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Akkervogelbijeenkomst, start veldseizoen zaterdag 9 april 
Waar: ’t Zielhoes, Usquert 
Voor wie: Akkervogelvrijwilligers 

 
Cursusavond boerenlandvogels 7 mei, eerst theorie daarna veldbezoek 
Waar: Hoofdweg 88f, Slochteren 
Voor wie: Vrijwilligers/ beheerders 
 

Midzomerbijeenkomst AND 25 juni 
Waar: AND (Agrarische Natuur Drenthe), Rolde 
Wie: Vrijwilligers 

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 
 

NPI struweel beschikbaar! 

Er is nog budget beschikbaar voor het planten van Struweel. Struweel  
is voor veel akkervogels een belangrijk landschapselement.  
Heeft u interesse?  
 
Mail dan naar info@collectiefmiddengroningen.nl 

AGENDA 
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CMG neemt afscheid van voorzitter Wouter Schep. Hij 
was betrokken bij de oprichting van het collectief en is  
daarnaast betrokken geweest bij vele projecten. Wouter 
is ook een actief weidevogelbeheerder met een plasdras. 
In deze kwartaalbrief neemt hij afscheid. Tijdens de ALV is 
Gerard Hegge benoemd tot nieuw bestuurslid. Hij stelt 
zich even voor.  
 
2022 is een roerig jaar. Zo zijn de voorbereidingen voor 
het nieuwe GLB volop bezig en is er een nieuwe kaartlaag 
(de BGT) met de nodige wijzigingen. Er is een 
digitalisering van de contracten en beheerbijlagen en er 
zijn verscheidene projecten die nieuw zijn of worden 
doorgestart. Menze geeft een beknopte inzage in de 
werkzaamheden van het CMG. 
 
In het portret zetten we Wim Durenkamp in het zonnetje. 
Wim is een akkervogelvrijwilliger bij CMG. 
 
Nu we weer terugkeren naar ‘het oude normaal’ kunnen 
de bijeenkomsten ook weer fysiek plaatsvinden, zoals de 
startbijeenkomsten en de ALV. Menze heeft in een 
eerdere kwartaalbrief al aangegeven dat er dit jaar 
gewerkt wordt aan de intensivering van de samenwerking 
tussen partijen. ‘Samen kom je verder’ Dit kan op 
verschillende schalen worden geïnterpreteerd. Een 
hoogtepunt is de realisatie van het Actieplan Akkervogels 
Groningen, waarin zestien partijen gaan samenwerken 
om de akkervogels te beschermen. Het akkervogel 
actieplan is een logisch vervolg op het weidevogel 
actieplan, waar al goede resultaten mee gehaald worden. 
 
Alco van Klinken van de provincie Groningen beantwoord 
een paar korte vragen in Alco van Klinken vertelt. 
 
Elk kwartaal lichten wij een beheerpakket toe. In deze 
kwartaalbrief vertelt Lisa Hartjes over de plas dras.  
 
Het project Regionale Kringloop Coöperatie is vorig jaar 
van start gegaan. Hoe staat het hier inmiddels mee? En 
met het project Productief Kruidenrijk grasland? Van 
beide projecten is er een kort verslag in deze 
kwartaalbrief. 
 
De nestkastjes zijn inmiddels klaar en worden 
opgehangen. Wim Hartman ging op bezoek bij de 
klussers.  
 
De velduil is een ernstig bedreigde soort, meer over deze 
vogel leest u in vogelkennis. 
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Afscheid van onze voorzitter,  
Wouter Schep. 
 
Wouter is melkveehouder in 

Holwierde, en gaat straks na zijn 

vertrek uit het bestuur van het CMG 

meer tijd krijgen voor zijn jonge gezin, 

roept zijn vrouw Christina meteen, als 

we het daarover hebben. 

We zitten in de keuken te praten over 

de veranderingen in het boerenleven 

waar het CMG aan bijgedragen heeft. 

Wouter heeft al afscheid genomen op 

de ALV waarvan hij bestuursvoorzitter 

was. Maar wat heeft hij eigenlijk 

meegemaakt? 

Na 8 jaar is het moment van afscheid 
als voorzitter aangebroken. Dat 
moment was op de ALV van ons collectief op 23 maart 
j.l. Gerard Hegge is toen aangetreden als nieuw 
bestuurslid. Koos Koop pakt de rol van voorzitter op.   
  
Daarmee komt voor mij een einde aan een mooie 
periode. Ik ben de laatste bestuurder die vanaf het 
allereerste begin het collectief heeft meehelpen 
opzetten. Dat begon al ruim voordat de SNL-periode 
ten einde liep. Op landelijk niveau stuurde de 
overheid er op om in de nieuwe GLB-periode tot een 
andere organisatie van het agrarisch natuurbeheer te 
komen. De uitvoerende organisaties moesten groter, 
kregen meer verantwoordelijkheid en moesten 
binnen kaders handelingsvrijheid krijgen. In onze 
provincie leidde dat er toe dat de uitvoering van het 
agrarisch natuurbeheer van 7 ANV’s naar drie 
collectieven ging. 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.  
  
