Coöperatie

De Groene Klaver

Jaarverslag 2020

Voorwoord
Beste leden van Coöperatie De Groene Klaver,
In 2020 hebben we in veel opzichten een kwaliteitsslag
gemaakt en ingezet!
Uit de resultaten van dat jaar wordt duidelijk dat u
al heel actief bent op het gebied van milieu, natuur,
biodiversiteit en bodem-, water- en luchtkwaliteit.
Thema’s die door de pers en door beleidsmensen vaak
zo makkelijk worden aangeduid met: “Er moet wel wat
gebeuren.” of “Zo kan het niet doorgaan.”. Vaak wordt
dan gewezen naar de agrarische sector als belangrijke
veroorzaker van veel maatschappelijke knelpunten op
het gebied van milieu, biodiversiteit, water-, bodemen luchtkwaliteit. Er worden regelmatig, ogenschijnlijk
makkelijke, oplossingen aangedragen, waarvan de
impact niet of nauwelijks serieus is bekeken. Deze
maatregelen gaan voorbij aan het grote belang van onze
sector voor voedselvoorziening, natuur en landschap en
leefbaarheid van het platteland.
Reden te meer om aandacht te vragen voor wat we al
doen en wat we ingezet hebben om in de nabije toekomst
verder door te ontwikkelen.
Al vele jaren zijn we actief in het agrarisch natuurbeheer,
op het gebied van water-, bodem- en luchtkwaliteit
en met de extra impuls die we daar in 2020 nog aan
gegeven hebben, mogen we daar best wel een beetje
trots op zijn.
Op bijna alle vlakken boeken we vooruitgang;
• Het aantal ha in beheer neemt toe.
• Het aandeel ha zwaar beheer neemt toe.
• Het aantal deelnemers neemt toe.
• Het aantal gevonden legsels in pakket legselbeheer
is toegenomen.
• Er zijn meer pakketmogelijkheden aangeboden en
benut.
• Daardoor zijn er betere mozaïeken gerealiseerd.
• Er zijn ruimere mogelijkheden voor last minute
beheer.
Wat betreft de zwaardere pakketten weten we dat die
een belangrijke rol spelen in het broedsucces, maar
ook dat die meer aanpassingen vragen van u in de
bedrijfsvoering. Pakketten als plas-dras, kruidenrijk
grasland en ontwikkeling kruidenrijk grasland kunnen
alleen ontstaan dankzij uw enthousiasme en inzet. En
ook daar zien we een positieve tendens!
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In 2020 hadden we helaas weer te maken met een te
droog voorjaar, die de voedselvoorziening van de vogels
en hun pullen in gevaar bracht. Daar is door een flink
aantal boeren op gereageerd door met de waterpomp
stukken land en greppels nat te spuiten of te pompen. Dit
alles is zeker een compliment waard!
Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Zo mooi is
het nu ook weer niet.
Op het gebied van predatie houden we veel zorgen. De
toename daarvan brengt herstel van het broedsucces
in gevaar. De inzichten en meningen van sommige
natuurwetenschappers en instellingen staan vaak haaks
op wat, volgens ons, cruciaal is voor herstel. Het maken
van geen keuzes in deze (de natuur regelt ’t zelf wel)
getuigt volgens ons niet van veel realiteitszin, zeker in een
drukbevolkt land als Nederland. Het predatiebeheerplan
is gereed; dat was een moeizaam proces met zoeken
naar de juiste balans. Ten tijde van het schrijven van dit
voorwoord is bekend dat in Friesland een pilot is gestart
waarbij predatoren doortastend aangepakt worden en
de focus echt ligt op de weidevogels.
In hoeverre dat kan werken als een opstart voor de
aanpak in heel Nederland is nog niet bekend, maar wel
dat hier ongetwijfeld ook tegen geprotesteerd zal gaan
worden.
Natuurlijk is de stikstof discussie en commotie een
heikel punt voor u en voor ons. De brede impact die
dit heeft op heel ondernemend Nederland en in het
bijzonder agrarisch Nederland heeft geleid tot veel
protestacties. Acties, die een duidelijke signaalfunctie
hadden en hebben en die hopelijk snel resulteren in
constructief overleg met de overheden met respect voor
het duurzaam ondernemerschap. Onze partners daarin
zijn Boerennatuur en LTO.
Des te meer waardering voor de toekomstgerichte
ontwikkelingen die u, gezien bovenvermelde
vooruitgangen, heeft ingezet.
In 2020 hebben we op een prettige en constructieve
manier samengewerkt met Boerennatuur Zuid-Holland,
met daarin vertegenwoordigd de Zuid-Hollandse
collectieven en onze buurcollectieven. Zoals met
Hollandse Venen in de uitvoering van het POP3 project
“lnrichtingsmaatregelen voor weidevogels” uit 2017 voor
verdere verbeteringen in het agrarisch natuurbeheer.
En met Rijn & Gouwe Wiericke en Hoogheemraadschap
van Rijnland in het project Bewust Boeren, waarin
verbetering van de waterkwaliteit centraal staat.
Met de vrijwillige weidevogelgroepen is goed en
regelmatig overleg, zo ook met de landgoedeigenaren
en Staatsbosbeheer.

