur 
roeien. Thuis werden de bussen op de beun bij de vaart gezet zodat melkvaarder 
Bouwe Otten (foto 5), onze buurman van Noord 10, ze kon oppikken.  

 
Foto 5 (boven): Melkvaarder Bouwe Otten7.     
Foto 6 (onder): Hooiberglier. 

Bart en ik mochten wel eens mee met 
Kloas naar die weilanden. Bijvoorbeeld 
op een mooie zomermiddag naar het 
Hammigerland. Om koeien te verwei-
den. Of kijken bij een tochtige koe 
(tochtig: tot paren bereid, ‘bollig’). Of 
een raster repareren. Dan voeren we 
met de boot met een buitenboordmotor 
- had Kloas inmiddels - het Meentegat 
op tot aan de Hamsgracht, daar 

rechtsaf en na circa 300 m weer linksaf het opgaand mel-
kersgatje op tot aan de Polderdijk (het huidige Hamspad).  
 

Foto 7 (rechts): Seagull buitenboordmotor van ongeveer het type van Kloas. 
 
 
___________________________________ 
6 Teems: grote melkzeef (‘sije’) die met een trechter op de melkbus wordt gezet. 
7 Afsnede van foto uit J. ten Hove en F.D. Zeiler, Turfmakers en boterkopers (1996), 

p. 12; fotoverantwoording p. 483: J. Kooij, Ossenzijl. Locatie: Kolk Ossenzijl. 
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Het weiland van Kloas lag hemelsbreed ter hoogte van de kerk van Blankenham, 
goed te zien vanaf zijn weiland.  
Thuis hadden wij nog geen buitenboordmotor, dus zo’n zomers bootreisje door 
het Meentegat met het markante beeld van Kloas met zijn zwarte schipperspet 
en zijn pijp bij de lawaaiige Seagull-buitenboordmotor (foto 7) is een prachtige 
jeugdherinnering.  
 
Het hooiland van Kloas 
Kloas had hooiland achter zijn huis, tegenover het Kroonegat en bij het Lange-
rak. Achter het huis twee hele percelen tot aan de Bokvaart, tegenover het 
Kroonegat aan de vaart ook twee percelen en juist voorbij het Langerak aan de 
padkant ook twee. 
 
Het gras werd met de zeis gemaaid, na drogen gekeerd met de hark, dan gezwild 
en met de vork op oppers gestoken. De oppers werden door twee man op dracht-
stokken naar het vlot gedragen. Maar Kloas had twee dochters en geen zonen. 
Hij moest dus veel alleen werken. 
De ondernemende Kloas had een Agria motormaaier. Hij maaide het gras met 
een vingerbalk. Het hooien kon hij alleen, maar het oppersjouwen niet. Voor een 
wagentje was het hooiland veelal te week en lag het zwaartepunt te hoog. In-
ventief als hij was, deed hij een slee achter de Agria om de oppers naar het vlot 
te slepen.  
Als schooljongen hielp ik Kloas in de zomervakantie wel eens in het hooi. Zo ook 
die keer bij het Langerak. Ik mocht achter de Agria. Geweldig. Thuis hadden wij 
niets wat op een motor leek en dit was de eerste keer dat ik iets motorisch mocht 
bedienen. Toen de eerste opper op de slee was gevorkt, instrueerde Kloas mij 
de bediening van de Agria. Hij stond naast mij. Zo: in de vooruit, koppeling los 
en gas bij … Dat deed ik en de Agria ook. Toen klonk er een bronstig gebrul 
boven het lawaai van de motor uit. In mijn paniek duurde het meerdere seconden 
voordat ik de koppeling had gevonden. Ik keek om en zag Kloas voor driekwart 
onder de slee met hooi liggen … Gelukkig niks gebroken. 
Behalve deze anekdote herinner ik mij vooral de vele dopheide op het noorde-
lijkste van de twee percelen bij het Langerak. 
 
Op één van de twee percelen tegenover het Kroonegat in de Pieriken stond aan 
de vaart eenzelfde betonnen silo als achter de boerderij van Kloas.  
 
