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Bestuur aan het woord     

     
Voor u ligt de eerste kwartaalbrief van 2020. Het is altijd goed 
even terug te kijken naar het voorbije jaar, om lessen te 
trekken en goedsmoeds door te gaan in het nieuwe jaar. Op 
de nieuwjaarsbijeenkomst van 22 januari aanstaande zal de 
voorzitter (Wouter Schep) het één en ander vertellen over het 
reilen en zeilen van het Collectief Midden Groningen (CMG). 
Hier volgt een kort overzicht.  
  
Wat ging goed? 
Onze beheerders hebben in 2019 opnieuw een goede 
prestatie geleverd; we hebben nu ruim 800 ha onder 
beheerscontracten liggen. Het beschikbare budget en 
daarmee de omvang van het areaal is behoorlijk gegroeid ten 
opzichte van voorgaande jaren.  
 
Bijzonder is de toename van onze plasdrassen. We zijn in 2016 
klein begonnen met twee en hebben inmiddels meerdere 
beheerders kunnen enthousiasmeren. In 2019 is het aantal 
plasdrassen gegroeid tot zeven en dat aantal groeit nog 
steeds. Het mooie hierbij is dat we, in overleg en met 
medewerking van de beheerders, de plasdrassen konden 
combineren met zwaar beheer. Hierdoor ontstaan plekken 
waar voedsel en nestgelegenheid vlak bij elkaar liggen, 
waardoor het voor de vogels een nog groter succes is. 
Goed ging ook de realisatie van ruim 200 kilometer 
kruidenrijke bufferstroken langs sloten in samenwerking met 
de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Dankzij 
de medewerking van de beheerders zijn deze bufferstroken 
straks in een groot deel van ons gebied te zien.  
 
Een belangrijk aspect van het bestuur is een goede advisering 
aan onze beheerders. Terugkijkend hebben we, uiteraard 
vooral onze medewerkers, ook in het voorbije jaar onze 
beheerders steeds goed kunnen bedienen met 
beheeradviezen en met antwoorden op hun vragen van 
andere aard.  
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De vrijwilligers hebben de beheerders steeds adequaat 
kunnen bedienen met adviezen voor het maaien in verband 
met aanwezige nesten in de te maaien percelen. Ook hebben 
de vrijwilligers in 2019 hun onmisbare taak gedaan met 
betrekking tot het tellen van de vogels en het monitoren van 
het broeden.  
 
En dan zijn er natuurlijk ook dingen die helaas niet zo goed 
gingen...  
Onder meer teleurstellend broedsucces. Je doet als beheerder 
je best, maar de vogels laten zich niet dwingen. 
Voor alle betrokkenen is het moeilijk te verteren dat, daar 
waar veel moeite gedaan wordt om goede leefgebieden te 
ontwikkelen voor vogels, andere dieren die van die vogels 
leven hier ook van genieten. Dit zijn predatoren zoals de kraai, 
de steenmarter, verwilderde en gewone huiskatten. In 
december hebben de Provinciale Staten van Groningen het 
Fauna Beheerplan 2019-2024 vastgesteld. Met de uitvoering 
van dit plan kunnen we voorzichtig en weloverwogen 
beheermaatregelen nemen om overlast te beperken.  
 
Vooruitkijkend naar de toekomst  
We zijn dankbaar dat we door kunnen gaan met het beheer 
van leefgebieden en het verbeteren daarvan, ondanks de felle 
discussies die op dit moment spelen rond de landbouw en het 
natuurbeheer. Financieel gezien gaat het goed. We hebben 
ruimte om ons werk te doen en we kunnen sparen om de 
voorfinanciering terug te betalen.  
Voor de iets verdere toekomst zijn er plannen om de 
collectieven een rol te geven in de uitvoering van het 
Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). In dit 
kader zijn we betrokken bij twee projecten, als voorlopers van 
het nieuwe GLB.  
 
Wij zijn een organisatie van en voor de boeren en dat geeft 
mogelijkheden om binnen de regelgeving taken te vervullen 
waarmee “Brussels geld” is gemoeid. Dit zal zich verder 
uitkristalliseren in het komende voorjaar.  
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Wij wensen u een bijzonder goed en succesvol 2020! 



