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Voorwoord
Voorjaar 2016 zijn de eerste ANLb randen ingezaaid. Medio
2016 zijn, via zitdagen vanuit de ANV’s, weer voor ruim 150 ha
nieuwe contracten afgesloten en ook de komende jaren kan ons
budget nog groeien vanuit het aflopende SNL. De eerste
veldcontroles
akkervogels

zijn

achter

worden

de

rug

verwerkt.

en

tellingen

Het

van

onze

indienen

van

gebiedsaanvraag 2017 bij de Provincie is ook dit jaar goed
verlopen, en wij worden als organisatie binnenkort door de
certificeringscommissie beoordeeld of wij ons werk naar behoren
doen. Kortom, de groei zit erin. De eerste ledenraadvergadering
staat gepland voor december. Rinus van’t Westeinde, voorzitter

Beschikking Gebiedsaanvraag 2017
Medio 2015 zijn veel contracten lopend vanaf 1-1-2016 afgesloten met agrariërs voor akkerranden
in het Leefgebied Open Akker. De beheervergoedingen hiervoor worden in februari 2017 uitgekeerd
via Poldernatuur Zeeland. Ook dit jaar zijn in het Leefgebied Open Akker weer nieuwe contracten
die lopen van 1-1-2017 voor ongeveer 30 ha afgesloten, dit waren vooral SNL oversluiters van
akkerranden. In het Leefgebied Droge Dooradering zijn voor ruim 120 ha nieuwe contracten
afgesloten voor graslanden, dijken en landschapselementen. Vaak vielen deze onder een SNL
botanisch regime en worden nu voortgezet onder een nieuw ANLb pakket, mits voldoende
ecologische waarden aanwezig zijn. De beschikking voor de gebiedsaanvraag 2017 hiervoor is in
oktober, via een GS besluit, door provincie Zeeland toegewezen aan Poldernatuur Zeeland.

Schouw en Controle
Een 2 tal controles hebben dit jaar steeksproefsgewijs plaatsgevonden. De Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit (NVWA) controleert, verplicht vanwege Brusselse cofinanciering van de regeling, in
opdracht van RVO op de beheereisen. Voor bijvoorbeeld de partrijzenrand is dit of ze niet beweid
worden en of de rand van 15 mei tot 1 september
bestaat uit een combinatie van gras, ingezaaide kruiden
en

braak.

verplicht

Poldernatuur
vanuit

het

Zeeland

controleert

kwaliteitshandboek,

zelf,

op

de

beheereisen èn de aanvullende beheervoorschriften
(wat is er ingezaaid, strokenbeheer, maaien etc).
Binnen

Poldernatuur

uitgevoerd,

onder

portefeuillehouder

Zeeland

wordt

begeleiding

Martin Dekker,

de

schouw

vanuit
door

een

de
3

tal

schouwers die dit werk onafhankelijk uitvoeren. Ze
controleren

op

door

de

overheid

vastgestelde

beheereisen èn door Poldernatuur Zeeland vastgesteld aanvullende beheervoorschriften. Het niet
nakomen van de beheereisen/voorschriften kan leiden tot een korting op van de beheervergoeding
aan de beheerder.
1

Beleids en Beheermonitoring
Ook dit voorjaar zijn tellingen gedaan in vooral randen door boeren, vaak ondersteund door
ervaren

vogelkenners

van

de

lokale

vogelclub

en/of

wildbeheereenheden,

de

z.g.

beheermonitoring. Tellingen zijn belangrijk om aan te kunnen tonen dat de rand op de juiste plaats
ligt en nut heeft voor de akkervogels. Dit blijft een
punt van aandacht, ook de komende jaren. Daarnaast
heeft de provincie tellingen laten uitvoeren door
SOVON in een 36 tal telgebieden, waarvan er 16 in
overleg met Poldernatuur Zeeland zijn bepaald, de
z.g, beleidsmonitoring. De resultaten hiervan, samen
met de tellingen van de boeren, worden gebruikt om
de

gebieden

af

te

bakenen

waar

agrarisch

natuurbeheer mogelijk blijft in Zeeland.

Ledenraad
Begin december is de eerste bijeenkomst van het hoogste orgaan binnen onze cooperatie. Elke
ANV is vertegenwoordigd door 2 leden. Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal zaken
geagendeerd en ter besluitvorming voorgelegd aan de ledenraad, o.a. de financiën en
voortgangsrapportages.

Bestuurlijk overleg met provinie Zeeland
Volgens afspraak is er twee maal per jaar een bestuurlijk
overleg

vanuit

Poldernatuur

Zeeland

met

de

gedeputeerde, Carla Schönknecht. Op bestuurlijk niveau
wordt overleg gevoerd over de visie, ambitie èn de
tussenstand aan het einde van het eerste beheerjaar
2016. De overleggen verlopen constructief, uitgaande van
de inzet van financiën voor de doelsoorten voor Zeeland
op de plekken waar de meeste natuurkwaliteit is te
verwachten èn waar er belangstelling is vanuit agrariërs
om een beheercontract af te sluiten.

Boerennatuur.nl
Poldernatuur Zeeland is aangesloten bij BoerenNatuur.nl, de landelijke vereniging van 40
agrarische collectieven, die samen een groot deel van het agrarisch beheer van natuur en
landschap in het buitengebied voor hun rekening nemen. Bij deze collectieven zijn ca. 8000 boeren
aangesloten, die samen op ongeveer 80.000 ha agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Deze
ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en
waterbeheer in hun bedrijfsvoering. Op landelijk niveau wordt samengewerkt met diverse
organisaties, o.a. LTO Nederland. Verdere informatie via www.BoerenNatuur.nl.
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben? Neem dan contact met Poldernatuur
Zeeland op via info@poldernatuurzeeland.nl.
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