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COLLECTIEF GRONINGEN WEST

Een jaar van gemengde gevoelens,
maar bovenal trots

Zorgen voor meer biodiversiteit in een

Hoe we dat doen? Door steeds weer mogelijkheden te

aantrekkelijk agrarisch landschap. Dat is de kern

creëren voor onze leden. Voorop staat daarin natuurlijk

van de werkzaamheden van Collectief Groningen

dat we het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied

wallen in het Gorecht.

West. Daarbij gaan we voor een gezonde bodem,

organiseren. We zorgen ervoor dat het beheer op de

schoon water en ruimte voor de weidevogel.

juiste plek en op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Met gemengde gevoelens kijk ik terug op het afgelopen

gemeente Groningen. Samen met andere natuur-

jaar. Bovenal voel ik trots en bewondering voor hoe wij

organisaties steken we al ruim een half jaar veel energie

Daarnaast leren en

als collectief met al onze leden en deelnemers,

en tijd in (juridische) processen om dit waardevolle

experimenteren we in vele

vrijwilligers en samen met andere organisaties mooie

gebied te behouden voor de weidevogels. We zijn zelfs

projecten zoals ’Westerkwartier

Van De Wilp tot Rottum en van Visvliet tot Noord-

agrarisch natuurbeheer te doen. Daarom willen we ook

resultaten boeken voor een aantrekkelijk en natuurlijk

een petitie gestart in de hoop de gemeentelijke politiek

Natuurinclusief’ en de pilot ‘kruidenrijk grasland’

laren. Van uitgestrekte weidelandschappen op de klei

deze leden de kans bieden om praktisch aan de slag

waarmee we vorig jaar zijn gestart.

tot het besloten coulissenlandschap van het Zuidelijk

te kunnen met duurzame landbouw en biodiversiteit.

Westerkwartier. Ons boerenland is verrassend natuur-

We werken daarom ook aan projecten die dit mogelijk
maken.

Het is echter niet voor al onze leden mogelijk om aan

boerenland. En hoe we stappen maken en experimen-

op andere gedachten te brengen. Een uniek gebied dat

teren met vormen van natuurinclusieve landbouw

beheerd wordt door een groep boeren van óns collectief

en agrarisch natuurbeheer. Wat past bij jou en jouw

en dat nu één van de meest succesvolle weidevogel-

Tot slot nog even over De Oude Held. Ik heb goede

lijk. En dat willen we graag zo houden en - waar dat kan

bedrijf? Hoe houd je je bedrijf financieel gezond? Hoe

gebieden van onze provincie is. Agrarisch natuurbeheer

hoop dat de overheden gaan inzien dat we waardevolle

- verbeteren. Collectief Groningen West geeft dan ook

ziet jouw bedrijf er over tien jaar uit? Legitieme vragen

zoals het bedoeld is en waar kwetsbare soorten zoals

weidevogelgebieden moeten koesteren. En ze niet de

inhoud aan de groene kant van de landbouw en staat

waarover we in vele projecten samen in gesprek zijn

de grutto veilig hun jongen kunnen grootbrengen.

dupe laten worden van onnodig geschuif met natuur

voor de ontwikkeling en het behoud van biodiversiteit.

en die tot concrete stappen leiden naar een biodivers

Dat mag niet verloren gaan, daar staan wij voor!

in een papieren werkelijkheid. Ik ga ervan uit dat ik u in

Maar zoals ik al zei, ik voel bovenal trots op wat we

behouden blijft voor de weidevogels. Beter ten halve

Maar ik voel ook bezorgdheid en boosheid als ik zie

samen voor elkaar krijgen. In dit jaarverslag kunt u

gekeerd, dan ten hele gedwaald. Het kan nog…

hoe huzarenstukjes van agrarisch natuurbeheer zomaar

lezen waarom. We kijken terug op een goed weidevogel-

van tafel worden geveegd voor woningbouwplannen.

seizoen waarin we ook nog eens fors hebben geïnves-

Het is u vast niet ontgaan: het weidevogelgebied De

teerd in versterking van de weidevogelgebieden. Ook in

Oude Held dreigt verloren te gaan als gevolg van

het beheer van ons karakteristieke landschap kregen

natuurcompensatie door woningbouwplannen van de

we nieuwe verantwoordelijkheden, waaronder de hout-
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Freek Nieuwenhuis, voorzitter

42 5 K M A A N
S I N G EL S I N B EH EER

6 . 820 H A
W EI D E V O G EL B EH EER

het volgende jaarverslag kan melden dat de Oude Held

boerenland én een gezonde bedrijfsvoering.

