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Interview Victor Postema   

      Kwartaalbrief 
      Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden-Groningen 

Blij dat we elkaar weer kunnen zien! 
 
Na enkele maanden telefonisch en digitaal 
overleg konden we eindelijk, met gepaste 
afstand, weer bij elkaar komen. En hoewel het 
digitale overleg ook zo zijn voordelen heeft, is het 
toch wel fijn elkaar weer echt te kunnen spreken 
en zien. De meeste werkzaamheden door de 
beheerders, vrijwilligers en het collectief konden 
gelukkig gewoon door gaan. toch is het jammer 
dat een aantal leuke activiteiten geannuleerd 
moesten worden of verplaatst. Wij hopen dat we 
zoveel mogelijk van deze en de aankomende 
activiteiten kunnen laten plaatsvinden.  
 
Een hele uitdaging in deze bijzondere periode was 
het om een team van drone piloten op te richten 
en op te leiden. Een cursusdag, zoals vooraf 
gedacht, was niet mogelijk. Toch zijn Joop van 
Duijnhoven en dronepiloot vrijwilligers, met 
behulp van 4D Precisie Natuurbeheer, er in 
geslaagd om succesvol te monitoren (lees hier 
meer over in deze kwartaalbrief).  
 
Nu het weidevogel broedseizoen ten einde loopt 
kunnen we voorzichtig iets zeggen over het 
succes van de weidevogels dit jaar. Ondanks alle 
inspanning is het (nog) niet gelukt om de grutto’s 
terug in Oling te krijgen. In het begin van het 
seizoen zijn ze wel gezien, maar ze zijn helaas niet 
gebleven om te broeden. In de andere gebieden 
lijken de weidevogels het redelijk te hebben 
gedaan. Mogelijk hebben de weidevogels last 
gehad van de droge periode in het voorjaar. Wat 
wel opvallend is, dat er bij Crangeweer nog heel 
laat vijf alarmerende grutto paartjes zijn gezien. 
 
Voor de kiekendieven was het een erg goed jaar. 
Er zijn meerdere paartjes bruine en grauwe 
kiekendieven gezien. Ondanks meerdere 
pogingen zijn er tot op heden nog geen 
kwartelkoningen gevonden, daarom zal er de 
komende tijd nog een aantal pogingen gedaan 
worden om kwartelkoningen te vinden in ons 
gebied.  

Foto: Eisso Schipper 
Een prachtige bufferstrook langs zijn perceel 



Interview met Victor Postema 
Victor is vanaf begin 2019 actief als vrijwilliger, vooral bij 
de weidevogels, en is dit jaar begonnen met de drone-
monitoring. Deze combinatie maakt het interessant om 
eens kennis te maken met Victor. 
 
Ik ken Victor redelijk goed, omdat we samen met Henk 
van der Molen en Henk Vogd de monitoring doen voor 
vier boeren rond het Hoeksmeer. Dat zijn Marinus de 
Vries, Theo en Sjonnie de Bruin, Sivert Muller en Frank 
en Paul van den Burg. Meestal monitoren we als duo een 
bepaald perceel en nemen de resultaten achteraf door.   
 
Victor heeft een eenmansbedrijf, dat probeert 
communicatieproblemen in een onderneming op te 
lossen. Zo heeft hij voor veel bedrijven gewerkt, 
waaronder de Postbank maar ook kleinere bedrijven in 
de wasserijbranche. 
Victor woont op Denemarken, een gehucht met een 
zevental huizen en boerderijen op een keileem bultje 
nabij Schildwolde met sporen van (pre-)historische 
bewoning van enige betekenis. Hij hoeft alleen maar het 
Eemskanaal over te steken om bij het Hoeksmeer te 
komen.  
 
Als ik bij zijn huis kom voor het interview, valt 
de grote beuk op, waar we goed in de schaduw 
zitten. Wat een rust! Achter het huis heeft 
Victor van een aardig perceel een bovenste laag 
weggehaald, zodat er op de arme grond nu 
vanzelf mooie orchideeën bloeien. Zijn twee 
zoons en dochter zijn allen het huis uit, maar 
komen graag bij hun vader voor de 
gezinsbarbecuefeesten en zo, maar ook gewoon 
voor de thee en om de benen eens te strekken 
tussen alle bomen met vogelgeluiden. Geen van 
zijn kinderen heeft de vogelhobby nog 
overgenomen. Misschien wel zijn liefde voor 
Bob Dylan! 
 
