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Bloemrijke bufferstroken langs sloten 
 

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en het 
Collectief Midden Groningen willen de waterkwaliteit 
verbeteren door het aanleggen van kruidenrijke randen 
langs watervoerende sloten. Enkel sloten (zonder 
maaipad) waarin gedurende het gehele jaar water staat, 
komen in aanmerking. De kruidenrijke rand heeft als 
hoofddoel de waterkwaliteit te verbeteren. Door een 
drie meter brede kruidenstrook langs de slootkant wordt 
voorkomen dat voedingsstoffen en chemie, die op de 
aanliggende perceel worden gebruikt, het water 
vervuilen. In de rand is chemie gebruik en bemesten niet 
toegestaan. 
We beogen met een kleurrijke strook bloemen, meer 
biodiversiteit zowel in het water als daar omheen. Er 
kunnen meer soorten planten, vogels en andere dieren 
in de gevarieerde begroeiing een plek vinden. Daarnaast 
zullen de, in de bloemen aanwezige, roofinsecten een 
natuurlijke bescherming vormen tegen de plaagdieren in 
het aangrenzende gewas. Tevens vormen de 
bufferstroken een plek voor vogels om te kunnen  

 
foerageren en misschien zelfs broeden. Omdat we in een 
veel groter gebied deze stroken mogen aanleggen, 
hopen we ook meer agrariërs de mogelijkheid te bieden 
om werk te maken van agrarisch natuurbeheer.  
 
De pakketvoorwaarden en vergoeding voor de 
bufferstroken zijn nog niet helemaal rond. De 
gesprekken om ook bufferstroken langs grasland aan te 
leggen lopen nog. In het geval dat dit doorgaat dan mag 
er op de strook gedurende het gehele jaar niet bemest 
worden. Beweiding en maaien (na 15 juni) is wel 
toegestaan. Iedere agrariër die interesse heeft om 
bufferstroken aan te leggen, nodigen wij uit zich aan te 
melden via anlb@collectiefmiddengroningen.nl.  
Elke belangstellende ontvangt dan een informatiepakket 
met een instructie over hoe u uw wensen kunt 
intekenen. We verwachten in augustus aan te kunnen 
geven welke wensen wij kunnen omzetten in een 
contract voor de jaren 2020 en 2021. In deze jaren 
blijven de randen op dezelfde plek liggen. Dus 
tussentijds verleggen is niet mogelijk. 

      Kwartaalbrief 
      Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden-Groningen 

Foto: Joop van Duijnhoven (bufferstrook Drenthe) 

Nieuw maaibeleid bij vogelakkers redt wild 
 
Vanaf 2019 kent het Collectief een maaibeleid van 
luzerne op vogelakkers. Doel van het maaibeleid is om  
te voorkomen dat er nesten of wild onnodig sneuvelt.  
Onlangs hebben vrijwilligers de vogelakkers die gemaaid  
moeten worden gemonitord. Op basis van de informatie  
die daaruit naar voren kwam is bepaald wanneer de  
vogelakker het beste gemaaid kan worden. De foto toont 
een moeder met haar 2 reekalveren. Ze hielden zich tot  
voor kort schuil in een vogelakker waarvan het maaien  
was uitgesteld. Een mooi en zichtbaar resultaat van dit  
nieuwe maaibeleid.  
Dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten!  
 

 

Foto: Arjan Koop 



Portret van Margreet Renkema 
 

“Ik woon op een mooie plek in Uithuizermeeden. Ik ben 
boerendochter en 57 jaar geleden geboren aan de 
Kuzemerweg in Oldekerk (Westerkwartier). Mijn vader 
was veehouder met ca 35 koeien. Ik heb veel door het 
land gestruind. Als ik de koeien voor mijn vader ging 
halen, vergat ik alles omdat ik meer interesse had voor 
bijvoorbeeld de slootkant dan de koeien. Nu zit een neef 
van mij op de boerderij. Het land is recht getrokken, oude 
landschapselementen zijn helaas verdwenen. Mijn vader 
was niet direct een vogelman maar had wel oog voor de 
natuur. Ik kreeg het vogelen dus niet met de paplepel 
ingegoten maar van oudsher klinken de geluiden van de 
veldleeuwerik en kievit wel vertrouwd. Mijn man Gerrit is 
een echt natuurmens, hij wees me vanaf het begin op de 
kiekendieven in Noord Groningen. Hij onderhoudt de grote 
moestuin achter ons huis. Een andere hobby is wandelen, 
mooi te combineren met vogelen. Ik heb ook meegedaan aan 
de Nijmeegse vierdaagse.  
De eerste vogelcursus deed ik bij de Volksuniversiteit. Later 
kwam ik bij het IVN terecht, o.a. voor een vervolgcursus en 
roofvogelcursus. Via het IVN leerde ik Bauke Koole kennen en 
werd gestimuleerd te gaan tellen.  
 
