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COLLECTIEF GRONINGEN WEST

Actief, dat is het woord waarmee ik het afgelopen

Maar 2020 bracht ook veel goede dingen. Zo hebben we

Zorgen voor meer biodiversiteit in een aantrek-

Hoe we dat doen? Door steeds weer mogelijkheden

jaar zou willen omschrijven. Actief in professio-

in samenwerking met Het Groninger Landschap en de

kelijk agrarisch landschap. Dat is de kern van de

te creëren voor onze leden. Voorop staat daarin

nalisering, in groei en in een toenemend aantal

provincie Groningen een uitgebreid predatieonderzoek

werkzaamheden van Collectief Groningen West.

natuurlijk dat we het agrarisch natuurbeheer in ons

samenwerkingen. Maar ook actief in het omgaan

kunnen laten uitvoeren in het kader van het weidevogel-

Daarbij gaan we voor een gezonde bodem, schoon

werkgebied organiseren. We zorgen er voor dat het

met de veranderde situatie met het oog op de

beheer. Daarnaast hebben we er al meer dan 50 kilo-

water en ruimte voor de weidevogel.

beheer op de juiste plek en op de juiste manier wordt

coronamaatregelen en het vinden van alternatie-

meter aan houtsingels bij gekregen, wat het totaal nu

ven om onze projecten uit te kunnen voeren en

brengt op 375 kilometer singels. Een geweldige oppepper

Van De Wilp tot Rottum en van Visvliet tot Noordla-

mogelijk om aan agrarisch natuurbeheer te doen.

onze deelnemers zo veel mogelijk bij te staan.

voor de biodiversiteit en een mooie aanwinst voor ons

ren. Van uitgestrekte weidelandschappen op de klei

Daarom willen we ook deze leden de kans bieden

fraaie coulissenlandschap.

tot het knusse en besloten coulissenlandschap van

om praktisch aan de slag te kunnen met duurzame

het Zuidelijk Westerkwartier. Ons boerenland

landbouw en biodiversiteit. We kiezen daarom steeds
vaker voor projecten die dit mogelijk maken.

Want het afgelopen jaar was het jaar van COVID-19,

uitgevoerd. Het is echter niet voor al onze leden

dat een kleine domper op onze werkzaamheden

En niet te vergeten: we komen steeds meer in de kijker

is verrassend natuurlijk. En dat willen we graag zo

heeft gezet. We hadden niet het nauwe en gezellige

bij verschillende overheden zoals gemeenten, provincie

houden en - waar dat kan - verbeteren. Collectief

contact met onze leden dat we altijd voor ogen

en waterschap die ons vragen voor deelname aan

Groningen West geeft dan ook inhoud aan de groene

hebben en verschillende projecten zijn niet of op een

projecten, zowel in praktische samenwerking als in

kant van de landbouw en staat voor de ontwikkeling

alternatieve manier uitgevoerd. Gelukkig maakten

advisering. Dat heeft ons een boost gegeven in ervaring,

en het behoud van biodiversiteit.

we in de zomer een inhaalslag, en hebben we goede

professionalisering en uitbreiding van ons medewerkers-

hoop voor het komende jaar.

bestand waar we trots op mogen zijn.

Freek Nieuwenhuis, Voorzitter
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70 3 L ED EN

‘‘WIJ GEVEN INHOUD
AAN DE GROENE KANT
VAN DE LANDBOUW.’

375 K M A A N
S I N G EL S I N B EH EER

6 . 6 41 H A
W EI D E V O G EL B EH EER

B E T R O K K EN B I J
10 PR O J E C T EN
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Zie ook de
kaartjes op de
achterkant van
dit jaarverslag.

VOLOP INZET VOOR
DE WEIDEVOGELS
Plasdrassen en hoogpeil
Weidevogelbeheer maakt een groot onderdeel uit

Net zoals vorig jaar is het aantal plasdrassen fors

van de werkzaamheden van het collectief. Boeren

toegenomen tot een aantal van 138. Het oorspron-

en vrijwilligers zetten zich samen in voor het

kelijke streefdoel van 0,5 hectare plasdras op 100

behoud en herstel van de weidevogelpopulaties

hectare beheerde grond zijn we zelfs al voorbij, en

en tal van beheermaatregelen worden getroffen
die niet alleen goed zijn voor de weidevogels,

