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Terugblik en vooruitblik  
Het tweede jaar van ons bestaan als Collectief Noord-Holland Zuid is opnieuw goed verlopen. De 
controles door de NVWA leverden wat kleinigheidjes op, maar waren voor 99% in orde. De 
hoeveelheid kruidenrijk grasland is in 2017 flink uitgebreid en ook in 2018 kunnen weer iets meer 
contracten afsluiten. Begonnen we met 40 ha., nu is dat al meer dan 130 ha. 
 
Voor 2018 liggen de uitbreidingen op akkerland: we gaan dit jaar in de Haarlemmer maar liefst 24 
ha. Wintervoedselakkers voor de vogels realiseren. Het budget de pakketten op grasland en ten 
behoeve van water blijven gelijk. 
 
 

Betalingen over 2017  
RVO heeft een betalingsoverzicht gestuurd. Hieruit blijkt dat we het gevraagde geld krijgen. 

We sturen de komende weken de betalingsoverzichten naar de leden. U krijgt dan en 

week de tijd een reactie te geven en daarna zullen we het geld overmaken. 

 

Beheer 2018 
Voor alle leden staat in principe het beheer zoals dat in 2017 is uitgevoerd ook voor 2018 in de 
planning -tenzij er wijzigingen zijn afgesproken. We zijn flexibel, dus als u voorstellen heeft om iets 
te verschuiven (akkerranden!?) of uit te breiden, dan horen we dat graag van u! 
 
Let op: 

• De pakketten hoog slootpeil en plas dras gaan in op 15 maart. 

• De komende weken is wellicht gelegenheid ruige mest uit te rijden op percelen met een 
rustperiode. Graag melden voor betaling. 

• Voor het pakket legselbeheer is het nodig dat u een administratie (stalkaart of via 
weidevogelbescherming.nl) bijhoudt waaruit blijkt dat u op percelen waar nesten risico’s 
kunnen lopen de nesten zoekt en beschermt. 
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Tellingen 2018                                                                                    
De provincie laat de weidevogelgebieden van ons collectief dit jaar tellen door Landschap Noord-
Holland en bureau Van der Goes en Groot. We vragen de tellers om waar nodig de polder in te 
steken omdat tellen vanaf de weg niet overal tot goede resultaten leidt. U kunt dus ‘onbekende’ 
vogeltellers tegenkomen in het land!  We krijgen de informatie van de tellers snel door en zullen die, 
zoals u gewend bent, met de leden communiceren zodat u het beheer kunt afstemmen op de 
broedvogels. 

Bijen en vlinders                                                                                     
Alarmerende berichten in de pers over de achteruitgang van insecten en de negatieve rol van de 
landbouw hierbij. We geven een symbolische reactie: alle leden ontvangen dit voorjaar een zakje 
met zaden om bij het erf (langs de oprit, dijk, achter de schuur etc.) om een rand met bloemen in te 
zaaien. De bloemen bloeien het hele seizoen en zullen zo de bijen, vlinders en andere nuttige 
insecten meer levensruimte geven. We vragen iedereen een stukje grond bij het erf in te zaaien. 
 
Vlinders zijn gek op vlinderstruiken, budleia. Deze prachtige struik mag eigenlijk op geen erf 
ontbreken! Wie deze struiken een plaatsje wil geven kan een mailtje sturen naar Kees Lambalk, dan 
zorgt hij dat de planten worden geleverd! Mail greetkees@yahoo.co.uk . 

 

Sterns  
We hebben nog budget om op geschikte plekken nestvlotjes uitleggen voor zwarte sterns en 
visdieven. De vlotten die we voor de visdieven hebben uitgelegd waren voor een deel succesvol -er 
broedden visdieven op de vlotten, maar ook een enkele scholekster. 
Ook kunnen we schelpenstrandjes aanleggen voor visdieven. Het best kan dit gebeuren nabij breder 
water, helemaal mooi als het op een eilandje kan of als er de gelegenheid is een (drijvend) eiland 
aan te leggen. We zoeken nog geschikte locaties!  

 

Kruidenrijk Grasland  
Vorig jaar is het provinciale project van start gegaan om meer kruiden in het grasland te brengen. 
Een tiental boeren heeft zich aangemeld en heeft zaad ontvangen -niet iedereen was instaat het 
zaad in het najaar uit te rijden vanwege het natte weer. Een deel zal dit voorjaar dus worden 
uitgezaaid. 
Studenten gaan de effecten komende jaren onderzoeken en zullen verslag uitbrengen van hun 
bevindingen. 

 

Gooise Engen                                                                                           
De provincie wil de natuur op de unieke akkertjes in het Gooi versterken. In 2018 start een proef 
waarbij aantal gebruikers bloemrijke akkerranden aanlegt. Naar verwachting kan vanaf 2019 de 
akkernatuur in ruimere mate worden georganiseerd via Collectief Noord-Holland Zuid. 
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Kennis op polderpeil                                                                      
In de Bovenkerkerpolder loopt een project waarbij boeren onder begeleiding van PPP-agro samen 
met het Waterschap zoeken naar mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren. Intrigerende 
problematiek die in eerste instantie veel vragen oproept en ons voor de uitdaging stelt antwoorden 
te vinden. 
 
In de loop van 2018 hopen we ook in andere polders dergelijke kenniskringen op te zetten. 

 

GLB                                                                                                      
Het ministerie zet samen met de collectieven in Nederland pilots op uit te proberen hoe de nieuwe 
GLB periode vormgegeven kan worden. Er wordt gedacht over een opzet waarbij de collectieven een 
rol krijgen. Collectief Noord-Holland Zuid is in een ondersteunende rol betrokken bij een pilot voor 
grasland en een pilot voor akkerland. We werken hierbij samen met onder andere Water, land en 
dijken, Rijn, Vecht en Venen en Flevoland. 
 

AmstelNatuurZuivel  
Twintig boeren uit Amstelland hebben zich aangesloten bij de nieuwe Coöperatie Amstelgoed 
NatuurZuivel. De zuivelfabriek is gehuurd en zal komende maanden worden ingericht. Het bestuur 
hoopt na de zomervakantie de productie te kunnen starten met melk van de leden die via Friesland 
Campina wordt ingekocht. De winst wordt onder de leden verdeeld op basis van hun inspanningen 
voor agrarische natuur. 
 

Ondersteuning gezocht  
Het waterbeheer wordt steeds belangrijker. Het collectief zoekt een ‘watermakelaar’ die affiniteit 

heeft met de agrarische sector om ons hierbij te ondersteunen -o.a. bij de studiekringen.  Weet u 

iemand? Stuur een berichtje naar Henk-Jan Soede. ekohoeve@kpnplanet.nl 

 

Ik wens iedereen een prachtig seizoen toe met een goede productie en daarbij volop vogels, 

bloemen en vlinders! 

 

Mark Kuiper 

Coördinator NHZ  

info@collectiefnhz.nl 
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