Coöperatie

De Groene Klaver

Jaarverslag 2019

Voorwoord
Beste Leden van de Coöperatie De Groene Klaver,
In een jaarverslag wordt normaal gesproken teruggeblikt
op het afgelopen jaar en geprobeerd daar een rode
draad in te vinden. Om vervolgens daar, desgewenst,
een aanpassing en/of aanscherping van beleid uit te
destilleren. Of daarin een bevestiging te vinden dat je op
de goede weg zit.
Het is wel een probleem als de Algemene Leden
Vergadering (ALV) pas in de tweede helft van het
volgende jaar gehouden wordt. Dat maakt dat veel
nieuws al gauw oud nieuws lijkt, zeker als het lopende
jaar zo hectisch verloopt als het huidige.
Ik maak daarom in dit jaarverslag ook een doorkijk
naar 2020, omdat ik er niet omheen kan dat de huidige
ontwikkelingen een hele grote rol (gaan) spelen in de rol
van de agrarische natuurcollectieven.
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Ik loop daarom even met u langs het vorig en huidige
jaar, zonder de pretentie te hebben dat ik volledig zal zijn.
- In 2019 hebben we ons pakkettenlijst uitgebreid met
een pakket “ontwikkeling kruidenrijk grasland” en
hebben we de mogelijkheden naar meer mozaïekbeheer
verruimd. Er was een lichte toename in deelnemers en
ha. Met name de plas-dras pakketten zijn verdubbeld!
- Na een koud begin en redelijk natte 1e helft mei brak
daarna een droge periode aan die zorgelijk was voor
de ontwikkelingen van de pullen. Ons collectief heeft
daarop alert gereageerd met het, samen met een
aantal boeren, tijdelijk plas-dras zetten van percelen
of greppels. Een en ander heeft geleid tot een redelijk
goed weidevogel jaar.
- Er zijn ook inspanningen gedaan om de aansluiting
met natuurgebieden te verbeteren. Dit betekent
soms dat we geïnvesteerd hebben in percelen die
o.i. wel potentie hebben, maar nu nog niet erg veel
weidevogels hebben.
- De stikstof problematiek; met velen is gereageerd op
de eenzijdige overheidsbesluiten, uitgaande van slecht
onderbouwde aannames, om de stikstofoverschotten
aan te pakken.
- Het voorjaar 2020 was voor de weidevogels wederom
te droog, te weinig regen voor de voedselvoorzieningen
van de pullen. Een flink aantal boeren hebben weer
meegedaan met het tijdelijk plas-dras zetten van
greppels en hoeken land om de schade voor de
weidevogels te beperken.
- Het weidevogelconvenant met Leiderdorp, ingezet
in 2019 en bekrachtigd in 2020 heeft ertoe geleid dat
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de jaarlijks terugkerende, soms vervelende reacties
uit de woonwijken, sterk verminderd zijn. Meermalen
hebben we met goede communicatie naar burgers
kunnen uitleggen hoe agrarisch natuurbeheer werkt,
hoe een boerenbedrijf werkt en dat onverminderd veel
boeren ook zeer betrokken zijn.
Het gezamenlijke project Bewust Boeren uit 2019
hebben we doorgezet dit jaar (Rijn & Gouwe Wiericke,
de Groene Klaver en HH Rijnland) en we hebben met
Europees geld een aantal drinkbakken voor het vee,
perssapputten en veegmachines kunnen wegzetten
bij boeren om afvloeiing van nutriënten te beperken
en te werken aan schonere grond en slootwater. Ook
hebben we een paar overkappingen voor de ruige
mest en ook een wasplaats voor een veldspuit kunnen
(helpen) realiseren, dit met hetzelfde doel.
We nemen in 2020 afscheid van Frans Jansen als
coördinator van de Groene Klaver en Willy Kempen
is als opvolger aangetrokken. Ook veldmedewerker
Corrie van der Helm heeft aangegeven te willen
stoppen wegens AOW-leeftijd. Beiden bedanken we
voor hun inzet en betrokkenheid.
Wat betreft de in 2019 zichtbaar geworden problemen
in Europa om op tijd klaar te zijn voor een nieuwe
ANLb contractperiode (met name door Brexit
vertragingen) wordt dit jaar duidelijk dat een en ander
gaat leiden tot het oprekken van de ANLb periode met
één jaar. U zult begrijpen, dat dat forse gevolgen en
veel administratieve rompslomp zal geven. Uiteraard
moeten we daarvoor ook bij u langs om dat te
bespreken en te accorderen.
Predatiebeleid; in het Verbeterplan Weidevogels
dringen we al lange tijd aan om ook het predatiebeheer
op te nemen. Dit om te voorkomen dat we keer op keer
in een emotionele en oeverloze discussie belanden
tussen voor- en tegenstanders van de aanpak van
predatie. We hopen dat we kunnen komen tot een
gezamenlijke aanpak van predatie om de toekomst
van onze weidevogels te bevorderen.
Biodiversiteit; op verschillende fronten zijn we
bezig met het bevorderen van biodiversiteit. Daar
zijn ook middelen voor beschikbaar gesteld. Onze
uitdaging ligt in de combinatie van het bevorderen
van de biodiversiteit en het veiligstellen van ons
toekomstperspectief als agrarische sector. Dit kan door
biodiversiteit een plek te geven in onze bedrijfsvoering
in combinatie met bijpassende vergoedingen van de
inspanningen en inkomstendervingen.
Boerenlandpaden; vorig seizoen is er weer op een
prettige manier gebruik gemaakt van de paden. Twee
keer ontvingen we een melding van vee dat in de
problemen zat. We ervaren de wandelaars als echte
ambassadeurs van de boeren.
En last but not least natuurlijk de Corona!!; in alle
geledingen van onze maatschappij is dit keihard

