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o Bestuurszaken
o Financiële zaken
o Projecten
o Pauze
o Resultaten beheer 2020/2021
o Ontwikkelingen 2022
o Rondvraag
o Sluiting



Mededelingen



Bestuurszaken

o Bestuurswisseling 2020

o Aftredend en herkiesbare bestuursleden 2021:

Weidehof Piet Blanken
Joost Brand

Agrarisch Collectief Antonie Vonk-Noordegraaf 
Wim Boer 

o Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid 2021:

Weidehof Arjan Verhagen
Voorgestelde kandidaat Jori van Beek



o Jaarrekening 2020 Agrarisch Collectief
o Jaarrekening 2020 Weidehof

o Verslag kascontrole commissie, 
benoemen nieuw lid kascontrole commissie

o Begroting 2022 Agrarisch Collectief
o Begroting 2022 Weidehof

Financiële zaken



Projecten



Waterinfiltratie Vlist

o Aanleg van waterinfiltratie 
systeem op ca. 350 ha

o Aftrap op 5 november 2020

o Aanleg drainagebuizen door de 
Vries, tot april 2021



Waterinfiltratie Vlist

o Ca. 158 ha gereed van totaal 350 ha
Bonrepas gereed 
Oost Vlisterdijk deels gereed
Polder bij Haastrecht nog starten

o Hervatten werk dit najaar

o Oplevering van het werk eind 2022



GLB Pilot ‘Beloning reductie 
bodemdaling en CO2 uitstoot’

Het ACK heeft financiële middelen van LNV 
beschikbaar gekregen voor onderzoek naar 
bodemdaling en CO2 emissie in ons gebied

Hoofddoel pilot; 
Bodemdaling tegengaan en CO2 emissie 
reduceren



GLB Pilot ‘Beloning reductie 
bodemdaling en CO2 uitstoot’

Vragen binnen de pilot:

o Welke invloed heeft het slootpeil op het 
grondwaterpeil in het perceel?

o Welke invloed heeft het waterpeil in greppels op 
het grondwaterpeil in het perceel?



GLB Pilot ‘Beloning reductie 
bodemdaling en CO2 uitstoot’

Deelvragen die hieruit voort komen:

o Welke invloed heeft een hoger waterpeil op 
afkalving, berijdbaarheid, insporing en vertrapping 
door vee

o Wat is de invloed van hoger waterpeil op 
gewasopbrengst, vegetatie ontwikkeling en 
biodiversiteit



GLB Pilot ‘Beloning reductie 
bodemdaling en CO2 uitstoot’

Meten = weten:

o Door informatie te verzamelen op alle genoemde 
punten worden gevolgen van hoger waterpeil 
helder.

o Bijbehorende kostenanalyse zal aantonen wat het 
rendement is van de CO2 reductie. 



Actieplan Weidevogels, Provincie 
Zuid Holland

o In 2017/2018 hebben we een plan geschreven en 
ingediend bij de Provincie.

o Rapport met een visie en plan van aanpak rondom 
weidevogelbeheer in de Krimpenerwaard.



Actieplan Weidevogels, 
Provincie Zuid Holland

Diverse zaken kwamen in het plan naar voren; 
- Plas-dras, 
- Kruidenrijk grasland, 
- Verdienmodel en draagvlak,
- Monitoring,
- Predatie,
- Uitbreiding zwarte sternlocaties,
- Inzet provinciale gronden.

Financiële middelen worden beschikbaar gesteld 
door Provincie Zuid Holland middels subsidie-
regelingen.



Predatie preventie en beheerplan 
Krimpenerwaard 

o Rudi Terlouw heeft in 2018 eerste aanzet gedaan voor 
het ACK

o In 2021 een update en uitbreiding van dit plan voor 
ACK, in opdracht van Provincie Zuid Holland

- Aanwezigheid van predatoren; soorten en aantallen
- Habitatgeschiktheid voor predatoren 
- Predatiepreventie; wat kunnen we nu al doen