Portret van Jan Rondhuis 
 

Jan noemt zichzelf een rasechte Damster en heeft op 
meerdere plekken in de provincie gewoond waaronder 
Bierum, Woldendorp en Appingedam. Hij is getrouwd met 
Greetje. Uit een eerder huwelijk heeft hij 2 kinderen en 3 
kleinkinderen. Greetje en Jan wonen al weer 12 jaar in hun 
nieuwe huis aan de rand van Appingedam met uitzicht op de 
weilanden. "In 2007 ben ik bij een reorganisatie met 
vervroegd pensioen gegaan. Ik heb 34 jaar gewerkt bij ESD in 
Delfzijl. Als procesoperator was ik 
verantwoordelijk voor de milieu-
installaties van het productieproces. Als 
je cokes en zand mengt en verhit tot 
2500°C ontstaat siliciumcarbid, de 
grondstof voor o.a. de slijpsteen- en 
auto-industrie."  
 
Vrijwilligerswerk 
"Toen ik stopte met mijn werk kon ik 
voor 20 uur als vrijwilliger aan de slag 
bij Natuurmonumenten. In overleg met 
Jacob de Bruin heb ik eerst de 
houtopslag verwijderd dat door het hele 
gebied groeide. Daarna ben ik 
begonnen weidevogels te 
monitoren achter de boerderij 
van Gerard Stol. Later kwam ik in 
contact met de agrarische 
natuurvereniging Meervogel 
waar Leen van Tilburg voorzitter was. Ik heb in 2009 de BMP 
cursus van SOVON en een cursus voor beheerregisseur gedaan 
om te kijken naar het broedsucces van weidevogels en voor 
het mozaïek maaien."   
 
Hoeksmeer 
"Het Hoeksmeer gebied bestaat uit 130 ha. Ik ben 9 maanden 
bezig geweest om het open te krijgen, zodat we meer 
weidevogels zouden krijgen. Het voorbereidende werk heb ik 
samen gedaan met Jacob de Bruijn, nu ben ik zelf 
verantwoordelijk voor het gebied en doe daar alle 
voorkomende werkzaamheden. Een vrijwilligersgroep helpt 
me om het riet te maaien, zodat het gebied open blijft. Als het 
riet droog is wordt het verbrand. Hier heb ik een vergunning 
voor. Het gebied ziet er nu mooi uit met het meer, veel natte 
stukken in het veld en een broedeiland voor kluten. Vanaf 
2015 plaatsen we ieder jaar vanaf eind april, als de 
brandganzen vertrokken zijn, de vlotjes voor de visdiefjes. 
Nesten zoeken doen we niet, maar we werken met de BMP 
telling. We tellen ongeveer 30 soorten broedvogels. Af en toe  
spot ik een zeearend."  
 
Hobby’s 
"Vissen is een grote hobby van mij. De prijzenkast staat vol 
met bekers van wedstijden waar ik aan meegedaan heb. Op 
projectbasis heb ik in een aantal theaterstukken meegedaan. 
In december 2019 heb ik meegespeeld in de Damster versie 
van het bekende kerstverhaal van Charles Dickens: A 
Christmas Carol. Ik was een tegenspeler van Scrooge, als heer 
van gegoede stand." 
 
De weidevogels 
"Ongeveer 30 jaar geleden toen ik bij Termunten aan het 
zeevissen was, heb ik mijn liefde voor weidevogels opgedaan. 

Ik hoorde de leeuweriken zingen en ik was gebiologeerd door 
de elegantie van de grutto, tureluur, kievit in de landerijen 
achter AKZO Delfzijl. O.a. door verandering van het landschap 
zijn de aantallen achteruitgegaan. Met de ruilverkaveling van 
destijds is de landbouw enorm veranderd en intensief 
geworden. Het weiland tegenover mijn huis wordt 
tegenwoordig 5 tot 6 keer per jaar gemaaid. Tussentijds wordt 
er kunstmest op gebracht en drijfmest geïnjecteerd. Een 
aantal boeren is nu goed bezig om weer weidevogels te 
krijgen door kruiden in te zaaien, zodat een minder eentonig 

weiland ontstaat. Het plan is om natuuroevers 
aan te leggen."   
 