BOER A AN HET WOORD

‘HET IS HIER EEN WELLNESS
RESORT VOOR WEIDEVOGELS’
Samenwerking met je buren maakt dat je meer kunt

voor weidevogels. Met het jaar stijgt bijvoorbeeld het

doen voor de weidevogels. Nienke en Matthijs

percentage vliegvlugge jongen. Het hooi van het land

daar mogen we met zijn allen trots op zijn. En het

Veenland hebben nauw contact met hun acht

wordt steeds mooier, met een heerlijke geur, steeds

animo blijft stijgen. Plasdrassen in combinatie met

buren, en samen zorgen ze voor een clustering aan

betere kwaliteit en goede voedingswaarde voor hoog-

robuust weidevogelgebied. ‘In 2008 hebben we de

producerende koeien dankzij het kruidenrijke mengsel.

eerste oevers verlaagd, enthousiast gemaakt door

Bovendien zien we steeds meer authentieke bloemen

een boer uit Friesland die zich helemaal had ingezet

en planten die al jaren uit het landschap verdwenen

maar ook de flora, fauna en de uitstraling van het

omringende goed beheerde grond bieden weidevo-

landschap een boost geven.

gels de mogelijkheid voedsel te vinden (bodemdieren
en insecten), te baltsen, te ruien en te slapen. In het

Over het geheel genomen

voor weidevogels. Inmiddels hebben we veertig

waren.’

goede ‘muizenjaar’ van 2019, dat heeft geleid tot een

broedseizoen trekken ze de omliggende weilanden in

hectare hoogwaterpeil en natuurlijk plasdrassen,

‘De weidevogel is dol op de boer en zit het liefst bij hem

Een historisch slecht broedseizoen, dat was het

grote toename in het aantal predatoren, waarover

om te nestelen, te broeden en hun kuikens groot te

waarvan één greppelplasdras, een plas met een

in het land. Daar mogen we trots op zijn. En dat mag

algemene beeld van 2020, met een sterk dalende lijn

verderop meer. Het collectief en haar deelnemers

brengen. En een plasdras bevordert de biodiversiteit

schelpeneiland en een plas van twee hectare (een

ook best doordringen tot de dames en heren in Den

in het aantal weidevogels. Een laat op gang komend,

zijn er dus op gebrand het tij te keren door een

door een toename van verschillende plantensoorten,

combinatie van plasdras met schelpeneiland en

Haag, die veel op het boerenland doodslaan met regels,

relatief koud voorjaar gevolgd door een droge,

vergroting van de bewustwording, samenwerking

die op hun beurt meer insecten aantrekken. Niet

greppelplasdras). We hebben kruidenrijke randen

wetten en een negatieve kijk, en het economisch belang

en midden in het gebied staat tien hectare mais,

voor het natuurlijk belang plaatsen. Ze mogen hier altijd

warme zomer zijn daar debet aan, maar ook het

van partners en de nodige beheermaatregelen.

alleen weidevogels vinden er een plekje, ook diverse

waar inmiddels 85 procent van alle kieviten van

eens komen kijken, waar de vogels tussen de koeien

trekvogels verblijven er graag.

ons land broeden. Het is hier een wellness resort

lopen en het geroep van grutto en kievit klinkt. Ja, er

voor weidevogels.’

kunnen dingen beter, maar er gaat ook ontzettend veel

‘Jaarlijks zien we meer effecten van de aandacht

goed.’
Nienke en Matthijs Veenland, Onderdendam
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BUDGET VOOR DE INRICHTING

WEIDE VOGELBEHEER

Deelnemers, vrijwilligers en (veld)medewerkers

Niet alleen voor de inrichting daarvan, maar ook voor

werken dagelijks samen om het gebied nog aantrek-

de aanschaf van ondersteunende middelen. Zo

kelijker te maken voor weidevogels. Budget vanuit

hebben we het afgelopen jaar een tweede drone

het ANLb voor het beheer van weidevogelgebieden

aangeschaft, konden we extra pompen voor

is er gelukkig al jaren. Maar in 2020 was er ook geld

plasdras/hoogpeil kopen en hebben we het aantal

beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen, zoals het

nestbeschermkappen uitgebreid. Als collectief zijn we

verlagen van oevers, het creëren van plasdrassen

ontzettend blij met alles wat we met dit budget

en hoogpeil en het verwijderen van ongewenste

hebben kunnen bereiken in 2020. En we zien nu al

begroeiing in weidevogelgebieden. Inmiddels hebben

dat de weidevogels daar in 2021 nog meer van gaan

we er met zijn allen de schouders onder gezet en

profiteren.