juiste partners en naast het bewaken van onze belangen
ook open te staan voor hun belangen.

aangekomen. Ook voor onze organisatie was het een niet
aflatende zoektocht naar hoe te communiceren en om te
gaan met deze pandemie.
Wat kunnen we nu uit deze punten halen als rode draad:
• We leven in een hectische wereld waarin we steeds alert
moeten zijn op onze positie.
• Er liggen zeker kansen voor boeren en tuinders om
middels agrarisch natuur- en landschapsbeheer en ook
andere projecten hun bedrijf te ontwikkelen en mee te
werken aan maatschappelijke doelen.
• Het is zaak voor de boeren en hun organisaties om de
continuïteit van de bedrijven te bewaken en uit te gaan
van eigen kracht en mogelijkheden.
• Het openstaan voor en meewerken aan die
maatschappelijke wensen biedt kansen om die continuïteit
te realiseren. Daartoe moeten we helder aangeven hoe
we die kunnen inpassen in onze bedrijfsvoeringen.
• Het is uiterst belangrijk om steeds te zoeken naar de

De hamvraag of we op de goede weg zitten, of ons beleid
aanpassingen of aanscherpingen behoeft, dat bespreken
we graag met u.
Dat kan op de ALV op 29 september 2020. U moet u dan wel
aanmelden. I.v.m. corona maatregelen zijn er beperkingen
aan het aantal leden die de ALV kunnen bezoeken. Maar
ook op andere momenten en manieren kunt u met ons
meedenken en praten. Dat kan uiteraard schriftelijk of
telefonisch maar ook wanneer wij u bezoeken voor het
doornemen van uw mogelijkheden voor agrarisch natuuren landschapsbeheer en deelname aan andere projecten.
Ik wens u, uw familie en uw bedrijf veel gezondheid en
voorspoed toe!
Uw voorzitter Theo van Leeuwen
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Coöperatie De Groene Klaver
De coöperatie zet zich in voor het platteland, waarbij de ondernemers die in het buitengebied wonen en werken, een
cruciale rol vervullen. Wij werken samen met onze deelnemers aan het realiseren van onze gemeenschappelijke
doelen. Wij zijn er voor alle ondernemers die stappen willen zetten naar natuurinclusieve landbouw. En helpen hen bij
het ontwikkelen van natuur en recreatie op hun bedrijven waardoor zij aan kunnen sluiten op de bredere ontwikkelingen
die afkomen op de landbouw. Een van de kerndoelstellingen is het bevorderen van biodiversiteit en doelmatig natuur-,
landschaps- en waterbeheer. Groene en Blauwe Diensten door agrariërs passen hier naadloos in.