707 L ED EN

‘WIJ GEVEN INHOUD AAN
DE GROENE KANT VAN DE LANDBOUW.’
B E T R O K K EN B I J
12 PR O J E C T EN

3

EEN HOOPVOL
WEIDEVOGELSEIZOEN

voor weidevogels. We zijn daarom in 2021 met 13 deelnemers een kleinschalig driejarig project gestart waarin

BOER A AN HET WOORD

we onderzoeken hoe we extensief kruidenrijk weidevogelgrasland zo goed mogelijk kunnen inpassen in de
bedrijfsvoering van de deelnemers. Dit wordt medege-

Binnen ons collectief zetten we alles op alles om onze

financierd door Toukomst, een initiatief van Nationaal

weidevogelgebieden continu te versterken, verbinden

Programma Groningen.

‘DE TURELUUR IS MIJN FAVORIET.
WAT EEN SLIMMERIKEN!’

en aantrekkelijk voor de vogels te maken. Dit doen we
samen met onze deelnemers, veldmedewerkers, terrein-

Predatiebeheer

beherende organisaties, vrijwilligers, dronepiloten en

Het verminderen van predatiedruk blijft belangrijk.

andere betrokkenen.

Eerdere onderzoeken naar predatie hebben we dan
ook verlengd. Om maatregelen te kunnen treffen

Het tij keren

hebben we namelijk zo veel mogelijk onderbouwing

We kijken terug op een redelijk goed weidevogel-

plasdrassen extra aangelegd of verbeterd. Ook is door

nodig. We hebben materialen als valmelders en

seizoen, waarin meer weidevogelkuikens vliegvlug

onze leden op ruim 65 ha het waterpeil verhoogd en

wildcamera’s aangeschaft om de predatiedruk te

werden dan in eerdere jaren. Het natte voorjaar speelde

hebben we bijna 4,3 km aan natuurvriendelijke oevers

monitoren en daardoor de weidevogels beter te

hierin een belangrijke rol. Ook in de gebieden waar

gecreëerd. Hierdoor hebben we de kwaliteit van onze

beschermen. Naast de wilde soorten zoals steenmarter

we extra maatregelen troffen om de predatiedruk te

weidevogelgebieden fors verbeterd. De maatregelen zijn

is ook de huiskat een bedreiging voor de weidevogel.

verminderen zagen we veel betere resultaten dan voor-

mede gefinancierd door de provincie Groningen en het

Het afgelopen jaar hebben wij als collectief geprobeerd

heen. Landelijke cijfers laten ons zien dat de weidevogel-

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

aandacht te vragen voor dit probleem door katten te

populatie nog steeds achteruit gaat. Om het tij te keren
hebben we ons in 2021 specifiek op drie speerpunten

Kruidenrijk weidevogelgrasland

gericht.

Kruidenrijk weidevogelgrasland is een belangrijke

laten steriliseren/castreren en door eigenaren van
katten op te roepen deze in het broedseizoen binnen
te houden.

De Winsumermeeden staan als vanouds bekend

met kruidenrijk weidevogelgrasland bij de plasdras, als

als een heel goed weidevogelgebied. Niet zo

deelnemer van het pilotproject van het collectief. Ben

verwonderlijk als je bedenkt dat boeren van ons

heel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt en wat het effect

collectief hier al jarenlang samen werken aan

is voor de weidevogels. Omdat de nieuwe 380 kV Tennet

effectief beheer. Tegen de watergang Oude Ae aan

masten hier sinds kort staan hebben we samen met het

runnen de broers Klaas en Henkjan de Boer, samen

collectief bekeken hoe we het beheer zo goed mogelijk

met Klaas’ vriendin Nynke Oostra een melkveehou-

kunnen concentreren, zo ver mogelijk bij de masten

derij met 175 koeien.

