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Voorwoord
Het is lang geleden, maar ik kan het me nog wel herinneren. Het was de tijd dat
ik begon te groeien en dat de schoenen van tijd tot tijd begonnen te knellen. Het
was dan weer tijd voor nieuwe schoenen.
Dit gevoel ervaren we nu in onze coöperatie. Richtten we ons aanvankelijk
vooral op weidevogel- en slootkantenbeheer, beetje bij beetje kwamen meer
taken erbij.
Zoals blauwe diensten, om schoner water en meer biodiversiteit te krijgen.
Gaat het slecht met de bijen en bestuivers, dan kijken we of we het kunnen
inpassen op onze percelen en erven. Komt vanuit het stedelijke een vraag voor
boerenlandpaden, dan kijken we met u of we daar een voorstel voor kunnen
doen. En als verschillende overheden ideeën opperen om diensten te verbeteren
of nieuwe op te pakken, dan denken we graag mee. Maar…. altijd stellen we
ons de vraag: heeft het een toegevoegde waarde voor onze deelnemers, is het
inpasbaar in een gezonde bedrijfsvoering?
Bij de verandering van het SNL (subsidie natuur en landschap) stelsel naar
het huidige ANLb (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) stelsel is ook de
structuur veranderd. De overheid sloot eerst zelf contracten met boeren/
landgebruikers af om aan bovengenoemde diensten te voldoen. In het nieuwe
stelsel doet de coöperatie dit. En daar wringt de schoen soms behoorlijk! Van
allerlei kanten komen diverse controles en procedures op ons af, en ook soms op
u. Logisch zult u zeggen; we moeten tenslotte netjes omgaan met overheidsgeld
en verantwoording afleggen. Maar als die controles uitmonden in een reeks
dubbelingen, een scala aan handboeken, certificeringen en interne- en externe
audits, dan snapt u misschien wat ik bedoel met knellende schoenen. Zeker
als controleurs in september komen kijken of er nog weidevogels zitten (echt
gebeurd!).
Als ik dit schrijf is onze huidige ANLb contractperiode, inmiddels drie jaar
geleden opgestart, na afstemming met diverse TBO’s (terreinbeherende
organisaties), andere maatschappelijke organisaties en last but not least met
u. Om te kijken wat u kunt en wilt inpassen in uw bedrijfsvoering. Na één jaar
(!?) al was de conclusie dat het niet goed genoeg was om betere resultaten te
kunnen verwachten. Dat heeft, na aanvankelijk wat chagrijn hierover, geleid
tot een verbeterplan, een optimalisatieplan en een weidevogelactieplan. Met
onder alle plannen weliswaar een budget, maar ook veel overlap onderling. Het
duizelde ons vaak. En dan snapt u ook weer dat bij ons soms “de schoen wringt”.
Intussen zijn we er wel in geslaagd om ons weidevogelbeheer kwalitatief en
kwantitatief behoorlijk uit te breiden! En daar mag ú best trots op zijn.
Maar gelukkig, nieuwe schoenen zijn besteld: Stichting Land van Wijk en
Wouden komt ons bestuur en ons team, coördinator Frans en veldmedewerkers
Corrie en Koos, te hulp. Ondersteuning op het gebied van administratie,
procesbewaking, promotie enz. Zo kunnen we beter en sneller inspelen op
nieuwe kansen, want die zijn er ruimschoots. Zeker als we erin slagen om een
verdienmodel onder die kansen te vinden. En daar gaan we voor!
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Coöperatie De Groene Klaver

Organisatie

De coöperatie zet zich in voor het platteland, waarbij de ondernemers die nu in het buitengebied wonen en werken, een
cruciale rol spelen. Ondernemers worden geholpen bij het ontwikkelen van recreatie en natuur op hun bedrijven. Eén
van de kerndoelstellingen is het bevorderen van duurzaam en doelmatig natuur-, landschaps- en waterbeheer. Groene
en blauwe diensten door agrariërs passen hier naadloos in.

Bestuur

De coöperatie is dé logische partner voor de stad-land thema’s.

Werkgebied
Het werkgebied van de coöperatie strekt zich uit van de provinciegrens in het noorden tot de Lek in het zuiden en van de
kust in het westen tot Alphen aan den Rijn in het oosten. Met een totale oppervlakte van 65.000 ha.