Om ons verder te bekwamen in de professionaliseringsslag die nodig is om in de toekomst goed te kunnen blijven
functioneren, hebben we onder leiding van Boerennatuur
een driedaagse cursus gevolgd. In deze cursus hebben
we de verschillende aspecten van goed bestuur onder
de loep genomen en ervaringen met andere collectieven
uitgewisseld.
De wisseling van coördinator in onze organisatie hebben we
goed verwerkt. Willy Kempen-van Veen heeft Frans Jansen
opgevolgd. Deze overdracht heeft u uiteraard al vernomen
via onze nieuwsbrief en persoonlijke mailwisseling. Door
de complexiteit van de materie en de veelheid aan thema’s
heeft deze wisseling van de wacht veel energie gevraagd,
maar is inmiddels succesvol verlopen.

Uiteraard heeft Covid 19 veel impact gehad voor onze
communicatie met u en de onderlinge communicatie.
Koeler, minder persoonlijk, maar soms ook wel efficiënter
en bondiger, zijn onze ervaringen met de nieuwe norm in
Corona tijd. Maar alles wegend kijken we uit naar de echte
ontmoetingen met u om samen te werken aan een mooiere
toekomst.
We hopen u weer te ontmoeten op onze Algemene Leden
Vergadering.
Dank voor uw inzet en samenwerking. Dank ook aan het
team en bestuur voor de samenwerking.
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 we helpen ze 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, met een totale oppervlakte van 65.000 ha, 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.

Werkgebied coöperatie
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Organisatie
Bestuur
Op 1 januari 2020 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 Willy Kempen-van Veen per 1 juni 2020 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. Ook de uitvoering van gemeenschappelijke projecten is ondergebracht
bij de coöperatie.