vandaan. Het is nu een meer aaneengesloten gebied dat
op zijn beurt weer goed aansluit op het beheergebied

Klaas: “Van de in totaal 80 hectare hebben we zo’n

van de buren. We genieten ervan als de vogels weer

15 hectare in zwaar beheer, met daarnaast op

arriveren in maart. Dan zijn er weer geluiden in het land.

praktisch alle andere percelen legselbeheer. Toen

Ze horen bij ons boerenland. De tureluur is mijn

we hier acht jaar geleden kwamen wonen, hebben

favoriet. Wat een slimmeriken dat ze hun nesten vlakbij

we het ‘restant-contract’ voor plasdras van de vorige

die van de kievit leggen en zo profiteren van de felheid

eigenaar nog drie jaar gehad. Daarna zes jaar geen,

van de kievit die de rovers verjaagt. Dat vind ik mooi”.

succesfactor in een weidevogelmozaïek. Naast dekking

en sinds vorig jaar hebben we weer een mooie

Inrichten en verbeteren van meer plasdrasen hoog peil-gebieden

voor roofdieren trekt het ook meer insecten aan, wat

plasdras, maar dan op een andere plek. We rijden

Klaas de Boer & Nynke Oostra en Henkjan de Boer,

weer voedsel is voor de kuikens van de weidevogels. Het

ruige mest uit, maaien na 15 juni en hebben hoog

Winsum

We hebben het afgelopen jaar ruim 33 ha aan

is dus een wezenlijk onderdeel van het ideale leefgebied

peil in de sloten. Daarnaast experimenteren we
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KRUIDENRIJK
GRASLAND:

goed voor insecten, weidevogels en de bodem

de verschillende mengsels zich ontwikkelen en wat de

Wat doen jullie in het project soortenrijk
productiegrasland?

ervaringen van de boeren zijn. Dit doen we in samen-

“In onze GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’ werkten we met een groep

werking met Hogeschool Van Hall Larenstein. Aan de

deelnemers aan kruidenrijke percelen die goed zijn voor

hand daarvan geven we de deelnemers advies over het

bodem en biodiversiteit en die tegelijkertijd bijdragen

beheer”.

aan een stabiele productie met minder kunstmest en

jaar blijven we de percelen monitoren en kijken we hoe

een goed rantsoen voor het vee. Hier hebben we een

Kruidenrijk grasland: een belangrijk onderdeel van

WEIDE VOGELBEHEER

BOER A AN HET WOORD

‘IN HET BEGIN WAS IK SCEPTISCH’
2 55 D EEL N EM ER S

natuurinclusieve landbouw. Projectleider Janneke van

Hoe komen de mengsels tot stand?

vervolg aan gegeven door waar nodig nog in te zaaien,

Soortenrijk productiegrasland is een gewas met een

Andries in eerste instantie wat sceptisch, nu valt het

der Velde en ecoloog Arend Timmerman vertellen over

Arend: “Ik help bij het vinden van geschikte locaties en

maar vooral door de begeleiding van de deelnemers

diversiteit in grassen, kruiden en vlinderbloemigen.

hem reuze mee.

verschillende soorten kruidenrijk grasland.

bij het samenstellen van de juiste zaaimengsels. Per

door te zetten”. In november bezochten projectleider

Het heeft een goede voederwaarde en verbetert

bedrijf wordt het mengsel op maat gemaakt voor een

Janneke van der Velde en adviseur Pim Clotscher de

Wat doen jullie in de pilot extensief
kruidenrijk weidevogelgrasland?

zo groot mogelijke slagingskans. Elk bedrijf heeft unieke

bedrijven. Tijdens deze bezoeken bespraken ze de

omstandigheden waar op gelet is. Ik kijk vooral naar de

voortgang en gaven advies over het beheer. Ook wissel-

Janneke: “We merken dat het voor deelnemers lastig

soorten die al aanwezig zijn en de relatie met de bodem.

