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Bijlage I: uitvoeringsprogramma 2015-2020 
 
1. Biotoopbeheer 
2. Landschapsbeheer 
3. Groenblauwe diensten 
4. Kringlooplandbouw 
5. Educatie, beleving , promotie en communicatie 
6. Organisatie 
 
 
1. Biotoopbeheer 
Agrarisch natuurbeheer heeft als hoofdactiviteit het weidevogelbeheer. De provinciale subsidie voor 
agrarisch natuurbeheer gaat voor meer dan 90% naar weidevogelbeheer. In de afgelopen jaren is 
gebleken dat de teruggang van de weidevogels nog niet is gestopt, maar wel zijn de percentages 
achteruitgang zeer veel kleiner geworden. Ons doel is om in de kerngebieden weer groei mogelijk te 
maken, van waaruit andere recent ‘ontvolkte’ gebieden weer bezet kunnen worden. Naast 
weidevogelbescherming komen er ook andere vormen van biotoopbeheer voor. 
Actiepunten: 

a. Bevordering groei weidevogels in kerngebieden door maatwerk en aandacht voor 
predatiebescherming 

b. Uitvoering van opkrikplannen: het wegnemen van landschapselementen die nadelig zijn voor 
de vestiging van weidevogels, zoals bosjes en rietkragen, bevorderen van gunstige elementen 
als kruiden- en  bloemrijke weiden en maïsakkers, etc. . 

c. bevordering biotoop voor bijen en andere insecten door de aanleg van akkerranden en het 
inzaaien van overhoeken en delen van boerenerven met voedselrijke plantensoorten 

d. bevordering van vier extra doelsoorten middels cofinanciering 
e. kennisbevordering van de meest succesvolle praktijken, het organiseren van cursussen, 

workshops demodagen etc. Met name het samengaan van moderne melkveehouderij en 
weidevogelbeheer wordt onder de aandacht gebracht. 

f. Monitoring van flora en fauna door vrijwilligers met professionele begeleiding 
 
 
2. Landschapsbeheer 
Het landschap van Laag Holland met zijn grote openheid en veelheid  aan weidevogels kan slechts in 
stand worden gehouden doordat er een gezonde agrarische bedrijfstak het landschap in stand houdt. 
Er moet dan ook aandacht zijn voor de bedrijfseconomische aspecten van natuurbeheer. 
Actiepunten: 

a. Tegengaan van verruiging door het opruimen van ongewenste begroeiing en erfbebouwing 
b. Adviseren en regelen van compensatie van biotoop dat verloren dreigt te gaan door 

bouwingrepen. 
c. Bevorderen dat er op politiek niveau meer aandacht komt voor de positie van agrarisch 

natuurbeheer, bijvoor beeld in de eerste pijler in het Europees subsidie beleid, waarin groene 
doelen meer zouden moeten worden verwerkt. 

d. Kennisbevordering en ondersteunen van agrariërs die agrarisch natuurbeheer hebben 
geïntegreerd in de bedrijfsvoering. 
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3. Groenblauwe diensten 
In 2013 is er een programma tot stand gekomen waarin samen met het 
Hoogheemraadschap  Hollands Noorderkwartier een aantal beheerdiensten worden  
uitgevoerd die de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water ondersteunen. Het streven is om  
deze overeenkomst in de komende jaren uit te bouwen en te integreren in het  agrarisch 
natuurbeheer. 
Actiepunten: 

a. Collectief wegzetten en zakendoen met groenblauwe diensten 
b. Een bijdrage leveren aan de afspraken in het Deltaplan  Agrarisch Waterbeheer en het 

Nutriëntenadvies Rijn-West, maar ook aan de provinciale doelstellingen op het gebied van 
milieu (emissiebeperking), natuur, landschap en cultuurhistorie. Daarbij gaat het niet alleen 
om veehouderij maar ook om de open-teeltsectoren binnen het werkgebied van WLD (akker- 
en tuinbouw, waaronder bollenteelt). 

c. Verkennen hoe collectieve levering van groenblauwe diensten na 2015 het  
beste gestalte kan krijgen; 

d. Voorsorteren qua inhoud aanpak en financiering op het nieuwe GLB en het POP-3 en op 
cofinanciering door andere overheden en private partijen. 

 
 
4. Kringlooplandbouw 
Steeds meer ontstaat het bewustzijn dat het mogelijk moet zijn om zonder toevoeging van stoffen 
van buitenaf of het brengen van stoffen buiten het bedrijf, te komen tot een sluitende 
bedrijfsvoering.  Daarin wil WLD graag een rol spelen. 
Actiepunten: 

a. Voorlichting 
b. Ondersteuning leden bij de mineralen administratie  
c. Uitwisseling praktijkervaringen 
d. Inzetten innovatiefonds om nieuwe technische hulpmiddelen uit te proberen 

 
 
5. Educatie, beleving ,  promotie en communicatie 
Hoewel de kernactiviteiten liggen in het agrarisch natuurbeheer moet er ook enige ruimte zijn voor 
naar buiten gerichte activiteiten.  Tenslotte is het belangrijk dat ieder bewust wordt dat landschap en 
voedsel niet vanzelfsprekend zijn. 
Actiepunten: 

a. Boerderijeducatie geeft een reëel beeld van de oorsprong van voedsel, de landbouw, de 
natuur en hun omgeving. De bestaande drie educatieprogramma’s van WLD zullen 
gecontinueerd worden mits dit kostendekkend is. 

b. WLD stimuleert verbrede landbouw en informeert en adviseert haar leden hierover wanneer 
ontwikkelingen en mogelijkheden zich voordoen.  

c. Beheer en onderhoud van boerenlandpaden wordt door ons georganiseerd. Jaarlijks wordt er 
minimaal een nieuwe route ontwikkeld. 

d. We verzorgen een actuele website, en  jaarlijks een groot aantal nieuwsbrieven aan agrariërs, 
vrijwilligers en geïnteresseerde buitenstaanders. 
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6. Organisatie 
De omvorming tot een collectief vereist een vergaande vorm van 
professionalisering. Dat betreft de eigen organisatie, maar ook de agrariërs die  
deelnemen en de vrijwilligers die hen ondersteunen. 

a. We kiezen voor een klein, flexibel en professioneel team. Indien nodig kunnen deskundigen 
van buitenaf bijdragen leveren 

b. De controle van de gesubsidieerde activiteiten moet transparant zijn 
c. Het bestuur en de organisatie  word en getoetst op integriteit 
d. Samenwerken met andere organisaties is van groot belang, dat betreft LTO, de TBO’s en het 

Hoogheemraadschap, Provincie en gemeenten.  In Laag Holland-verband hechten we zeer 
veel waarde aan het samenwerken met alle partijen. 

e. De deskundigheid van agrariërs zal worden bevorderd, maar ook kunnen ze gebruik maken 
van de diensten van het team bijvoorbeeld voor invullen formulieren, subsidieaanvragen, 
gecombineerde opgave, vaststellingen.. Deze diensten moeten kostendekkend worden 
uitgevoerd. 

f. De vrijwilligers moeten voldoen aan kwaliteitseisen als vastgelegd in  
een functieprofiel. Opleiding en begeleiding zal worden verzorgd. 

g. Water, Land & Dijken zet zich in om mee te praten en mee te denken met de EU midtime 
review die over enkele jaren plaatsvindt. Vooral overheveling van pijler 1 naar pijler 2 kan 
een speerpunt zijn om zo voldoende  
middelen voor ANB en groenblauwe diensten beschikbaar te hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Water, Land & Dijken 
Purmerend, 17 december 2014 


