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Wat: Startbijeenkomst Wintertelling  Wat: Najaarsbijeenkomst akker- en weidevogels 
 
Wanneer: 16 oktober      Wanneer: oktober/november 
 
Voor wie: Akkervogelvrijwilligers    Voor wie: vrijwilligers/beheerders 
 
Waar: ’t Zielhoes in Usquert     Waar: locatie volgt 
  
 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKBORD 

Oproep! 

De strokenteelt is een term die steeds vaker opduikt in het Agrarisch Natuurbeheer, maar ook bij 

initiatieven zoals de boerderij van de toekomst. Mogelijk ligt er ook een toekomst voor de strokenteelt bij 

het nieuwe GLB of ANLb. Ter inventarisatie zijn wij op zoek naar agrariërs die interesse hebben om iets te 

doen met strokenteelt (bijvoorbeeld door middel van een project).  Heeft u interesse om met  strokenteelt 

aan de slag te gaan? 

Stuur dan een e-mail naar: info@collectiefmiddengroningen.nl 

 

Gelukkig kunnen wij de komende tijd nog steeds fysieke 

bijeenkomsten organiseren. Uitnodigingen hiervoor 

sturen wij zoveel mogelijk via de mail. Houdt dus goed 

uw e-mail in de gaten. U kunt ons ook volgen op 

Facebook, hier brengen wij u ook op de hoogte van 

activiteiten. 

 

Voor de kwartaalbrief zijn wij op zoek naar een 

nieuw redactielid. Bij interesse graag even contact 

opnemen met: 

isabelweinbeck@collectiefmiddengroningen.nl 

Ook zijn wij erg benieuwd naar uw mening over 

de kwartaalbrief (zie pagina 11)! 

 

AGENDA 
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Een bijzonder broedseizoen 
 
 

De grutto’s hebben hun jongen groot gebracht en zijn weer 
vertrokken naar het zuiden. Zij zullen daar overwinteren en 
ons hopelijk volgend voorjaar weer verblijden met hun komst. 
De oogst is binnen, of wordt nog binnen gehaald en er wordt 
gezaaid.  De herfst doet zijn intrede en wij zijn druk bezig  met 
het beheerjaar 2022. Tijd om even terug te kijken naar het 
afgelopen broedseizoen. 
 

Het was een bijzonder broedjaar. Het was bijzonder nat, maar 
ook bijzonder omdat er veel bijzondere soorten hebben 
gebroed. Zowel in het weidevogelgebied als in het 
akkervogelgebied werden er bijzondere soorten waargenomen 
waaronder de steltkluut (zie voorpagina en onderaan de 
pagina) en een paapje. De BMP- weidevogeltellingen zijn dit 
jaar gedaan door de SOVON. Jelle Postma geeft alvast een 
kleine inkijk in de resultaten. De  analyse van de 
monitoringsresultaten laten helaas nog even op zich wachten. 
 
Het was erg fijn, na een jaar van afstel, uitstel en 
alternatieven, om elkaar weer even te zien en te spreken 
tijdens bijeenkomsten en veldexcursies. De Zomerse 
Ontmoeting was dan ook een  succes en de dank is groot voor 
alle vrijwilligers die zich weer enorm hebben ingezet. In deze 
kwartaalbrief vindt u het portret van Jacob Bosma. Hij is al 
jarenlang een belangrijk akkervogelvrijwilliger bij het CMG.  
 
In 2023 zal het nieuwe GLB in gaan, dit zal grote 
veranderingen brengen voor de agrariërs en waarschijnlijk 
heeft dit ook gevolgen voor de ANLb zelf. Hoewel hier nog niet 
veel duidelijkheid over is, proberen wij u zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen.  
 
RVO is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe digitale 
kaart van Nederland, de BGT (Basisregistratie Grootschalige 
Topografie). Dit kan gevolgen hebben voor landbouwpercelen, 
maar ook voor het beheer dat er op ligt. De komende tijd 
zullen wij dus druk bezig zijn met het corrigeren van beheer. 
Het is dus  van groot belang dat u tijdig de BGT-check doet. 
 
