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Wat Wanneer Waar Voor wie 
Oefenbijeenkomst Dronepiloten 15-jan Slochteren Dronepiloten 

Startbijeenkomst weidevogelbeheer  
Crangeweer 

12-feb Crangeweer Weidevogelvrijwilligers/beheerders 

Startbijeenkomst weidevogelbeheer  
Hoeksmeer/Oling 

19-feb Hoeksmeer Weidevogelvrijwilligers/beheerders 

Startbijeenkomst weidevogelbeheer 
Holwierde 

26-feb Holwierde Weidevogelvrijwilligers/beheerders 

ANLb bijeenkomst 16-feb Garmerwolde Beheerders 

ANLb bijeenkomst 23-feb Usquert Beheerders 

Algemene ledenvergadering maart N.n.b. Leden 

Vogelherkenningscursus 3-mrt Slochteren Akkervogel-/weidevogelvrijwilligers 

Voorjaarsbijeenkomst:  
aanvang 10:00 tot circa 14:00 akkervogels  

26-mrt N.n.b. Akkervogelvrijwilligers 

Cursus BMP telling begin april alarmcluster Weidevogelvrijwilligers 

 
Let op! Alle bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud. Wij zullen u per e-mail op de hoogte houden van de 
verschillende activiteiten en de locaties. 

 
 

 
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 
Gezocht Dronepiloten! 

Wij zijn op zoek naar nieuwe dronepiloten die ons 
huidige team komen versterken. Tijdens het 
broedseizoen vliegen wij in de vroege ochtenduren op 
zoek naar nesten om deze te beschermen. Lijkt dit jou 
leuk? Neem dan contact op met Menze Hofman: 
menzehofman@collectiefmiddengroningen.nl 
 
Kijk hier voor meer info. 

 

Ruige mest uitrijden 

Tussen 1 februari en 31 maart kan er ruige 

mest worden uitgereden in de 

weidevogelgebieden (of na de rustperiode) 

op het juniland of kruidenrijk grasland. Meldt 

het uitrijden binnen één week door middel 

van het meldingsformulier. 

AGENDA 

1 

Foto: Wim Hartman 

mailto:info@collectiefmiddengroningen.nl
https://collectiefmiddengroningen.nl/
mailto:menzehofman@collectiefmiddengroningen.nl
https://collectiefmiddengroningen.nl/2022/01/11/gezocht-dronepiloten/


 

 
Het is alweer het vierde jaar dat deze kwartaalbrief verschijnt, en het 
laatste jaar van het ANLb en het GLB zoals we het nu kennen. In het 
komende jaar maakt het CMG zich klaar voor alle veranderingen die 
gaan komen. Wij proberen u mede via de kwartaalbrief op de hoogte 
te houden van alle ontwikkelingen.  
 
We beginnen deze kwartaalbrief met een woord van het bestuur. 
Waarin Frank de Jong, namens het bestuur, terugblikt op het 
afgelopen jaar, maar ook vooruit kijkt naar wat er in 2022 op ons af 
zal komen.  
 
Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar nog enkele fysieke 
bijeenkomsten kunnen houden en hebben wij alle beheerders nog 
even kunnen bezoeken. Er is weer een mooie volle agenda voor 2022 
gemaakt met leuke activiteiten. De nodige ervaring is opgedaan met 
de organisatie van online bijeenkomsten. Dus mocht het onverhoopt 
niet kunnen zoals gepland, dan plannen wij het zoals het wel kan. Wij 
blikken terug op de veldbijeenkomst  Groenbemesters, 
Startbijeenkomst Wintertelling en de online Najaarsbijeenkomst 
2021. 
 
Het portret in deze editie is van akkerbouwer Gerben van der Steeg 
uit Zuurdijk. Henk en Wim hebben weer een mooi interview 
gehouden en geven ons een kijkje in het bedrijf  van de familie Van 
der Steeg. 
 
Heeft  u wel eens gehoord van het beheerpakket Stoppelland? Wat 
houdt dit pakket in en waarom wordt er gebruik van gemaakt? We 
duiken dieper in dit pakket en vragen ook een ervaringsdeskundige. 
 
In 2021 heeft het CMG een nieuwe coördinator gekregen, Menze 
Hofman. We zijn inmiddels een half jaar verder en Menze vertelt 
over zijn ervaringen van het afgelopen halve jaar. 
 
Ook kunt u lezen over de ontwikkelingen binnen de NPI2 aanvraag. 
Hoe ver zijn we in de uitvoering? Wat staat er allemaal op de 
planning? 
 