kan zijn om extensief kruidenrijk grasland langdurig

6 . 820 H A
W EI D E V O G EL B EH EER

de bodem(structuur) op termijn. De gevarieerde

“In 2019 is het eerste perceel hier ingezaaid binnen de

beworteling van de kruiden en grassen maakt dat

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’. We hadden interesse voor kruiden-

het beter bestand is tegen een langere periode van

rijk omdat we in die tijd instapten bij de melkstroom van

den de deelnemers zelf onderling kennis uit door hun

droogte of veel regen. Daarnaast trekt het verschil-

On the way to PlanetProof. We deden al aan land-

We vinden het belangrijk ook met soorten te werken

ervaringen te bespreken en elkaars percelen te bekijken.

lende insecten aan zoals bijen en vlinders.

schapsbeheer, maar de toevoeging van kruidenrijk gras

in stand te houden, terwijl dit voor weidevogels juist

die het voor de koe aantrekkelijk maken, zoals reuk- en

Samen zoeken we uit hoe soortenrijk productiegrasland

belangrijk is. In deze pilot begeleiden we deelnemers

kamgras”.

goed kan worden ingepast in de bedrijfsvoering.

15 4 PL A S D R A S S EN

was op dat moment een kans die we met beide handen
Een van de deelnemers aan dit project is Andries

aangrepen. Dat eerste perceel ligt er nu mooi bij, het

intensief om dit te kunnen verbeteren. We hebben

van der Hoog. Samen met zijn ouders Cees en Elly

gras ruikt heerlijk en je ziet het jonge leven. We zijn

vooraf terreininventarisaties gedaan om te zien wat er

heeft hij een melkveehouderij met zo’n 125 koeien

dan ook verder gegaan in het vervolgtraject soortenrijk

al groeide en zaaiden vervolgens proefstroken in. Ook

in De Wilp. De familie runt hier sinds 2006 ook een

productiegrasland. We hebben in het voorjaar van 2021

hebben we veldbezoeken gebracht om te kijken hoe de

boerencamping, doet mee aan het educatie-

een tweede perceel ingezaaid. Ook bij ons kwamen Pim

programma De Boer Op Noord en is actief deel-

Clotscher en Janneke van der Velde later in het jaar op

echte resultaten is het nog te vroeg, daarom kijken we in

nemer van Westerkwartier Boert Bewust. “We willen

bezoek om te kijken hoe het gras erbij lag. Het tweede

2022 weer. Je wilt als deelnemer direct resultaat, maar

kinderen en volwassenen kennis laten maken met

perceel hebben we vervolgens op advies nogmaals

dat is in dit geval niet mogelijk. De omstandigheden in

het leven op de boerderij, we vinden het belangrijk

ingezaaid voor een beter resultaat. We zijn benieuwd

om ze te betrekken bij het landschap en de land-

hoe het zich dit jaar gaat ontwikkelen.”

stroken erbij liggen en of de zaden goed kiemden. Voor

de grond moeten zich eerst aanpassen zodat uiteindelijk
een kruidenrijke vegetatie overblijft. De komende twee

175 H A H O O G PEI L

3 6 PR O C EN T
Z WA A R B EH EER

bouw”. Over soortenrijk productiegrasland was
Andries van der Hoog, De Wilp
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INRICHTING WEIDEVOGELGEBIEDEN FORS VERBETERD
Collectief Groningen West werkt samen met deelnemers, vrijwilligers en (veld)medewerkers dagelijks

→
→
→
→

aan het verbeteren van weidevogelgebieden. Door
het budget van het project ‘Verbeteren leefgebieden
weidevogels’ konden we de gebieden beter inrichten en

EEMSDELTA

Winsum

NIEHOVE

HET HOGELAND

GORECHT

→ Bijna 4 ha plasdras
→ 94 bomen verwijderd
→ 3 pompen geplaatst

ondersteunende middelen aanschaft. Denk hierbij aan
plasdraspompen, rasters en nestbeschermkappen.

Zuidhorn

WESTERKWARTIER

‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ in de periode

weidevogels. Sinds de start van dit project in 2019,

2019-2021.

Tolbert

hebben de gebieden een enorme boost gekregen. Ook
in 2022 zijn wij nog volop bezig met het inrichten van de

Het project ‘Verbeteren Leefgebieden Weidevogels’

gebieden. Het project gaat daarmee zijn laatste jaar in.

wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het

In de afgelopen drie jaar hebben we samen veel bereikt,

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

een deel van deze resultaten is in het overzicht op deze

Marum

WINSUMERMEEDEN

→ Bijna 4 ha plasdras
→ Ruim 13 ha hoog peil
→ 13 pompen geplaatst

De maatregelen zijn mede gerealiseerd door het project
Al deze maatregelen hebben een positief effect op de

MENKEWEER /
ROTTUM

GRONINGEN

Grootegast

Daarnaast is er een extra weidevogeldrone aangeschaft.