De beginperiode was lastig omdat veel SNL-pakketten 
nog doorliepen en gaandeweg uitfaseerden. Dat 
beperkte onze omzet in de beginjaren, maar er moest 
wel een professionele organisatie neergezet worden, 
die de boeren zo goed mogelijk kon ondersteunen 
met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. 
Uiteindelijk zijn we doorgegroeid naar een stabiele 
middelgrote organisatie binnen collectievenland. Als 
collectieven worden we door de partijen om ons heen 
gezien als een waardevolle partner. Kortom, er is veel 
bereikt in die 8 jaar.  
  
Ons collectief beperkt zich ondertussen niet alleen tot 
het ANLb, maar ziet ook een rol om boeren te 

ondersteunen die met 
hun bedrijfsvoering 
willen naar NIL (natuur 
inclusieve 
landbouw). Dat laatste 
pakken we op met 
gerichte projecten. Zo 
willen we de pioniers 
ondersteunen, kennis 
verzamelen en dit 
toegankelijk maken 
voor onze leden.   
 

Nu ik terugtreed staan 
we weer aan de 
vooravond van een 
nieuwe GLB-periode*. 
Deze keer qua 
organisatie van het 
agrarisch 
natuurbeheer an sich 

geen stelselwijziging, maar inhoudelijk gaat er veel 
gebeuren. Zaken als bodem, water, biodiversieit en 
klimaat gaan een invulling krijgen in de 
conditionaliteit en de eco-regeling. Veel daarvan 
heeft raakvlakken met het ANLb. Het is spannend hoe 
zich dat tot elkaar gaat verhouden.   
  
Voor het collectief ligt er daarom nog veel werk te 
wachten. Ik heb het in al die jaren als heel inspirerend 
ervaren om mee te werken aan een landbouw waarin 
we de natuur terug kunnen vinden. Als ik door het 
weiland loop en de roep van grutto hoor, dan geeft 
dat voor mij een extra dimensie aan het boer zijn. Het 
sterkt mij in mijn opvatting dat landbouw en natuur 
niet te scheiden zijn. Daarmee is niet gezegd dat het 
vanzelf wel goed komt. Een hele belangrijke is, dat we 
de kracht van een gezonde bodem gaan hervinden; 
bodem als een levend organisme. Vandaaruit is het 
veel beter bouwen aan een biodiverse, natuur 
inclusieve en weerbare landbouw.   
  
Op de weg naar die weerbare en gewaardeerde 
landbouw kan het collectief zeker ondersteunend 
zijn. Ik heb er vertrouwen in dat het collectief met 
haar leden, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders 
daaraan kan bijdragen. 
 

Zelf gaat hij natuurlijk enthousiast door met de 

plasdras en het beheer daar omheen op zijn eigen 

bedrijf! 

-Wouter Schep en Wim Hartman 

*Het nieuwe GLB: de inkomenssteun voor de landbouw wordt straks 

gewijzigd in een basispremie waar voorwaarden aan zitten, 

conditionaliteit genoemd, en een aanvullende vergoeding volgens de 

eco-regeling. Voor meer info: www.rvo.nl  

Foto: Wim Hartman 
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Even voorstellen, Gerard Hegge  
 

Sinds de afgelopen ledenvergadering mag ik 
onderdeel zijn van het bestuur van Collectief Midden 
Groningen. Dit zie ik, zeker in deze veranderde 
samenleving als een mooie uitdaging.  
Wij hebben een akkerbouwbedrijf, aan de rand van 
het dorpje Molenrij. Met als hoofdtak het telen van 
pootaardappelen in de hogere klasses. Mijn 
echtgenote Karin heeft een baan als analist in het 
UMCG en helpt mee met de oogst. Mijn dochter heeft 
voor vier dagen een baan en werkt de vrijdag mee in 
het bedrijf, ze doet met name allerlei administratieve 
zaken. Mijn zoon zit in het tweede jaar van het HBO in 
Dronten en doet daar agrarische ondernemerschap. 
Ook hij heeft ambitie om met ons bedrijf verder te 
gaan. Een gezinsbedrijf dus, met daarnaast een vaste 
medewerker.  
Naast mijn bedrijf heb ik altijd diverse 
bestuursfuncties gehad, ook om mijn wereld te 
verbreden. En zeker om ook iets bij te dragen aan 
mijn omgeving. Zo heb ik veel bestuurswerk gedaan 
voor onder andere Agrifirm en LTO Noord. 
Deze ervaringen hoop ik de komende tijd te kunnen 

inzetten voor het Collectief Midden Groningen. Vanaf 

de oprichting ben ik al lid van de natuurvereniging 

Wierde en Dijk, heel bewust heb ik daar destijds voor 

gekozen. 

Reuring 
 

Betekenis 'reuring' volgens van Dale 
reu·ring (de; v) (Nederland) 
1 gezellige drukte 
2 beroering, ophef: wel van een beetje reuring houden 
Het is een mooi woord voor als je lekker bezig bent 
met van alles en nog wat, veel “oh ja, dat moet ook 
nog” momenten hebt, de dag vliegt om met 
bezigheden. Zo zijn wij binnen het collectief ook bezig, 
met het organiseren van bijeenkomsten, opvolging 
geven aan afspraken en alles aan het klaarzetten voor 
het nieuwe seizoen. 
De dronepiloten zijn bezig met testvluchten maken, zij 
gaan voor ons de plasdrassen op de foto zetten van 
120 meter hoogte, dat levert naast mooie plaatjes 
ook ervaring voor de piloten op. In april gaat de 
cursus BMP telling onder leiding van Sovon van start, 
10 vrijwilligers van het CMG gaan deelnemen en een 
paar collega’s van Collectief Groningen West, ik heb 
er enorm veel zin in! 
Dit jaar worden de contracten en beheerbijlagen voor 
het beheer digitaal verstuurd. De getekende 
contracten druppelen via de mail binnen en worden 
weer verwerkt. Er is veel contact met de beheerders, 
nieuw beheer, nieuwe inzaai van akkerranden en 
gesprekken over onkruiddruk in de 
wintervoedselvelden.  