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.

Werkgebied coöperatie
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Organisatie
Bestuur
Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit:
Theo van Leeuwen
voorzitter
Lisette Witteman-Verhoog
penningmeester
Ed de Meijer
secretaris
Daarnaast waren de volgende personen lid:
Aad Zonneveld
Quno Onderwater
Bert van Leeuwen
Mart Duineveld
Fernand de Willigen

Werkorganisatie
De werkorganisatie bestaat uit Frans Jansen als gebiedscoördinator met als
veldmedewerkers Corrie van der Helm en Koos Pennings. Voor de communicatie is Renata Haring op freelancebasis aangenomen.

Samenwerking ANV’s
Bij de uitvoering van de activiteiten wordt samengewerkt met de vier agrarische
natuurverenigingen die actief zijn binnen het werkgebied van de coöperatie.
De rol van de agrarische natuurverenigingen is door de komst van de coöperatie
als uitvoerder van het ANLb meer komen te liggen op de afstemming tussen boer
en burger. De vereniging De Groene Klaver, als uitvoeringsorgaan van de vier
agrarische collectieven, is m.i.v. 1 januari 2019 opgeheven. Ook de uitvoering
van gemeenschappelijke projecten is ondergebracht bij de coöperatie.

Leden
In 2019 is het aantal deelnemers aan het ANLb gestegen van 113 naar 122 leden.

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.

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.
De coöperatie is in 2019 door de audit-commissie gescreend. Dat heeft op 5 juli
2019 geresulteerd in het opnieuw verlenen van het certificaat.
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Samenwerking
De coöperatie wordt in haar werk ondersteund door BIJ12 (voor SNL), SCAN en
Boerennatuur (voor ANLb). Andere direct betrokken partijen zijn de Provincie,
RVO, NVWA en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Binnen haar werkgebied werkt De Groene Klaver voorts structureel (in regelmatig overleg) samen met individuele agrariërs, weidevogelvrijwilligers, de
agrarische natuurverenigingen, gemeenten, de Groene Motor, collega collectieven, Natuur-en Milieuorganisaties zoals IVN en KNNV, Stichting Land van
Wijk & Wouden, Leidse Ommelanden, Holland Rijnland, SBB, Stichting Twickel,
Stichting Duivenvoorde, Stichting De Horsten en LTO (afdelingen).
Daarnaast zijn er incidenteel contacten die betrekking hebben op infrastructurele ingrepen binnen ons werkgebied. Met name met betrekking tot de
vernieuwde hoogspanningslijn (Tennet) en de Rijnlandroute.
Eind 2019 is een start gemaakt met alle gebiedspartijen, aangevuld met de drie
WBE’s, voor het maken van een predatiebeheerplan. Daarbij is met name de
relatie met en tussen de verschillende partijen en WBE’s zichtbaar verbeterd.
Overige samenwerkingen
• Landschapstafels
• LTO Projecten
• Vogelbescherming Nederland
• DNatuur
• Arcadis
• Groene Cirkels Bijenlandschap
• TBO’s
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Beheer
In 2018 en 2019 is voor het leefgebied Open Grasland vooral gezocht
naar uitbreiding van nat biotoop en kruidenrijk grasland. Daarnaast is
ingezet op gevarieerder beheer (mozaïeken) met meer gecombineerde
functionaliteit voor de weidevogels. Ook is onder agrariërs en vrijwilligers
meer aandacht voor last-minute beheer (ingelast kuikenland) op basis van
waarnemingen in de broedperiode.
In de tweede helft van april was sprake van grote droogte die vestiging
en opgroei van weidevogels zou kunnen belemmeren. We hebben onze
deelnemers opgeroepen om greppels of diepere perceeldelen onder
water te zetten. Een zestal deelnemers heeft hieraan meegedaan.
Omdat inmiddels duidelijk is dat niet alle zwaar beheer gunstig is voor
weidevogels (met name percelen kruidenrijk grasland of uitgesteld maaien
met een te zware vegetatie voor kuikens) is een nieuw beheerpakket
uitgewerkt: ontwikkeling kruidenrijk grasland. Dit pakket is in de loop van
dit jaar goedgekeurd en voor 2020 beschikbaar gekomen en zal in ons
collectief worden toegepast.
Voor de Categorie Water wordt gestreefd naar verdere uitbreiding van
beheer. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het project ‘Bewust Boeren
Rijnland’ (investering in aanpassingen op het erf en hulpmiddelen voor de
bedrijfsvoering om emissies van nutriënten en gewasbeschermingsresten
naar oppervlaktewater en grondwater tegen te gaan). Dat project wordt
samen met het collectief Rijn & Gouwe Wiericke, de LTO afdelingen
binnen het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland in ZuidHolland uitgevoerd.