Ook zijn  er verschillende projecten opgestart of zullen worden 
opgestart. Meer hierover leest u verderop in deze 
kwartaalbrief. 
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Portret van Jacob Bosma 

Vogelwereld van Jacob 

Jacob: “In 2004 vond ik hier in Beijum 

twee haakbekken, een zeer zeldzame 

dwaalgast uit het hoge Noorden. Vier 

jaar geleden zat er een blauwstaart in 

de tuin, mogelijk uit Finland of nog 

verder weg. Deze vogel heeft hier twee 

dagen gezeten en wordt eigenlijk alleen 

maar langs de kust opgemerkt in het 

najaar.” Met deze bijzondere 

waarnemingen zitten Wim en ik 

meteen in de vogelwereld van Jacob 

Bosma. Aan het plafond in de 

woonkamer hangt een prachtig 

opgezette Jan van Gent. “Ik ben 

gefascineerd door het fenomeen vogeltrek, dat is zo 

groots en leuk. Met behulp van radar krijg je een idee 

hoe hoog en in welke richting vogels vliegen tijdens 

de trek. En via chips weten we nu dat de poelsnip 

overdag op een hoogte van wel 6 tot 8 km hoog 

vliegt, omdat hij dan zijn warmte goed kwijt kan. 's 

Nachts vliegt ie een stuk lager, omdat het dan veel 

koeler is. Hij is non stop 7000 km onderweg naar z’n 

overwinteringsgebied. De rosse grutto is wel zo 

ongeveer kampioen lange afstandsvliegen en vliegt in 

1 keer ruim 10.000 km van z’n broedplaats Alaska 

naar Nieuw-Zeeland over de Grote Oceaan. Een groot 

wonder. 

Sonogram 

Zang en roep van vogels kun je weergeven in een 

sonogram. Wanneer je  thuis een recorder aanzet kun 

je tijdens de nachtelijke trek heel veel vogelgeluiden 

opnemen. Terwijl je slaapt ben je aan het 'vogels 

kijken'. Het sonogram geeft precies de frequentie, 

amplitude en duur van het geluid weer en na 

opknippen en analyse weet je welke vogels ’s nachts 

overgevlogen zijn. Wanneer de voorjaarstrek begint 

ben ik regelmatig te vinden op de dijk ter hoogte van 

de Noordkaap. Witte kwikstaarten, boerenzwaluwen 

of graspiepers: ze kunnen met duizenden per dag 

langskomen. In het najaar kan ik op de Kardingebult in 

Groningen genieten van de enorme aantallen laag 

overvliegende koperwieken en kramsvogels die ’s 

nachts met de wind in de rug vertrokken zijn vanuit 

Scandinavië, op de Noordzee terecht zijn gekomen en 

dan een correctie maken naar de Nederlandse kust 

om vervolgens massaal Nederland te overspoelen. Ik 

vind het leuk om mensen daar op te wijzen. Als je een 

naam kunt geven aan dat wat je om je heen ziet ben 

je meer bewust van je omgeving.   

Operatie  

Ik ben geboren in Zuidhorn als zoon van een veearts. 

Liefde voor de natuur heb ik van beide ouders 

meegekregen.  Mijn middelbareschooltijd was op het 

Gomarus College in Groningen en daarna heb ik 

theologie in Kampen gestudeerd. Na 5 jaar moest ik 

het afbreken vanwege oorproblemen. Ik ben daarna 

les gaan geven aan het Gomarus College in Zuidhorn, 

eerst als godsdienstdocent en later vooral als 

biologiedocent.  Na vele operaties aan m’n oor is in 

2010 uiteindelijk m’n oorschelp verwijderd. De eerste 

jaren daarna was ik alle pijn kwijt en kon ik voltijd 

lesgeven en biologie erbij studeren. Maar van de een 

op de andere dag begon in 2014 een soort 

fantoompijn rond mijn oor op te spelen en die is niet 

meer weggegaan. Ik was erg gevoelig voor de minste 

prikkels en veel contact vermoeide me zeer. Op 

sociaal vlak en als docent moest ik veel opgeven en in 

2017 ben ik helemaal gestopt met lesgeven. De pijn 

komt nog regelmatig terug, maar sinds vorig jaar heb 

ik gelukkig veel baat bij pijntherapie met een VR-bril. 

Trektellen en CMG 

Tijdens het trektellen op de Kardingebult ben ik met 

Bauke in contact gekomen. Hij vroeg mij of ik 

interesse had in het tellen van wintervoedselveldjes 

bij Ons Belang, later Collectief Midden Groningen. Dat 

doe ik nu sinds 2011. Ook doe ik mee aan 

MAStellingen (werkgroep Gauwe Kiekendief) en aan 

de beheermonitoring van akkerranden.  Ik vind het 

heerlijk om een dag te struinen door akkernatuur. Dit 

voorjaar had ik een grauwe gors en een graszanger in 
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de vogelakkers langs de noordkust. Vooral die laatste 

is heel bijzonder.  