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit:
Theo van Leeuwen
voorzitter
Menno Wesselingh
penningmeester
Ed de Meijer
secretaris
Daarnaast waren de volgende personen lid:
Aad Zonneveld		
Quno Onderwater		
Jan Hoogeveen		
Paul Venderbosch		
Bert van Leeuwen

Werkorganisatie
De werkorganisatie bestaat uit Frans Jansen als gebiedscoördinator met als
veldmedewerkers Corrie van der Helm en Koos Pennings.

Samenwerking ANV’s
Werkgebied coöperatie

Bij de uitvoering van de verschillende activiteiten is samengewerkt met de vier
agrarische natuurverenigingen die actief zijn binnen het werkgebied van de
coöperatie. Met de ANV’s is een discussie gaande over de rol van de vereniging
De Groene Klaver als samenwerkingsverband tussen de verschillende ANV’s.

Statuten
Coöperatie De Groene Klaver U.A. is opgericht op 6
maart 2015 en stelt zich ten doel in stoffelijke behoeften
van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten
met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten
behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.

Leden
In 2017 is het aantal deelnemers van de coöperatie gestegen van 98 naar 113.

Certificering
De coöperatie is sinds 1 januari 2016 gecertificeerd. Het
certificaat is een verklaring van de provincie waarmee
een agrarisch collectief bepaalde kwaliteitseisen voor
beheer, organisatie en administratie garandeert. Hierbij
staat vertrouwen in de beheerder centraal. Vertrouwen
in zijn motivatie en professionaliteit om goed beheer uit
te voeren en daarover transparant te zijn.
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Samenwerking

Beheer

We hebben met gebiedspartijen een aantal andere
verbeteringstrajecten opgepakt in het kader van het in
september opgestelde verbeterplan.

Binnen ons werkgebied is het ANLb gericht op twee leefgebieden: open grasland en open
akkerland en op de categorie water.

• Het betrekken van overheden, gebiedspartijen in de
Bollenstreek en Boerennatuur bij het opzetten van
agrarisch natuurbeheer in de Bollenstreek (gericht op
de zogenaamde ‘bollenvogels’ waaronder patrijs,
leeuwerik en gele kwikstaart).
• Het maken van een ‘predatieplan’ waarin met betrokken gebiedspartijen een verantwoord maar ook
slagvaardig beleid kan worden toegepast ten aanzien
van de plaatselijk zware predatie op weidevogels.
• Het verbeteren van de communicatie met en tussen
vrijwilligers, agrariërs en ons en het stimuleren en
ondersteunen van vrijwilligerswerk.
BIJ12 (werkt als uitvoeringsorganisatie voor 12 provincies), SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer) en Boerennatuur ondersteunen ons in het werk.
Andere relevante partijen bij het beheer zijn de provincie
Zuid-Holland, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland) en NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Uiteraard werken we structureel samen
met individuele agrariërs, weidevogelvrijwilligers, de
agrarische natuurverenigingen, de Groene Motor, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, collega collectieven,
Stichting Land van Wijk & Wouden, Leidse Ommelanden,
Holland Rijnland, LTO Projecten en afdelingen van
LTO. We hebben incidentele contacten over infrastructurele ingrepen binnen ons werkgebied, zoals bij de vernieuwde hoogspanningslijn en de Rijnlandroute.

Open grasland: weidevogelbeheer
De beheerhectares voor open grasland zijn in 2017 toegenomen (ca 13%). Het aandeel zwaar
beheer is nagenoeg in gelijke mate toegenomen. De verdeling tussen licht/zwaar beheer is
nu ca. 70%/30%.
Voor het leefgebied open grasland was de uitbreiding grotendeels in 2016 voorbereid en
gebaseerd op overstap van SNL- naar ANLb-contracten. Eind 2017 is nog gewerkt aan een
verbeterplan voor het weidevogelbeheer met als speerpunten:
• eenmalige investeringen voor meer zwaar beheer en beter mozaïeken van beheer
• plas-dras met zonnepompen
• toename van beheer
• verbetering van organisatie van het beheer
• samenwerking met andere gebiedspartijen
• opstellen van een predatieplan
• verbetering van communicatie met deelnemers
• het stimuleren van monitoring in de kuikenfase als aanvulling op nestbescherming in de
broedfase
Schouw en controles van de NVWA onder regie van RVO hebben voor het leefgebied
open grasland weinig problemen opgeleverd met uitzondering van enkele situaties waar
infrastructurele ingrepen zijn verricht.
Voor het weidevogelbeheer passen we de meldingspakketten ruige mest en kuikenland toe.
Het uitrijden van ruige mest is min of meer gelijk gebleven en heeft daarmee geen gelijke
tred gehouden met de groei van het zwaar beheer. Interessant is dat het kuikenland (ook
wel last-minute beheer genoemd) sterk is toegenomen. Gedurende het broedseizoen is bij
de deelnemers meer oog voor nesten en kuikens en zijn zij bereid hun maaidatum - tegen de
bijbehorende vergoeding – lopende het seizoen alsnog uit te stellen.