Tellingen 
Ik begon met de MUS-telling, dat is het meetnet urbane 
soorten. Later volgden de wintervoedselveldjes voor Wierde 
en Dijk en o.a. de Atlas-tellingen. Door te tellen heb ik een 
goede stok achter de deur om veel buiten te zijn. Struinend 
door het land, nu voor de akkervogeltellingen van het 
Collectief Midden Groningen, kan ik mijn hart ophalen. In het 
voorjaar tel ik kruidenrijke akkerranden, een paar blancoُs en 
een perceel met vogelgraan. Dan kan ik wel van half 6 tot 
11.00 bezig zijn. Meten is weten en ik hoop met mijn tellingen 
een steentje bij te dragen. Ik doe ook mee aan het monitoren 
van kiekendieven. Naast de grauwe wordt ook de bruine 
kiekendief gevolgd. Bedoeling is om zoveel mogelijk nesten 
van deze roofvogel in kaart te brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mooie waarnemingen 
Afgelopen november ontdekten Louwke Meinardi en ik (los 
van elkaar) als een van de eersten een aantal exemplaren van 
de grauwe gors in Noord Groningen. Dat was verrassend! We 
gaan ook bewust samen op pad, om van elkaar te leren. 
Zo genoten we later in de winter van een groep velduilen. En 
dit voorjaar troffen we een visarend, met een grote vis in de 
poten, nabij de Klutenplas. Op 23 mei jl. zag ik 2 volwassen 
Morinel plevieren, op doortrek naar het Noorden van 
Scandinavië waar ze broeden.  
 
De zorg 
Ik werk in de zorg, met mensen met een verstandelijke 
beperking. In het kader daarvan heb ik ook een aantal jaren in 
Portugal gewoond en gewerkt. Nu ben ik werkzaam bij ’s 
Heeren Loo, zowel in Appingedam als Bedum. Deels ben ik 
woonbegeleider en daarnaast geef ik scholing in het 
elektronisch cliëntendossier. Ik kan mijn hobby goed 
combineren met mijn werk door de wisselende diensten.  
 
Pakketten 
Eerst was ik vooral bezig met vogels kijken en herkennen. 
Ondertussen vind ik het belangrijk om meer te weten: hoe 
zien de verschillende pakketten er uit die de boeren met het 
Collectief Midden Groningen sluiten. Wat werkt goed, wat 
minder? Wat wordt er gezaaid? Welke omstandigheden 
dragen bij? Vorig jaar gebeurde het dat de grasdrogerij de 
luzerne te vroeg had gemaaid. Er zijn sindsdien nieuwe 
afspraken gemaakt tussen het collectief en de drogerij want je 
wilt dat dit niet een tweede keer gebeurt. Goed overleg en 
communicatie is van wezenlijk belang.  
Voor mij is het contact met de boer belangrijk. Ik neem 
contact op wanneer ik ga tellen en koppel terug wat ik gezien 
heb. Ik vraag naar de wetenswaardigheden van de boer. Het 
samenbrengen van de telgegevens met al deze informatie is 
van belang voor het beste resultaat. Wat mij betreft mag 
hierin meer geïnvesteerd worden.  
 
De toekomst 
Ik lees ook de sombere berichten over de achteruitgang van 
weide- en akkervogels en daar maak ik mij wel zorgen over. Ik 
hoop dat in de toekomst meer boeren rekening gaan houden 
met de natuur en dat met meer natuurinclusieve landbouw de 
vogelstand weer gaat toenemen.”  
 