Wat me mooi lijkt is dat er meer mogelijkheden 

komen voor maatwerk binnen het collectief: wat is op 

dit moment, op deze plek, bij deze boer, goed voor 

deze vogel? Nu is bijvoorbeeld het zaaimengsel voor 

wintervoedselveldjes voor het hele CMG-gebied 

hetzelfde, terwijl we in het Noorden op de klei zitten 

en in Slochteren op zand. Ik vraag me ook wel af of de 

doelsoorten in ons gebied dezelfde moeten zijn als in 

Oost-Groningen. Van de 13 wintervoedselveldjes rond 

Slochteren zijn er een aantal met heel veel potentie. 

Maar er kunnen volgens mij ook een paar verplaatst 

worden. Als het systeem van contracten wat flexibeler 

zou zijn, zou dat wat makkelijker geregeld kunnen 

worden misschien.  

Ik vind de vogelakker een goed pakket, tenminste op 

papier. In de praktijk is het in het voorjaar best lastig. 

De veldleeuwerik (doelsoort) heeft twee keer in het 

seizoen een dikke maand nodig om z’n jongen 

vliegvlug te krijgen, maar het verschilt per seizoen en 

per paar wanneer de eieren worden gelegd. 

Ondertussen heeft de grasdrogerij een maaiplanning 

die gebaseerd is op de meest optimale opbrengst van 

de luzerne. Dat bijt elkaar. Op het moment dat je het 

maaien uitstelt, wordt de luzerne hoger en steeds 

aantrekkelijker voor andere soorten zoals kwartel en 

grasmus, zodat je later in het seizoen alsnog 

broedvogels aan het uitmaaien bent. 

 Ik vind dat er duidelijke afspraken moeten komen 

voor boer en vrijwilliger over het te volgen 

maairegime en bij welke soorten je het maaien 

uitstelt en tot hoelang. En wat hierbij precies de 

waarde is van onze inventarisaties. Hopelijk kunnen 

we daar dit najaar stappen in zetten. Tegelijk zie ik 

ook de grote waarde van de vogelakkers. Het zijn 

enorme lappen grond met kruidenstroken waar heel 

veel insecten in leven, inclusief grote aantallen 

sluipwespen. En een kortgemaaide vogelakker is in de 

winter heel aantrekkelijk voor roofvogels, maar ook 

voor graspiepers en veldleeuweriken.  

Na 10 jaar vrijwilligerswerk weet ik nog steeds te 

weinig van de reguliere landbouw. Ik vind het 

interessant om te weten hoe bouwplannen eruit 

moeten zien, waar akkerbouwers allemaal tegenaan 

lopen in hun bedrijfsvoering. Wat me bijvoorbeeld 

opvalt is dat boeren op hun akkers alles tot aan de 

rand inzaaien dan wel ploegen. Zijn de marges zo 

klein dat dit altijd nodig is? Is het om onkruid tegen te 

gaan? Hoe ging dat bij vorige generaties? Ik spreek de 

boeren natuurlijk wel regelmatig in het veld, maar het 

lijkt me mooi als we als vrijwilligers een keer een  

‘landbouwcollege’ voorgeschoteld krijgen." 

Bach 

Als we nog wat na zitten te keuvelen speelt Jacob een 

gedeelte van de Goldberg variaties. Bach is wel zijn 

favoriet op de piano. Op de vraag van Wim of hij alles 

goed kan horen: "mijn gehoor is goed, daar mankeert 

niks aan." 

 

Henk van der Molen 
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Het kievitspakket 

Afgelopen jaar is het CMG bezig geweest met het 

ontwikkelen van een kievitspakket voor  de 

weidevogelgebieden. Kieviten leggen hun eieren 

graag op open grond (vaak bouwgrond) maar zijn 

zowel te vinden op akkers als in weilanden. In 

weidevogelgebieden is de aanwezigheid van kieviten 

van belang, omdat ze helpen bij de afweer van 

(lucht)aanvallen door predatoren. Om kieviten aan 

te trekken zijn er in de verschillende 

weidevogelgebieden stukken grond ‘zwart’ gemaakt, 

om zo een broedgebied te creëren. Een bijkomend 

voordeel voor de kievit zijn de nabij gelegen 

kruidenrijke weilanden en plasdrassen die een 

optimaal foerageer gebied vormen voor de jonge 

kuikens. Meer kieviten betekent meer alarm en 

hopelijk een groter broedsucces voor de weidevogels. 

Er zijn drie kievitsvelden aangelegd. Eén in Oling, één 

in Holwierde en één in Crangeweer. Allen zijn 

aangelegd in de gebiedskernen, naast kruidenrijke 

weilanden en in de buurt van een plasdras, maar niet 

tegen de plas aan. De grond is in de winter of het 

vroege voorjaar bewerkt, zodat er vanaf 15 maart een 

aantrekkelijke broedplaats lag voor de kievit. 

