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Het oog wil ook wat …..
 
In het ANLb beheer Open Akker werken we met een aaneengesloten cluster van minimaal 250 hectare,
waarbinnen minimaal vijf procent agrarisch natuurbeheer ligt. Nog beter zou zijn om meer dan vijf procent
agrarisch natuurbeheer oppervlakte in een cluster te hebben. Door een beperkt budget is dit helaas niet
altijd haalbaar.
 
Goede balans vinden
Op clusterniveau wordt naar de verschillende pakketten gekeken, maar ook naar de verschillende inzaai--
jaren. Een goede balans in de verschillende pakketten binnen een cluster is goed voor de biodiversiteit.
Het is dan ook belangrijk dat binnen één cluster niet het gehele beheer in hetzelfde jaar opnieuw wordt in-
gezaaid.Ieder jaar proberen we een gedeelte te verplaatsen en/of opnieuw in te zaaien. Of het beheer
om te zetten naar andere pakketten. Een cluster krijgt hierdoor meer variatie in vegetatie en structuur in de
loop der jaren. Dit is zeer wenselijk voor de vele verschillende akkervogels die we met agrarisch natuurbe-
heer proberen te bedienen.
 
Roze zee van klaprozen
In de beheereenheden binnen de clusters zoeken de vogels allemaal voedsel en veiligheid. Enkele vogel-
soorten broeden zelfs in de agrarisch natuurbeheerpercelen. Het kruidenmengsel dat is samengesteld biedt
dan ook voldoende voedsel, veiligheid en broedgelegenheid.
Het afgelopen voorjaar was het, in verband met extreme droogte, behoorlijk spannend of de nieuw inge-
zaaide kruidenrijke akkers goed zouden opkomen. Bij deelnemer Koenders in cluster Noordbroek was de
kruidenrijke akker zeker goed gelukt. De kruidenrijke akker was een mooie roze zee van klaprozen, waar fiet-
sers deze zomer graag een blokje voor om wilden fietsen.

kruidenrijke akkerrand Koenders, cluster Noordbroek
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Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u
onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen. Nu gebruiken verschillende overheden nog
verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten zijn niet allemaal gelijk. Vanaf 2020 voegt RVO.nl de
kaarten stap voor stap samen.
 
De nieuwe digitale kaart is gedetailleerder dan de vorige kaarten. Alle overheden die werken met topogra-
fische informatie moeten deze kaart gebruiken. Door de BGT gaan alle overheden straks uit van dezelfde
gegevens, zoals dezelfde perceelsgrenzen. Dit is geregeld in de Wet BGT.
De kans is groot dat alle bestaande topografische grenzen op de nieuwe kaart verschuiven. Hierdoor kan
het voorkomen dat er in de toekomst meer of minder hectare landbouwgrond wordt geregistreerd. Dit kan
gevolgen hebben voor de subsidies of betalingsrechten die worden aangevraagd in de Gecombineerde
Opgave. In de meeste gevallen zijn de veranderingen in oppervlakte minimaal.
 
Het niet aanpassen van de grenzen heeft gevolgen voor de netto oppervlakte en daarmee voor de  hoog-
te van de ANLb-subsidie, die het collectief krijgt uitgekeerd. De invoering van de nieuwe digitale kaart heeft
dan ook invloed op de individuele ANLb-contracten.

 
Per 1 januari 2022 moet de nieuwe BGT-kaart landelijk zijn ingevoerd. Omdat het vele verschuivingen tot ge-
volg heeft, gaat dit niet in één keer lukken. RVO.nl heeft Boerennatuur gevraagd of de collectieven het zien
zitten de BGT in beheerjaar 2021 in te voeren voor alle ANLb-boeren in Noord-Nederland. Op dit moment is
daar nog geen duidelijkheid over. Het invoeren van de BGT-kaart zal hoe dan ook gevolgen hebben voor
de collectieven en de agrariërs.
 
