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      Kwartaalbrief 
      Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden-Groningen 

We kijken vooruit! 
 
We beginnen het jaar 2021 in een lockdown. Het positieve nieuws is dat het inenten is gestart, waardoor het 
normale leven dichterbij lijkt te komen. Voorlopig zitten we helaas nog vast aan de verschillende maatregelen 
en kunnen bijeenkomsten zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst niet plaatsvinden. Wij betreuren dit zeer en leven 
mee met de beheerders, vrijwilligers en betrokken partners die, op welke manier dan ook, zijn getroffen door 
Corona. Wij willen graag vooruit kijken en hopen dat het jaar 2021 ons nieuwe en goede kansen biedt in het 
weide- en akkervogelbeheer.  
 
Het huidige agrarisch natuurbeheer loopt tot en met 2021. Inmiddels hebben we bericht van de provincie 
gehad dat het agrarisch natuurbeheer in elk geval wordt voortgezet tot en met 2025. Dat is zeer goed nieuws 
voor de biodiversiteit en de vogels in het bijzonder. Ook is het een bevestiging voor alle vrijwilligers en 
beheerders dat onze inzet er toe doet! 
 
Afgelopen jaar hebben wij veel evenementen moeten afzeggen, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de 
vogelcursussen en de jaarlijkse barbecue. Wij hebben deze activiteiten opnieuw op de planning gezet en 
hopen dat deze dit jaar wel kunnen plaatsvinden.  
 
De NPI 1 aanvraag is inmiddels afgerond en de tweede aanvraag is goed gekeurd. Dit betekent dat wij in 2021 
opnieuw aan de slag kunnen gaan met het optimaliseren en verbeteren van ons natuurbeheer. Meer over 
deze ontwikkelingen en de NPI 1 & 2 kunt u lezen in deze kwartaalbrief. 
 
De website van het Collectief is vernieuwd! Hierop is ook de gisviewer met de monitoringsgegevens te vinden. 
Klik op de link voor de monitoringsgegevens collectiefmiddengroningen.nl. 
 
Namen het bestuur en het team Collectief Midden Groningen een mooi en succesvol 2021 toegewenst! 

Foto: Wim Hartman 

 

Foto: Wim Hartman 

 



Het Collectief en beheerders maken werk 
van het optimaliseren van het beheer. 
 
We gaan, dankzij subsidie uit de NPI-aanvraag, aan de slag met 
de aanleg van kruidenrijk grasland, van plasdras, struweel, 
informatie- en waarschuwingsborden, afrastering en een 
nieuw beheerpakket. Kortom, er zijn mooie plannen voor het 
beheer 2021. 
 
