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Corona en ANOG
Door de coronamaatregelen van RIVM in acht te nemen, is het op het ANOG-kantoor de laatste weken
heel stil. Medewerkers van ANOG werken zo veel mogelijk vanuit huis. Vergaderen gebeurt nu middels
digitale media, zoals WhatsApp, Skype en Zoom, of ouderwets bellen. Geplande bijeenkomsten worden uit-
gesteld of vinden digitaal plaats. ANOG is telefonisch en per mail bereikbaar.
Ook het teamoverleg vindt digitaal plaats. Het is even wennen, maar goed te doen!

Algemene ledenvergadering
 
Circa 40 leden waren aanwezig bij de algemene le-
denvergadering in Wedde. Het eerste deel van de
vergadering stond in het teken van het jaarverslag
2019, dat werd gepresenteerd door voorzitter Jan
Willem Kok. Penningmeester Dirk Nigten gaf een toe-
lichting op de jaarrekening van 2019 en de begro-
ting van 2020.  De leden gingen akkoord met het
jaarverslag en de jaarrekening van 2019, en de be-
groting voor 2020. Daarna was het tijd voor de her-
benoeming van twee bestuurders, het aftreden van
twee bestuurders en het benoemen van een nieu-
we bestuurder.
 
Wisseling in het bestuur
Na twaalf jaar deel uitmaken van het ANOG-be-
stuur, was het vanavond tijd om af te treden voor
Jan Okko Bosker en Fokko Buining. Met passie voor
natuur, biodiversiteit en akkerbouw hadden beide
mannen zich geweldig ingezet voor de agrarische
natuur in Oost-Groningen. Eveneens hadden zij zich
verdienstelijk gemaakt bij de intekendagen en de
zaaizaaddagen. Daarnaast had Jan Okko zich altijd
ingezet in de ANLb-werkgroep. Dit blijft hij nog even
voortzetten. Fokko had  projecten rondom ‘FAB’
(functionele agrobiodiversiteit) en waterkwaliteit in
zijn portefeuille.  
Toetredend bestuurslid is Doeko van ’t Westeinde.
Na een positieve stemronde start Doeko officieel als
bestuurslid. Hij neemt het voorzitterschap van de AN-
Lb-werkgroep over van Jan Okko Bosker.

 
Tonny Doornbos en Dirk Nigten hadden zich op-
nieuw herkiesbaar gesteld voor de aankomende
vier jaar. De aanwezige leden stemden unaniem in
met de herbenoeming van beide bestuursleden.
 
Toekomstgerichte landbouw door Alex Datema
Na de pauze was het tijd voor de bespiegelingen
van Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur. Tij-
dens deze presentatie vertelde Alex over de ontwik-
kelingen in het agrarisch natuurbeheer, natuurinclu-
sieve landbouw, en zijn visie op een toekomstbe-
stendige en duurzame landbouw in Nederland.
Boeren zijn niet alleen producenten van voedsel
maar ook van een biodivers en vitaal platteland.
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Vooral het wij-gevoel binnen ANOG, zowel bij het
bestuur als bij de leden, is voor mij een belangrijk
punt geweest om met vol enthousiasme door te
gaan. Met veel plezier kijk ik dan ook vooral terug
op de intekendagen en zaaizaaddagen. Het con-
tact met de leden op deze dagen is altijd top.
Bij een meningsverschil wordt niet in moeilijkheden
gedacht, maar in oplossingen. Niet altijd tot ieders
tevredenheid, maar altijd met een uitkomst.
Dat is de kracht van ANOG.

12 Jaar ANOG
“Veel te snel is deze tijd voorbijgegaan. Twaalf jaar,
waarin ik bestuurlijk veel heb geleerd, leuke dingen
en minder leuke dingen heb meegemaakt, maar al-
tijd een goed gevoel heb gehad bij ANOG.

ANLB beheer
Zaaizaaddag
Zaterdag 14 maart haalden ANOG-leden het zaai-
zaad op. Het ANOG-team, bestuur en de kinderen
stonden in Zuidwending klaar met koffie en paasei-
tjes om de deelnemers te ontvangen en het zaai-
zaad uit te delen. De deelnemers kregen zaaizaad-
mengsels voor wintervoedsel, kruidenrijke akker, lu-
zerne en FAB-bloemenmengsel, die bij de ANLb-,
DAW- en GLB-projecten behoren.
Dit jaar konden ANOG-leden extra zaaizaad bestel-
len. Ongeveer twintig personen hadden hiervan
gebruik gemaakt. In totaal was 14,5 ton wintervoed-
sel, 1,2 ton kruidenrijke akkermengsels en 1 ton Fab--
mengsels uitgedeeld.
Het bloemrijke PR-mengsel van een kilo per lid was
dit jaar uitgedeeld aan 35 leden. Leden zonder
beheer kunnen zelf een plek kiezen om het mengsel
in te zaaien.
 
