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De herfst is begonnen en het weidevogelseizoen is ten 
einde. We hadden een droog voorjaar en extreme 
temperaturen in de zomer. Wat kunnen we zeggen 
wanneer we terugblikken naar het afgelopen 
broedseizoen? 
 

Het begon met een droog voorjaar, waardoor de angst 
ontstond dat sommige wintervoedselvelden niet goed 
zouden opkomen. Gelukkig viel het mee en kwamen de 
gewassen in de meeste gevallen mooi op. Vooral de 
prachtige bloemrijke bufferstroken waren een heuse 
eyecatcher in de omgeving en her en der werd wel eens 
stiekem een bloemetje geplukt. 
 

De plas-drassen die dit jaar talrijker waren dan ooit 
werden goed bezocht. Daar waar eerder nauwelijks 
vogels werden gezien, werd het nu een echt 
vogelparadijs. Het antwoord op de vraag of dit 
weidevogelseizoen succesvoller was laat nog even op 
zich wachten, maar we kunnen wel zeggen dat de plas-
drassen een grote bijdrage hebben geleverd aan een 
mogelijk succesvol broedseizoen. Opvallend was dat het 
broedseizoen langer duurde dan gebruikelijk, waardoor 
veel beheer verlengd moest worden. 
 

Bijzonder dit jaar was een nest van de Steppenkiekendief 
in een graanveld. Een paartje Steppenkiekendieven 
heeft, voor de tweede keer in Nederland sinds 2017, een 
nest jongen grootgebracht. De zes jongen werden 
nauwkeurig in de gaten gehouden dankzij de  
samenwerking tussen de beheerder, vrijwilligers en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. Alle 
jongen waren in uitstekende conditie toen ze uitvlogen. 
In hetzelfde perceel heeft ook een Bruine Kiekendief 
succesvol gebroed. 
 

Inmiddels zijn vele gewassen geoogst en worden de 
plannen gemaakt voor het volgende jaar. De 
bufferstroken langs akkerland zijn ingetekend en 
worden, daar waar mogelijk, al ingezaaid. Nu is het de 
tijd voor de wintervoedselakkers, waar wij hopen dat ze 
menig vogel de winter door helpen. Terwijl de 
temperaturen buiten dalen wordt er binnen gewerkt aan 
nieuwe en bestaande projecten. Wij hopen dat de 
nieuwe rapporten, die gemaakt worden over het 
broedseizoen 2019, aantonen dat we met z’n allen op de 
goede weg zijn. Daarnaast hopen wij dat de kennis over 
Agrarisch natuurbeheer mag groeien en doorgegeven 
wordt. Want alleen als we samenwerken zullen we grote 
stappen vooruit maken in een duurzame landbouw! 
 
 
  
 
 
 
 

  

      Kwartaalbrief 
      Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden-Groningen 

Bufferstroken langs grasland is een feit 
 

In 2020 legt het Collectief Midden Groningen voor het eerst bufferstroken langs 
grasland mede dankzij het waterschap Hunze en Aa’s. Eerder dit jaar werd  
bekend dat wij als collectief, mede dankzij de waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s, veel bufferstroken konden aanleggen in de provincie ter  
verbetering van de waterkwaliteit. Nu zijn deze bufferstroken niet alleen voor  
akkers, maar in het Hunze en Aa’s gebied ook voor de verbetering van de  
waterkwaliteit van de sloten langs weilanden. Op woensdag 28 augustus 2019  
werd er een informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden. Op deze avond werden er kritische vragen gesteld en het bleek 
dat er nog wat haken en ogen waren aan het aanleggen van deze bufferstroken langs grasland. Gelukkig hebben we een goede 
oplossing gevonden met de betrokken partijen. De bufferstroken langs grasland zullen niet worden gefreesd of gezaaid, maar het 
gras zal worden verschraald. Op dit moment is het nog mogelijk om u op te geven voor deze bufferstroken, dus mocht u interesse 
hebben neem dan uiterlijk 8 oktober 2019 contact op via de e-mail: anlb@collectiefmiddengroningen.nl 
*Indien er meer animo is aan meters dan wij kunnen verstrekken, zal toewijzing pro rata plaatsvinden. 
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Een uniek broedseizoen 
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Portret van Eisso Schipper 
 