Leefgebied Open grasland: Weidevogelbeheer
Het aantal deelnemers graslandbeheer is in 2019 met 4 toegenomen tot
107 deelnemers. Het beheer is met bijna 80ha toegenomen tot 1777,3
ha. Dit was ruim 50 ha boven het beschikte maximum van 1725 ha.
Verhoudingsgewijs is er een fractie minder zwaar beheer afgesloten
zodat dit aandeel van 31% naar 30% is gedaald. Per saldo was er
binnen het zwaar beheer een verschuiving naar zwaarder beheer (met
name uitgestelde maaidatum naar kruidenrijk grasland) zodat ook het
gemiddelde hectaretarief opliep. Daarnaast was er (evenals in 2018)
sprake van een uitbreiding van gevarieerd beheer en als gevolg daarvan
een toename van mozaïektoeslagen. Het aantal deelnemers met meer
verschillende pakketten steeg van 21 naar 24.
De uitbreidingen boven de beschikte ha is gefinancierd uit eerder
opgebouwde reserves. Omdat de mozaïektoeslag daarbij verdubbelde zal
met ingang van 2019 een korting worden toegepast op de mozaïektoeslagen
om verdere budgetoverschrijding te beperken.
De maaidatumpakketten zijn in totaal iets afgenomen (ca. 7,2 ha). In 2019
zijn (evenals in 2018) maaidatumpakketten deels omgezet naar kruidenrijk
grasland en extensief beweiden.
Binnen de maaidatumpakketten hebben zich kleine verschuivingen
voorgedaan die door het aanbieden van 1 juni pakketten met aanvullend
kuikenlandbeheer in de plaats zijn gekomen van het 8 juni beheerpakket.
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De voorweidepakketten zijn in oppervlakte iets toegenomen (5,7 ha).
De plas-dras-pakketten zijn in oppervlakte bijna verdubbeld. Een ontwikkeling die op basis van het Verbeterplan al in
2018 was ingezet (omdat dit beheer toen niet tijdig kon worden ingevuld is gewerkt met b-contracten).
Binnen het legselbeheer treedt nu jaarlijks een uitwisseling op tussen legselbeheer en last-minute-beheer (legselbeheer
met veel nesten kan worden omgezet naar een variant met rustperiode). Het totale legselbeheer is met ca 5% toegenomen
(ca 63,7 ha). Het last-minute-beheer is met 14% toegenomen (5,3 ha).
Het kruidenrijk grasland is met 15% toegenomen (11,7 ha). Het merendeel vanwege omzetting van uitgesteld maaien
naar kruidenrijk grasland.
Het pakket extensieve beweiding is met 19% toegenomen (3,4 ha). Ook hier is het merendeel afkomstig van omzetting
van een maaidatumpakket naar dit pakket.

Categorie Water: Blauwe Diensten
Binnen de categorie Water is het aantal deelnemers met 5 toegenomen van 38 naar 43. De hectares botanische randen
(bufferzones) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het ecologisch baggeren en ecologisch schonen is in 2019 licht toegenomen
(resp. 6 en 16% ofwel 10,2 en 8,1 km).