Leden
In 2020 is het aantal deelnemers aan het ANLb gestegen van 122 naar 123 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
Coöperatie De Groene Klaver 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, Stichting Land van Wijk & Wouden, Leidse Ommelanden, Groene Cirkels
Bijenlandschap, Hoogheemraadschap van Rijnland en LTO (afdelingen).
Er zijn directe contacten met de WBE’s, zeker m.b.t. het opstellen en uitvoeren
van het predatiebeheerplan.
Daarnaast zijn er incidenteel contacten die betrekking hebben op infrastructurele ingrepen binnen ons werkgebied.
Overige samenwerkingen
• Landschapstafels
• Vogelbescherming Nederland
• DNatuur
• Arcadis
• TBO’s
• Natuur-en Milieuorganisaties zoals IVN en KNNV
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Beheer
In 2018, 2019 en 2020 is voor het leefgebied Open Grasland vooral gezocht naar
uitbreiding van nat biotoop en kruidenrijk grasland. Daarnaast is ingezet op
gevarieerd beheer (mozaïeken) met meer gecombineerde functionaliteit voor
de weidevogels. Ook is onder agrariërs en vrijwilligers meer aandacht voor lastminute beheer (ingelast kuikenland + 17%) op basis van waarnemingen in de
broedperiode.
In de tweede helft van april en tweede helft van mei was er sprake van grote
droogte die vestiging van weidevogels en opgroei van kuikens zou kunnen
belemmeren. Na een oproep aan deelnemers om greppels of diepere perceeldelen onder water te zetten, hebben maar liefst 20 deelnemers hieraan
meegedaan.
Omdat inmiddels duidelijk is dat niet alle zwaar beheer altijd gunstig is voor
weidevogels (met name percelen kruidenrijk grasland of uitgesteld maaien
met een te zware vegetatie voor kuikens) is een nieuw beheerpakket in 2020
opengesteld, te weten: ontwikkeling kruidenrijk grasland (A41). Dit pakket is
inmiddels bij 4 deelnemers toegepast met een totale oppervlakte van ruim 25 ha.
Kortom, een succesvolle introductie.
Voor de Categorie Water wordt gestreefd naar uitbreiding van beheer.
Met name botanisch waardevolle graslanden langs slootkanten (13c) zijn
toegenomen (+7%). Duurzaam slootkantbeheer d.m.v. gefaseerd baggeren is
toegenomen met 2%. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het project ‘Bewust
Boeren’ (investering in aanpassingen op het erf en hulpmiddelen voor de
bedrijfsvoering om emissies van nutriënten en gewasbeschermingsresten naar
oppervlaktewater en grondwater tegen te gaan).

Leefgebied Open grasland: Weidevogelbeheer
In 2020 hebben we 123 deelnemers aan ANLb-beheer. Het beheer is met bijna
139 ha toegenomen tot 1917 ha. Dit was 70 ha boven ons aangevraagde en
beschikte maximum van 1847. Er is meer zwaar beheer afgesloten (+88 ha) zodat
dit aandeel van 32% naar 34% is gestegen. Ook deze verschuiving verhoogt de
kosten van het collectief.
Daarnaast was er (evenals in 2019) sprake van een uitbreiding van gevarieerd
beheer en als gevolg daarvan een toename van mozaïektoeslagen. Een deel van
de uitbreidingen is gefinancierd uit eerder opgebouwde reserves.
De maaidatumpakketten (pakket 1, 5 en 41) zijn in totaal flink toegenomen (69 ha).
Er is een toename, doordat 25 ha in het nieuwe pakket ontwikkeling kruidenrijk
grasland is ondergebracht. Daarnaast is er een toename van het grasland met
rustperiode (+35 ha) en een toename van kruidenrijk grasland (+9 ha).
De pakketvariant 1 juni is toegenomen (+ 24 ha), evenals pakket 15 juni (+26 ha).
Dat is deels ten koste gegaan van pakketvariant 8 juni (- 27 ha). We zien een
lichte toename in interesse voor pakket 22 juni ( +3 ha ).
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Beide voorweidepakketten waarop bij De Groene Klaver is ingetekend, zijn in 2020 opnieuw toegenomen van 26 naar 33 ha.
De plas-dras-pakketten, op zich geen grote oppervlaktes, worden wel gestaag steeds groter in overeenstemming met
ons beleid (+0.7 ha).
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 4% toegenomen
t.o.v. 2019 (+56 ha). Het last-minute-beheer is met 13% toegenomen (+5.6 ha).
Het kruidenrijk grasland (5) en ontwikkeling kruidenrijk grasland (41) is t.o.v. 2019 met maar liefst 28% toegenomen tot
122 ha. Deze flinke stijging is met name ontstaan door het nieuw aangeboden pakket 41, waardoor 25 ha in ontwikkeling
is tot kruidenrijk grasland.
Het pakket extensieve beweiding is t.o.v. 2019 met 51% toegenomen (+10.9 ha).

