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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 

Nestkasten beschikbaar! 

Er zijn nog een beperkt 

aantal ringmuskasten 

beschikbaar. Zie blz. 11 

AGENDA 
Wat: Startbijeenkomsten Weidevogels 
Donderdag 23 feb. De heemen, Crangeweer     Werkgebied Crangeweer Aanvang: 19.30 - 22.00 uur   
Maandag 6 mrt. Kantoor, Slochteren  Werkgebied Hoeksmeer Aanvang: 19.30 - 22.00 uur  
Maandag 13 mrt. Kredo, Krewerd   Werkgebied Oling/Holwierde Aanvang: 19.30 - 22.00 uur  
Wie: beheerders, vrijwilligers en dronepiloten 

 

Wat:   Algemene Leden Vergadering 
Wanneer:  29 maart 2023 
Waar:   N.t.b. 
Wie:   Leden 
 

Foto: Wim Hartman 

Ruige mest uitrijden 

Tussen 1 februari en 31 maart kan 

er ruige mest worden uitgereden in 

de weidevogelgebieden (of na de 

rustperiode) op het juniland of 

kruidenrijk grasland. Meldt het 

uitrijden binnen één week door 

middel van het meldingsformulier. 

mailto:info@collectiefmiddengroningen.nl
https://collectiefmiddengroningen.nl/
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Het jaar 2022 was een overgangsjaar naar het 
nieuwe GLB en de nieuwe ANLb-periode. Lang 
bleef er nog veel onduidelijk. In het laatste 
kwartaal van 2022 is er dan ook veel werk verzet 
om het jaar 2023 voor te bereiden  (voor zover 
dat mogelijk was). 
 
In deze kwartaalbrief blikt Gerard Hegge namens 
het bestuur terug op deze periode, maar ook 
vooruit naar de periode die voor ons ligt.  
 
Vanaf 1 februari komt er een stagiaire het team 
van CMG versterken. Zij stelt zich in deze 
kwartaalbrief aan u voor. 
 
Ter ere van het 7-jarige bestaan van het collectief 
is er een jubileumfeest georganiseerd. Het was 
een memorabele avond. 
 
Het portret in deze kwartaalbrief is van Louwke 
Meinardi. Louwke is al jarenlang vrijwilliger voor 
het CMG in het akkergebied. 
 
Ook zijn er in de afgelopen periode nog 
bijeenkomsten geweest vanuit het ANLb, CMG en  
projecten en kunt u meer lezen over de 
gebiedsofferte en de vordering van de NPI-
aanvraag.  
 
In de rubriek vogelkennis nemen we de wulp 
onder de loep. Een vogel die nog hier en daar in 
ons werkgebied voor komt.  
 
Kortom het laatste kwartaal van 2022 was een 
roerige periode, die voorlopig nog wel even door 
gaat. Maar er zijn ook mooie momenten geweest 
waar het CMG met veel plezier op terug kijkt.  
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Woord van het bestuur 
 
Beste lezers, 
 
Aan het eind/begin van het jaar is er altijd een 
moment om terug  en vooruit te kijken. Binnen het 
CMG is er weer veel gebeurd, zowel op het gebied van 
organisatie, maar ook qua agrarisch natuurbeheer en 
de verschillende projecten. 
 
Wat betreft onze organisatie hebben we het 
afgelopen jaar afscheid genomen van onze gedreven 
voorzitter Wouter Schep. Koos Koop heeft hem 
opgevolgd als voorzitter en Gerard Hegge is gekozen 
in het bestuur. Zodoende is er nu een mooie 
gebiedsverdeling binnen het bestuur en ook alle 
sectoren zijn vertegenwoordigd.  
De werkorganisatie is uitgebreid, doordat Harmannus 
Blok sinds een aantal maanden bij ons werkt als 
projectleider. Hij zal met name een aantal nieuwe 
projecten gaan opzetten. Tevens is Monique Spierings  
aangenomen om met name de nieuwe GLB-
voorlichting te verzorgen. Zodoende staat er nu een 
brede organisatie, die toekomstbestendig is. 
 