Telresultaten weidevogels
Bij de start van het broedseizoen kunnen weersomstandigheden een grote rol spelen bij
aankomst en vestiging van de eerste vogels. 2017 begon zacht met halverwege april, midden
in het broedseizoen, toch nog een koudeperiode en regen. De eerste eieren zijn vanaf half
maart gevonden dus kan de koudeperiode nadelig zijn geweest voor de eerste jongen.
De gegevens uit het legselbeheer geven aan dat het aantal nesten weer wat hersteld na
2016 (een relatief slecht jaar). Het aantal nesten per bedrijf varieert sterk. Ook in polders met
bekende clusters en relatief hoge aantallen van weidevogelnesten. We zetten binnen gebieden
die over langere tijd bezien, gekend zijn als goede weidevogelgebieden, zoveel mogelijk in
op goede overlevingskansen van nesten en kuikens. Door ter plekke meer diversiteit aan
zwaar beheer te bevorderen. Variërend van incidenteel ‘last-minute beheer’ tot structureel
zwaar beheer. Waar sterke fluctuaties zijn waargenomen door boeren, medewerk(st)ers en
vrijwilligers, zoeken we naar mogelijke storende factoren en aanpassingen in inrichting van
het gebied of van beheer. Ook de vrijwilligers nemen bij het zoeken steeds meer maatregelen
om de verstoring op percelen met legsels zoveel mogelijk te beperken.
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In onderstaande tabel de telresultaten van de weidevogelsoorten:
2017
2016
Grutto
166 nesten
187 nesten
Kievit
456 nesten
377 nesten
Tureluur
72 nesten
83 nesten
Scholekster
125 nesten
140 nesten
Overige soorten
93 nesten
65 nesten
		
Totaal
912 nesten
852 nesten
Per 100 ha
79 nesten
80 nesten

• In het werkgebied van Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam is een lichte toename voor grutto, kievit en tureluur, een vrij hoog uitkomstpercentage (ca. 77%) en een afgenomen predatie op nesten (van 30 tot 40% in
voorgaande jaren naar ca. 14%) geconstateerd.
• In het werkgebied van de weidevogelgroep Zoeterwoude is een afname van nesten van kievit, grutto en scholekster geconstateerd. Van tureluur zijn meer nesten
gevonden dan in 2016. De uitkomstpercentages liggen vrij hoog (ca. 80%!).
• In het werkgebied van de Weidevogelwacht Rijpwetering en omstreken is alleen een toename van kievit geconstateerd. Scholeksternesten blijven nagenoeg
gelijk. Grutto en tureluur nemen af. De predatie op nesten is ca. 13%.
• De weidevogelwacht Santvoorde heeft in de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder
en de Oranjepolder veel hogere percentages predatie op nesten. In de Papenwegse - en Zuidwijkse Polder komen meer nesten uit en de BTS-tellingen maken
aannemelijk dat daar ook kuikens beter overleven.

Categorie water “blauwe diensten”
Voor de blauwe diensten (gericht op waterleven en waterkwaliteit) leveren de wisselende
weersomstandigheden soms problemen op. In 2016 viel op het moment van baggeren veel regen
en werd laat gebaggerd. In 2017 viel veel regen tijdens het slootschonen. Vooral toen het slootvuil
geruimd moest worden, zouden machines zeker schade toebrengen aan de drassige randen van
de percelen. Dat heeft de NVWA ook zo gerapporteerd en uitbetalingen zijn niet gekort.
We doen bij de provincie een opgave in hectares voor de blauwe diensten. Uitbetaling aan ons
is op basis van hectares. We betalen deelnemers aan baggeren en slootschonen uit per lengteeenheid. Ter vergelijking: 80 km gerealiseerd slootbeheer (baggeren en slootschonen samen) komt
overeen met ca 25ha. Opgeteld bij de hectares bufferzone lossen we de ambitie van 60-70ha dus
goed in.

