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Midzomerbijeenkomst 13 augustus 
 
Wat: Een ‘actieve’ bijeenkomst door Bauke Koole (met de fiets). 
Voor wie: Vrijwilligers 
Waar: Rolde (Drenthe) 
 
Nadere informatie ontvangt u per e-mail. U kunt zich al opgeven voor deze excursie via:  
info@collectiefmiddengroningen.nl   
 
 
 
 
 
 
 
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 
De ingezaaide percelen zijn inmiddels goed gegroeid, 
maar ongewenste kruiden mogelijk ook. Heeft u last van 
een hoge onkruid druk in uw Agrarisch Natuurbeheer? 
Of twijfelt u aan de kwaliteit van het ingezaaide beheer? 
Neem dan contact met ons op: 

menzehofman@collectiefmiddengroninge.nl 

 
Pilot ‘Strokenteelt en eiwitgewassen’ 

Strokenteelt en eiwitgewassen hebben veel 
voordelen voor boeren en akkervogels, 
maar zijn de knelpunten waar we nu tegen 
aan lopen in de trends van de akkervogels 
op te lossen door middel van strokenteelt 
en eiwitgewassen? Wat is de toegevoegde 
waarde? En welke knelpunten blijven 
bestaan? Middels deze pilots hopen we hier 
antwoord op te vinden. Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste akkerbouwers die land 
beschikbaar willen stellen om hier verder 
onderzoek naar te doen. 

Meer weten? Mail dan naar 
info@collectiefmiddengroningen.nl 

AGENDA 
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Al weken gaat het in het nieuws over ‘het 
boerenprotest’, maar waarom wordt er eigenlijk 
geprotesteerd? Alma den Hertog beschrijft het stikstof-
probleem en waarom er zo fel gereageerd wordt op de 
het nieuwe beleid van het kabinet.  
 
Henk van der Molen en Wim Hartman zijn in Krewerd 
geweest bij familiebedrijf Van Ramshorst. Ze hebben dit 
jaar een plas dras aangelegd met kruidenrijk grasland. 
 
Het nieuwe GLB, de één weet er al vrij veel over, de 
ander nog helemaal niets. Veel is er al bekend, maar 
ook best veel nog niet. Lisa Hartjes zet de hoofdpunten 
over het nieuwe GLB uiteen.  
 
Veel excursies zijn er helaas nog niet geweest. Een 
aantal excursies zijn afgelast door gebrek aan 
aanmeldingen, mogelijk worden deze op een andere 
datum opnieuw aangeboden. 
 
Het broedseizoen loopt ten einde en het CMG is een 
aantal gecertificeerde BMP tellers rijker. De 
broedsuccessen zijn helaas nog niet bekend, wel is er 
behoorlijk wat last geweest van predatie. 
 
Er zijn 40 collectieven in Nederland en elk collectief 
beheert zijn gebied op een andere manier. Iedere 
streek heeft zijn eigen doelsoorten en 
landschapselementen. Toch zijn er veel 
overeenkomsten. Maar hoe zit het met onze 
oosterburen? Hebben ze daar ook agrarisch 
natuurbeheer? En hoe ziet dat er dan uit? Het CMG 
werd uitgenodigd om een dagje over de grens te kijken 
en kennis uit te wisselen. 
 
Onze website en deze kwartaalbrieven bevatten vaak 
bijzonder mooie foto’s. Naast de mooie plaatjes die ons 
redactielid Wim Hartman voor de kwartaalbrieven 
maakt, maken wij gebruik van de foto’s van Wilco van 
der Laan. Wilco is professioneel fotograaf en vaak te 
vinden in de natuur en ons agrarisch natuurbeheer.  
Lees meer over Wilco in het stuk Wilco van der Laan 
vertelt… 
 
De vogel van deze kwartaalbrief is de scholekster. Deze 
zwart-witte vogel met zijn opvallende oranje snavel 
(ook te zien op de voorkant) is een opvallende 
verschijning in ons landschap, maar ook steeds vaker te 
zien in stedelijke gebieden. Helaas gaat het niet goed 
met de scholekster en de aantallen blijven achteruit 
gaan. 
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Het boerenprotest 

Op het moment dat ik op deze pagina een complexe 
situatie eenvoudig probeer uit te leggen, lijkt ons land 
in brand te staan. Trekkers vullen wegen en terreinen. 
De sfeer is rustig maar zeer vasthoudend en 
vastberaden, maar ook onthutsend en ontregelend. 
Velen van ons, boer of geen boer, plattelander of 
stedeling, kijken er naar, ondersteunen of  
veroordelen, doen actief mee, of horen bij een 
zwijgende meerderheid en wat vinden die er dan van? 
Hoe kan het, dat er gebeurt wat er gebeurt? 

Ik begin bij een voorbeeld: 

Eind jaren tachtig ontstond de ecologische 
hoofdstructuur. Provincie, boeren en 
natuurorganisaties hebben met elkaar dit gebied 
vrijgemaakt en ingericht. Hiervoor moest 
landbouwgrond omgezet worden naar natuurgrond. 
Samen met  proces- en financiële ondersteuning door 
de provincie hebben boeren een commissie gevormd 
die via landruil hectares vrijspeelde waardoor er een 
groot gebied kon ontstaan die ontworpen werd  door 
ecologen en ingericht werd als natuur. Het grootste 
gebied in Groningen is wat nu ’t Roegwold heet.  