Kloas werd in 1961 AOW-gerechtigd en stopte met de melkkoeien. En met zijn 
ca. 6 ha hooiland. Dat werd verkocht aan natuurbeschermer Staatsbosbeheer 
en is sindsdien voor 90% onder het moerasbos verdwenen. Niet echt wat eenie-
der zich had voorgesteld bij het vervolg van het beheer door Kloas …. 
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Het rietland van Kloas 
Kloas had dus een Agria, die was in principe voor het maaien van zijn rietland. 
Alle veeboeren in Kalenberg vulden hun arbeidsfilm ’s winters met het snijden 
van dekriet. Kloas ook. Zijn rietland lag in Hammigerland ten noorden van het 
genoemde opgaand melkersgatje. Dus in de rietlandzone tussen de Hamsgracht 
en de Polderdijk. In de jaren zestig van de vorige eeuw is het rietland van Kloas 
opgeofferd voor de huidige zandwinput.  
 
Betekenis dierlijke mest 
Dierlijke mest wordt niet meer toegepast in het moerasgebied van de huidige 
Weerribben. De boeren zijn weg. Zoals gezegd is dierlijke mest van evident be-
lang geweest als voedselcomponent voor de van oorsprong voedselarme (oligo-
trofe) veengrond van De Weerribben.  
Dat geldt voor het gehele gehalte aan voedingsstoffen (de nutriëntenspiegel) in 
al zijn gradaties en vooral voor het bodemleven. 
Hoe groot was dat belang van die mest? Hoeveel mest werd er geproduceerd? 
Volgens tabel 1 waren er in 1960 nog zeventien boeren in Kalenberg. Eerder 
waren dat er meer. Na 1983 waren er geen boeren meer.  
In 1960 waren er circa 192 melkkoeien; het jongvee laten we eerst even ge-
makshalve buiten beschouwing.  
De mest zelf. N = stikstof; P2O5 = fosfaat; K = kali (K2O = kaliumoxide). 
   1 kg/ton = 0,001 kg (schrijfwijze 1 kg/ton vermijdt decimalen).  
Een raming. Eén melkkoe produceert aan mest circa 50 kg/dier/dag8, waarin 
9,5% droge stof, 4,5 kg N/ton, 1,3 kg P2O5 /ton en 8,7 kg K2O/ton (cijfers 1989). 
We kiezen hier uit deze tabel voor ‘droge koeien’, die laagproductief zijn. Dit 
getal moeten we corrigeren voor de Kalenberger koe. Dat was een licht runder-
type in alle opzichten in verband met de draagkracht van het maaiveld in Ribben. 
Dus gaan we voor een benadering naar 75% van alle hiervoor genoemde waar-
den. De mestproductie komt dan uit op ca. 38 kg/dier/dag. Bij 192 koeien in 1960 
betekent dat per jaar 38 kg x 365 x 192 = 2.663.040 kg = 2.663 ton organische 
koeienmest. 
Stikstof per jaar:  0,75 x 4,5 x 2.663 =   8.987 kg oftewel ca. 9 ton. 
Fosfaat per jaar:  0,75 x 1,3 x 2.663 =   2.596 kg oftewel ca. 2,5 ton. 
Kali per jaar:   0,75 x 8,7 x 2.663 = 17.376 kg oftewel ca. 17 ton. 
De mest van de Kalenberger koe zal minder voedingsstoffen (nutriënten) hebben 
bevat, dan die door de Waiboerhoeve (Proefbedrijf voor Melkvee bij Lelystad) 
zijn becijferd. De Kalenberger koeien kregen niet zo’n goed menu als de koeien 
van de proefboerderij in 1989. Maar deze tekortkoming in de cijfers kunnen we 
met een gerust hart compenseren met de mestproductie van het jongvee, die we 
nog niet hadden meegerekend.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8 Mestproductie per koe wijkt af van norm (wur.nl) 
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En niet te vergeten de menselijke uitwerpselen (faeces) uit de huussies, die over 
de landjes direct achter de woningen werden verspreid. Dus zijn deze cijfers een 
aardige benadering.  
Veel van die mest werd globaal in een zone van 100 m achter de woonstreek 
van het waterstreekdorp Kalenberg op de kalver- en pinkenweitjes en de hooi-
landjes gebracht. Zowel aan de oostzijde als aan de westzijde. Vervolgens op  
de relatief goede weidepercelen van de Olde Beke. 
Ook hooilandjes verderop in hun lengte grenzend aan opgaand vaarwater. De 
rest werd naar het ‘Broek’ gebracht. Alles met de holt’n krooie9. De stront uit de 
bult spitten en naar het vlot krooi’n, vèèrn’d naar het land. Daar de mest in de 
kruiwagen spitten en over de uitgelegde krooiplanken naar een plekje kruien. 
Dan de planken omleggen voor het volgende plekje en terug naar het vlot. Als 
het vlot leeg was, dan met de mestvork bij alle gemaakte krooiebulten langs om 
die te verspreiden.  
De gier werd met een schepemmer vanuit de gierput in de houten kruiwagen 
geschept en naar het vlot gekruid. Dan varend naar het hooiland. De gier werd 
meestal vanuit het vlot direct op het land gejut op percelen die in de lengte langs 
het vaarwater lagen. 