Victor heeft zich al lang bezig gehouden met vogels. 
Voor het eerst maakte hij destijds kennis met vogels 
toen hij met een oude Limburgse vriend voor een wilde 
rugzakvakantie naar Zuid-Afrika vertrok en deze hem 
vroeg of het erg zou zijn als hij af en toe eens stopte om 
met de verrekijker vogels nader te bekijken. De vogels 
bleken wel zeer bijzonder, veelal fel en bont gekleurd, de 
secretarisvogel, pelikanen, de wevervogel en het 
´rooiborssuikerbekkie´, de kolibrie. Bij terugkomst in 
Nederland waren de vogels wel wat minder spectaculair 
gekleurd, maar vond hij ze niet minder boeiend. Victor 
lijkt misschien ergens wel wat op Hans Dorresteijn, 
omdat hij ook bij vrijwel elke vogel roept dat het zijn 
lievelingsvogel is. 
 
Dit jaar werd bij het Collectief Midden-Groningen de 
drone ingevoerd als aanvulling op de met het blote oog 
monitorende grondtroepen. Met de drone moet je    

´s morgens vroeg om vijf uur in het land staan, om 
vanwege de temperatuurverschillen met de bodem de 
nesten gauw en goed in kaart te kunnen brengen. Op de 
drone zit zowel een gewone als een warmtecamera, die 
je stapsgewijs over elkaar kunt schuiven voor optimale 
beeldinformatie. Dit jaar was het extra interessant, 
omdat iedereen moest leren werken met de drone: de 
dronepiloten natuurlijk zelf, maar ook Joop die alles 
moest zien te coördineren. Ook voor de vrijwilligers en 
de boeren was het interessant om te zien wat de 
informatie van de drone zou kunnen betekenen. 
 
Eerst de piloten zelf. Victor vertelt dat de meeste piloten 
het werken met de drone als apparaat zeker erg leuk 
vinden en dat het ontwikkelen van hun specifieke 
weidevogelkennis slechts een kwestie van tijd is. Victor 
heeft met zijn zonen al vaak speelgoed helikoptertjes in 
de huiskamer opgelaten, waarbij de uitdaging was om 
vooral de planten heel te laten, dus de techniek van de 
drone had hij vrij snel onder de knie. Maar daar gaat het 
hem niet om. Het mooiste vindt hij het om bij de 
dageraad in de stilte van de ochtend volop te genieten 
van het boerenland, midden tussen het beginnend leven 

van het licht en de dieren. Dat klinkt misschien een 
beetje lyrisch, maar zo is Victor wel. Hij kan echt 
genieten van het rondlopen in de natuur en het 
boerenlandschap en is van jongs af aan zeer begaan met 
vogels en andere aspecten van het leefmilieu. De 
planeet werkt als systeem en dat moet ook wel zo 
blijven, waarbij wat hem betreft geen menselijke 
inspanning te groot mag zijn. volgens de regels zijn 
dronepiloten met zijn tweeën, ’s ochtends in alle 
vroegte. Je bedient de drone op de tablet met speciale 
software. Je maakt een missieplan, kijkt daarop waar de 
drone zich met razende vaart in dat plan bevindt, waar 
mogelijk nesten op het perceel zijn en markeert deze 
met de software op de kaart, waardevolle informatie 
voor anderen die overdag met bescherming bezig zijn. Je 
helpt elkaar daarmee.  
 

Foto: Wim Hartman 



Er zijn negen dronepiloten, dus maar 4-5 duo’s. 
Dat moet goed georganiseerd en gepland worden. 
Het zou flexibeler worden als je alleen op pad zou 
kunnen. Nou ja, Victor vindt daarbij ook dat de 
stilte meestal verdwijnt als je samen op stap bent, 
ook omdat er vaak zoveel te bespreken is! 
 
Succes hebben ze wel geboekt! Er zijn nesten 
gefilmd met de warmtecamera die niet vanaf de 
grond waren gezien. En de grondtroepen zijn soms 
een keer extra wezen kijken als de drone iets 
onduidelijks had waargenomen. De drone kan op 
één bepaalde dag ook niet overal komen, bv vóór 
1 of 15 juni. Dus goed samenwerken en elkaar 
nauwkeurig informeren is een belangrijk punt.  
 