Beheer 2020
In 2020 bestaat ANLb uit veertien clusters in het
Open Akkerland, waarin 650 hectare aan beheer-
maatregelen liggen. Binnen de clusters beheren
akkerbouwers pakketten, zoals kruidenrijke akkerran-
den, vogelakkers en wintervoedselvelden. Het doel
is de akkervogelstand in het agrarisch gebied op
peil te houden of zelfs te verbeteren.
 
In Westerwolde komt, evenals het afgelopen jaar, in
totaal 30 hectare aan beheer te liggen. Het budget
voor randenbeheer is voor 2020 verdubbeld. Hier-
door is het mogelijk om verspreid over heel Oost--
Groningen ruim 36 hectare aan drie en vier meter
brede randen aan te leggen.
 
Geen extra budget voor randenbeheer in 2021
Het afgelopen jaar is gebleken dat ANOG-leden
veel belangstelling hebben voor randen langs wa-
tervoerende sloten. Sinds het najaar 2019 is ANOG in
overleg geweest met Waterschap Hunze en Aa’s en
met de provincie Groningen om voor het beheer
van randen langs de watervoerende sloten extra
budget te krijgen. Dit is helaas niet gelukt.
ANOG-leden die op de wachtlijst staan moeten we
teleurstellen. Deze leden brengen we ook via de
mail op de hoogte.
 
Veldbijeenkomst Reiderwolde
In het cluster Reiderwolderpolder waren gebieds-
coördinator Monique Mellema, vogelkenner Albert-
Erik de Winter en tien akkerbouwers het veld in ge-
gaan. Zij hadden samen het beheer bekeken en be-
oordeeld, en kennis en ervaring over het agrarisch
natuurbeheer uitgewisseld. De veldleeuwerik en de
rietgors waren gespot in de vogelakker, en de blau-

we kiekendief en geelgorzen in het wintervoedsel-
veld. Al met al was het een geslaagde middag.
 

          Intekenen op de kaarten 
Ik wens het bestuur veel wijsheid voor de komende
jaren, waarin het nieuwe GLB, natuurinclusief en
andere projecten een belangrijke rol spelen binnen
ANOG en bij de beleidsvorming van de overheid.
Als laatste wil ik het bestuur en de leden bedanken
voor de plezierige samenwerking deze jaren en
wens ik Doeko veel plezier en succes in het bestuur.”
 
Jan Okko Bosker
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Akkerbelt: praktijkmaatregelen
Dit jaar gaat ANOG samen met 25 akkerbouwers aan de slag om verschillende maatregelen van de
GLB-pilot Akkerbelt in de praktijk te testen. Deze maatregelen zijn in 2019 tot stand gekomen door gebieds-
plannen op te stellen. 
 
In het gebied Oldambt zijn zeven deelnemers, die gezamenlijk 18 hectare vogelgraan en 21 hectare
kruidenrijke akkerrand zullen beheren. In de Veenkoloniën gaan veertien leden in Kiel-Windeweer aan de
slag met 21 hectare bufferstroken en 15 hectare ecologisch stootbeheer. Het gebied Ter Wisch in Wester-
wolde telt vier deelnemers die gezamenlijk 8,2 hectare kruidenrijke akkerrand zullen beheren voor de patrijs
en 1 hectare bloemenrand ten behoeve van de wilde bij.
 Startbijeenkomsten 
In de afgelopen periode is voor elk gebied een startbijeenkomst georganiseerd. Hier hebben deelnemers -
kennis met elkaar gemaakt, is het doel van de pilot Akkerbelt  besproken en is het beheerjaar 2020 toege-
licht. Dit zijn nuttige bijeenkomsten, waaruit ANOG ook weer zaken meeneemt voor verdere ontwikkeling
van de pilot en de maatregelen. Op 14 maart hebben alle deelnemers zaaizaad ontvangen en kan er
worden ingezaaid. 
 