Tevens vind ik het erg belangrijk dat de landbouw, 
daar waar mogelijk, verbinding probeert te maken 
met de rest van de maatschappij.  Ik heb aan diverse 
projecten meegedaan, waaronder weidevogel beheer 
in akkerbouw gebieden. Maar ver daarvoor was ik al 
bewust bezig met nesten van weidevogels.  
De laatste jaren wordt het steeds stiller in het land en 
op ons erf. Daar maak ik mij echt zorgen over en ik wil 
mij er zeker voor inzetten om dit weer om te buigen. 
Ook in brede zin ben ik erg geïnteresseerd in de 
natuur, zeker ook omdat een veelzijdige flora en 
fauna van enorm belang is voor ons landschap. Naast 
landbouw verdient dit een belangrijke plaats, maar dit 
kan niet zonder vergoeding geëist worden van ons. 
In veel ontwikkelingen die op onze bedrijven 
afkomen, onder andere het nieuwe GLB wordt steeds 
meer van de landbouw gevraagd ten aanzien van o.a. 
flora en fauna en bufferstroken. Ik wil dit graag zien 
als kans voor onze sector. Ook hierin kan het 
Collectief een belangrijke rol spelen, als verlengstuk 
van onze bedrijven. Om een bijdrage te mogen 
leveren, die er voor zorgt dat er financiële middelen 
komen, die op een goede manier gebruikt worden om 
duurzaamheid en flora en fauna te ontwikkelen, lijkt 
mij een uitdaging.  
Het voorgaande hoop ik op een verbindende en 
positieve manier mee te kunnen ontwikkelen middels 
deze bestuursfunctie. 
 
 
Mooi is vooral dat wij in samenwerking met 
beheerders 4 nieuwe plasdrassen aan het beheer 
konden toevoegen, een fantastisch resultaat 
waardoor de clusters uitgebreid en versterkt worden, 
“Laat de Grutto maar komen!” Op de 
startbijeenkomsten hebben wij veel gesproken met 
beheerders en vrijwilligers, mooie gesprekken en 
verhalen over hoe gezamenlijk inzet resulteert in 
veilige en rustige broed- en foerageergebieden, de 
betrokkenheid is groot en waardevol. 
Ondertussen gaan de overleggen en besprekingen 
over het nieuwe GLB gewoon door. Dat moet ook 
want 1 januari 2023 krijgen wij ermee te maken, hoe 
gaan we iedereen er op voorbereiden, wat betekent 
het voor ANLb, wat zijn conditionaliteiten en eco-
regelingen eigenlijk. Er komt een hoop op de boeren 
af dit jaar, veel is nog afwachten en dat is lastig als je 
een bedrijf wilt runnen. 
 
Wij wensen alle boeren goede voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen, met zaaien en poten, bemesten 
en maaien! 
 
Kortom, “reuring” genoeg en ik hoop dat dat ook zo 
blijft want wij houden wel van gezellige drukte! 
 

- Menze  
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Portret van Wim Durenkamp 
 
We zijn op een winterochtend in februari op 
bezoek bij Wim en Petra Durenkamp. De 
boerderij, Oosterheerd, ligt aan de buitenkant 
van Wehe den Hoorn, postcode Kloosterburen. 
Het Hoornse diep loopt prachtig langs de 
boerderij. Er is meer bos gekomen, we zien nu 
meer spechten, Vlaamse gaaien en zangvogels 
maar ook torenvalk en buizerd vertelt Wim. Hij is 
hier geboren en getogen. Ze zijn altijd betrokken 
geweest op Wehe den Hoorn, vroeger waren het 
2 dorpen, Wehe en Hoorn. Wim is inmiddels 
gestopt als boer en vindt dat heerlijk, er is nu 
geen stress meer over de pootaardappelen. Hij 
herinnert zich dat die 1 keer in de grond zijn blijven 
zitten en dat was niet leuk. Petra is leerkracht 
geweest op basisscholen in Gasselternijveen, Eenrum 
en in Wehe den Hoorn. Vroeger waren hier 2 scholen, 
1 openbare en 1 katholieke school, nu is er nog 
eentje. Wim en Petra hebben elkaar leren kennen op 
een dancing in Usquert waar Petra vandaan komt.  
 
