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Samen maar toch op afstand… 
 
Een gezellige barbecue die toch maar werd afgezegd, 
bijeenkomsten die niet doorgingen en een 
monitoringsbijeenkomst die online werd gehouden. 
Maatregelen die wij hebben moeten nemen uit 
voorzorg, maar die wij zeker ook hebben betreurd. We 
zitten momenteel midden in de tweede golf van het 
Coronavirus en helaas blijft dit keer ook het noorden 
niet gespaard. En hoewel de maatregelen niet zo 
drastisch zijn als ze in het begin van het jaar waren, 
moeten we wel waakzaam en voorzichtig blijven. Wij zijn 
dankbaar voor iedereen die zich, ondanks alle 
beperkingen in het huidige beheerjaar, heeft ingezet en 
nog steeds inzet voor het Agrarisch Natuurbeheer. 
 
Het weidevogelseizoen is inmiddels ten einde en tijdens 
de monitoringsbijeenkomst zijn de resultaten besproken. 
Ondanks de goede inspanningen blijven de resultaten 
aan de matige kant. Opvallend was wel dat ondanks dat 
de grutto niet is teruggekeerd in Oling, andere soorten 
weidevogels wel hebben geprofiteerd van de extra 
maatregelen. Helaas blijven we in het Agrarisch 
Natuurbeheer ook afhankelijk van externe factoren zoals 
het klimaat en blijft de predatie nog steeds een grote 
druk uitoefenen op de weidevogels.  
 
In de akkervogelgebieden worden de voorbereidingen 
getroffen voor de wintertellingen. Er zijn dit jaar 
meerdere pogingen gedaan om de kwartelkoning te 
vinden in ons gebied, maar deze heeft zich helaas niet 
laten horen. 
 
De ALV, die dit jaar tijdelijk werd opgeschoven, is op 23 
september gehouden in Roodeschool. Hierbij is de taak 
van secretaris officieel overgedragen van Jan Rietema 
naar Aniëla Sirks. Verderop in deze kwartaalbrief kunt u 
meer lezen over de ALV en het afscheid van Jan Rietema.  
 
Daarnaast heeft het Collectief Midden Groningen vanaf 
1 oktober 2020 een eigen kantoorruimte! Helaas geen 
feestelijke opening, maar wel een kennismaking met ons 
nieuwe kantoor in deze kwartaalbrief. 
 
In de komende tijd zullen wij de plannen maken voor het 
nieuwe beheerjaar. Het zal nog even afwachten zijn wat 
de gevolgen zijn van Corona voor onze planning en 
afspraken. 
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Afscheid, 
 
Na 6 jaar is het moment van afscheid als 
secretaris aangebroken. Dit was gepland op 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 
maart 2020, maar door het Coronavirus is 
deze ALV verschoven naar 23 september 
2020. Mijn opvolger is Aniëla Sirks. Zij is door 
onze Agrarische Natuurverenigingen 
voorgedragen en door de Algemene 
Ledenvergadering  van 23 september 2020 
benoemd. Onze inwerkperiode heeft door de 
Corona crisis langer geduurd dan gepland. Ik 
heb haar in die tijd leren kennen als een 
voortreffelijk secretaris. Ik feliciteer het CMG 
met de nieuwe secretaris! 
 
Op 5 november 2014 ben ik in het ad interim 
bestuur van het CMG aangetreden. Op 13 
november 2014 is het Collectief Midden Groningen formeel 
opgericht met de ondertekening van de statuten van alle 
drie Groningse collectieven in Het Geweide Hof te 
Garmerwolde. 
 
Vanaf dat moment zijn we begonnen met de opstart van de 
uitvoering van het ANLB, de subsidieregeling van de 
provincie voor agrarisch natuurbeheer. Dit is de opvolger 
van de SNL die door de provincie werd uitgevoerd, en 
waarbij in de uitvoering de ANV’s (de agrarische 
natuurverengingen Wierde en Dijk, Meervogel, Ons belang 
en Slochteren) een grote rol hadden. 
Met de komst van de collectieven is de uitvoering van de 
vernieuwde subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer 
geheel overgedragen aan de collectieven, de agrariërs. De 
ANV’s raakten hierdoor veel (betaald) werk kwijt. Dat is een 
enorme verandering voor de ANV’s geweest, waar we 
samen een weg in hebben gezocht. 
 
