
Notulen Algemene Ledenvergadering ANV Vockestaert donderdag 20 april 2017 
 
Aanwezig: bestuur ANV, bestuur Collectief, werkgroepleden en ca. 10 leden en andere belangstellenden 
Afmeldingen ontvangen van: S. van Haersma Buma, Dick Guliker, N. van Paassen, N. Praagman en Herman 
Doctors van Leeuwen.  
 
1. Opening en welkom 
ANV Voorzitter Annie Boekestijn opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 
3. Notulen van de Ledenvergadering op 29 november 2016 
Geen vragen en opmerkingen. De notulen van de ANV worden vastgesteld.  
 
4. Jaarrekening ANV (toelichting door Dirk v.d. Berg) 
* De jaarrekening ligt bij de accountant ter controle en goedkeuring. We komen qua resultaat uit op een 
kleine winst van € 3.500,-. Na het opheffen van de organisatie Veelzijdig Boerenland is een positief eindsaldo 
van € 5.000,- teruggeboekt. Dit komt het collectief ten goede. Op de balans van de ANV staat een eigen 
vermogen van ruim € 80.000,- terwijl een eigen vermogen van € 30.000,- zou moeten volstaan om eventuele 
tegenvallers op te kunnen vangen. Het bestuur heeft een idee voor wat er met dit surplus gedaan zou kunnen 
worden. De ANV is begin 2017 trekker geworden van het Weidevogelpact. Hiervoor is door de provincie Zuid 
Holland een bedrag ter beschikking gesteld ad € 750.000,- om een weidevogelkerngebied ter grootte van 15 a 
20 hectare aan te kopen. Ook is € 350.000,- ter beschikking gesteld voor andere maatregelen. Deze subsidie is 
nog niet definitief vastgesteld maar wel toegezegd. Floor Koornneef is aangetrokken voor 16 uur per week 
voor het Weidevogelpact. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn wel officieel gedekt. 
Het budget voor het weidevogelkerngebied lijkt aan de krappe kant te zijn in vergelijking met de grondprijzen. 
De ANV heeft de andere partijen uit het Pact gevraagd of zij ook bereid zouden zijn hier extra budget of 
eventueel sponsoring voor ter beschikking te stellen. Mocht het idee concreter worden, dan wordt het 
opnieuw aan de vergadering voorgesteld. Hierover komt een vraag uit de zaal: stel dat dit gebied er komt, wat 
gaat er dan mee gebeuren? Antw: inrichten voor weidevogels en verpachten. Vraag : Hoe groot is het tekort? 
Antw: ca. € 250.000,-. Vraag: een eigen vermogen van € 30.000,- is dit niet te weinig? Antw: penningmeester 
schat in dat dit voldoende is. Vraag: is er al een locatie bekend? Nee, nog niet. Er was een locatie in de 
Duifpolder op het oog, maar dit is afgeketst.  
* De boekhouding van de Stichting Beheer en Schaapskudde is tot eind 2016 gedaan door de ANV en ook de 
jaarcijfers van de stichting zijn opgenomen in de jaarrekening van de ANV. Op aanraden van de accountant 
wordt erop ingezet om dit te gaan splitsen.  
De vergadering verleent het bestuur van decharge op voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening door 
de accountant.  
*  Het Groenfonds werkt met cycli van 6 jaar. In maart 2018 begint de nieuwe cyclus. Hiervoor is de ANV 
gestart met een plan voor de toekomst. De werkgroep groen/blauwe diensten heeft ideeën geopperd, hiervan 
is door Paul Terwan een rapport gemaakt met een voorstel voor het bestuur van het Groenfonds. Het 
voorbereiden en uitwerken van deze plannen heeft geld gekost. Wij hebben hiervoor een budget van € 7.500,- 
aangevraagd bij het Groenfonds. De toezegging bedroeg € 5.000,-. Op dit moment zijn de totale kosten van 
deze voorbereidingen nog niet in beeld, maar de vergadering gaat akkoord met een eventuele overschrijding. 
Het Groenfonds bestuur heeft Alterra gevraagd een evaluatie van de afgelopen cyclus te maken.  
  