Als Wim en ik binnen zijn hebben we het meteen over 
vogelakkers, wintervoedselveldjes en bufferstroken. Eisso 
steekt van wal: "Dit jaar zijn er voor het eerst vijf 
bufferstroken aangelegd, ook op een perceel dat verhuurd is 
aan een collega boer. Tot grote schrik zag ik dat er bij één van 
de stroken door heen gereden was en daar staan sancties op, 
want dat mag pas vanaf 1 oktober om te maaien. Een andere 
strook is heel erg verruigd met Melde. De Melde had achteraf 
eerder uitgemaaid moeten worden om andere bloemen en 
kruiden een kans te geven. Melde is net als het 
Jacobskruiskruid een probleemonkruid op de zandgronden en 
dat moet je op tijd aanpakken.” Eisso heeft in overleg met het 
Collectief de Melde bestreden.  
 

Oude plek 
De boerderij van Eisso Schipper ligt tussen Froombosch en  
Slochteren en is een oude plek waar zijn opa is begonnen. Na 
een brand in 1948 is de boerderij weer opgebouwd en is pa 
Schipper verder gegaan. De teelt is redelijk gevarieerd, 
suikerbiet, aardappelen voor de Avebe, drie percelen met 
hennep en wintergerst. En hij verhuurt een perceel waar 
Parijse wortelen geteeld worden. Hij woont samen met zijn 
vriendin en twee dochters. Ze zitten allebei op het AOC-Terra 
in Winsum, een grote scholengemeenschap met een breed 
onderwijs aanbod waaronder VMBO groen en praktijk 
onderwijs. Omdat het meeste land van de 160 hectare op het 
bedrijf ten noordwesten van de N387 ligt, moet hij gebruik 
maken van een tunneltje om er te komen.  

 

Win-win situatie 
"Ik ben bij het agrarisch natuurbeheer van het Collectief 
gekomen via een collega boer. Die had al wintervoedselveldjes 
en ik dacht, dat wil ik ook. Ik heb ze nu voor het derde jaar. Er 
zijn op mijn akkers genoeg hoekjes met bosjes in de buurt die 
minder geschikt zijn voor de zware landbouwmachines. 
Doordat die omgevormd zijn tot wintervoedselveldjes is het 
voor mij een win-win situatie. Ik doe nu tegelijk iets voor de 
vogels. Ik vind ze leuk, namen ken ik niet maar het is wel mijn 
motivatie om mee te doen.  

Ook hebben we een vogelakker, dit is drie jaar geleden nog 
geregeld. Dit jaar is de vogelakker verder uitgebreid. Dat zijn 
stroken van luzerne met afgewisseld met een kruidenrijke 
strook. Er liggen nu drie kopieën naast elkaar.” 
 

Ganzen 
"Ik ben het er niet mee eens hoe het ganzen beleid nu 
geregeld is. Er is bijvoorbeeld veel geld gegaan naar de aanleg 
van natuurgebieden om de ganzen het naar de zin te maken, 
terwijl ze op het boerenland schade veroorzaken.” (Het 
Collectief houdt zich niet bezig met ganzenbeleid. Red.)  
Eisso bemest zijn land met digestaat. “Dat zijn de puntjes van 
de suikerbieten die in de vergister van de suikerfabriek tot 
voedingstof verwerkt worden, dat verspreid ik over mijn land. 
Met een schijf eg of frees wordt het land daarna bewerkt, 
ploegen doe je niet op zandgrond." Eisso is geen voorstander 

van biologische landbouw 
en als gevraagd wordt hoe 
hij tegen het 
klimaatprobleem aankijkt 
zegt hij: "Vorig jaar was het 
erg warm en droog, maar 
dit jaar heeft het 
regelmatig geregend en 
valt het allemaal mee.” 
 

Mozaïek 
Na binnen te hebben 
gezeten rijden we naar de 
percelen waar de 
verschillende vormen van 
natuurbeheer zijn 
aangelegd. Bij het 
Ruitenkanaal en de molen 
ligt een mooi 
wintervoedsel veldje en 
verderop zijn de vogelakker 
en bufferstroken met de 
problemen die eerder aan 

de orde zijn geweest. Eisso somt het allemaal nog eens op: "In 
totaal heb ik nu 7 hectare vogelakker, 3,5 hectare kruidenrijke 
akkerranden waaronder bufferstroken en dan nog bijna 2,7 
hectare wintervoedselveldjes, een aardig mozaïek en daar ben 
ik best tevreden over.” Eisso heeft de mogelijkheid om de 
bufferstroken vanaf 2020 uit te breiden met beide handen 
aangegrepen en breidt fors uit met bufferstroken. Met de 
bufferstroken levert Eisso een bijdrage aan de waterkwaliteit 
en tegelijk wordt de biodiversiteit verhoogd ten gunste van 
insecten en vogels. 