 
Interview van Margreet Renkema door Henk van der Molen 

Foto: Wim Hartman 

Foto: Wim Hartman 



Weidevogelseizoen verloopt uitstekend 
 
Op 13 mei kwamen de weidevogelvrijwilligers bij elkaar 
om met elkaar uit te wisselen wat de waarnemingen tot 
dan toe zijn. Ook was het doel om vooruit te blikken 
naar maaienseizoen en eventuele verlengingen van 
rustperioden. Het beeld was in Hoeksmeer optimistisch. 
Vooral bij een beheerder behoorlijk wat nesten en geen 
predatie. De plasdrassen bleken nog wat voeten in de 
aarde te hebben gehad, voordat ze optimaal 
functioneerden. Vanaf volgend jaar zou dat vanaf begin 
goed moeten lopen. De plassen werken goed, ze trekken 
vogels aan. We zien praktisch bij alle plassen nesten. Nu 
maar hopen dat de kroost zich ook hier het volgend jaar 
gaat vestigen. In een deel van het gebied is sprake van 
verwilderde katten. We doen nu ervaringen op met de 
Stichting Verwilderde Kat. We gaan kijken hoe dat loopt. 
De medewerkster van de Stichting lijkt voortvarend te 
werk te gaan. Vanuit Crangeweer waren geen 
vrijwilligers aanwezig. Oling was het nog rustig qua 
vogels. Holwierde waren nog weinig vogels te 
bespeuren, maar dat beeld is inmiddels fors gewijzigd.  
Het lijkt alsof de vogels zich hier wat later zijn gaan 
nestelen.  

Op zaterdag 18 mei kwam een zeer divers gezelschap bij 
elkaar op de zorgboerderij de Heemen aan de 
Bedumerweg in Stedum. Het was mooi open en zonnig 
weer dus er was koffie, thee met koek op het terras. Het 
gezelschap bestond uit boeren, burgers, medewerkers 
en bestuur. En één ding hebben ze gemeen: ze worden 
allemaal vrolijk van vogels, kruidenrijke weilanden en 
plasdras.  
 

Joop van Duijnhoven (coördinator) begon met het in 
vogelvlucht schetsen van het weidevogelbeheer. En 
daarna kwam het duo Sieger Wiersma (vrijwilliger) en 
Peter Dekens (beheerder) aan het woord over het 
weidevogelbeheer in Crangeweer. Twee enthousiaste 
mensen die genoten van de resultaten die worden 
behaald. Dat konden de aanwezigen ook nog eens zien 
op beelden van de wildcamera die bij de plasdras waren 
gemaakt. We zagen kemphanen, grutto’s, tureluurs, 
kieviten en bergeenden langskomen. Het gesprek ging 
uiteraard ook over de vos en predatie. Duidelijk was dat 
de plasdras als een magneet op de vogels werkt en dat 
dat stuk grond niet veel productie zal geven. De 
beheerder had mooie verhalen over waar de vogels hun 
eieren leggen en hoe hij daar op in speelde met behulp 
van de vrijwilliger, over de bergeenden in de schuur en 
over de tureluurs op het pad waar de loonwerker langs 
moest.  
 

Als de pullen van het tweede legsel groot zijn mag de 
stop eruit en loopt de plas leeg. Daarmee wordt onder  

We hadden weliswaar een warm voorjaar maar dat werd 
gevolgd door wat koude periodes. Dat heeft ook kuikens 
het leven gekost. In Holwierde is het vestigen veel later 
op gang gekomen. Op 13 mei waren er nog weinig 
vogels. Nu is dat beeld gekanteld en zijn er veel nesten. 
Het blijkt dat de nieuwe plassen hun werk heel goed 
doen. Voor het eerst hebben we op diverse plekken in 
onze weidevogelgebieden de kiekendief die broedt in de 
buurt van een plas. Ook die kiekendief beschermen we 
en we verlengen waar nodig de rustperiode. 

andere voorkomen dat de ganzen blijven rondhangen. In 
het gesprek van Joop met Jack Sevenhuijsen (beheerder) 
kwam duidelijk naar voren dat agrarisch natuurbeheer 
alleen mogelijk is als je de grond niet nodig hebt voor 
het rendabel maken van je bedrijf. Toen Jack grond bij 
had gekocht en het bedrijf uit de hoge kosten was kon 
hij ook eindelijk meedoen met het agrarisch 
natuurbeheer. 
 
Na de lunch gingen we op pad om bij Jack’s en 
Kruizinga’s plasdras met eigen ogen de aantrekkings- 
kracht van deze beheermaatregel te zien en we stopten 
onderweg bij percelen met verschillende kruidenrijke 
grasmengsels. Met z’n allen stonden we op de til te 
kijken naar het land, de plasdras en alle vogels, die er 
aan het foerageren waren. De oplettende spotter zag 
ook kuikens. En dan te weten dat er vorig jaar nauwelijks 
een vogel te bekennen was op dit land.  

