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Nederland blijft thuis, maar het 
beschermen van boerenlandvogels 
gaat door! 
 
Het weidevogelseizoen 2020 is begonnen en de eerste 
succesvolle Startbijeenkomst werd gehouden in Krewerd. Op 
deze bijeenkomst werd uitgebreid verteld over het nieuwe 
beheer waarmee de weidevogelgebieden waren uitgebreid en 
de drone, die de vrijwilligers van het CMG zal ondersteunen bij 
het monitoren. Helaas kon de tweede Startbijeenkomst niet 
plaatsvinden en ook de ALV werd uitgesteld. Nederland was en 
is nog steeds in de ban van het Coronavirus (COVID-19). 
 
De uitbraak van Corona heeft gevolgen voor iedereen, ook voor 
de agrarische sector. Men zou kunnen stellen dat de boer een 
vitale functie heeft tijdens deze crisis. Want als het graan niet 
gezaaid wordt of de aardappels niet gepoot, dan hebben we 
over een aantal maanden meer problemen dan het tekort aan 
wc-papier dat enkelen nu denken te hebben. Gelukkig kunnen 
de meeste boeren vanuit ‘huis’ werken en is het houden van 
afstand op een boerenerf geen probleem.  
 

 
DAW project ‘Schoon erf, schoon water’ 
 

In het najaar van 2019 zijn er door LTO en de ANV’s 
verschillende informatieavonden georganiseerd voor het 
project ‘Schoon erf, schoon water’.  
 

Voldoende schoon oppervlaktewater is ook voor 
melkveehouders, akkerbouwers en loonwerkers in 
Groningen van belang. Vanuit het Activiteitenbesluit 
Milieubeheer is erfafspoeling verboden. Dit betekent 
dat men geen met gewasbeschermingsmiddelen en 
mineralen vervuild hemelwater mag lozen op 
oppervlaktewater. Het is een uitdaging om de 
wet- en regelgeving te vertalen naar het eigen 
erf. En met maatregelen de goedkeuring 
krijgen van het waterschap. 
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In de agrarische sector vallen helaas ook rake klappen. Door het 
sluiten van de grenzen zijn er veel ondernemers die hun 
producten nu niet of nauwelijks kunnen verkopen of moeten 
verkopen onder kostprijs. ‘Als ik ziek word, wie melkt mijn 
koeien?’ of ‘Kan ik nog wel voldoende personeel krijgen?’. Dit 
zijn enkele van de vele zorgen die er op dit moment zijn. Het is 
een tijd waarin we elkaar moeten ondersteunen en helpen 
waar het kan. De komende weken en misschien wel maanden 
zullen er veel onzekerheden zijn, maar één ding is wel zeker. De 
weidevogels zijn terug in Nederland. 
 
De natuur gaat ondanks Corona gewoon door en het is volop 
lente. Gelukkig kunnen de belangrijkste taken van het 
Collectief, de vrijwilligers en de beheerders gewoon plaats 
blijven vinden. Zo zijn alle voorbereiding getroffen voor de plas 
drassen en de andere beheerpakketten en is het zaaizaad 
uitgedeeld voor de wintervoedselvelden en de vogelakkers. De 
monitoring en de schouw zullen gewoon plaatsvinden en ook 
de NVWA zal de komende tijd blijven controleren. Kortom we 
zullen ons ook dit jaar, misschien met hier en daar een kleine 
verandering in de manier van werken, gezamenlijk inzetten 
voor het broedsucces van de akker- en weidevogels. 
 
 
Het project “Schoon Erf, Schoon Water Noorderzijlvest 
Groningen” biedt de kans om deze uitdaging aan te gaan. 
Deelnemers krijgen (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen 
met u op zoek gaan naar de juiste maatregelen op het erf om 
erfafspoeling te voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel 
gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgen deelnemers een 
(kleine) bijdrage in de kosten. Tot een maximum van 2500 euro. 

Ook weten deelnemers zeker dat ze na het treffen van 
maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving. Een 

unieke kans om er voor te zorgen dat alles op het eigen 
erf op orde is met betrekking tot erfafspoeling. 
 

Wilt u meer over dit project weten, of wilt u 
hieraan deelnemen?  
 