-Henk van der Molen-  

Foto: Wim Hartman (Eisso Schipper) 

Foto: Wim Hartman (Eisso Schipper en Henk van der Molen bij een bufferstrook van 2019) 



Deze maand gaat er een nieuw project van start: 

Weide & Water 
 

Wat is het doel van dit project? 
Het doel is om in de graslandgebieden van waterschap 
Noorderzijlvest het graslandbeheer te optimaliseren ten 
behoeve van de landbouw én het watersysteem. 
Bodemkwaliteit met een goed organisch 
stofmanagement is daarbij een centrale schakel. 
Veehouders in Collectief Midden Groningen, Collectief 
Groningen West en leden van de agrarische jongeren 
gaan zoeken naar mogelijkheden om het graslandbeheer 
en het watersysteem te optimaliseren. 
Het project wordt gefinancierd door Gouden Gronden 
van waterschap Noorderzijlvest. 
 

Waarom deze samenwerking van veehouders en het 
waterschap? 
Wat veehouders en het waterschap bindt, is de bodem. 
Zowel de veehouder als de watersysteembeheerder 
hebben belang bij een gezond bodemsysteem: 
Veehouders beheren grasland met onderliggende 
bodem. Zij hebben belang bij productiebehoud of 
productieverhoging, met zo min mogelijk risico. 
Uitgaande van hun bedrijf zijn ze uit op een efficiënte 
waterbenutting met zo min mogelijk uitspoeling. 
Het waterschap heeft het gebied als uitgangspunt en 
zoekt duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor de 
omgang met waterveiligheid, waterkwaliteit en 
waterbeschikbaarheid.  
 

Wat gaan we doen?  
Er worden studiegroepen gevormd van 10 veehouders, 
die zelf thema’s kiezen die te maken hebben met 
bodem- en waterkwaliteit. Afhankelijk van de 
kennisvragen die er in de studiegroep zijn, zal er een 
programma worden gemaakt en zullen er deskundigen 
worden uitgenodigd. Op de 
bedrijven van alle deelnemers 
kan onder passende 
begeleiding een Quick scan 
met diverse grondmetingen 
worden uitgevoerd. Ook is er 
ruimte voor 1 of 2 
praktijkproeven per 
studiegroep. In veldexcursies 
zullen de uitkomsten van de 
praktijkproeven ook voor 
belangstellenden worden 
gepresenteerd. Op die manier 
zal de kennis uit de 
studiegroepen ook direct 
worden toegepast op 
bedrijfsniveau en worden 
gedeeld in de regio. 
 

Welke thema’s passen in dit project?  
Kennisvragen uit deze studiegroepen kunnen liggen op 
het gebied van water (waterpeil, drainage, 

droogteschade beperken), bodem en gewas (invloed van 
weidegang, zware machines e.d. op de bodem, andere 
grassen/kruiden, organische stof toevoegen) en mest  
(invloed van verschillende bemestingsvormen op de 
bodem, tijdstip van bemesten). 
 
Een aantal van de veeboeren, die willen deelnemen aan 
deze studiegroepen, heeft al aangegeven dat zij meer 
willen weten over de verbouw van kruidenrijke weide op 
de vruchtbare Groninger klei. Het project Weide & 
Water is daarom goed in te passen in de experimenten 

die al lopen met het doorzaaien van kruiden in 
raaigras. Zie ook het nieuwsbericht op onze 
website.  
 

Wat willen we met dit project bereiken? 
Robuuster watersysteem en robuustere 
graslandproductie. Melkveehouders hebben 
voor hun graslandbeheer middelen in handen 
om te kunnen voldoen aan toekomstige KRW 
eisen, aangescherpte bemestingsnormen en 
beschikken over een meer zelfvoorzienende 
waterregulatie. 
Dit project valt onder het programma Gouden 
Gronden van Waterschap Noorderzijlvest. 
Gouden Gronden richt zich op ontwikkeling en 
uitrol van water-inclusieve landbouw. 
 