Dit nieuwe GLB en bijbehorende eco-regelingen zal 
een enorme verandering betekenen voor ons 
Collectief en zeker ook op onze bedrijven. Deze 
materie duidelijk krijgen voor onszelf en bij onze 
leden, heeft erg veel tijd en energie van iedereen 
gevraagd. Met name omdat veel zaken ook bij de 
overheid nog niet duidelijk zijn. Middels individuele 
voorlichting bij al onze leden hebben wij geprobeerd 
goud, zilver en brons toe te lichten. En natuurlijk het 
inpassen van ons agrarisch natuurbeheer binnen deze 
regels. Uiteindelijk zijn wij daar met name voor 
opgericht. En het zou eeuwig zonde zijn, dat wat we 
aan natuurbeheer hebben opgebouwd, niet door zou 
gaan door de nieuwe regels. Aangezien het nou juist 
de bedoeling is om meer ruimte voor natuur en 
biodiversiteit te creëren naast productie op onze 
bedrijven. Daar zullen wij, vanuit het Collectief, alle 
moeite voor blijven doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat laatste doen we gelukkig met heel veel 
verschillende mensen samen. De beheerder van de 
grond, die met zijn bewerkingen rekening houdt met 
de boerenlandvogels. Maar zeker ook de vrijwilligers  
die veel in het veld zijn om te tellen en te 
beschermen. Voor dit laatste zijn ook de jagers nodig, 
om het roofwild onder controle te houden. Daarnaast 
zijn er diverse organisaties die het mede mogelijk 
maken zoals de waterschappen en natuurlijk de 
provincie Groningen. 
 
Onze provincie stelt de middelen beschikbaar voor het 
agrarisch natuurbeheer in specifieke gebieden. 
Daarnaast stimuleert zij de omschakeling naar 
natuurinclusieve landbouw middels projecten, zoals 
Gouden Gronden en Verduurzaming 
Pootaardappelteelt. Uiteindelijk hopen we met elkaar 
dat we op elk bedrijf naast duurzame productie ook 
ruimte kunnen maken voor biodiversiteit en natuur. 
Zodat de flora en fauna erop vooruitgaat en er een 
goed verdienvermogen op onze bedrijven blijft.  
 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is ons project 
Agricycling waar we vanuit de kringloopcoöperatie 
samen met, onder andere Aequator, de mogelijkheid 
onderzoeken om lokaal van groene reststromen 
compost te maken op de boerderij. Deze compost 
levert naast een geldstroom ook een duurzame 
grondverbetering op. Hopelijk gaat dit project in 2023 
starten. 
 
Dit laatste zou concreet en positief zijn. Want onze 
leden zijn trotst op hun vak en hebben de wil om van 
betekenis te zijn voor de maatschappij en landschap. 
Ze willen vooral boer blijven en de volgende generatie 
die mogelijkheid ook gunnen. Om dat te kunnen doen 
zijn ze best bereid om zaken anders aan te pakken in 
de toekomst. Dat vraagt een duidelijke overheid, die 
naast de boer gaat staan. Zodat ze samen kunnen 
kijken welke richting ze op moeten en wat er van alle 
betrokkenen nodig is.  
 
Rest mij u een gezond en gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Hopelijk komen we elkaar snel weer, in welk 
verband dan ook, tegen. 
 
Namens het bestuur van Collectief Midden Groningen  
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Even voorstellen:  
 

Mijn naam is Mirthe Fluks, ik ben 17 jaar en woon in 
Froombosch. Thuis hebben mijn ouders een 
akkerbouwbedrijf. Het heeft een traditioneel 
bouwplan in combinatie met agrarisch natuurbeheer. 
In mijn vrije tijd verleen ik zo nodig hand- en 
spandiensten op het bedrijf en heb ik als hobby onder 
andere paardrijden.  
 
Vanwege mijn interesse in de landbouw, heb ik 
gekozen voor een landbouwkundig gerelateerde 
opleiding na mijn havo examen. Sinds dit schooljaar 
volg ik de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness, 
aan het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. 
Voor de maanden februari en maart hebben wij als 
eerstejaars de opdracht gekregen om mee te lopen in 
het werkveld en hierbij de theorie die we tot nu toe 
geleerd hebben toe te passen. 
 
Ik ben erg blij met de mogelijkheid die mij geboden 
wordt bij het collectief.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben enthousiast en gedreven om als stagiaire 

meelopen te lopen bij het Collectief Midden 

Groningen. Wie weet komen we elkaar tegen de 

komende twee maanden. 

 

  
Het Jubileumfeest van CMG op 28 oktober 2022 was een groot succes! 

