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NIEUWSBRIEF 1 – Februari 2022 

Voor u ligt de eerste nieuwsflits van collectief Zuid-Hollandse Eilanden. Met behulp van 

korte berichten brengen we u op de hoogte over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

(ANLb) en hetgeen waar het collectief mee bezig is. Het seizoen is begonnen en in deze 

nieuwsbrief willen we jullie alvast op een aantal punten informeren.  

 

In deze nieuwsflits komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Contracten 

• Weidevogeldrone 

• Plasdras 

• Op weg naar een nieuw GLB 

• Predatiepreventie- en beheerplannen 

• Akkerranden 

• Project(subsidies) 

• Pilot IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta 

• Vrijwilligers gezocht 

• Bijeenkomsten 

 

Contracten 

De contracten zijn automatisch met 1 jaar verlengd, vanwege het feit dat het nieuwe GLB 

beleid op zich laat wachten. Als er vanuit Brussel meer duidelijkheid komt over de invulling 

van het nieuwe beleid, weten wij als Agrarisch Collectief hoe we met de huidige pakketten 

om moeten gaan. We zullen dan ook weten of onze rol hetzelfde blijft of dat deze gaat 

veranderen.  

De contracten die jullie 6 jaar geleden afgesloten hebben zijn met 1 jaar verlengd. Jullie 

kunnen het contract ook digitaal inzien op https://mijnboerennatuur.nl Hier kun je ook de 

verschillende beheereenheden inzien die jullie afgesloten hebben en de voorwaarden die bij 

het betreffende beheereenheid hoort. Tevens vinden jullie binnenkort (uiterlijk half maart) de 

betaalspecificatie van het afgelopen jaar (2021) op mijnboerennatuur! 

 

 

 

https://mijnboerennatuur.nl/
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Weidevogeldrone  

Het collectief gaat vanaf dit veldseizoen weidevogelnesten opsporen met behulp van een 

weidevogeldrone. Dit is ter ondersteuning van de vrijwilligers om nesten te lokaliseren. Er 

zijn inmiddels vier dronepiloten opgeleid om met de drone te vliegen. Dit zijn Gert de Jonge 

Lughten, Arend Troost, Wim vd Velde en Dave Dirks.  

Indien er op uw percelen gevlogen gaat worden met de weidevogeldrone, dan heeft het 

collectief uw toestemming nodig en zal het collectief contact met u opnemen.  

Met behulp van de drone hopen we, ook in percelen met uitgesteld maaien gemakkelijker 

de boerenlandvogels te vinden.  In het seizoen is het beperkt mogelijk dat de piloten komen 

vliegen. Ook zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. De weidevogeldrone werkt 

met een warmtebeeldcamera. Het vliegen met de weidevogeldrone gebeurt dan ook in de 

vroege ochtend, omdat de omgevingstemperatuur dan laag is en de nesten makkelijk op te 

sporen zijn.  

Plasdras 

15 februari jl. is de ingangsdatum voor het beheerpakket plasdras. Heeft u interesse in het 

beheerpakket plasdras, neem dan contact op met Jacob Noordermeer 

(jacob.noordermeer@collectiefzhe.nl).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasdras locatie in polder Biert, 7 mei 2021 

 

 

mailto:jacob.noordermeer@collectiefzhe.nl
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Op weg naar een nieuw GLB 

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) wordt elke zeven jaar opnieuw bekeken en 

waar nodig aangepast. Het vorige GLB liep tot en met 2020. Het jaar 2021 en 2022 zijn 

overgangsjaren.  Vanaf 1 januari 2023 start het nieuwe GLB. 

Drie dingen springen eruit in het nieuwe GLB, namelijk: 

 

1. Lidstaten krijgen meer vrijheid hoe ze de Europese regels willen uitvoeren. 

2. Alle EU-landen moeten een Nationaal Strategisch Plan (NSP) maken.  

3. Het nieuwe GLB bevat meer ambities op het gebied van natuur, klimaat en milieu. 

Dit laatste punt is samen te vatten in de term ‘toekomstbestendig boeren’. Naast het 

produceren van voedsel wordt extra inzet voor natuur, klimaat en milieu beloond. In de 

komende nieuwsflitsen zal er aandacht zijn voor het nieuwe GLB. Ook laten we u weten 

wanneer er informatiebijeenkomsten zijn om u verder wegwijs te maken in deze materie.  

Predatiepreventie- en beheerplannen 

In 2021 heeft het collectief een opdracht van provincie Zuid-Holland predatiepreventie- en 

beheerplannen opgesteld. Dit omdat predatie van weidevogels in een aantal gebieden een 

rol speelt.  