Dit project zit nog in de opstartfase. Ben je niet 
benaderd voor dit project, maar wil je wel 

graag meedoen? Geef dat dan gerust even door aan Ria 
Boven, riaboven@collectiefmiddengroningen.nl, dan 
gaan we kijken of er nog plaats is in een studiegroep.  

Foto: Koos Koop (Strokenfrees voor kruidenrijk grasland) 

Foto: Herbert Koekoek 

(kruidenrijk grasland inzaai 2018) 
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Een kandidaat-secretaris wordt ingewerkt 
 

In de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering van 
het CMG, Roodeschool maart 2019, is het rooster van 
aftreden van bestuursleden vastgesteld. De secretaris, 
Jan Rietema, is in maart 2020 aftredend. Om een nieuwe 
secretaris te vinden hebben wij, de agrarische 
natuurverenigingen (Wierde&Dijk, Meervogel, ANLS en 
Ons Belang) en het bestuur van het CMG, een 
vertrouwenscommissie ingesteld. In juni 2019 heeft deze 
vertrouwenscommissie een sollicitatieprocedure 
opgestart. Dit heeft ertoe geleid dat wij een geschikte 
kandidaat hebben gevonden in de persoon van Aniëla 
Sirks.  
Statutair hebben de agrarische natuurverenigingen 
(afgekort ANV’s) de mogelijkheid om, bij bindende 
voordracht, bestuursleden van het CMG voor te dragen 
aan de Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV). De 
ANV’s zullen Aniëla aan de ALV voordragen als 
secretaris. In het vertrouwen dat de ALV deze 
voordracht van de ANV’s volgt en Aniëla benoemt,  
begint zij vanaf 1 oktober 2019 zich in te werken als 
kandidaat-secretaris, zodat zij na benoeming, ingewerkt 
haar rol als secretaris kan oppakken in maart 2020.  
 

Als bestuur van het CMG zijn we blij een bekwame 
secretaris te hebben gevonden in de persoon van Aniëla 
Sirks. In deze kwartaalbrief stelt zij zichzelf voor. 
 

Mijn naam is Aniëla Sirks-Cybulski. Onlangs ben ik al via 
de mail aan de leden geïntroduceerd als kandidaat 
secretaris van het CMG. Via het huis-aan-huis-blad werd 
ik geattendeerd op de vacature van deze functie. Na de 
HAVO ben ik vanuit Limburg vertrokken naar Dronten 
om daar de studie Plantenteelt en verwerking te gaan 
doen aan de STOAS. Na het behalen van mijn diploma 
heb ik een heel aantal jaren gewerkt op de Groene 
School in Winsum als docent praktijkvakken. In 2008 ben 
ik getrouwd met Bart en in totaal hebben we 5 kinderen 
in de leeftijd van 2 tot 23. Na mijn trouwen heb ik 
voornamelijk in de zorg gewerkt, omdat dat ook mijn 
interesse heeft. Momenteel werk ik dan ook nog één 
keer in de 14 dagen op een kleinschalige zorgboerderij.  

Hier begeleid ik jongeren met ASS (Autisme Spectrum 
Stoornis) tijdens de dagactiviteiten. Natuur en landbouw 
hebben altijd een rol gespeeld in mijn leven. Al van 
kleins af aan, toen ik opgroeide in een klein 
(boeren)dorp op het platteland van Limburg, waar ik met 
mijn ouders woonde in een carréboerderij met 900 m2 
tuin. Maar ook later tijdens mijn werkzame leven heb ik 
altijd beide proberen te betrekken, in mijn lessen en 
manier van leven. Ook op de zorgboerderij hebben we 
het vaak over beide, natuur en landbouw en hoe dit het 
landschap bepaalt. Maar ook het maatschappelijke 
belang van landbouw en natuur wordt meegenomen, 
bijvoorbeeld als we ergens wandelen, dan neem ik de 
ruimte om over beide leuke weetjes te vertellen. Dat ik 
nu kandidaat ben voor een functie waarin mijn opleiding 
en mijn interesse in de natuur zich verenigen, vind ik 
geweldig. Met daarbij de uitdaging om onderdeel te 
worden van het bestuur van het CMG en over veel 
onderwerpen bevraagd te worden, kijk ik uit om deze 
taak op mij te nemen.   