Boeren werken sinds het ontstaan van dit gebied 
samen met Staatsbosbeheer. Boeren ondersteunen 
Staatsbosbeheer met beheerwerkzaamheden in het 
gebied en beheren 3 flinke koppels weidend vee. Op 
deze wijze is natuurbeheer een coproductie 
geworden tussen boeren en natuurorganisaties. 

Drie week geleden kwam er 
stikstofbeleid vanuit Den Haag 
met daarbij een kaart met 
kleuren. Elke kleur houdt een 
kortingsgebied in op de 
stikstofuitstoot tot 2030. De kleur van ’t Roegwold en 
directe omgeving werd donkergroen (95% 
stikstofemissiereductie) en paars (transitiegebied 75% 
reductie) 

Als effect van de inzet van de boeren bij de inrichting 
en beheer van dit natuurgebied, blijken hun bedrijven 
nu, door de ligging dicht bij dit natuurgebied, in een 
kleurgebied te liggen. Een kleurgebied met korting 
terwijl dit natuurgebied door mede door deze boeren 
is aangelegd en wordt onderhouden. De toekomst is 
plots onzeker door de toevallige plek waar een bedrijf 
gelegen is en de vraag “mag ik er nog wel zijn” en 
“hoe of wie mag ik nog zijn als boer” speelt volop op 
het boerenerf. 

Om even een vergelijking te maken: 

Wat zou u denken als u te horen krijgt, dat ondanks 
inzet op verduurzaming, isolatie, aankoop van een 
warmtepomp, u toch 1 slaapkamer, 10% van uw erf 
en twee banden van uw auto in moet leveren? U mag 
zelf nog kiezen welke banden van welke auto, welke 
kamer of welk deel van uw erf uw keus op valt, maar 
de opdracht is te reduceren en u moet aan de 
doelstelling voldoen. Wat zou u denken? U had toch 
op uw manier al uw best gedaan? Begrijpt u dat 
boeren onthutst zijn, onmachtig en onbegrip voelen? 

En toch, kwam het dan allemaal zomaar uit de lucht 
vallen? Nee, dat niet. 

Stikstof speelt al jaren. Ammoniakuitstoot (landbouw) 
en NoX (verkeer en vervoer, industrie) uitstoot is al 
jaren onderwerp van aandacht. Samen vormen deze 
twee het fenomeen stikstof. Het gaat na uitstoot uit 
bijvoorbeeld een stal in de lucht zweven, 
wordt onderweg opgenomen, het is 
een levensbehoefte voor planten, 
die groeien er van, en wat er 
nadien overblijft valt 
ergens weer neer 
(stikstofdepositie). 
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Vanaf begin jaren ’90 traden de habitatrichtlijn(1992) 
en vogelrichtlijn(1979) in werking. Deze zeggen, dat 
bepaalde diersoorten, leefgebieden en plantsoorten 
benoemd en aangewezen kunnen worden ter 
bescherming. Natuur vaart goed op armere gronden 
en in armere omgevingen. Alle EU-lidstaten hebben 
hiervoor de opdracht gekregen gebieden aan te 
wijzen. De Europese Unie stelde de voorwaarden, de 
landen konden zelf keuzes maken ten aanzien van de 
aanwijzing van gebieden. Deze gebieden vormen met 
elkaar het Natura2000 (N2000) netwerk. In Nederland 
is de inzet en uitvoering van dit beleid doorvertaald in 
de wet natuurbescherming. In Nederland werden 161 
gebieden aangewezen als N2000 gebieden, soorten in 
de instandhoudingsdoelen werden benoemd en 
beheerplannen gemaakt. De provincies zijn 
verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van 
beheer en behoud. In de natuurwet staat ook, dat een 
activiteit of ontwikkeling niet mag leiden tot een 
significant negatief effect op de genoemde 
instandhoudingsdoelen (staat van instandhouding) 
van een stikstofgevoelige habitat . Dit is het 
voorzorgbeginsel. Natuur, flora en fauna zijn 
wezenlijke onderdelen van ons bestaan, net als 
voedsel, water en gezonde lucht. Natuur  en 
natuurlijke waarden zijn het waard om te 
beschermen, te waarderen en als essentieel 
onderdeel van onze omgeving te houden. 

Ook via de inzet van het nieuwe gemeenschappelijk 
landbouwbeleid wordt meer ingezet op ecologie op 
bedrijfsniveau en agrarisch natuurbeheer op 

gebiedsniveau. Het totale Europese landbouwbudget 
zal lager worden, daarbij vindt een toenemende 
verschuiving plaats van hectarebedragen naar een 
herverdeling op basis van ecologie. De collectieven 
hebben daarbij als taak de individuele ondernemers 
te ondersteunen in het maken van keuzes en het 
agrarisch natuurbeheer verder door te ontwikkelen. 
Daarbij gaat het om biodiversiteit, inzet op kringloop, 
natte en droge dooradering. Belangrijk bij agrarisch 
natuurbeheer is de koppeling van ecologie en 
economie: op welke wijze integreer je natuurlijke 
aspecten in een gebied en agrarische bedrijfsvoering 
die ook economisch onderbouwd en 
toekomstbestendig is. Dergelijke ontwikkelingen zijn 
geen kwestie van een knop omzetten, maar draaien 
aan verschillende knoppen, waardoor je als 
ondernemer samen met de omgeving 
toekomstbestendig, economisch en ecologisch kunt 
ondernemen. 