Kijk dan op de website schoonerfschoonwater.nl 

      Kwartaalbrief 
      Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden-Groningen 

Foto: Wim Hartman 

https://schoonerfschoonwater.nl/


Portret van de familie Hartjes 
Wilfred vertelt dat zijn vader in 1977 is begonnen met een 
gemengd bedrijf met zeugen en koeien in het plaatsje Drempt 
in de Achterhoek. “In 1998 zijn we verplaatst naar een 
melkveebedrijf in Harkstede bij café De IJzeren Klap in Lageland 
en in 2002 zijn we uitgeplaatst vanwege de komst van Meerstad. 
Na de bouw zijn we in 2003 hier op Garreweer, vlak bij 
Appingedam, opnieuw begonnen. Het land ligt rondom de 
boerderij, we melken 94 koeien en hebben nog wat jongvee. De 
productie ligt momenteel op 10.000 kg/koe, in 2002 was het 
nog 7500 kg. Toen 3 maanden na de afschaffing van het 
melkquotum (2015) de fosfaatrechten kwamen moesten we 14 
koeien wegdoen vanwege een ongunstige peildatum. Door een 
nieuwe toewijzing van RVO in 2017 zitten we nu weer op 94 
stuks vee.”   

Land onder water 
“In 2005 hebben we ons aangesloten bij het agrarisch natuur 
beheer van Meervogel, nu Collectief Midden Groningen. We 
hebben momenteel 10 hectare nestbescherming en 2,5 hectare 
1 juni land. In 2012 hebben we onze eerste plas dras van 1,1 
hectare aangelegd en dit jaar is er nog eentje bij gekomen van 
0,3 hectare.” In een plas dras moet van de overheid van 15 
februari tot 15 juni 60% onder water staan. Lisa vult aan: “het 
land wordt wel vernield als het zolang onder water staat, je 
kunt er daarna vrijwel niks meer mee maar je doet het voor de 
vogels.”  

Huiszwaluw 
“In totaal is er nu bijna 5 hectare kruidenrijk grasland. Waar we 
van balen is dat op het land dat in 2018 is ingezaaid bijna geen 
grutto’s meer voorkomen terwijl er voor die tijd 7 nesten 
werden geteld. Van de kruiden was door de droogte bijna niks 
opgekomen. Daarna is er in 2019 geploegd en ingezaaid plus 
dat er nog extra hectares zijn bijgekomen. Dit lijkt nu wel goed 
opgekomen en is de 
hoop dat de grutto’s 
het gebied weer gaan 
gebruiken. De 
huiszwaluw deed het 
fantastisch, afgelopen 
jaar hadden we rond 
het huis wel 79 
nesten. Het begon al 
in 2009 met nu dit 
resultaat. Van de 
boerenzwaluw telden 
we dit jaar meer dan 
20 nesten.” 

De Vos  
“Bij de pomp, die de tweede plas dras moet vullen, zijn 
stroomdraden geplaatst om de vos te weren. We zullen hem 
nooit helemaal kunnen tegenhouden, het is meer om het dier 
een beetje te plagen zodat er geen McGrutto ontstaat. Vossen 
hoeven voor mij niet uitgeroeid te worden. In samenwerking 
met Frank de Jong gaan we dit jaar over een lengte van 2 
kilometer meer draden spannen in de hoop predatoren af te 
schrikken. Honden hebben we liever niet op ons land. Als een 
hond de nageboorte van een koe opeet kan die ziekten 
verspreiden (neospora) en de koe ziek maken. We zijn beide 
positief over het beheer en de samenwerking met het Collectief. 
Zij zijn voor ons ook een buffer met de NVWA die 
steekproefsgewijs controles doet over het waterniveau in de 
plas dras. Die van 2012 werd in 2014 afgekeurd omdat het 
wateroppervlak 0,55 hectare bedroeg en het moest 0,6 zijn, dat 
was niet leuk. Er was in 2019 ook nog onenigheid met een 

buurtbewoner over het geluid van de tractor die naast de pomp 
moest worden ingezet om het water weer op niveau te krijgen.” 