Foto: Jan Timmer (nest Grauwe Kiekendief) 

Hoe een plasdras een weidegebied omtovert in een vogelparadijs 
 

Foto: Wim Hartman 



                                          

Ga ook op uw erf aan de slag met het 
voorkomen van erfafspoeling!  
 

Ondanks alle inspanningen die de agrarische sector de 
afgelopen jaren heeft gedaan, worden bij metingen van 
de kwaliteit van het oppervlaktewater toch nog 
regelmatig te hoge concentraties van zowel middelen als 
nutriënten aangetroffen. Beide kunnen onder andere 
door erfafspoeling in het oppervlaktewater terecht 
komen. Erfafspoeling is schadelijk voor de 
waterkwaliteit. Daarom is er nu ook in het Groninger 
deel van het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest 
een project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Om u, met 
gericht advies en een (kleine) tegemoetkoming in de 
kosten, te helpen om erfafspoeling te voorkomen!   
Wilt u ook weten of uw erf voldoet aan de huidige wet- 
en regelgeving? Er zeker van zijn dat maatregelen die u 
neemt om erfafspoeling te voorkomen een duurzame 
oplossing biedt mét goedkeurig van het waterschap?  
Bij deelname vrijgesteld zijn van reguliere 
handhavingsbezoeken van het waterschap 
Noorderzijlvest? Als het antwoord op een of meer van 
deze vragen ja is, is deelname aan ‘Schoon Erf, Schoon 
Water’ een mooie kans! 

 
 

U kunt zich via www.schoonerfschoonwater.nl 
aanmelden voor het project, u wordt dan uitgenodigd 
voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt u informatie over de huidige wet- en regelgeving 
rond erfafspoeling. Daarna volgt een 
bedrijfsadviesbezoek van twee adviseurs; één adviseur 
vanuit de landbouw en één adviseur van waterschap 
Noorderzijlvest. Samen met u kijken ze welke 
maatregelen nodig, mogelijk of wenselijk zijn om op uw 
erf erfafspoeling te voorkomen. Vaak kunt u met een 
aantal eenvoudige aanpassingen al veel bereiken en gaat 
het om relatief kleine investeringen. Na afloop van het 
bedrijfsadviesbezoek bespreekt u met de adviseurs 
welke aanpassingen u wilt doen. Uw afspraken worden 
digitaal geregistreerd en u kunt aan de slag. Via uw eigen 
account op de website kunt u vervolgens ook subsidie 
aanvragen. Er is een subsidie van maximaal 1.000 euro 
beschikbaar per onderneming. Voor meer informatie 
over het project kunt u contact opnemen met één van 
de drie ANV’s; Ons Belang, Vereniging Meervogel en 
Wierde & Dijk.   

Even voorstellen… 
 

Ik ben Isabel Weinbeck, geboren in 1986 te Leidschendam. Op mijn negende 
verhuisde ik naar het Groningse platteland, waar ik de grootste tijd van mijn  
jeugd heb doorgebracht. Van jongs af aan heb ik een grote passie voor het  
boerenleven. Zo was ik vaak te vinden in de schapenweide en stond ik  
’s morgens vroeg op om mee te gaan naar de veemarkt in Leeuwarden. Na  
de havo ben ik gaan studeren aan de hogeschool Van Hall-Larenstein, waar ik  
mijn HBO diploma Diermanagement heb behaald. Naast erg leuke en leerzame 
stages, in onder andere Nederlandse dierentuinen, heb ik daar mijn  
ecologische kennis opgedaan. Ik woon nu samen met mijn man en drie  
kinderen in Winschoten. Mijn hobby’s zijn het houden van dieren, tuinieren  
en daarnaast ben ik graag creatief bezig. In 2017 ben ik gaan werken als  
monsternemer bij CRV, waar ik vele melkstallen heb gezien. Na twee jaar was  
ik toe aan een nieuwe uitdaging, toen deze functie op mijn pad kwam. Ik zie er  
dan ook erg naar uit om te mogen beginnen als coördinator agrarisch  
natuurbeheer en mij samen met de leden en vrijwilligers in te zetten voor  
het behoud en verbeteren van onder andere de weidevogelpopulaties in   
het prachtige Groninger landschap. 