Bufferstroken op school 
 

        Dit jaar heeft het Collectief op meerdere locaties promotiezakjes                          
                   uitgedeeld met zaden van de bufferstroken. Eén van deze zakjes                        
                   is onlangs ingezet als een project op de basisschool ‘OBS de 
                   Beukenlaan’ in Winschoten. De kinderen hebben na een korte                                   
                   presentatie over Agrarisch Natuurbeheer en de bufferstroken, 
                   zelf een bufferstrook mogen zaaien op hun schoolplein. Er                                   
                   waren 24 leerlingen die elk een bekertje hadden gekregen met  
                   de verschillende zaden. De leerlingen en docenten waren erg  
                   enthousiast over de bufferstroken en ze wachten vol spanning 

op de eerste bloemen en kruiden die zullen ontkiemen. Wilt u dit ook doen op uw basisschool? 
Wij helpen u graag mee! Vraag naar de mogelijkheden via isabel@collectiefmiddengroningen.nl 



Hoe staan we ervoor? 

 
Druk 
Tot en met augustus waren 
we vanuit het Collectief druk 
bezig met het verwoorden 
en op papier zetten van het 
gebiedsplan. Dat moet de  
basis zijn voor de veldmaatregelen en activiteiten, die 
we gaan ontplooien. Toen we op zoek gingen naar 
belangstellenden voor het uitrollen van de 
veldmaatregelen, was iedereen druk in de weer met 
beregenen en het binnenhalen van het graan. En nu is 
iedereen druk bezig met het rooien van de aardappels.  
 
Veldmaatregelen 
Gelukkig hebben we nu vier boeren op het Hogeland en 
twee boeren bij Slochteren bereid gevonden om in de 
komende periode veldmaatregelen neer te gaan leggen.  
We gaan zowel op het Hogeland als bij Slochteren een 
rustjaar uitproberen. Een rustjaar (sabbatical year) met 
groenbemester. In beide gebieden willen we ook een 
aantal hectaren vogelgraan neerleggen ook weer 
gecombineerd met groenbemesters. Daarnaast hebben 
we nog het voornemen om 3 meter akkerrand rondom 
het perceel neer te leggen.  

 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland”. 

Rond de keukentafel 
Het zijn geen onbekende maatregelen en toch kwamen 
er direct al allemaal vragen naar boven. Voor de 
groenbemesters en ook voor de akkerranden moet je 
eerst met elkaar afbakenen aan welk doel je wilt 
werken. Het doel heeft invloed op het zaadmengsel dat 
je wilt gebruiken. Ligt de akkerrand er om te zorgen dat 
er niets uitspoelt of verwaaid naar de sloot of ligt de 
akkerrand er voor de biodiversiteit? Is de akkerrand ook 
te gebruiken als FAB-rand (functionele agro-
biodiversiteit)? De akkerranden op het zand stonden dit 
jaar vol onkruid. Hoe kun je daar op inspelen? Op een 
ander tijdstip zaaien, een ander mengsel gebruiken, 
meer gerst erin? We hebben met elkaar afgesproken om 
daar een keukentafelbijeenkomst aan te wijden. Dan 
kunnen we de kennis delen en informatie uitwisselen. 
 
De bodem en biodiversiteit  
De bodem wordt niet direct vruchtbaarder, het 
organisch stof gehalte breng je niet in een jaar omhoog 
en wat het bodemleven zal doen met een rustjaar en 
groenbemesters weten we niet. We gaan het 
nauwkeurig volgen en zoeken naar methodes om het 
goed te monitoren. Minstens zo belangrijk is om te 
onderzoeken of deze maatregelen inpasbaar zijn in de 
bedrijfsvoering en welke vergoeding er in het nieuwe 
GLB tegenover zou moeten staan. Ook zijn we benieuwd 
of de boer er ook tevreden over kan zijn met 
biodiversiteit als product. 

 
 

Monique Spierings 
Gerben Stellingwerf 

 

Zomerse ontmoeting groot succes! 
 