Erfpacht 
Wim: "In 1864 is de boerderij gebouwd en in 1896 
heeft mijn opa hem gekocht. Mijn opa en oma 
hadden 11 kinderen en vanwege een moeilijke 
situatie lukte het mijn vader eerst niet om boer te 
worden. Later is het land verkocht aan een dierenarts 
en langdurig in erfpacht gegeven aan mijn vader en 
zijn broer, de boerderij is altijd in eigen bezit 
gebleven. Na mijn lagere en middelbare 
landbouwschool en militaire dienst kreeg ik een baan 
als monsternemer bij een melkfabriek in Lochem. 
Want 3 personen op een boerderij met 30 hectare 
kan nooit uit. Mijn vader vond dat niet leuk en nadat 
mijn oom was gestopt ben ik in 1972 samen met mijn 
vader in een maatschap verder gegaan. Toen hij na 
een jaar ook stopte ging ik alleen verder. Het was 

aanvankelijk een gemengd bedrijf met 30 koeien, 
graan en suikerbieten. In 1982 is er een 
ruilverkaveling geweest en zijn de 13 percelen 
veranderd in 2 grote stukken. In die tijd wemelde het 
van de patrijzen en bij het ploegen zag ik een keer een 
torenvalk die een kievit te pakken had.  
In de tijd van de EEG-boterberg schakelde ik met een 
subsidieregeling over van melk- naar mestvee. 
Stierkalveren werden in 16 maanden gemest tot ze 
naar het slachthuis gingen. Samen met mijn 
veehandelaar kochten we kalveren uit Brabant, daar 
waren de beste MRIJ-stierkalveren te koop. De 
verdiensten liepen na 7 jaar terug en daarom zijn we 
overgestapt op het verbouwen van pootaardappelen, 
wintertarwe en suikerbieten. We sloten ons aan bij 
handelshuis Hettema, die zit hier vlakbij. Zij bepalen 
welk ras de boer mag verbouwen en regelen ook de 
verkoop. De oogst gaf nogal wat werk, omdat de 
aardappelen niet gemakkelijk geoogst konden 
worden, de grond is hier vrij zwaar. In de 
winterperiode werden ze gesorteerd, gelezen en in 
zakken gedaan van 25 en 50 kg. Pootaardappelen 
worden altijd streng gekeurd voordat ze naar landen 
als Egypte, Israël, Algerije en Tunis verscheept 
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worden. Je hebt poot-, consumptie- en 
veenkolonie aardappelen. Aan 
pootaardappelen valt nog wel te 
verdienen, meer dan aan graan en 
suikerbieten. Nadat ik ben gestopt als 
boer heb ik Hettema nog wel eens 
geholpen bij het sorteren.  
 
Veel sporten   
Toen ik 66 werd is het land verkocht 
aan de familie Sloots. Aan de verkoop 
hebben we een klein percentage van 
de verkoopsom overgehouden. Ik heb 
altijd veel aan sport gedaan en nu nog. 
Ik loop twee keer in de week hard en 
na afloop is er koffiedrinken bij Greet 
Damstra, dat is heel gezellig. Ik heb 5 
keer de marathon van Rotterdam 
gelopen en 3 keer de Friese elf-stedentocht gefietst. 
Ik heb de Noorder Rondritten van 150 km geschaatst 
en ik ben een keer op een gewone fiets van Vlissingen 
naar huis gereden. Met handbal speelde ik in de 3de 
divisie, ik was altijd cirkelloper. Ik probeer zo gezond 
en zo jong mogelijk oud te worden. Maar ik houd ook 
erg van lezen en ben geïnteresseerd in geschiedenis 
en aardrijkskunde en ben dol op boeken van Geert 
Mak en Jan Brokken. 
 
Vogels 
Ik houd veel van de natuur en vind het leuk om samen 
met Bauke Koole, Steven Rutgers en Anneke Poelma 
de vogels in de wintervoedselveldjes hier in de buurt 
te tellen voor Sovon. Dat doen we in de winter 6 keer. 
Ik leer er erg veel van en kan intussen 
veldleeuweriken, allerlei soorten zangvogels en 
snippen herkennen.  
 
Trots 
Maar er zijn nog meer hobby’s. Ik heb een hele koppel 
dieren waar ik voor zorg zoals kippen, (sier)eenden, 
geiten, damherten, kalkoenen, parelhoenders en een 
pauw. En dan is er nog de groentetuin. Ik volg ook een  
cursus Engels in Winsum want ik wil wel mijn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schoondochter en 2 kleinzonen, die 
in Engeland wonen, een beetje 
kunnen verstaan.  
Zoon Mark heeft biologie gestudeerd 
en is gepromoveerd op onderzoek 
naar het zwavel metabolisme van de 
ui, daar zijn we erg trots op. Hij 
werkt nu op een groot onderzoeks-
instituut in Engeland. Niels heeft de 
opleiding voor dierenarts gedaan en 
heeft werk op de Maasvlakte als 
inspecteur van alle dierlijke 
producten die hier binnenkomen." 
 
Zorgen  
Wim heeft zelf geen akkerranden of 
winterveldjes gehad. En ook geen 
bemoeienis met andere CMG-

projecten. Volgens hem is de mechanisatie in de 
landbouw erg snel gegaan en zijn de bedrijven steeds 
groter worden. Er is veel zorg over de achteruitgang 
van de vogels en insecten en ook de hazenstand is 
niet goed. Er wordt tegen-woordig te veel gejaagd, 
maar het is wel nodig om predatie tegen te gaan. We 
gaan naar buiten en lopen door de 2 schuren. In de 
oude schuur staat een wiedmachine van de familie 
Westers uit Hornhuizen. Zij zijn BD-boer met 
regeneratieve landbouw. In de schuur staan ook de 
fietsen die hij veel gebruikt. We lopen de trap op en 
komen op de hooizolder met een prachtig klein 
museum. Oude landbouwgereed-schappen liggen 
verspreid op de vloer. We zien een opgezette 
notenkraker en op een grote tafel liggen gedroogde 
granen en planten en talloze eieren van verschillende 
vogels. Een indrukwekkend verzameling. Wim wijst 
ons nog op een kast voor de kerkuil. Er is poep van 
deze vogel en er zijn sporen van een steenmarter te 
zien. Trots toont hij een registratie-formulier uit 2020 
van braakballen van een kerkuil. Vroeger waren hier 
nog veel steenuilen. We lopen naar beneden en Wim 
Hartman neemt nog wat foto’s van het bedrijf en van 
Wim Durenkamp op een omgeploegde akker. 

