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PRIKBORD 
28 oktober 2022 is het zover! Het jubileumfeest van het CMG! Vergeet u niet aan te melden via de 

uitnodiging die u van ons per e-mail heeft ontvangen! 

AGENDA 

1 

Wat: Voorlichtingsavonden nieuwe GLB 
Woensdag  12 okt.    Hellum             Tonegido  20.00 uur   akkervogelbeheer 
Maandag  17 okt.    Usquert             Koop Landbouw 20.00 uur   akkervogelbeheer 
Donderdag  20 okt.    Garmerwolde    Het Geweide Hof 20.00 uur   akkervogelbeheer 
Maandag  31 okt.     Garmerwolde    Het Geweide Hof 20.00 uur   geïnteresserde zonder ANLb 
Aanmelden via onze website. 
 
 
Wat:   Jubileumfeest CMG 
Wanneer:  28 oktober 2022 (20.00 uur) 
Waar:   Thesinge 
Wie:   Genodigden* 
* de uitnodiging is per e-mail verzonden,  
heeft u niets ontvangen? Neemt u dan contact met ons  
op via info@collectiefmiddengroningen.nl 
 
 
Wat:   Excursie  naar Agricyling 
Wanneer:  3 november 2022 (14.00 uur) 
Waar:   Ferwoude (Friesland) 
Wie:   Geïnteresseerden 
*Meer informatie en/of aanmelden via 
 jannykooistra@collectiefmiddengroningen.nl 

Foto: Wim Hartman 

Wat:  Gezamenlijke winterbijeenkomst 
Wanneer:  8 december 
Waar:   SPNA Kollumerwaard 
Wie:  Geïnteresseerden 
(projecten: Verduurzaming Pootaardappelteelt en Groene Mest Groningen) 
 

 
 

Wat:  Startbijeenkomst Wintertelling 
Wanneer: 29 oktober 2022 (10.00 uur) 
Waar:  ’t Zielhoes 
Wie:  Akkervogelvrijwilligers 
 
 



 

Voor u ligt de laatste kwartaalbrief van 2022. Het 
broedseizoen is voorbij en de wintertelling gaat 
beginnen.  
 
Menze Hofman neemt u mee in het Agrarisch 
Natuurbeheer. Waar zijn we tegenaan gelopen?  
En  hoe gaat het met de voorbereidingen voor de 
nieuwe GLB-periode? 
 
Harmannus Blok komt het team van CMG 
versterken als projectleider. In deze kwartaalbrief 
stelt hij zich voor. Ook  Monique Spierings komt 
het team versterken. Zij is eerder werkzaam 
geweest in het project Akkerbelt. Zij zal zich 
voornamelijk bezig houden met het nieuwe GLB.  
 
Het portret van deze kwartaalbrief is van 
bestuurder Koos Koop. Wim en Henk zijn bij Koos 
op bezoek geweest en vertellen het verhaal  van 
de man die nu voorzitter van het CMG is. 
 
Hoewel de officiële rapporten nog in de maak zijn, 
geven Bauke Koole en Jelle Postma (SOVON) een 
beeld van het broedseizoen 2022. Welke soorten 
deden het goed en welke minder? 
 
In 2023 verandert het ANLb ook. Zo komen er 
nieuwe leefgebieden en daarbij ook nieuwe 
beheerpakketten. Wat kan men hierbij 
verwachten? In deze kwartaalbrief vindt u een 
beknopt overzicht van de nieuwe leefgebieden en 
de pakketten die erbij horen. 
 
Deze keer in … vertelt , vertelt Popko Wiersma 
wie hij is en wat hij te maken heeft met het CMG.  
 
Aniëla Sirks, secretaris van CMG, heeft een woord 
uit het bestuur geschreven. 
 
We sluiten af met de patrijs. Een vogel die nog 
wel in ons gebied voor komt, maar wel erg 
zeldzaam is  en steeds zeldzamer wordt. Vroeger 
was deze patrijs een veel geziene gast op het 
platteland.  Hoe leeft deze vogel? 
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Uit het veld  
 
En dan is het al weer oktober, de tijd vliegt, net als de 
vogels trouwens.  
Veel weidevogels zijn al vertrokken naar hun 
(warmere) overwinterplekken, hopelijk komen ze 
volgend voorjaar allemaal terug naar onze 
weidegronden. Tegelijk ontvangen wij nu in het 
gebied van het CMG veel overwinteraars uit het 
noorden. Samen met beheerders hebben wij de 
wintervoedselvelden kunnen neerleggen. Binnenkort 
starten de wintertellingen weer in onze 
wintervoedselvelden en kruidenrijke stroken. Het is 
altijd prachtig om een ochtend in het veld te zijn en in 
alle rust te genieten van foeragerende vogels!  
Op dit moment wachten we op de broedresultaten 
van 2023, SOVON gaat weer een rapport maken over 
de gebieden Crangeweer, Hoeksmeer, Oling en 
Holwierde/Krewerd. Ik ben erg benieuwd, er waren 
successen in het veld maar er was ook predatie 
helaas.  
We hebben dit jaar meer samenwerking gehad tussen 
dronepiloten, vogelvrijwilligers en boeren. Dat was 
ontzettend mooi en leuk om mee te maken. En dan de 
verschillende reeën die we met hun kalveren hebben 
kunnen opsporen, echt mooie samenwerking, ik ben 
trots op deze mensen!  
 