We hebben vanaf deze kwartaalbrief een nieuwe rubriek. U heeft er 
al even van kunnen  proeven in de derde kwartaalbrief 2021, toen wij 
onze ICT-man Epko Staring interviewden. In een aantal korte vragen 
komen wij meer te weten over de mensen rondom het CMG. Deze 
kwartaalbrief beginnen we met Louw Hoekstra vertelt… 
 
Als laatste sluiten wij af met de rubriek Vogelkennis: De gele 
kwikstaart. 
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Woord van het bestuur 

Beste lezers, 

Aan het eind / begin van het jaar is altijd een moment 
om terug te kijken en natuurlijk ook vooruit. Ook 
binnen CMG is er weer veel gebeurd qua organisatie, 
maar ook voor wat betreft het agrarisch 
natuurbeheer. Natuurlijk gaat het in eerste instantie 
om de vogels, daar zijn we voor opgericht, maar 
zonder goede organisatie is het toch moeilijk om als 
boer in je eentje het verschil te maken. 

We tellen nu al jaren de vogels in het gebied, maar we 
komen er ook steeds meer achter dat wat we goed 
doen voor de vogels, dat dat ook goed is voor de 
overige biodiversiteit in het agrarische gebied. Maar 
het is niet een knop waar je aan kan draaien 
waardoor het morgen allemaal beter is. Het vraagt 
een lange adem om een verandering in gang te zien 
komen, laat staan om je wensbeeld live voor je te 
zien. Wij hebben te maken met de natuur en die laat 
zich niet altijd sturen. Na een aantal droge (voor)jaren 
hadden we in 2021 een beter voorjaar voor de 
boerenlandvogels. En dit resulteerde ook in betere 
resultaten. Ligt het dan alleen aan het weer? Nee 
zeker niet! Agrarisch Natuurbeheer is topsport, waar 
je alles in goede conditie moet houden voor het beste 
resultaat. Het is een heel team dat het met elkaar 
moet doen, van de beheerder die het allemaal 
mogelijk maakt op zijn land tot de loonwerker die met 
de nesten rekening houdt. Maar ook de mensen die 
het hele voorjaar dagen in het veld zijn voor het 
monitoren van de vogels en de jagers voor het 
beheren van de predatoren. En dan zijn er natuurlijk 
nog veel externe partijen die zich inzetten voor het 
agrarisch natuurbeheer in onze regio. De ecoloog die 
de resultaten analyseert, 
Natuurmonumenten die een 
natuurgebied heeft in ons werkgebied, 
de waterschappen die een rol spelen in 
ons gebied als het gaat om 
waterkwaliteit en natuurbeheer 
en natuurlijk de Provincie 
Groningen. 

De provincie investeert en 
stimuleert op dit moment ook 
veel in de omschakeling naar 
natuur inclusievere landbouw. Er 
zijn diverse projecten waar zij 
aan bijdragen met kennis en 
middelen. Ook wil de 
Provincie dat er meer geld 
daadwerkelijk op het 
boerenerf terecht komt, 

dat is een trend die zich nu langzaam aftekent. Een 
mooi voorbeeld daarvan is het pootaardappel project 
op het Hogeland. Daarvoor mochten de deelnemende 
boeren zelf een offerte indienen voor een proef die 
op hun bedrijf gehouden werd.  

Wat betreft onze organisatie hebben we een groei 
meegemaakt met de aanstelling van Menze Hofman. 
Met Menze hebben we een teamleider waardoor het 
bestuur meer op afstand kan blijven. Voor het bestuur 
is dit een enorme verbetering, we hoeven minder 
uitvoerend werk te doen. Ook is dit het eerste 
volledige jaar dat we een kantoor tot onze 
beschikking hebben. Ondanks dat we die door corona 
nog niet maximaal hebben kunnen benutten is het 
toch al waardevol gebleken, doordat er vaker contact 
is onderling. 

En als we verder kijken naar het volgende jaar, wat 
kunnen we dan van het CMG verwachten? Uiteraard 
blijven wij het ANLB uitvoeren, maar dit jaar zijn we 
ook gestart met een groot eigen project voor het 
onderzoeken van de meerwaarde voor het oprichten 
van een Kringloop Coöperatie. Dit doen we samen 
met het onderzoeksbureau Aequator. Daarnaast 
gaan we samen met Collectief Groningen West en 
Noardlike Fryske Walden een project opstarten voor 
het maken van een "gebiedsofferte". We willen kijken 
of we met de diverse onderwerpen die op ons 
afkomen (bijvoorbeeld stikstof, CO2 en biodiversiteit) 
een gebiedsofferte kunnen opstellen met daarin de 
verschillende doelen met daar tegenover een budget 
waarmee we de doelstellingen kunnen behalen. 
Verder wordt 2022 het jaar waarin we ons moeten 
voorbereiden op de komst van het nieuwe GLB. Dit 
nieuwe beleid heeft enorm veel impact op ons als 
boeren en zoals het nu lijkt ook op de organisatie van 

CMG.  