Ter ere van het 7-jarig bestaan van CMG werd er een jubileumfeest georganiseerd in 

de schuur van de familie Oosterhuis in Thesinge. Na een terugblik van Koos Koop 

(voorzitter) en een blik op de toekomst door Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) 

was er een prachtige muzikale voorstelling  begeleid door verteller Wilco van der Laan. 

Na afloop werd er gezellig gepraat onder genot van een hapje en een drankje. 
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Portret van Louwke Meinardi 

Vanuit Groningen volg ik een prachtige weg langs het 

Boterdiep en de Onderdamsterweg naar Warffum. Ik 

ben met de auto, maar had ook met de trein kunnen 

gaan. Ik had er niet aan gedacht… 

Werk en wonen 

Louwke is een communicatiespecialist. Ze doet van 

alles. Ook interviewen! We praten vooral over 

oncologie. Ze werkt mee aan een landelijk 

programma dat streeft naar betere samenwerking 

van ziekenhuizen, om patiënten de beste zorg te 

kunnen geven. Na haar studie sociologie in 

Groningen heeft ze eerst een paar jaar als journalist 

gewerkt bij de Zeeuwse Courant. Daarna woonde ze 

lang in de stad en werkte ze freelance als 

tekstschrijver en communicatiemanager. In 2009 ging 

ze weer op het Hogeland wonen, eerst in de 

Noordpolder en nu al weer een tijd in Warffum.  

Louwke heeft een moderne woning met een vrij grote 

mooie tuin. Tuinieren doet ze graag. Ook noemt ze 

zich handig; ze houdt van klussen. Haar huis is grondig 

verbouwd en daar heeft ze zelf veel aan gedaan, 

vooral het sloopwerk en de afwerking. Ook het 

tuinhuis en de pergola heeft ze zelf in elkaar gezet. 

Het noorden trok ook, omdat Louwke geboren is op 

een middelgroot gemengd bedrijf, met koeien, 

paarden en schapen, maar ook met bouwland, tussen 

Usquert en Warffum. Een boerendochter dus. De 

jongste van zes kinderen. Ze verhuisde naar een 

burgerwoning in Uithuizen, nadat haar vader in 1969 

overleed toen zij 6 jaar was. Middelbare school volgde 

ze in Warffum. Ze heeft er zeker een liefde voor het 

buitenleven aan overgehouden. Nog steeds wandelt 

ze graag buiten, over de dijk, en kan ze erg genieten 

van vogels en planten. 

Vogelteller 

Opvallend vindt ze (achteraf) dat ze van haar moeder 

vooral veel over planten leerde, en niet veel 

vogelnamen. Toen ze in 2010 lid werd van Wierde & 

Dijk, een leuke club, leerde ze vogels kennen, door de 

vogelcursussen over akkervogels die door W&D 

georganiseerd werden voor boeren en burgers. Vooral 

Bauke Koole deed dat. Met elke keer een quiz! Vooral 

leuk vond ze dat er boeren waren die “anders” met de 

natuur omgingen dan ze in haar jeugd gewend was, 

met meer oog voor de natuur. Dat was des te meer 

nodig, omdat de machines allemaal nog veel groter 

waren dan vroeger en het boerenbedrijf haast een 

industrieel bedrijf was geworden. (En dat is alleen 
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maar verder ontwikkeld!) W&D had leuke projecten 

die de natuur terugbrachten in het boerenland, zoals 

‘Kaantjes en Raandjes’ en ‘Old Rait’.  

Daarom wilde ze graag akkervogels tellen. In het 

voorjaar broedvogeltellingen en in de winter 

wintertellingen op de wintervoedselveldjes. Ze is 

nooit een fanatieke vogelaar geworden, die ver reist 

om bijzondere vogels te zien. Akkervogels zijn al 

bijzonder genoeg! Ze is ook vrijwilliger bij Grauwe 

Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en wordt dan 

soms gevraagd om een nest te monitoren of te 

beschermen. Ze doet graag mee met het CMG, 

hoewel ze het jammer vindt dat ze geen lid kon 

worden en dus niet volwaardig mee kan doen. Louwke 

voelt zich zeker gewaardeerd, maar vond, zeker in de 

begintijd van het CMG (vanaf 2015) dat er maar 

mondjesmaat gecommuniceerd werd met de 

(vrijwillige) vogeltellers. Het was niet gelijkwaardig. In 

de loop van de tijd en ook door de kwartaalbrief is dat 

wel verbeterd. 