Ten
Boer

→ 8 ha plasdras
→ 6 pompen geplaatst

zijn het creëren van plasdrassen, hoog peil situaties,
storende beplanting. Ook werden dankzij dit geld

Ruim 5 ha plasdras
20 ha hoog peil
4.100 m natuurvriendelijke oevers
6 pompen geplaatst

Bedum

Bijna 1 ha plasdras
Bijna 4 ha hoog peil
175 m natuurvriendelijke oevers
3 pompen geplaatst

aantrekkelijker maken voor weidevogels. Voorbeelden
natuurvriendelijke oevers en het verwijderen van

→
→
→
→

TINALLINGE

Haren
→
→
→
→

WOLDDIJK /
ELLERHUIZEN
Ruim 6 ha plasdras
Bijna 17 ha hoog peil
53 bomen verwijderd
13 pompen geplaatst

pagina’s te zien.
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ZORG VOOR HET
COULISSENLANDSCHAP

L A NDSCH A P SBEHEER

BOER A AN HET WOORD

‘EEN PRACHTGEBIED OM TE ZIEN’

Collectief Groningen West wil het bijzondere coulis-

‘Nieuwe’ singels in beheer

senlandschap in het Westerkwartier behouden. Mooie

Hoewel het einde van de periode nadert is het aantal

en gevarieerde houtwallen, elzensingels en heggen,

kilometers aan singels dat bij ons collectief in beheer

De houtwallen en hagen in het Gorecht vielen al

maaien en geen schaduw van bomen, waardoor het

bijzondere poelen en petgaten, ze karakteriseren het

is in 2021 toch nog gegroeid. In het project Herstel

jaren in een herstel- onderhoudsproject van

land beter droogt. Hier is dat wel anders. Wij hebben

landschap. Samen met onze deelnemers blijven we

Houtsingels Westerkwartier werkten we verder aan

Landschapsbeheer Groningen. Dit project liep af

hier kleinere percelen en ze grenzen aan houtwallen.

eraan werken om dit in stand houden. Want we wo-

het inhalen van achterstallig onderhoud en zijn singels

en het zou jammer zijn als dit geen vervolg kreeg.

Maar dat maakt het nou juist zo’n prachtgebied om te

nen en werken in een prachtig landschap en dat willen

opnieuw aangeplant. Na de 70 kilometer uit 2020

Daarom hebben we alle deelnemers uit het

zien. Helemaal als je in het voorjaar de meidoorn en

we graag zo houden.

hebben we in 2021 weer 20 kilometer aan singels

aflopende project gevraagd om de houtwallen en

andere soorten weer ziet opbloeien en de vogels hoort

heggen ook de komende periode te blijven beheren.

fluiten. De houtwallen zijn hier vorig jaar geïnventari-

hersteld en in beheer gebracht.

24 6 D EEL N EM ER S

6 0 P O EL EN
I N B EH EER

Toewerken naar de nieuwe ANLb-periode

Zo ook 3 km houtwal op het erf van Jan van der Es

seerd door Jaap van Gorkum van het collectief. Door

In 2023 start een nieuwe ANLb-periode. De voorbe-

Ook is het collectief ruim 30 kilometer houtwal en

in Onnen. Hier heeft hij samen met zijn vrouw

het uitvoeren van beheer zorgen we ervoor dat de

reidingen hiervoor begonnen al in 2021. Zo hebben

hagen rijker geworden. In het Gorecht zijn de hagen

Fenneke een melkveebedrijf met 80 koeien.

houwallen bewaard blijven. En dat vind ik belangrijk,

we alle landschapselementen die onze leden beheren

en houtwallen vanuit een herstel- en onderhouds-

geïnventariseerd. Door de inventarisatie komen we

project van Landschapsbeheer Groningen in beheer

erachter of het huidige beheer voldoet en weten we

van ons collectief gekomen. Dat is een mooie

waar aanpassingen nodig zijn voor de nieuwe periode.

