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Aftreden en aantreden bestuursleden
 
In de digitale algemene ledenvergadering op 2 maart is Ingrid Jansen gekozen als voorzitter van ANOG. In-
grid Jansen, in het dagelijks leven directeur van Stimuland, is opgegroeid in West-Brabant. Ze woont op een
akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. In haar introductiefilmpje liet Ingrid zien dat ze met de ‘poten in
de klei’ staat en gemotiveerd is om samen met de leden het agrarisch natuurbeheer in Oost-Groningen ver-
der gestalte te geven.

 
Met de keuze voor Ingrid haalt ANOG een ervaren en gedreven bestuurder binnen met een breed netwerk
in de landbouw. Naast Ingrid Jansen zijn ook Peter Roelfsema en Gert Sterenborg als bestuurslid aangetre-
den. Vanwege hun ervaring in de landbouw en bekendheid met het gebied zijn zij beide een goede aan-
vulling voor het bestuur. In de eerstvolgende nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden zich aan u voor.
 
Het aftreden van zowel voorzitter Jan Willem Kok en secretaris Henk Smith was een bijzonder moment in de
ledenvergadering. Beide bestuursleden hebben een grote staat van dienst binnen ANOG. In een inspire-
rend filmpje hebben zij afscheid genomen en bedanken zij de leden voor de leuke en leerzame tijd.
 
Jan Willem en Henk zijn nog toegesproken door penningmeester Dirk Nigten. Hij bedankt hen voor hun inzet
en reikte de glazen veldleeuwerik uit. Dit is een herkenbaar symbool voor het agrarisch natuurbeheer in
Oost-Groningen.
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Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit!
 
De afgelopen 10 jaar heb ik met plezier samen met jullie het pad van de agrarische natuur bewandeld.
We zijn al een tijdje onderweg en hebben flinke vorderingen gemaakt voor de akkervogels en de insecten.
Ons einddoel is nog lang niet bereikt. Het zal nog wel even duren voordat de biodiversiteit weer de goeie
proporties en kwaliteit heeft. Het komt goed!
 
Ik hoop in de verre toekomst nog mee te maken, dat de Biodiversiteit weer redelijk tot goed is. Mijn droom is
meer en meer natuurinclusief landbouwen (verdiepingsrapport NIL Oost-Groningen) met goede saldo’s
voor de oogsten van een breed Bouwplan. Ook met gewassen die grootschalig worden verwerkt in de hu-
mane voedselindustrie in onze provincie. Enkel de reststoffen gaan nog naar de veehouderijen of terug
naar akkers. Er zijn meer reststoffen die goed behandeld (met veranderde wetgeving) terug kunnen naar
de akkers als Bemesting (gebiedseigen mest of organische stof)!
 
Ik vond het samen onderweg zijn fijn. Jammer dat het is afgelopen! Ik ga verder met dezelfde doelen (en
meer) voor ogen. Daarom kijk ik na deze tocht weer graag uit naar nieuwe paden met de Gebiedscoöpe-
ratie Zuid- en Oost-Groningen en Stuw om samen dichter bij het doel te komen: mooie Bedrijven met rijke
Bodem en natuur- en landschapsinclusieve landbouw.
 
Ede Staal zong het al:
‘Ik heb 't hier bekeken, as ik dit zo heur.
Je zuiken 't mor oet, ja ik goa der vandeur.’
 
Bedankt. Het gaat jullie goed!  
Jan Willem Kok

Kritisch, verkregen vertrou-wen, het goede doen.
 
Een tijdje geleden zei iemand tegen mij: “Ik heb zo-
veel geleerd van mijn fouten. Ik denk erover nog
een paar te maken.” Nu ik ben gevraagd een kort
stukje te schrijven voor de nieuwsbrief, omdat ik na
14 jaar afscheid neem als bestuurder, denk ik hier-
over na. Volgens mij heb ik, heeft ANOG, in de afge-
lopen jaren geen grote fouten gemaakt. Wat heeft
ANOG dan wel gedaan? Eigenlijk te veel om op te
noemen. Het past niet in een kort stukje tekst.
 
In de basis heb ik mogen meewerken aan praktisch
agrarisch natuurbeheer op het boerenerf met een
normale marktconforme vergoeding. Er is gezorgd
voor beleid. Misschien niet altijd het beste. Het is
zeker beter dan het was geweest als we er geen na-
druk op hadden gelegd. Dit is mogelijk gemaakt
door kritische leden, het vertrouwen dat aan be-
stuurders is gegevens en een drive om het goede te
doen.
Blijf dit doen! Wees bewust dat ANOG in Nederland,
maar ook daarbuiten, wordt gezien als een voor-
beeld van hoe agrarisch natuurbeheer moet wor-
den uitgevoerd door zowel onze provincie als de
mensen in Den Haag, maar ook in Brussel.

 
Via deze weg wil ik iedereen met wie ik door de
jaren heen contact heb gehad, de leden, de me-
dewerkers, de collega bestuurders en al die andere
mensen van de provincie, de gemeentes, het wa-
terschap, de onderzoeksinstellingen en de groene
organisaties, bedanken voor de samenwerking. Het
was fijn samenwerken en we komen elkaar zeker
weer tegen!
 