Andere wensen 

Louwke vindt het moeilijk om aan te zien dat de 

grasdrogerij met enorme machines werkt, zodat de 

percelen die wemelen van de vogels en de insecten er 

kaalgeslagen bij liggen, nadat de drogerij vertrokken 

is. Maar ze wil niet doen alsof ze precies weet hoe het 

anders zou kunnen. Ze denkt dat het mooi zou zijn als 

het beheer minder versnipperd zou zijn en als de 

beheerpercelen zo veel mogelijk aansluiten bij 

bijvoorbeeld de middeldijk en de kwelders. En ze 

hoopt dat er de komende jaren steeds meer 

biologisch geboerd zal worden. De boeren zien toch 

ook dat het anders moet! Boeren hebben ook een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om goed voor 

hun land te zorgen en de natuur te helpen. Het aantal 

vogels is sinds zij begon te tellen alleen maar achteruit 

gegaan. Nu is de achteruitgang van de vogelstand 

afhankelijk van meerdere factoren. Het klimaat, de 

waterkwaliteit, biodiversiteit en nog veel meer. De 

achteruitgang van de vogelstand trekt Louwke zich erg 

aan. 

Lachend maar ook serieus zegt ze: “Het boerenland is 

toch van ons allemaal!”  

 

‘Toen ik in 2010 net in de Noordpolder woonde, zat er die hele winter een troep wulpen op en 
rond de middeldijk bij mijn huis. Maar dat heb ik later nooit weer meegemaakt.’ 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op woensdag 18 januari 2023 was de 
nieuwjaarsbijeenkomst in het Geweidehof in 
Garmerwolde. Helaas was de voorzitter Koos Koop 
door ziekte afwezig. Aniëla Sirks leidde de avond in, 
gevolgd door Menze Hofman. Daarna hield Irene 
Lantman van Landschapsbeheer Groningen een 
presentatie over biodiversiteit in het agrarisch 
landschap. Na de presentatie stonden de gehaktballen 
van Vera van Zanten klaar en werd er onder het genot 
van een drankje nog lang doorgepraat. 
 

Najaarsbijeenkomst 

 
Op maandag 12 december 2022 was de 
najaarsbijeenkomst. Op deze avond werden de 
resultaten van het afgelopen broedseizoen bekend 
gemaakt. Er was een goede opkomst van zowel 
vrijwilligers als beheerders. Jelle Postma (SOVON) 
begon met de monitoringsresultaten van de 
weidevogelgebieden. De weidevogels hebben het in 
2022 slechter gedaan dan in 2021, een grote 
mogelijke oorzaak hiervan was het klimaat.  
 
Na een korte pauze vertelde Bauke Koole over de 
monitoringsresultaten van de akkervogelgebieden. Er 
waren mooie resultaten behaald, mogelijk wel minder 
dan het voorgaande jaar. Helaas was ook in 2022 de 
kwartelkoning niet gezien. De resultaten van het 
broedseizoen 2022 zijn te zien in de Gis Viewer. 
Inloggegevens van deze pagina zullen per e-mail 
worden verspreid.   
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Tegenstrijdigheden 
 

 
Het komt iedereen wel bekend voor: 
tegenstrijdigheden, dingen die “tegenoverelkaar” 
staan, of waar wij in het agrarisch natuurbeheer mee 
te maken hebben; maatregelen die elkaar niet 
versterken. 
De afgelopen maanden zijn Isabel en ik persoonlijk in 
gesprek geweest met bijna alle actieve beheerders 
over het nieuwe GLB. Over de maatregelen en de 
pakketten voor natuurbeheer. En dan kom je ze vaak 
tegen die tegenstrijdigheden. Een maatregel die 
typisch “achter een bureau in Den Haag” bedacht is 
en waarvan de boer denkt “hoe pas ik dat nu toe op 
mijn bedrijf”? 
 
Ook wij lopen daar tegenaan bij het wegleggen van 
maatregelen. Een voorbeeld zijn de bufferranden, een 
aantal jaren geleden aangelegd langs watervoerende 
sloten om de waterkwaliteit te verhogen, of eigenlijk 
net omgekeerd: door de strook tussen gewas en 
watervoerende sloot komt er minder meststof en 
gewasbeschermingsmiddel bij het oppervlaktewater 
van de sloot met als resultaat een schonere sloot.  
Bijkomend voordeel voor het landelijke publiek zijn de 
prachtige bloeiende mengsels waar het wemelt van 
de vlinders, bijen, insecten en boerenlanddieren als 
hazen, fazanten en vogels. Boer blij, natuur blij en 
voor het publiek een goed imago uitstralen.  
 