Telresultaten legsels van een aantal weidevogelsoorten:

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Overige soorten
Totaal
Per 100 ha
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2019
139 nesten
557 nesten
59 nesten
180 nesten
78 nesten

2018
134 nesten
436 nesten
59 nesten
142 nesten
56 nesten

2017
166 nesten
456 nesten
72 nesten
125 nesten
93 nesten

1013 nesten
82 nesten

827 nesten
71 nesten

912 nesten
79 nesten

Samenvatting seizoen 2019 aldus weidevogelcoördinator Martin van der Reep:
“De start van het seizoen kwam ondanks het milde voorjaar niet snel op gang. De laatste week
van april en de eerste week van mei was het vrij nat en zijn er veel kleine kuikens gestorven. Dit
resulteerde wel weer in veel vervolglegsels. Toch liepen dit jaar veel kuikens rond. We zagen veel
kievit kuikens ook veel jonge grutto’s dit jaar en ook veel scholeksters liepen in de polder met
ten minste een jong rond. We zagen zelfs een scholekster met vier vliegvlugge jongen! Bijzonder
was ook een gruttopaar dat na het verlies van zowel het eerste als het tweede broedsel nog
een succesvol derde broedsel produceerde! Helaas zagen we na twee weken het jong niet meer
terug. Het kan ook zijn dat we even niet goed hebben opgelet en dat ze het gebied verlaten hebben,
we zullen het nooit weten.
Al met al dus een mooi broedseizoen in 2019.
Jammer is wel dat er tegenwoordig op veel maispercelen een groenbemester wordt gezaaid.
Meestal Italiaans raaigras dat al erg hoog staat als de kieviten arriveren. Dat zal zeker volgend
jaar resulteren in een lager aantal broedparen van de kievit en scholekster in ons gebied.”

Controles beheer
Binnen het werkgebied van de Groene Klaver heeft de NVWA 222 beheereenheden gecontroleerd
waarbij voor het leefgebied Open Grasland 4 maal beheer is afgekeurd en voor de Categorie
Water bij 0 deelnemers. De Groene Klaver heeft zelf 39 beheereenheden gecontroleerd. Daar
ligt de nadruk op de meldingspakketten A02 en A07 (‘Kuikenland’ en ‘Rijland Ruige Mest’) en
slootpakketten (L12a en b). Daarnaast is een schouw opgezet met een willekeurige steekproef van
te controleren beheereenheden. Daarbij zijn geen gecontroleerde beheereenheden afgekeurd.

Lerend beheer
Lerend beheer binnen de Groene Klaver is gebaseerd op terugkoppeling op basis van
waarnemingen in deelgebieden en waar specifiek beheer is ingezet of bepaalde maatregelen
zijn getroffen. Aanpassingen in beheer worden mede ingegeven door enerzijds resultaten van
landelijk en regionaal weidevogelonderzoek op agrarische percelen en anderzijds ervaringen
van veldmedewerk(st)ers en weidevogelcoördinatoren met kennis van de gebieden. Samen
met twee andere collectieven wordt begin februari 2020 een bijeenkomst over bemesting en
weidevogelbeheer gehouden om de ervaringen van de afgelopen jaren te delen en te bespreken.
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Overzicht beheerpakketten in relatie tot hun beheerfuncties
Weidevogelbeheer
Meldingspakketten

Functie

Totale areaal

Ingediend 2019

Ingediend 2018

1778ha

1692ha

Grasland met
rustperiode (zwaar
beheer)

Optimaliseren broed- en opgroei
mogelijkheden én creëren
foerageergebied

419ha = 24%

417ha = 25%

Kruidenrijk grasland
(zwaar beheer)

Optimaliseren broed- en opgroei
mogelijkheden én creëren
foerageergebied

91ha = 5%

75ha = 4%

Extensief weiden
(zwaar beheer)

Creëren foerageergebied

21ha = 1%

18ha =1%

Plas-dras (zwaar
beheer)

Creëren nat biotoop en
foerageergebied

5ha = <1%

2,4ha =<1%

Legselbeheer (licht
beheer incl. kuikenland)

