
De boer die 
vogelfilantroop werd

Je bent boer, dus je runt een 
bedrijf. Maar je hart gaat 
ook uit naar vogels. Een 
pijnlijke spagaat, die veel 
agrariërs herkennen. Dit 
is het verhaal van een van 
hen: Peter Harry Mulder, 
akkerbouwer in Muntendam, 
Oost-Groningen. Hij 
koestert zijn akkervogels.

TEKST MONICA WESSELING
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ijk: de ijsvogel! Ik hoopte al dat ze er nog 
zou zijn als jij kwam. Ze zit hier al drie 

dagen. Een ijsvogel op mijn eigen erf! En heb je 
die twee puttertjes gezien? Mooi hè. Daar doe 
je het nou voor.”
Als je Peter Harry Mulder ontmoet weet je 
direct: dit is een echte vogelman. Zo een die ei-
genlijk altijd óók bezig is met vogels. Hij ziet en 
hoort ze, ongeacht wat hij onderhanden heeft 
en hij wil in alles rekening met ze houden. Een 
bevlogen man.
Toch is dat niet altijd zo geweest. Mulder heeft 
geworsteld, getobd, getwijfeld maar uiteindelijk 
gekozen voor de vogels, voor de natuur. Ge-
kozen met hart en ziel, maar wel op zijn Gro-
nings. Nuchter. Hij is en blijft boer. Efficiënt, 
rationeel en strevend naar optimalisatie. Aan 
de keukentafel in de tweehonderd jaar oude 
boerderij waar hij is geboren, doet Peter Harry 
(54) zijn verhaal. 

“K

Leren en genieten
“Mijn vader, ook boer, had oog voor de natuur. 
Hij leerde me kijken naar de luchten, de verre 
horizon en het strakke Groningse land. En hij 
leerde me ervan te genieten. Ik had iets met 
dieren. Zo maakte ik me zorgen om de zwalu-
wen in de koeienstal, bang dat ze per ongeluk 
opgesloten zouden raken.”
Hij werd lid van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie, vooral omdat die jongens avontuur-
lijke fietstochten maakten, en hij trok alleen én 
samen met hen op lange tochten door het Gro-
ninger land. Het was de tijd van de grootschalige 
ruilverkavelingen. Met lede ogen zag hij aan hoe 
het kleinschaliger, gevarieerder landschap met 
de bijbehorende rijkdom aan vogels teloorging. 

Maar de buitenjongen groeide op, ging naar de 
landbouwschool en nam in 1983 het bedrijf 
van zijn vader over. Hij stortte zich er volledig 
op. Natuurlijk, Mulder bleef de vogels om hem 
heen wel registreren en zocht elk onbekend 
exemplaar op in een vogelboek, maar hij was 
toch vooral bezig met teeltoptimalisatie, bo-
demverbetering, oogsttechnieken, het weer en 
de wereldmarktprijzen. 

De patrijs redt het niet!
Tot op een dag de jachthouder bij hem langs 
kwam en vertelde dat het beroerd ging met 
de patrijs. De vogel kon niet langer voldoende 
voedsel vinden in het steeds sterieler gewor-
den boerenland waar geen ruimte was voor 
onkruid en insecten. “Ik schrok enorm. Voor 
het eerst werd ik geconfronteerd met de conse-
quenties van het boerenbedrijf voor de natuur. 
Ik wilde iets doen, maar eigenlijk had ik al mijn 
tijd en aandacht nodig om de boerderij goed 
draaiende te houden.”
De jachtopziener opperde de aanleg van akker-
randen – stroken rond de akkers waarin met 
overheidssubsidie een bloemrijk kruidenmeng-
sel of grassenmengsel wordt ingezaaid – maar 
dat ging Peter Harry te ver. Hij besloot een 
strook van zijn graanveld onbespoten te laten. 

“Op zandgrond ging dat prima, maar op de klei 
werd het zo’n onkruidbende dat oogsten vrij-
wel onmogelijk was.”
Toch bleven de nood van de akkervogels en de 
mogelijkheid van akkerranden door zijn hoofd 
spoken. Hij kreeg inmiddels wat meer ruimte; 
de boerderij ontwikkelde zich bedrijfsmatig in 
de gewenste richting. 

De ommekeer kwam met Cathryn
Peter Harry: “En toen, op een dag – ik had 
net een stuk gelezen over de in Groningen 
gezenderde grauwe kiekendief Cathryn – zag ik 

diezelfde Cathryn boven mijn land vliegen. Stel 
je voor! Zo’n zeldzaam dier, boven mijn akkers! 
Ik was weer terug in de goede tijden van vroe-
ger. Fietste weer met mijn kijker door het land.” 
Zijn blik dwaalt weg. “Zullen we nu eindelijk 
naar buiten gaan?”

Tussen de akkers pakt hij de draad van zijn ver-
haal weer op. “Die kiekendief en de Werkgroep 
Grauwe Kiekendief waarmee ik contact kreeg, 
maakten me bewust van de noodzaak mijn land 
anders in te richten. De kiekendief en andere 
akkervogels, zoals patrijs, veldleeuwerik, kneu 
en geelgors, hebben immers dekking, broed-
gelegenheid, insecten en wintervoedsel nodig. 
Daar wilde ik voor zorgen. Met of zonder subsidie.”
En zorgen doet hij! Met succes. Want al in de 
allereerste akkerrand waar we langskomen, 
schieten vijf patrijzen weg. >>

MET STEUN VAN  

VOGELBESCHERMING 

Vogelbescherming 

Nederland is blij met 

gedreven agrariërs als 

Mulder. Waar zich kansen 

voordoen ondersteunt 

Vogelbescherming 

regionale initiatieven 

voor akkervogels. 