De drone kan soms niet bepalen om welke vogel het 
precies gaat. Ook met de drone moet je goed blijven 
kijken en interpreteren. Normaal kun je naar schatting 
nu nog ongeveer 15 – 40 ha per ochtend doen. Dan zijn 
de batterijen op. Maar ook in de lucht zijn geduld en 
inzoomen belangrijk. Op 30 meter hoogte zie je al veel, 
soms moet je lager vliegen. Grappig is dat de vogels de 
drone niet meteen als bedreiging zien en er soms zelfs 
nauwelijks op reageren. 

 
 

Grutto 
Latijnse naam: Limosa limosa 
Familie: Strandlopers en snippen 
Status: gevoelig op de Rode Lijst van UICN 
en gevoelig op de Nederlandse Rode lijst: 
deze soort staat op uitsterven en heeft dringend 
bescherming nodig 
 
Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in 
Nederland en daarom is de grutto sinds 2016 door het 
publiek gekozen als nationale vogel. Voor de grutto is 
Nederland een belangrijk broedgebied.  
 

Vanaf februari komen er grutto’s naar ons land toe en 
vanaf maart kunnen de eerste eieren worden gelegd. 
Grutto’s leggen hun eieren in een onopvallend grasnest 
en het broedsel bestaat uit 3-4 eieren. Ze broeden graag 
in de buurt van soortgenoten, omdat dit de grutto helpt 
bij het opmerken en verjagen van vijanden. Na het 
uitkomen verlaten de jongen samen met de ouders het 
nest om naar voedsel te zoeken. Na ongeveer 4 weken 
zijn de jongen vliegvlug. De familie blijft ongeveer 4 tot 6 
weken bij elkaar. In Nederland voedt de volwassen 
grutto zich met regenwormen en emelten die zij met 
hun lange snavel uit de drassige grond halen, de jongen 
voeden zich met insecten.  

Victor vindt dat de gewone vrijwilligers en de drone 
elkaar uitstekend kunnen aanvullen! En elkaar hard 
nodig hebben! Victor kan daar veel voorbeelden van 
geven. Een voordeel is dat de vrijwilliger het land niet of 
niet zo vaak meer in hoeft, omdat er drone-informatie 
beschikbaar kan zijn. In die zin is het een goeie zaak dat 
ons Collectief met de drone is begonnen. En hoewel dit 
het eerste jaar is met de drone, kun je je nauwelijks 
meer voorstellen om het zonder te doen. Het 
belangrijkste lijkt het hem om alles qua organisatie goed 
en tot in de puntjes door te ontwikkelen, zodat er 
optimaal van de drone-informatie gebruik gemaakt kan 
worden. Daarvoor moet iedereen maar ideeën 
aandragen.        

Wim Hartman 

Vanaf juli tot in augustus trekt de grutto langs de kusten 
naar het zuiden waar ze uiteindelijk in Afrika zullen 
overwinteren. De jongen zullen eerst een jaar in Afrika 
blijven voordat ze weer naar Nederland trekken om te 
broeden. 
 
Wist je dat? 

• Jonge grutto kuikens kunnen zwemmen? 

• Mannetjes in de zomer te herkennen zijn aan de 
oranjebruine kop, hals en kraag? 

 
Bron: www.vogelbescherming.nl  

VOGELKENNIS 

Foto: Wim Hartman 



Voor de omschakeling naar duurzamere 
productiemethoden is in de Regiodeal gekozen voor een 
gebiedsgerichte aanpak: bij elke regio past weer een 
eigen aanpak om te komen tot een economisch rendabel 
en ecologisch verantwoord landbouwsysteem. De 
Noordelijke Kleischil is één van de deelgebieden in De 
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Groningen, 
Friesland en Drenthe. 
 
In diverse bijeenkomsten is met boeren, erfbetreders, 
overheden, natuur- en landschapsorganisaties, 
ketenpartners en burgers nagedacht over een 
streefbeeld voor de Noordelijke Kleischil. Begin juli zijn 
er twee streefbeeldensessies Natuurinclusieve 
Landbouw geweest in Groningen en Friesland. 
Bestuurslid Gerben Stellingwerf vertegenwoordigt het 
Collectief Midden Groningen in het kernteam van de 
Noordelijke Kleischil. 
Oproep: heb je nog (project)ideeën die passen in de 
ambitie van de Regiodeal, het deelgebied Noordelijke 
Kleischil? Geef dat dan aan ons door via 
info@collectiefmiddengroningen.nl  

De provincie heeft het mogelijk gemaakt om het project 
‘Verduurzaming van de pootaardappelteelt’ met een jaar 
te verlengen. Met deze overbrugging kan het project 
zonder onderbreking doorgaan tot de start van een 
vervolgproject in de Regiodeal Natuurinclusieve 
Landbouw. 
 