Optimaliseren broed- en opgroei
mogelijkheden

1242ha = 70%

1179ha = 70%

Ruige mest

Creëren foerageergebied

166ha

180ha

Functie

Ingediend 2019

Ingediend 2018

Bufferzone

Beperken emissies meststoffen
en bestrijdingsmiddelen naar
oppervlaktewater

40ha

41ha

Baggeren met de
baggerpomp

Behoud waterecosysteem

168km

158km ingetekend,
83km gemeld

Ecologisch
slootschonen

Behoud waterecosysteem en
slootkantvegetatie

60km

52km ingetekend,
42km gemeld

Blauwe diensten
Meldingspakketten
Totale areaal
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Projecten
Boeren voor bijen
Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons
voedsel. Voedsel dat groeit op het land. Cruciaal
dus ook voor boeren en kwekers. Maar het gaat
niet goed met de bij. Op initiatief van de coöperatie De Groene Klaver zetten 50 agrariërs zich in
om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij
te verbeteren in het gebied rond Leiden. Zij doen
dit door zaadmengsels in te zaaien en eventuele
andere maatregelen (wijzigingen in maaibeheer)
te nemen. Deze zijn per bedrijf bepaald door De
Groene Klaver in samenwerking met Peter de
Groot van zaadbedrijf Biodivers. Dit agrarische
project Groene Linten Bijenlandschap sluit naadloos aan op andere bijenprojecten van Groene
Cirkel Bijenlandschap, waarin partijen zoals burgers, scholen, bedrijven, wetenschap en overheden
nauw samenwerken voor hetzelfde doel. Het project Groene Linten Bijenlandschap wordt via de
samenwerking Leidse Ommelanden gefinancierd
door Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland.
Monitoring
De resultaten zijn gemeten door Stichting EIS, het
kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De startmeting van de monitoring in 2017
had als doel inzicht te krijgen in de diversiteit en
samenstelling van de bestuiversfauna voorafgaand aan of kort na het nemen van bijvriendelijke
maatregelen. Bij de herhaling van de monitoring in
2019 zijn de veranderingen vastgesteld.
Resultaat
In 2019 zijn in totaal 31 soorten bijen (t.o.v. 24
soorten in 2017) en 42 soorten zweefvliegen (t.o.v.
38 soorten in 2017) gevonden op alle locaties
samen. Op 9 van de 11 onderzoeks-locaties is het
aantal bijensoorten gestegen en het aantal exemplaren is zelfs op 10 locaties gestegen. Hommels
en zweefvliegen deden het in 2019 juist minder
goed dan in 2017. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in de extreem warme en droge zomer van
2019. Over het algemeen zijn hommels en zweefvliegen minder actief onder zulke omstandigheden
dan solitaire bijen.
De resultaten laten zien dat ook kleinschalige
maatregelen op boerenbedrijven gunstig kunnen
zijn voor de wilde bijenfauna. Weliswaar zijn de
gevonden aantallen soorten niet erg hoog en zijn er
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geen bedreigde bijensoorten aangetroffen, maar
onder het motto ‘vele kleintjes maken één grote’
zou het toch mooi zijn als dergelijke initiatieven op
meer bedrijven navolging krijgen. Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat structurele wijzigingen in
het beheer van graslandpercelen (minder maaien,
gefaseerd maaien, minder bemesten) meer zoden
aan de dijk zetten dan het inzaaien van kleine bloemenrandjes.
Op 3 december 2019 vond in Warmond voor deelnemers aan het bijenproject en overige geïnteresseerden een bijeenkomst plaats met o.a. een
presentatie van de resultaten van Stichting EIS en
een presentatie van zaadbedrijf Biodivers.

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
de Coöperatie De Groene Klaver in samenwerking
met LTO Noord afdelingen Alphen, Nieuwkoop,
Rijn- en Vlietlanden en Duin- en Bollenstreek.
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 mest- of 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.
In 2019 zijn een flink aantal veegmachines, drinkbakken en mestputten en overkappingen in gebruik
genomen. Voor Fase 1 is verlenging aangevraagd t/m 31 december 2020 en verkregen zodat een aantal
aankopen en inrichting van overkappingen naar 2020 kon worden verschoven. Fase 2 is uitgesteld naar
2020-2021 waardoor nieuwe aanvragen in de loop van 2020 in behandeling kunnen worden genomen.