Optimalisering en aanleg van plasdrassen 
De mestwetgeving verbiedt het bewerken van grasland na 
september. We hebben bij de overheid aangedrongen op een 
ontheffing, maar bij het schrijven van dit artikel nog zonder 
succes. Helaas kunnen daardoor enkele bestaande plas 
drassen niet tijdig geoptimaliseerd worden. Ook de vier 
nieuwe plasdrassen, die we hadden willen aanleggen voor het 
seizoen 2021, hebben hierdoor een tegenslag. Het aanbod van 
plasdraslocaties heeft een functie voor vogels gedurende de 
seizoenen. Voor het broedseizoen, in het vroege voorjaar, 
clusteren hier de vogels om te foerageren en te baltsen. Vaak 
kiezen ze hun broedlocatie dichtbij een plasdras. De kuikens 
profiteren dan van het gevarieerde insectenaanbod en de 
open vegetatiestructuur rondom een plasdras. Weidevogels 
verkiezen drassige percelen, omdat vernatting van de grond 
ertoe leidt dat wormen hoger in de bodem zitten en daardoor 
makkelijker te bereiken zijn voor vogels. Tijdens of na de 
broedperiode begint de rui wat de vogels veel energie kost. Zij 
willen voor de trek opvetten rondom een plasdras om de 
trekperiode aan te kunnen. Helaas zullen de nieuwe 
plasdrassen moeten wachten tot najaar 2021. Net als de 
aanleg van nieuw kruidenrijk en dus voedselrijk grasland voor 
kuikens. Dat is enorm balen. Het kruidenrijk grasland is vooral 
van belang in de broed- en kuikenperiode. Tegen de tijd dat de 
kuikens uitkomen is het kruidenrijke gras hoog maar open. De 
gevarieerde, meer pollige, structuur die kruidenrijk grasland 
met zich meebrengt is voor de kuikens van belang om in te 
foerageren. De kuikens zijn vooral afhankelijk van het 
insectenaanbod. Ook het aanbod van grote prooien en het 
succes waarmee de kuikens deze prooien weten te 
bemachtigen wordt positief beïnvloed door de 
vegetatiestructuur. Het kruidenrijk grasland vervult een 
functie om in te vluchten in geval een predator het gebied 
bezoekt en zorgt voor energiebesparing, omdat te dicht 
eentonig gewas te veel energie kost voor de kuikens  
om door te komen. Kruidenrijk grasland is daarom  
cruciaal voor kuikenoverleving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investering in de akkervogelgebieden 
Het Collectief plant circa 1,2 ha van 1200 stuks struweel aan in 
de gebieden Slochteren, Ten Boer en Noordkust. Het gaat 
hierbij om: Crataegus Monogyna (meidoorn) 100-120 cm 
Prunus Spinosa (sleedoorn) 60-80 cm Rosa Canina (hondsroos) 
100-120 cm. De 40 knotbomen (wilg) worden eveneens 
aangeplant in deze gebieden. De 12 lindes worden enkel 
aangeplant in Ten Boer. Voor sommige akkervogelsoorten, 
zoals de geelgors en kneu, is de aanleg van struweel een 
positieve ontwikkeling, omdat het aansluit bij hun 
leefgebiedsvereisten. Echter, voor andere akkervogelsoorten 
is openheid juist van belang. Zo hecht de kievit waarde aan 
open gebieden en worden opgaande structuren grotendeels 
vermijd. Het is van belang om rekening te houden met de 
verschillende wensen van soorten, zodat optimaal ingespeeld 
kan worden op het verschaffen van geschikt leefgebied. Zo 
worden geen landschapselementen aangebracht in gebieden 
waar veel kieviten voor komen. Op deze manier kan 
voorkomen worden dat een landschapselement een positief 
effect heeft op één soort, maar ondertussen een andere 
doelsoort benadeelt. Struweelbosjes leveren een grote 
bijdrage aan de biodiversiteit. Ze liggen als oases midden 
tussen de akkers. In het voorjaar zijn er bloemen die insecten 
aantrekken. In het najaar vormen besjes belangrijk voedsel 
voor vele soorten. Kleine vogeltjes schuilen in de stekelige 
vegetatie tegen belagers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rondom dit artikel vindt u een aantal foto's van Wim Hartman. Deze zijn in plaats van het portret. 



De grasvegetatie onder de struikjes is van belang, omdat 
insecten er kunnen overwinteren, ook bieden de bloeiende 
kruiden voedsel. Tevens biedt deze vegetatie gelegenheid om 
te schuilen tegen predatie en is er gelegenheid tot broeden.  
 
Wat gaan we nog meer doen?  
CMG gaat 100 ringmuskasten plaatsen, 25 torenvalkkasten en 
5 kerkuilkasten. Torenvalken zijn jagers van knaagdieren, maar 
kunnen in jaren waarin minder knaagdieren voorkomen jagen 
op kleine vogels. Om dit te voorkomen worden de nestkasten 
geplaatst in die delen van de Noordkust waar minder (kleine) 
akkervogels broeden.   
 