aanvulling. De vaak heel oude houtwallen geven

We kijken dan naar de staat van het onderhoud, de

meer variatie in onze elementen en ook hebben we

karakteristiek is voor dit gebied valt dan ook minder

gelaagdheid in de singel en bepalen zo welk beheer

hierdoor een aantal nieuwe deelnemers mogen

op, je bent het zo gewend. Maar rijd ik bijvoorbeeld

in de toekomst nodig is. Tegelijkertijd is de inventari-

verwelkomen.

door de Noordoostpolder dan zie ik toch dat er een

want ik kan ze hier niet wegdenken.”

42 5 K M A A N
S I N G EL S I N B EH EER

“Zolang ik mij kan herinneren zijn de houtwallen
onderdeel van het gebied waarin ik boer. Ik weet

Jan van der Es, Onnen

niet anders dan dat ze er zijn. Dat de houtwal

satieronde een mooie gelegenheid om praktijkvragen

heel verschil is. Praktisch gezien is het daar voor

van leden te beantwoorden en te horen wat er speelt.

boeren beter: je hebt grotere percelen om te

Dit contact is belangrijk!
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Foto: FPS, Jos Schuurman

WESTERKWARTIER
NATUURINCLUSIEF

Irene van Dorp

In het afgelopen jaar zijn essentiële verbindingen

elkaar wat voor bijzondere dingen er gebeuren. Zien en

ken. Daarom wordt met een groot aantal deelnemers

Noord en door de Gebiedscoöperatie. In 2021 hebben

“Begin 2021 heb ik het programmamanagement voor

ontstaan. Er lag al een basis en er waren al goede

horen dat er ook andere manieren zijn, daar begint het

ook een strategisch bedrijfsplan opgesteld. Met Wester-

we kennis opgedaan uit andere gebieden en hadden we

het Programma Westerkwartier Natuurinclusief opge-

initiatieven. In Westerkwartier Natuurinclusief brengen

vaak mee“.

kwartier Natuurinclusief hopen we ook voor de lange

gesprekken met ketenpartijen. De analyses vormen een

pakt. Ik trof een programma in wording aan dat een

we de mogelijkheden samen in relatie met omgeving en

termijn zicht te bieden op de kansen voor bedrijfsont-

belangrijke basis voor het vervolg. Door te weten hoe

frisse doe-energie nodig had. Door corona was er veel

natuur. In het komende jaar hopen we meer concrete

Gert-Jan maakt samen met collega Eva Koole bedrijfs-

wikkeling richting een natuurinclusieve kringloopland-

het elders in Nederland gaat kunnen we een beter plan

vertraagd en ging het anders dan de partners aanvan-

stappen te zetten. Een van de speerpunten wordt het

natuurplannen voor de 40 bedrijven. Per bedrijf wordt

bouw. Economisch rendement en maatschappelijke

voor het gebied Westerkwartier realiseren.

kelijk voor ogen hadden. Het doel van het programma is

verwaarden van maatschappelijke diensten”.

daarin duidelijk welke natuurwaarden al aanwezig

waardering moeten daarbij hand in hand gaan.

de boeren in het Westerkwartier te helpen om stap-

Bodemgericht boeren

zijn en welke maatregelen nog mogelijk zijn voor een

pen te zetten in de transitie naar een natuurinclusieve

Bedrijfskringlopen

natuurinclusieve bedrijfsvoering. Bij de deelnemers is

Verdienmodellen

Een gezonde bodem is weerbaar en in staat hoogwaar-

bedrijfsvoering. Natuurinclusief betekent in dit geval:

Gert-Jan Stoeten is projectleider van het project bedrijfs-

merkbaar dat er grote opgaven aankomen in de land-

Een andere programmalijn richt zich op het ontwikkelen

dige producten voort te brengen, de basis voor natuur-

gebruik maken van natuurlijke processen die zowel de

kringlopen. Met 40 veehouders uit het Westerkwartier

bouw. In alle onzekerheden in het beleid missen veel

van kansrijke verdienmodellen voor het Westerkwartier.