De start hebben we gemaakt op basis van een mondelinge 
toezegging van subsidie van de provincie. In de afgelopen 
zes jaar hebben we veel kunnen doen met een hecht team 
van bestuurders en medewerkers in samenwerking met 
meelevende ondersteuning van de ANV’s, een positief 
kritische ALV en vooral ook enthousiaste leden. 

We hebben samen met de collectieven ANOG en CGW veel 
protocollen en processen ontwikkeld op het gebied van 
monitoring, schouw, sancties en geschillencommissie. We 
hebben een goede relatie met de provincie, de 
subsidieverstrekker, opgebouwd. En we worden veel 
uitgenodigd om projecten (mee) uit te voeren. 
 
Waar staan we nu? 
 
We hebben een uitvoeringsorganisatie van 5 medewerkers 
(parttimers), vanaf 1 oktober hebben we een eigen 
kantoor, we zijn gecertificeerd, we hebben een omzet van 
1,4 miljoen euro uit het ANLB en uit projecten, we hebben 
meer dan 120 leden, ……..Ik heb daaraan mogen 
meewerken als lid van het bestuurdersteam. Dat was mooi 
om te doen! 

 
Prachtig allemaal, maar waar het 
echt om gaat is de natuur in het 
agrarisch gebied. En het gaat niet 
goed met de natuur in het 
agrarisch gebied. We hebben 
ongeveer 800 ha onder 
beheercontracten liggen. Dat is 
nauwelijks 2% cultuurgrond van 
ons werkgebied. We hebben 
meer dan 200 km randen onder 
contract. Dat is minder dan één 
procent van wat aan randen 
beschikbaar is. We tellen de 
kievieten, maar die zouden 
ontelbaar moeten zijn. We 
weten precies in welk veldje 
wintervoedsel de gorzen zitten, 
maar ze zouden overal moeten 

zijn. 
We hebben als maatschappij vele decennia aangekoerst op 
“meer, meer” en “goedkoper, goedkoper”. We hebben het 
platteland ervoor opnieuw ingedeeld en drooggelegd, niet 
in een organische groei maar met shovel, kraan en 
bulldozer.  
Nu begint het tij te keren. We worden ons meer bewust 
van wat er gebeurt, we worden ons meer bewust dat het 
anders moet; Dat de natuur geen probleem is, maar dat je 
“samen op moet werken” met de natuur. 
Onze leden zijn heel bewust bezig om hun 
bedrijfsprocessen aan te passen/in te passen aan 
natuurlijke omstandigheden.   
We boeken samen successen: ca 800 ha wordt aangepast 
beheerd, het aantal plasdrassen neemt toe, we hebben ca 
200 km kruidenranden onder contract, er is groeiende 
belangstelling voor botanisch beheer,  strokenteelt wordt 
toegepast, er is groeiende aandacht voor de 
bodemkwaliteit en voor het bodemleven.  
Wat eerder werd afgedaan als “wat een onzin, hier kun je 
toch niet van eten” krijgt nu serieus aandacht en de 
voorlopers worden schoorvoetend gevolgd.     
Ik ben er trots op dat wij als CMG met onze leden een 
steentje bijdragen aan deze verandering. 
 
Als afscheidscadeau heb ik de boom op de foto gekregen. 
Een Groninger Kroon. Het geven en het planten van een 
boom is een teken van hoop voor de toekomst. 
Ik hoop dat onze leden 
zich enthousiast blijven 
inzetten voor de natuur 
in het agrarisch gebied, 
en de natuur als 
bondgenoot zien. En ik 
wens dat het CMG 
hierin een stuwende rol 
blijft vervullen.   
 