Verder gaan we in gebieden Ten Boer en Slochteren 
investeren in kruidenrijk grasland, kruidenrijke randen en in 
een natuurvriendelijke oever. Bij een natuurvriendelijke oever 
vlakken we een slootrand af en daarmee wordt een 
geleidelijke overgang gecreëerd tussen land en water. Er 
wordt hetzelfde effect beoogd als met een plasdras: een 
andere insectensamenstelling en vegetatiestructuur die 
specifiek voor weidevogelkuikens bijdraagt aan overleving. 
Ook zorgen natuurvriendelijke oevers ervoor dat er een 
gradatie in natheid in de bodem ontstaat. Hierdoor komen er 
verschillende planten en kruiden voor, van moerasplanten 
dichter bij de slootrand tot struiken en bos verder weg van de 
sloot vandaan. Zo’n diversiteit zorgt ook voor diversiteit in 
insecten en insectenetende soorten. En dus verbeteren we 
daarmee de voedselvoorziening en broedgelegenheid voor 
grondbroeders en insectenetende vogels. Ook in akkerland 
wordt met een natuurvriendelijke oever hetzelfde effect 
beoogd. Doelsoorten voor plasdraslocaties in akkerland zijn 
daarom weidevogelsoorten die ook gebruik maken van akkers 
om in te broeden en/of foerageren. Dit zijn de soorten: kievit, 
scholekster en gele kwikstaart. In het cluster Ten boer gaan 
we de natuurvriendelijke oever zoveel mogelijk situeren 
tussen bouwland en grasland. 
We gaan ook extra investeren in kruidenrijke randen langs 
bouwland. Deze randen hebben in het najaar eenzelfde 
functie als kruidenrijk grasland. Daarnaast vervult een met 
zaadhoudende gewassen ingezaaide rand een belangrijke 
voedselfunctie voor zangvogels en is een meerjarige rand vaak 
van muizenholen vergeven vanwege de voedselvoorziening, 
maar ook de eenvoudige doorgraafbaarheid in de zachte en 

opengewerkte bodem van de akkerrand. Deze muizen zijn op 
hun beurt weer voedsel voor roofvogels. In deze kruidenrijke 
randen gedijen vooral blauwe kiekendief, geelgors, kneu, 
ringmus en gele kwikstaart. 
 
Kortom, deze set van maatregelen verbetert de biotoop voor 
akker- en weidevogels. Dit is mogelijk dankzij de inzet van 
beheerders om deze maatregelen op hun percelen uit te 
voeren. Deelnemers binnen het Collectief zijn bij het opstellen 
van de subsidieaanvraag al actief benaderd om deel te nemen 
aan de maatregelen van deze subsidie aanvraag. We zijn blij 
met de inzet van beheerders om een bijdrage te leveren aan 
deze maatregelen. Dank hiervoor. Samen zetten we stappen 
om voor 2021 en 2022 het vogelbeheer een krachtige impuls 
te geven!  
 