Zoals projecten voor 

de patrijs in vier 

provincies en nieuwe 

akkernatuur in Flevoland 

en Zeeland. Daarnaast 

zet Vogelbescherming 

zich in voor een groener 

landbouwbeleid en een 

effectiever agrarisch 

natuurbeheer, ook voor 

akkervogels.

De grauwe kiekendief 
is een graag geziene 
gast op het land van 
Peter Harry Mulder
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Experimenteren met kruidenranden
Mulders hulp aan de akkervogels begon simpel: 
hij zaaide het talud rondom het mestbassin in 
met een kruidenmengsel. Van een mestrand 
kwamen akkerranden, tot hij maar liefst acht 
procent van zijn grond voor akkervogels be-
stemd had. En dat is veel, heel veel. Temeer 
daar lange tijd onzeker was of hij ook subsidie 
zou krijgen. Om een mooie kruidenrand te 
bereiken vraagt de Groningse kleigrond een 
bewerking die afwijkt van de subsidieregels en 
Mulder nam de gok. 

Hij stak zijn nek uit – nam ook niet-gesubsidi-
eerde maatregelen en probeerde ook anderen 
van de noodzaak te overtuigen. “Op kaal land 
vinden vogels niets. Maar zoals niet iedereen 
van postzegels houdt, houdt ook niet iedereen 
van vogels. Om collega-boeren over de streep 
te trekken heb ik aangeboden kruidenranden 
voor ze in te zaaien en te onderhouden. En 
dat lukt.”

Beloond met de blauwe kiek
Al pratend gaat de kijker steeds even voor de 
ogen. De vogels zitten overal. Nabij een veldje 
wintervoedsel – zomertarwe, haver, gerst – 
ontdekken we vijf patrijzen, tal van ringmussen, 
geelgorzen en een paapje. “En muizen genoeg”, 
zegt de Groninger, wijzend op een biddende 
torenvalk. “Zelfs de zeldzame blauwe kieken-
dief zie ik hier geregeld.”
De standaard-akkerranden waren voor Mulder 
niet genoeg. Enthousiast vertelt hij over de 
klaverstrookjes die hij tussen zijn percelen 
heeft en die volop insecten trekken voor de 
patrijzenkuikens. En over gemeentelijke ber-
men die hij op zijn verzoek, maar ook op eigen 
kosten, ecologisch mag beheren. Op de gekste 
plaatsen ziet hij kansen en weet die nog te 
realiseren ook. 

Samen met collega-boeren
Overal zijn vogelvriendelijke ruige plekken. 
En struiken. Veel struiken. Struiken tussen de 
poten van de hoogspanningsmasten, in de ber-
men, op ongebruikte dammen, op overhoekjes 
en ja, waar eigenlijk niet? “Kijk, zo’n vogel 
moet ook schuil- en broedgelegenheid hebben. 
En dus zoek ik, vaak in samenwerking met 
collega-boeren, geschikte locaties”, verduide-
lijkt Mulder. 
Lopend door dit Groninger open land met zijn 
verre einders en hoge hemel en vergezeld 
van zo’n oprecht bevlogen man moet je wel 
optimistisch worden. Het zijn boeren als Peter 
Harry Mulder die de akkervogels weer kansen 
bieden. Boeren met een vogelhart •

‘Ik bood m’n 
collega-boeren 
aan om bij hen 
kruidenranden 

in te zaaien’ 
Peter Harry Mulder

Peter Harry Mulder is een 

moderne boer met een heel 

groot hart voor vogels.

Fo
to

: O
ik

e
 V

la
a

n
d

e
re

n

Fo
to

: 
L

a
rs

 S
o

e
ri

n
k

/V
il

d
a

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SLC 42
VEELZIJDIG, EN 
TRADITIONEEL

U VINDT ONZE PRODUCTEN 
BIJ EXCLUSIEVE SPECIAALZAKEN EN 
ONLINE OP WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

Sinds 1989 heeft de SLC-familie zich bewezen als een onmisbare en betrouwbare 
metgezel voor natuurobservatie. De nieuwe SLC 42 bouwt voort op deze traditie. 
Vogelaars kunnen blindelings vertrouwen op deze robuuste, multifunctionele kijker, 
op elk moment van de dag en onder alle weersomstandigheden. De HD-optiek 
met fl uoridehoudende lenzen creëert bijzonder contrastrijke beelden met 
natuurgetrouwe kleuren en haarscherpe contouren. Het perfect op elkaar afgestemde 
ergonomische design zorgt voor een intuïtieve bediening en voorkomt vermoeidheid, 
zelfs bij langere observatieperiodes. Deze verrekijker biedt optimale ondersteuning, 
zowel overdag als in de schemering. Hij weet het hoofd te bieden aan elke uitdaging 
op lange observatietochten. SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.
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