Bedankt! 
Jan Rietema.  
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Het nieuwe kantoor van CMG 
 

Welkom aan de Hoofdweg 88F in Slochteren. Wij zijn erg blij met 
de ruimte die wij hebben kunnen huren van HW88! Naast de 
algemene kantoortaken is hier ruimte voor vergaderingen en 
bijeenkomsten. Bezoeken kan op afspraak.  

 
De vergaderzaal 

Algemene ruimte 
De officiële sleuteloverdracht van 

 Susanne Wimmenhove (HW88) naar Ria Boven (CMG) 

Vergaderzaal 
 

Werkruimte 

Foto’s: Isabel Weinbeck 

 



Portret van Fré en 
dochter Annegré Smits  
 
Zandeweer en Den Andel 
Maandag 7 september 
hebben Wim en ik 
afgesproken in Zandeweer, 
op het akkerbouwbedrijf van Fré Smits. Ik was wat later en 
Wim staat in de schuur gezellig met vader en dochter te 
keuvelen. Fré stelt voor om eerst naar de boerderij in Den 
Andel te gaan, daar ligt de vogelakker. Annegré aarzelt om 
haar overal uit te trekken voor de rit naar Den Andel maar 
kleedt zich toch om. Annegré is 20 jaar oud en zit op de 
Hogere Landbouwschool in Dronten en studeert agrarisch 
ondernemerschap tuin- en akkerbouw. Ze moet om kwart 
over 11 terug zijn, want dan is er een online afspraak op 
school. Fré: "het akkerbouwbedrijf is verdeeld over 2 
boerderijen, 1 in Zandeweer en 1 in Den Andel, samen 72 
hectare. We verbouwen suikerbieten, wintergraan en luzerne 
als extensief gewas op de vogelakker. Ik ben soms nog voor 
een loonbedrijf aan het werk en regel als taxateur WA en 
hagelschades. Mijn vrouw werkt als assistent accountant bij 
kantoor Vreugdenhil en heeft daarnaast ook nog een boerderij 
van 47 hectare, die staat in Westeremden, het zijn gescheiden 
maatschappen. Toen dochter Annegré enige tijd geleden 
vertelde dat ze het bedrijf op termijn wel wil overnemen was 
ik daar erg blij mee." 

Emigreren 
"Toen ik in 1981 van school 
kwam wilde ik naar het 
buitenland emigreren. Ik ben 
toen voor een jaar in Brazilië 
geweest om landbouwervaring 
op te doen en om te kijken of ik 
in dat magnifieke land boer kon 
worden. Eenmaal terug ging ik via 
bedrijfsverzorging aan de slag, 
met het plan terug te keren. Toen 
mijn vader vertelde dat de 
boerderij in Den Andel kon 

worden gekocht, besloot ik hier te blijven." 
19 hectare vogelakker  
Het is ongeveer een half uur rijden van Zandeweer naar Den 
Andel. Direct aan het erf ligt een mooie vogelakker van 19 
hectare. De akker bestaat uit een afwisseling van kruidenrijke 
randen en grote stroken luzerne die 3 keer per jaar gemaaid 
worden en waarbij het maaisel wordt afgevoerd naar de 
grasdrogerij. "De stroken worden om de 3 jaar gewisseld, 
sommige boeren wisselen ook van plek, maar wij kiezen 
ervoor om dat niet te doen. De reden is dat het nu mooi tegen 
de klutenplas bij de Waddendijk aanligt waar het altijd rustig 
is. Toen ik 4 jaar geleden bij laaghangende mist aan het 
maaien was zag ik ineens een moeder ree met 3 jongen, dat 
was zo’n mooi beeld. Sowieso zien we hier altijd veel reeën en 
hazen, samen met de bruine kiekendief en torenvalk. Twee 
jaar geleden heeft er een koningskwartel gebroed, dat was 
heel bijzonder. De insteek van de vogelakker was destijds om 
de veldleeuwerik meer broedgelegenheid te geven. Toen we 
begonnen hadden we hier veel akkervogels zitten, nu is dat 
wat minder. Door het hoge gewas in de stroken heeft de 
veldleeuwerik minder gelegenheid om te broeden, die houdt 
van korte vegetatie." Terwijl Fré hierover vertelt vliegt er een 
groepje veldleeuweriken over.  
 