Het team van het collectief is uitgebreid met 
Harmannus Blok als senior projectleider. Harmannus 
gaat zich eerst inlezen en dan samen met Janny en Ria 
de projecten binnen het CMG oppakken, hij stelt zich 
in deze kwartaalbrief nog aan jullie voor.  

Voor de GLB / ECO regelingen / ANLb voorlichting aan 
de boeren gaat Monique Spierings ons een aantal 
maanden ondersteunen. Monique is zeker geen 
onbekende en velen zullen haar nog kennen van het 
project Akkerbelt, welkom terug Monique!  
 
Het voorjaar begon met veel problemen met de 
“oude” drone. Daarom hebben wij de drone verkocht. 
Voor het seizoen 2022 hebben wij een drone 
gehuurd. Deze drone werkte erg goed en het was een 
plezier om er mee te vliegen. Het CMG heeft nu 
eenzelfde systeem aangeschaft. Deze drone komt 
binnenkort, zodat de huidige piloten ermee aan de 
slag kunnen en de aspirant (4) piloten ook aan kunnen 
sluiten en voldoende ervaring kunnen opdoen voor 
seizoen 2023.  
Momenteel zijn Isabel en ik o.a. bezig met het beheer 
voor 2023, alle pakketten bij langs, alle vergoedingen 
bekijken en adviesgesprekken voeren met o.a. Bauke 
Koole en Raymond Klaassen. Ook gaan we in oktober 
en november met alle beheerders om tafel om samen 
met hen een plan te maken voor 2023.   
Zelf volg ik op het moment de SOVON cursus winter- 
en watervogels, dat is erg leuk en 
leerzaam om te doen. Het geeft mij 
nieuwe inzichten naast de weide- 
en akkervogels.  
 
Tot ziens of tot horens,  
  
Menze    
  

Op maandag 3 oktober vond de eerste 
voorlichtingsavond over het nieuwe GLB plaats in het 
dorpshuis Kredo in Krewerd. Deze avond was voor 
ANLb beheerders in weidevogel gebied. Er werden 
goede kritische vragen gesteld. De vragen die niet 
meteen konden worden beantwoord werden 
verzameld. Ook werd er geoefend met de rekentool 
van RVO. Waarbij zichtbaar was dat kleine 
veranderingen grote gevolgen konden hebben. 
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Wat kan dan wel en wat kan dan niet  

en hoeveel levert het op? 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Harmannus Blok en sinds september ben 
ik aan de slag als projecteider bij het Collectief 
Midden-Groningen. Ik ben 43 jaar, woon in Groot 
Wetsinge en ben vader van drie zoontjes en 
bonusvader van twee dochters. Ik heb een vastgoed / 
financiële achtergrond en ben 13 jaar werkzaam 
geweest bij de voormalige gemeente Bedum.  

 

Het nieuwe GLB en een bekend gezicht 

De komende maanden ben ik voor Collectief Midden 
Groningen verantwoordelijk voor de voorlichting over 
het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB).  Er gaat het één en ander veranderen, zo gaat 
er gewerkt worden met een basispremie en daar 
bovenop kan een agrariër punten verdienen door 
ecoregelingen toe te passen waarmee een hogere 
hectaretoeslag mogelijk wordt. Deels overlappen de 
ecoregelingen met het ANLB.   

 

 

Gelukkig heb ik meegewerkt aan de pilot Akkerbelt 
waar de basis is gelegd voor het nieuwe GLB. Het is 
bekende materie voor ondergetekende. Dan blijven er 
nog genoeg aandachtspunten over. Zo willen we 
vanuit CMG in ieder geval zorgen dat iedereen de 
juiste informatie aangereikt krijgt om de juiste keuzes 
te kunnen maken. We willen ook graag een ambitieus 
gebiedsplan schrijven en wel op zo’n manier dat 
ecoregeling en ANLB elkaar aanvullen.  

Daarnaast ben ik altijd politiek geïnteresseerd en 
actief geweest. Zo was ik zes jaar raadslid in de 
voormalige gemeente Winsum en 6 jaar wethouder 
voor diezelfde gemeente en na de herindeling voor de 
nieuwe gemeente Het Hogeland.  
Opgegroeid op een kleinschalige boerderij en nu zelf 
ook een kleinschalige boer met voornamelijk Texelse 
schapen, maar ook een paar Blaarkop koeien, geiten 
en varkens. Liefde voor dier, natuur en landschap zit 
bij mij diepgeworteld.  

Ik combineer mijn werk voor CMG met een 
toezichthoudende functie bij Landschapsbeheer 
Groningen en enkele bestuursfuncties.  

Met veel plezier en energie ga ik aan de slag bij CMG 
om middels uitdagende projecten een waardevolle 
bijdrage te leveren aan de opgaven die er liggen 
binnen de agrarische sector, natuur en landschap.  

Niet drie losstaande disciplines, maar in mijn visie 
gaan die hand in hand. De boeren zijn onze grootste 
natuurbeheerders en inrichters van ons landschap. 
Welke omslag we ook willen maken, altijd in 
samenwerking met onze boeren wat mij betreft! 