Henk van der Molen 
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ANLb Kennisbijeenkomst   

‘ANLb en akkervogels’. 

Op woensdagavond 9 maart was de 

kennisbijeenkomst ANLb en akkervogels. Raymond 

Klaassen van de Stichting Grauwe Kiekendief – 

Kenniscentrum Akkervogels kwam een presentatie 

geven over de relatie tussen ANLb en de akkervogel 

populaties. Een mooi onderzoek met een helaas 

minder mooie boodschap. Een groot deel van de 

akkervogelpopulaties blijft achteruit gaan. Kortom er 

is werk aan de winkel! Piet van Zanten vertelde over 

de omschakeling naar biologische landbouw en hoe je 

als biologische boer met agrarisch natuurbeheer 

omgaat. Het was een interessante bijeenkomst en er 

was veel te bespreken. 

 

 

Startbijeenkomst Hoeksmeer en Oling  
Op maandag 28 februari was de startbijeenkomst van Hoeksmeer 
en Oling in de loods bij de familie Hartjes. De werkwijze van het 
afgelopen jaar is besproken met betrekking tot het registreren van 
de vogels en het gebruik van de drone. Ook hoe dit komend jaar 
aangepakt gaat worden. Onder het genot van een kop koffie en 
een koek werd er een film over het collectief Eemland gekeken. 
Het was een koude maar gezellige avond.  
 

Startbijeenkomst Holwierde 

Op zaterdag 5 maart was de laatste bijeenkomst in het dorpshuis in 

Krewerd. Ook bij deze bijeenkomst werd er geluisterd naar de 

ervaringen en verhalen uit het veld, werd er kennis uitgewisseld  en 

gekeken naar de film over collectief Eemland. 

Iedereen heeft zijn eigen werkwijze en eigen taak, maar samen 

werken wij aan hetzelfde doel; het beschermen van de weidevogels! 

Startbijeenkomsten weidevogels 
 
Startbijeenkomst Crangeweer 

Op zaterdag 12 februari was de eerste startbijeenkomst in Crangeweer in de gezellige ruimte van ‘De Heemen’, van 
beheerder Pieter Berend Slager. Om de weidevogels te beschermen werken de boer, de vrijwilliger, de dronepiloten en 
CMG met elkaar samen. Maar wat doet iedereen eigenlijk en wie is wie? Tijdens deze bijeenkomst kon iedereen 
vertellen wat hij of zij precies deed. Zo vertelden de dronepiloten over hun vluchten, Menze over het verwerken van de 
data, de vrijwilligers over het tellen en de boerenlandmonitor en stelden de boeren zich voor. Allen verbonden in een 
app groep, waardoor informatie makkelijk kan worden gedeeld, samen kan worden gewerkt en iedereen betrokken 
wordt bij het proces. 
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Foto’s: Isabel Weinbeck 

Foto: Wim Hartman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV 2022 

Op woensdag 23 maart 2022 was de ALV in het 

Buurhoes Ontmoetingscentrum in Ten Boer. Wouter 

Schep opende de vergadering. Tijdens de vergadering 

nam Wouter afscheid als bestuurslid en werd Gerard 

Hegge uit Molenrij benoemd tot nieuw bestuurslid. 

Het voorzitterschap werd overgedragen aan Koos 

Koop. Frank de Jong (penningmeester) behandelde de 

financiële stukken en Menze Hofman en Janny 

Kooistra vertelden over de ontwikkelingen in het 

ANLb en de projecten. Drie studenten van AOC Terra 

vertelden over hun stageonderzoek, waarin ze boeren 

hadden benaderd over de bekendheid van CMG. Alex 

Datema (voorzitter BoerenNatuur) sloot de 

vergadering af met een presentatie over boeren in de 

toekomst. Er werden veel vragen gesteld. Het was fijn 

dat de ALV weer fysiek kon plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestien partijen hebben de handen ineengeslagen in een provinciaal actieplan, dat op 23 maart is aangeboden aan Groninger 

gedeputeerde Johan Hamster en de bestuurders van waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s. Lees hier voor meer 

informatie. 

Actieplan Akkervogels Groningen 
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Foto’s: Menze Hofman 

https://collectiefmiddengroningen.nl/2022/03/30/actieplan-akkervogels-groningen/


Beheerpakket: Plasdras  
 

Het plasdras pakket is een pakket waarbij een agrariër 
een gedeelte van zijn land tijdelijk onder water zet, 
ten behoeve van weidevogels. Veelal gaat het hier om 
grasland. Bij een plasdras moet een gedeelte echt 
onder water staan met een laag van 5 tot 20 cm diep. 
Daar omheen is het drassig en zorgt de 
hoogwaterstand voor een lagere begroeiing van de 
vegetatie. Er zijn pakketten met verschillende begin- 
en einddata.  
 