Samenwerking 
Vader Smits heeft een maatschap met beide dochters, 
Trudy en Annegré. Ze zijn over de samenwerking best 
tevreden. Toch vindt Fré het nog wel moeilijk om zaken 
uit handen te geven. "Er zijn wel eens verschillen van 
inzicht over het telen van de gewassen en over de 
aanpak, maar we vullen elkaar ook goed aan en kunnen 

het heel goed met elkaar vinden. Annegré heeft op digitaal 
gebied veel meer in huis. Als ondernemer en akkerbouwer 
komt er veel op je af, we kampen met lage prijzen voor de 
boer. De tarweprijs wordt bepaald op de wereldmarkt en is 
tegenwoordig 18 à 19 cent per kilo. Dat is nog hetzelfde als 30 
jaar geleden en dat heeft volgens mij te maken met het feit 
dat het voedsel goedkoop moet blijven voor de consument." 
Veldcommissie 
Fré zit met 4 andere boeren in de commissie veldwerk van het 
Collectief. "Deze komt 4 keer per jaar bij elkaar, onze rol is 
adviserend en controlerend op het akker- en 
weidevogelbeheer vanuit agrarisch oogpunt, bijvoorbeeld 
advies over zaaizaad en gebiedsplanning. Ik mis nu wel eens 
de werkwijze van Wierde en Dijk, de lijnen waren daar kort en 
dat werkte heel plezierig."     
Hobby’s 
"Een oude hobby van mij was het restaureren van meubels en 
houtsnijden. Ook reizen is favoriet, ik ben meerdere keren in 
Amerika, Canada en Roemenië geweest en vorig jaar heb ik 
samen met Trudy Zuid-Afrika bezocht.” Fré laat een spiegel 
zien met een prachtige lijst. "Daar zitten heel veel uren in, je 
moet er wel de rust en aandacht voor hebben om dat te 
kunnen maken en dat lukt nu niet meer. Ik heb het niet van 
een vreemde, mijn opa had dezelfde liefhebberij. En ook het 
boeren niet, ik heb heel veel neven en nichten en bijna 
allemaal wonen ze op een boerderij, in Nederland maar ook 
daarbuiten."   
Omschakelen 
"Ik zie mij geen omschakeling naar biologische landbouw 
maken. Toen ik in 1998 begon met het agrarisch natuurbeheer 
in de vorm van randen voor akkervogels, was het voornamelijk 
een financieel plaatje, nu komt het belang van de natuur meer 
opzetten en daar ben ik het wel mee eens. Maar ik wil wel 
gewoon gewassen blijven telen en dan ontkom je niet aan het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen." Volgens Annegré 
is haar vader een boer in hart en nieren en dat wil hij graag 
blijven of zoals hij zelf zegt: "ik ben boer en geen 
parkwachter." 
 

-Henk van der Molen- 
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Algemene ledenvergadering 
2020 coronaproof 
 
Een half jaar nadat de Algemene 
Ledenvergadering 2020 is uitgesteld, 
vanwege de corona pandemie, kon deze 
vergadering alsnog worden gehouden. Op 
23 september was het bestuur en een 
aantal leden bijeengekomen in Hotel 
Ekamper, Roodeschool. ‘De zaal is vol’ was 
de nuchtere constatering van de voorzitter 
Wouter Schep. De realiteit is, dat overheidsmaatregelen 
voorschrijven om ons van te voren aan te melden en de zaal 
passend volgens de 1,5 meter norm is ingericht.  
 
 

Loopkevers en 
potvallen 
 
Binnen de pilot Akkerbelt hebben we 
een aantal veldmaatregelen 
neergelegd in de hoop dat die wat 
opleveren voor de bodem, de 
biodiversiteit en het water. Meten is weten. Dus hebben we 
bij 2 boeren in 3 of 4 gewassen potvallen geplaatst. 
 