Bescherming  
"Ik ben nu gestopt om stokken bij de nesten te 
zetten. Behalve op maïsland, daar zet ik 10 
meter van het nest een stok, omdat er in het 
voorjaar meerdere bewerkingen plaatsvinden. 
De alarmtellingen van begin en medio juni 
moet je gezamenlijk doen. Dan krijg je een 
beeld van waar de jonge kuikens zitten. Of er 1 
of 4 grutto jonkies zijn, de ouders roepen even 
hard. Afgelopen jaar waren ze erg laat, 23 juli 
hadden we nog 6 paar in alarm in het 
Hoeksmeergebied."   
 
Predatie 
"In het natuurgebied zaten afgelopen jaar 2 
vossen. De provincie heeft nu de periode om 
op de vos te jagen verruimd, mogelijk kunnen 

hiermee nesten gespaard worden. Het is mij een doorn in het 
oog dat de leegstaande boerderij vlakbij het natuurgebied nog 
niet is opgeruimd. Dat zal niet snel gebeuren, omdat de 
eigenaar veel geld vraagt. Er zitten echter veel predatoren in 
en om deze boerderij. Ook heeft de provincie toestemming 
gegeven om voor het Collectief 6 tot 8 elektronische 
vangkooien aan te schaffen met de bedoeling kraaien te 
vangen. Verder mogen we de vos bejagen, alles ten bate van 
de weidevogels."  
 
Collectief Midden Groningen 
"Ik maakte me in het begin best zorgen om de gang van zaken 
binnen het Collectief. Maar nu is de ontwikkeling goed, er is in 
2 jaar enorm veel verbeterd. De aantallen plas dras en 
kruidenrijke weilanden die er nu zijn hebben bijgedragen tot 
een beter leefgebied voor de weidevogels. De bedoeling is om 
nog meer plas dras aan te leggen. Ook de monitoring is beter 
op orde."  

-Henk van der Molen 
 

  
(Jan verkleed voor Dickens Day) 

Foto: Wim Hartman (Jan op zelfgemaakt vlotje) 



Investeren in onze akkervogelgebieden en 
weidevogelgebieden 
 
Eind oktober 2019 was het dan eindelijk officieel: de 
subsidieaanvraag voor Niet-Productieve Investeringen is 
door het RVO gedeeltelijk goedgekeurd! Met deze 
subsidie kunnen we onze akkervogelgebieden en 
weidevogelgebieden een flinke boost geven. 
 

Allereerst hebben we, direct na het indienen van de 
aanvraag eind januari 2019, plasdras pompen 
aangeschaft, zodat alle plasdrassen vóór het 
weidevogelseizoen voorzien waren van een pomp met 
zonnepaneel. In Holwierde zijn twee nieuwe plasdrassen 
en een natuurvriendelijke oever aangelegd. Ook het 
klaarmaken van de grond voor de inzaai van in totaal  
6 ha kruidenrijke weide in Holwierde en Oling is 
inmiddels gedeeltelijk uitgevoerd.  
 

Voor de akkervogelgebieden zijn struweelplanten 
aangeschaft, die nu bij Hoveniersbedrijf Niek Stiekema 
worden opgekweekt tot goed doorwortelde struiken. 
Begin volgend jaar zal het struweel in het Hogeland 
worden gepoot ter versterking van de 
wintervoedselvelden. Deze struiken trekken in de zomer 
insecten aan en in het najaar en de winter vormen de 
bessen een welkome aanvulling op het dieet van de 
akkervogels. Ook bieden de struiken bescherming voor 
akkervogelsoorten die op de wintervoedselvelden 
afkomen. 
 

We kunnen met de POP3-subsidie ook een drone 
aanschaffen. Deze drone gaan we inzetten in de 
weidevogelmonitoring en ook voor het monitoren van 
de vogelakkers in het akkervogelbeheer. We hebben een 
tweetal drone-leveranciers uitgenodigd voor een 
demonstratie, waarbij we vooral letten op het 
gebruikersgemak en een goede koppeling met ons 
monitorsysteem. Als alles volgens de planning verloopt,  
kunnen we de drone al in het komende seizoen 
gebruiken voor de monitoring van weidevogels. 
 

 
Met de 100 nestkappen, die we inmiddels met de POP3-
subsidie hebben aangeschaft, zullen we niet meer 
misgrijpen als we nesten willen beschermen bij 
werkzaamheden in percelen waar zich nesten bevinden. 
 