Op vrijdagmiddag 19 juni is gedeputeerde Henk 
Staghouwer met enkele medewerkers van de provincie 
naar Den Andel gekomen om met de deelnemers van 
het pootaardappelproject in gesprek te gaan om  
een toekomstbestendige pootaardappelteelt te 
ontwikkelen. 
Lees hier meer over op onze website 
www.collectiefmiddengroningen.nl 

 
 

 
 
 
 

 

Regiodeal: programma Natuurinclusieve Landbouw 
voor het Noorden 

 

De bufferstroken langs grasland 

mailto:info@collectiefmiddengroningen.nl
http://www.collectiefmiddengroningen.nl/


Akkerbouwers denken mee 
over een groenere akkerbouw. 
Donderdag 25 juni was Het Geweide Hof even 
het bruisende middelpunt van de discussie 
over groenere akkerbouw. De deelnemers 
hadden veel energie gestoken in het 
presenteren van hun bouwplanmaatregelen. 
Met beelden, getallen en verhalen konden we ons een 
goed beeld vormen van hoe het er op het veld uit ziet. 
Natuurlijk is het jaar nog maar halverwege en toch 
kunnen we al wat voorzichtige conclusies trekken. 
Er is veel gesproken over de akkerranden. De 
belangstelling onder boeren neemt behoorlijk toe. Ook 
veel organisaties hechten belang aan de akkerranden. 
De waarschuwing klonk dat we, met deze akkerranden, 

niet drie ruggen uit een varken moeten willen halen. Er 
kwamen veel gegevens op tafel over zaadmengsels, 
voorbewerkingen en doelen. Voorzichtige conclusies zijn 
dat het tijdstip van zaaien op de klei naar voren zou 
moeten. Als ze gezaaid worden nadat de aardappels in 
de grond zitten, dan is dat te laat voor de functionele 
agro biodiversiteit. Op het zand kwam het Lippstadt 
mengsel heel goed op, mede door de voorbewerkingen 
(4 keer een vals zaaibed). Simon Wieringa had al wel 
ervaringen met akkerranden en was al handiger 
geworden in het inpassen in het geheel van alle 
werkzaamheden. De akkerranden van vorig jaar staan er 
dit jaar dan ook goed bij. Al met al was hij er zeer 
tevreden over. Hij kreeg wel opmerkingen van zijn vrouw 
over de late en vroege uurtjes die hij op pad was voor 
het tellen van de nachtvlinders (BIMAG). 
Jan Pieter van Tilburg telde ook nachtvlinders in zijn 
veldbonen en had ook al veel soorten gezien waarvan hij 
het bestaan niet kende.  

Vanuit het Collectief gaan Koos Koop 
en Louw Hoekstra nog op pad om de 
randen te bekijken. Wellicht kan de 
samenstelling van het zaad volgend 
jaar aangepast worden en daarmee  
goedkoper worden.  
Jan Gert Doornbosch heeft het 
rustjaar met groenbemester liggen op 

een perceel met verschillende soorten grond. Door het 
droge voorjaar is het zaad (Warm Season) laat de grond 
ingegaan. Het staat er inmiddels mooi boven. Er zijn 
twee problemen, de meldes die er ondanks de 35 kg 
zaaizaad toch doorkomen en de aardappelopslag.  