Werken aan bewustwording 
Bewustwording van het publiek over de noodzaak tot rust 
voor broedvogels zal helpen om verstoringsgevoelige soorten 
rust te bieden. Dit gebeurt door publiek te informeren door 
middel van het plaatsen van borden, door het geven van 
lezingen en het plaatsen van artikelen in huis aan huis bladen.  
Het bevorderen van rust in gebieden waar vogels broeden of 
zich verzamelen in de herfst/winter kan een uitkomst bieden 
om de populatie in stand te houden. Vaak zijn mensen zich 
niet bewust van de gevoeligheid van diersoorten. 
Bewustwording door middel van informatie- en 
beperkingsborden attenderen mensen er op dat ze op de 
paden moeten blijven en honden aangelijnd moeten houden. 
In gebieden waar zeer gevoelige vogelsoorten zitten of 
broeden kunnen zelfs verbodsborden geplaatst worden die 
mensen met/zonder hond weren (eventueel alleen tijdens 
gevoelige perioden zoals het broedseizoen).  
De borden worden geplaatst bij leefgebieden met een 
bewonerskern ernaast en bij toegangswegen tot de gebieden. 
De borden die geplaatst worden bij de beheereenheden voor 
akkervogels hebben de boodschap dat wandelen in de 
beheereenheden helemaal niet is toegestaan en/of dat 
honden niet worden toegestaan of aangelijnd moeten 
worden. 
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Uitrasteren van predatoren in weidevogelgebieden 
Voor vele weidevogelsoorten is predatie één van de redenen 
dat er te weinig nesten uitkomen en er niet genoeg kuikens 
overleven. Het verminderen van predatie door het plaatsen 
van predator werende rasters gaat weidepopulaties ten goede 
komen. Naast verbeteren van de inrichting van het beheer, 
zoals hierboven beschreven, werken we ook aan flankerende 
maatregelen om predatie tegen te gaan.  
In een recent onderzoek bij wulpen kwam naar voren dat het 
plaatsen van elektrische rasters van 10 bij 10 meter het 
uitkomstsucces verhoogt. Zo ging het broedsucces van rond de 
7% van onbeschermde nesten omhoog naar 71% bij 
beschermde nesten. Het verlies van onbeschermde nesten 
kwam niet alleen door predatoren, maar ook door maaien en 
andere werkzaamheden. Het plaatsen van de rasters kan 
gedaan worden in 10 minuten en de wulpen ondervinden 
geen hinder van het raster. Meestal waren broedende 
vrouwtjes na 28 minuten weer terug op het nest (Ottens 
2018).  
Het plaatsen van elektrische rasters heeft duidelijk effect op 
het uitkomstsucces. Door de relatief makkelijke plaatsing van 
de rasters, de mobiliteit zodat de rasters flexibel kunnen 
worden ingezet en het feit dat vogels geen verstoring ervaren 
maakt het gebruik van rasters een effectief middel om het 
broedsucces te vergroten. Ook een onderzoek van SOVON in 
2020 bevestigt de effectiviteit van het inzetten van elektrische 
afrastering van weidevogelgebied.  
 
Wat gaan we concreet doen?   
In Oling gaat het om een antipredatieraster van 800m die aan 
de rand van het gebied is geplaatst om te voorkomen dat 
grondpredatoren het gebied makkelijk kunnen inlopen. In 
Crangeweer hebben vier beheerders de handen ineen 
geslagen om de percelen met de door hun aangelegde 
plasdrassen gezamenlijk uit re rasteren. Het gaat hier om een 
raster van in totaal 3800 meter. Dit gebeurt in januari 2021. 
 

Wie wil ons helpen grasmaaien? 
Wil u meehelpen om het gras onder de afrasteringen te 
maaien, zodat er geen lekken ontstaan en de afrastering 
optimaal kan blijven werken? Laat het ons weten via 
joop@collectiefmiddengrongingen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het kievitspakket als nieuw beheerpakket 
Tot slot gaan we in alle clusters aan de slag met een 
kievitpakket. Doel van dit pakket is kieviten te verleiden te 
gaan broeden nabij een weidevogelkern met plasdras. Door 
broedende kieviten in de nabijheid van broedende 
weidevogels als tureluur en grutto te krijgen, ontstaat er meer 
massa om weerstand te bieden tegen predatoren die vanuit 
de lucht komen. Uit SOVON onderzoek van 2020 blijkt dat met 
kieviten juist die kritische massa kan worden bereikt om 
predatie vanuit de lucht te verjagen. Ook gaan we in 2021 
door met het experiment van beperkte beweiding nabij een 
plasdras. Deze beweiding zorgt voor goed doorwaadbaar 
kruidenrijk grasland voor kuikens, voor voedsel door 
koeienvlaaien en mogelijk ook het afschrikken van predatoren. 
Aanknopingspunten voor dit experiment baseren wij op een 
RUG promotieonderzoek waaraan één van onze vrijwilligers, 
de heer Freek Mandema, heeft meegewerkt.  
 