Wandelaars met loslopende honden kunnen de rust in 
onze weidevogelgebieden en akkervogelgebieden 
behoorlijk verstoren. Met de POP3-subsidie kunnen we 
25 informatieborden ontwerpen en bestellen waarmee 
wandelaars met loslopende honden worden gewezen op 
het gevaar van loslopende honden voor de vogels in het 
gebied.   
 

Er is ook een deel niet goedgekeurd in de aanvraag: we 
krijgen geen subsidie voor de aanschaf van akoestische 
wildredders. Het voordeel van akoestische wildredders 
boven mechanische wildredders is, dat de weidevogels 
en ander wild al over grote afstand (tot 25 meter) 
worden gewaarschuwd. Helaas hebben we de 
beoordelingscommissie niet voldoende kunnen 
overtuigen van de effectiviteit van deze investering. 
 

Ook hadden we met bijna alle landelijke collectieven 
gezamenlijk subsidie aangevraagd voor de landelijke 
ontwikkeling van software en dataverwerking voor de 
drone. Het bleek bij de beschikking, dat de subsidie voor 
Niet-Productieve Investeringen hier helaas niet voor was 
bedoeld. 

 
- Ria Boven 
 
 
 

 

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

Cursus voor vrijwilligers 
 

Onder de vrijwilligers is er een grote vraag naar verschillende cursussen om de kennis van vogels, planten en natuurbeheer te 
vergroten. Daar wilden wij als collectief gehoor aan geven. Er is een commissie opgericht om precies in kaart te brengen waar 
behoefte aan is en hoe we dit zouden kunnen invullen. Hieruit zijn een drietal cursussen gekomen, namelijk: vogelherkenning, 
planten en bodem, agrarisch natuurbeheer.  
 

Wij zullen het jaar beginnen met de cursus vogelherkenning. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers informatie over 
verschillende gedragingen van vogels en de geluiden die zij maken en hoe je deze kunt interpreteren. Het doel van de cursus is 
het herkennen van vogels, het juist interpreteren van gedrag en geluid om daarmee de registratie in de applicatie goed vast te 
leggen. 
Bij de plantencursus komt de relatie tussen planten en vogels aan bod en welke planten doen het goed of juist niet goed op welke 
bodem. Het doel is het herkennen van planten in bijvoorbeeld kruidenrijke stroken en in kruidenrijk grasland, kennis vergaren 
over de relatie tussen planten en vogels en kennis vergaren over zaaizaadmengsels.  
Tijdens de cursus agrarisch natuurbeheer passeren de belangrijkste beheerpakketten de revue en wat zij beogen en wat het 
opleverde in de voorbije 3 jaren. Ook is er speciale aandacht voor beheer bij kiekendieven en aandacht voor de rol van de 
vrijwilligers van partners (boeren, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, kenniscentrum akkervogels) daarin.   
Naast deze cursussen zal er ook een vogelexcursie worden georganiseerd.     
 



Ook CMG vliegt in 2020 met een drone.. 
 

Dankzij de toekenning van de subsidie voor de drone in 
de NPI aanvraag kan het Collectief Midden Groningen 
het weidevogelseizoen 2020 starten met een drone. 
Over het vliegen met een drone zijn de meningen 
verdeeld en daar waar de één zit te springen om dit 
stukje techniek in werking te zien kijkt een ander met 
een sceptisch oog naar deze ontwikkeling. 
 

Hoe werkt de monitoring met een drone?  
Onder de drone hangen twee camera’s, een warmte 
camera en een gewone camera. Het opzoeken van de 
nesten gebeurt vooral met de warmte camera, die 
verschillen in warmte detecteert in het perceel. Deze 
verschillen zijn het beste meetbaar vóór zonsopgang. 
Een stuk landbouwplastic of een molshoop warmt 
namelijk al heel snel op in de zon, waardoor je veel valse 
hotspots (punten die warmer zijn dan de omgeving) 
krijgt. De dronepiloot tekent voor aanvang op een tablet 
een vliegpad uit die de 
drone zal vliegen. In dit 
vliegpad zal de drone 
verschillende hotspots 
herkennen. De dronepiloot 
kan deze hotspots 
aanmerken als nest (en 
daarbij aangeven van 
welke vogel dit nest is) of 
iets anders bijvoorbeeld 
een haas. Dit kan mede 
dankzij de gewone camera die onder de drone hangt. 
Deze gegevens worden doorgestuurd naar de computer, 
waardoor de boer direct op de hoogte gesteld kan 
worden van aanwezige nesten met bijbehorende locatie.  
 