Dat laatste is het grootste probleem. Op het perceel 
ernaast staat vogelgraan (gerst), dat was een maand 
eerder gezaaid. Bij het vogelgraan heeft hij minder last 
van aardappelopslag. Het is nog niet duidelijk hoe we 
hiermee om moeten gaan. 
Geert Jan heeft het rustjaar met groenbemester liggen 
op lichte zavelgrond. Hij heeft ook Warm Season 
gebruikt. Bij hem was het niet overal goed opgekomen. 
Het zaaien van de groenbemester komt vrij nauw. Een 
groenbemester moet men als een gewas behandelen, 
het vraagt kennis van zaken en aandacht. Geert Jan 
heeft een deel van het perceel doorgezaaid. In het 
najaar gaan we op beide percelen met een deskundige 
(Coen ter Berg) de grond beoordelen op structuur, 
bodemleven en doorworteling. Iedereen was ook 
nieuwsgierig wat zo’n rustjaar doet voor de aardappelen 
volgend jaar. Het klaar maken van de grond, het zaad, 
het op gang krijgen van de groenbemester, het 
verwerken van de groenbemester en hoe 
groenbemesters kunnen bijdragen aan de uitwisseling 
van mineralen uit de grond. We waren er nog niet over 

uitgesproken. Louw gaf aan dat het zinnig zou 
zijn om rond de tafel te gaan om te bespreken 
op welke wijze groenbemesters ingezet kunnen 
worden in een veenkoloniaal bouwplan. 
Gerben nam ons mee in de ins en outs van de 
strokenteelt. Hij had prachtige beelden van het 
perceel. Er is heel veel over te vertellen, hoe 
organiseer je het, welke gewassen ga je telen, 
wat gaat het opleveren voor de (bodem-) 
biodiversiteit, hoe doe je het de jaren erna. 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland”. 
 
 

 



Over alles moet worden nagedacht. Elders verbouwt 
men meer tuinbouw soortige gewassen. Wellicht moet 
er een variant voor ons gebied ontwikkeld worden. Ook 
kan het goed zijn om na te denken over vaste rijpaden. 
Deze veldmaatregel kan bijdragen aan minder chemie. 
De nagebootste kleinschaligheid kan winst opleveren 
voor de biodiversiteit. Dat zijn we op dit moment aan 
het monitoren. Duidelijk is dat het geen maatregel is die 
makkelijk navolgbaar is. Als deze maatregel veel oplevert 
voor de (bodem-)biodiversiteit, dan zou die misschien in 
het ANLb moeten komen.  
Derk Gesink nam ons mee in zijn denkproces t.a.v. het 
gebruik van chemie. Hij denkt veel na over hoe je kunt 
verbouwen en een goede opbrengst kunt houden als 
zeker 30% van de middelen eruit gaat. Dat de middelen 
meer doen dan dat we weten is voor hem duidelijk. Ook 
volgteelten worden bijvoorbeeld beïnvloed door eerder 
gebruikte middelen. Hij is dit jaar begonnen met het 
gebruik van de wiedeg in het zomergraan. Je moet gaan 
wiedeggen op het moment dat je nog geen onkruid ziet. 
Jan Pieter gaf de tip om dat moment te bepalen door 
ergens een glasplaat te leggen. Zie je daar het onkruid 
dan ben je op tijd voor de rest van het veld. Wiedeggen 
betekent meer werk. Met spuiten ben je in een half uur 
erdoor. Wiedeggen moet je een paar keer doen en het 
kost je minstens een dag. Hoe neem je dit mee in de 
ecoregeling? Het zou gecontroleerd kunnen worden 
a.d.h.v de tractordata. 
Jan Pieter hield een gloedvol betoog over veldbonen.  
Het is een heel aparte teelt, diep zaaien voor de winter 
door de loonwerker, niet bemesten, geen Stomp 
gebruiken, oogsten als het vochtig weer is. Het gewas 
past in een teelt van 1:6. Volgens Jan Pieter kunnen 
veldbonen in de toekomst belangrijk worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze geven veel energie en veel eiwit. Als de prijs van de 
ingevoerde eiwitproducten omhoog gaat dan ontstaat er 
een markt voor veldbonen. Het is belangrijk dat het 
veredelingsproces door gaat en dat er meer bekendheid 
komt voor de veldbonen.  
Hij had de kosten en de opbrengsten van graan en 
veldbonen op een rij gezet. En al met al is hij tevreden 
met de (verwachte) opbrengst. Het is goed navolgbaar 
en inpasbaar. Het oogstrisico zou via de ecoregeling 
afgedekt moeten worden. 
Volgens het door het FAC uitgewerkte puntensysteem 
valt spitten niet onder NKG. Na Martins betoog wordt 
duidelijk dat we dit nog eens daar onder de aandacht 
moeten brengen. 
Er stonden nog twee onderwerpen op het programma, 
het puntensysteem en ruige mest. En nog steeds was het 
gesprek levendig en betrokken. Terwijl het buiten 
bloedheet is werken wij door aan de aanbevelingen voor 
het Nationaal Strategisch Plan. Martin van de Berg geeft 
een uitleg over niet kerende grondbewerking (NKG).  
Hij neemt ons mee in zijn manier van grond bewerken en 
de machines, die daarbij horen. Zij zijn al jaren bezig om 
de organisch stof in de bovenlaag te houden. Hun 
ervaring is dat ze met hun nieuwe spitmachine de beste 
resultaten behalen. 
Jurjen Oosterhuis heeft ruige mest verwerkt. Zij werken 
al jaren samen met veehouders in de buurt. Daarmee is 
hij verzekerd van de aanvoer. Voor andere 
akkerbouwers wordt het in de toekomst een probleem 
om voldoende ruige mest te krijgen. Jurjen heeft ook 
een perceel vogelgraan (wintertarwe) liggen. Het liefst 
had hij NKG toegepast maar de grond was veel te nat. 
Daarmee geeft hij aan dat NKG niet als harde 
voorwaarde gesteld kan worden. 
Om 15.30 uur sluiten we de dag af. In het najaar praten 
we verder over de bodem. We hebben met de film en de 
foto’s toch een goed beeld gekregen van buiten. De 
inbreng van de deelnemers is van groot belang voor het 
verder werken aan de ecoregeling, beheer, maatwerk en 
gebiedsgerichte aanpak. 
Wat een fantastische dag!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