-Joop van Duijnhoven  
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Binnen de GLB-pilot Hoe?Zo! is afgelopen jaar ervaring 
opgedaan met kruidenrijk productief grasland. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit een maatregel die opgenomen 
wordt in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB), als eco-regeling. Deze eco-regeling wordt een 
onderdeel van de basisbetaling toeslagrechten waarin een 
vergoeding komt voor prestaties voor zwaardere 
vergroening. Collectief Midden Groningen gaat in 2021 ook 
aan de slag met het project Kruidenrijk Productie Grasland, 
in samenwerking met de collectieven Groningen West en 
Noardlike Fryske Wâlden. 
 
Dit project is voor de graslandboer die enthousiast zelf aan 
de slag wil om kennis en ervaring op te doen met 
kruidenrijk grasland. De focus ligt op het creëren van een 
soortenrijke vegetatie met behoud van opbrengst om te 
melken. Droogtegevoelige percelen, natte percelen 
bijvoorbeeld rond een plasdras, of reeds verschraalde 
percelen in een extensief bedrijf zijn een goed 
uitgangspunt. De opgedane praktijkervaring en kennis 
wordt gedeeld in een studiegroep waarbij actieve 
deelname wordt verwacht. Er is ruimte voor 5 tot 10 
deelnemers. Heeft u interesse om mee te doen en wilt u in 
het najaar een perceel opnieuw inzaaien, neem dan zo 
spoedig mogelijk contact op per e-mail: 
JannyKooistra@collectiefmiddengroningen.nl 

Tureluur 

Latijnse naam: Tringa totanus 
Familie: Scolopacidae (Strandlopers en snippen) 
Status: Gevoelig op de Rode Lijst van Nederlandse 
broedvogels.  
 
De tureluur is het hele jaar in Nederland te vinden, zowel als 
standvogel of als trekvogel. In de broedtijd is de tureluur 
vooral te vinden op de weilanden, maar buiten de 
broedperiode loopt de tureluur voornamelijk in het 
waddengebied. De tureluur leeft tijdens het broedseizoen 
graag op weilanden met een hoogwaterpijl, met pollig en 
kruidenrijk gras en met een late maaidatum. Tijdens de 
broedperiode voedt de tureluur zich voornamelijk met 
insecten, spinnen en wormen. Buiten de broedperiode ook 
met wadslakjes, vlokreeftjes, kleine visjes en kikkervisjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De aantallen, zowel de broedvogels als de doortrekkers, 
nemen jaarlijks met ongeveer 5% af. De tureluur broedt in 
heel Europa, van de Middelandse zee tot hoog in Scandinavië.  
 
Hoewel tureluren monogaam en territoriaal zijn, broeden ze 
vrij dicht bij elkaar in een halfkolonie. Ze maken hun nest op 
de grond tegen een graspol aan en bedekken het door het 
gras over het nest heen te vouwen. Van april tot juni legt het 
vrouwtje één broedsel van meestal vier eieren. Zowel het 
vrouwtje als het mannetje broeden de eieren in 24-25 dagen 
uit. Na uitkomst worden de jongen door beide ouders 
verzorgd, maar uiteindelijk meestal door het mannetje of het 
gezin splitst zich. Na 23-25 dagen zijn de jongen vliegvlug. Er is 
nauwelijks een verschil te zien tussen een mannetje en een 
vrouwtje. Het mannetje is iets zwaarder getekend en 
donkerder.  

 
Wist je dat? 
 Een tureluur zijn naam dankt aan zijn roep? 

Dit is makkelijk terug te leiden naar 
‘tureluur’. 