De landbouw 
 “Ons bedrijf zou meer land moeten hebben om extensiever te 
worden. Voor 94 koeien heb je met 43½ hectare te weinig land, 
we moeten daarom ook voer aankopen en mest afvoeren. Onze 
stalruimte is goed aangepast voor het aantal dieren. Maar 
minder koeien kan bedrijfseconomisch niet en we willen ook 
niet groeien. Een hogere melkprijs zou uitkomst bieden, die was 
30 jaar geleden hoger dan nu,” vertelt Wilfred. “De marges 
liggen bij de supermarkten en die hebben in januari 2019 de 
BTW van 6 naar 9% moeten verhogen. Wat ik graag zou willen 
dat de opbouw van de melkprijs goed inzichtelijk gemaakt 
wordt, zodat iedereen kan zien wat er naar de boer gaat. Wij 
voelen ons als boer te weinig gewaardeerd en nogal 
geschoffeerd. Alles omtrent de problemen rond stikstof en 
fosfaat wordt bij de landbouw neergelegd. Terwijl de landbouw 
in Nederland de laagste CO2 uitstoot heeft per kilo product 
vergeleken met de rest van de wereld! De landbouw uit 
Nederland weghalen verhoogt alleen maar de wereldwijde 
milieu-impact.” Volgens Lisa moeten de bestuurders en de 
politiek zich veel meer op de wetenschap baseren. En we 
moeten van het neoliberale beleid af. En dan de mest: “we 
willen dolgraag bovengronds mest uitrijden maar de RVO 
verplicht ons om de mest in de grond te injecteren. Gelukkig 
wordt er vanuit Europa wel gewerkt aan een goedkeuring om 
de eigen mest zo te bewerken dat je het als kunstmest kan gaan 
gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat een boer minder of 
geen kunstmest meer hoeft aan te kopen. Het is een doorn in 
het oog dat je mest moet afvoeren en kunstmest moet 
aankopen. Dat kan beter. Vooral omdat de productie van 
kunstmest erg vervuilend is.”  

Duurzaamheid 
“Duurzaamheid van de landbouw gaat om 
People, Planet, Profit. Bij People gaat het om 
rekening houden met de consument, bij 
Planet gaat het om de planeet, dus natuur en 
omgeving. Met het laatste onderdeel, Profit, 
wordt vaak te weinig rekening gehouden. De 
producten moeten voor een zo goedkoop 
mogelijke prijs in de winkel liggen. Wat 
daarbij vergeten wordt is dat er te weinig 
overblijft voor de producent om aan de 
veranderende eisen van de maatschappij te 
kunnen voldoen. Ook het verschil tussen wat 
de consument betaalt in de winkel en wat de 
producent krijgt is niet in verhouding. Tot 
voor kort waren de boeren allemaal eilandjes 

en niet goed georganiseerd. Dit is het afgelopen jaar wel 
veranderd. Er is nu een landbouwcollectief met 13 
landbouwpartijen bij elkaar. Door de “stikstofcrisis” worden we 
gedwongen om van ons af te bijten, omdat er beleid op ons 
afgevuurd wordt waarbij verkeerde aannames werden gedaan 
over waar de stikstof vandaan komt die neerslaat in 
natuurgebieden. Dit moet eerst goed worden onderzocht met 
feiten in plaats van inschattingen en aannames. Dit is een 
proces van jaren en kun je niet op korte termijn oplossen.” 

Red-Holstein 
Wilfred en Lisa zijn trots op hun Red-Holstein koeien. Aan de 
wand in de woonkamer hangt een foto met 2 prachtige 
roodbonte koeien. Hiervan was 1 koe de prijswinnares in 2009 
van de Groninger Rundvee Show in Bedum waar ieder jaar in 
februari koeien worden beoordeeld op hun uiterlijk.   