Gerben Stellingwerf en Monique Spierings hebben dit 
informatiebord geplaatst bij het perceel met Strokenteelt. 



Dit jaar zijn op 6 en 20 juni voor het eerst in de 
weidevogelclusters Hoeksmeer, Crangeweer, Oling en 
Holwierde gelijktijdig alarmtellingen uitgevoerd. In de 
grotere gebieden zijn 3 vrijwilligers op pad gegaan, in de 
kleinere heeft er eentje geteld. Bedoeling van de 
alarmtelling is om een indruk te krijgen van het 
broedsucces van de belangrijkste weidevogels grutto, 
tureluur, scholekster en kievit. Vogels die boven je 
blijven hangen tijdens de route door het veld hebben 
gezinnen met jongen maar hoeveel het er zijn weet je 
meestal niet. Ook over de leeftijd en of ze uitgevlogen 
zijn valt weinig te zeggen. Wel zijn er jongen gezien bij 
de verschillende plasdrassen, daar is beschutting en 
voldoende voedsel te vinden.  

De voorlopige inschatting is dat in het hele CMG gebied 
30 alarmerende grutto’s zijn geteld, van de andere 
vogels is het nog niet bekend. Het beeld wisselde per 
cluster, in het Hoeksmeer en Natuurmonumenten 
gebied zijn meer vogels de lucht in gegaan dan in Oling 
en Holwierde. Rond 1 juli was er in Crangeweer nog 
alarm van een grutto met 4 vliegvlugge jongen. Tijdens 
de tellingen zijn ook groepen van 30 grutto’s en 20 
tureluurs gezien. Mogelijk waren dat vogels die zich al  
verzameld hadden voor de terugtocht naar het Zuiden 
en waarvan de jongen verdwenen of uitgevlogen waren. 
Op het land van Bas van der Burg, waar wel geteld is 
maar dit jaar geen beheer was, waren in juni opvallend 
veel weidevogels in alarm. De gegevens van de tellingen 
zijn ingevoerd in het Sovon programma Avimap en 
worden de komende tijd uitgewerkt.  
 
Het aantal broedparen met een gezin dat geteld is geeft 
een inschatting over het broedsucces in het gebied en 
hierdoor ontstaat een beeld over het succes van het 
gevoerde beheer.  

Henk van der Molen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarmtelling 2020 
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Dit weidevogel broedseizoen is er met 
een drone gezocht naar nesten. Weer 
een stap naar veilig en bewust 
monitoren met een minimum aan 
verstoring en zonder geursporen 
achter te laten. En een grote trefkans. 
De drone spoort naast nesten 
bijvoorbeeld ook kleine objecten als 
muizen op, signaleert temperatuur-
verschil uit drainagebuizen en 
slootwater. De camera is zo top dat je 
de eieren in een nest kunt tellen met 
de drone vanaf ongeveer 15m hoogte. 
 