Met de doorgaande ontwikkelingen in onze 
maatschappij (woningbouw, wegen, 
bedrijfsontwikkelingen) ontstond de vraag hoe het 
ene (ontwikkeling activiteiten en ruimtebeslag) zich 
met het andere (ontwikkeling en behoud natuur) zou 
blijven verhouden. Bovendien vaart natuur beter in 
een armere omgeving (bodem en lucht) , terwijl de 
groei van gewassen juist om een rijkere omgeving 
(bemesting) vraagt. En met name stikstof speelt 
hierbij  de grote rol en hiermee ligt het issue op tafel. 
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Tussentijds is er door Nederland in 2015 het  
ontwerpprogramma bedacht, de Pragmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). Een rekenmodel (AERIUS) 
rekende uit of een activiteit een neerslag van stikstof 
(stikstofdepositie) opleverde in een N2000 gebied en 
geeft dit aan in een depositiewaarde. De 
basisgedachte van het PAS was, dat er  een soort van 
stikstofdepositiepot werd gereserveerd waarbinnen 
landbouw, industrie en infrastructuur kon investeren, 
met tegelijkertijd de inzet op natuurverbetering door 
inzet van maatregelen in de N2000 gebieden. Dit 
systeem werd in 2019 door de rechter afgeschoten 
door een juridisch bezwaar van de natuurorganisatie 
MOB tegen deze systematiek. Men vond, dat voordat 
een investering gedaan mag worden, het zeker moet 
zijn dat er zich geen significant negatief effect mag 
voordoen op de instandhoudingdoelen van een 
N2000 gebied. Hier kwam het voorzorgbeginsel dus 
weer om de juridische hoek kijken. En ons land kwam 
op slot. Immers, hoe kun je aantonen hoeveel 
stikstofuitstoot van jouw bedrijf of investering via 
stikstofneerslag in een N2000 gebied geen enkel 
negatief effect heeft op de beschermde 
stikstofgevoelige planten? 

Via de wet stikstofreductie en natuurverbetering 
wordt ingezet het verminderen van de 
stikstofdepositie. Het huidige kabinet besluit in haar 
coalitieakkoord tot een versnelling onder juridische 
druk door een sommatie (juridisch drukmiddel om tot 
een doel te komen) van Greenpeace in september 
2021. Vanuit het doel van bescherming van 
natuurdoelen wordt de stikstofneerslag in 
natuurgebieden tot afrekenbare norm en vanuit 
politieke keuzes vertaald naar reductie in de 
stikstofuitstoot. Daarbij werden in de startnotitie 
PNLG de waterkwaliteit en klimaatdoelen gekoppeld. 
Van hieruit kwam het kabinet met de politieke keus 
tot landsbrede invulling via gebiedsbenoeming en 
kortingspercentages van de stikstofemissie. En het 
berucht geworden kaartje. 

Het gaf veel onbegrip bij de agrarische sector. Vele 
keren is de sector, in al haar diversiteit, in gesprek 
geweest met het ministerie, zijn plannen ingediend 
(stikstofreductie via innovatie, voer en meer 
beweiden). Bovendien zien we dat er diverse vormen 
van landbouw zijn ontstaan, van bio divers tot 
biologisch. En ook in het werkgebied van collectieven 
is er grote inzet op randen, slootkanten, duurzame 
pootgoedteelt, kringlooplandbouw , natuurbeheer. 
Het feit is, dat een landbouwsysteem altijd in 
ontwikkeling is en zal en kan veranderen. Dat brengt 

de tijd met zich mee en de wijze waarop de 
maatschappij en de omgeving zich ontwikkelt. 
Tegelijkertijd blijft de overheid regelmatig achter met 
wet en regelgeving en is het al jarenlang niet 
faciliterend aan goede landbouwpraktijken. 
Innovaties, bio diverse initiatieven, natuurlijke 
bemesting en andere bewerkingsmethoden lopen 
regelmatig tegen de muur van wetgeving en beleid 
aan. Ook initiatieven van collectieven hebben hier 
mee te maken. Bijvoorbeeld het initiatief tot een 
gebiedsgerichte kringloop heeft regelruimte nodig op 
het gebied van natuurlijke bemesting, benutting 
kringloop en (rest)stromen. Dit vergt veel geduld en 
een lange weg. 

Op dit moment is de  inzet van de overheid vooral 
ingegeven door de juridische klem, snelheid, 
afrekenbare doelen en juridische houdbaarheid. 
terwijl de vraag is of de inzet het belang van 
bescherming van stikstofgevoelige natuur dient. De 
agrarische sector wil en kan doorontwikkelen, bio 
divers, natuurinclusief, klimaatvriendelijk, met hoge 
kwaliteit van bodem en water. Daar is tijd en 
(economisch) perspectief voor nodig.  

De constatering is dat de overheidsagenda dus niet 
matcht met de wil en mogelijkheden van boeren en 
onze gezamenlijke inzet op de toekomst. Dat levert 
spanning op, geeft vertrouwensbreuk en de schuring 
wordt een grote scheuring.  