Kortom, het wordt een boeiend 2022 
met nieuwe ontwikkelingen, 

oude, vertrouwde vogels en 
mooie vooruitzichten! Samen 

hopen we erop dat iedereen 
zijn werk met veel plezier 
kan blijven doen! 

Namens het bestuur 
van Collectief Midden 
Groningen, 

 
Veel leesplezier met 

deze nieuwsbrief en 
natuurlijk de beste 

wensen voor 2022! 
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Veldbijeenkomst Groenbemesters 
 

Op vrijdag 12 november was er een veldworkshop 

Groenbemesters. Op 24 augustus zijn er 11 

verschillende groenbemesters ingezaaid op een 

perceel in Schildwolde. Vervolgens zijn er 4 banen 

gemaakt (dwars door alle stroken) waarbij 

verschillende machines zijn gebruikt.   

De deelnemers konden zien welke effecten de 

verschillende groenbemesters hadden op de bodem 

en ook op het bodemleven. 

 

 

 
 

Startbijeenkomst Wintertelling 

Op zaterdag 16 oktober was de startbijeenkomst 

Wintertelling in Usquert. Het begon die ochtend in ’t 

Zielhoes, waar er onder het genot van een kop koffie 

uitleg werd gegeven door Bauke Koole. Daarna ging 

de bijeenkomst verder in het veld. 

 

 

 

 

 

 

 

Najaarsbijeenkomst 2021 

 

 

Na een uitgebreide inventarisatie met mooi plannen, 

kwam daar toch helaas weer Corona kijken. Het werd 

dus geen ‘live’ bijeenkomst, maar wel een online 

bijeenkomst. Er was een mooi aantal aanwezigen, 

zowel beheerders als vrijwilligers.  

Menze Hofman opende de bijeenkomst en Bauke 

Koole vertelde ons met behulp van de GIS viewer wat 

de resultaten van de akkervogels waren van het 

afgelopen broedjaar per Werkgebied.   

Daarnaast konden de 

deelnemers zien wat het effect 

was van de verschillende 

machines op de verschillende 

groenbemesters. Louw Hoekstra 

en Anna Zwijnenburg gaven 

deze middag uitleg over de 

bevindingen. 

Het uitgebreide verslag van deze 

middag kan je hier vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een korte pauze vertelde Jelle Postma over de 

resultaten van de weidevogels. Dit was het eerste jaar 

dat de monitoring gedaan werd door SOVON, via de 

BMP telling.  
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Portret Gerben en Paula van der Steeg  
 

Henk en ik rijden naar Zuurdijk, om Gerben te 
interviewen. Het weer is helder. De boerderij ligt 
tussen Zuurdijk en Leens, in het noorden dus. Een 
prachtig gebied. We rijden over een klein 
bruggetje, de Douwenstertil, 
over het Warfhuisterloopdiep en zien een 
moderne boerderij uit de jaren ’60 met een gevel 
uit 1881.  
 
Oud en nieuw   
De moderne tijd wordt vertegenwoordigd door 
Gerben (45) die veel sleutelt aan tractoren en 
landbouwwerktuigen. Hij heeft een grote 
moderne werkplaats in de loods achter de 
boerderij. Gerben zat eerst in maatschap met zijn 
ouders, waarna hij in 2017 het bedrijf 
overgenomen heeft. Zijn vrouw Paula (38) is 
verantwoordelijk voor de boekhouding. Gerben is 
akkerbouwer op 54 ha. Het bouwplan bestaat 
vooral uit tarwe en suikerbieten. Daarnaast is er 
een gedeelte voor agrarische natuurontwikkeling 
en verhuurt hij jaarlijks een gedeelte van het land 
voor de teelt van pootaardappelen aan een 
collega-akkerbouwer. De tarwe wordt 
opgeslagen in de eigen graanbewaring. Het stro 
wordt zelf opgeperst in kleine pakken en 
vervolgens opgeslagen in de loods naast de 
boerderij. In de winter worden de 
stropakken verkocht aan veehouders.  
Met veel ervaring van vroeger loopt vader 
Lammert (80) nog vaak rond op het bedrijf en 
verleent nog dagelijks hand- en 
spandiensten. Ook springt de energieke man nog 
altijd graag op de trekker of maaidorser in drukke 
tijden. We komen hem tegen als we rondlopen 
op de boerderij. We praten meteen over de tijd 
dat het boeren minder gemechaniseerd was. En 
dat hij met 25 ha begon. Er is veel boerentraditie. 
De opa van Gerben heette natuurlijk ook Gerben, 
zoals diens vader Lammert heet. Maar ook Paula 
komt uit een boerengezin, met een 
melkveebedrijf en een varkenstak in Linschoten 
(U). De familie is in de jaren ’90 verhuisd 
naar Oudeschans, waar haar broer en zijn 
vrouw nu een gemengd bedrijf hebben met 
melkvee en akkerbouw. Naast de boekhouding 
werkt Paula parttime als inkoper bij Certe in de 
stad Groningen, een bekend medisch 
laboratorium.  