Categorie Water: Blauwe Diensten
Binnen de categorie Water doet 1 deelnemer mee aan Natuurvriendelijke oevers (10a), 25 deelnemers doen mee aan
duurzaam baggeren (L12a), 15 deelnemers doen mee aan ecologisch slootschonen (L12b) en 30 deelnemers dragen zorg
voor botanisch waardevolle randen (A13C).
De hectares botanische randen (bufferzones) zijn gestegen met 2.7 ha (+7%). Het ecologisch baggeren met 3.85 km
(+2%) is in 2020 licht toegenomen. Het ecologisch schonen en de natuurvriendelijke oevers zijn gelijk gebleven.

Telresultaten legsels van een aantal weidevogelsoorten:

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Overige soorten
Totaal
Per 100 ha
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2020
162 nesten
608 nesten
74 nesten
199 nesten
83 nesten

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

1126 nesten
87 nesten

1013 nesten
82 nesten

827 nesten
71 nesten

912 nesten
79 nesten

Samenvatting seizoen 2020 aldus Stef Verburg van Weidevogelgroep Zoeterwoude:
Zoals overal kunnen we er natuurlijk niet omheen. Het jaar 2020 wordt overschaduwd door
de coronacrisis. De laatste publieke activiteit tot dit moment was de openingsavond van de
Weidevogelgroep op 5 maart. De week erop is Nederland op slot gegaan. Dat betekende direct
ook een moeilijke start voor de vrijwilligers. Wel of niet het land in. In groepjes of alleen, wat doen
we met de begeleiding van de nieuwe vrijwilligers.
Het heeft allemaal weer een plek gevonden, maar het was lastig.
Wat betreft de weidevogels begon het seizoen als alle andere. Op 11 maart vonden we het eerste
kievitsei van ons gebied en op 27 maart de eerste grutto van ons gebied. We waren niet de eerste
van Nederland. Daar zijn anderen met de eer gaan strijken.
Uiteindelijk zijn in het seizoen een groot aantal nesten gevonden. Voor alle soorten werden mooie
vondsten gemeld. Ook de nodige verschuivingen werden binnen het gebied waargenomen. Waar
er nog wel eens een stabiele situatie is, zagen we nu toch wat verandering.
Maar helaas zeggen de aantallen niet alles. De vele nesten bleken helaas geen voorbode te zijn
van veel jongen. Sterker nog, het nestresultaat was in 2020 ronduit slecht. Veel nesten zijn niet
uitgekomen. En vooral waren de predatoren in ons gebied (rondom Zoeterwoude) erg actief. Een
totaal verliespercentage van 39%, met daarbij een aandeel van 26% predatie. De vos heeft ernstig
huisgehouden, maar ook de andere predatoren zoals meeuwen en kraaien hebben veel schade
aangericht. Even om in perspectief te stellen; in gewone jaren is het uitkomstpercentage boven de
80 en hebben we minder dan 10% predatie.
Voor de zoekende vrijwilligers was er dus veel te doen met veel gevonden legsels. Maar helaas
door de slechte uitkomst en daarmee het aantal groot geworden jongen toch een zeer matig jaar.
Hopelijk komend jaar weer beter.

Controles beheer
Binnen het werkgebied van de Groene Klaver heeft de NVWA 144 beheereenheden gecontroleerd
waarbij voor het leefgebied Open Grasland 6 maal beheer is afgekeurd. En voor de Categorie Water
is alle beheer in orde bevonden. De Groene Klaver heeft zelf 37 beheereenheden gecontroleerd.
Deels zijn droogtemaatregelen gecontroleerd en deels regulier beheer. Middels een schouw,
waarbij met een willekeurige steekproef van de te controleren beheereenheden wordt gewerkt,
wordt de jaarlijkse controle uitgevoerd. Daarbij zijn geen gecontroleerde beheereenheden
afgekeurd.
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Lerend beheer
Lerend beheer binnen De Groene Klaver is waar mogelijk 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
deelgebieden.