Gezocht: extra handen
Als collectief bereiden we ons voor op de extra werkzaamheden, die er aankomen door de invoering van
de BGT-kaart. Ben je handig met het intekenen van ‘mijn percelen’ en heb je enkele uren beschikbaar om
ANOG tegen een vergoeding te helpen? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@a-
nog.nl. Meer informatie over de BGT-check lees je op www.rvo.nl.
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Veronkruiding agrarisch natuurbeheer Oost-Groningen
 
ANLb-deelnemers leggen al enkele jaren beheerpakketten weg in Oost-Groningen. Verschillende  meng-
sels worden gezaaid die voedsel, bescherming en een broedplaats bieden voor vogelsoorten, die van in-
ternationaal belang zijn. Een probleem waar de deelnemers mee te maken hebben, is de onkruiddruk in
deze beheereenheden.
 
In nieuw ingezaaide beheereenheden, op percelen waar al langer agrarisch natuurbeheer ligt en op per-
celen waar het voorheen gelegen heeft, kan veronkruiding ontstaan. Er zijn verschillende methoden om on-
kruiden zowel te voorkomen als te bestrijden. Met agrarisch natuurbeheer zit de akkerbouwer gebonden
aan een aantal afspraken, die de bestrijding van onkruid ingewikkelder kunnen maken. Tijdens het broed-
seizoen mag bijvoorbeeld niet worden gemaaid.

kruidenrijke akkerrand met melde en bijvoet
 
Rapport
Anouk Touwen (student WUR) heeft een rapport geschreven over de verkenning van veronkruiding in het
agrarisch natuurbeheer van Oost-Groningen en de onderzoeksmogelijkheden voor de toekomst. In het rap-
port wordt zowel de beschikbare kennis benoemd als de kennis die nog moet worden verkregen. Daar-
naast geeft het rapport een overzicht van de maatregelen die dit jaar zijn genomen.
Via deze weg willen we Anouk nogmaals bedanken. Het rapport gebruiken we het komende jaar voor een
vervolgonderzoek.

kruidenrijke akkerrand met jacobskruiskruid
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Interview Jan Rientko Bosker 
De akkerranden van Jan Rientko stonden deze
zomer volop in bloei. En dat ging niet onopgemerkt
voorbij. Enthousiaste voorbijgangers, landelijke foto-
grafieclubs en RTV Noord kwamen langs om de
bloeiende akkerranden te bekijken.
 
Samen met zijn vrouw Bertha heeft Jan Rientko een
akkerbouwbedrijf in Woldendorp. Met het traditione-
le Oldambtster bouwplan verbouwt het echtpaar
hoofdzakelijk wintertarwe met aanvullend suikerbie-
ten, vogelakker en sinds kort akkerranden. We heb-
ben Jan Rientko naar het succes en zijn ervaring van
de akkerranden gevraagd.
 
Vogelakkers en bufferstroken
“Bijna zolang als ANOG bestaat, doen wij al mee
aan verschillende pakketten die worden aangebo-
den. Op dit moment doen we mee aan vogelakkers
en de éénjarige akkerrand ten behoeve van de wa-
terkwaliteit (zogenaamde bufferstrook). Mijn motiva-
tie om aan de bufferstroken mee te doen, heeft
meerdere redenen. Allereerst de verplichting van
een teeltvrije zone langs watergangen. Door te kie-
zen voor een akkerrand langs de sloot is er geen
noodzaak voor een teeltvrije zone meer. Ik ontvang
een vergoeding voor die grond waar de akkerrand
op groeit. Eventuele emissie naar de sloot is niet aan
de orde. Verder stimuleer je de natuurlijke vijanden,
van luizen, waardoor je minder insecticiden hoeft te
spuiten op het aangrenzende perceel.