De ervaringen zijn wisselend, maar over het algeheel 

goed. Zowel in Oling als in Crangeweer trokken de 

percelen kieviten aan, die daar ook gebroed hebben. 
 

Resultaten Broedvogelkartering CMG 

2021 

 

In het afgelopen voorjaar heeft SOVON 

Vogelonderzoek in opdracht van Collectief Midden 

Groningen een broedvogelkartering uitgevoerd, 

speciaal gericht op weidevogels. De inventarisatie 

werd uitgevoerd door Martin Brandsma en Jelle 

Postma. In totaal is een areaal van 605 ha geteld, 

verdeeld over de gebieden Crangeweer (116 ha), 

Garrelsweer/Hoeksmeer (198 ha), Oling (106 ha) en 

gebieden bij Marsum en Holwierde (185 ha). Met de 

zogenaamde BMP-methode zijn deze gebieden in vijf 

bezoeken (en daarnaast een nachtronde) 

gebiedsdekkend onderzocht op het voorkomen van 

alle broedvogelsoorten. Onderdeel van de 

inventarisatie was ook dat er gelet werd op het 

voorkomen van alarmerende gezinnen weidevogels. 

 

Uiteindelijk zijn er 36 soorten broedvogels vastgesteld 

met in totaal 606 territoria. De talrijkste soort was de  

 

De open stukken groeiden langzaam weer dicht, maar 

bleven lang genoeg open om de kieviten een goede 

broedplaats te bieden. Ook werd er opgemerkt dat de 

kale braakliggende percelen een mooie 

toevluchtsoord vormden toen de omliggende 

percelen gemaaid werden. In Holwierde was het 

perceel helaas niet zo succesvol. Een mogelijke 

oorzaak hiervan was de ligging van het perceel. Deze 

lag namelijk dicht bij bebouwing en begroeiing waarin 

predatoren zich mogelijk konden schuilhouden.  

We zijn erg tevreden met de resultaten van het 

kievitspakket en zullen deze dan ook opnieuw in 2022 

aanleggen.  

 

 

 

 

Kievit (82 territoria), 

gevolgd door Wilde Eend 

(69), Grutto (58), Gele 

Kwikstaart (52) en 

Tureluur (43). 13 soorten 

staan op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare 

vogels in Nederland, te weten: Wintertaling, 

Zomertaling, Slobeend, Torenvalk, Steltkluut, 

Kemphaan, Grutto, Wulp, Tureluur, Veldleeuwerik, 

Graspieper, Gele Kwikstaart en Kneu. In de komende 

maanden wordt gewerkt aan een rapport over de 

bevindingen van dit voorjaar. In het voorjaar van 2022 

zal een BMP-cursus worden gehouden waarmee de 

  vrijwilligers van CMG de methode zelf 

kunnen gaan toepassen. 

Klik hier voor de aantallen en soorten 2021. 

 

Jelle Postma 
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De wintertelling 2020 en de monitoring 

akkervogels 2021 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de analyse van 

de monitoringsgegevens van de wintertelling van 

afgelopen winter en de monitoring van het 

broedseizoen van de akkervogels van 2021. Buiten de 

bijzondere soorten die gezien werden tijdens de 

tellingen lijkt het een gemiddeld jaar te zijn geweest. 

Wilt u al zien wat er geteld? 

Klik hier voor de Gis viewer Wintertelling 2020/2021 

Klik hier voor de Gis viewer Akkervogels 2021 

De inloggegevens van de Gis viewer ontvangt u per e-

mail. Heeft u deze nog niet ontvangen, stuur dan een 

e-mail naar: 

isabelweinbeck@collectiefmiddengroningen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw project: Regionale Kringlopen 
 

We hebben goed nieuws: onze projectaanvraag 

‘Regionale Kringlopen coöperatie’ is goedgekeurd 

door het ministerie van LNV.  