Deze plasdrassen trekken in het voorjaar steltlopers 
en eenden aan om er veilig te kunnen rusten en 
foerageren. Soorten die op een plasdras afkomen zijn 
onder andere de grutto, kievit, tureluur, wintertaling 
en slobeend. De vogelsoorten maken op verschillende 
manieren gebruik van een plasdras.  
De plasdras is een geschikte foerageerplek voor 
kievits- en tureluurkuikens. Deze houden van de wat 
dunnere begroeiing aan de randen van de plasdras. Zij 
eten dan ook voornamelijk de insecten die op de 
zit.  De eendensoorten zoals de slobeend en de 
zomertaling houden ook van de ondiepe plassen om 
daarin naar voedsel te zoeken. Zij broeden het liefst in 
wat dichtere vegetatie.  
 
De volwassen grutto gebruikt het echt natte gedeelte 
van de plasdras in het vroege voorjaar vooral om te 
rusten. Zij broedt graag in de wat drogere gebieden 
om de plasdras heen. Langs de randen in het drassige 
gedeelte kunnen de volwassen grutto’s hun voedsel 
makkelijk uit de zachte grond halen. De gruttojongen 
zoeken insecten juist in kruidenrijk grasland met een 
niet te dichte, maar een wel wat hogere, vegetatie. 
Voor de gruttokuikens is het van belang dat de 
vegetatie niet te dicht is, zodat het minder moeite 
kost om de insecten te vangen.  
 
Na afloop van het broedseizoen zoeken jonge en 
volwassen steltlopers in de plasdras naar, onder 
andere, muggenlarven om zich voor te bereiden op de 
trek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor een succesvolle plasdras kan deze het beste 
gecombineerd worden met kruidenrijk grasland en 
verlaatte maaidata. Hierdoor zit er meer variatie in 
een gebied. Anders is er het gevaar dat een plasdras 
veel vogels aantrekt, maar dat er voor de kuikens 
verder weinig voedsel te vinden is. Dit noemt men 
een ecologische val. Mozaïekbeheer rondom een 
plasdras is dus zeer gewenst vanwege de variatie in 
vegetatie.  
 
De aanleg van een plasdras werkt het beste bij een al 
van nature aanwezige laagte, deze kan verder nog 
wat worden uitgegraven, zodat het water er goed in 
blijft staan. Het liefst is een plasdras ten minste een 
halve hectare groot met langzaam oplopende taluds, 
zodat ze droogvallende en slikrijke oevers opleveren. 
Het water kan met een pomp met zonnepanelen op 
peil gehouden worden. Juli en augustus zijn goede 
maanden voor de aanleg.  
 
De plasdras moet onderhouden worden door de 
vegetatie die er staat na het broedseizoen te maaien 
en weg te halen. Dit om hoge moeraskruiden en 
pollen die ongewenst zijn te verwijderen. Helaas is dit 
maaisel alleen een kostenpost en levert het de boer 
geen noemenswaardig voer op om aan zijn koeien te 
voeren.  
 
Wat de beheerder er zelf van vindt;  
Wilfred Hartjes heeft twee plasdrassen van 0,35ha en 
1,2ha op één perceel van 8,5 hectare met grenzend 
aan elk plasdras 2,3 hectare kruidenrijk grasland. 
Centraal in dit perceel ligt een strook van 2,3 hectare 
grasland met verlaat maaien. 
‘Je ziet dat er veel vogels op de plassen afkomen. Het 
is niet altijd gemakkelijk geweest om het waterniveau 
op peil te houden in de plasdrassen. We hebben, 
zeker in de droge jaren, ook wel moeite gehad om 
genoeg water op het perceel te houden. Deels door 
storingen bij de pompen en deels doordat er door de 
droogte scheuren in het land zo diep waren dat het 
water gewoon weg liep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Foto: Wilco van der Laan 



Nadat we de plasdrassen 1,5 jaar geleden hebben 
aangepakt, dat wil zeggen; iets meer een komvorm 
erin hebben gebracht, ging het beter. Ik heb 3 
eilandjes in één van de plasdrassen gemaakt waar de 
vogels gretig gebruik van maken. Ook heb ik een 
afvoerbuis erin gemaakt zodat de plasdras weer 
gemakkelijk leeg kan lopen na het broedseizoen.’  
 
Voor wat betreft de financiële vergoeding voor dit 
beheer is het volgens deze veehouder eigenlijk te 
weinig. Dit komt ook doordat hij een relatief intensief 
bedrijf heeft. Van de 43,5 ha grasland die hij heeft, is 
nu 8,5 ha in “zwaar beheer”. Dat betekent dat, in zijn 
geval, bijna 20% van zijn land dusdanig beheerd wordt 
dat er vrij weinig kwalitatief goed gras afgehaald 
wordt.  

Alco van Klinken vertelt… 
 
Naam: Alco van Klinken 
Bedrijf: Provincie Groningen 
 
Hoe ben jij in contact gekomen met 
het Collectief Midden Groningen?  
Sinds 2009 draai ik mee in het beleid 
voor akker- en weidevogels in de 
provincie. Ik werkte samen met de 
agrarische natuurverenigingen 
waaruit Collectief Midden Groningen is opgebouwd, 
vooral: Meervogel en Wierde & Dijk. 
 