Open akkerland
Helaas is het leefgebied open akkerland in 2017 problematisch gebleken. Het pakket wintervoedselakkers is niet goed uitvoerbaar voor de bollenteelt. We gaan ons de komende jaren inzetten voor
de bollenvogels en zoeken naar de juiste formule voor het beheer.

Controles beheer
Binnen ons gebied heeft de NVWA 208 controles uitgevoerd. Voor het leefgebied open grasland is
tweemaal beheer afgekeurd en bij 9 deelnemers voor de categorie Water (vanwege eerdergenoemde
overmacht situatie door zware regen na het schonen). De nadruk bij onze controles (46 maal exclusief
de gezamenlijke controles met NVWA) ligt op de meldingspakketten A02 en A07 (‘Kuikenland’ en
‘Rijland Ruige Mest’). Het beheer is grotendeels volgens voorwaarden uitgevoerd.

Lerend beheer
In ons werkveld zijn verschillende ontwikkelingen in de deelgebieden. Generaliserend: in de
veenweidengebieden lijken de deelnemers zich verhoudingsgewijs wat vaker te oriënteren op
extensiever beheer met ruimte voor weidevogels. Daarnaast zijn er gebieden waar intensiever
wordt beheerd en met name grasland vaker wordt geëgaliseerd en ingezaaid met hoogproductieve
grassen. Dat geldt - als gezegd generaliserend - voor een deel van de zandgronden in de
Bollenstreek en voor de kleipolders in oostelijke delen van het werkveld.
We proberen het beheer te baseren op terugkoppeling van waarnemingen aan weidevogelpopulaties. Voor het overige gaan we uit van resultaten van landelijk en regionaal weidevogelonderzoek op agrarische percelen en ervaringen van veldmedewerk(st)ers en weidevogelcoördinatoren. We werken nog aan bruikbare methoden voor gerichte monitoring voor
waterkwaliteit. In de oorspronkelijke pilots is gemonitord op de effecten en hebben we gunstige
invloeden van de pakketmaatregelen waargenomen.
De achteruitgang van weidevogels afgelopen jaren in sommige polders was demotiverend voor
vrijwilligers en deelnemende agrariërs De komende jaren moeten we, in nauwe samenwerking
met De Groene Motor, nieuwe vrijwilligers opleiden en enthousiasmeren. Zo vullen we de tekorten
aan om nestgegevens (succes in de broedfase) en monitoring (succes in de kuikenfase) op de
beheerpercelen ingevuld te krijgen.
Binnen onze begrenzingen liggen meerdere percelen en terreinen van Staatsbosbeheer, het ZuidHollands Landschap, Stichting Twickel, Stichting Duivenvoorde en Stichting De Horsten. Waar in
hun natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer sprake is van gemeenschappelijke doelen, streven
we ernaar om het beheer onderling af te stemmen. Dat heeft in het verbeterplan extra aandacht
gekregen en geleid tot gezamenlijk indienen van geplande verbeteringen voor weidevogels op en
rond de natuurterreinen De Wilck, Westeinderpolder en Zwanburgerpolder van Staatsbosbeheer.
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Resultaat
Hieronder een overzicht van beheerpakketten in relatie tot hun beheerfuncties.
Weidevogelbeheer, ambitie voor 2017: 1450 tot 1675ha met 20% of meer zwaar beheer
Functie
Totale areaal

Ingediend 2017

Ingediend 2016

1661ha

1467ha

Grasland met
rustperiode (zwaar
beheer)

Optimaliseren broed- en
opgroeimogelijkheden én creëren
foerageergebied

442ha = 27%

373ha = 25%

Kruidenrijk grasland
(zwaar beheer)

Optimaliseren broed- en
opgroeimogelijkheden én creëren
foerageergebied

54ha = 3%

49ha = 3%

Extensief weiden
(zwaar beheer)