2 51 B O ER EN

Het project ‘Verbetermaatregelen voor weidevogels

Met dit budget hebben we nog meer mogelijkheden

in het werkgebied van Collectief Groningen West’

voor het optimaliseren van de weidevogelbiotoop.

wordt gefinancierd door de provincie Groningen en

6 . 6 41 H A
W EI D E V O G EL B EH EER

13 8 PL A S D R A S S EN

het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

32 ,9 P R O C EN T
Z WA A R B EH EER

6 | Collectief Groningen West Jaarverslag 2020

‘GOED BEHEERD LAND WERKT ALS
EEN MAGNEET OP DE VOGELS’
‘Ik ben al zeker twintig jaar bezig met weidevogels.

Goed beheerd land werkt als een magneet op de

Eerst op eigen initiatief, ik heb altijd al een beetje

vogels en we zien ook een toenemende biodiversiteit.’

moeite gehad met dingen die mij opgelegd wor-

maken meer dan honderd leden gebruik van het
budget. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!

BOER A AN HET WOORD

den. Het moet vanuit mijzelf komen, met een groot

‘In september 2020 zijn we begonnen met de zorg-

gevoel voor maatschappelijke betrokkenheid. Met

boerderij. Twee keer per week verzorgen we in samen-

dat gevoel lever ik mijn melk ook aan Royal A-Ware,

werking met Golden Raand de dagbesteding voor een

dat veel aandacht heeft voor de melkstroom van

aantal cliënten, meestal een stuk of acht. Ze hebben hier

de individuele boer. Ik weet waar mijn melk heen

de rust en ruimte waar veel van de cliënten gebaat bij

gaat: de schappen van de Albert Heijn. En de klant

zijn en ze kunnen van alles doen. Kleine klusjes, deelne-

weet waar de melk vandaan komt.’ ‘Dat gevoel van

men aan georganiseerde activiteiten, maar ook het land

betrokkenheid geldt ook voor weidevogelbeheer;

in om te helpen. Zo hebben we laatst samen de plasdras

alleen als je er volledig achter staat en het niet

onder water gezet. Dat werkt voor hen heel rustgevend

bijvoorbeeld alleen ziet als een manier om extra

en inspirerend.’ ‘Net zoals het weidevogelbeheer kan jij

subsidie te krijgen, werkt dit het beste.’

je hier alleen voor de volle honderd procent voor inzet-

‘In de laatste jaren werken we ook met steeds

ten als het bij je past. En dat doet het. Het is voor mij de

uitgebreidere pakketten. Inmiddels hebben we

ideale combinatie van zorg: voor de mens, voor de vogel

onder andere drie plasdrassen en hoogpeil. We zien

en voor het land.’

elk jaar weer de positieve resultaten, ook van het
toenemende predatiebeheer.

Omgo Nieweg, Adorp
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WERKEN AAN HET
COULISSENLANDSCHAP
Collectief Groningen West zet zich in voor de

verdwenen zijn, niet goed (genoeg) onderhouden zijn

prachtige omgeving waarin we wonen en werken.

of te veel lege plekken of onderbrekingen hebben,

Een coulissenlandschap dat wordt gekenmerkt

komen helaas niet in aanmerking. Juist daarom is het

door houtwallen en singels die de omgeving het

herstelproject zo belangrijk.

L A NDSCH A P SBEHEER
BOER A AN HET WOORD
242 D EEL N EM ER S

traditionele uiterlijk van een ‘lapjesdeken’ geven.
Een landschap dat cultuurhistorie ademt en van

Voorwaarts

groot belang is voor de biodiversiteit in het

Er zijn flinke stappen gezet in de aanmelding van

gebied. De leden van het collectief beheren
samen 375 kilometer aan elzen- en houtsingels.

Houtsingels: ze hebben zo veel moois te bieden.

Houtsingels zijn ooit aangelegd als veekering.

Het bedrijf van de familie Wiersema staat al sinds

Ze zijn een deel van de cultuurhistorie dat het land-

singelherstel met een aanwas van 75 kilometer aan

1900 in het coulissenlandschap van het Wester-

schap in het Zuidelijk Westerkwartier haar typische

het einde van het project (in 2021) en een toename

kwartier. ‘Het hoort gewoon bij het Zuidelijk

uitstraling geeft. En dat wordt gewaardeerd door

Westerkwartier, deze houtsingels,’ begint Halbin

zowel de inwoners van de regio als de toeristen.