Gerben en Paula hebben samen twee zoons. 
Ruben (12) en Jarco (10). Ze gaan naar de 
basisschool in Eenrum. Het duurt nog even voor 
zij zelf keuzes gaan maken voor hun toekomst. De 
boerderij is nu nog een grote speelplek, met 
buiten alle ruimte en binnen hun eigen 
werkplaats waar ze zelf naar hartenlust kunnen 
timmeren of sleutelen aan hun skelters en 
toebehoren. Ze vinden het leuk om mee te rijden 
op de trekker tijdens landwerkzaamheden en 
helpen ook graag een handje mee.    

 
Gerben als monteur  
Gerben heeft de middelbare 
landbouwschool afgerond en daarna de MTS 
afdeling landbouwtechniek. Hij vertelt dat hij, 
naast het werk op de boerderij, eerst ruim 20 
jaar heeft gewerkt als tractormonteur bij 
een mechanisatiebedrijf in 
Lutjegast, dat gespecialiseerd is in tractoren 
en landbouwmachines. Eerst fulltime, 
later parttime. Zijn baan buitenshuis werd steeds 
lastiger te combineren met het werk op het 
akkerbouwbedrijf thuis. Dat heeft hem doen 
besluiten om afgelopen zomer zijn baan op te 
zeggen en voor zichzelf te beginnen. Hij voert nu 
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voornamelijk onderhoudsbeurten en reparaties 
uit aan veelal tractoren, buiten de arbeidspieken 
van het akkerbouwbedrijf om. Sleutelen is zijn 
passie. Want in zijn werkplaats staat ook een 
prachtige gerestaureerde 
oude Deutz uit 1950. Ook is hij bezig met GPS. Hij 
heeft onlangs één van zijn tractoren voorzien van 
een RTK-GPS systeem van Cerea, die uit losse 
componenten bestaat en waarmee je tegen een 
aanzienlijk lager aanschafbedrag toch zeer 
nauwkeurig kunt werken. In de twee nieuwe 
loodsen staan, naast opslag van tarwe en 
stro, voornamelijk landbouwmachines. Met trots 
laat hij ons zien wat er allemaal staat, oude en 
moderne apparatuur, klein en groot.   

 
Vogels en natuur op het bedrijf  
Gerben en zijn vader waren al actief in de tijd van 
Wierde en Dijk. De vogelakker is nu voor het 
vierde jaar op dit perceel aanwezig. Sindsdien is 
de stand van o.a. de fazanten enorm vooruit 
gegaan. Vorig jaar telde Gerben koppels 
van wel 18 fazanten. Prachtig! Dat loopt goed, 
ook met het CMG dat alles regelt. Het contact 
met CMG is prettig en verloopt soepel.  
Gerben: “De grond van de vogelakker is nogal 
slempgevoelig en met de stroken 
luzerne verhogen we het organische stofgehalte. 
Tevens is de diepe beworteling zeer gunstig voor 
de grond.”  
Gerben heeft ook een paar percelen met 
wintervoedsel. Deze liggen mooi verdekt tegen 
de ruilverkavelingsbosjes aan. De velden doen 
het goed; er zitten veel vogels en wild in.   
De 3 meter brede bufferstroken, die Gerben 
langs een aantal percelen heeft, zorgen voor veel 

positieve reacties van wandelaars en 
voorbijgangers, die genieten van de prachtige 
bloemen. Komend voorjaar worden de stroken 
allemaal weer opnieuw ingezaaid, omdat ze het 
laatste jaar begonnen te vergrassen. 
Hiermee hopen ze komend jaar weer op 
prachtige mooie randen.  
  