Wat zijn de voordelen van het monitoren met een 
drone? 
De grootste voordelen van het vliegen met een drone 
zijn dat een drone geen geursporen achterlaat in het 
veld en weinig tot geen verstoring geeft bij de 
broedende vogels. Een ander groot voordeel is dat de 
drone met grote precisie nesten kan opsporen, zelfs 
nesten die niet met het blote oog gezien kunnen 
worden. Een drone kan ook de exacte coördinaten 
vaststellen van de nesten (die GPS-coördinaten kunnen 
dan weer gebruikt worden in landbouwvoertuigen). 
Zitten er ook nadelen aan het monitoren met een 
drone? 
Daar waar in de verschillende weidevogelgebieden 
tientallen vrijwilligers tegelijk kunnen monitoren, kan de 
drone maar op één plek worden ingezet. Daarbij is de 
drone afhankelijk van de weersomstandigheden en ben 
je als dronepiloot afhankelijk van de beperkte tijd (voor 
zonsopgang) waarin je kunt vliegen. 
 
Hoe gaat het CMG de drone inzetten? 
De vrijwilligers zetten zich elk broedseizoen (en ook 
daarbuiten) in om de vogels in ons gebied in kaart te 

brengen. Dit gebeurt met veel passie en mooie 
resultaten. De drone zal dan ook ingezet worden op 
plekken waar het monitoren door vrijwilligers lastig is of 
ter ondersteuning. Het vliegen met een drone is een 
specialisme waarbij men al doende leert. Zo zal de inzet 
van de drone elk jaar efficiënter en effectiever worden, 
mede door de doorontwikkelingen in de techniek. 
 

Collectief zoekt dronepiloten! 
Wij zoeken gedreven dronepiloten. Waar de één een 
passie heeft voor vogels, valt de ander voor een 
vliegende drone. Of voor beide. Als dronepiloot 
verzamel je met de dronevluchten data om het beheer 
op de grond bij te sturen. Jouw dronevluchten zorgen 
voor een minimum aan verstoring en geursporen en dus 
meer overlevingskans voor kuikens. Loop je warm bij de 
idee dat je kuikens of reekalveren redt, omdat jij ze weet 
te lokaliseren met de drone, dan zoeken wij jou!  
 

Wat bieden wij 
Het Collectief Midden Groningen bied jou: 

• Een inspirerende omgeving waarin je 
samenwerkt met andere vrijwilligers die jouw 
passie voor techniek en drones delen.  

• De mogelijkheid om actief bij te dragen aan het 
bevorderen van de populatie boerenlandvogels 
en de biodiversiteit.  

• Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per 
kilometer.  

• Deelname aan het jaarprogramma met 
activiteiten voor vrijwilligers. 

• Mocht je nog niet beschikken over de vereiste 
kennis en vaardigheid voor het besturen van 
drones, dan bieden wij een passende training 
aan.  

 
Heeft deze tekst jouw interesse gewekt?  

Stuur dan jouw CV met motivatiebrief  
vóór 31 januari 2020 naar 

anlb@collectiefmiddengroningen.nl 
 

 

Foto: Koos Koop (vliegpad) 

 



 
Ruim een jaar is het project Hoe?Zo!  
aan de gang. Wat valt er over te 
melden? 
 

In het eerste half jaar is een 
gebiedsplan gemaakt over het 
akkerbouwgebied rond Uithuizen: De 
opstrekkende heerden boven 
Uithuizen en de meer grillige percelen 
rond de maren verder van de kust af. 
Maar gemeen heeft het gebied dat het 
de beste grond is voor het telen van 
pootgoed. En dat doen de akkerbouwers daar ook; deze 
grond is de bakermat voor het pootgoed over de hele 
wereld. HOE zou je in dit gebied dan meer kunnen 
‘vergroenen’? Dat is de richting van het nieuwe beleid 
van het GLB. Vergroening op het gebied van bodem, 
water, klimaat, natuur en landschap.  
 