5. Agrarisch Natuurbeheer, toelichting door Aad Kleijweg:  
* Aad roept de leden op om elkaar indien nodig aan te spreken op handelingen die de weidevogel bedreigen, 
bijvoorbeeld met sleepslangen. We moeten ons bewust zijn van onze goede reputatie en deze niet op het spel 
zetten. Bovendien is het zelfs strafbaar om nesten te verstoren.  
* Staatsbosbeheer gaat nu over de gronden in de Zuidrand en wil in de toekomst wellicht (alleen) biologische 
boeren als pachters. Wij kunnen pleiten voor kringloopboeren.  



* Natuurmonumenten wil in polder Noord Kethel ook gronden uitgeven aan lokale boeren met voorwaarden 
rond vee weiden en maaiwerk. Het gebied loopt van de Mandjeskade in Abtswoude tot in Delft, aan beide 
zijden van de spoorlijn.  
* Floor Koornneef pleit vanuit het Weidevogelpact voor meer kruidenrijk grasland en voor greppel plas dras. 
Met dit soort kleine maatregelen is veel te winnen voor de vogels. Vanuit het Weidevogelpact kunnen 
pompen aangeschaft worden en vanuit het pact kan hiervoor advies of begeleiding gegeven worden. 
Floor doet ook een oproep voor een weidevogelkerngebied. Heeft of weet iemand een stuk land waar weinig 
mee gedaan wordt? Dit gebied krijgt in principe geen natuurbestemming, maar er zullen wel maatregelen 
voor weidevogels getroffen worden (qua inrichting en/of beheer). Eigendom komt in handen van bijv. de ANV 
of een stichting.  
 
Er wordt gevraagd naar de actuele stand van de weidevogels: John Kleyweg meldt dat Ferry een quick scan 
gedaan heeft. De Duifpolder en de KEP lijken redelijk goed te zijn dit jaar. De Commandeurspolder en 
Kralingerpolder vielen tegen. John pleit ook voor meer greppel plas dras zodat er meer voer beschikbaar is 
voor de kuikens.  Er zijn inmiddels nestbeschermers gemaakt voor het geval er met sleepslangen gewerkt 
wordt.   
  
Educatie en Recreatie, toelichting door Kees Dijkshoorn: 
* Educatie: er zouden dit voorjaar 18 schoolklassen naar Aad en Joke komen. Door de omstandigheden van 
Aad moest dit op een andere manier opgevangen worden. Het merendeel van de lessen is overgenomen dor 
Erik van der Kooij. Bepalend was het vervoer dat de scholen zelf moesten organiseren. Een aantal is toch op 
de boerderij van de Fam. Rodenburg ontvangen.  
De lesboekjes raken in de loop van dit jaar op. Voor volgend jaar is het de vraag of en hoe we hiermee verder 
gaan. Mogelijk gaan we ook onderscheid maken tussen welke soort groepen de educatieboeren ontvangen. 
Dit jaar zijn er 8 schoolklassen uit het Westland ontvangen. Op 12 april was hiervoor een persmoment bij 
Hoeve Bouwlust. De samenwerking met het Platform loopt nog niet soepel. Er worden makelaars en 
coördinatoren aangesteld om de schoolklassen op de boerderijen te krijgen.  
* De leden wordt aangeraden bij de volgende ronde van het Groenfonds de optie “openstelling bedrijven” aan 
te vinken.  
* In november wordt weer “boer zoekt hulp” georganiseerd. Vorig jaar was de erg populair, waardoor we de 
vraag nauwelijks aankonden. Zijn er misschien meer leden die het leuk vinden hieraan mee te doen?  
* Op 22 april vindt  “Met Vockestaert de boer op” plaats in De Kapel.  Mirjam heeft dit georganiseerd en licht 
eea toe. De boerenmarkt zal binnen plaatsvinden. Een aantal zaken is niet op de flyer vermeld: De MDV 
organiseert vanuit hun kraam een lange-afstandswandeling. Niek Praagman heeft namens Vockestaert een 
wandeling uitgezet. Bij Jaap Jan Zeeuw zijn veel activiteiten voor kinderen en komt circus Hannes. Er zijn 2 
gratis vaartochten met gids.     
 