 De tureluur goed te herkennen is aan zijn 
felrode poten en witte achterrand van zijn 
vleugels? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: www.vogelbescherming.nl 

VOGELKENNIS 
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Dinsdag 12 januari, gesprek over Strokenteelt  
 
Raymond Klaassen is werkzaam bij de Rijksuniversiteit 
Groningen en bij Grauwe Kiekendief, kenniscentrum 
Akkervogels. Hij is betrokken bij het onderzoek van de WUR 
(Wageningen University & Research). In Groningen heeft hij 
de percelen van Gert Noordhoff en Peter Harry Mulder 
gemonitord. Gerben Stellingwerf heeft in het kader van de 
GLB pilot, regionaal maatwerk voor een groenere 
akkerbouw, op 8 ha strokenteelt toegepast. De stroken 
waren 6 meter breed en er zijn 6 gewassen (maïs, hennep, 
gerst, zomertarwe, suikerbieten en haver) verbouwd. In 
totaal een kleine 40 percelen. Strokenteelt lijkt een 
interessante ontwikkeling, die de moeite waard kan zijn 
voor het vergroten van de biodiversiteit. Ondergetekende, 
Monique Spierings, heeft dit perceel gemonitord volgens 
de systematiek van de WUR. De bevindingen zijn 
meegenomen in het onderzoek van de WUR. 
 
Strokenteelt is het verbouwen van gewassen in stroken 
i.p.v. grotere percelen. Tussen de gewassen in de 
verschillende stroken heb je te maken met randen. Deze 
randen zorgen voor variatie in het landschap. Deze 
ecologische landschappelijke variatie bevordert de 
biodiversiteit. De landbouwkundige variatie zorgt ervoor 
dat een plaag zich niet gemakkelijk kan verspreiden. 
Daardoor hoeft een boer minder 
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Insecten 
kunnen helpen bij de bestrijding van de plagen. 
“Het idee erachter is dat de afwisseling meer kansen biedt 
aan nuttige insecten die helpen bij plaagbestrijding in de 
gewassen. Tijdens bewerkingen van een gewas is er altijd 
een strook met een ander gewas die ongemoeid blijft en 
waarin veel insecten een goed heenkomen kunnen zoeken. 
Ook voor vogels, zo is de verwachting, biedt de afwisseling 
voordelen. Met name ook aan patrijzen. Monitoring zal 
duidelijk maken of en in welke mate de effecten zich zullen 
voordoen. (bron: website Boerenbuitengebied 
Muntendam). 
Gerben heeft daadwerkelijk minder 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit werd deels 
ingegeven door praktische problemen. De spuit past niet 
op de smalle stroken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een risico, maar het heeft goed uitgepakt. In de 
granen heeft hij geen schimmelbestrijding toegepast. De 
opbrengst van de gewassen is niet omhoog gegaan. Of 
strokenteelt daadwerkelijk een positieve invloed heeft op 
de stand van de akkervogels (ecologisch perspectief) is tot 
nu toe niet bewezen.  
 