Harmannus Blok 
h.blok@collectiefmiddengroningen.nl 

 

Inmiddels zijn er al heel wat telefoontjes hierover 
binnen gekomen bij het CMG. 

Komende weken gaan we de provincie in om met u te 
praten over het nieuwe GLB, hoe de simulatietool 
gebruikt kan worden en welke keuzes voordelig uit 
kunnen pakken. Wilt u graag geïnformeerd worden 
dan kunt u dit alvast aangeven per e-mail 
mspierings@collectiefmiddengroningen.  We 
beginnen met groepen en indien nodig schuiven we 
aan bij de keukentafel. 

Ik hoop u 
binnenkort te 
ontmoeten. 

Vriendelijke groet,  

Monique Spierings 

06  51237107 
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Portret: Koos Koop 
 
Henk en ik rijden naar Usquert, naar de 
Wadwerderweg, een eeuwenoude dijk, die nu 
doorsneden wordt door de provinciale weg N363. 
Koos woont in een prachtig huis, waarachter veel 
schuren staan. Deze schuren horen bij de boerderij 
waar Koos de laatste 30 jaar werkzaam was als 
directeur van Koop Landbouw. Een regulier 
landbouwbedrijf met als specialiteit het telen, 
contracteren, verwerken en exporteren van wortels. 
Vanaf 2014 met pensioen.   
Maar eerst komt er koffie en praten we met Koos en 
zijn vrouw Ina over de energiecrisis en de 
energiebesparing die zij ook in hun huis hebben 
gedaan. Aardgas hebben ze lang niet gehad, omdat 
het huis niet goed bereikbaar was voor een gasleiding. 
Nu is veel geïsoleerd en warmen ze bij met een 
pelletkachel.   
 
Van Tjuchem naar Usquert  
Koos is als derde zoon opgegroeid in Tjuchem op een 
gemengd bedrijf met een paar melkkoeien en 
vleesvee. Het was een gezin met 4 zoons en 5 
dochters. Moeder kwam uit Halfweg. Vader overleed 
al met 58 jaar. Op zondag hielp Koos vaak mee met 
het vee. Hij heeft bewust meegemaakt dat er afscheid 
van paarden werd genomen en dat de trekker z’n 
intrede deed. ‘s Winters kwam de dorsmachine en 
had het personeel profijt van de warmte van de 
koeien die op stal stonden. De voortgaande 
mechanisatie in die tijd zorgde ervoor dat steeds 
meer mensen gingen werken bij de AKZO in Delfzijl en 
bij de Eendracht (strokarton) in Appingedam.   
  
Koos vertelt: “Ik heb de middelbare landbouwschool 
gedaan. Daarna werkte ik eerst op het familiebedrijf, 
maar al gauw begon één van mijn broers met een 
grondverzetbedrijf en kwam ik daar te werken om 
aardgaspijpen aan te leggen door heel Nederland. In 
1978 maakte ik weer de switch naar het 
landbouwbedrijf. Dit bedrijf werd steeds meer 
uitgebreid ook naar het Hogeland en zodoende zijn 
we in 1988 in Usquert gekomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vogels waren toen nog geen onderwerp, daar had ik 
niks mee. Ina was kleuterleidster maar is al snel 
gestopt met werken, op de achtergrond is ze wel bij 
de boerderij betrokken. Er zijn 4 zoons gekomen en 
de taken waren verdeeld. Koos werkte op de 
boerderij en Ina zorgde voor de kinderen.”   
Ina vertelt dat Koos altijd zeer gedreven met z’n werk 
bezig was. Eigenlijk geen tijd om te eten.   
In 1997 is de oudste zoon bij een ongeluk om het 
leven gekomen. Dat was een dramatische gebeurtenis 
en drukt nog steeds een stempel op het gezin.   
 
Koos: “Ik ben begonnen als boer met een 50 pk 
tractor met ploeg, nu zijn ze 200 pk. Op school 
leerden we dat 4 ton tarwe/hectare heel goed was. 
Nu vinden we 10 ton heel normaal.” Koos vertelt over 
het verbouwen van voedsel/wortelen, en afzet 
daarvan. Je moet het eens zien te worden over de 
prijs met b.v. de supermarkt en dat is een heel 
onderhandelingsproces. Daar ben je als boer wel 
afhankelijk van.   
 
In Usquert is Koos begonnen met het verbouwen van 
waddenpeen. Eerst 10 hectare, later uitgegroeid tot 
ruim 200 ha. Hij werd van boer steeds meer manager. 
De Dutch Carrot Group is in 2009 ontstaan uit een 
samenwerking tussen Agrifirm Plant, Koop Landbouw 
en Hiemstra en omvat 60 boeren verspreid over heel 
Nederland. Hierdoor was het mogelijk om aan 
risicospreiding te doen, zowel financieel als op 
teeltgebied. Er worden 1 keer in de 7 jaar wortelen 
geteeld op hetzelfde perceel en  er wordt gerouleerd 
met pootaardappelen, haver, tarwe, suikerbieten, 
luzerne en ui.  
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Haver is een gewas dat heel 
goed is voor de bodem en het 
verlaagt de aaltjes populatie.   
Behalve het leveren aan de 
Nederlandse supermarkten 
exporteert De Dutch Carrot 
Group ook naar een groot 
aantal andere Europese landen waaronder Engeland, 
Scandinavië, Polen, Tsjechië en Frankrijk. Omdat er 
behoefte was aan het ‘jaar rond’ leveren is de DCG 
zelf in Midden-Frankrijk begonnen met het telen van 
wortelen. Daar is veel rassenkennis opgedaan. De 
opslag, bewaring, verwerking (wassen, verpakken) 
en verkoop gebeurt op de locatie in Usquert.  
 