Het project behelst een onderzoek naar de opzet en 

uitvoering van een coöperatie als organisatie om 

nutriënten, meststoffen en organische reststromen en 

waar mogelijk andere ruilgoederen meer regionaal te 

verwaarden, in het licht van een meer 

toekomstgerichte landbouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De oneffenheden die er onderweg zijn, worden 
wetenschappelijk onderzocht zodat er ook 
aanpassingen kunnen plaatsvinden waar nodig. 
Opgedane ervaringen en bevindingen worden gedeeld 
en dienen als voedsel voor beleidsmakers. 
Het Collectief Midden Groningen is blij met deze 
toekenning van de subsidie. Het driejarige project 
wordt uitgevoerd door Collectief Midden Groningen 
in nauwe samenwerking met Aequator Groen & 
Ruimte. Het project is inmiddels gestart met een 
boerendenktank als kerngroep. 
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Investeren in onze weidegebieden 
 
Dankzij de tweede openstelling van de regeling Niet-
Productieve Investeringen kunnen we weer flink 
investeren in onze weide- en akkervogelgebieden. 
In het voorjaar van dit jaar zijn er in Crangeweer 2 
nieuwe plasdrassen aangelegd en is een bestaande 
plasdras geoptimaliseerd. Voordat het weideseizoen 
2021 was begonnen, is er een predatieraster 
geplaatst rondom het zware beheer in Crangeweer en 
Oling. Dit lijkt goed te werken: er zijn geen 
grondpredatoren bij de plasdrassen waargenomen. 
De voorlopige monitoringsresultaten zien er ook 
gunstig uit (zie pagina 5). 
 
Dit najaar is nog een plasdras aangelegd in 
Crangeweer. En in Holwierde is het aantal plasdrassen 
met 3 stuks uitgebreid. Hiermee is het 
weidevogelbeheer in Holwierde voor het komende 
seizoen nog verder uitgebreid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Kruidenrijk grasland 

 
 
Vanuit de subsidieaanvraag NPI-2 (niet-productieve 
investeringen voor vogelgebieden) is er de afgelopen 
weken 27 ha gezaaid rond de plasdrassen in de 
gebieden (zie bovenstaande artikel). Dit betreft een 
tweetal mengsels met een verhouding van 60% 
kruiden en klavers en 40% grassen, voornamelijk 
zonder Engels raaigras. De deelnemers zijn verbonden 
met elkaar via een groepsapp. Vanuit CMG worden de 
deelnemers ondersteund in het beheer, dat toch heel 
anders is dan het reguliere Engels raaigras. De 
resultaten zullen worden gemonitord vanuit het 
project Koeien en kruiden. 

 

In de studiegroep Productief Kruidenrijk grasland is 40 
hectare graskruiden ingezaaid. Het productief 
kruidenrijk grasland is niet gericht op stimulering van  

 

De afgelopen weken is ook hard gewerkt om de 27 ha 

kruidenrijke weide, die we met deze subsidieregeling 

kunnen aanleggen, op tijd ingezaaid te krijgen. De 

gunstige weersomstandigheden zorgden ervoor, dat 

de kruiden snel konden kiemen. 

Al met al zijn onze weidevogelgebieden weer een stuk 
aantrekkelijker geworden voor weidevogels om zich 
te vestigen en te broeden. De vernatting van de 
kernen van de weidevogelgebieden en het 
predatieraster er omheen maakt de gebieden minder 
toegankelijk voor roofdieren.  
 
Hiermee geven we de weidevogels ook volgend 
voorjaar weer een warm welkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weidevogelgebieden maar wil het veebedrijf zelf 
boosten: in ruwvoereiwit, in diergezondheid en in 
besparing van kunstmest. Hier ligt de verhouding 
eerder andersom: 70% grassen waarvan gedeeltelijk 
Engels, en 30% kruiden en klavers.   
 
Beide projecten beslaan een aantal jaren, om niet 
alleen de start te bevorderen maar juist een succesvol 
beheer.  
 
Contactpersoon kruidenrijk grasland; Janny Kooistra  
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Veldbijeenkomst duurzame pootaardappelteelt 
in het Hogeland 

   
Ook dit jaar zijn er proefvelden aangelegd om meer te weten te komen over de verduurzaming van de pootaardappelteelt in het 
Hogeland. De veldproeven die zijn uitgezet, zijn gericht op het in conditie houden en zo mogelijk verbeteren van de grond door 
niet-kerende grondbewerkingen en het terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. 
Als onderdeel van dit onderzoek is er op het akkerbouwbedrijf Wolthuis in Den Andel voor het derde jaar op rij een perceel met 
diverse mengsels groenbemesters opgenomen in het bouwplan, als voorvrucht voor pootaardappelen. Arjan van der Vinne (DSV 
sales consultant akkerbouw) heeft de aanwezigen in het veld verteld over de verschillende mengsels van groenbemesters. 
Louw Hoekstra (Agro Advies Hoekstra) vulde Arjan aan met zijn kennis over de vertering van groenbemesters. Martin Heerema 
(Agri Bio-Solutions) heeft een ketting-eg en fronthakselaar klaargezet, die hij in afzonderlijke banen demonstreerde. 
 