Gerben en Paula halen veel landbouwkundige 
kennis uit de vakbladen, zoals de Veldpost 
en Nieuwe Oogst, maar ook via teeltadviseurs 
en natuurlijk het internet. Gerben is van mening 
dat we in de toekomst steeds meer naar 
mechanische onkruidbestrijding gaan, omdat er 
steeds meer gewasbeschermingsmiddelen weg 
zullen vallen. Deze technieken worden steeds 
beter.  
Ook probeert Gerben zo zuinig mogelijk op de 
grond te zijn: “Om bodemverdichting tegen te 
gaan gebruiken we bijvoorbeeld bij het bieten 
zaaien en ander voorjaarswerk een heel licht 
trekkertje met slechts 0,4 bar aan 
bandenspanning. Zo kun je vrijwel altijd rijden 
zonder schade aan de bodem toe te brengen.”  
 
Jacht en predatie  
Gerben en zijn vader jagen zelf ook. Ze zijn van 
mening dat jacht en schadebestrijding een 
onlosmakelijk onderdeel zijn van het 
natuurbeheer. Gerben: “Als je de predatoren niet 
in de hand houdt, wordt het heel moeilijk om een 
goede vogel- en wildstand te waarborgen. Dit 
wordt naar mijn mening te vaak onderschat.”    
 

-Wim Hartman  
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Het stoppelpakket 

Bij het CMG liggen een aantal percelen met 

beheerpakket Stoppelland. Maar wat is dit voor 

pakket? Hoe wordt het gebruikt? En welke 

doelsoorten komen hier op af? 

Bij Stoppelland blijven de stoppels na het oogsten van 

de graan staan. Ze worden dus niet omgeploegd en er 

wordt geen groenbemester of wintergewas ingezaaid. 

Het Stoppelland bestaat dus uit de afgesneden 

stengels van de graanplanten en oogstresten. Omdat 

het graan betrekkelijk vroeg geoogst wordt, kan er  

tussen deze stoppels nog een onkruidvegetatie 

vormen, waarvan een deel tot bloei en tot 

zaadvorming komt. Deze graanstoppels vormen een 

belangrijke voedselbron voor de verschillende 

akkervogels. Er lijkt dan ook een verband te zijn 

tussen de afname van het areaal stoppelland en het 

aantal akkervogels. Overwinterende vogels lijken een 

voorkeur te geven aan graanstoppels boven 

bijvoorbeeld graslanden, ingezaaide akkers of 

onbegroeide akkers. Dit komt omdat de 

graanstoppels zowel beschutting bieden als 

toegankelijk voedsel.  

Hoe effectief een stoppelland is, is ook afhankelijk van 

het gebruik van herbiciden. Het CMG heeft 

meegewerkt aan het ontwikkelen van het pakket 

Vogelgraan. Bij het pakket Vogelgraan is de 

regelafstand bij het zaaien groter en het gebruik van 

herbiciden beperkt. Dit creëert een makkelijk, voor de 

akkervogel, toegankelijk graanperceel. Het pakket 

Vogelgraan in combinatie met een stoppelland zou 

dus een optimale leefomgeving bieden voor zowel de 

zomer als de winter.  

De beoogde doelsoorten voor het stoppelpakket zijn 

de patrijs, veldleeuwerik, kneu, geelgors, grauwe gors 

en rietgors. Ze vinden hier voedsel (zaden en 

bladgroen van onkruiden) en dekking. Daarnaast 

bieden de stoppels ook voedsel voor muizen etende   

roofvogels zoals de torenvalk, blauwe kiekendief en 

uilen. 

Met het pakket Stoppelland wordt er in principe geen 

grond uit de productie gehaald, waardoor het een 

relatief goedkope maatregel is. Toch heeft dit pakket 

een grote concurrent; de groenbemester.  

 

 

 

Veel bedrijven moeten voldoen aan de 

vergroeningseisen en kiezen ervoor om hun grond 

voor de winter in te zaaien met een groenbemester. 

Deze heeft vaak meerdere voordelen, waaronder het 

verbeteren van de bodemkwaliteit. Er moet dus 

gekozen worden, een groenbemester of stoppelland.  