Waarom redt de gele kwikstaart met een reproductie van 
3,45 jongen per jaar het wel en de veldleeuwerik met een 
reproductie van 0,98 jongen per jaar het niet op Oost-
Groningse akkers?  
Over die vraag boog RUG-onderzoeker Raymond Klaassen 
zich. Hun eerste broedsel leggen beide soorten in 
wintertarwe. De gele kwikstaart broedt de tweede keer in 
aardappelen of bieten, de veldleeuwerik in grasland. Daar 
gaat het volgens Klaassen fout. 'Predatie speelt niet zo'n 
grote rol bij akkervogels. Gras is door de korte tijd tussen 
de maaibeurten een onveilig gewas voor de vogel.' Daarbij 
komt dat de gele kwikstaart, in tegenstelling tot de 
veldleeuwerik, lange vluchten maakt om te foerageren. 'De 
kwikstaart is bereid om verder te vliegen voor zijn voedsel.'  
(Uit Nieuwe oogst) 
Strokenteelt kost de boer (nu nog) meer tijd. Het intekenen 
kost de eerste keer veel tijd. Men moet vaker naar het 
perceel met verschillende machines en als je gaat oogsten 
dan gaat het bij een perceel om kleinere hoeveelheden. Dat 
zou anders zijn als je strokenteelt op meer hectare toepast. 
Door de randen heeft de boer te maken met 
productiederving. Daar staat tegenover dat de boer minder 
gewasbeschermingsmiddelen hoeft te gebruiken en het 
lijkt erop dat gewassen elkaar versterken. Gerben geeft aan 
dat strokenteelt prima te doen is als de productiederving 
door de randen gecompenseerd wordt. CMG onderzoekt of 
strokenteelt opgenomen kan worden in het ANLb. 
Raymond ziet liever dat strokenteelt onderdeel wordt van 
de toekomstige duurzame gangbare landbouwpraktijk en 
niet afhankelijk wordt van subsidie. Een andere 
mogelijkheid is om strokenteelt te stimuleren door het op 
te nemen in de ecoregeling. 
Het lijkt nog te vroeg om strokenteelt op grote schaal te 
gaan promoten. Er zitten nog kinderziektes in dit systeem. 
De komende tijd wordt hard gewerkt aan het verbeteren 
van de methode strokenteelt voor landbouw en 
biodiversiteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Er wordt door de WUR en de RUG een antwoord gezocht 
op een aantal vragen;                                                                                                      
- Hoe kan strokenteelt efficiënter worden? Wellicht zal 
robotisering een positieve bijdrage kunnen leveren.                                                                                                                
- Voor welke akkervogels zou strokenteelt van belang 
kunnen zijn?                                                                               
- Hoe breed moeten de stroken zijn? 18 meter is goed voor 
de vogels maar draagt niet bij aan het wederzijds 
versterken van gewassen, 3 meter is te smal en 6 tot 9 
meter geeft veel plussen voor onderlinge gewasversterking. 
Het gaat dus om plussen en minnen voor de landbouw en 
de ecologie.                                                                                                                 
- Hoe zouden de regionale varianten eruit kunnen zien? De 
inrichting zou aan moeten aansluiten bij het landschap en  
de grond met het gangbare regionale bouwplan. 
 
 
Eerste projectplan Niet-Productieve 
Investeringen is afgerond 
 
Via het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling hebben we flink 
kunnen investeren in de akkervogelgebieden 
en de weidevogelgebieden. De regeling Niet-
Productieve Investeringen heeft 2 
openstellingen gehad. De uitvoering van het 
projectplan voor de eerste openstelling is nu 
afgerond. 
 
Wat hebben we kunnen doen? 
In Holwierde hebben we 2 nieuwe 
plasdrassen aangelegd met aangrenzend kruidenrijke 
weide. De 7 plasdras pompen, die we via deze regeling 
hebben aangeschaft, hebben in het voorjaar 2019 en 
2020 de plasdrasgebieden in Holwierde, Hoeksmeer en 
Crangeweer nat gehouden. 
 
Op 3 locaties in Holwierde en 
Oling zijn natuurvriendelijke 
oevers aangelegd van in totaal 
ongeveer 1 km lengte. Met twee 
tegenover elkaar liggende 
natuurvriendelijke oevers in 
Oling is een ‘greppel plasdras 
situatie’ gecreëerd. 
Met een stuw in Oling kan het 
waterpeil tijdelijk hoog gehouden worden. 
 
Voor de akkervogels zijn langs de slaperdijk 
struweelplanten gepoot, in totaal 90 stuks. Deze 
doornstruiken versterken het effect van de 
wintervoedselvelden langs de 
Noordkust, omdat ze de akkervogels 
bescherming bieden tegen roofdieren 
en ook nestelgelegenheid geven. De 
bessen in het struweel vormen voor 
zaadetende akkervogels, zoals de 
geelgors en de kneu, een welkome 
aanvulling op het menu. 

In dit artikel hebben we strokenteelt tegen het licht 
gehouden. Het is een globaal verhaal geworden. Het is al 
met al duidelijk dat strokenteelt nog in ontwikkeling is 
maar potentieel interessant voor de landbouw en voor de 
biodiversiteit. Het is een model voor pioniers, mensen, die 
graag voorop lopen bij de ontwikkelingen. Besluit u om het 
uit te proberen dan horen wij dat graag, zodat er zoveel 
mogelijk gegevens kunnen worden verzameld. 
Is uw belangstelling gewekt en heeft u nog vragen dan is 
het zeker mogelijk om een bezoek te brengen aan het 
strokenteeltperceel van Gerben Stellingwerf in de buurt 
van Schildwolde. 
 