Lees meer over de veldbijeenkomst op onze website. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De zomerse ontmoeting.  
  
De zomerse ontmoeting met de vrijwilligers van Collectief 
Midden Groningen was op vrijdagavond 3 september, op 
de deel bij Gerben Stellingwerf.  
 

Het was een geanimeerde bijeenkomst. Het vorige jaar ging 
de barbecue niet door, vanwege Corona. Toch goed om 
weer eens informeel onderling en met bestuur en 
medewerkers te kunnen praten.  

 
Om te beginnen werd Henk van 
der Molen met bloemen en een 
speech door Menze bedankt voor 
zijn inzet als redacteur van de 
Kwartaalbrief.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna was het eten en kletsen geblazen. We kregen nog 
bollen mee, de wilde Kievitsbloem. Deze bloem was hier tot 
in de 19de eeuw volop aanwezig, omdat veel rivieren 
opzettelijk overstroomden. Nu is het een bijzondere bloem 
geworden. Bij wie gaan ze in het voorjaar bloeien?   
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Foto’s: Wim Hartman 

Foto: Janny Kooistra 

https://collectiefmiddengroningen.nl/2021/09/27/veldbijeenkomst-duurzame-pootaardappelteelt-in-het-hogeland/


 

 

Lopend onderzoek vogelakkers in 

Nederland 

Sinds afgelopen winter doet Grauwe Kiekendief - 

Kenniscentrum Akkervogels (GKA) onderzoek naar de 

invulling en de effectiviteit van vogelakkers in heel 

Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 

opdracht van het OBN (een partner van BIJ12, ‘de 

gezamenlijke provincies’). Het onderzoek bestaat uit 

het meten van de mate waarin vogels en muizen op 

de percelen voorkomen, gewasmetingen en het 

verzamelen van ervaringen van boeren en 

collectieven. Omdat vogelakkers in verschillende 

delen van het land anders worden beheerd is het 

zinvol te weten hoe dat beheer uitpakt en of het de 

doelen haalt die werden beoogd. Zodoende kan 

hopelijk het vogelakkerconcept verder worden 

verbeterd. 

We zijn het onderzoek begonnen met een uitnodiging 

aan collectieven en hun leden om een vragenlijst in te 

vullen. Hierin werd gevraagd naar details omtrent de 

vogelakkers, zoals omvang, mengsels, maaibeheer, 

voorbewerking, bemesting, etc., en werd ook 

gevraagd naar de ervaringen, problemen en positieve 

punten. Op deze manier hebben we 180 vragenlijsten 

verzameld, en op dit moment zijn we bezig met de 

uitwerking hiervan. 

Vorige winter is het veldwerk begonnen met 

vogeltellingen en vegetatieopnames op 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vogelakkers verspreid door het land en dit voorjaar 

zijn op 60 vogelakkers vogeltellingen volgens het 

MAS-protocol uitgevoerd, samen met gewasopnames. 

Op dit moment worden op 30 vogelakkers 

muizentellingen gedaan. Deze tellingen moeten een 

beeld op gaan leveren van het gebruik van 

vogelakkers door broedvogels en wintervogels en van 

de aantrekkelijkheid van vogelakkers voor 

muizenetende roofvogels (waarvoor vogelakkers 

eertijds zijn ontworpen). Wat betreft de vegetatie 

willen we een beeld krijgen van de openheid en de 

hoogte van kruiden en grassen, wat mede bepaalt hoe 

aantrekkelijk het is als broedhabitat, de verhouding 

van ingezaaide kruiden t.o.v. ongewenste planten, 

zoals akkerdistels en verschillende grassen, wat de 

grootste uitdaging blijft voor het beheer van de 

percelen, en de aanwezigheid van zaden, wat van 

belang is voor veel overwinterende (zang)vogels. 

Naast een aantal bijzondere waarnemingen (velduil, 

bokje houtsnippen), werden in de winter vooral 

zaadeters, zoals veldleeuwerik en putter, 

waargenomen. In Noord-Friesland zagen we in 

verhouding veel insecten- en wormeneters (kauwen, 

roeken en zwarte kraaien) en in Drenthe veel 

spreeuwen. Op Texel kwamen veel ganzen (grauwe 

gans en nijlgans) voor. Muizeneters die op de 

vogelakker gezien werden waren onder andere de 

torenvalk, buizerd, grote zilverreiger, blauwe reiger 

en blauwe kiekendief. De blauwe kiekendieven 

werden gezien in Groningen, Flevoland, Noord-

Brabant en Noord-Holland. 