Potvallen zijn satébekers, die in een gat in de grond geplaatst 
worden. In de beker komt een beetje water met reukloze 
zeepoplossing en de grond wordt goed aangesloten op de 
rand. Bij elke potval een stok, anders vind je ze nooit terug. Na 
een week ben ik de potvallen gaan legen. De inhoud van de 
vallen kwam in medicijnpotjes met een bio-ethanoloplossing. 
En dat hebben we drie keer gedaan.     
 
Thuis aan de keukentafel zijn de loopkevers en alle andere 
kleine diertjes gedetermineerd m.b.v. de PowerPoint van de 
Rijksuniversiteit Groningen en met hulp van de app van 
Waarneming.nl (obsedentify). Dat hebben we allemaal in een 
Excel-bestand gezet. 
 
Maar dan, wat weet je dan? 
Eerste ronde: 
(Duurzame -) pootaardappelen  17  loopkevers 
Wintertarwe     37  loopkevers 
Bieten      5    loopkevers 
Akkerrand     17  loopkevers 
In het gewas wat er het langste op staat en de grootste 
grondbedekking heeft, tel ik de meeste loopkevers. En ook de 
grootste diversiteit aan kevers. 
 
Tweede ronde 
(Duurzame -) pootaardappelen  29 loopkevers 
Wintertarwe     33 loopkevers 
Bieten      61  loopkevers 
Akkerrand     215  loopkevers 
Opvallende toename van loopkevers in aantal en diversiteit in 
de akkerrand. Bij bieten en aardappelen nemen de aantallen 
ook toe als het gewas de grond meer bedekt.  
 
 
 
 
 
 

Het bezoek van Alex Datema, voorzitter 
van BoerenNatuur Landelijk, kon in deze 
omstandigheden helaas niet doorgaan. 
Gelukkig konden we in dit bijzondere 
jaar wel de financiën 2019 afronden: de  
jaarrekening 2019, de contributie en 
vergoedingen 2020 en de begroting 2020 
zijn in deze ledenvergadering 
vastgesteld. 
Jan Rietema was in maart 2020 
aftredend als bestuurslid. Kandidaat 
secretaris Aniëla Sirks heeft na een extra 

lange inwerkperiode het stokje van Jan Rietema nu officieel 
overgenomen. Zie het uitgebreide verslag op onze website: 
www.collectiefmiddengroningen.nl 

Derde ronde: 
Wintertarwe     191  loopkevers 
Bieten      93   loopkevers 
Akkerrand     108  loopkevers 
De aantallen en de diversiteit in de akkerrand neemt niet 
verder toe, loopt zelfs terug. In pootaardappelen zitten weinig 
loopkevers in vergelijking met de andere gewassen. Opvallend 
is de toename in de wintertarwe en ook bij de bieten nemen 
de aantallen toe. 
Verschil tussen klei en zand. Bij de eerste twee tellingen lagen 
de aantallen loopkevers op de klei lager dan op het zand. De 
derde telling is dat omgekeerd. Een mogelijke verklaring kan 
zijn dat de gewassen op het zand wat voor lagen in 
ontwikkeling. 
 
En ook bovenstaande roept dan weer vragen op. Om de 
gegevens te kunnen interpreteren hebben we meer informatie 
nodig van de boeren over onder andere de bewerking van de 
grond, het gebruik van meststof en de voorteelt.   
 
We zijn dus nog niet klaar. Als we meer weten dan laat ik dat 
graag weer horen.      - Monique Spierings - 
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Weide en Water 
 

In 2020 is Collectief Midden Groningen 
gestart met een tweetal studiegroepen 
Weide & Water binnen het werkgebied 
van Noorderzijlvest. Dit project komt 
voort vanuit het programma Gouden 
Gronden (www.noorderzijlvest.nl ).  
 