“Onze zoons zijn alle drie werkzaam in de 
voedings/agro business. Arjan is samen met de 
bedrijfsleider in Usquert verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering van Koop Landbouw. Steven werkt bij 
APH, leverancier van landbouwmachines, René werkt 
bij Limagrain, in de voedingsbranche”.   
 
De natuur en CMG  
“Mijn belangstelling voor de natuur is gekomen via 
een jachtcursus begin jaren ’90. Alle eenden waren 
voor mij wilde eenden. Maar toen ik een keer op de 
Lelydijk (Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad) 
stond, zag ik dat er veel meer soorten waren. En dat 
een haas grotendeels zwarte oren had. Ik heb een 
keer een haas (aan)geschoten, Steven, onze jongste 
zoon, heeft hem toen de nek om gedraaid. Bijzonder 
was dat er de vrijdag ervoor een eend bij ons tegen de 
ramen vloog, door Steven verzorgd en gered werd, en 
na een tijdje weer de natuur in kon. Dat heeft me wel 
aan het denken gezet. Ik heb daarna niet meer 
gejaagd.”  
  
“Binnen het CMG ben ik nu verantwoordelijk voor het 
ANLB. Ik werd in 2009 gevraagd om het bestuur van 
Wierde en Dijk te komen versterken. Ik wilde wel 
maar dan alleen als bestuurslid. Toen Evert Smink als 
voorzitter stopte, voelde ik me verantwoordelijk om 
voorzitter te worden. Ook nam ik Evert z’n plaats in 
als bestuurslid van CMG. Ik was al beheerder van het 
ANLB voor het Collectief. Mijn eerste bestuursactie 
samen met Catrinus Rouwé was dat Wierde en Dijk 2 
plasdras pompen financierde voor het Collectief. Dat 
was de aanzet voor de 16 die we nu hebben!  
 
Over natuurinclusieve landbouw is Koos duidelijk. 
Wordt de landbouw/voedselproductie daar niet in 
vergeten? “We kunnen nog niet alle middelen uit de 
“dopingkast” missen, maar je moet ze alleen 
toepassen als het echt nodig is. Dat proberen we met 
de verduurzaming van de pootaardappelteelt uit te 
vogelen.  
 

Als er luis in de tarwe zit, kun je ook even wachten 
wat de natuur (lieveheersbeestjes, zwaluwen etc) zelf 
doet. En aandacht voor de bodem is belangrijk. Je 
kunt met veel doping proberen alle distels weg te 
werken. Maar het gaat er toch om hoeveel last je 
ervan hebt.”   

“Er zijn boeren uit de omgeving die ons de groene 
Khmer noemen vanwege de akkerranden 
wintervoedselveldjes en kilometers bufferstroken. 
Soms moet je bemiddelen, omdat ongewenste zaden 
uit de bufferstrook overwaaien naar percelen van 
boeren die niet meedoen.” Koos is er voorstander van 
om alle grasland in Nederland kruidenrijk te maken. 
“Goed voor bodem, biodiversiteit en als voer voor de 
koeien. Maar 25% zou ook al mooi zijn.”    
Koos vraagt tot slot nog even aandacht voor Wijnand 
Sukkel. Hij is van de Boerderij van de Toekomst en 
voorstander van precisie landbouw, waarin chemie 
een plaats heeft. Doping beleid moet verstandig 
chemie-beleid zijn.   
 “Het agrarisch natuurbeheer heeft me een enorme 
gebiedskennis opgeleverd en een groot netwerk. En 
oog en een luisterend oor voor andere mensen en 
hun belangen.”   
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Voorlopige resultaten winter en 
broedseizoen 2022 
Groningen, 4 oktober 2022 
 
Winter 
De winter van 2021-2022 verliep wederom zeer zacht. 
Opmerkelijk genoeg kon er wel geschaatst worden op 
enkele plekken in Oost-Nederland in begin april. Zover 
de metingen dat aangeven, was er nog nooit eerder in 
de geschiedenis op natuurijs geschaatst in april. Het 
past in de trend van warme en regenachtige winters 
met aansluitend soms winterskoude voorjaren met 
weinig of geen regen.  
 