Overzicht ANLb beheerpakketten in relatie tot hun beheerfuncties
Weidevogelbeheer
Meldingspakketten

Functie

Totale areaal

Ingediend 2020

Ingediend 2019

1902 ha

1778ha

Grasland met
rustperiode (zwaar
beheer)

Optimaliseren broed- en opgroei
mogelijkheden én creëren
foerageergebied

450 ha = 24%

419ha = 24%

Kruidenrijk grasland
(zwaar beheer)

Optimaliseren broed- en opgroei
mogelijkheden én creëren
foerageergebied

97 ha = 5%

91ha = 5%

Ontwikkeling
kruidenrijk grasland

Optimaliseren broed- en opgroei
mogelijkheden én creëren
foerageergebied

25 ha = 1%

Extensief weiden
(zwaar beheer)

Creëren foerageergebied

32ha = 2%

21ha = 1%

Plas-dras (zwaar
beheer)

Creëren nat biotoop en
foerageergebied

5ha = 1%

5ha = 1%

Legselbeheer (licht
beheer incl. kuikenland)

Optimaliseren broed- en opgroei
mogelijkheden

1293ha = 68%

1242ha = 70%

Ruige mest

Creëren foerageergebied

199ha

166ha

Bufferzone

Beperken emissies meststoffen
en bestrijdingsmiddelen naar
oppervlaktewater

43ha

40ha

Baggeren met de
baggerpomp

Behoud waterecosysteem

172km

168km

Ecologisch
slootschonen

Behoud waterecosysteem en
slootkantvegetatie

60km

60km

Blauwe diensten
Totale areaal
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Projecten
Boeren voor bijen
Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons
voedsel. Voedsel groeit op het land en is dus ook
cruciaal voor boeren en kwekers. Maar het gaat
niet goed met de bij. Op initiatief van de coöperatie De Groene Klaver zetten 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.
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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.

Bewust Boeren Rijnland

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.

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

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 2020 zijn de overige beschikbare veegmachines, drinkbakken,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 2021 in behandeling worden genomen.

Boerenlandpaden
In 2020 is de recreatiedruk toegenomen door Corona. Steeds meer wandelaars ontdekken de Boerenlandpaden en maken er regelmatig gebruik van. Zonder uitzondering is door de deelnemers meegewerkt aan het succes van de boerenlandpaden.
In het voorjaar bleek dat er toch verschillende keren misbruik is gemaakt van onze gastvrijheid door
geen rekening te houden met het feit dat de paden in het broedseizoen gesloten zijn om broedende
weidevogels niet te storen. Mogelijk is de tekst op de bordjes bij het begin van de route niet duidelijk
genoeg of zijn ze wat te veel opgegaan in de natuur. Het bestuur van De Groene Klaver heeft besloten
om de bordjes te vervangen en de tekst aan te passen zodat deze duidelijker zijn en voor een uitleg
vatbaar.
Voor de toekomst blijven we werken aan de optimalisatie van de begaanbaarheid van de routes. Aan
de deelnemers is verzocht om ieder zijn/haar stukje te onderhouden en te controleren, zodat hij/zij
soms wat extra kan bijdragen aan ons gastheerschap.
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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 getrokken door
de provincie Zuid-Holland (2021).
Bij de realisatie (pachtuitgifte) voor het gebied tussen Den Haag en Leiden is in overleg met de
landgoedeigenaren optimaal rekening gehouden met het weidevogelbeheer (2020).

POP3 Project
Op 22 maart 2019 is door de Provincie een investeringssubsidie toegekend voor de invulling
van o.a. Plas-dras, hoog waterpeilen en aanleg kruidenrijk grasland voor een totaalbedrag
van € 189.349,03. In het kader van dit project wordt geïnvesteerd in verschillende inrichtingsmaatregelen ter verbetering van de leefgebieden van de weidevogels in de werkgebieden
van Coöperatie De Groene Klaver en Collectief Agrarische Natuurvereniging “De Hollandse Venen”. De uit te voeren activiteiten zijn beschreven in het projectplan. De activiteiten
sluiten aan bij de Beleidsvisie Groen van de provincie Zuid-Holland. Dit project loopt door tot
31 december 2021.
In 2020 zijn een aantal maatregelen binnen de kaders van het project uitgevoerd, v.w.b. beheer
en onderhoud komen die maatregelen ten laste van het ANLb.