inclusief boeren. Bij twee boeren wordt actief meege-

veehouders een stip op de horizon om naar toe te wer-

Dit programma-onderdeel wordt getrokken door LTO

dacht over het realiseren van een nieuw stalsysteem.

agrarische bedrijfsvoering als de biodiversiteit verster-

onderzoeken we welke kansen een natuurinclusieve

In het Programma Westerkwartier Natuurinclusief

ken. Het programma kent drie inhoudelijke sporen:

bedrijfsvoering hen kan bieden en wat daarvoor nodig

Centraal staat mestscheiding waardoor de bodem beter

werkt Collectief Groningen West aan het ontwikke-

bedrijfskringlopen, verdienmodellen en bodemgericht

is. De groep is een mooie mix van deelnemers, met heel

en met minder kunstmest van buitenaf gevoed kan wor-

len van nieuwe kansen voor een vitale landbouw,

boeren.

diverse bedrijven. Deze variatie zorgt voor een eerlijk

den. Hiervoor hebben we experimenteerruimte nodig

versterking van de biodiversiteit en het verbeteren

omdat de systemen nog niet wetenschappelijk erkend

Met het programma willen we een beweging in gang

intakegesprek. Ook is in het najaar een bijeenkomst

zijn. Het verzoek hiervoor is gedaan bij de minister van

tier. Dit doen we samen met het Rijk, de provincie,

zetten op het boerenerf en zijn omgeving. We zijn ons

georganiseerd in Aduard die veel opleverde voor het

LNV. Van experimenteren kunnen we immers allemaal

gemeente, het waterschap, LTO Noord, de Gebieds-

ervan bewust dat dit tijd kost. In het afgelopen jaar

vervolgtraject.

leren.

coöperatie Westerkwartier en de terreinbeherende

hebben we met elkaar stappen gezet, al was dit niet

organisaties. Onze boeren werken aan verschillen-

altijd voor iedereen even zichtbaar. Er is veel voorwerk

“Belangrijk in dit project is de uitwisseling van praktijk-

de thema’s die een grote onderlinge samenhang

gedaan door onder andere in gesprek te gaan met boe-

ervaring tussen de boeren onderling. De één teelt zijn

hebben. Programmamanager Irene van Dorp en

ren en andere partijen. Door op de bedrijven te kijken

eigen krachtvoer, een ander heeft een bijzonder bewei-

projectleider Gert-Jan Stoeten vertellen wat we

waar de kansen en mogelijkheden liggen. Ik ben ervan

dingssysteem of succesvolle ervaringen met vlinderbloe-

hebben bereikt in het afgelopen jaar.

overtuigd dat er niet één vorm van natuurinclusieve

migen. Ook alternatieven voor drijfmest en kunstmest

landbouw is, maar dat het een pallet is van verschillende

staan erg in de belangstelling, net als de samenwerking

vormen.

met de akkerbouw. Soms weten buren niet eens van
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verhaal. De deelnemers zijn in 2021 bezocht voor een

van de ruimtelijke kwaliteit in het Westerkwar-

Meer weten?
www.westerkwartiernatuurinclusief.nl
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KLAAR VOOR
DE TOEKOMST

SAMEN KOM JE VERDER

Met het afsluiten van het jaar 2021 ronden we ook

Nu zijn we zes jaar verder en heeft ons collectief zich

de eerste periode af waarin het agrarisch natuur-

met reuzensprongen ontwikkeld. We kunnen zeggen

beheer werd georganiseerd door het collectief. De

dat we goed werk leveren en kunnen nakomen wat

komst van de collectieven moest er vanaf 2016 voor

we wilden waarmaken. Sla dit jaarverslag er maar op

zorgen dat de kwaliteit van het agrarisch natuur-

na. Teamwork. Boeren, medewerkers op kantoor en in

beheer omhoog zou gaan en dat er efficiënter en

het veld, vrijwilligers, jagers, dronepiloten, provincie,

effectiever gewerkt zou worden. Meer regie in de

waterschap, niemand kan worden gemist in het

regio, meer aandacht voor lokaal maatwerk. De

agrarisch natuurbeheer. Wat was die term eigenlijk

agrarische natuurverenigingen hebben de hand-

goed gekozen: Collectief. Samen dus.