De ontwikkeling van de onkruiden tussen de stoppels 

is een ander punt waardoor men niet snel voor het 

Stoppelland zou kiezen, uit angst voor het vergroten 

van de onkruiddruk. Deze ontwikkeling is van zaden 

die zich reeds in de grond bevonden. Wanneer dit 

Stoppelland hier één herfst en één winter blijft liggen, 

zal deze onkruiddruk ongeveer gelijk blijven. Bij 

wortelonkruiden (zoals: Heermoes; Brandnetel; 

Akkerdistel; Haagwinde; Kweekgras) geldt dit helaas 

niet.  

Als laatste is dit pakket niet toepasbaar op de zware 

klei. Dit komt omdat er op de zware klei in het najaar 

geploegd moet worden om het volgende jaar een 

goede bodemstructuur te krijgen voor het inzaaien 

van gewassen. 

Maar wat vind de beheerder er zelf van? We hebben 

het gevraagd aan Bonne Poelma uit Pieterburen. 

‘Het stoppelpakket is op zich een mooi pakket. Je 

hoeft er in principe weinig aan te doen. Wij zitten 

gelukkig op lichte grond, dus wij kunnen in het 

voorjaar ploegen. Ik merk wel dat een groenbemester 

beter is voor mijn grond. Dat maakt de keuze soms 

lastig, aangezien we ook moeten voldoen aan de 

vergroeningseis. Het verhogen van de 

beheervergoeding zou de keuze wel makkelijker 

maken. Ook zal het fijn zijn als het pakket per jaar kan 

worden afgesloten, als het dan een jaar niet uit komt, 

dan zitten we nergens aan vast. De aardappelteelt 

gaat namelijk voor. De onkruiddruk valt mee. Wij 

hebben wel een keer erg last gehad van graanopslag. 

Toen kwam de ecoloog vragen waar mijn stoppelland 

lag, omdat het net een groenbemester leek. Het is 

lastig te zeggen of dit pakket aan te raden is aan 

andere beheerders, omdat het erg afhankelijk is van 

hun bedrijfsvoering.’ 

    - Isabel Weinbeck 

 

Kijk hier voor meer informatie over de beheerpakketten. 

Kijk hier voor het artikel van Jules Bos ‘Graanstoppels en 

akkervogels’.  
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Samenwerken 

Allereerst wil ik ieder een gezond, gelukkig en 

succesvol 2022 wensen! 

Na ruim een half jaar werken bij het collectief is het 

goed om even terug te kijken, niet te lang, we moeten 

vooruit, maar even kijken naar wat geweest is. Wat 

heb ik fantastische mensen leren kennen, de 

eigenaren en beheerders van grasland en 

akkergronden. Ik heb kennis gemaakt met onze 

vrijwilligers en merk dat hun bijdrage van kennis, tijd 

en inzet belangrijk voor het succes van Collectief 

Midden Groningen is.  

Ik heb veel leuke gesprekken gehad over wat de 

drijfveren van de vrijwilligers zijn, hun passie voor de 

natuur en vogels. Superleuk om te appen bij 

succesjes, weidevogelbeheer te plannen, te 

overleggen met beheerders en vrijwilligers, wat laten 

we maaien en wat niet, het volgen van de uitgekomen 

jongen. 

Veel energie gaf het samenwerken met Isabel, Janny 

en Ria. We overleggen veel en halen de sterke 

eigenschappen bij elkaar naar boven, ik denk dat we 

een goed team zijn. 

En natuurlijk loop je tegen dingen aan, wie niet?  

De drone werkte niet naar behoren, dat gaf frustratie 

en het gevoel dat wij niets konden bijdragen, het 

vliegen begon ook eigenlijk te laat. Veel overleggen 

gingen online, via teams of zoom, gewoon niet leuk, 

fysiek bij elkaar zitten is gezelliger, je deelt ervaringen 

en hoort nieuwe dingen. Zo ging ook de najaar 

bijeenkomst online, gelukkig hadden Bauke en Jelle 

mooie resultaten te melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar 2022, een nieuw jaar met nieuwe kansen, 

wat gaat het ons brengen? 

Het wordt een “tussenjaar” wij bereiden ons voor op 

het nieuwe GLB per 1 januari 2023. Er komen nieuwe 

eisen vanuit de overheid, voor agrarisch natuurbeheer 

en ook voor de agrariërs, ik heb veel respect voor 

deze ondernemers die maar moeten gaan uitzoeken 

hoe zij hun bedrijf rendabel en met respect voor de 

natuur kunnen inrichten.  

In de komende GLB periode zal er volop kunnen 

worden meegedaan met pilots en projecten, wij 

zullen hierin als collectief zeker een beroep doen op 

onze leden van het collectief, het vakmanschap en de 

mening van de agrariër / beheerder is volop nodig, 

samenwerking is het centrale woord. 