Doel is het graslandbeheer te 
optimaliseren ten behoeve van 
landbouw en het watersysteem. Een 
nieuwe omgang met grasland is nodig, 
omdat klimaatverandering en de Kader 
Richtlijn Water (KRW) eisen stellen aan toekomstig 
waterbeheer en landgebruik. In de bijeenkomsten vormt de 
kennisuitwisseling de basis. In de bijeenkomst van augustus 
stond de bodem centraal met als spreker Pieter Struyk van het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grauwe Gors 
 

Latijnse naam: Emberiza calandra. 
Synoniem: Miliaria calandra 
Familie: Gorzen 
Status: Ernstig bedreigd op de Rode 

Lijst van Nederlandse broedvogels.  
 

De grauwe gors komt voor in open 
akkergebieden, met variatie in de 
structuur van de vegetatie. De aantallen 
zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen met voornaamste 
oorzaken; de intensieve landbouw en het verdwijnen van het 
onkruidzaad dat als voedsel dient. Daarnaast heeft de grauwe 
gors veel insecten nodig voor het grootbrengen van zijn 
jongen. In Nederland broeden nog maar enkele paartjes (1-2) 
en zien wij hem nog wel als overwinteraar of doortrekker. De 
soort broedt in Zuid- en Centraal Europa, Noord Afrika en Azië. 

Louis Bolk Instituut. Een optimale 
bodembenutting draagt bij aan het rendement 
van je grasland. De theorie van bodemsignalen 
werd besproken. Wat kan je zeggen over de 
bodemkwaliteit als je kijkt naar de beworteling, 
het bodemleven, de waterhuishouding en 
structuur? Daarna gingen we het land in, waar 
profielkuilen gegraven waren in oud en nieuw 
grasland. We zagen een mooie beworteling, en 
daardoor kunnen fosfaat, water en andere 
elementen goed worden benut. We zagen een 
pendelaar, een type rode worm die zorgt voor de 
waterinfiltratie. De aanvoer van organische stof 
komt vooral van beworteling en niet zozeer van 

mest. Het soort gras maakt dan toch weer uit, en oud grasland 
scoort weer goed op bodemstructuur. Klavers en kruiden in 
het land passen heel goed in tijdelijk grasland (in combinatie 
met akkerbouw).  
 

- Janny Kooistra – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin mei tot half juli leggen ze eieren (4-5 
eieren). Ze bouwen hun nest van gras op of 
net boven de grond. Een vervolgbroedsel 
komt ook voor. De broedduur is 11-13 
dagen en de jongen blijven 9-12 dagen in 
het nest. De jongen worden tot 26 dagen 
verzorgd. Het vrouwtje verzorgt het nest 
en de jongen. Pas als de jongen ouder zijn 
helpt het mannetje mee om te voeden. De 
mannetjes zijn territoriaal en polygyn (tot 
maximaal 3 vrouwtjes). 

 

 

Wist je dat? 

• Een grauwe gors in het veld op een zeer grote 
leeuwerik lijkt? 

• Mannetjes en vrouwtjes hetzelfde verenkleed 
hebben, maar dat mannetjes 20% groter zijn? 

 
Bron: www.vogelbescherming.nl 

  

VOGELKENNIS 
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Veldexcursie DAW project 

‘Meer kennis, minder middel’ 
 

Op 3 juli was er een veldexcursie voor de deelnemers van het 
DAW project ‘Meer kennis, minder middel’. De aanvang was in 
het MKC in Siddeburen. Gerard Willemsen van ANV Groen 
Salland vertelde hoe zij omgaan met bufferstroken; wanneer 
zaaien, hoe voorkom je onkruid? Dit leverde mooie discussies 
op en hierdoor merk je dat iedere bodem, maar ook tijdstip 
van het jaar (droge en natte perioden) een eigen bewerking 
vragen. De gezamenlijke conclusie was wel dat een 
bufferstrook net zoveel aandacht behoeft als een gangbaar 
gewas en dat deze ook zo moet worden behandeld. Er werden 
verschillende mengsels besproken. Het Collectief Midden 
Groningen maakt gebruik van een mengsel van Ten Have 
Seeds. Zij waren aanwezig om te kijken naar de bufferstroken 
en vragen te beantwoorden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Excursie GLB pilot Hoe?Zo! 
 