Wiersema. ‘Als je ze allemaal wegdenkt, wordt

Houtwallen en singels zijn niet alleen mooi.

het één grote vlakte. Ik denk dat geen boer dat

Trientje: ‘Houtsingels leveren ook wat op! Elk jaar een

wil. Het is karakteristiek voor hoe het er hier uit

gezellige dag voor onderhoud; van heinde en verre

moet zien. Je ziet kevers, vogels en kleine zoog-

komt familie, we stropen de mouwen op en aan het

dieren die er beschutting en nestmogelijkheden

einde van de dag gaan we met zijn allen rond de tafel

vinden. Alleen al vanuit het gevoel zeg ik: zo

aan een grote pan snert, waarna iedereen huiswaarts

moet het er hier uit blijven zien.’

keert met een mooie lading hout voor de kachel.’

59 P O EL EN
I N B EH EER

van het aantal deelnemers. En ook niet onbelangrijk:
Contact met onze deelnemers vinden we heel

we hebben een werkgroep met externe deskundigen

belangrijk. Zo hebben we dit jaar vier excursies

in het leven geroepen om plannen te realiseren

gehouden waar kennisoverdracht centraal stond.

voor de nieuwe ANLb periode, waaronder effectieve

Ook hebben we deelnemers gevonden voor het

wijzigingen, aanpassingen en progressie in het singel-

project Herstel Houtsingels Westerkwartier, een actie

beheer.

waar in 2020 al ruim vijftig kilometer extra singel-

‘HOUTSINGELS ZIJN
KARAKTERISTIEK VOOR HOE
HET ER HIER UIT MOET ZIEN.’

375 K M A A N
S I N G EL S I N B EH EER

herstel uit is gerold. Het ANLb-budget is beschikbaar

Trientje en Halbin Wiersema, Niebert

voor singels die al van goede kwaliteit zijn. Singels die
BEKIJK OOK HET FILMPJE
OP ONS YOUTUBE KANAAL!
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HOE? ZO!

DRIE PROJECTEN IN HET KORT

In 2019 zijn zeven GLB-pilots gestart, waarvan het

king en afstemming tot mooiere resultaten komen. Een

Weide & Water

Hoe staat het met de wormenstand in je land?

uitvoerend werk in 2020 werd afgerond. Het

manier van werken die uitstekend past bij het collectief.

In het project ‘Weide & Water’ draait het om ontmoe-

Heb je veel grijze wormen of juist rode? Wat is

collectief werd gekozen als één van de partijen

We hebben onderzocht hoe het collectief een rol kan

ting en kennisdeling. Dat was een lastig uitgangspunt

eigenlijk het nut van de wormen en wat kan je

die mag meedenken over het vormgeven van ver-

spelen in het verbeteren van de resultaten. En of bij-

in het coronajaar. Tijdens veldbijeenkomsten in de

doen om het diertje een handje te helpen?

groening. Dat deden we samen met de collectieven

voorbeeld een bonusregeling dit verbinden van maatre-

zomermaanden vertelde Pieter Struyck van het Louis

Noardlike Fryske Wâlden en Midden Groningen. We

gelen extra zou stimuleren. Het was goed om te merken

Bolk Instituut over wat een goed functionerende

Inrichting bij-vriendelijke tuin

hebben vooral gekeken naar de praktische kant en

dat de deelnemers enthousiast waren over de maatre-

bodem is, hoe je deze herkent en wat je kan doen

In oktober 2020 zijn de werkzaamheden gestart om

de effectiviteit: hoe houd je het eenvoudig en hoe

gelen en de begeleiding daarbij. Ze willen graag dat het

aan bodemverbetering. De deelnemers deelden

d’Olle Tuun in Midwolde bij-vriendelijk in te richten.

maak je het effectief en zichtbaar?

collectief hierin in de toekomst een actieve rol speelt bij

volop hun eigen ervaringen. Zo kon er toch nog

Samen met verschillende partijen hebben wij onze

de begeleiding.

expertise worden uitgewisseld.

bijdrage geleverd om er voor te zorgen dat wilde
bijen en honingbijen van het vroege voorjaar tot het

We hebben ons samen met 33 deelnemende boeren-
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bedrijven gebogen over pakketten voor een vergroe-