Na opnieuw een lange, droge zomer kwam toch eindelijk de regen. Opgelucht zagen we her en der in het Groninger land de eerste 
buien tot ontwikkeling komen. Het was de week voor de Zomerse ontmoeting op 17 augustus. We waren druk met de organisatie 
van een gezellige ontmoeting van alle vrijwilligers, die op welke wijze dan ook een bijdrage leveren aan het weide- en 
akkervogelbeheer in het werkgebied van het Collectief. Reden genoeg om deze vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten. 
De ontmoeting was op het bedrijf van bestuurslid Gerben Stellingwerf: een ruime locatie midden in de Woldstreek. Achter een 
grote schuur waren we omringd door zoogkoeien en vleesvee, struweel en kruidenrijke akkerranden. De BBQ en vuurkorven, live 
muziek die Monique Spierings ten gehore bracht, en een ruim uitzicht over de sportvelden op de verlichte Juffertoren van 
Schildwolde maakte het plaatje compleet. Maar de eerste Zomerse ontmoeting van het Collectief was vooral een succes door de 
komst van een groot aantal vrijwilligers, beheerders, bestuursleden en medewerkers van het Collectief. 
En de regen? We waren allemaal blij dat er een einde leek te komen aan de droogte en hadden rekening gehouden met de komst 
van een weldadige regenbui: de schuur bood voldoende schuilplek voor ons allemaal. Maar onze feestlocatie bleef vrijwel droog. 
Wel konden we die avond even genieten van een schitterende regenboog in een bui op afstand. Deze eerste Zomerse ontmoeting 
was een groot succes en zal in de jaarkalender 2020 zeker terugkomen!          -Ria Boven 

Foto: Wim Hartman 
Foto: Wim Hartman Foto: Wim Hartman 



Een nest Bruine Kiekendieven 
 
Stel je voor dat je vanaf het broedseizoen er elke week 
op uit trekt om in Midden-Groningen de kieviten, 
tureluurs, scholeksters, grutto´s, leeuweriken, 
graspiepers en wat dies meer zij in speciale gebieden in 
kaart te brengen en ze in overleg met de betrokken 
agrariërs de ruimte te geven hun broedsels zo goed 
mogelijk groot te brengen, dan kan het zijn dat je in 
eerste instantie toch met enige gemengde gevoelens 
hun predatoren ziet naderen. Welke heer moet je 
dienen? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Midzomer bijeenkomst Monitoring  
 
Op zaterdagochtend 20 juli reisden we af naar het zuidoosten 
van onze provincie: Vlagtwedde. Bij MoeNieks werden we 
gastvrij onthaald door het beheerdersechtpaar dat een 
schitterend rustpunt heeft gerealiseerd aan de rand van het 
Dal van Ruiten Aa. Aan een lange tafel in een open schuur 
kregen we koffie en eigengemaakte taart terwijl Bauke ons 
bijpraatte over onder andere het tweede succesvolle 
broedgeval van de Steppenkiekendief in de provincie 
Groningen. Daarna gingen we het gebied in. Via de weelderige 
tuin van MoeNieks, dwars door bloemrijk akkerland van 
Natuurmonumenten en een rogge-akker met bijzondere 
akkerflora kwamen we bij het prachtig meanderende beekje 
Ruiten Aa. Het gebied oogt on-Nederlands en het is een 
aanrader om het ooit al kanoënd te verkennen.  

Dit gebeurde ons 
(Henk, Henk, Wim en 
ondergetekende) in 
samenwerking met de 
zeer betrokken agrariër 
Sivert Muller toen wij 
bij diens werkelijk 
schitterende plasdras-

terrein naast het bovenstaande ook een broedende 
Bruine Kiekendief ontdekten en daar allengs meer van 
onze aandacht, tijd en energie heen begon te vloeien. 
Het was toch wel een beetje alsof Gargamel het door 
ons geadopteerde smurfendorp op de korrel had. 
Wij besloten vanuit de natuurwetten beide heren te 
dienen en eind juni hadden wij het nest getraceerd en 
twee van de drie jonge Kieken in handen om ze te 
ringen. Ook Sivert was daar bij. Het mag geschreven, wij 
raakten onder de indruk van deze vogels die ronduit een 
plezier voor het oog 
waren toen zij in juli 
vliegvlug waren en 
hun vaardigheden 
uiterst speels in de 
lucht met elkaar 
aanscherpten. 
Victor Postema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor veel vogelactiviteit waren we hier niet op het goede 
moment, zo midden in de zomer. We hoorden wel een 
Glanskop (typische bewoner van oud bos op de zandgronden) 
en zagen een Wespendief uit het bos tevoorschijn komen. 
Bijzonder, want de Wespendief laat zich moeilijk zien in de 
broedtijd en is een zeldzame broedvogel in de provincie 
Groningen. 
Terug bij MoeNieks kregen we heerlijke pompoensoep en 
stevige gezonde broodjes. Tijdens de maaltijd was er volop 
gelegenheid om pittig te discussiëren over de vogelakker: 
geliefd als vogelparadijs in de winter en gehaat als ecologische 
val in het voorjaar.  
Omdat vanuit het zuidwesten de hele dag al flinke 
onweersbuien dreigden moesten we helaas het 
middaggedeelte naar de bossen van Sellingen afblazen. Al met 
al een zeer geslaagde dag in een stukje Groningen dat je 
gezien moet hebben. 