 
Mijn akkerrand is het afgelopen jaar goed gelukt.
Doordat het twee keer heel ondiep is gekopegd en
vervolgens met volledige druk op de zaaikouters is
gezaaid, was de opkomst ondanks het droge voor-
jaar erg goed. De goede opkomst zorgde voor een
lage onkruiddruk. Dit kwam ook mede door het
creëren van een vals zaaibed. Verder heb ik bewust
gekozen voor een éénjarige akkerrand, omdat ik
bang ben dat een tweejarige rand meer zal veron-
kruiden. Dit jaar heb ik niet hoeven spuiten met in-
secticiden in zowel de granen als de suikerbieten.
 
Kleurenpallet
De akkerrand was een enorm leuke belevenis. Elke
keer was het weer een verrassing wat er nu aan
bloemen begon te bloeien. Allereerst was het paars
van de phacelia, daarna werd het rood van de
klaprozen en geel van de gele ganzenbloem. Later
werd het weer roze en paars van de cosmea en
geel van de zonnebloemen. Helaas was er maar
één bijeenkomst van de studiegroep in verband met
de coronamaatregelen. Door de akkerrand ga ik
bewuster om met wel of niet een insecticidenbe-
spuiting toe te passen.“

de éénjarige akkerrand naast een watergang
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Telers op kleigronden
In het project Natuurinclusieve landbouw in het Oldambt worden door middel van veldproeven drie natuur-
inclusieve maatregelen onderzocht: de teelt van winterveldbonen, de teelt van grasklaver en de toepas-
sing van vaste mest. Deze maatregelen kunnen een positief effect hebben op de bodem en de biodiversi-
teit. De eerste resultaten van de veldproeven worden dit najaar verwacht!
Daarnaast onderzoeken we de inpasbaarheid van deze maatregelen in de bedrijfsvoering en daarover
horen we graag jullie mening door middel van een enquête! In de enquête geven we eerst kort informatie
over de kosten, baten en de toepassing van deze maatregelen en daarna horen we graag hoe u denkt
over de inpasbaarheid op uw bedrijf.
Via de mail is deze enquête  onder de aandacht gebracht bij de anog-leden op kleigrond. Van de 153
aangeschreven hebben al 30 mensen gereageerd. Een mooi aantal. De enquête duurt ongeveer 10 minu-
ten en kunt u vinden op onderstaande link: Link enquête: https://nl.research.net/r/Oldambt_Natuurinclusief
 
Het project NIL-Oldambt is een samenwerking tussen Louis Bolk Instituut, Aequator en ANOG.
 

Terugblik Sanne Heijting
 
De afgelopen (bijna) vier jaren heb ik met veel
plezier bij ANOG gewerkt. De tijd is omgevlogen.
Op weg naar mijn eerste kennismaking met ANOG,
in het najaar van 2016, leerde ik meteen het mooie
weidse Oldambt en schilderachtige Westerwolde
kennen. Een prachtig gebied dat uitnodigt om te
pionieren. Samen met een gedreven en betrokken
bestuur en team ben ik aan de slag gegaan met
het agrarisch natuurbeheer, verduurzaming van de
landbouw, het professionaliseren van de organisatie
en de verbouwing van het kantoor. Never a dull mo-
ment in Oost-Grunn.
 
Ik vervolg mijn weg nu dichter bij huis en ga aan de
slag bij de provincie Friesland. Veel dank aan team-
ANOG en het bestuur voor de samenwerking, harte-
lijkheid en de mooie, inspirerende en kleurrijke tijd.
Veel succes allen! Ik zal jullie missen.

Vanuit het bestuur: 
Sanne bedankt! 
Vier jaar heen en weer rijden van Drachten naar
Wedde is niet niks. Hoe jammer we het ook vinden,
we hebben begrip voor het vertrek van Sanne.
 
Sanne haar kwaliteiten kwamen bij ANOG vooral
goed tot uiting bij de opbouw en analyse van het
monitoringsysteem. Een systeem dat nu ook door
haar inzet landelijk wordt gewaardeerd. Daarnaast
kwam Sanne als manager gepassioneerd voor de
staf op. Onder haar leiding werd onder andere het
personeelsbeleid professioneler en gaf ze de NIL een
extra impuls.
 