Dan een nieuwe wet, 7e actieplan nitraat, de 
bufferstrook wordt nu verplicht, de vergoeding voor 
de boer om een bufferstrook aan te leggen komt nu 
voor rekening van de boer zelf, nu wordt het toch een 
ander verhaal. 
 
Hoeft de sloot niet meer schoon te blijven? Is het 
oppervlaktewater schoon genoeg? Wat moet de boer 
met de meerjarige rand die nu rondom zijn perceel 
ligt? 
 

U voelt de tegenstrijdigheid en het is ook niet zo dat je 
“iemand hiervan de schuld kunt geven” dat lost de 
tegenstrijdigheid niet op.  
 

Zo hebben wij veel zaken met de beheerders 
besproken, denken in mogelijkheden en oplossingen. 
De balans vinden in het natuurbeheer en 
bedrijfsvoering, prachtig werk om te doen. 
 

Onderstaande foto (gekregen van vrijwilliger Peter) is 
ook een tegenstrijdigheid, een confronterende vind ik 
en eigenlijk ook puur zoals het in de natuur gaat: een 
bruine kiekendief met het ei van een grutto in de 
snavel. Het hele nest heeft ie leeg gevreten tot grote 
frustratie van de vrijwilliger zoals u kunt begrijpen. 
Het seizoen voor deze grutto is over, terug naar 
Afrika. 

Vanuit Brussel worden financiële middelen 
beschikbaar gesteld om weidevogelbeheer te 
optimaliseren en de populatie van de grutto in stand 
te houden en te laten groeien. De kiekendief op de 
foto heeft daar geen boodschap aan en trekt zijn 
eigen plan, het avondeten is weer geregeld. 
Tegenstrijdigheden doen ons nadenken over het hoe 
en waarom ervan. Als collectief zoeken wij steeds 
naar mogelijkheden en het maximaal haalbare, 
daarover blijven we graag met onze beheerders, 
vrijwilligers en overheid in gesprek, ook in 2023! 
 

- Menze Hofman 
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Meer kennis, minder middelen 
 
Vanuit het kennisproject ‘Meer Kennis, Minder 
Middelen’ was eind december een informatieve 
middag over de ontwikkelingen in de akkerbouw met 
betrekking tot de mogelijkheden van 
onkruidbestrijding zonder chemie.  
 
Sigrid Arends van Delphy was de spreker en ze 
vertelde over de resultaten van diverse proeven. We 
kwamen tot de conclusie dat de invloed van het juiste 
weer op het juiste moment een belangrijke 
voorwaarde is om te werken zonder glyfocaat. Ook 
speelt mee de extra kosten die gemaakt worden, de 
arbeid die ingepast moet worden en de vraag of extra 
bewerking ook duurzaam is. 
 
 

 
Verkenning gebiedsofferte 
 
De agrarische collectieven zijn van mening dat de 
landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren in het 
realiseren van de maatschappelijke opgaven. Niet 
door regels, ge- en verboden en subsidies, maar als 
leverancier van waardevolle diensten.  
 
In 2021 ontstond bij de agrarische collectieven 
Groningen West, Midden-Groningen en de Noardlike 
Fryske Wâlden het idee om het heft in eigen hand te 
nemen. Deze collectieven willen zelf een aanbod doen 
aan de overheden. Wat kunnen de boeren in deze 
gebieden betekenen in de maatschappelijke 
vraagstukken die er zijn op het gebied van natuur, 
stikstof, klimaat en water?  
 
Op basis van een aanbod per gebied maken de boeren 
langjarige afspraken met de overheid waarmee zij 
vergoed worden voor de maatschappelijke diensten 
die zij leveren. 
 
De eerste ideeën over de diensten die geboden 
kunnen worden zijn er al. Toename van de teelt van 
vlinderbloemigen bijvoorbeeld zodat met lagere input 
voldoende eiwit geoogst wordt. Blijvend grasland voor 
het vastleggen van CO2. Verlagen van de uitstoot van 
broeikasgassen. Aanplanten bomen en hagen en 
uitbreiding areaal agrarisch natuurbeheer.  
 