Wat nu? Het kan niet anders dan dat de partijen met 
elkaar in gesprek moeten, open kunnen spreken over 
doelen en toekomst en elkaar vooral moeten gaan 
vinden in wat elkaar bindt en wat mogelijk is: 
hoogkwalitatief agrarisch toekomstgericht 
ondernemerschap en voedselproductie, in 
samenwerking met natuur, flora, fauna, water en 
landelijke gebied. Het is mogelijk. De nieuwe GLB 
inzet voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer 
periode komt er aan, daar zullen we zo praktisch als 
mogelijk de inzet laten landen op boerenerf en ons 
gebied. Als collectief vinden we dat daar, in die 
verbindende rol, een enorme opdracht ligt. 

Alma den Hertog (Bestuur CMG) 
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Naar een duurzame teelt van 
pootaardappels in het Hogeland 
 
Ook dit jaar zijn er in het Hogeland veldproeven 
uitgezet voor het duurzaam telen van pootaardappels 
op de Groninger klei. Het gebruik van (chemische) 
middelen en kunstmest bij de teelt van 
pootaardappels proberen we op verschillende 
manieren terug te dringen. 
Er zijn onder meer proefvelden uitgezet met 
verschillende mengsels van groenbemester als 
voorgewas voor de pootaardappel. Met als doel om 
met minder (stikstof)bemesting een gezonde oogst 
binnen te halen, of zelfs de stikstofbemesting 
achterwege te laten. Ook kijken we, welke chemische 
gewasbeschermingsmiddelen zijn te vervangen door 
middelen van natuurlijke oorsprong. 
 
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de 
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw via de 
openstellingen Boerenexperimenten en 
Bodemleernetwerk. Collectief Midden Groningen 
werkt samen met Hoekstra Advies en Groene Mest 
Groningen. 

 

 

 

 

 

Kruidenrijk grasland 

In 2021 zijn er een tweetal projecten kruidenrijk 
grasland van start gegaan. 

De groep Extensief kruidenrijk bestaat uit veehouders 
die in de weidevogelgebieden, meestal rond de plas-
dras een perceel gedeeltelijk ingezaaid hebben met 
een weidevogelmengsel of een meer productief 
mengsel. Deze percelen zijn onlangs door  de 
beheerder en ons geïnventariseerd met Anne Jansma, 
gespecialiseerd in agrarisch natuurbeheer en 
kruidenrijk grasland. Er waren prachtige biotopen bij, 
zoals hier nabij Krewerd.  

Janny Kooistra 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom maandagavond  

25 juli naar de 
veldbijeenkomst in 

Uithuizen. Noteer de 
datum alvast in je agenda. 
Nadere informatie volgt…. 
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Portret van de familie Van Ramshorst 
Het wierdedorp Krewerd ligt in het 
mooie landschap van de Fivel boezem. 
Net buiten het dorp, in Arwerd, ligt de 
boerderij van de familie van Ramshorst 
waar we op bezoek zijn. Vader Willem 
en moeder Cathrien hebben twee 
zoons en drie thuiswonende dochters. 
Zoon Bert doet samen met vader 
Willem de boerderij en woont in 
Arwerd, op 5 minuten fietsen van het 
bedrijf. Maria de oudste dochter is 
wijkverpleegkundige, Maartje, de 
tweede dochter, staat voor de klas en 
is ook orthopedagoog. Maaike is de 
jongste dochter en werkt als VIG-er in 
Vliethoven. Zoon Paul woont ook in 
Arwerd en is werktuigbouwkundige. 
De ouders van Willem zijn in 1966 verhuisd van 
Gelderland naar Drenthe en hadden daar 30 koeien, 
13 hectare grasland en 720 mestvarkens. Samen met 
zijn moeder molk Willem de koeien en vader deed de 
varkens. Cathrien is boerendochter en haar ouders 
hadden een gemengd bedrijf in Spijk waar tijdens 
haar opgroei periode alles veel kleinschaliger was. Ze 
is nu hoofd jongvee, haalt de koeien op en doet de 
administratie van het bedrijf.  

Productief en extensief 

"We zitten al sinds 2009 in het weidevogelbeheer 
(cluster Holwierde) en dat viel toen onder de 
vereniging Meervogel. Dat is opgegaan in het 
Collectief Midden Groningen en nu behoren we met 8 
andere boeren bij hetzelfde cluster. Dit jaar zijn we 
begonnen met een plasdras van 0,6 hectare, er zijn nu 
5 plas drassen in het gebied. In 2018 is er bij het 
Collectief met 5 boeren een pilot gestart met 
kruidenrijke weilanden. Bij ons is toen een perceel 
van 1,5 hectare helemaal zwart gemaakt en ingezaaid 
met weidevogelmengsel van Pelgrim Vink Materialen 
BV (PVM). In 2021 is hetzelfde gedaan met 0,7 ha 
gruttomengsel. Herbert Koekkoek heeft het perceel 
van 1,5 hectare een aantal jaren gemonitord op de 
soortenrijkdom." Bert vindt het leuk om deel te 
nemen aan een studiegroep met 40 andere boeren 
van Collectief Groningen West en uit Friesland die 
grasland omzetten in productief kruidenrijk weiland. 
"Verschraling op de Groningse klei is wel een 
moeizaam proces omdat de bodem lang voedselrijk 
blijft. Wij hebben nu 2,8 hectare productief 
kruidenrijk grasland dat wordt bemest met de helft 
van de normale hoeveelheid. Dit is bedoeld als voer 

voor de koeien en er ligt geen beheerpakket op. Bij 
het 2,2 hectare extensieve kruidenrijke land gaat het 
om zoveel mogelijk vogels aan te trekken. Dit jaar heb 
ik met collega’s een klutennest bij de plas dras 
gevonden, dat was leuk. Sinds het CMG is er meer 
aandacht voor de vogels en het effect van de 
maatregelen op de stand." 