In de tweede helft van 2019 zijn 22 akkerbouwers uit dit 
gebied in gesprek geweest over een aantal maatregelen 
die uit de gesprekken met gebiedspartijen (waaronder 
een boerendenktank) waren voortgekomen: voor bodem 
een Groene Braak (groenbemestermix ter vervanging 
van hoofdgewas), voor water en biodiversiteit een 
bloem/kruidenrijke akkerrand en een gras/kruidenrand 
welke wel bereden mag worden. En gefaseerd 
slootbeheer en een dun gezaaid graanveld voor de riet- 
en akkervogels. Een vijftal maatregelen. Tijdens de 
intensieve oogstperiode werden de bezoeken afgelegd 
en werd er gesproken over overwegingen en keuzes van 
de ondernemers over hun bouwplan voor 2020 en de 
vergroeningsmaatregelen die zij hier in willen 
integreren. 
 
 
 
 

 
Eind december werd dit proces afgerond. 
Duidelijk is dat veel boeren de maatregel 
Groene Braak wel willen toepassen. Het 
gefaseerd slootbeheer was niet populair. 
Veel boeren gaven aan dat zij dat nu al wel 
doen, maar het zelf in de hand willen 
houden. Het randenbeheer, zowel de 
bloemrijke randen als de grasranden, maakt 
een mooie start en zal zich door kennis en 
kunde uitrollen. De maatregelen worden in 
2020 gedeeltelijk uitgevoerd. De contracten 
hiervoor tussen boer en Collectief en de 

keuzes voor passende mengsels worden in het begin van 
dit kwartaal gemaakt.  
 

ZO! vormen deze ervaringen en bevinden, samen met de 
resultaten van andere pilots zoals Akkerbelt, de basis 
voor een advies aan de minister van LNV over effectieve 
vergroening, eenvoudig en geregionaliseerd, passend in 
het nieuwe GLB-stelsel.  
 
We wensen iedereen een nieuw mooi groenseizoen! 
 

Janny Kooistra, 
Projectmedewerker Hoe?Zo! 

 
 

 
 

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

 
Namens alle medewerkers van het CMG 

een voorspoedig 2020 gewenst! 



Hoe kijkt het Collectief Midden Groningen 
naar de stikstofmaatregelen? 
 

Er is gevraagd waarom het Collectief Midden Groningen 
zich niet uitspreekt over de stikstofproblemen en hoe 
het Collectief hierover denkt. Als Collectief Midden 
Groningen hebben wij besloten om ons aan te sluiten bij 
het standpunt van onze overkoepelende organisatie 
BoerenNatuur. Op de website van BoerenNatuur staat 
onder andere een artikel van Alex Datema waarin hij de 
stikstofproblematiek beschrijft. Hij geeft aan dat hij twee 
manieren ziet om de stikstofuitstoot als sector te 
verkleinen. 
 

“Wat kan je op je bedrijf doen? 
Op korte termijn is het al mogelijk om op je eigen bedrijf 
stikstof terug te brengen. Door het zgn voerspoor te 
veranderen en het terugdringen van kunstmest gebruik. 
Voer en kunstmest zijn verreweg de grootste aanvoer 
posten als het gaat om stikstof op een bedrijf. Als we 
hier op kunnen bezuinigen, levert dat altijd winst op. Dit 
weten we overigens al jaren en toch lukt het niet om op 
dit terrein grote stappen te zetten. Dat komt volgens mij 
omdat we nog veel te veel denken en doen volgens het 
adagium dat productie verhoging moet om je bedrijf 
veilig te stellen voor de toekomst. Dit op basis van de 
economische wetmatigheid dat meer opbrengst altijd 
beter is. Bij het bedrijf van de toekomst kijk je verder 
dan naar de kosten om meer opbrengst te produceren. 
Je kijkt ook naar de effecten die meer opbrengst heeft 
op je omgeving, het landschap en op de biodiversiteit. 
We zijn op zoek naar een nieuwe optimale productie 
waarbij niet alleen de economische getallen 
meegerekend worden, maar ook de impact op natuur, 
landschap en klimaat. Een nieuw na te streven optimum 
dus, in de melkveehouderij is er zelfs al een tool 
ontwikkeld om dat allemaal in kaart te brengen: de 
Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.  
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Met snert en lekkere broodjes van de plaatselijke bakker 
heeft Bauke alweer een groep vrijwilligers in Slochteren 
weten te paaien voor een volgende ronde  