Om tot zo’n gebiedsaanbod te komen, wordt in de 
periode september ’22 t/m januari ’23 een verkenning 
uitgevoerd. In deze fase worden antwoorden gezocht 
op vragen als: welke landelijke en regionale opgaven 
komen op de gebieden af, wat heeft de agrarische 
sector in een gebied te bieden en wat is ervoor nodig  
 

 

De nieuwste ontwikkelingen in de robotica zijn nog 
erg kostbaar en ook de verzekeringstechnische 
aspecten zijn helaas nog een reden dat de praktijk nog 
niet zo snel kan meegaan. De demo met de Agrifac 
Condor V spuit, de Ecorobotic Ara en de handspuit op 
de quad (Dolfijn-Agri) zal in mei dit jaar gaan 
plaatsvinden. 

- Janny Kooistra 
 
 

 
om dit werkend te krijgen? Een werkgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van de agrarische collectieven 
en de overheden voert deze verkenning uit. 
 
De verkenningsfase leidt in januari 2023 tot een 
programma van eisen. Hierin staan aanbevelingen om 
een aanbod ‘van onderop’ afrekenbaar, bindend en 
interessant voor alle partijen te maken. In het 
voorjaar worden de landelijke en regionale opgaven 
concreet. Aan de hand van het programma van eisen, 
eigenlijk een soort stappenplan, kunnen de agrarische 
collectieven, de agrariërs en andere gebiedspartners 
zoals de terreinbeherende organisaties vervolgens 
een gebiedsofferte uitwerken om deze opgaven aan 
te pakken. 
 
Opdrachtgevers voor deze verkenning zijn de 
provincies Groningen en Friesland, ministerie van LNV, 
waterschap Noorderzijlvest en de agrarische 
collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Collectief 
Groningen West en Collectief Midden Groningen. 
De verkenningsfase wordt begeleid door Wing. 
 
Voor meer informatie: Harmannus Blok, projectleider 
h.blok@collectiefmiddengroningen.nl / 06-53270366 
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Investeren in onze akker- en 
weidevogelgebieden 
 
De afgelopen 2 jaar hebben we flink kunnen 
investeren in onze akker- en weidevogelgebieden. 
Dankzij de subsidieregeling Niet-Productieve 
Investeringen zijn er in de weidevogelgebieden in 
totaal 7 nieuwe plasdrassen aangelegd en van 
plasdraspomp voorzien en 2 plasdrassen zijn 
geoptimaliseerd. 40 hectare kruidenrijke weide is 
aangelegd rond plasdrassen met een Grutto-mengsel 
en andere percelen met een graskruidenmengsel. Met 
4600 meter vossenraster zijn drie plasdrasgebieden 
beschermd tegen grondpredatoren. 
In het akkervogelgebied Slochteren hebben we 
struweelhagen en knotbomen aangeplant. Verspreid 
over het Hogeland zijn kleine groepjes meidoorn, 
sleedoorn en hondsroos uitgezet. In Crangeweer is 
ruim 800 meter natuurvriendelijke oever aangelegd. 
Tenslotte hebben we dankzij onze leden en 
vrijwilligers over het hele werkgebied verspreid 190 
nestkasten voor ringmus, torenvalk en kerkuil kunnen 
ophangen. 
 

 

Rekenen aan het nieuwe GLB, de 
ecoregelingen en het ANLB 
 
Vorige week zat ik bij een beheerder aan de 
keukentafel. Voor ons de laptop met de eco-rekentool 
van BoerenNatuur. Nadat we de lijst met percelen 
hadden ingevuld zijn we het bouwplan van het 
afgelopen jaar gaan invullen.  
 
Het is goed om te zien wat er dan al gescoord kan 
worden op klimaat, water, bodem, biodiversiteit en 
landschap. Het oog trekt wel het eerst naar de 
premie. Wat levert die score op? Nog belangrijker de 
vraag, ”Hoe kom ik in goud? “ Met een beetje 
puzzelen en de keuze voor het verbouwen van een 
stikstofbindend gewas kwam de premie goud 

tevoorschijn. 
 
Samen constateerden we dat de beheerder uit moest 
gaan zoeken hoe het zit met zijn sloten en in zijn geval 
de natuurvriendelijke oever, want die gaan meetellen 
in zijn totaal aantal hectares en kunnen eventueel 
opgeplust worden. 
 
Al met al waren het 2 vruchtbare uren. 
 