Niet alleen in onze pilot werd gezocht naar mogelijk-

Gouden Gronden

late najaar stuifmeel en nectar in d’Olle Tuun

ningsvergoeding, zoals het op een natuurvriendelijke

heden voor bonusregelingen en puntensystemen. Een

In het kader van het Programma ‘Gouden Gronden’

vinden. Eerst is het perceel afgeplagd, vervolgens is

manier schoonhouden van de sloot, het beheer van

aantal regio’s werkte daar ieder op hun eigen manier

is het idee ontstaan om met het thema ‘wormen’ aan

de grond ingezaaid met een inheems kruiden-

perceelsranden of het zaaien en beheren van soorten-

aan. In een vervolgpilot in 2021 kijken we samen verder

de slag te gaan. Aan de hand van praktijkervaringen

mengsel en zijn verschillende fruitbomen, bessen-

rijk productiegrasland. Daarbij hebben we niet alleen

naar de beste manier om deze puntensystemen gelijk te

in het veld en met het voorbeeld van een onderzoek

struiken en struweel geplant. Er staat een bijenhotel

gezocht naar maatregelen die stuk voor stuk effectief

schakelen tot een uniform systeem waar elk type bedrijf

in Engeland hebben we een handleiding geschreven

en er ligt leemhoudend zand. Met de afronding van

zijn. We hebben ook gezocht naar maatregelen die

mee kan werken. Daarnaast werken we in 2021 verder

die wordt uitgewerkt in een wormentelweekend.

het project heeft de bij er een mooie nestel- en

elkaar kunnen versterken als beheerde gronden aan

aan het vergroten van de praktijkkennis van de teelt van

Daar gaan we binnen de vereniging mee aan de slag.

foerageerplaats bij.

elkaar grenzen. Op die manier kan je door samenwer-

soortenrijk productiegras.
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IBP ALS
VERBINDER

Daarmee willen we samen met onze leden bewegen

uitgedrukt in zogenaamde KPI’s. Optimaal gebruik

naar een landbouw waar zowel de natuur als de boer

maken van de eigen middelen staat centraal.

van profiteren.

Bedrijfseconomie én de omgeving hebben daar
profijt van.

Met het Interbestuurlijk programma (IBP) staan

BERT NEDERVEEN
Samenwerking tussen overheden en
de sector

behoud en bevordering van natuur kunnen

opvolgers perspectief hebben en houden.’

ombuigen en herstellen. Dat boeren en hun

mooie projecten in de steigers. Op vijftien plek-

Bodem

‘Zonder medewerking van de sector en organisaties

ken in Nederland worden pilots uitgevoerd,

Het project ‘bodem’ focust op de kennis over de

als Collectief Groningen West en LTO Noord is elk

en het Westerkwartier is één van die regio’s.

natuurlijke bodemprocessen die we in de loop van

plan gedoemd te mislukken. Het gaat immers om

Passie

Het thema: natuurinclusieve landbouw. Binnen

de jaren lijken te zijn kwijtgeraakt. We kijken naar

hen. Maar de sector heeft ook de overheden nodig,

‘Ik geniet enorm van mijn portefeuille. Enerzijds

het IBP zijn we gestart met drie projecten, die elk

experimentele manieren van het voeden van de

die moeten zorgen voor wetgeving en randvoor-

omdat het onderwerp gewoon van levensbelang is.

op hun eigen aandachtsgebied bijdragen aan een

bodem met andere vormen van bemesting die het

waarden. Met elkaar voor elkaar dus.’

Anderzijds omdat ik mag werken met mensen die

natuurinclusieve landbouw.

natuurlijke bodemleven activeren en voor de boer
werken.

Het IBP verbindt op een unieke wijze de wereld van

Gebaseerd op een afbeelding van www.boerenverstand.nl.

echt hart hebben voor de natuur en hun omgeving.

Baanbrekend om natuurinclusieve
landbouw verder te brengen

De passie spat er vanaf! Door als overheden goed
met elkaar en de sector te blijven samenwerken en

de beleidsmakers en die van de boerenpraktijk.

Verdienmodel

‘Wist je dat in de gemeente Westerkwartier ongeveer

elkaar ruimte te geven, kunnen we die passie er in

Onze leden kijken naar wat haalbaar en betaalbaar

Het project ‘verdienmodel & korte ketens’ ten slotte

evenveel koeien zijn als er mensen wonen?

houden.’

is binnen het (boeren)bedrijf. Daar waar boeren

Kringloop

kijkt met verschillende partijen binnen de keten

We zijn de tweede Nederlandse gemeente wat

tegen hobbels aanlopen, geven de vier overheden

Met het project ‘bedrijfskringlopen’ vormen we

naar manieren om toekomstige natuurinclusieve

betreft aantal koeien. Daarnaast hebben we nog

Bert Nederveen, voorzitter van de stuurgroep IBP,

binnen beleid en financiën ruimte te experimen-

samen met de deelnemende boeren een plan voor

landbouw te combineren met een goed en rendabel

andere takken van landbouw. Met zoveel potentiële

wethouder gemeente Westerkwartier met Land-

teren om deze drempels over te komen. Anders

het optimaliseren van de kringloop. Boeren krijgen

verdienmodel voor boeren.