-Popko Wiersma 

Klik hier voor het uitgebreide artikel.  
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https://collectiefmiddengroningen.nl/2021/10/01/lopend-onderzoek-vogelakkers-in-nederland/


Het nieuwe GLB. 
 
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat 
vanaf 2023 geldt, gaat toekomstbestendig boeren 
sterker belonen. Subsidies gaan zich richten op 
boeren die hun bedrijf duurzamer willen inrichten. 
Het betekent ook dat boeren meer moeten 
vergroenen om in aanmerking te komen voor directe 
inkomenssteun, de zogenaamde hectaretoeslag. De 
basisbetaling is dan een voorwaarde om deel te 
nemen aan het agrarisch natuurbeheer. 
 
Meer informatie over het nieuwe beleid is te vinden 
op de website www.toekomstGLB.nl en natuurlijk in 
de diverse agrarische vakbladen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CMG volgt de ontwikkelingen van het nieuwe GLB 

op de voet. Dit doen wij onder andere met de 

collectieven ANOG, CGW en AND. Ook bij 

BoerenNatuur staat dit onderwerp hoog op de 

agenda. Zodra er meer bekend is over het nieuwe GLB 

zullen wij u uiteraard informeren.  

De BGT-check 

Een tijdje geleden  heeft u van RVO een 

uitnodiging gekregen om de BGT-check uit 

te voeren. Het is belangrijk dat u dit zo 

spoedig mogelijk doet. 

Verschillende overheden en organisaties 

(waaronder het CMG) gaan straks gebruik 

maken van de vernieuwde en actuele 

kaart. Door deze nieuwe kaart kunnen 

grenzen verschuiven. Daarom is het 

belangrijk dat u dit controleert en 

daarmee de BGT-check doorloopt. Dit kan 

namelijk ook gevolgen hebben voor uw 

ANLb-percelen. 

Voor meer  informatie over de BGT-check 

kijkt u op rvo.nl 
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http://www.toekomstglb.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/basisregistratie-grootschalige-topografie/wat-is-de-bgt


Van en over de Kwartaalbrief.  
 
Henk van der Molen, enthousiast en 
deskundig vrijwilliger, stapt helaas uit de 
redactie van de Kwartaalbrief die hij een 
paar jaar geleden zelf geïnitieerd heeft.  
   
Er was toen behoefte aan een blad of een 
brief om de communicatie tussen bestuur, 
beheerders en vrijwilligers te verbeteren. 
Niet dat er toen al niet veel overlegd 
werd! Er waren en zijn veel werkgroepen, en veel 
mensen zijn op divers gebied actief. Maar als je niet 
op een bepaald overleg aanwezig bent, kun je veel 
missen en pas later horen.  
We zijn toen de kwartaalbrief begonnen, 
om de informatiestroom vanuit het bestuur, vanuit de 
werkgroepen, vanuit de ervaringen van beheerders en 
vrijwilligers op een prettige en leesbare manier te 
publiceren.   
Soms geven we algemene informatie, zoals de vogel-
rubriek, of een meer persoonlijk getint portret van 
een medewerker, beheerder of vrijwilliger. De 
bestuursleden komen binnenkort ook nog aan de 
beurt!  
 
Met het vertrek van Henk, die overigens nog wel wil 
doorgaan met de interviews voor een portret, vormen 
Isabel Weinbeck en Wim Hartman de redactie. Onze 
werkwijze is dat we een jaarplan volgen, omdat er in 
elk seizoen andere activiteiten zijn en dus ander 
nieuws geschreven moet worden.  
 
 

Nu willen we graag 
weten of we de 
afgelopen jaren 
daarin geslaagd zijn. 
Hebben jullie (de 
lezers) in de 
kwartaalbrief kunnen 
lezen wat je 
interessant vond en 
ook 
lezenswaardig? En 
wat heb je nog 

gemist? Mail ons dat! Met de keuze voor een 
derde redactielid kunnen we daar dan eventueel 
rekening mee houden. Het is ook mogelijk dat wij u 
hierover zelf benaderen, om toch een goed beeld te 
kunnen krijgen.  
We hebben ook bedacht om niet alleen nu de input 
van de lezers te vragen. Eigenlijk willen we voor 
elke Kwartaalbrief weten welke zaken er spelen en 
wat besproken zou moeten worden in de 
kwartaalbrief. Dus zouden we graag met een aantal 
enthousiaste mensen willen afspreken om 
voorafgaand aan elke kwartaalbrief (vier per jaar dus) 
even te bellen of te mailen of er nog onderwerpen 
zijn voor de kwartaalbrief. Natuurlijk spreekt Isabel de 
andere medewerkers regelmatig, en het bestuur 
meldt zich ook wel, maar dat geldt niet voor de 
beheerders en vrijwilligers. Laat weten als je hier 
aan mee wilt doen!   
 