Het was nog even de vraag of de drone op tijd geleverd 
zou worden in verband met onderdelen die uit China 
moesten komen, dat op dat moment op slot zat. 
Gelukkig is dat goed gekomen en met een minimale 
cursus, in verband met Corona, zijn de dronepiloten aan 
de slag gegaan in de weidevogelgebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En wij zijn erg blij met de ervaring en 
kennis die zij al reeds hadden, voordat 
ze voor het Collectief gingen vliegen 
met de drone. 
 
Er is een eerste avondvlucht uitgevoerd 
en ook dat verliep succesvol met 
enkele gesignaleerde nesten. Als er 
maar voldoende warmteverschil is 
tussen omgevingstemperatuur en nest, 
dan signaleert de drone de nesten. Dus 
het moet geen zwoele avond zijn. We 
gaan hier verder meer ervaring mee 

opdoen en kijken of we zo op termijn de vliegcapaciteit 
kunnen verhogen.  
 
Ondanks dat we bij het vliegen met de drone tegen 
kleine opstartproblemen aanliepen kunnen we toch 
terugkijken op een succesvolle monitoring met de drone. 
Het monitoren met de drone is een vaardigheid, waarbij 
men al doende leert. En ook de software zal 
doorontwikkeld worden. Wij zien dan ook de monitoring 
van de weidevogelgebieden volgend jaar vol vertrouwen 
tegemoet. In de komende maanden zullen wij de drone 
gaan inzetten in de akkervogelgebieden, voor de 
bescherming van wild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monitoring met de drone 

Foto: Joes Boerma Foto: Joes Boerma 



AGENDA Q3 
 

Vragen of opmerkingen, bel of mail naar: 
info@collectiefmiddengroningen.nl 

06-23064596 (Isabel) 
Bezoek ons op: 

www.collectiefmiddengroningen.nl 
 

Wilt u niet langer onze kwartaalbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden via 
isabelweinbeck@collectiefmiddengroningen.nl 

Wat?: Midzomerbijeenkomst BBQ  

Waar?:  Schildwolde  

Voor wie?: Vrijwilligers en beheerders 

Wat?: Najaarsbijeenkomst  

Waar?: Rolde  

Voor wie?: Akkervogelvrijwilligers 

Wat?: Presentatie weidevogelmonitoring 

Waar?: nnb  

Voor wie?: Alle weidevogelbeheerders en  

-vrijwilligers 

 

Tot op heden heeft het CMG de richtlijnen van het RIVM gevolgd als het gaat om bijeenkomsten, maar ook bij monitoring en 
schouw. We hebben om die reden bijeenkomsten afgelast en contact (in gesloten ruimten) vermeden. Inmiddels zijn er 
aanpassingen geweest in de noodzakelijke maatregelen rondom corona. Het CMG blijft hierin de aangepaste richtlijnen van het 
RIVM volgen en naleven. Nu er weer mogelijkheden zijn voor het houden van bijeenkomsten voor een groep mensen, willen we 
graag de volgende hoofdpunten kenbaar maken. 

Bijeenkomsten zijn toegankelijk voor genodigden en kunnen bezocht worden na aanmelding via de mail en/of schriftelijk. Bij 
opgave dient u rekening te houden met uw gezondheid en of u enige verschijnselen vertoont van verkoudheid of koorts. Bij 
aanmelding wordt u hier ook op gewezen. Bij aankomst op de bijeenkomst zal u de vraag gesteld worden of u kunt onderschrijven 
dat u geen verschijnselen heeft van verkoudheid of koorts, iets wat op dat moment ook geldt voor eventuele huisgenoten. 

Daarnaast dient u te weten dat uw gegevens van deelname aan een bijeenkomst korte tijd bewaard zullen worden om in geval van 
een onverhoopte besmetting, gegevens paraat te hebben voor het eventueel noodzakelijke contactonderzoek. 

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via info@collectiefmiddengroningen.nl 

 

  

 

Wat?: Algemene Ledenvergadering van het 

Collectief Midden Groningen  

(aanvang 20.00 uur) 

Waar?: De locatie is afhankelijk van het 

aantal deelnemers 

Voor wie?: Genodigden 

Belangrijk!: Als u de vergadering wilt 

bijwonen, geef dat dan vóór maandag  

20 juli a.s. door via het beantwoorden van 

de mail met de uitnodiging! 
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