Jacob Bosma 

Foto: Wim Hartman 

Foto: Wim Hartman 

Foto: Wim Hartman 

Foto: Martijn Bot/Birdingholland.nl (Steppenkiekendief) 

 



Excursie zaterdag 7 september 
 

Ondanks de voorspelde regenbuien, schijnt er op 
deze morgen een prachtige najaarszon aan een 
blauwe hemel. Zodra we de oprijlaan van 
boerderij “Elswerd” oprijden valt ons het hoge 
‘Olifantsgras’ op. We zitten met een klein 
gezelschap, van vrijwilligers, bestuurder en 
medewerkers van het Collectief aan de 
keukentafel van Joke en Jurtko, twee beheerders. 
Joke neemt ons mee terug in de tijd, naar het 
moment dat zij begonnen met natuurbeheer.  
 
Ze werden gevraagd deel te nemen aan het project 
BloeiendBedrijf (zie ook: www.bloeiendbedrijf.nl). Zij, en veel 
andere boeren uit de regio, deden enthousiast mee met het 
aanleggen van onder andere de bufferstroken en het 
gefaseerd of deels maaien van het riet in de sloot. Ze nam ons 
ook terug naar de tijd van opa. In de tijd van opa was het heel 
normaal dat er riet in de sloot stond, alles werd met de hand 
gedaan en dus maakte je alleen schoon wat echt nodig was. 
Daarnaast waren er overal ruige randjes te vinden met 
inheemse bloemen en kruiden. Joke en Jurtko waren heel 
enthousiast geworden over het project, maar helaas liep het 
project ten einde. Vele boeren in de buurt stopten met het 
toepassen van onder andere de bufferstroken, maar Joke en 
Jurtko gingen op eigen initiatief verder. Zo experimenteerde 
zij met verschillende zaadmengsels en maaidata. Ze hebben 
inmiddels zelfs een speciale machines om de randen te 
bewerken. Deze is klein genoeg om over de randen heen te 
gaan en vangt onder andere de zaden op die van de 
verschillende kruiden afkomen.  
De werkwijze van Joke en Jurtko is pragmatisch. Bestaande 
natuurvriendelijke technieken of aanpak hoeven niet persé 
goed te werken op de Groninger klei of te passen in hun 
bedrijfsvoering. Nieuwe gedachten of andere methoden 
worden weer uitgeprobeerd en als dat wel effectief is, wordt 
omgeschakeld. 
 
Na de mooie blik op de historie van het bedrijf was het tijd om 
de laarzen aan te trekken en op pad te gaan. Joke en Jurtko 
zijn naast de bufferstroken intensief bezig met het maken van 
bokashi (dit is een vorm van composteren). Dit doen zij onder 
andere met het Olifantengras (grote Miscanthus) dat zij 
kweken op het perceel waar wij langs gereden waren. De 
bokashi die ze maken strooien ze weer uit over hun percelen 
om de hoeveelheid organische stoffen in de grond te 
verbeteren 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We liepen langs 
kleine stukjes 
grond waar 
Jurtko vertelde 
hoe hij aan het 
onderzoeken 
was welke 
invloeden 
bijvoorbeeld 
maaien had op 
de kruiden in de 