Overstap 

"In 1979 is de overstap naar Krewerd gemaakt met 60 
koeien. Eind jaren 90 is 15 hectare grasland uit de 
omgeving van Jukwerd erbij gekocht. Het waren lage 
percelen waar een beheervergoeding op gekomen is 
rond het jaar 2000. Met de ruilverkaveling van 2008 is 
deze 15 hectare naar Krewerd verplaatst en zijn de 
beheerpakketten meegenomen. Later is dat zwaar 
beheer (uitgesteld maaien)  teruggebracht naar 6,5 
hectare, want met de vergoeding die je krijgt moet er 
ook resultaat zijn. En het past beter in de 
bedrijfsvoering. Daarnaast is er nog 8,5 hectare 
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nestbescherming. We hebben nu 42 hectare grasland 
met 40 stuks jongvee en 80 koeien die dag en nacht 
buiten lopen. Er moet volgens Willem t.a.v. de 
weidevogels wel wat gedaan worden aan predatie. 
Afschieten is een mogelijkheid, maar er kan ook een 
stuk grasland afgerasterd worden om 
grondpredatoren te weren en nesten te beschermen, 
dat zouden wij wel willen. Menno de Cock is de 
schakel met het CMG en met 3 andere vrijwilligers 
monitoren zij de weidevogels vogels en adviseren 
over het maaitijdstip.” 

Vergunning 

Bert heeft eerst VWO gedaan en daarna Agrotechniek 
en Management gestudeerd op de Hogere 
Landbouwschool in Dronten. Hij werkt behalve op de 
boerderij ook nog bij een loonbedrijf in Appingedam 
en bij een collega melkveehouder. Sinds 2017 zitten 
Bert, Willem en Cathrien in een maatschap. Bert: "Als 
mijn ouders gaan minderen komt er een moment dat 
ik de boerderij helemaal ga 
overnemen. Maar dan moeten 
we wel een NB-vergunning 
hebben om verder te kunnen 
gaan met het bedrijf.” 
Cathrien vult aan: “We hebben 
ons altijd netjes aan de regels 
gehouden maar nu is er geen 
vergunning en dat is gewoon 
zuur." Alle drie vinden ze het 
beleid van de overheid erg 
onduidelijk. Een levensvatbaar 
bedrijf met meer biodiversiteit 
ziet Bert helemaal zitten.  "In 
Groningen hebben we 
gelukkig in mindere mate last 
van de stikstofproblemen, de 
boerderij ligt vrij gunstig want 
we zitten vrij ver van 

natuurgebieden." Willem was destijds al met 
weidevogelbeheer begonnen maar met de aanleg van 
een plas-dras had hij moeite. "Zomaar water op het 
land laten lopen is niet mijn keuze maar die van Bert. 
Maar je moet nou eenmaal met je tijd meegaan." En 
dat beaamt ook Cathrien.   

Veelzijdig 

Alle gezinsleden hebben een hobby. Willem is niet 
reislustig, verre vakanties hoeven voor hem niet, 
soms gaan ze een paar dagen op stap. Hij vindt de 
boerderij en de omgeving de mooiste plek en ziet, net 
als Bert, zijn werk op de boerderij als hobby. Met 
dochter Maartje gaat hij dikwijls het veld in om 
mollen te vangen. Bert heeft meegeholpen met 
diverse activiteiten bedenken en uitvoeren voor een 
kampweekend voor de jeugd van de kerk. Vlak voor 
corona heeft hij nog een grote reis gemaakt en is in 
Nieuw-Zeeland geweest. Cathrien is ouderling van de 
PKN in de Nicolaikerk in Appingedam. Aan de tuin is 
goed te zien dat dat haar hobby is. En ook zien we 
grote kunstwerken van haar in de woonkamer aan de 
muur hangen, die zijn van mozaïeksteentjes gemaakt, 
een variatie op borduurwerk. Het loopt tegen vijven 
en we beëindigen de gesprekken. Voor Bert zit de tijd 
erop want er is nog werk te doen bij het loonbedrijf, 
Willem moet de koeien melken en voeren en Cathrien 
gaat de kalveren nog voeren.   

 