Aan de hand van de wintertellingen zijn er in de loop 
van de jaren veranderingen te zien in de aantallen en  
soortsamenstelling  van  de  vogels. Afgelopen  winter  
bijvoorbeeld  viel  op  door  de  structurele 
aanwezigheid van de Veldleeuwerik op vogelakkers in 
verschillende clusters. De Noordkust spande de kroon  
met de hoogste aantallen. Alleen Slochteren bleef  
achter. Aantallen pieken vaak in oktober en maart  
maar de hoogste dichtheden werden nu juist gehaald  
rond eind januari. Niet alleen de Veldleeuwerik koos  
voor deze overwinteringsstrategie dat deden ook 
vogels als Graspieper, Kneu en Kievit. Normaal 
trekken deze soorten bij koud winterweer zuidwaarts.  
 
Helaas werden de twee doelsoorten Velduil en 
Ruigpootbuizerd niet waargenomen. Mogelijk is de 
regen en de warmte in de winter ongunstig geweest 
voor muizen waar deze twee soorten sterk van 
afhankelijk zijn. 
 
Een opvallende waarneming kwam uit Slochteren 
waar het Smelleken een aantal keer is gezien. Een 
opsteker vormde ook de Blauwe kiekendief die 
relatief vaak werd waargenomen. 
 
De traditionele overwinteraars deden het ook heel 
goed. Soorten als Keep, Rietgors en Vink werden in 
hoge aantallen gezien. Over het algemeen was er 
sprake van een prima wintertelling. 
 
Broedseizoen 
Het broedseizoen stond natuurlijk in het teken van de 
droogte die in het noorden van Nederland minder 
hard toeslag dan in de oostelijke of zuidelijke delen 
van het land. In juni viel nog behoorlijk wat regen in 
het noorden en dat had waarschijnlijk een gunstig 
effect op weide- en akkervogels. 
 
  
 
 

 

In het cluster Ten Boer nabij Garmerwolde bracht een 
Grutto twee jongen groot en dat was heel lang 
geleden dat daar een Grutto succesvol broedde. Hoe 
het de weidevogels in de overige clusters verging is 
met het schrijven van deze tekst nog niet bekend. 
 
De akkervogels lieten een wisselend beeld zien. 
Wederom lijkt de Veldleeuwerik het weer iets beter 
te doen dan in de vorige jaren. De pilot bij Ten Boer 
waarbij grasbraak wordt ingezet als broedbiotoop 
voor de Veldleeuwerik lijkt nu aan te gaan slaan. Hoe 
langer het gras minder zwaar bemest wordt hoe beter 
dit uitpakt voor de Veldleeuwerik. Ook in de  
Noordkust was de Veldleeuwerik wederom goed 
vertegenwoordigd. Dat gold in mindere mate voor de  
clusters Westpolder en Zuurdijk. Het cluster 
Slochteren was ook redelijk goed bezet maar hier 
waren de dichtheden Gele Kwikstaart juist weer heel 
hoog. Dat gold ook voor het cluster Ten Boer. Aan de 
Noordkust bleven de aantallen Gele Kwikstaart juist 
wat achter ten opzichte van de overige clusters. 
 
Helaas is ondanks herhaaldelijke nachtbezoeken geen  
enkele Kwartelkoning waargenomen. De extra inzet 
van beheer ten behoeve van deze soort naast het 
Rietdiep kon afgelopen seizoen nog geen rol van 
betekenis spelen. Het pas ingezaaide beheer had last  
van de droogte en kwam maar laat tot wasdom. 
Hopelijk profiteert de Kwartelkoning volgend jaar wel 
van deze kruidenrijke percelen. 
 
De Grauwe Kiekendief had traditioneel een paar 
legsels in de clusters Noordkust en Ten Boer. Ook hier 
is het nog wachten op de resultaten maar de 
indrukken uit het veld en de geringe waarnemingen 
tijdens de  akkervogeltellingen  beloven  niet  veel  
goeds.  Ook  dit  jaar  verbleef  de  hele  zomer  een  
mannetje Steppekiekendief  in  het  cluster  Ten  Boer.  
Deze  ongepaarde  vogel  heeft  mogelijk  een  
broedpoging ondernomen samen met een vrouwtje 
Bruine Kiekendief. Het wachten is op meer 
duidelijkheid over dit zeer bijzondere voorval. 
 
Echte zeldzaamheden zijn dit jaar niet gevonden. 
Vermeldenswaard is nog wel de gestage opmars van 
de Roodborsttapuit die op steeds meer plekken 
gezien wordt. De soort reageert ook prima op het 
beheer, zo lijkt  het.  Al  met  al  kan  er  op  een  
redelijk  goed  broedseizoen  worden  teruggekeken  
met  voor  enkele doelsoorten positieve uitschieters 
met daarnaast ook in sommige clusters wat 
tegenvallende resultaten. 

Bauke Koole 
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Resultaten Broedvogelkartering CMG en 
SOVON 2022  
  
In het voorjaar van 2022 heeft SOVON Vogelonderzoek 
in opdracht van Collectief Midden Groningen voor het 
tweede jaar op rij een broedvogelkartering uitgevoerd, 
speciaal gericht op weidevogels. De inventarisatie werd 
wederom uitgevoerd door Martin Brandsma en Jelle 
Postma. Ook de geïnventariseerde oppervlakte was 
gelijk; verdeeld over de gebieden Crangeweer (116 ha), 
Garrelsweer/Hoeksmeer (198 ha), Oling (106 ha) en 
gebieden bij Marsum en Holwierde (185 ha). Met de 
BMP-methode van SOVON zijn deze gebieden in vijf 
bezoeken (en daarnaast in geschikte terreindelen een 
nachtronde) volledig onderzocht op het voorkomen van 
alle broedvogelsoorten. Ook werd er gelet op het 
voorkomen van alarmerende gezinnen weidevogels.  
   