Buiten ANOG had Sanne een goede relatie met het
bestuur, de staf en de collega’s. Ze probeerde
menig keer, in alle zorgvuldigheid, de kool en de
geit te sparen. Als manager was dat niet altijd ge-
makkelijk. Soms zelfs teleurstellend.
We zullen Sanne herinneren als een enthousiaste
goedlachse manager, die ons verder op weg heeft
geholpen naar de professionalisering van natuur-
vriendelijke landbouw.
Sanne, bedankt!
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Ingezonden stuk‘Important Bird Areas’, een toelichting doorVogelbescherming 
 
November vorig jaar publiceerde Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonder-
zoek Nederland een rapport waarin de belangrijkste vogelgebieden van Nederland in kaart werden ge-
bracht. Het gaat om de zogenaamde Important Birds Areas, afgekort IBA’s. In dat rapport zijn het Oldambt
en Westerwolde, vanwege hun grote belang als broedgebied voor onder andere grauwe en blauwe kie-
kendief en velduil, als nieuw IBA geïdentificeerd.

Het Oldambt nieuw IBA's nieuw IBA's Westerwolde  
Het IBA-rapport was destijds aanleiding voor berichtgeving in de regionale pers (onder andere Dagblad
van het Noorden, 8 november 2019), waarin erop werd gewezen dat identificatie tot IBA zich vaak vertaal-
de in aanwijzing tot Natura 2000-gebied. Wij hebben begrepen, dat dit bericht tot de nodige onrust heeft
geleid onder de agrariërs in Groningen. Graag willen we in dit schrijven de redenen voor deze onrust weg-
nemen.
 
Het mag niemand verbazen dat Vogelbescherming Nederland primair staat voor het belang van vogels en
erop toeziet dat zeldzame, bedreigde én buitengewoon fraaie vogelsoorten, zoals de grauwe en blauwe
kiekendief en de velduil, en hun leefgebieden zo goed mogelijk worden beschermd. Daarbij is een allereer-
ste stap dat we goed in kaart te hebben welke gebieden voor deze soorten van het grootste belang zijn.
Dit is niet alleen voor onszelf heel nuttig, maar ook voor overheden en andere belanghebbenden, waaron-
der landbouworganisaties. Het IBA-rapport doet niets meer en niets minder dan vaststellen welke gebieden
belangrijk zijn voor vogels.
 
In het Oldambt hebben boeren en natuurbeschermers de afgelopen decennia samen gezorgd voor het
behoud van soorten die anders allicht in Nederland waren uitgestorven. Daarvan is de zeldzame grauwe
kiekendief wellicht het meest in het oog springende voorbeeld. De IBA-status die het gebied in ons rapport
toebedeeld heeft gekregen, is in die zin een logisch gevolg van zeer succesvol vogelbeschermingswerk.
Vogelbescherming is de akkerbouwers van het Oldambt zeer erkentelijk voor hun grote bijdrage daaraan.

foto: J. Bos , Grauwe kiekendief
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Naschrift vanuit het bestuur
 
We zijn continue in overleg met rijk en provincie, waarbij de provincie ons heeft verzekerd dat er op geen
enkele wijze een schaduw schade mag ontstaan van ANLb:  bijvoorbeeld een aanwijzing tot Natura-2000
gebied. Als de inspanning van onze leden leidt tot een toename van de biodiversiteit en het aantal vogels
in (een deel ) van ons werkgebied mag dat  in onze ogen nooit aanleiding zijn om zo´n gebied aan te wij-
zen als Natura 2000-gebied. We laten met elkaar zien dat we ook met relatief kleine aanpassingen in het
bouwplan en beheer de biodiversiteit kunnen laten toenemen. Als het gebied toch wordt aangewezen als
Natura-2000 gebied, zijn de inspanningen van de ANOG grotendeels voor niets geweest en leidt dit waar-
schijnlijk tot het einde van het ANLb en van de natuur-inclusieve landbouw in dit gebied.

prachtig resultaat! Laten we er samen voor zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten
van de kiekendieven van het Oldambt!
 