Henk Smith
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DAW nieuwe jaar‘Meer kennis, mindergewasbeschermingsmiddelen’ 
 
De titel zegt het al! Een project om kennis te delen
over de verschillende functies van drie tot vier me-
terse akkerranden langs watervoerende sloten. Sinds
2018 werken zestig deelnemers samen in  studie-
groepen. Samen trekken ze het veld in om te leren
over waterkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding en
onkruidbeheersing. Wat staat er dit jaar op de
planning?
 
Functionele Agro Biodiversiteit
Het aankomende jaar bieden we, aanvullend op de
veldbijeenkomsten, de mogelijkheid tot individuele
begeleiding bij het monitoren van jouw eigen
gewas op aanwezigheid van plaaginsecten en
plaagbestrijders. Dit voeren we uit in samenwerking
met Delphy middels de IPM Toolbox en factsheets.
Ook betrekken we de teeltadviseurs in het gebied
bij het project. We willen kijken hoe we elkaar kun-
nen versterken ten behoeve van het verduurzamen
van de akkerbouw.
 
Waterkwaliteit
Hoe bepaal je de kwaliteit van de sloot en welke in-
vloed heb je daarop? Onder leiding van Water-
schap Hunze & Aa’s leren we over de ecologie in de
sloot, invloed van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen, en de functie van ecologisch sloot-
beheer.

 
Bij drie deelnemende akkerbouwers worden door
het waterschap extra metingen uitgevoerd om te
kijken wat de mogelijke invloed van het eigen han-
delen op de waterkwaliteit is. Op 24 maart hebben
we hierover een online bijeenkomst georganiseerd.
We zijn bijgepraat over de emissieroutes van nutriën-
ten en gewasbeschermingsmiddelen.
 
De deelnemers hebben aangegeven dat het een
interessante bijeenkomst is geweest. Daarom kijken
we naar de mogelijkheden om een eenzelfde bij-
eenkomst nog eens te organiseren voor alle deelne-
mers aan het project. Ook duiken we dit seizoen
weer de sloot in op zoek naar beestjes en planten!
Ontdekken we dan verschillen tussen wel of niet
ecologisch beheerde sloten?
 
Onkruidbeheersing
Een goed functionerende akkerrand groeit niet van-
zelf. Met deze studiegroep zoeken we aankomend
seizoen verder naar het beste beheer op zand- en
kleigrond. Samen met de deelnemers bekijken we
een aantal randen en stellen ons eigen beeld van
benodigd beheer vast. Daarnaast voert het Louis
Bolk Instituut onderzoek uit naar de (on)kruiden in de
akkerranden. Dit willen we naast elkaar gaan leg-
gen: wat is nu het beeld vanuit de boerenpraktijk en
de ecologie? Wat we hier leren, is ook relevant voor
ANLb. 
 
Kortom, een gevuld programma met leuke en leer-
zame onderwerpen voor het aankomend seizoen.
Wij hebben er zin in!  
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Winterveldboon in Oldambt
 
In 2019 zijn we voor het project Bodem, Biodiversiteit
en Regio gestart met het testen van drie kansrijke
natuurinclusieve maatregelen in het Oldambt. Ook
in 2021 worden deze drie veldproeven, waaronder
de veldbonenproef, uitgevoerd.
 
In de veldbonenproef kijken we naar de bladrand-
kever en de bonenkever in de winter- en zomerveld-
boon. De levenscycli van deze kevers proberen we
door deze veldproef beter te begrijpen. Op deze
manier is het mogelijk om monitoring en plaagbe-
heersing beter in te zetten tijdens het groeiseizoen
van de veldbonen.Dit jaar voeren we ook een veld-
proef uit met het aanwenden van vaste mest. Daar-
naast kijken we voor het derde jaar in Drieborg op
een perceel naar duistonderdrukking door middel
van grasklaver.
 
Resultaten enquête
In de ANOG-nieuwsbrief van december 2020 heeft u
kunnen lezen over de enquête, die is gehouden
onder dertig boeren op kleigrond. Het doel van de
enquête is om te onderzoeken hoe door akkerbou-
wers wordt gedacht over de toepassing van drie
maatregelen, die in dit project met veldproeven
worden onderzocht. De drie maatregelen zijn: de
teelt van grasklaver, de teelt van winterveldboon en
de toepassing van vaste mest.
 
Ruim de helft van de respondenten (57%) vindt de
teelt van winterveldboon economisch interessant.
Voor de boeren die interesse hebben in de teelt en
afzet(mogelijkheden), is een factsheet verschenen
over de winterveldboon in het Oldambt. De facts-
heet is te downloaden via de website van ANOG
(https://anog.nl/natuurinclusieve-landbouw) en via
de website van het Louis Bolk Instituut (https://www.
louisbolk.nl/projecten/natuurinclusieve-landbouw-
oldambt)

 
Voor dit jaar staat een veldbijeenkomst gepland.
De omstandigheden rondom Covid-19 bepalen of
de veldbijeenkomst daadwerkelijk doorgaat. Houd
de website van ANOG in de gaten voor de
uitnodiging!
 
Dit project wordt gefinancierd uit het Programma
voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Neder-
land (POP3). Het programma wordt deels gefinan-
cierd uit het Europees Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling (ELFPO).
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