Een succesverhaal voor de weidevogels wat alleen mogelijk is dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers en 
beheerders. 
 

Foto: Wim Hartman Foto: Wim Hartman 

http://www.schoonerfschoonwater.nl/


Regionaal maatwerk voor een 
groenere akkerbouw 
  
In de wandelgangen, Akkerbelt. Een 
naam die spreekt tot de verbeelding. 
Akkerbelt is een pilot van twee jaar 
in het kader van het toekomstig 
Europees landbouwbeleid (GLB). De 
pilot geeft ons de mogelijkheid om 
samen met akkerbouwers en 
gebiedspartijen zoals de provincie, 
het waterschap en gemeenten te 
onderzoeken op welke wijze het 
ecologisch aandachtsgebied anders 
dan nu ingevuld kan worden. We denken na over het 
nieuwe GLB en daar gaan we het met elkaar anders 
aanpakken. Op dit moment kun je zeggen dat veel 
boeren bereid zijn na te denken over andere manieren 
om invulling te geven aan de vergroening. Er is sprake 
van een transitie in de landbouw. Op veel plaatsen 
wordt gesproken over wat er allemaal moet veranderen; 
de mestwetgeving, de klimaatopgaves, de biodiversiteit, 
de bodemvruchtbaarheid, het landschap. Minister 
Schouten wil naar een kringlooplandbouw. Er wordt veel 
over de vergroening en het GLB geschreven en gepraat 
maar wie wat concreet gaat doen is nog niet duidelijk.   
 
In Groningen hebben we twee gebieden gekozen om in 
te zoomen op de akkerbouw; het Hoogeland en het 
gebied rond de oude gemeente Slochteren. Op het 
Hoogeland hebben we vooral te maken met 
pootgoedaardappelen en een bouwplan van 1 op 3. Daar 
willen we kijken of een sabbatical year of vogelgraan een  
goede manier kan zijn om invulling te geven aan het 
ecologisch aandachtsgebied. 
 
 

 
In het gebied rond Slochteren is het voorstel om rond 
alle percelen 3 meter brede bloemrijke – of kruidenrijke 
akkerranden aan te leggen. 
 

Komende periode gaan we in gesprek met een 
aantal boeren om te bespreken wie 
mogelijkheden heeft om dit in 2020 daadwerkelijk 
op te pakken. En dan moet er natuurlijk 
gemonitord worden. Wat levert deze maatregel 
op voor de bodem, voor het klimaat, voor de 
waterkwaliteit en de biodiversiteit? 
De eerste stappen zijn gezet en met elkaar (CMG 
en akkerbouwers) hebben we een richting 
uitgezet. De discussies zijn pittig en er liggen veel 
vragen op tafel, misschien moet er ook nog wel 

het een en ander uitgezocht worden maar samen kijken 
we wat voor Groningen een goede en haalbare manier 
zou zijn om invulling te geven aan een groenere 
akkerbouw.  
 
Monique Spierings, projectmedewerker Akkerbelt,  
Gerben Stellingwerf, verantwoordelijk bestuurslid 

Akkerbelt 

Foto:Koos Koop 

Foto: Haijo Dodde 

“Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland”. 

 



AGENDA Q3 
 

  
 
. 
 
 
 
 

 

 
Vragen of opmerkingen, bel of mail naar: 

info@collectiefmiddengroningen.nl 
0624829189 (Joop of Isabel) 

 
Bezoek ons op: 

www.collectiefmiddengroningen.nl 
 

Wat: Midzomerbijeenkomst monitoring 
Wie: Akkervogelvrijwilligers 
Wanneer: 20 juli 2019 
Waar: Westerwolde 
 

Wat: Excursie kruidenrijke bufferstroken 
Wie: Vrijwilligers 
Wanneer: 7 september 2019 
Waar: Rottum 
 

Wat: Veldwerkcommissie  
Wie: Commissieleden  
Wanneer: 23 september 2019 
Waar: Heemen 
 

Wat: Startbijeenkomst seizoen 2019-2020 
Wie: Akkervogelvrijwilligers  
Wanneer: 28 september 2019 
Waar: n.n.b. 
 

Wat: Zomerse ontmoeting 
Wie: Vrijwilligers 
Wanneer: 17 augustus 2019 (avond) 
Waar: n.n.b.  

Foto: Wim Hartman (kievitsnest) maïsakker van Marinus de Vries 
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