De gevonden jaarlijkse mestdruk van ruige stalmest en gier is geheel uit De 
Weerribben verdwenen. Het bodemleven en de bodemstructuur in de Ribben 
hebben geleden onder het stoppen van de bemesting met organische mest. En 
daarmee de afgeleiden als basis voor het gehele insectenleven, te beginnen bij 
de muggen. Ik gok dat er van alle populaties van muggensoorten er in aantallen 
nog slechts 20% over is in vergelijking met die rond 1960. De basis voor het 
ecosysteem van vogels in het van origine voedselarme zure veengebied is weg-
gevallen. Dat heeft consequenties gehad.  

In tegenstelling tot kunstmest, komen de elementen uit organische mest ver-
traagd beschikbaar. Gedurende het hele jaar, maar ook ver nadien. Dit proces 
werd versterkt op de vochtige hooilanden met een langere naijling. In het voor-
jaar kwam hier de vegetatie laat op gang in een ijle stand. Dat was een uitste-
kend milieu voor zowel flora als fauna. Vóór de eerste snee in juni gaf dit een 
beeld van een uitbundige bloemenzee van het zwak roze van de pinksterbloem, 
het paarse van de gewone koekoeksbloem, het donkergele van de scherpe en 
kruipende boterbloem en vooral het rode van de veldzuring. Werkelijk een lust 
voor het oog. Verleden tijd; het is niet meer. 
Dat vogelpopulaties in de Ribben al zijn afgenomen sinds 1930, het jaar waarin 
ook in Nederland kunstmest werd geproduceerd en toegepast, is een bekende 
trend uit de overlevering in de regio. Sinds de jaren zestig kan ik persoonlijk die 
trend onderschrijven. Wie nog weet hoeveel wilde eenden, meerkoeten, fazan-
ten, wulpen, grutto’s en kieviten er toen waren, geeft mij gelijk.  
 
––––––––––––––––––––––––– 
9 Houten kruiwagen. 
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De broedkolonie van grutto’s op de kop van de Meente in het rietland van Egbert 
Doeve, Hielke Zandbergen en Klaas Schaap kan toen niemand zijn ontgaan. 
Evenals die in het Hoerekind10 en het land van Jan Hulzinga; daar grutto’s en 
kieviten tezamen.  
De broedkolonies van zwarte stern op de drijftilletjes en losse waterplanten in de 
Tweede Meente en het Jannes Muizen waren in de jaren zestig al op hun retour, 
maar toch. Het halen en brengen van de steernties met hun hoge gekrijs als je 
langs hun kolonie voer kan een mens bijna niet vergeten. De grote karekiet met 
zijn krakende gekras achter in de Tweede Meente heeft na 1965 deze broedbio-
toop verlaten; bij de Dijksloot hield deze soort het tien jaar langer vol. Op de 
weitjes achter de woonstreek foerageerden koppeltjes fazanten. Op de Polder-
dijk van het Hammigerland baltsten kemphaantjes. 
Veel riet bleef er niet staan, maar vanuit de enkele dode pol klonk meestal het 
getril van een kleine karekiet. De baltsvlucht van de rietzanger is nu een zeld-
zaamheid geworden. De snor bromt nog wel eens wat, evenals de blikkeriger 
sprinkhaanrietzanger, maar dat is het dan ook.  
In elk petgat en slootje met een dulepolle broedde een paartje meerkoeten, die 
de maanden april en mei in de hele regio kenmerkten met hun permanente balt-
sende gekef.  
Het voorjaar werd in Kalenberg steevast ingeluid met het gejodel van de wulp in 
een baltsende glijvlucht. Dat was rond 1960. Verleden tijd; het is niet meer.  
Om met mijn buurman, wijlen dichter J.C. Bloem te spreken:  
‘Voorbij, voorbij … o en voorgoed voorbij’.  