Er waren 33 soorten broedvogels aanwezig met in totaal 
517 territoria (of anders gezegd broedparen). De 
talrijkste soort was de Wilde Eend (62), gevolgd door 
Kievit (54 territoria), Grutto (44), Gele Kwikstaart (38), 
Tureluur (36), Kluut (35) en Krakeend (34). Tien soorten 
staan op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare 
vogels in Nederland: Wintertaling, Zomertaling, 
Slobeend, Torenvalk, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, 
Graspieper, Gele Kwikstaart en Kneu.   
Het valt in vergelijking met het voorgaande jaar op dat 
zowel het aantal soorten (2021: 36) als het aantal 
territoria lager lag (2021: 606).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Voor de tabellen met alle soorten klik hier 

Dit is het meest in het oog springend bij belangrijke 
weidevogelsoorten als Kievit en Grutto, maar geldt ook 
voor Zomertaling, Kuifeend en Gele Kwikstaart. Ook het 
aantal gezinnen met jongen van Scholekster, Kievit, 
Grutto en Tureluur lag dit jaar gemiddeld genomen (erg) 
laag. Droogte en relatief koud weer tot in mei heeft hier 
waarschijnlijk een rol bij gespeeld. Een succes was de 
toename van Kluut op de plasdras, met 7 paren in 2021 
naar 35 in 2022, hier zijn zeker ook jongen groot 
geworden.  
  
Een belangrijke activiteit van het CMG en SOVON was de 
BMP-cursus die gehouden werd. Tijdens vijf avonden 
werd op het kantoor te Slochteren aandacht besteedt 
aan de theorie, en daarnaast waren er vier ochtenden 
waarmee de vrijwilligers onder begeleiding van een 
SOVON-docent de kennis op locatie in praktijk brachten. 
In totaal waren er elf geslaagde cursisten, waaronder 
drie deelnemers van Collectief Groningen West. Met 
deze kennis kunnen de vrijwilligers volgend jaar zelf aan 
de slag met de BMP-methode.  
  
In de komende maanden wordt gewerkt aan een 
eindrapport over de bevindingen in beide jaren.   
 
    Jelle Postma (SOVON) 
  

8 

Foto: Ria Boven 

Foto: Wim Hartman 



Nieuwe leefgebieden in 2023 

Vanaf 2023 zal het Collectief met twee nieuwe 
leefgebieden gaan werken; Klimaat en Water en 
Dooradering. Waar moet je aan denken bij deze 
nieuwe leefgebieden? 

Klimaat en Water 

Categorie Klimaat is nieuw en het doel van Klimaat is 
het vastleggen van CO² (bodem en landschap), 
reduceren van uitstoot broeikasgassen, vernatten, 
opvang waterpieken en droogte en omgaan met 
verzilting. Categorie Water is al wel bekend in ons 
collectief, namelijk door de bufferstroken. Vanaf 2019 
liggen er drie meter brede stroken langs het water om 
de waterkwaliteit te verbeteren. Deze categorie gaat 
verder uitgebreid worden. 

De beheerpakketten die bij dit leefgebied horen zijn 
Beheer peilscheidingen, Waterbergen en 
Bodemverbetering. Deze pakketten zijn bedoeld om 
droogte en heftige regen op te kunnen vangen. Door 
een verbetering van de bodemkwaliteit kan de bodem 
bijvoorbeeld meer vocht vasthouden. 

Voorbeeld: 

36 Beheer peilscheidingen 

Maatregelen om water vast te houden op 
landbouwgrond door peil gestuurde drainage en 
stuwen helpen in het realiseren van doelstelling voor 
water en klimaat. 

Het onderhoud van de peilscheidingen wordt vergoed 
via dit pakket. 

Geschikt om in te zetten in de categorieën Klimaat en 
Water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dooradering 

Dooradering is al deels bekend, omdat we in ons 
gebied al gebruik maken van droge dooradering, maar 
daar komt nu ook natte dooradering bij. Dit samen 
vormt het leefgebied dooradering, waardoor er een 
ecologische verbindingsroute kan worden gecreëerd.  

Bij droge dooradering kan men denken aan 
bijvoorbeeld akkerranden en struweelranden. De 
beheerpakketten die daar nu bij komen zijn onder 
andere; Natuurvriendelijke oever, Poel en klein 
historisch water, Rietzomen en Duurzaam 
slootbeheer. Deze dooradering zorgt ervoor dat 
vogels, insecten en ook amfibieën zich onder meer 
kunnen voortplanten en verspreiden.  

Voorbeeld: 

9 Poel en klein historisch water 

Poelen en het aangrenzende landbiotoop zijn van 
groot belang als leefgebied voor diverse soorten o.a. 
kikkers, salamanders, libellen en waterplanten. 
Aanleg en goed onderhoud van poelen is dus 
belangrijk om deze soorten te behouden.  