Samenwerking in het

Samen werken aan natuurvriendelijke

Samen aan de slag

Samen sterk voor de grutto’s in Polder

weidevogelbeheer

oevers bij Tinallinge

In de verschillende projecten werken we

De Oude Held

organisatie opgezet met slagkracht en verstand

De afgelopen jaren hebben we als collectief onszelf op

Het hele jaar door werken boeren,

Kuikens van weidevogels kunnen goed

samen met kennisinstellingen, onder-

Onze leden werken er hard aan om als

van zaken: het collectief was geboren.

de kaart gezet. Niet alleen in ons werk in het agrarisch

veldmedewerkers, vrijwilligers, jagers en

zwemmen maar door steile beschoeiingen

zoekers en experts. We zijn op zoek naar

boeren samen een aantrekkelijk weide-

schoen opgepakt en samen een professionele

natuurbeheer maar ook in alle projecten waar we aan

Die zoektocht is lang niet altijd makkelijk. Maar

dronepiloten aan eenzelfde doel: een goed

kunnen ze verdrinken. Daarom hebben

mogelijkheden die onze leden verder kun-

vogelgebied in te richten en te beheren.

Met deze stap kwamen er ook grotere verantwoor-

werken. Ook daarin is het een zaak van samenbren-

wij werken er aan, in de vorm van allerlei projecten.

seizoen voor de weidevogels. Tijdens de

we samen met de boeren en waterschap

nen helpen op weg naar een rendabele,

En met succes, want in polder De Oude

delijkheden op het bord van de nieuwe organisatie te

gen en samenwerken. Dat doen we inmiddels op veel

Met onze leden, met ons team, met overheden, met

jaarlijkse evaluatie van het weidevogel-

Noorderzijlvest zo’n 5 km beschoeiingen

natuurinclusieve manier van boeren. In de

Held wemelt het van de grutto’s. Toen dit

liggen: zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het

meer thema’s dan alleen het agrarisch natuurbeheer

natuurorganisaties en met ketenpartijen. Dat gaat

beheer kijken zij samen hoe het beheer

verlaagd in het weidevogelgebied bij Tinal-

vorm van veldbezoeken, studiegroepen of

succesvol boeren-weidevogelbeheer dreig-

beheer, zelf verantwoordelijk voor de organisatie en de

waar we mee zijn gestart. We zoeken naar mogelijk-

soms in kleine stapjes, soms met grotere stappen,

in het afgelopen seizoen is verlopen en

linge. In dit weidevogelgebied waar boeren

informatiebijeenkomsten willen we zo veel

de te worden opgeofferd om te dienen

uitbetalingen. Dat was hard werken in de eerste jaren.

heden voor alle boeren in ons werkgebied om natuur-

maar wel vooruit. Samen. Collectief dus.

bekijken ze wat er in het nieuwe jaar beter

en Natuurmonumenten samenwerken

mogelijk kennis opdoen, zaken uitproberen

als compensatiegebied sprongen zeven

Veel nieuwigheid, veel onverwachte zaken. Wat is er

inclusieve landbouw meer te laten zijn dan een holle

kan. Niet alleen aan tafel maar ook in het

voor de weidevogels hebben we de oevers

en delen. Niet zelden zijn de deelnemers

natuurorganisaties samen met ons in de

destijds hard gewerkt om het collectief neer te zetten

kreet. Het is zoeken naar manieren waarop boeren

Liesbeth de Haan,

veld is dit een waardevolle samenwerking.

flauw aflopend en natuurvriendelijk ge-

zelf de experts die met hun eigen kennis,

bres voor dit stuk agrarisch natuurbeheer.

en het beheer uit te voeren. Het resultaat mag er zijn!

met de natuur een aantrekkelijk alternatief kan zijn.

directeur Collectief Groningen West

maakt. Langs de natuurvriendelijke oevers

ervaring en praktijkvoorbeelden elkaar

Een mooie samenwerking in de strijd voor

zijn kruidenrijke stroken aangelegd.

verder helpen.

het behoud van dit mooie gebied was het
resultaat.
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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:

12

VELDMEDEWERKERS

106

VRIJWILLIGERS

7

BESTUURSLEDEN

13

MENSEN
OP KANTOOR

8

DRONEPILOTEN

3

SCHOUWERS

707
LEDEN
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