Deelnemers van het project Hoe?Zo! hebben in 
juli een tweetal excursies kunnen bijwonen. Eén 
bijeenkomst vond plaats rond Eppenhuizen en 
de andere veldbijeenkomst was in de Emmapolder. Er 
werden diverse akkerranden bekeken, zowel de 
bloemrijke als de gras-kruidenranden. Ook de toepassing 
van Sabbatical – geen oogstgewas maar een 
groenbemestersmix als hoofdgewas, was op diverse 
percelen te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit het MKC vertrokken we richting de bufferstroken. We 
begonnen bij de strook van Simon Wieringa, hij heeft de 
strook ingezaaid met het Lipstadt mengsel van het project 
Akkerbelt. Daarna reden we naar een grasrand van Jan Pieter 
van Tilburg, een oudere bufferstrook van Henk de Haan en 
eindigden we met een bufferstrook van Jan Pieter van Tilburg. 
Opvallend was het verschillende uiterlijk van de stroken in 
verband met de bloemen die vooral het eerste jaar bloeien en 
de bloemen die vanaf het tweede jaar pas zichtbaar zijn. Ook 
waren er vallen uitgezet om te kijken welke insecten er in de 
bufferstroken voorkomen. Als de maatregelen het toelaten 
zullen wij de resultaten tijdens een bijeenkomst aan het einde 
van dit jaar bekijken. 

- Isabel Weinbeck - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er was veel variëteit in de groei en bloei van deze 
gewassen, wat te maken heeft met voorbereiding, 
zaaimoment, vocht en natuurlijk het zaadmengsel. 
Louw Hoekstra van Hoogland was als teeltbegeleider 
aanwezig. Meer informatie over dit project is te lezen 

op www.noardlikefryskewalden.nl 
 
- Janny Kooistra -  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto’s: Isabel Weinbeck 

 

Foto: Janny Kooistra 

 

http://www.noardlikefryskewalden.nl/wp-content/uploads/2020/09/GLB_artikel_Boeren-experimenteren-met-maatregelen-voor-meer-natuurwaarde_versie_01092020.pdf


AGENDA Q4 
 

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 

Voor het DAW project 
‘Schoon erf, schoon water’, 
zijn wij nog op zoek naar 
melkveehouders en 
akkerbouwers die mee willen 
doen!  
Op 13 november vindt er een 
startbijeenkomst 
Melkveehouderij plaats in 
Niekerk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u nieuwsgierig geworden naar dit project 
of wilt u hier graag aan deelnemen? Kijk dan 
op de website: 
schoonerfschoonwater.nl 
Of klik op de onderstaande link voor een 
informatiefilm over het project: 
Project LTO Noord Schoon Erf Schoon Water 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er staan momenteel geen activiteiten gepland.  
 
Mochten er in de komende tijd toch activiteiten worden ingepland dan 
wordt u daar per e-mail van op de hoogte gebracht. 
 
Sinds kort zijn wij ook actief op Facebook! Wij zullen hier informatie en 
nieuws plaatsen over onder andere onze projecten en activiteiten.  
Deze informatie is ook te vinden op onze website: 
www.collectiefmiddengroningen.nl 
 
Voor onze Facebookpagina klik op deze link! 
 
 

 
 

Bijen in de bufferstrook 
 

Bij de bufferstrook van Gert Jan Oosterhuis staan deze 
bijenkasten. Ze zijn van zijn buurman, en imker, Langereis. Wij 
zijn natuurlijk erg nieuwsgierig hoe deze ‘bufferstrook honing’ 
zal smaken…. 

Foto’s: Gert Jan Oosterhuis 

Foto: Isabel Weinbeck 

 

mailto:info@collectiefmiddengroningen.nl
http://www.schoonerfschoonwater.nl/
https://projectenltonoord.nl/voordelen-schoon-erf-schoon-water/
http://www.collectiefmiddengroningen.nl/
https://www.facebook.com/Collectief-Midden-Groningen-109719957515530/?view_public_for=109719957515530