Creëren foerageergebied

5ha =<1%

5ha =<1%

Plas-dras
(zwaar beheer)

Creëren nat biotoop en creëren
foerageergebied

2,5ha =<1%

2,5ha =<1%

Legselbeheer
(licht beheer)

Optimaliseren broed- en
opgroeimogelijkheden

1157ha = 70%

1037ha = 71%

Meldingspakketten

Functie

gemeld in 2017

gemeld in 2016

Ruige mest
(250ha max. begroot)

Creëren foerageergebied

168ha

171ha

Kuikenland

Optimaliseren broed- en
opgroeimogelijkheden

40ha

16ha

Ingediend 2017

Ingediend 2016

87ha

70ha

Beperken emissies meststoffen
en bestrijdingsmiddelen naar
oppervlaktewater

40ha

23ha

Baggeren met de
baggerpomp

Behoud waterecosysteem

40ha
ingetekend
35km gemeld.
(ca. 10-12ha)

40ha 39km
gemeld

Ecologisch
slootschonen.

Behoud waterecosysteem en
slootkantvegetatie

18ha. 46km
gemeld. (ca.
14-15ha)

18ha, 48km
gemeld

Blauwe diensten, ambitie voor 2017: 60 tot 70ha
Functie
Totale areaal
Bufferzone
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Projecten
Weidevogelreservaat TeylingenLeiderdorp
Het project ‘Weidevogelreservaat TeylingenLeiderdorp’ is gericht op het realiseren van een
weidevogelreservaat op basis van agrarisch
natuurbeheer met inbreng van 3 polders: Boterhuispolder, Zwanburgerpolder en Sweilandpolder.
Het project is onderdeel van een uitvoeringsprogramma gericht op ‘een duurzaam stad-land systeem, bestaande uit een netwerk van routes, die
beginnen en eindigen in het Singelpark van Leiden
en die via de stadsrand en de Leidse ommelanden lopen’. De betrokken partijen zijn gemeente
Teylingen en andere gemeenten uit de Leidse
Ommelanden, Hoogheemraadschap van Rijnland,
Staatsbosbeheer, provincie Zuid-Holland en Arcadis.

Boeren voor bijen
Het project Groene Linten Bijenlandschap staat
vol op de rails. Zo’n vijftig boeren in het gebied
rond Leiden werken mee aan een betere leefomgeving van de honing- en de wilde bij. Het project
sluit aan op andere bijenprojecten van Groene
Cirkels Bijenlandschap. Met elkaar geven we het
gebied meer kleur door behalve natuurgebieden,
ook slootkanten en overig agrarisch gebied bloemrijker te maken en tegelijkertijd nestgelegenheid
aan te bieden voor de bijen. In het project zijn de
boeren aan zet, maar het is in ieders belang. Het
gaat daarbij niet alleen om bewustwording en het
verspreiden van kennis,
maar ook om betrokkenheid
te creëren, maatschappelijk
verantwoord te ondernemen en de kosten van de
maatschappelijke
dienst
met elkaar te delen.

Bewust boeren Rijnland
Kansen voor boer en water
Hoofddoel van het project is het verminderen van
emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat
op melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het
verbeteren van het ecologisch functioneren van
sloten.
De uitvoering van het project is toegekend aan de
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke en
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de Coöperatie De Groene Klaver in samenwerking
met drie LTO afdelingen.
Verminderen van emissies
In landbouwgebieden zorgen gewasbeschermingsmiddelen en afspoeling van stikstof en
fosfaat in het oppervlaktewater voor problemen.
Hoewel de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd
is, voldoet het nog niet aan de normen. Daarom
is het van belang dat we ons ook als landbouwers
blijven inzetten voor verdere verbetering van de
waterkwaliteit.
Maatregelen voor de akkerbouw
Het inwendig en uitwendig reinigen van de
landbouwspuit en het vullen van de spuit is een
bekende bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven. Maatregelen ter voorkoming van afspoeling:
- de aanleg van een wasplaats met afbraak van
gewasbeschermingsmiddelen door compost;
- de aanleg van een vloeistofdichte vul- en
wasplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem.
Maatregelen voor de melkveehouderij
- het terugdringen van uit- en afspoeling van
stikstof en fosfaat (chemische kwaliteit) van
erven, maar vooral het verbeteren van het
ecologisch functioneren van sloten (biologische waterkwaliteit en slootkanten);
- de aanleg van een opvangput voor de mestof voerplaats en/ of bij de kalveriglo’s;
- de aanleg van een overkapping van vaste
mestopslag;
- de aanschaf van een veegmachine;
- de aanschaf van een mobiele solar-drinkbak ter
voorkoming van vertrapping van de slootkanten en dientengevolge de nutriëntenvracht in de
sloot te verminderen.
Subsidie
In dit project worden de materiaalkosten volledig vergoed. De kosten van aanleg, onderhoud
en eventuele verzekeringen zijn voor eigen
rekening. Als voorwaarde om deel te nemen,
dienen gesubsidieerde materialen minimaal 5
jaar in gebruik te worden gehouden en te worden
onderhouden. Om in aanmerking te komen voor
subsidie voor de akkerbouw is deelname aan
‘Waterkwaliteitsprogramma Akkerbouw’ verplicht
en bij melkveehouderijen is deelname aan blauwe
diensten verplicht.