Henk van der Molen 

Foto: Wim Hartman (Lisa en Wilfred Hartjes) 



GLB pilot Akkerbelt 
Ruim een jaar geleden zijn we gestart met de uitvoering 
van de pilot “Regionaal maatwerk voor een groenere 
akkerbouw”, oftewel Akkerbelt. 
Er zijn 10 deelnemers, 5 op de klei en 5 op het zand. Die 
deelnemers gaan de verschillende 
bouwplanmaatregelen dit jaar in de praktijk brengen.  
De bouwplanmaatregelen zijn heel divers; eiwithoudend 
gewas, rustjaar met groenbemesters, kruidenrijke 
stroken in combinatie met cultuurgewassen, vogelgraan, 
mest & bokashi en strokenteelt.  
Bij de bouwplanmaatregelen zijn drie zaken van belang;   
- ervaring opdoen met de veldmaatregelen en de 

regionale smaak aanbrengen,  
- de vergroeningsmaatregelen afstemmen op het 

ANLb 
- een eenvoudiger stelsel met op prestatiegerichte 

betalingen ontwerpen. 
 

Puntensysteem 
We doen ook mee met het landelijk ontwikkelde 
puntensysteem. Het is een goed in te vullen systeem 
(voor 2019 op basis van de gecombineerde opgave) en 
het geeft al aardig zicht op of de akkerbouwer met zijn 
wijze van bedrijfsvoering in aanmerking zou komen voor 
de prestatiegerichte betaling uit de ecoregeling. Het 
puntensysteem toont ook alle mogelijkheden binnen de 
ecoregeling. Alle deelnemers van Akkerbelt hebben het 
puntensysteem voor 2019 ingevuld. 
Om het systeem goed te kunnen beoordelen zijn we op 
zoek naar meer data. Bent u akkerbouwer en nog niet 
betrokken bij Hoe?Zo! of Akkerbelt dan kunt u ook 
meedoen. 
Stuur een mail naar : 
mspierings@collectiefmiddengroningen.nl 

 
Het nieuwe GLB moet een grotere bijdrage leveren aan 
de bodem, de biodiversiteit, het klimaat, het landschap 
en het water. De bouwplanmaatregelen welke 
hierboven genoemd worden dragen vooral bij aan het 
verbeteren van de bodem, de bodemstructuur en het 
bodemleven. Veldbonen, akkerranden en strokenteelt 

leveren naar verwachting ook een bijdrage aan de 
biodiversiteit. Dat gaan we meten. 
We hebben 5 sets emmers besteld en willen graag mee 
gaan doen met de BIMAG, Boeren Insectenmeetnet 
Agrarische Gebieden.  
De emmers hebben we al de menskracht nog niet. 
 
Hoe werkt het? 
Komend jaar zal er vanaf 1 april om de week geteld 
worden tot ca 1 november, dus ca 15 tellingen. Dat 
vraagt een behoorlijke inspanning van de deelnemer aan 
de pilot en ook net in de drukste tijd van het jaar. Er is 
een app (alleen Android voorlopig!) in ontwikkeling, die 
het eenvoudiger maakt. Desalniettemin is het sterk aan 
te bevelen, dat er externe hulp (vrijwilligers) is om alles 
in goede banen te leiden.  
 
Relatie Akkerbelt 
- BIMAG lijkt een prima manier om biodiversiteit te 

monitoren 
- Het principe van BIMAG is het plaatsen van 3 

emmers op verschillende locaties: emmer 1 op het 
erf, emmer 2 in een beheereenheid en emmer 3 in 
een referentieperceel.  

Aangezien alle collectieven akkerranden als maatregel 
hebben opgenomen is het interessant om emmer 2 in 
een akkerrand te zetten, zodat er kennis uitgewisseld 
kan worden en een mooie dataset opgebouwd wordt.  
Voor de onderstaande bedrijven zoeken we een 
vrijwilliger. 
 
E.J. Hommes, akkerranden(klei) in Pieterburen 
 
Huizinga-Wieringa VOF, akkerranden in Hellum 
 
G. Stellingwerf, strokenteelt in Schildwolde 
 
J.P. van Tilburg, veldbonen in Hellum 
 
G.J. Duisterwinkel,  rustjaar met groenbemester in 
Vierhuizen 

mailto:mspierings@collectiefmiddengroningen.nl


Reddingsplan Oling 
 

Vlak onder de stad Appingedam, net naast de woonwijk ligt de 
kern van het mooie kleine weidevogelgebied Oling. Hier wordt 
al jaren hard gewerkt aan de bescherming van de weidevogels, 
maar helaas blijven de resultaten achter. Langzaam verdwijnen 
de Grutto’s uit het gebied door verstoring en predatoren.  
 