- Monique Spierings 
 
 
 

 
De aanschaf van de drone was 
een grote investering, die we 
ons zonder subsidie van het 
Landbouwfonds niet konden 
veroorloven. In het 
weideseizoen van 2020 is de 
drone al volop ingezet bij de 
monitoring van het 
weidebeheer, ondanks de 
beperkende maatregelen i.v.m. 
de coronapandemie. 
 
Voor de bescherming van 

nesten tijdens het bemesten met de sleepslang zijn 100 
nestbeschermers aangeschaft en liggen in elk 
weidevogelcluster klaar voor gebruik. Heb je 
nestbeschermers nodig? Geef dat dan even door aan de 
veldcoördinator. 
  

Ten slotte heeft het Landbouwfonds subsidie 
gegeven voor het maken van 
waarschuwingsborden. Met deze borden worden 
voorbijgangers erop attent gemaakt, dat er een 
broedgebied in de buurt is. Vooral mensen met 
honden wordt dringend verzocht om hun hond 
aangelijnd te houden.  
 
De loonkosten van de CMG medewerkers voor 
het uitvoeren van het projectplan werden niet 

via deze regeling vergoed. Samen met Collectief 
Groningen West en de provincie zijn we op zoek gegaan 
naar een oplossing voor dit probleem. Uiteindelijk 
hebben we via de subsidieregeling Programma Landelijk 

Gebied van de provincie de uren die onze 
werknemers in de uitvoering van dit project hebben 
gestoken kunnen financieren. 

Ria Boven 



AGENDA januari-maart 2021 

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 

Maatlat Schoon Erf 
 

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het 
oppervlaktewater. Het gaat daarbij om emissies die voortkomen uit mest, urine, compost, 
reinigings- en ontsmettingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Boerenerven spelen 
daarin een belangrijke rol. Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs - vooruitlopend op 
die wettelijke verplichtingen - hun investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig 
uitvoeren. In de MIA- en Vamil-regeling is daarvoor een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen, 
waarmee agrariërs in aanmerking komen voor fiscale voordelen. Door allerlei maatregelen 
te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En 
daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater. 
Meer informatie hierover vindt u op: Maatlat Schoon Erf (schoonerfschoonwater.nl) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aangezien een aantal activiteiten uit 2020 niet door zijn gegaan hebben wij deze in 2021 opnieuw op de kalender gezet, dit onder 
voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
 
Helaas kan de nieuwjaarsbijeenkomst 2021 in Garmerwolde niet door gaan. 
 
Op vrijdag 26 februari is de Startbijeenkomst Weidevogelbeheer 
Locatie: Slochteren (onder voorbehoud) 
Voor wie: Weidevogelvrijwilligers 
 
Ruige mest uitrijden 
Dit kan in de weidevogelgebieden weer tussen 1 februari en 31 maart of na de rustperiode op juniland en kruidenrijk grasland. 
Meldt het uitrijden binnen één week door middel van het meldingsformulier bij de Coördinator Natuurbeheer. 
 
Op woensdag 24 maart is de Algemene ledenvergadering 
Locatie: Online 
Voor wie: Leden 
 
Medio maart is de Zaaizaaduitlevering  
Voor: Beheerders (waarschijnlijk wordt het zaaizaad dit jaar op uw eigen bedrijf afgeleverd, u krijgt hier een bericht over per e-mail) 
 
In maart is de Bijeenkomst veldwerkcommissie  
Locatie: Slochteren (onder voorbehoud) 
Voor: Veldwerkcommissie 
 
*Bepaalde data staan nog niet vast in verband met de geldende coronamaatregelen. We hopen ruim van te voren per mail de data en de vorm 
waarin de bijeenkomsten zullen plaatsvinden te kunnen communiceren. 
 

 