Bedrijfsplannen
In de aankomende periode worden bedrijfsplannen gemaakt. Een bedrijfsplan is een omschrijving van het
bedrijf, de huidige vergroening en het effect van de maatregelen op het bedrijf. ANOG gaat met twintig
deelnemers in gesprek om deze plannen te schrijven. 

                      Fokko bij een fab-bijeenkomst

Terugblik Fokko Buining
"Terugkijkend denk ik, aan de prettige samenwerking
met de medebestuursleden en de ‘staf op kantoor’.
Samen positief resultaat boeken, is dankbaar werk.
Dat daarbij veelal beperkingen en belemmeringen
moesten worden overwonnen en dat dit dan lukte,
gaf veel voldoening. Geduld, flexibiliteit, creativiteit
waren belangrijk bij het realiseren van de plannen.
Er waren veel uitdagingen!
 
Ik vond het mooi een bijdrage te leveren aan reali-
seerbare en haalbare doelen. Met ons streven naar
meer biodiversiteit via onze akkerranden kregen we
gelukkig steeds meer waardering uit de samenle-
ving. Uitleg geven en ons bedrijf openstellen voor
geïnteresseerden waren daarbij van essentieel
belang.

 
Ons collectief heeft zich in de afgelopen jaren
steeds meer kunnen ontwikkelen en profileren, en
wordt dan ook als zodanig steeds meer door de po-
litiek erkend. ANOG heeft een plek weten te verove-
ren tussen de milieu- en natuurinstanties. Dit geeft
mogelijkheden. Is de landbouw niet de grootste
‘terreinbeheerder’ van Nederland?
 
Ik ben ervan overtuigd dat ANOG een grote rol kan
spelen in de beantwoording van de diverse ecologi-
sche, landschappelijke en maatschappelijke vraag-
stukken. Wellicht lukt het met ons ‘gezond boeren-
verstand’ te kunnen inspelen op het spanningsveld
van wat, wanneer en wie dit gaat betalen?“
 
Fokko Buining  
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Een mooi mens, een bijzondere verschijning. Iemand
die zich “gewoon” kleurrijk kleedt en die al de mees-
te haarkleuren en kapsels heeft gehad.
Een vrouw met inhoud, daadkracht, creatieve
ideeën en altijd in oplossingen denkend.
Trudy heeft duidelijk haar stempel op het Agrarisch
Natuurbeheer gezet. We waren altijd blij met haar
inzet voor ons als boeren, haar inzet voor de vogels
en in het bijzonder voor de bijen. Die het straks beter
gaan doen met haar app Bijerbij.
We vinden het reuze verdrietig, dat we nu al af-
scheid van je moeten nemen binnen ANOG.
Trudy, petje af en reuze bedankt!!
Het ga je zo lang mogelijk nog heeeeel goed.
 
Bestuur ANOG
 

Woorden van Trudy van Wijk
“Wie kent hem niet? Ons vice-voorzitter Henk Smith.
Het was voorjaar 2009 dat ik hem voor het eerst ont-
moette. Op zaterdagochtend overleg in Garmer-
wolde. Henk zat aan tafel namens ANOG en ik na-
mens Wierde & Dijk. We hadden daar in een snel-
treinvaart een akkervogelproject opgezet  (het Na-
tuurbraakproject voor de oudgedienden onder
ons). Daarna volgden verscheidene akkervogelpro-
jecten elkaar op. Henk en ik kwamen elkaar dan
vaak tegen.
 
Projecten
Een hoogtepunt was het project ’Vogelgraan’,
waarin Wierde & Dijk en ANOG samen een nieuw
beheerpakket onderzochten (eentje waarin chemie
wél was toegestaan). Tijdens dit project werd ik ziek
en ben ik een tijd uit de running geweest. Het was
Henk die mij in 2017 - heel voorzichtig - vroeg of ik
energie had om bij ANOG bij te springen. Dat had ik
gedaan en van het een kwam het ander: aanvraag
NPI, bijeenkomsten DAW én natuurlijk de bijen-app.
Vooral de laatste was geweldig om te doen.
 
Mooie tijd
Nu komt er een einde aan mijn werkzaamheden
voor ANOG. Vanwege mijn afnemende gezondheid
ben ik helaas genoodzaakt om te stoppen met wer-
ken. Ik wil iedereen bij ANOG - leden, collega’s en
bestuur - bedanken voor de mooie tijd. Ik wens ie-
dereen - maar natuurlijk Henk in het bijzonder - veel
geluk, liefde en gezondheid toe!”
 

Trudy tijdens een presentatie over de bijenapp
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