Boerenlandpaden
Ook het afgelopen jaar is in het gebied van Wijk en Woudenweer veelvuldig gebruik gemaakt van de
boerenlandpaden. Zonder uitzondering is door de deelnemers 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. Doordat de paden zijn opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk zien we een toename 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. Jammer genoeg 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. Ondanks het feit dat de bruggetjes, overstapjes en bordjes jaarlijks twee keer worden
nagelopen hadden we een ongelukje met het voetveer doordat er meer mensen gebruik van maakten
dan is toegestaan. Daar bleek het bordje met het toegestane maximum aantal deelnemers niet meer
aanwezig. De bebording is daarna nog eens extra nagelopen. Toch zijn en blijven de boerenlandpaden een mooi visitekaartje voor ons.

Weidevogelprojecten
In de Zoetermeerse Meerpolder en het gebied tussen Den Haag en Leiden ondersteunt De Groene
Klaver bij twee weidevogelprojecten, gericht op verbetering van omstandigheden voor de weidevogels
(op basis van agrarisch natuurbeheer). Bij de Zoetermeerse Meerpolder is sprake van een combinatie
van vrijwillige kavelruil en voorwaardelijke pacht. De realisatie (pachtuitgifte) voor het gebied tussen
Den Haag en Leiden staat gepland voor 2020 en voor de Zoetermeerse Meerpolder voor 2021.
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Financiën
WINST EN VERLIESREKENING
Opbrengst

2019

2018

Opbrengsten project
Vergoeding PZH (ANLB)
Vergoeding PZH (SNL)
Vergoeding Gemeente (bijen)
Vergoeding Boerennatuur optimalisatiplan
Vergoeding Wandelpaden

Rente

2019

2018

38.079

35.411

0

0

Loonkosten
640.693

614.573

0

11.500

Reserering vakantiegeld

17.141

66.517

Sociale lasten

9.080
25.126

25.126

17.482

611

0

10

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten

Kosten
Bruto loon

4.568

10.896

Reiskostenvergoeding

0

968

Overige onkostenvergoedingen

0

447

Huur werkruimte

1.300

1.210

Administratiekosten

1.064

1.140

Kosten inhuur

8.875

2.001

-435

-649

-5.041

0

1.750

1.750

Vergoeding vz/secr

10.441

6.400

Vergadervergoeding

1.500

2.100

0

710

891

0

Verzekering

1.694

1.797

huur ruimte

1.509

774

536.775

529.811

-186

10.641

Werk voor derden
Werk voor projecten
Bestuurskosten
Vergoeding vz/serc/penn

Reiskosten
Overige bestuurskosten

Kosten projecten
Uitbetaling ANLB huidig jaar
Vanuit balans
Van voorziening (ANLB overhead)
Van voorziening (ANLB uitbet.)
Van voorziening (plasdras)

Uitbetaling ANLB vorig jaar Inhoudingen
2.865

17.667

Naar voorziening (overhead 17)

0

573

-2.129

3.533

Naar voorziening (uitbet.17)

0

-10.641

2.991

2.991

Uitbetaling compensatie plasdras

2.368

2.368

Uitbetaling plas dras vorig jaar
Reservering ANLB

-124
12.500

12.500

0

712

,
Overige projecten
ANLB
SNL
Wandelpad Meerpolder

806

0

0

11.500

760

-315

17.141

66.517

5.557

0

Bewust boeren

267

0

POP3 SBB

179

0

Optimalisatieplan

893

0

Verbeterplan

525

0

Bijen
Predatiebeheerplan

Actieplan
Boerenwandelpaden
Reservering wandelpaden

450

0

20.642

19.590

4.484

5.536

Overige project kosten
Attenties
Kantoorkosten
Bankkosten
Rentekosten

14

742.528

135

119

100

348
12.433

0

2.500

Belastingen

8.283

5.133

<resultaat>

22.750

8.034

715.950

742.528

Incidentele kosten (dub.debiteure

715.951

650
2.264

12.812

Kosten samenwerking

Totaal

150
2.487

Totaal
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