bufferstrook. Langs het perceel waar we naartoe liepen lag 
een bufferstrook die gemaaid was. Je kon zien hoe hier de 
nieuwe jonge kruiden al begonnen te groeien. Op de hoeken 
lagen bulten met maaisel die tot bokashi worden verwerkt. De 
bufferstrook langs de andere zijde was al wat ouder. Hierin 
stonden onder andere haver, graan en de onmiskenbaar 
blauwe Korenbloemen. Al het maaisel wat van deze 
bufferstroken afkomt wordt door Jurtko omgezet in Bokashi. 
Toen we bijna terug waren bij de boerderij kwam er een 

donkere wolk dichterbij en hoorden we het in de verte 
donderen, maar het bleef gelukkig droog.  
Naast de grote Miscanthus stond er ook een strook met kleine 
Miscanthus uit Denemarken. Deze planten worden gebruikt 
voor rieten daken. Het voordeel is dat deze op de grond 
groeien en geoogst kunnen worden zodra ze daarvoor klaar 
zijn. Onze terugweg naar de boerderij liep door het doolhof in 
de grote Miscanthus, waardoor we weer op de oprijlaan 
uitkwamen. Na een blik op de machines die Jurtko gebruikt 
voor de stroken kwam deze interessante excursie ten einde.  
 

Isabel Weinbeck 
Gerben Veenstra 

  

Foto: Wim Hartman (Joke Hellenberg) 

Foto: Gerben Veenstra (Bokashi) 

Foto: Gerben Veenstra  

(links grote Miscanthus en rechts kleine Miscanthus) 

http://www.bloeiendbedrijf.nl/


AGENDA Q4 
 

Vragen of opmerkingen, bel of mail naar: 
info@collectiefmiddengroningen.nl 

0624829189 (Joop of Isabel) 
 

Bezoek ons op: 
www.collectiefmiddengroningen.nl 

 
Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het realiseren van deze kwartaalbrief! 
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Voor wie: 
Akkerbouwers/ Loonwerkers en Veehouders (ook niet-leden zijn welkom) 

Wat: 
Informatieavond “Schoon erf, schoon water” 

Waar en wanneer: 
30 oktober om 20:00 uur in Garmerwolde in Het Geweide Hof 
5 november om 20:00 uur in Oosterwijtwerd in De Boerderij 

12 november om 20:00 uur in Uithuizen in De Butler 
20 november om 20:00 uur in het dorpshuis Pieterburen 

 

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

Wilt u ook weten of uw erf voldoet aan de huidige wet- en regelgeving? Er zeker van zijn dat de maatregelen die u neemt een 
duurzame oplossing biedt mét goedkeurig van het waterschap? Bij deelname vrijgesteld zijn van reguliere handhavingsbezoeken van 
waterschap Noorderzijlvest om uw erf toekomstbestendig te maken? 
 

Als het antwoord op een of meer van deze vragen ja is, is deelname aan dit project een mooie kans! Erfafspoeling is schadelijk voor 
de waterkwaliteit. Als agrarische sector zijn we goed op weg om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het 
oppervlaktewater te reduceren. Met vaak - relatief - eenvoudige maatregelen op het erf kan er veel resultaat worden geboekt. 
Daarom is er nu ook in het Groninger deel van het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest het project 'Schoon Erf, Schoon 
Water' van start gegaan. Om u, met gericht advies en een (kleine) tegemoetkoming in de kosten - te helpen erfafspoeling te 
voorkomen.  
 

Voor wie? 
Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders in het werkgebied van waterschap  
Noorderzijlvest in Groningen, die u op hun erf te maken met hebben met erfafspoeling. 
 

Let op: er is een beperkte aanmeldingsruimte, dus meld u snel aan! 
 
Wij zouden u graag willen uitnodigen voor de informatiebijeenkomst over erfafspoeling. 
Op deze avond vertellen wij u meer over de mogelijkheden van dit project. Zie agenda 
voor de data en de locaties van deze informatieavonden. Ook agrariërs die geen lid zijn van 
het Collectief en/of ANV zijn van harte welkom op deze informatieavonden. 
 
Aanmelden? 
Kijk op www.schoonerfschoonwater.nl/groningen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Tjeerd Hoekstra 
via thoekstra@projectenltonoord.nl / 06 - 13 92 57 49. Voor de uitgebreide flyers akkerbouw/veehouderij kijk op onze website: 

www.collectiefmiddengroningen.nl 
 

 

 
 

mailto:info@collectiefmiddengroningen.nl
http://www.collectiefmiddengroningen.nl/