Ik sluit af met een plot die ik laatst las: 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder 

-Menze Hofman 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8 

Foto: Wim Hartman 



Investeren in onze akkervogelgebieden   
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld wat er 
in onze weidevogelgebieden is gedaan om deze 
gebieden aantrekkelijker te maken voor de 
weidevogels: 6 nieuwe plasdrassen zijn aangelegd 
waarvoor ook plasdras pompen zijn aangeschaft. En 
er is in totaal 27 ha kruidenrijke weide ingezaaid. De 
plasdrasgebieden zijn met rasters afgesloten voor 
grondpredatoren. Deze maatregelen worden 
gefinancierd door de subsidieregeling Niet-
Productieve Investeringen. Voor de akkervogels 
kunnen we met deze subsidie  struweelhagen 
aanleggen en nestkastjes laten maken en ophangen.  
 

 
 
 
 
Louw Hoekstra vertelt…. 
 

Naam: Louw Hoekstra  
Bedrijf: AGRO ADVIES EN 
DIENSTVERLENING Hoekstra 
  
Hoe ben jij in contact gekomen met het 
Collectief Midden Groningen? 
Met de start van het duurzame pootgoed 
project in Groningen ben ik betrokken 
geraakt bij het collectief. Eerst vanuit mijn 
specialisme pootgoedteelt vanuit mijn 
werkgever Hoogland BV. In 2020 hebben 
Louw en Hoogland BV in goed overleg 
besloten dat onze wegen gingen scheiden. 
Echter vanuit het project vond men het waardevol dat ik er 
bij betrokken bleef. Dit doe ik nog met veel plezier, nu 
vanuit mijn nieuwe functie als onafhankelijk adviseur. 
  
Welke werkzaamheden voer jij uit voor het Collectief? 
Voor het Collectief Midden Groningen begeleid ik een 
aantal projecten. Het betreft de projecten Duurzame 
pootgoedteelt Groningen, Meer kennis minder middelen en 
daarnaast behandel ik voor het samenwerkingsverband 
met Gouden gronden een aantal bodem vraagstukken. 
  
Welke dingen doe je nog meer? En/of welke dingen heb je 
hiervoor gedaan? 
Zoals u hier boven kunt lezen heb ik al langer als adviseur in 
de landbouw gewerkt. Bij TTW in Oude-Tonge en bij 
Hoogland BV. Nu heb ik een eigen Agro Adviesbureau dat 
met name actief is in de regeneratieve landbouw. 
Ondernemers die willen omschakelen naar een          
 

 

 In de afgelopen weken zijn struweelhagen aangelegd 
in het akkervogelgebied Slochteren.  
Het struweel in de andere akkervogelwerkgebieden 
zal in het voorjaar 2022 worden gepoot bij de 
beheerders die zich daarvoor hebben aangemeld.  
Deze winter gaan de medewerkers van WerkPro 
Ewsum aan de slag met het maken van nestkastjes 
voor de kerkuil, torenvalk en ringmus. In het vroege 
voorjaar van 2022 zullen de nestkastjes door de 
WerkPro medewerkers worden opgehangen. 
Degenen die nu alvast één of meerdere nestkastjes 
willen reserveren, kunnen dat doorgeven via het 
mailadres info@collectiefmiddengroningen.nl. We 
letten er uiteraard wel op of de nestkasten passen in 
uw omgeving: we gaan het voor de kerkuil of 
torenvalk bijvoorbeeld niet aantrekkelijk maken om 
zich in onze weidevogelgebieden te vestigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
duurzamer teeltsystemen en telers/ondernemers die 
chemische middelen in hun teeltproces willen verminderen. 
Deze ondernemers begeleid ik in hun processen. Wat zich 
kenmerkt door onafhankelijk advies, dat wil zeggen ik 
verkoop geen producten. Wat mij de ruimte geeft om veel 
breder/anders te kijken naar vraagstukken. Daarnaast ben 
ik nog landelijk actief in het agrarisch onderwijs om lesstof 
mee te ontwikkelen. Ook verzorg ik in de winter wel 
gastlessen, over de boven genoemde thema’s, voor MBO en 
HBO opleidingen in het Agrarisch onderwijs. In opdracht 
vervul ik ook wel onderzoeken/onderzoeksvragen voor de 
agrarische sector met name voor de akkerbouw en 
vollegronds-groenteteelt.  
 