Henk van der Molen 
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Het nieuwe GLB  
Het huidige GLB subsidiesysteem gaat op de schop. 
De betalingsrechten die we kennen, komen te 
vervallen en vanaf 2023 kan elke landbouwer GLB-
subsidie aanvragen die bestaat uit een basispremie en 
een vergoeding voor het voldoen aan Eco-activiteiten. 
De basispremie bedraagt ongeveer 250 euro per 
hectare voor de eerste 40 hectare en voor de 
meerdere hectaren ongeveer 200 euro per hectare. 
Om de basispremie te mogen ontvangen moet men 
voldoen aan de randvoorwaarden die nu ook al 
gelden, en opgenomen zijn in de Nederlandse wet. 
Wat nieuw is, zijn de ‘conditionaliteiten’. Dit zijn 
voorwaarden die mede afhangen van locatie en 
grondsoort. Er zijn nu 9 conditionaliteiten:  
1. Oppervlakte blijvend grasland gelijk houden.  
2. Veenweiden en wetlands beschermen.  
3. Stoppels niet verbranden.  
4. Bufferstroken langs waterlopen. 
 5. Erosie tegengaan.  
6. Bodem minimaal bedekken.  
7. Gewassen op bouwland roteren. 
8. 4% van uw bouwland niet-productief laten.  
9. Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 
beschermen.  
Voor de precieze uitleg van deze conditionaliteiten 
kunt u terecht op de website van RVO. Naast de 
basisbetaling kunt u meedoen met de vrijwillige ‘Eco-
regeling’. Er is een voorlopige lijst samengesteld van 
eco-activiteiten waarvoor u punten kunt verdienen. 
Deze lijst wordt deze zomer definitief vastgesteld. De 
voorlopige lijst vindt u hier. Deze lijst kan elk jaar 
worden aangepast op voortschrijdend inzicht. Uiterlijk 
31 december van het voorgaande jaar moet een 
bedrijf een deelnamemelding bij RVO indienen, 
daarbij geeft u een voorlopig bouwplan aan. Bij de 
gecombineerde opgave moet u, zoals u gewend bent, 
het definitieve bouwplan doorgeven. Uiterlijk 31 
oktober moet de definitieve aanvraag voor de eco-
regelingen worden ingediend. U kunt dan doorgeven 
wat u daadwerkelijk heeft uitgevoerd, dit is de 
definitieve aanvraag aan RVO. In december van het 
deelnamejaar verstuurt RVO een beschikking en een 
uitbetaling.  

De vergoedingen zijn verdeeld in drie klassen; 
namelijk brons, zilver en goud. Hiervoor kunt u 
respectievelijk 60, 100 of 200 euro krijgen per hectare 
van uw gehele areaal (vergoedingen zijn indicatief). 
Om recht te hebben op een vergoeding moet 
afhankelijk van de bedrijfsgrootte een aantal punten 
worden behaald. Bovendien zijn er vijf thema’s 
waarop een minimum aantal punten moet worden 
behaald per thema. Deze thema’s zijn; bodem, water 
en lucht, biodiversiteit, landschap en klimaat. Het 
minimum aantal punten dat u nodig heeft per thema, 
is afhankelijk van het gebied waarin uw bedrijf 
gelegen is. Als u op 1 van de thema’s het minimum 
aantal punten niet behaald, heeft u geen recht op een 
vergoeding uit de eco-regeling.  
Gelukkig heeft het ministerie een simulatietool 
ontwikkeld die per 1 oktober helemaal gebruiksklaar 
moet zijn. Hierin zit een koppeling met ‘mijn percelen’ 
en kunt u per perceel invoeren welk gewas u gaat 
verbouwen en welke eco-regeling u daarbij gebruikt. 
Hierdoor heeft u snel inzicht of u recht heeft op een 
vergoeding en de hoogte van het bedrag. Ook kunt u 
hiermee uitproberen wat voor u het meest gunstige 
scenario is.   
Eco-regeling en het ANLB; Belangrijk om te weten is 
dat de overheid geen vergoeding uitkeert voor 
maatregelen waarvoor de overheid al een vergoeding 
geeft. Dus wanneer u een vergoeding krijgt vanuit het 
ANLB, telt dit niet meer mee als eco-regeling. In de 
simulatietool kunt u ook aangeven of iets in het ANLB 
valt of niet. Ook verplichtingen die vanuit de wet aan 
u worden opgelegd, zoals bufferstroken, kunt u helaas 
niet meerekenen als eco-activiteit. Interessant om te 
bekijken zijn de webinars van het ministerie; Webinar 
ecoregelingen en conditionaliteiten  en  Webinar 
ANLb 

Lisa Hartjes 
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Plaagdierenbestrijding 

Op 13 juni was er een veldbijeenkomst over 
plaagdierenbestrijding. Samen met enkele 
deelnemers van het kennisproject ‘Meer kennis, 
minder middel’, gingen wij het veld in om luizen 
en graanhaantjes te bekijken in de tarwe en op 
de aardappels. Wat is het effect van een 
bufferstrook langs het gewas? Wanneer moet je 
ingrijpen met chemie en wanneer is dat nog niet 
nodig? Welke elementen zijn nog meer belangrijk om 
te bekijken voordat er een beslissing wordt genomen? 
Bijvoorbeeld het weer of de plantontwikkeling. 

Gelukkig waren er weinig tot geen luizen te 
bespeuren in de gewassen. Er  waren wel wat sporen  
van graanhaantjes in de tarwe en er werden zelfs wat 
graanhaantjes gevonden, maar niet genoeg dat er 
ingegrepen moest worden met chemie.   

Weidevogelseizoen 2022 

Het bericht dat de jachtvergunning in de weidevogelgebieden werd ingetrokken viel 
ons zwaar. Als dan vervolgens foto na foto voorbij komt van gepredeerde nesten en 
eieren, dan zakt de moed je soms in de schoenen. Vooral als je dan hoort dat een 
vos in één nacht een hele plas dras heeft leeggegeten. Gelukkig is deze vos is op 
heterdaad betrapt met de wildcamera. Het is dan goed om te zien dat de 
afrasteringen die wij nu om meerdere gebieden hebben neergelegd hun werk doen, 
de vos buiten de kwetsbare gebieden houden. Helaas zijn nog niet alle gebieden 
omheind, omdat dit een vrij kostbare maatregel is. De draden moeten namelijk 
worden geplaatst, opgeruimd en onderhouden (het maaien van het gras onder de 
draden). Dit laatste gebeurt een aantal keer met een elektrische bosmaaier, om de 
verstoring zo klein mogelijk te houden. Wij hebben dit seizoen met een nieuw model 
drone gevlogen en zijn daar zeer enthousiast over. De oude drone bleef een storing 
geven, waardoor het niet meer vertrouwd was om daar de weidevogelpercelen mee 
te vliegen.  