In november 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het collectief en de 

Wildbeheereenheid (WBE) Voorne-Putten. Het monitoren van predatoren is van belang om 

in beeld te brengen wat voor predatoren van weidevogels er rondlopen/vliegen in de polder. 

Om dit in beeld te brengen worden op diverse plekken wildcamera’s geplaatst. Speelt 

weidevogelpredatie een rol op uw percelen met weidevogelbeheer? Graag horen wij uw 

bevindingen. Neem hiervoor contact op met de weidevogelcoördinator Simon van Leeuwen 

(siem.vanleeuwen@collectiefzhe.nl).  

 

Akkerranden 

We mogen weer een aantal nieuwe deelnemers begroeten, waarvoor dank. We gaan dit jaar 

weer ongeveer 45 ha. aan randen en patrijzenveldjes aanleggen, verdeeld over de eilanden.  

Wellicht ten overvloede, maar zorg voor een tijdig (vals) zaaibed. Dit kunt u indien nodig 

meerdere keren herhalen. Dit zal het resultaat positief beïnvloeden, namelijk minder 

onkruid en een betere opkomst van bloemen en kruiden.  

U kunt uw opgegeven akkerranden automatisch invoeren in “mijn percelen” van RVO. 

Hiervoor dient u het Collectief te machtigen, dit moet ook bij mijn RVO. Als u dit heeft gedaan 

dan kunt u bij mijn  percelen, onder het knopje ANLb uw akkerranden toevoegen aan uw 

opgave. 

mailto:siem.vanleeuwen@collectiefzhe.nl
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Aan wie moet u dan uw machtiging verlenen?:  

Coöperatief Agrarisch Collectief Zuidhollandse Eilanden U.A. 

KVK 63016427, Kokseweg 6, 3245LA Sommelsdijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bloemenrand trekt veel (nuttige)insecten aan en draagt bij aan de beleving van het landschap.  

(Project)subsidies 

Naast de ANLb-werkzaamheden draait het collectief mee in een aantal subsidieaanvragen. 

Deze aanvragen hebben betrekking op het verbeteren van het leefgebied grutto en patrijs 

Zuid-Holland. Het totaal levert een bijdrage aan de uitvoering van het Zuid-Hollandse 

Actieplan Boerenlandvogels. Hebt u ideeën om het leefgebied van deze icoonsoorten te 

verbeteren, neem dan contact op met het collectief (info@collectiefzhe.nl).   

 

Tip: Op onze website www.collectiefzhe.nl vindt u meer informatie over de activiteiten.  

  

mailto:info@collectiefzhe.nl
http://www.collectiefzhe.nl/
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Pilot IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta 

Het collectief doet mee aan een pilot waarbij landbouw en groen elkaar versterken in het 

landelijk gebied. Binnen de pilot werken zestien partijen samen, zoals provincies, 

ketenpartijen en kennisinstellingen. De samenwerking dient ervoor te zorgen dat een 

bijdrage wordt geleverd aan een aantrekkelijk, biodivers en leefbaar agrarisch landschap in 

de Zuidwestelijke Delta. Meer informatie over de pilot vindt u op onze website 

(www.collectiefzhe.nl).  

 

Vrijwilligers gezocht 

Tijdens de corona jaren zijn we met zijn allen meer tijd gaan besteden in de buitenlucht. 

Sommige zijn de natuur ingetrokken om dieren te kijken. Wellicht dat jullie geïnteresseerden 

weten die graag weidevogelvrijwilliger willen worden.  Je hoeft geen ervaring te hebben met 

het herkennen van verschillende weidevogels. Deze kennis kun je opdoen bij de bestaande 

groep vrijwilligers. Ken je iemand die mogelijk interesse heeft, laat het ons weten. Alvast 

veel dank hiervoor! 

 

Bijeenkomsten 

Op 25 februari is er een startbijeenkomst voor de weidevogelvrijwilligers. Locatie is bij 

Melkveebedrijf van Leeuwen aan de Drieëndijk 15 in Heenvliet. De bijeenkomst start om 

20.00 uur.  

 

Tip voor de boer: neem contact op met de weidevogelvrijwilliger die op uw percelen nesten 

komt zoeken. Heeft u geen vrijwilliger of weet u niet wie de vrijwilliger is, neem even contact 

op met onze weidevogelcoördinator Simon van Leeuwen 

(siem.vanleeuwen@collectiefzhe.nl).   

http://www.collectiefzhe.nl/
mailto:siem.vanleeuwen@collectiefzhe.nl