Wat is jouw leukste moment/herinnering aan het 
Collectief? 
Het is altijd plezierig om met het collectief samen te werken 
en ze staan altijd open voor ideeën van een ander. Daar 
waar dat past zullen zij deze over nemen in hun projecten of 
op een ander manier. 
  
Ben je door het Collectief ook anders gaan kijken naar 
agrarisch natuurbeheer? 
Dat nu weer niet heel anders. Ik was er al van overtuigd dat 
sommige zaken in het agrarische beter of anders handiger 
ingericht zouden kunnen worden. In de projecten draag ik 
daar mijn steentje aan bij. 

 
Is er nog iets anders dat je kwijt wil over het CMG of 
agrarisch natuurbeheer? 
Het CMG is een professionele  organisatie waar ik graag 
mee samen werk. 
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Gele kwikstaart (ook nu weer een vogel die door 

het CMG “geteld” wordt) 
Latijnse naam: (Motacilla flava)  
Familie:  Motacillidae (Piepers en kwikstaarten)  
Status: Sinds de jaren zestig tussen de 50% en 75% 
afgenomen. Op grasland is de achteruitgang harder 
gegaan - tot zo'n 90% - dan op bouwland. Staat op 
de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, niet 
als ‘ernstig bedreigd’ maar als 'gevoelig'.  
  
Gele kwikstaarten worden ongeveer 16 cm 
groot. (De witte kwik 17cm en de grote gele 
kwik 18cm.) Ze wippen de staart regelmatig met felle 
schokkende bewegingen op en neer. 'Gele kwikken' 
hebben een onstuimige balts, met trillende veren 
fladdert het mannetje boven het vrouwtje of loopt 
steeds rondjes om haar heen.   
  
Man gele kwikstaart heeft een duidelijk gele keel en 
borst in prachtkleed. Blauwgrijze kop met brede 
witte wenkbrauwstreep, gele onderdelen en 
olijfgroene bovendelen. Spitse snavel van een 
insecteneter en een 'kwikkende' staart. Heeft een 
kenmerkende korte roep die hij in de vlucht laat 
horen, stijgend tswiep. Het vrouwtje is valer, en 
groenig van boven.  
  
Eind maart (april) verschijnen de eerste Gele 
Kwikstaarten. Tot ver in mei trekken grote aantallen 
door, met de piek begin mei. Langs de kust kan bij 
krachtige (zuid)oostenwinden stuwing optreden, met 
name bij Breskens en de Eemshaven. Vanaf eind juli 
wordt de soort schaars op de broedplaatsen. Grote 
doortrek is vooral eind augustus tot half september.  
  
De Gele Kwikstaart is in Nederland tegenwoordig 
vooral akkervogel. Hij bereikt de hoogste dichtheden 
in open akkerland op kleigronden, met name in 
Noord- en Zuidwest-Nederland. De soort is 
grotendeels verdwenen uit de graslanden, die tot  
enkele tientallen jaren geleden de favoriete 
broedbiotoop vormden. Op de langere  
termijn is onduidelijk in hoeverre de  
sterke afname in 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

graslanden is gecompenseerd door 
toename op bouwland.  
  

De vogel broedt van eind april tot 
in juli. Heeft doorgaans één of 
twee legsels, (eerste vanaf eind 

april, tweede vanaf begin juni) met 
meestal 4-6 eieren. Broedduur: 12-14 
dagen. De gele kwikstaart maakt zijn 

nest goed verstopt op de grond. De jongen blijven 10-
13 dagen op het nest. Daarna kunnen ze binnen 
enkele dagen goed vliegen.  
  
Gele kwikstaarten eten 
voornamelijk bodembewonende spinnen en insecten, 
vooral kevers, vliegen, muggen, wantsen en cicaden. 
Lopend en rennend, afgewisseld met een 
sprintvluchtje, zitten ze hun voedsel achterna. Ze 
zoeken die graag tussen grazend vee en pikken de 
insecten op die door het vee worden opgejaagd. Ze 
hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden.   
  
Boerenlandvogels. Ook deze boerenlandvogel lijkt 
baat te hebben bij een grote diversiteit aan gewassen 
(onder meer aardappel, bieten, granen). Gunstig is 
het als tweede broedsels mogelijk zijn. Vroeger en 
vaker maaien heeft, net als het verdwijnen van 
kruidenrijke vegetaties, sterk bijgedragen aan de 
verdwijning uit graslanden. Ook is de soort gevoelig 
voor bepaalde gewasbescherming.  
  
(Informatie van Vogelbescherming en SOVON)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOGELKENNIS 
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