Dit jaar is het Collectief met de beheerders, vrijwilligers en ook 
andere gebiedspartijen om de tafel gegaan om te kijken wat er 
gedaan kan worden om dit weidevogelgebied weer succesvol 
te laten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investeren in onze akkervogelgebieden en 
weidevogelgebieden (2) 
 
Begin vorig jaar hebben we als collectief een 
subsidieaanvraag ingediend om te kunnen investeren in 
onze akker- en weidevogelgebieden. In de vorige 
kwartaalbrief heb ik geschreven over de activiteiten die 
we met deze subsidie kunnen uitvoeren en in de meeste 
gevallen ook al hebben uitgevoerd. 
 
Wat in de subsidieaanvraag Niet Productieve 
Investeringen (NPI) door RVO was afgekeurd, zijn de 
uitvoeringskosten. Dit zou betekenen, dat de loonkosten 
van medewerkers die zich inzetten om de investeringen 
uitgevoerd te krijgen, voor eigen rekening zouden komen. 
Dit konden we natuurlijk niet laten gebeuren! Samen met 
collectief Groningen West hebben we de provincie 
aangeschreven om hiervoor een oplossing te zoeken. Op 
advies van de provincie hebben we een tegemoetkoming 
in de loonkosten aangevraagd bij het Programma 
Landelijk Gebied. Inmiddels is deze aanvraag 
goedgekeurd, waarvoor hartelijk dank aan de provincie 
Groningen! 
 
 
 

 
 

Er is met de beheerders afgesproken dat er een plas dras bij 
komt om het gebied te versterken. Daarnaast is er een 
afrastering geplaatst, zodat de honden die vlakbij worden 
uitgelaten niet bij de plas kunnen komen en om vossen buiten 
de kwetsbare kern te houden. Langs de paden die door het 
gebied lopem worden borden geplaatst om de mensen (en 
vooral hun honden) op afstand te houden. Ook heeft de WBE 
Bierum zich ingezet om preventief de vossen in het gebied te 
bestrijden. 
 
Wij hopen dit jaar, mede dankzij deze extra inzet, ook in Oling 
weer mooie resultaten te zien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omdat het landelijke budget voor de regeling Niet 
Productieve Investeringen niet helemaal is opgegaan, 
komt er een tweede openstelling. Vorige week heeft het 
Ministerie van LNV laten weten dat de Minister haar 
handtekening heeft gezet onder de verordeningen voor 
de Tweede openstelling Niet Productieve Investeringen. 
We verwachten dat de openstelling op korte termijn voor 
ons beschikbaar zal zijn. 
 
We zijn ons aan het voorbereiden op een gezamenlijke 
aanvraag met ANOG en AND (collectief Drenthe). Van het 
aanleggen van een plasdras en/of natuurvriendelijke 
oever, kruidenrijk grasland en het planten van struweel 
weten we uit ervaring dat het binnen de Niet Productieve 
Investeringen valt. Zodra de regeling is opengesteld 
weten we precies welke activiteiten subsidiabel zijn en 
zullen we bij de boeren in de leefgebieden rondvragen 
welke werkzaamheden in de aanvraag meegenomen 
kunnen worden. De coronacrisis doet wel een beroep op 
onze creativiteit om dit goed te communiceren, maar dat 
gaat vast lukken. 
 

Ria Boven 
 
 
 

 
 



    

Vliegen met de drone in opstartfase 
 

In de nieuwsbrief van januari werd al genoemd dat 
CMG een drone gaat inzetten ter ondersteuning van 
het bestaande beheer. Gekozen is voor een drone 
met de techniek van 4D-Precisienatuurbeheer. Deze 
drone heeft bijzonder gebruikersvriendelijke 
software waardoor de werkzaamheden gemakkelijk 
op te pakken zijn voor bijna iedereen.  
 
Een aantal mensen hebben bij het CMG aangegeven 
interesse te hebben voor deze werkzaamheden die 
moeten plaatsvinden in de vroege uren van de 
ochtend. De insteek was om begin april een 
kennisbijeenkomst en training te houden. Deze 
datum is verplaatst naar zaterdag 18 april. We hopen 
dan een werkwijze gevonden te hebben (rekening 
houdend met de adviezen m.b.t. Corona) om de 
mensen te informeren over het gebruik van de drone, 
de toepassing binnen ons collectief en natuurlijk de 
praktische zaken. Gedeeltelijk zullen we dat online 
doen maar we willen toch ook het veld in met drone 
en vrijwilliger. 
 