De BMP cursus is inmiddels afgelopen en wij zijn ontzettend trots op alle deelnemers 
die het examen hebben gehaald en hun certificaat van de SOVON hebben 
ontvangen. Op dit moment loopt het weidevogelseizoen ten einde. Hier en daar zijn 
er nog kuikens in het land, maar de meeste zijn inmiddels uitgevlogen. Het is moeilijk 
om nu te zeggen of het een succesvol jaar is geweest. De komende tijd zullen alle 
data worden samengevoegd en geanalyseerd. Wij zijn nu al druk bezig met de 
voorbereidingen voor volgend jaar. De komst van het nieuwe GLB en veranderingen 
in de ANLb vragen veel tijd en aandacht. Wat hebben deze veranderingen voor 
gevolgen voor CMG? Wij hopen u hier binnenkort meer over te kunnen vertellen. 
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Gluren bij de buren  

Als collectief hebben we veel overleg met andere 
collectieven. Hoe doen andere collectieven dat? Waar 
lopen zij tegen aan? Weten zij misschien een 
oplossing voor de problemen waar wij tegenaan 
lopen? Van elkaar kun je leren, je kunt elkaar 
inspireren en ook samenwerken bij de ontwikkeling 
van nieuwe pakketten en het verbeteren van 
bestaande pakketten. Zo zijn er kennisbijeenkomsten, 
georganiseerd door BoerenNatuur, waar de 
verschillende aspecten van Agrarisch Natuurbeheer 
worden besproken. Via BoerenNatuur kregen wij de 
kans om eens bij ons buurland te kijken. Doen ze daar 
aan Agrarisch Natuurbeheer en hoe doen ze dat? 

We waren uitgenodigd om naar Hellwegbörde te 
komen in Nordrhein Westfalen. De eerste presentatie 
werd gegeven door Janneke Scholten. Janneke heeft 
gewerkt als projectmedewerkster bij Brabants 
Landschap en is nu werkzaam bij de 
Landwirtschaftskammer NRW in het 
Hochsauerlandkreis. De Landwirtschaftskammer 
werkt eigenlijk net als een collectief. De grote 
verschillen zijn dat het een overheidsinstantie is en 
dat de boeren zelf contact zoeken met de 
Landwirtschaftskammer. Boven de afdeling staat het 
Biologische Stationen, hier werken ecologen die 
onderzoek doen naar de verschillende soorten flora 
en fauna in het gebied. Zij ondersteunen de 
Landwirtschaftskammer en geven advies. Ook werken 
ze samen met bijvoorbeeld de waterschappen. 

‘Iedereen die wil kan meedoen’; vertelt Janneke. Ook 
vertelt ze dat er onbeperkt budget is. En dat zouden 
wij ook wel willen als collectief. Hoe jammer is het dat 
wij soms ‘nee’ moeten verkopen aan enthousiaste 
boeren die net buiten de gebieden vallen of wanneer 
het budget al vergeven is. Wel legt ze uit dat er 
gebieden zijn, waarbij het totaal geen enkele nut 
heeft om er agrarisch natuurbeheer neer te leggen. 
Daar komt dan ook geen vergoeding voor de boeren. 
Net als bij ons in het gebied zijn er plekken waar de 
grond goed en minder goed geschikt is voor de 
landbouw. Op de minder goede grond wordt er 
makkelijker Agrarisch Natuurbeheer neergelegd. Als 
we vervolgens de vergoedingen zien in Duitsland 
liggen deze wel aardig wat lager. 

Hoe kan je in Duitsland als boer meedoen aan 
Agrarisch Natuurbeheer? Zoals eerder verteld, neemt 
de boer contact op met de Landwirtschaftskammer. 
De biodiversiteitsadviseur komt op bezoek bij de boer 
en bespreekt samen met de boer een beheerplan. 

Deze plannen worden uitgewerkt tot een uitgebreid 
adviesrapport. Daarnaast krijgt de boer op 
verschillende manieren ondersteuning, denk aan een 
deadline kalender, foldermateriaal en ondersteuning 
bij het aanvragen van beheer. De boer moet het 
beheer zelf intekenen en officieel aanvragen. 

Het beheer zelf lijkt aardig veel op het beheer wat wij 
wegleggen. Zo maken ze gebruik van vogelgraan, 
kruidenrijke akkerranden, wintervoedsel, maar ook 
braakstroken. De mengsels mogen zelf samengesteld 
worden, maar moeten dan wel aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Zo mogen de zaden niet overal 
vandaan komen en werken ze met inheemse 
mengsels. 