Gefaseerd beheer van de poel zelf en openheid 
rondom (een deel van) de poel is van belang om een 
goede voorplantingsbiotoop voor amfibieën te 
behouden. Door vegetatie periodiek en gefaseerd te 
maaien, vinden insecten in de niet-gemaaide delen 
een overwinteringsplek. Poelen en ook klein 
historisch water in dit beheerpakket bestaan uit 
geïsoleerd water, om te voorkomen dat er vissen in 
komen. Afwezigheid van vissen is wenselijk: vissen 
eten de amfibieën, hun larven en hun eitjes, 
waardoor succesvolle voortplanting van de amfibieën 
sterk negatief beïnvloed kan worden.  

Isabel Weinbeck 

Beheer 
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Popko Wiersma vertelt…  
Naam: Popko Wiersma  
Bedrijf: Grauwe Kiekendief - 
Kenniscentrum Akkervogels  
  
Hoe ben jij in contact gekomen met 
het Collectief Midden Groningen?  
Ik ben sinds 2012 werkzaam bij 
Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum 
Akkervogels (GKA) en vanuit die 
positie heb ik kennisgemaakt met de 
agrarische collectieven in Groningen 
en dus ook met het CMG. Ik heb me 
in de afgelopen jaren veel 
beziggehouden met vogelakkers, van 
het ontwerp tot onderzoek naar o.a. 
de effectiviteit en de uitwerking 
daarvan. In die hoedanigheid heb ik 
ook met regelmaat contact gehad 
met medewerkers van het CMG.  
 
Welke werkzaamheden voer jij uit voor het 
Collectief?  
We trekken samen met het collectief op in bepaalde 
projecten. Zo draai ik mee in de beleidsmonitoring 
(MAS, in opdracht van de provincie) in het gebied van 
CMG. Door de opgedane kennis was ik betrokken bij 
de gebiedsverbeterplannen van o.a. CMG en het 
opstellen van het actieplan akkervogels. Ook was ik 
nauw betrokken bij het onderzoek naar het beheer en 
de vogels in de Haansplassen. En afgelopen paar jaar 
hebben we een onderzoek uitgevoerd voor 
OBN/BIJ12 naar de effectiviteit van vogelakkers in 
Nederland, waarbij ik vogelakkers van CMG heb 
gemonitord.  
 
Welke dingen doe je nog meer? En/of welke dingen 
heb je hiervoor gedaan?  
Ik ben als bioloog gepromoveerd in Groningen en heb 
daarna een postdoc gedaan in Ohio/Panama. Dat 
werk was veel meer fysiologisch gericht, op het 
energieverbruik en de energiebehoefte van vogels. 
Met de stap naar GKA ben ik dus heel andere dingen 
gaan doen, o.a. ook veel analysewerk. Vooral met de 
grote hoeveelheid MAS-gegevens kun je veel 
interessante analyses uitvoeren die ons meer 
vertellen over het wel en wee van akkervogels en hun 
behoeftes in het huidige agrarisch landschap. Het is 
hierbij belangrijk om ook binding te houden met het 
veld, en daarom doe ik dus MAS-tellingen en andere 
monitoring en help ik bijvoorbeeld mee met het 
vinden van nesten van kiekendieven m.b.v. een 
drone, en het ringen van jonge grauwe kiekendieven. 
Daarnaast ben ik redactiechef van het ornithologische 
wetenschappelijke tijdschrift Ardea.  

 

Wat is jouw leukste 
moment/herinnering aan het 
Collectief?  
Het leukste vind ik het om een 
telefoontje te krijgen vanuit het 
collectief, zoals afgelopen 
voorjaar een paar keer gebeurde, 
met de vraag om mee te denken 
over het beheer, bijvoorbeeld van 
een vogelakker. Dergelijke korte 
lijntjes zijn heel prettig en nuttig; 
we werken per slot van rekening 
aan dezelfde doelen. Ik maak zo 
ook kennis met de directe 
afwegingen die in het veld 
gemaakt moeten worden. In dat 
plaatje past ook goed de mooie 
bijdrage die Menze Hofman heeft 
geleverd afgelopen juni aan onze 
‘veldwerkplaats’ over vogelakkers 
in Flevoland.  

 
Ben je door het Collectief ook anders gaan kijken 
naar agrarisch natuurbeheer?  
Ik word door het contact met collectieven soms aan 
de weerbarstige werkelijkheid herinnerd, van 
onkruiddruk tot gewasopbrengst en alles daartussen 
in. Dat is erg leerzaam. Tegelijkertijd vind ik het 
belangrijk dat we niet bij voorbaat gaan schipperen in 
onze idealen. Ik denk dat iedere organisatie in eerste 
instantie ferm moet staan voor hun eigen doelen, en 
dan kan daarna in gezamenlijkheid tot werkbare 
overeenkomsten worden gekomen.  
 