Natuurlijk zijn we altijd bereid om nader van gedachten te wisselen met boeren en agrarische collectieven.
 
Namens Vogelbescherming Nederland,
Jules Bos, medewerker akkervogels

 
Waar het Vogelbescherming Nederland om gaat, is het tot in lengte van jaren veilig stellen van de kieken-
dieven in het Oldambt. Want als er zelfs in het Oldambt geen plaats meer voor hen is, waar dan nog wel?
De bestaande situatie willen we daarom graag behouden en waar nodig verbeteren. We zijn niet uit op
aanwijzing van het Oldambt tot Natura 2000-gebied. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Zolang
het goed gaat met de kiekendieven in het Oldambt, is er geen reden om de huidige weg te verlaten. Ove-
rigens ligt de bevoegdheid voor het aanwijzen van Natura 2000-gebieden bij de Rijksoverheid.
 
Voor de bescherming van onze boerenlandvogels is een goede samenwerking tussen landbouwers en na-
tuurbeschermers voorwaarde nummer één. In het Oldambt bestaat deze samenwerking al jarenlang en
heeft geleid tot een aanvankelijk groeiende en nu stabiele populatie kiekendieven. Dat is voorwaar een

foto: M. Doornbos, inzaaien vogelakker



Colofon
Dit is een uitgave van ANOG
 
Lageweg 14c
9698 BN Wedde
 
t. 0597-726966
e. info@anog.nl
i. www.anog.nl

vacature
ANOG is op zoek naar een manager.
Je hebt affiniteit met landbouw en/of natuurbe-
heer en geeft  sturing aan de werkorganisatie. -
Tevens ben je een volwaardige gesprekspartner
voor de provincie en andere gebiedspartijen.
 
16 -24 uur per week met andere werkzaamhe-
den mogelijk uitbreiding tot 37 uur per week
 
Heb je interesse? Kijk voor de uitgebreide func-
tieomschrijving en wijze van solliciteren op:
www.anog.nl/vacatures. Reacties voor 5 okto-
ber.
 

Een trotse Willie

Herinnering aan Willie
 
Op 14 augustus overleed  onze oud-voorzitter, erelid
en medeoprichter Willie Oosterveld. 
 
Als ik aan Willie denk, zie ik hem opstaan tijdens een
vergadering of voorlichtingsbijeenkomst en het
woord vragen. Je kon op hem rekenen. In allerlei
toonaarden heb ik hem horen spreken. Jaren gele-
den vaak stevig in woord en oordeel. De laatste
jaren tijdens ledenvergadering mild en constructief
kritisch.
 
Willie kwam met tips en gaf het huidige bestuur vaak
ook nog een compliment. Het was soms niet mals
wat hij vond over bijvoorbeeld het beheer door de
natuurterreinbeheerders. ‘Dat kunnen wij boeren net
zo goed en goedkoper!’ Hij vond zijn maatjes in
onder ander de gedeputeerde Henk Bleker. Samen
maakten zij het waar in het natuurgebied Reiderwol-
de. Dat lukte Willie dankzij zijn grote inzet en stand-
vastigheid. Als een terriër!
 
Hij was een goed boer, paardenfokker en natuurlief-
hebber met ambities. Onder zijn voorzitterschap is
ANOG snel gegroeid van eenvoudig weidevogelbe-
heer naar volwassen akkervogelbeheer. In een
haat-liefdeverhouding met bekende vogelaars. De
patrijs was zijn vogel. Welke weer volop terug moest
komen.
 
Willie, ook voor jou zetten we ons de komende jaren
in Westerwolde stevig in voor de patrijs. Bij het zien
van een koppeltje patrijzen denken we aan jou! 
 
Jan Willem Kok
Voorzitter ANOG
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