- Isabel Weinbeck en Wim Hartman  
 

  

Inspanning wordt beloond in Oling! 

De weidevogels waren bijna verdwenen uit Oling. Het CMG heeft samen met de beheerders en vrijwilligers een plan 

gemaakt om het gebied te versterken. Onder andere door het aanleggen van een tweede plasdras, natuurvriendelijke 

oevers, kievitsveldje, afrastering langs het fiets-/wandelpad en het plaatsen van borden. De resultaten (zie pagina 5) zijn 

veelbelovend. Wij hopen dat de komende jaren deze stijgende lijn zal doorzetten, zodat dit prachtige weidevogelgebied 

niet verloren gaat. Aan de inspanningen van de beheerders en vrijwilligers zal het in elk geval niet liggen! 
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Foto: Wim Hartman 

(Henk van der Molen) 

Foto: Frank de Jong 



September 
 
September is in onze kalender de negende maand van het jaar. Andere namen voor september zijn de 
vruchtmaand, de havermaand, de gerstmaand, de herfstmaand en de fruitmaand. De volle maan van 
september wordt ook wel de oogstmaan of de Harvest Moon genoemd. Meestal staat die volle maan rond 
23 september aan de hemel. Vroeger maakte men van deze volle maan gretig gebruik om de oogst binnen 
te halen, vandaar haar naam. 
 
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst. Er werden vinken gevangen die in september 
naar Afrika trokken. Deze vinken, ook ‘septembertjes’ genoemd, werden dan in kooien gezet, omdat ze zo 
mooi konden zingen. Soms werden hun ogen uit geprikt, omdat ze dan hun soortgenoten niet meer zagen 
en ze dan nog mooier gingen zingen. Ook werden ze gevangen omdat de vogeltjes dienden als versiering 
op dameshoeden en anderen werden gevangen om te worden opgegeten. Gelukkig kwam er aan dit 
barbaars tijdverdrijf een einde in 1912. Toen werd in Nederland de vogelvangst verboden.  
 

            
 

Bron: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/140037-weetjes-over-de-negende-maand-melancholisch-september.html 

Veldleeuwerik 

Latijnse naam: (Alauda arvensis)  
Familie: Alaudidae (Leeuweriken)  
Status: In 1970 de meest voorkomende in NL: 500.000 broedparen. 
Nu: 95% minder. Staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels 
als 'gevoelig'.  
 
Zeer kenmerkend is dat het mannetje al zingend naar grote hoogte 
stijgt, daar enige momenten rondvliegt, dan al zingend naar beneden 
daalt, om het laatste stuk zwijgend met gesloten vleugels naar de 
grond te vallen. De vogel bakent zo zijn territorium af.  
 
De veldleeuwerik is 18cm, tussen een huismus en een spreeuw. Een 
onopvallend grijsbruine, op de grond levende zangvogel. De vogel 
komt algemeen voor in Afrika, Europa en Azië. Hier het hele jaar 
door. Veldleeuweriken die noordelijker broeden, overwinteren in Nederland in zachte winters. In Nederland 
broedende vogels overwinteren zuidelijker of ook in het land zelf. Als trekvogel en overwinteraar komt de 
veldleeuwerik nog in grote aantallen voor, vaak in stoppelvelden.  
 
Broedt vanaf eind maart en heeft meestal 2 tot 3 legsels per jaar met 2-5 eieren (bij hoge uitzondering 7). Het nest 
bevindt zich op de grond in open terrein zoals heide, duinen en het agrarisch gebied. De nesten zijn goed verborgen 
op de grond, maar wel in het open veld. Na 2 weken broeden komen de eieren uit en 8 dagen 
later zijn de jongen groot genoeg om uit het nest te stappen. Nog weer 10 dagen 
later kunnen ze vliegen. De beide ouders voeren de jongen. In totaal heeft een 
veldleeuwerik 45 dagen nodig om jongen vliegvlug te krijgen.  
 
Voedsel volwassen vogel: ongewervelden, zaden, blad van gewassen en onkruiden.  
Voedsel jongen: insecten, spinnen, voornamelijk loopkevers en kniptorren.  
 
Bron: www.vogelbescherming.nl en SOVON 

VOGELKENNIS 
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Foto: Wim Hartman 

http://www.vogelbescherming.nl/