Welke werkzaamheden voer jij uit voor het Collectief? 
Tsja het is misschien wel andersom: welke activiteiten 
voert het collectief uit voor de provincie? Maar goed: 
het collectief weet ons te vinden als er geld nodig is 
voor een project, of een ruimere begrenzing om akker- 
en weidevogels te kunnen beschermen. Als 
ambtenaren denken we mee en zetten ons in (àls het 
een goed plan is) om het mogelijk te maken. 
 
Welke dingen doe je nog meer? En/of welke dingen 
heb je hiervoor gedaan?  
Mijn werk en hobby grenzen aan elkaar: ik tel graag 
vogels. Dat kun je het hele jaar door doen; in 
verschillende seizoenen ben ik in andere hoeken van 
het werkgebied van Collectief Midden te vinden. In de 
wintermaanden tel ik ganzen tussen Ten Boer en 
Stedum; rond Kerst heb ik een wintervogeltelling bij 
Eenrum en een paar keer per jaar tel ik wadvogels in 
de Emmapolder. 

‘Vooral van de plasdrassen heb ik geen opbrengst van 
gras. Ook is het gedeelte van het land waar een 
plasdras ligt “verpest” doordat er elk jaar van 15 
februari tot 15 juni water staat.’ Gevolg is dat hij de 
opbrengst die hij mist aan moet kopen. Bij een 
veehouder die extensief is met zijn land is deze 
rekensom wel iets anders.  
 
Ondanks de, in zijn ogen, te lage vergoeding heeft de 
veehouder er veel plezier aan om te zien dat de 
plasdrassen veel vogels aantrekken. ‘Ik vind het zeker 
belangrijk om als veehouder een bijdrage te leveren 
aan verbeteren van de biodiversiteit.’ Maar om te 
stimuleren dat er in de toekomst meerdere boeren 
een plasdras aan gaan leggen, is het volgens Wilfred 
van belang dat de vergoedingen van vooral de 
plasdrassen verhoogd moeten gaan worden. Het is 
gewoonweg niet kostendekkend, laat staan dat je er 
iets op verdiend.    

- Lisa Hartjes 

  
 

Wat is jouw leukste 
moment/herinnering aan het 
Collectief?  
Dat is een herinnering uit de 
oude doos: eind jaren ’90 
zocht de stichter van Wierde 
& Dijk, Harm Westers, naar 
mogelijkheden om agrarisch 
beheer in akkergebieden te 
gaan doen. Zijn bevlogenheid 
in combinatie met Groninger 
nuchterheid, vond ik erg 

inspirerend. Ook het ontwikkelen van het 
beheerpakket Vogelgraan met wijlen Trudy van Wijk 
was een mooi pionierend project 
 
Ben je door het Collectief ook anders gaan kijken naar 
agrarisch natuurbeheer?  
Ja: de schaal van denken is groter geworden. Na het 
ontstaan van agrarische natuurverenigingen had je 
zelfs een grensoorlog tussen Meervogel en Wierde & 
Dijk. Achteraf is het een mooi verhaal, maar het is 
toch praktischer om geen energie in dat soort zaken 
meer te hoeven steken. 
 
Is er nog iets anders dat je kwijt wil over het CMG of 
agrarisch natuurbeheer?  
Ik hoop dat ondanks groeiende druk op de grond en 
stijgende grondprijzen, er ruimte blijft voor extensieve 
teelten (zoals zomergraan, luzerne, karwij, veldbonen, 
koolzaad). Bij extensieve gewassen op grotere schaal, 
krijg je vanzelf ’’gratis’’ akkervogels als bij-effect. Ik 
hoop in de toekomst dus ook akkervogels buiten de 
beheerclusters te blijven zien. 
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Plas dras Wilfred Hartjes 

Alco van Klinken 



 

 

 

Kringloop noordelijke kleischil 

In het gebied noordelijke kleischil wordt sinds jaar en 

dag al veel samengewerkt tussen akkerbouw en 

veehouderij, meestal in het kader van ruiling van 

gronden, waarbij optimalisatie van bouwplannen en 

bodemgezondheid en gezond gewas samenkomt.  

Binnen het Collectief Midden Groningen ontstond ook 

de gedachtegang om te onderzoeken of 

samenwerking in georganiseerde vorm, bijvoorbeeld 

een coöperatie, een verdere samenwerking op het 

gebied van stoffen en (rest)materialen tot stand kan 

brengen. De gedachte erachter is, dat juist  

Groningen, waar de diverse sectoren aanwezig zijn, 

kansen biedt tot het meer sluiten van regionale 

kringlopen. Ook politiek is er de wens meer tot 

sluiting van kringlopen te komen. Voor het collectief is 

het van belang, dat de kringloopgedachte zowel 

ecologisch als economisch op bedrijfsniveau rendeert 

en een samenwerkingsvorm daarvoor wellicht 

faciliterend/organiserend kan zijn. 

Samen met een groep van 12 agrarisch ondernemers 

(denktank kringloopcoöperatie) is het project 

kringloopcoöperatie opgestart, worden doelstellingen 

benoemd en de prioriteiten van aanpak benoemd. 

Tevens is Aequator betrokken als projectleider, die 

samen met de werkorganisatie van ons collectief en 

de denktank van agrarisch ondernemers, dit project 

verder aanpakt. 

 

  

 

Als hoofdlijnen zijn genoemd: 

Door onderlinge uitwisseling van (natuurlijke 

mest)stoffen en (rest)stromen de kringloop in het 

gebied bewerkstelligen.  