 
We hopen in de volgende nieuwsbrief u te kunnen 
vertellen hoe de eerste kennismaking met dit stukje 
nieuwe techniek is gegaan en misschien zijn er dan 
al wel de eerste resultaten uit het veld. U begrijpt 
dat dit een investering is die de nodige tijd en kunde 
vraagt van iedereen. Wordt vervolgd!  
 

Janny Kooistra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiernaast is een afbeelding van de app die gebruikt wordt om 
de drone te besturen. Alles kan vanuit één beeldscherm. 
 

Predatiebeheerplan 
 
Als onderdeel van het weidevogelactieplan heeft het Collectief Midden Groningen (CMG) een predatiebeheerplan geschreven 
voor het deelgebied van het CMG, namelijk Hoeksmeer-Appingedam. Het doel van het predatiebeheerplan is om weer te geven 
wat de predatiedruk is in het gebied en welke predatoren verantwoordelijk zijn voor het verminderde broedsucces. De 
vrijwilligers, beheerders maar ook de jagers in het gebied kunnen allen aangeven dat er predatoren in het gebied zijn en welke dit 
zijn, maar helaas zijn er geen cijfers (waarop analyses kunnen worden gemaakt) van de gepredeerde nesten en kuikens. Wel wordt 
er aangegeven dat nesten zijn ‘verdwenen’ en uit cijfers blijkt dat er ook kuikens verdwenen zijn (maar aan welke predator ken je 
dit toe?). Het CMG streeft naar een monitoring waarbij er niet actief naar nesten wordt gezocht en om zulke data te verkrijgen 
zouden deze nesten keer op keer bezocht moeten worden, waarbij de kans op predatie alleen maar groter wordt. In het 
predatiebeheerplan pleit het CMG dan ook voor het preventief weren van de vier hoofdpredatoren  
(vos, steenmarter, zwarte kraai en wilde kat) uit de kwetsbare weidevogelgebieden. Hierbij zou er een                     
mogelijkheid moeten zijn om gebruik te maken van lichtbakken (voor vossen) en vangkooien. 
Daarnaast zal er de komende tijd worden gewerkt om het gebied minder toegankelijk te  
maken voor deze predatoren, bijvoorbeeld door middel van afrastering, waterbarrières en  
onderwaterdammen (zie artikel verderop in de kwartaalbrief). Het collectief hoopt zo bij  
te kunnen dragen aan het broedsucces van de weidevogels. 
 
Isabel Weinbeck  



Beweiding van het weidevogelgebied 
 

Het ontwikkelen van een ideaal kruidenrijk gras is een 
proces dat jarenlang kan duren. De grond waarop de 
meeste kruidenrijke percelen worden aangelegd is vaak 
erg voedingsrijk waardoor het kruidenrijke gras in de 
broedperiode erg snel groeit. Dit hoge en dichte gras is 
vervolgens ongeschikt voor de jonge kuikens. Dit laatste 
is natuurlijk zonde, we leggen deze percelen juist aan voor 
de jonge kuikens om in te foerageren.  
 
Een oplossing kan zijn om de kruidenrijjke percelen (of 
enkele daarvan) extensief te laten beweiden. Dit zorgt 
ervoor dat het kruidenrijke gras weer mooi open wordt 
en de kuikens er goed doorheen kunnen lopen. Een 
gevaar hierbij zou kunnen zijn dat het gras te kort wordt 
of dat de nesten vertrapt zullen worden door de grazers. 
 
Freek Mandema, een vrijwilliger van het CMG, heeft een 
afstudeeronderzoek gedaan naar het laten begrazen van 
broedgebieden. Hij heeft ons enkele adviezen gegeven 
waar wij op kunnen letten bij het laten begrazen van deze 
percelen. Zo geeft hij aan dat wij het beste koeien in 
kunnen zetten en geen paarden, of schapen, deze laatste 
vreten het gras te kort terwijl een koe hier en daar een 
pluk laat staan (wat ideaal is voor de jonge kuikens om in 
te kunnen verstoppen). 
 