Project Verbetering Biotoop Grutto en Patrijs 2020
Door de provincie Zuid-Holland is op 15 september 2020 een subsidiebedrag van € 250.000,toegekend voor de uitvoering van het project aan de Coöperatie De Groene Klaver. De uitvoering ervan zal in 2020/2021 plaatsvinden.
1. Doel
Doel van de geplande werkzaamheden is enerzijds het uitbouwen en meer compleet maken
van beheermozaïeken in een aantal weidevogelpolders in het werkgebied van De Groene Klaver. Het streven is om in elk weidevogelmozaïek nat biotoop en kruidenrijk grasland te realiseren wat bijdraagt aan vroege vestiging van terugkerende vogels en voedselbeschikbaarheid
en beschutting gedurende het broedseizoen. Daarnaast is het doel om overmatige predatie
en verstoring van die mozaïeken zo goed mogelijk te beperken. En er wordt gewerkt aan een
verbetering van de biotoop van de patrijs door schuil en foerageer-mogelijkheden te creëren.
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2. Maatregelen
In het gebied is her en der nog grasland te vinden dat voldoet aan de voor de ANLb gehanteerde norm voor kruidenrijk grasland. Soms is daar echter sprake van een te zware en
daardoor voor (jonge) weidevogels moeilijk doordringbare of te hoge vegetatie. Dergelijke
graslanden kunnen worden verbeterd met maatregelen als doorzaaien, verschralen en een
aangepast maaibeheer (met een eerste maaibeurt in het voorjaar). Nieuw in te zaaien percelen kunnen worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Bestaande graslandpercelen
kunnen onder de juiste omstandigheden soms ook worden doorgezaaid met zo’n mengsel.
Maatregelen die niet alleen voor de weidevogels van belang zijn, maar ook voor de verbetering van de biodiversiteit.
Op een aantal locaties kan het waterpeil omhoog worden gezet zodat vochtig grasland ontstaat. Ook kunnen er met behulp van pompen verspreid in het gebied op ‘holle percelen’ plassen in stand worden gehouden of greppels vol laten staan gedurende het broedseizoen waardoor drassige randen ontstaan.
Daarnaast wordt gestreefd naar het verminderen van bedreigingen voor deze gebieden met
het terugdringen van verstoring, verdringing en zware predatie.
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Naast de gebruikelijke bejaging van predatoren
gaat het om het plaatsen van rasters om ze te weren. Aanvullende belangrijke preventieve maatregelen zijn het beheer van bos- schages (tijdig
afzetten en/of uitdunnen) in nabijheid van de weidevogelpopulaties en het plaatsen van artikelen in
plaatselijke kranten om tijdens het broedseizoen
katten binnenshuis te houden.
Specifiek voor de verbetering van de biotoop van
de patrijs wordt ingezet op aanleg van schuilmogelijkheden door de aanplant van heggen en hagen

en de inrichting van een keverbank. Voor de heggen en hagen worden contracten afgesloten voor
drie jaar. De keverbank bestaat uit een strook van
6 meter breed waarvan 2 meter met een verhoging
van minimaal 40 cm met laagblijvende struiken en
ingezaaid met een geschikt kruidenrijk mengsel en
daarnaast aan weerszijden een strook van 2 meter
ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. De kosten
worden vooral bepaald door het afsluiten van een
contract voor drie jaar waarbij de keverbank intact
moet blijven op dezelfde plaats.

De Toekenning heeft betrekking op aanleg, beheer en onderhoud van de volgende maatregelen:
Maatregel
Aantal
Eenheid
Aanleg en onderhoud plas-dras locaties
8
stuks
Aankoop en onderhoud Zonnepompen
8
stuks
Aanleg en beheer kruidenrijk grasland
15
ha
Verbetering en beheer kruidenrijk grasland
15
ha
Aanleg en beheer Hoog peil
3
stuks
Aanleg en beheer Gazenrasters
5
km
Aanleg en beheer Vossenrasters
15
km
Aanschaf, aanleg en beheer heggen hagen patrijs
1000
m
Aanleg en beheer keverbank
150
m