Boerenlandpaden
De 2e contractperiode van de boerenlandpaden Wijk en Wouden loopt volgend jaar af. Zonder
uitzondering heeft u de afgelopen periode meegewerkt aan het succes van de boerenlandpaden. Voor ons een bewijs dat u het belang ziet van deze paden en het goed vindt passen bij uw
bedrijfsvoering en uw betrokkenheid met de maatschappelijke wensen. De paden worden afwisselend gebruikt. Op sommige paden zien we dagelijks wel enkele wandelaars en op andere wekelijks
en soms nog minder. Nadat de paden opgenomen zijn in het wandelknooppuntennetwerk hebben we
een lichte toename gezien van het aantal gebruikers. Zonder uitzondering zijn de wandelaars die we
spreken enthousiast. Een enkele keer krijgen we een tip dat een route aanwijzing of een overstapje
niet in orde is en dat herstellen we dan zo snel mogelijk. Heel soms moeten we mensen wijzen op
het hondenverbod, maar ook worden de boeren wel gewaarschuwd als er een schaap op zijn rug ligt
of als er een koe ligt te kalveren. Bij de overgang naar de volgende contractperiode lopen we alle
bruggetjes, overstapjes en bordjes nog eens extra langs voor een frisse start. Een frisse start die wij
dit keer regelen. We zijn in de toekomst uw contact en contractpartner voor de boerenlandpaden.
Ook in de Bollenstreek zijn enkele paden geopend en in de Zoetermeerse Meerpolder kijken we of er
interesse is. Kortom: boerenlandpaden zijn een mooi visitekaartje voor ons.
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Financiën
WINST EN VERLIESREKENING 2017 - BEGROTING 2018 / 2019
Opbrengst

2019

2018

2017

begroot

begroot

werkelijk

Omzet projecten

Kosten

2019

2018

2017

begroot

begroot

werkelijk

Arbeidskosten

Vergoeding PZH (ANLB)

640.693

614.573

609.783

Loonkosten

47.300

44.500

45.020

Vergoeding PZH (SNL)

0

0

2.476

Inhuur derden

26.100

1.100

-2.766

Vergoeding Gemeente (bijen)

14.000

36.982

53.930

Bestuurskosten

13.000

12.661

11.286

Vergoeding PZH Verbeterplan

0

0

6.325

Veegoeding LFHR (wandelpaden)

25.400

Uitbetaling deelnemers (ANLB)

551.342

535.147

443.715

SNL

0

0

2.476

Bijen

14.000

36.982

53.930

Verbeterplan

0

13.915

720

Boerenwandelpaden

25.400

750

50

Overige projecten

3.368

2.368

5.306

Voorziening ANLB

0

0

65.548

Reservering

12.500

12.500

12.500

Diverse kosten

3.799

7.606

11.234

Kosten samenwerking

12.500

11.630

11.997

3.606

24.179

682.765

685.195

Kosten projecten

Overige opbrengsten
Diverse opbrengsten

1.000

611

9.691

Mutatie balansposten
Voorziening ANLB

20.923

27.608

0

Overige voorziening/reserve

2.991

2.991

2.991
Mutatie balansposten

Overige kosten

<resultaat>

4.302

Totaal

709.309

<resultaat>

682.765

685.195

Totaal

709.309
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