Onderwaterdammen 
 

In Polder Bloemendaal (Zuid-Holland) wordt ingezet op 
onderderwaterdammen. Daar waar normaal dammen 
liggen tussen de sloten, gaat de onderwaterdam (de 
naam zegt het al) onder het water door. Met 
landbouwvoertuigen zijn deze onderwaterdammen goed 
begaanbaar, waardoor de percelen gewoon bereikt 
kunnen worden. Dankzij deze dammen is er voor 
ongenode gasten, zoals katten, wezels en bunzings geen 
oversteekmogelijkheid meer. Dit komt omdat het, door 
de onderwaterdammen, voor deze predatoren lijkt of het 
perceel is afgesloten door water. 
 

Nieuwjaarsborrel 2020 
 

Op woensdag 22 januari was er in ‘Het Geweide Hof’ in 
Garmerwolde een nieuwjaarsborrel voor alle leden, 
vrijwilligers en andere genodigden. De zaal was ook dit 
jaar weer goed gevuld en de sfeer was goed. 
 

Naast het voordeel van het kort kunnen houden van het 
kruidenrijke gras trekken de koeienvlaaien veel insecten, 
die vervolgens een makkelijke prooi zijn voor de jonge 
kuikens. Ook kan de aanwezigheid van grote grazers de 
predatoren afschrikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk is dat de inzet van deze koeien op zeer 
extensieve schaal plaats vindt. Te veel koeien zouden er 
voor kunnen zorgen dat het gras te kort wordt of dat er 
nesten vertrapt worden. Het vertrappen van de nesten zal 
niet snel gebeuren, omdat de vogel haar nest fel zal 
beschermen, waardoor de koe zal kiezen om op een 
ander stuk verder te grazen. Omdat er veel voordelen aan 
lijken te zitten, zal er dit jaar op enkele percelen ingezet 
worden op extensieve beweiding. Bij positieve resultaten 
zal er mogelijk in de toekomst vaker ingezet worden op 
extensieve beweiding. 
 
Een ander voordeel van een onderwaterdam is een 
betere doorstroom van water. Het water kan zich 
namelijk makkelijker verplaatsen over de dam dan door 
een nauwe duiker (die daarbij ook meer onderhoud vergt).  
Het CMG is de mogelijkheden aan het onderzoeken van 
het aanleggen van onderwaterdammen in haar gebied. 
Heeft u een perceel (waarop zich weidevogels bevinden) 
waarbij de aanleg van een onderwaterdam kan zorgen 
voor een afsluiting van het perceel en heeft u interesse? 
Neemt u dan contact met ons op. 
info@collectiefmiddengroningen.nl 
 
 

Na een woord van onze voorzitter Wouter Schep, 
presenteerde Joop van Duijnhoven de cijfers van 2019 en 
vertelde Janny Kooistra over de ontwikkelingen van het 
nieuwe GLB. Na de presentaties was er een gelegenheid 
om met elkaar te spreken onder het genot van een 
drankje en de beroemde gehaktballen van Vera van 
Zanten. Foto: Wim Hartman 

 Foto: Wim Hartman (Voorzitter Wouter Schep) 



AGENDA Q2 
 

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 
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Alle activiteiten die gepland stonden voor de komende maanden worden voorlopig opgeschort, geannuleerd of op  
een andere manier aangeboden in verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus. Wij hopen dat u hier  
begrip voor heeft. 
 
In april en mei stonden enkele vogelcursussen op de jaarkalender, onder andere herkenning en gedrag van weide- en  
akkervogels. Er wordt hard aan gewerkt om deze cursussen te digitaliseren, zodat de geïnteresseerden hier toch aan  
kunnen deelnemen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. Ook de midzomerbijeenkomst zal, mits er voldoende  
animo voor is, online plaats vinden.  
 
U zult van ons de komende tijd e-mails ontvangen over deze geplande activiteiten, waarin wij u op de hoogte houden 

van de ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de reeds vervallen activiteiten, zoals de ALV.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Wim Hartman 

Foto: Wim Hartman 
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