Planet Proof
Sinds 1 januari 2020 is de coöperatie één van de
collectieven die t.b.v. Friesland Campina zorgt voor
de uitvoering van steekproeven bij de deelnemers
aan Planet Proof. In 2020 waren dat vier bedrijven.
Waar gaat het bij deelname aan Planet Proof om:
Allereerst de bijzondere melkstroom.
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Stichting Milieukeur beheert het certificatieschema en stelt jaarlijks begin december de
criteria vast. De aanvullingen op de beheerpakketten waren door omstandigheden laat beschikbaar.
Qlip: Certificatie-instelling: Controleert certificaat-

houders in opdracht van SMK (Kantoor) en Friesland Campina (deelnemers).
Friesland Campina: Gecertificeerd om Planet Proof
producten te vermarkten. Borgt dat deelnemers
voldoen aan certificaateisen.
Collectieven: Schouw en intekenen van de steekproeven bedrijven die in 2020 gecontroleerd
worden voor de beheerpakketten.
Melkveehouder: Deelnemer aan de melkstroom
met bijzondere leveringsovereenkomst. Mag alleen leveren indien aantoonbaar voldaan wordt
aan criteria.
De coöperatie ontvangt hiervoor een bijdrage van
Friesland Campina.

Financiën
WINST EN VERLIESREKENING
2020

2019

733.723

640.693

0

0

17.952

17.141

0

9.080

Vergoeding Wandelpaden

19.991

Vergoeding POP3 SBB

15.109

Vergoeding PlanetProof

3.042

0

Opbrengst

Vergoeding Grutto/Patrijs
Vergoeding Gemeente (bijen)
Vergoeding Boerennatuur optimalisatieplan

2020

2019

41.795

38.079

2.177

0

Loonkosten

Opbrengsten project
Vergoeding PZH (ANLB)

Kosten
Bruto loon
Reservering vakantiegeld
Reservering transitievergoeding

740

0

Sociale lasten

8.189

4.568

25.126

Pensioenfondspremie

5.582

0

705

Reiskostenvergoeding

944

0

Overige onkostenvergoedingen

531

0

0

1.300

Administratiekosten

4.559

1.064

Administratieve organisatie

1.671

0

Kosten inhuur

5.664

8.875

Huur werkruimte
Overige opbrengsten
Overige opbrengsten
Rente

10.597

17.482

0

0

Werk voor derden

0

-435

-3.362

-5.041

11.075

12.191

Vacatiegelden

1.700

1.500

Overige bestuurskosten

2.545

891

Verzekering

1.871

1.694

Huur ruimte

902

1.509

Werk voor projecten
Bestuurskosten
Vergoeding vz/secr/penn

Vanuit balans
Van voorziening (ANLB overhead)
Van voorziening (ANLB uitbet.)

3.658

573

18.288

2.865

2.991

2.991

Kosten projecten
Van voorziening (plasdras)

Uitbetaling ANLB huidig jaar

629.723

536.775

Uitbetaling ANLB vorig jaar

40

-186

ANLB - droogtemaatregelen

8.295

806

Uitbetaling compensatie plasdras

2.493

2.368

0

-124

Uitbetaling plas dras vorig jaar
Overige projecten
Wandelpad Meerpolder

3.575

760

Bijen

23.279

17.141

Boerenwandelpaden

19.991

20.642

POP3 SBB

15.109

885

61

5.557

Bewust boeren

0

267

Optimalisatieplan

0

893

Verbeterplan

0

525

Actieplan

0

450

Predatiebeheerplan

Planet Proof
Reservering wandelpaden

1.060

0

0

4.484

50

150

Overige project kosten
Attenties
Communicatie en PR

1.137

0

Kantoorkosten

3.970

2.487

132

135

Bankkosten
Rentekosten
Kosten samenwerking Boerennatuur
Vennootschapsbelasting
Totaal

825.351

716.656

Totaal
Resultaat

0

100

13.874

12.812

2.664

8.283

812.037

681.405

13.314

35.250

12.500

12.500

814

22.750

Resultaatbestemming
Toevoegen aan continuïteitsreserve
Toevoegen aan eigen vermogen
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