deelnemers moet het toch lukken om binnen

schap, Natuur en Landbouw in de portefeuille.

gezegd; welke stappen willen en kunnen onze leden

onafhankelijke kennis en advies aangeboden en en

zetten en hoe kunnen we die samen realiseren?

in hun plan worden de nulsituatie en de plansituatie
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Nederland te laten zien dat het anders kan? Dat we
De projecten lopen door tot en met 2022.

het evenwicht tussen agrarisch ondernemen en
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PREDATIEBEHEER ALS
SPEERPUNT

BEKIJK OOK HET FILMPJE
OP ONS YOUTUBE KANAAL!

Eén van de speerpunten om de aantallen weidevo-

Ook konden we hiermee het effect van stroomrasters

gels weer in de lift te krijgen is het predatiebeheer.

onderzoeken.

WERKGEBIED

Dankzij de hoge veldmuizendichtheid in 2019 in
Noord-Nederland – een goed ‘muizenjaar’ – konden

Niet alleen voor de nesten bleek de steenmarter een

predatoren zoals vossen, marterachtigen en

gevaar, ook de kuikens werden slachtoffer van de

buizerds veel jongen grootbrengen, met een ver-

marters. Al bleken er wel onderlinge verschillen in de

hoogde predatiedruk in 2020 tot gevolg. Dat leidde

mate van predatie onder de gezenderde steenmarters.

op zijn beurt tot hoge predatieverliezen en een

Slechts één gezenderd gruttokuiken werd vliegvlug.

historisch laag reproductiesucces in de weidevogel-

Uit camerabeelden bleek dat vooral de steenmarter

gebieden, op een aantal uitzonderingen na.

de belangrijkste nestpredator is; bijna de helft van de

Iedere dag maken wij ons sterk voor een aantrekkelijk agrarisch landschap.
Zo werken we samen aan onze prachtige streek. Maar dat doen we niet alleen:

Het collectief heeft daarom in samenwerking met Het
Groninger Landschap en mede gefinancierd door de

EEMSDELTA

Winsum

nestpredatiegevallen is aan het zoogdier toe te schrijven.

Bedum

De andere helft bestond uit zwarte kraaien en overige

HET
HOGELAND

predatoren.

provincie Groningen het predatieonderzoek uitgebreid,
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ONZE ORGANISATIE

Ten
Boer

12

VELDMEDEWERKERS

110

VRIJWILLIGERS

7

BESTUURSLEDEN

9

MENSEN
OP KANTOOR

5

DRONEPILOTEN

3

SCHOUWERS

703
LEDEN

Zuidhorn

waarbij naast nestsucces ook de kuikenoverleving is

Met de resultaten van dit onderzoek ligt de uitkomst

onderzocht. In totaal zijn 120 nesten met cameravallen

voor de hand: we moeten inzetten op intensief, gezamen-

gevolgd en hebben 52 gruttokuikens een zendertje

lijk predatiebeheer. Zo moeten we meer mogelijkheden

gekregen. Ook zijn vier steenmarters gevangen,

krijgen voor het inperken van het aantal steenmarters,

gezenderd met een GPS logger en weer vrijgelaten.

kijken naar effectieve afrasteringsmogelijkheden en

Daarmee hebben we een goed inzicht gekregen in het

andere fysieke terreinbescherming. Samen met de

terreingebruik van steenmarters en predatie van de

provincie Groningen en Het Groninger Landschap gaan

marters op weidevogelnesten en -kuikens.

we hier de komende tijd mee aan de slag.

WESTERKWARTIER

GRONINGEN

Colofon

Grootegast

Tolbert
Marum

Haren
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PLASDRAS EN HOOGPEIL
Collectief Groningen West maakt zich sterk voor de weidevogels. Dat doen we samen met onze
deelnemers door onder andere het realiseren van plasdrassen en hoogpeil. We zijn trots op de
resultaten tot nu toe, die een mooie toename van het aantal hoogpeil situaties en plasdrassen
laat zien! Het is geweldig om zo veel enthousiasme te zien bij de deelnemers (zie bijvoorbeeld
pagina 5 en 7).

2016

2020

Plasdras

Hoogpeil

collectiefgroningenwest.nl