Groen-blauwe diensten, toelichting door Aad Kester: 
* Gedurende 3 jaar is er in de Commandeurspolder een pilot gehouden met Natuurvriendelijke Oevers. Dit 
wordt nu uitgebreid met de Duifpolder en de Woudsepolder. Bijna alle boeren uit deze polders doen mee aan 
dit project en hebben een contract getekend voor2 jaar. Daarna wordt er mogelijk nog 3 jaar verlengd. De 
boeren zijn zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken na te komen en werkzaamheden uit te voeren. 
Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. Per polder worden er 1 of 2 toezichthouders aangesteld. Uit 
de zaal komt de vraag: wat te doen met riet, dit is niet goed voor de weidevogels. Antwoord: hierover staat in 
de ontvangen voorwaarden precies uitgelegd hoe/wanneer dit gemaaid mag worden. Overmatige groei van 
riet moet worden tegengegaan. Het is de bedoeling dat de oevers kruidenrijk worden.   
 
Beheer en Schaapskudde, toelichting door Lucia Visser: 
 * Er is in de afgelopen tijd veel gebeurd bij de schaapskudde, zowel aan de boerderij als aan de organisatie. 
De verbouwing van de stal en de zolder zijn voltooid. De boerderij is nu volledig zelfstandig qua energie met 
zonnepanelen en de watervoorziening is ook op orde. Op de zolder boven de boerderij is een museum 
ingericht. Nu wordt ook de zolder boven de stal verbouwd.  
 * De lammetjesdag op 2e paasdag was een groot succes. Er zijn ongeveer 1300 bezoekers geweest. 
* Door de overgang van Groenservice ZH naar Staatsbosbeheer (SBB) hebben sommige boeren 2 
pachtcontracten.  



* De eerder beloofde open dag wordt nog georganiseerd.  
* Voor het begeleiden van schoolklassen zijn nu 5 personen beschikbaar. Er is de laatste tijd wat meer actie in 
het programma gestopt. De scholen zijn enthousiast.   
 
Projecten, toelichting door Janet Vijverberg: 
* Op 15 april is er een fiets bloesemtocht georganiseerd. Dit is goed opgepakt door de lokale pers en werd 
zeer gewaardeerd door de deelnemers.   
* Vliegende wandelpaden: momenteel hebben we een wandeling uitgezet om de A4. Na het broedseizoen 
willen we graag nieuwe vliegende wandelpaden openstellen. Er wordt een oproep gedaan aan de leden om 
zich hiervoor aan te melden.  
* Landhekken: het tweede jaar is afgerond. Er zijn vorig jaar nog een aantal hekken geplaatst. Het wachten is 
nu nog op de betaling van SBB. Er wordt gevraagd aan de leden of er nog belangstelling voor meer hekken is, 
want de gemeente heeft aangegeven nog extra budget ter beschikking te hebben.   
  
6. Rondvraag 
* Er wordt gevraagd naar de overgang van GZH naar SBB. Dit wordt toegelicht.  
* Er wordt gevraagd waarom het aantal weidevogels in de Commandeurspolder tegenvalt. Antwoord: 
Waarschijnlijk heeft dit met de aanwezigheid van een vos te maken. Hierdoor hebben de vogels een andere 
broedplek gezocht.  Het aantal vogels neemt al jaren af. Polders als Abtswoude en Zouteveen zijn sterk 
teruggelopen de laatste jaren. Hiervoor zijn meerdere factoren. Zoals verminderd areaal, predatie, 
vergrijzende populatie agv het feit dat er al jaren lang te weinig jongen groot worden. Ook hebben de vogels 
last van veel bebossing en het feit dat het aantal kraaien toegenomen is.   
 
Annie Boekestijn dankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering.  
 
Na het officiële gedeelte geeft Michel Kuijpers een presentatie over uilen.  
 
 
 
 
 