Ralf Joest is een ecoloog aan het Biologische Station 
Soest en doet onderzoeken naar populaties van 
verschillende vogelsoorten binnen zijn Kreis. Hij 
onderzoekt ook de relatie tussen het Agrarisch 
Natuurbeheer en de aanwezigheid van de 
verschillende soorten en er blijken volgens zijn 
onderzoek significante verschillen te zijn. Ook 
Duitsland heeft te maken met dalende aantallen 
boerenlandvogels. Maar de maatregelen die zij 
treffen hebben een positief effect op de populaties. 

We bezochten het Agrarisch Natuurbeheer op de 
locaties met goede landbouwgrond en met arme 
landbouwgrond. Wat vooral opviel waren de stukken 
natuurbraak waarbij er een natuurlijke ontwikkeling 
van inheemse planten was ontstaan. Om het 
gangbare gewas te beschermen tegen de eventuele 
onkruiddruk vanuit de braakstrook waren er 
bewerkbare eenjarige stroken tussen beide gelegd. Er 
waren veel zingende veldleeuweriken te zien en te 
horen en ook de grauwe kiekendief liet zich zien. Die 
foerageerde intensief in de braakstrook. 
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Wilco van der Laan vertelt..  
 
Naam: Wilco van der Laan  
Bedrijf: Wilco van der Laan 
fotografie 
 
Hoe ben jij in contact gekomen 
met het Collectief Midden Groningen?  
Door als streekfotograaf veel foto’s te 
maken van de natuur in de omgeving Midden-
Groningen. 
 
Welke werkzaamheden voer jij uit voor het 
Collectief?  
Foto’s maken van doelsoorten en landschappen voor 
de website en eventueel media.  
 
Welke dingen doe je nog meer? En/of welke dingen 
heb je hiervoor gedaan? 
Ik ben nu volledig fotograaf, maar hiervoor heb ik 
callcenterwerk gedaan voor diverse bedrijven, 
daarvoor heb ik een opleiding automonteur gedaan. 
Vroeger werkte ik bij de boer.   
  
Wat is jouw leukste moment/herinnering aan het 
Collectief?  
Mooie waardevolle gesprekken over natuur en 
landschap met verschillende medewerkers waardoor 
we elkaars enthousiasme vergroten.  

De scholekster 
Latijnse naam: Haematopus ostralegus  
Familie: Haematopodidae (Scholeksters) 
Status: Rode lijst, ernstig bedreigd. 

 
 
De scholekster is een goed herkenbare vogel: 40-
45cm, forse, compacte, rumoerige, zwart-
witte steltloper met lange oranjerode 
snavel en rozerode poten. Het geluid 
is luid en schril fluitend: tepiet-tepiet! 
Wordt ook wel bonte Piet genoemd. 
 
Scholeksters broeden op graslanden en akkers, 
kiezeloevers, wadden, kwelders en schoren, en zelfs 
op daken van gebouwen (geen grond predatoren). In 
de winter zijn ze aan de waddenkust te zien. Sinds 
1985 nemen de aantallen sterk af. De oorzaken 
daarvoor liggen zowel in de broedtijd als winter. 
Broedvogels brengen vooral in het intensief gebruikte 
boerenland te weinig jongen groot, terwijl 
overwinteraars kampen met voedselgebrek. 
Voedsel is vooral: schelpdieren, wormen en krabben.  

Ben je door het Collectief ook anders 
gaan kijken naar agrarisch 

natuurbeheer?  
Niet perse door het collectief maar:   
Het agrarisch natuurbeheer is de 
redding voor het landschap, 

natuur en de landbouw in geheel. 
Het is ook de manier om biodiversiteit 

weer op een ‘’normaal’’ niveau  te krijgen. 
De aangelegde gebieden zoals ’t Roegwold gaan erg 
goed, maar er valt een wereld te winnen met de 
gangbare agrarische buitengebieden.  
 
Is er nog iets anders dat je kwijt wil over het CMG of 
agrarisch natuurbeheer?  
Veel meer in de media treden door aan te geven wat 
jullie doen. Intensief laten zien wat jullie projecten zijn 
via sociale media en de pers. Neem de mensen 
wekelijks mee met een update of blog/vlog of iets 
dergelijks. Ook het up to date houden van een website 
is erg belangrijk, het zorgt er voor dat de waarde van 
de site wordt vergroot. Het collectief moet zichtbaar 
zijn. Hierdoor neem je de mensen mee en verander je 
de publieke opinie positief naar de boer.   
 
 
 
 
 

Eileg van half april tot eind juni. Eén broedsel per jaar, 
meestal 3-4 eieren, broedduur 24-27 dagen, jongen 
(nestvlieders) vliegvlug na 32-35 dagen. (Dus tot in 
augustus monitoren!) 

 
Waarschuwing: De SOVON waarschuwt bij het 

nesten zoeken: Houd ze bij nat en koud weer 
niet te lang van het nest af! En pas op voor 

schijnbroeden: de naar het nest 
terugkerende vogel gaat, indien 

bespied, soms in 
broedhouding op een 

willekeurige plek zitten. 
 

Leuk om te weten: De snavel van de 
scholekster slijt hard maar groeit ook hard. Hij kan 
veranderen van vorm door het voedsel. Zo wordt de 
snavel puntiger als een scholekster in de zomer naar 
emelten en wormen prikt. Maar in de winter eten 
veel scholeksters op het wad schelpdieren als kokkels. 
En dan wordt de snavel stomper, omdat ze hem 
gebruiken als beitel.  
Bron: www.vogelbescherming.nl 

VOGELKENNIS 
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