- Monique Spierings 
  

Met honderd beheerders om tafel 

Het leek een onmogelijke opgave. Zoveel beheerders, zo 

weinig tijd en zoveel te vertellen. In eerste instantie 

dachten we (Menze en ik) ons op te splitsen, maar twee 

weten meer dan één.  

Vanaf oktober, na de informatieavonden over het GLB 

(door Monique georganiseerd), hebben wij de afspraken 

ingepland. Een uur leek ons veel, maar bleek achteraf nog 

krap. Met alle beheerders om tafel en proberen zoveel 

mogelijk uit te leggen en vragen te beantwoorden. Tijdens 

de afspraken kwamen er nog wijzigingen in het beleid en 

veel blijft onduidelijk. Maar wat was het fijn om iedereen 

te ontmoeten en te spreken. De komende maanden moet 

er nog veel gebeuren. Maar we hebben samen grote 

stappen gezet!  

- Isabel Weinbeck 
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Wulp 
Latijnse naam: Numenius arquata  
Familie: Scolopacidae (Strandlopers en snippen) 
Status: Rode lijst, gevoelig, sinds 2017. 

De wulp is de grootste steltlopersoort van onze 
contreien en heeft ook de langste snavel. Nederland is 
zowel in als buiten de broedtijd een belangrijk land 
voor de wulp. De broedende wulp (eind maart – eind 
mei) heeft een jodelende roep die tijdens 
baltsvluchten goed te horen is. In ons gebied wordt de 
jodelende wulp nauwelijks waargenomen. Er zijn tien 
paar in het cluster Slochteren. De foeragerende wulp 
is veel vaker te zien. 
 
Herkenning 
Grote, lichtbruine steltloper met lange 
poten en een zeer opvallende lange, 
omlaag gebogen snavel. Groter en 
lichter dan een regenwulp, met 
nagenoeg witte ondervleugels. 
Vrouwtje met nog langere 
snavel dan mannetje. Weinig 
verschil in kleed tussen 
geslachten en leeftijden. In 
vlucht opvallend lange 
vleugels; komt 
meeuwachtig over. 
Roept een 
kenmerkend 
"koer-líe...", 
draagt erg ver. 
 

De trek en voedsel 
Hoewel er jaarlijks enkele duizenden paren tot 
broeden komen in Nederland, trekken de meeste van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onze eigen broedvogels in het najaar weg. Er arriveren 
dan meer dan honderdduizend wulpen uit 
noordelijkere streken in Nederland om hier de winter 
door te brengen of energie op te bouwen voor een 

verdere trektocht naar het 
zuiden.  

 
 

 
Ongeveer driekwart van deze vogels 

verblijven in het Waddengebied, waar 
er wordt gefoerageerd op een breed 
scala aan ongewervelden zoals 
wormen, kreeftachtigen en 
schaaldieren en waar in grote 
gemeenschappelijke slaapplaatsen 
wordt gerust op bijvoorbeeld 
kwelders.  
Vrouwtjes hebben langere snavels 
en foerageren meer op het wad, op 

mollusken, krabben en pieren. 
Mannetjes trekken meer naar 

grasland, waar ze vooral van 
regenwormen leven. Nederland is één 

van de belangrijkste landen voor 
overwinterende wulpen binnen Europa.  

 

Rode lijst 
Neemt in veel landen af als broedvogel. Neemt af 

door verdwijnen van heide en hoogveen. De overstap 
naar agrarisch cultuurland, die overigens al vanaf 
begin twintigste eeuw plaatsvond, maakt wulpen 
gevoelig voor intensivering van de landbouw.   

 
Bron:vogelbescherming.nl 

VOGELKENNIS 

Jubileumuitgave en nestkastjes 

Ter ere van ons 7-jarig bestaan hebben wij 

een jubileumuitgave gemaakt. Deze zijn 

uitgedeeld op de nieuwjaarsbijeenkomst. 

Wij zullen deze de komende tijd verder 

verspreiden. Ook zijn er ringmuskasten 

uitgedeeld. Mocht u ook een nestkast 

willen, dan kunt u een afspraak maken om 

er eentje op te halen. Let op, er zijn er nog 

een beperkt aantal beschikbaar! Ook voor 

de jubileumuitgave kunt u terecht op ons 

kantoor in Slochteren. Omdat wij niet 

altijd op kantoor aanwezig zijn, is het 

verstandig om hiervoor een afspraak te 

maken. 
menzehofman@collectiefmiddengroningen.nl 