Alle melkveehouders kunnen daarmee al aan de slag om 
vanuit een integrale benadering hun stikstof uitstoot te 
beperken. Momenteel wordt voor de akkerbouw een 
gelijksoortige biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. 
Wat moet je met je gebied doen? 
Daarnaast zullen we per Natura2000 gebied moeten 
bekijken wat de mogelijkheden zijn om de stikstof 
belasting van dit specifieke gebied te verlagen. Dat kan 
het beste met een integrale gebiedsgerichte aanpak. 
Integraal, omdat we bij deze aanpak ook moeten kijken 
naar andere opgaven in die gebieden voor water, 
biodiversiteit en klimaat. Het is verder belangrijk dat alle 
partijen die een rol spelen mbt deze thema’s betrokken 
worden in het gebiedsproces. En ja, dit is een grote 
opgave die veel vraagt van alle betrokkenen, die 
daarnaast ook nog gefaciliteerd moet worden met het 
juiste instrumentarium. Eigenlijk ga je in zo’n proces een 
nieuwe kaart tekenen van je eigen woon en 
werkomgeving, een kaart die toekomst perspectief biedt 
aan alle betrokkenen. Aan de voorkant van dat proces 
kan je niet al een uitkomst vastleggen, zoals de regering 
nu wel doet door te stellen dat er veehouderij bedrijven 
opgekocht moeten worden. Het doel is de stikstof 
uitstoot verminderen. Dat kan ook door op een andere 
manier te gaan boeren waardoor je op die manier 
misschien wel ruimte creëert voor meer bedrijven. 
 
Het allerbelangrijkste is dat we toekomst perspectief 
moeten kunnen bieden aan die boeren van de toekomst 
en dat lukt alleen als we onze verantwoordelijkheid  
nemen om dit probleem aan te pakken. Als we dat nu 
eens gaan doen met dezelfde eensgezindheid die we op 
1 oktober aan heel Nederland hebben laten zien, al was 
het maar uit een wel begrepen eigen belang, dan kan dat 
zomaar wel eens lukken.” (Blog Alex Datema: Stikstof, en 
nu?- 9 oktober 2019, www.boerennatuur.nl) 

 
 
 

wintertellingen. De vrijwilligers lieten zich graag paaien 
voor deze start met de akkervogels. We bekeken ook 
nog een paar winterveldjes. Leuk om weer ervaringen 
met elkaar te delen! Er was wel de behoefte om wat 
meer te weten over de gewassen op de akkers. 

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

0624829189 (Joop of Isabel) 
 

Bezoek ons op: 
www.collectiefmiddengroningen.nl 

 
Wilt u niet langer onze kwartaalbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden via 

anlb@collectiefmiddengroningen.nl 
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                 Nieuwjaarsreceptie 

                  Op 22 januari 2020 is de Nieuwjaarsreceptie.  
                  Vrijwilligers, beheerders en andere genodigden 
                  zijn van harte welkom voor een hapje en een  
                  drankje in Het Geweide Hof te Garmerwolde. 
 

   
Ruige mest uitrijden 
Dit kan in de weidevogelgebieden weer 
tussen 1 februari en 31 maart of na de  
rustperiode op juniland en kruidenrijk  
grasland. Meldt het uitrijden binnen één 
week door middel van het meldingsformulier 
bij de Coördinator Natuurbeheer. 
 

                    Startvogelbijeenkomsten 
                    Vanaf februari zullen er weer een tweetal  
                    startvogelbijeenkomsten zijn voor onze  
                    weidevogelvrijwilligers; voor Oling/Hoeksmeer/ 
                    Holwierde in Eetcafé de Boerderij te  
                    Oosterwijtwerd op 26 februari en voor  
                    Crangeweer in de Heemen op 14 maart.                                

 
Zaaizaadlevering 
Medio maart zal de zaaizaadlevering plaatsvinden. 

 

 

 
                        Algemene ledenvergadering                     
                        Alle leden zijn van harte welkom op  
                        de ALV op 18 maart om 20.00 uur in Hotel  
                        Ekamper te Roodeschool. 
 
 
Voorjaarsbijeenkomst akkervogelvrijwilligers: zaterdag 4 april 2020  
Heemtuin te Muntendam; aanvang 10:00 uur tot circa 14:00 uur 
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