Predatie preventie en beheerplan 
Krimpenerwaard 

In 2021 een aantal zaken rondom predatie gestart:

o Inzet wildcamera’s, 10 stuks
gefinancierd door 
Provincie Zuid Holland



Predatie preventie en beheerplan 
Krimpenerwaard 

In 2021 een aantal zaken rondom predatie gestart:

o (Kleinschalig) Onderzoek naar DNA op prooiresten, 
financiering door Provincie Zuid Holland

o In kaart brengen geschikte locaties voor predatoren in 
weidevogelgebieden, financiering door Provincie Zuid 
Holland

Uitbreiding van wildcamera’s en DNA onderzoek in 2022



Pauze

Achterin de zaal; 

Jaarverslag 2020



Resultaten beheer



Resultaten beheer

o Ingezet op onze speerpunten:

- Vergroten biodiversiteit  

- Weidevogelbeheer

o Aantal deelnemers groeit, deelnemers 
zijn betrokken

o Oppervlakte beheer neemt toe 



Resultaten beheer

Beheer gericht op biodiversiteit 

o Kruidenrijk/botanisch grasland pakketten
- Volvelds, ook ingezaaide percelen
- Randen op grote schaal
- Zomerranden
- Monitoring

o Waterpakketten, duurzaam slootbeheer
- Ecologisch slootschonen, gericht schonen, inzet 
ecologisch materieel, max 75% per jaar
- Ecologisch baggeren, baggerplannen, min 25% 
per jaar



Resultaten beheer
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Resultaten beheer

Weidevogelbeheer 

Nestbescherming gaat goed, elk jaar meer nesten 
beschermd! 

Nesten goed in beeld door:
-Agrariër zelf
-Weidewachters
-Drone

(Bijna) alle nesten worden digitaal ingevoerd en 
vastgelegd. Geeft goed overzicht!



Resultaten beheer

Weidevogelbeheer 

Inzet drone 

o Punten worden vastgelegd in het veld

o Zijn terug te kijken op kantoor in dashboard op de 
computer

o Op basis van warmtebeeld en daglicht beeld wordt 
analyse gemaakt

o Punt krijgt markering, bijvoorbeeld ‘nest’ of ‘kuiken’ 









Resultaten beheer

Weidevogelbeheer 

Steeds meer letten op kuikens; doorloopbaarheid, 
voedselbeschikbaarheid, schuilmogelijkheden

Geschikte pakketten in beheer-mozaïek; 

o Greppel plas-dras 
-In 2020; 2 nieuwe locaties
-In 2021; 8 nieuwe locaties
-Totaal nu op 24 locaties



Resultaten beheer

Weidevogelbeheer 

Geschikte pakketten in beheer mozaïek:

o Beweiding
-Extensief weiden, tussen 1 – 3 GVE / ha
-Voorweiden met rust vanaf mei t/m half juni

o Percelen met rust tot 1 juni, 
-Rust verlengen waar nodig
-Voorkeur om deze percelen niet te bemesten voor 
1e snede om grasgroei te remmen



Resultaten beheer

Weidevogelbeheer 

Geschikte pakketten in beheer mozaïek:

o Ontwikkeling meer soortenrijk grasland, 
-Pakket kruidenrijk grasland
-Nieuw pakket sinds 2020 voor overgang
gericht op extensief gebruik perceel

o Weiden met melkkoeien middels standweiden / omweiden
-Geschikt kuikenland
-Arbeidsintensief om nesten te beschermen



Resultaten beheer

Weidevogelbeheer 

Steeds meer letten op kuikens;

meten = weten

o Monitoring 
-Tellen broedparen en gezinnen met behulp 
van vrijwilligers en Rudi Terlouw (BTS)
-Vastleggen van waarnemingen en gedrag 
vogels / kuikens
-Ringen en zenderen van grutto’s



Ontwikkelingen 2022

Wat komt er op ons af?

o Alle beheercontracten eindigen op 31-12-2021
- Kritisch kijken naar beheer
- Aanpassen waar nodig
- Verlengen contracten voor 1 jaar

o Nieuwe GLB vanaf 2023
- Tevens start nieuwe ANLB periode
- ACK mogelijk rol rondom KPI’s (Kritische 
prestatie indicatoren)



Ontwikkelingen 2022

Wat komt er op ons af?

o Aanvalsplan Grutto 
-Krimpenerwaard is interessant gebied binnen 
Zuid Holland
-Start met eerste gesprekken rondom 
verdienmodel



Vragen? 



Rondvraag

Foto: 
Abe Maaijen