 
Een voorjaar in Kalenberg anno 2022 is voor mij een pijnlijke silent spring11. 
En dat het verdwijnen van de boeren daarmee van doen heeft, is voor mij 
duidelijk. 

 
Evaluatie 
Het is niet vreemd dat de boeren uit Kalenberg zijn verdwenen, gezien de uiterst 
moeizame productieomstandigheden. Dit stukje gaat over de omgeving van Ka-
lenberg, hetzelfde gold uiteraard ook voor de boeren van de Hoogeweg, de Ou-
deweg12 onder Ossenzijl en de Wetering en hun invloed op de leefomgeving. 
Voor de afname van deze biodiversiteit zijn veel oorzaken. Dat weet iedereen. 
Het is te goedkoop en te gemakkelijk om alleen naar het verdwijnen van de boe-
ren te wijzen. Sterker nog: als de boeren waren gebleven in gemoderniseerde 
vorm, was dat dan beter geweest? Dat is zeer de vraag. Wel was er dan meer 
voedsel in het gebied gebleven. 
 
_________________________ 
10 Perceel met geringe productie. 
11 Rachel Carson, Silent Spring (1962). Ned. vertaling Dode Lente (1963).  

Over de nadelige milieueffecten van pesticiden. 
12 Rond 1960 ± 120 melkkoeien (mond. mededeling Siebrand de Boer, 1 maart 2022). 
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Zo zie je de laatste wulp van De Weerribben broeden in de periferie ervan, zoals 
op de weidegronden van Blankenham, de Broeklanden en IJsselham: broeden 
in de kraggen, foerageren op de weide.  
De huidige landbouw is echter niet toegesneden op een hoge ‘natuurproductie’. 
De ooit gepredikte integratie van landbouw en natuur is nergens en nooit van de 
grond gekomen; een integratie, die goed is voor de natuur en de ecologische 
landbouw tegelijk. Die verwevenheid van functies heeft eeuwenlang in Neder-
land voor een rijke verscheidenheid aan biotopen zorggedragen, waarvan de 
avifauna, de vogelwereld, rijkelijk heeft geprofiteerd.  
In de omgeving van Kalenberg hebben wij daar gelukkig nog relatief lang van 
mogen genieten….. 
 
De veel besproken neerslag van elders [atmosferische depositie] van o.a. stik-
stof zorgt binnen natuurgebieden voor een verspreide neerslag zonder scherpe 
begrenzing [diffuse neerslag].  
Maar een algehele verschraling binnen natuurgebieden is het andere uiterste; 
dat levert verarming op alle fronten. Variatie in allerlei vormen is goed voor de 
natuur in haar algemeenheid: hoog / laag, nat / droog, gemaaid / ongemaaid, 
vroeg maaien / laat maaien met spreiding in de ruimte en over het seizoen, zo-
mermaaien / wintermaaien met spreiding in de ruimte en over het seizoen, zuur 
/ basisch én rijk / arm. Dit alles uiteraard in combinatie met de hoge (grond)wa-
terstanden die ons moerasgebied eigen zijn. Die hoge (grond)waterstanden zor-
gen voor een koude start in het voorjaar, waardoor de productie laat op gang 
komt. De voedingsstoffen uit organische mest komen vertraagd beschikbaar bij 
een hoge (grond)waterstand. Hét milieu voor weidevogels: open grasmat voor 
voedsel en nestgelegenheid plus late maaidata. Die grote verscheidenheid was 
te danken aan de landbouw; niet meer en niet minder.  
Plaatselijk een beetje stikstof in natuurgebieden in de vorm van opgebrachte 
oude organische stalmest is daarbij een must.  
 
Van origine bestaan weidevogels niet. Weidevogels zijn wadvogels, die landin-
waarts trokken toen de boer weiden creëerde door ontbossing en begrazing. De 
weidevogel dankt zijn status aan de boer. Echter, binnen het huidige landbouw-
regime is er geen plaats meer voor deze vogelgroep. En dat is zorgelijk voor het 
voortbestaan van de weidevogel.  
Tegelijkertijd is het voor diezelfde boer natuurlijk uiterst wrang dat hij heden ten 
dage op alle fronten wordt afgerekend op de huidige achteruitgang in dit proces 
van natuurontwikkeling. Een natuurontwikkeling, die hij nota bene ooit zelf in 
gang zette. 
  