Hiervoor zetten we kennisverwerving in, leggen we 

verbanden met andere initiatieven, gaan we 

onderlinge samenwerkingen aan en richten ons op 

drie uitvoerende lijnen, te weten; het maken van 

bokashi, inzet van teelten van (combi)eiwitgewassen 

en inzet van natuurlijke bemesting. Allen zeer actuele 

thema’s in het licht van alle huidige (prijs) 

ontwikkelingen van meststoffen en grondstoffen. 

Op termijn zal de kringloop in een gebied en de 

samenwerking tussen ondernemers zeker ook een 

rendement opleveren wat betreft de natuurinclusieve 

en biodiverse resultaten in de bodem. Daarnaast is 

ook helder dat, bij het inzetten van kringloop, de 

huidige wet en regelgeving op het gebied van inzetten 

van kringloop, niet faciliterend, maar eerder 

beperkend is.  

Onderdeel van het kringloopproject is dan ook, dat 

naast uitvoering en inzet van kennis, ook verheldering 

van beleidsbeperkingen en van daaruit gevraagde 

experimenteerruimte in wet- en regelgeving 

belangrijke items zullen zijn. 

Het project is ingezet in het voorjaar 2022 en heeft 

een looptijd van twee jaar. Natuurlijk kunnen we in 

die korte tijd geen volledige kringloop realiseren, 

maar willen we vanuit dit project doorkijken naar  

een uitvoering over meerdere jaren.   

     – Alma den Hertog 

Productief Kruidenrijk Grasland 

Vanuit het project Productief Kruidenrijk Grasland was er in februari een studiemiddag over de Bemestingswijzer Compleet van 

Eurofins. Dit uitgebreide bodemonderzoek kregen alle 10 deelnemers van het project aangeboden. Alie Hissink van Eurofins 

vertelde ons over de metingen, de uitslagen en de betekenis hiervan op het zeven pagina’s tellende rapport. De verschillende 

chemische, fysische en biologische eenheden werden besproken en uitgelegd werd hoe we de plantbeschikbaarheid, de 

bodemvoorraad, het X-leverend vermogen en de totale bodemvoorraad moeten interpreteren. Ook de C/N-ratio is  een 

belangrijke meter.  

Voor een akkerbouwer is dit een jaarlijks onderzoek per perceel, maar voor de veehouder niet. 

Zo’n analyse is natuurlijk niet alleen van belang voor kruidenrijk grasland. Met deze uitslagen is 

een perceelgericht bemestingsadvies mogelijk.  Christiaan Bondt, als adviseur verbonden aan dit 

project kon een mooie slag maken van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen in het 

graslandmanagement. Daarbij natuurlijk met aanvullingen van de deelnemers met hun eigen 

ervaringen en inzichten. We werken aan een nieuwe seizoen met productief kruidenrijk 

graslandbeheer!  
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Investeren in onze akkervogelgebieden  
  
De afgelopen maanden zijn de medewerkers van WerkPro Ewsum druk  
aan het timmeren geweest om de nestkastjes voor de ringmus op tijd  
klaar te krijgen. En het was ook net op tijd: op de eerste lentedag zijn  
ze begonnen met het ophangen van de ringmuskasten bij degenen die  
zich daarvoor hadden aangemeld. De WerkPro-medewerkers gaan  
binnenkort op pad om de nestkasten voor de torenvalk en kerkuil in en  
rond onze akker- en weidevogelgebieden te plaatsen.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De velduil  

Latijnse naam: Asio flammeus 
Familie: Uilen (Strigidae) 
Status: Rode lijst, ernstig bedreigd. 

De velduil is een schaarse broedvogel. In 

Groningen schommelt het aantal 

broedparen rond de 20, waarvan het 

merendeel op de Waddeneilanden en in 

Noord-Groningen. In de jaren ’70 bedroeg 

de Nederlandse populatie velduilen 130-

185 broedparen. Het is bovenal een zwerver, een 

nomade, die steeds grote afstanden aflegt.  

Velduilen worden regelmatig op vogelakkers , 

waargenomen. Velduilen met een zendertje bleken 

het overgrote deel van de tijd in landbouwgebieden 

te verblijven, maar nauwelijks van vogelakkers en 

andere maateregelen gebruik te maken. De precieze 

relatie met het agrarisch natuurbeheer is dan ook 

onduidelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkenning 

Lengte 38 cm, een spanwijdte van een meter, 

zoals veel uilen. Ernstig bedreigd. Houdt van natte, 

vrij open terreinen. Trekt door van begin september 

tot oktober en van half maart tot in mei. Overwintert 

soms in groot aantal. 

De velduil lijkt enigszins op de ransuil, maar heeft veel 

kortere oor pluimen en een zwavelgele iris. Ook wel: 

strenge ogen in een zwart masker! Verenkleed (licht 

geelbruin) is grof gevlekt. Bovenzijde donkerbruine 

vlekken. Ze jagen laag boven de grond, ook overdag. 

In vlucht valt de lichte onderzijde van de vleugels op, 

met een donkere vlek bij de vleugelboeg en zwart 

gestreepte vleugelpunten. 

Bron: vogelbescherming.nl  

VOGELKENNIS 
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Henk en zijn mannen Geert, Harko en Michel 

plaatsen vakkundig de kastjes in de bomen 

Foto velduil: Wilco van der Laan 

Foto’s: Wim Hartman 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/velduil