Is er nog iets anders dat je kwijt wil over het CMG of 
agrarisch natuurbeheer?  
Ik hoop dat we in de toekomst blijven samenwerken 
waar dat kan, omdat ik denk dat CMG en GKA elkaar 
kunnen versterken en inspireren. Verder ben ik ervan 
overtuigd dat we verder moeten gaan denken dan 
ANLb-maatregelen en ideeën moeten gaan 
formuleren (en testen) over vormen van 
natuurinclusieve landbouw die natuur in het 
buitengebied structureel een significante plek geven.  
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Uit het bestuur; ‘We blijven bouwen’ 

Mensen zijn wezens van de tijd en we weten denk ik 
maar al te goed dat tijd erg bepalend is. Tijd regeert zou 
je ook kunnen zeggen en voor alles ís een tijd. De tijd 
van de zomer en droogte is inmiddels voorbij en zijn we 
overgegaan op regen, wind en lagere temperaturen. En 
waar in de natuur de bodem weer is bezaaid met allerlei 
oogsten, hebben wij de meeste oogst al weer in de 
schuur of wellicht al afgeleverd. Al doende met de oogst 
van dit jaar, zijn we ook al weer bezig met de komende 
oogst. Dit is een voortdurend proces, waarbij we, staand 
in het ene seizoen kijken naar de seizoenen die er 
aankomen. Dat geldt op dit moment ook voor alle 
ontwikkelingen die op ons afkomen en daarmee ook 
voor het CMG. En ook dichter bij huis geldt, dat we als 
het ware met  twee benen ergens anders staan. Het ene 
been volop in het bedrijf en met het andere been in de 
natuur. Met die spagaat aan inspanningen willen we 
graag iets nalaten. 

Het is haast een paradox om te schrijven dat we kijken 
naar verandering om het beter te kunnen maken of in 
ieder geval te zorgen voor stabilisatie als het gaat om de 
natuur en alle opgaves die er liggen. Er is geen duidelijke 
stip op de horizon. Deze moeten we zelf bepalen 
middels allerlei programma’s en stappen. 

Patrijs 
 
Latijnse naam: Perdix Perdix (Grey Partridge)  
Familie: Phasianidae (Fazanten) 
Status: Rode lijst, kwetsbaar 

De patrijs is een standvogel, blijft hier het hele jaar.  
Aantallen gaan enorm achteruit, 90% de laatste 50 
jaar. Er zijn nu 4.000- 5.000 broedparen.  
Er werd graag op de patrijs gejaagd, maar die jacht is 
gestaakt. De aantallen patrijzen nemen door 
schaalvergroting in de landbouw, veranderde 
gewaskeuze en bestrijdingsmiddelen dramatisch af: te 

weinig broedplekken, 
schuilplaatsen en voedsel. 
Verspreiding in ons gebied is 
zeer matig en verbrokkeld.   
 
Herkenning  
De patrijs is een loopvogel, 
vliegt laag boven de grond, 
met korte, snorrende 
vleugelslagen, afgewisseld 
door “zeilen”. De patrijs is een 
ongeveer 30 cm lange, 
gedrongen vogel. De 
oudervogels hebben een rode  
 

En zo richting het eind van 2022 is er nog veel 
onzekerheid en onduidelijkheid over zowel het bedrijf 
als over de natuur. Vanuit het CMG wil ik echter graag 
zeggen dat we ‘blijven bouwen’! Daarbij hoop ik en wil ik 
uitspreken dat het ‘blijven bouwen’ niet alleen een 
statement zal zijn van mij persoonlijk of van het CMG, 
maar dat we daar samen,  met u als lezer, achter blijven 
staan! 
In die verandering is er ook tijd geweest van een welkom 
en een afscheid. Vlak voor de zomervakantie hebben we 
als bestuur en medewerkers in informele setting 
afscheid genomen van Wouter Schep. Het insectenhotel 
wat vanuit het team aan 
Wouter is overhandigd staat 
daarin ook symbool voor 
het blijven bouwen. We 
kijken dan ook uit naar het 
komend voorjaar waarbij 
het hotel volgebouwd gaat 
worden! Iets waar nieuwe 
generaties van zowel mens, 
als dier, als bloem profijt 
van zullen hebben…. 
 
Aniëla Sirks  
 
 

kop en vooral de haantjes bruine, vaak 
hoefijzervormige borstveren. De kop van jonge 
patrijzen is grijs. Overjarige patrijzen hebben grijze 
poten, die van de jongen zijn geel. In oktober/ 
november verdwijnen veel van deze verschillen. De 
normale roep is een scherp “kirrek”. Patrijzen komen 
voor in groepen, die kluchten worden genoemd.  
 

Broeden en voeding  
De vogel broedt van eind april tot eind mei. Eén groot 
legsel, meestal 13 tot 16 eieren. Broedduur: 23-25 
dagen. Ze hebben een nest op de bodem in dichte 
vegetatie. De jongen stappen meteen het nest uit en 
zijn na 14 dagen vlieg vlug. Na zo'n 5 weken zijn ze 
zelfstandig.  
   

Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, 
maar de jongen leven de eerste weken van insecten 
en ander klein gedierte. Daardoor overleven patrijzen 
alleen op plekken waar voldoende insecten in (ruige) 
akkerranden en graslanden te vinden zijn.  
  
Landbouw en beheer.  
Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt 
afgewisseld met ruige dijken, slootranden, 
wegbermen en houtwallen.   

 Bron:vogelbescherming.nl 
 

VOGELKENNIS 
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