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Het was een goed jaar

Groesbeek voorloper

Natuur laat zich niet 
dwingen
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Aan de vooravond van een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer

Ploegdriever als gebiedsregisseur
Door Hans Jacobs

De gebiedsregisseur is één van de 
aanbevelingen in het onderzoek 
van dr. David Kleijn van Alterra, 
verbonden aan de universiteit van 
Wageningen in opdracht van de 
commissie Natuur en Landschap van 
de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur. Hij is voorstander van 
de gebiedsregisseur die in het nieuwe 
beleid de schakel vormt tussen boe-
ren, natuurbeheerders, onderzoekers 
en de overheid.
Want het moet anders. Het agrarisch 
natuurbeheer is failliet. Het grote 
geld is op. Er is nog maar een beperkt 
budget beschikbaar en niet het rijk, 
maar de provincies gaan die buit 
verdelen.
Het moet ook anders omdat het agra-
risch natuurbeheer van de afgelopen 

ruim twintig jaar een � asco is geble-
ken. Een dikke miljard is er in die 
jaren uitgegeven en het resultaat: een 
dramatische biologische verarming 
door de intensieve landbouw.
Een keihard oordeel van de Raad 
voor de Leefomgevingen en Infra-
structuur in het rapport ‘Onbeperkt 
Houdbaar’. Staatsecretaris Sharon 
Dijksma van natuur had om het 
advies gevraagd. Het werd volgens 
haar tijd om het natuurbeleid te 
herijken. In 1990 was dit voor het 
laatst gebeurd toen minister Gerrit 
Braks met zijn Natuurbeleidsplan de 
Ecologische Hoofdstructuur predikte, 
het verbinden van natuurgebieden tot 
één geheel. 

Lees verder op pagina 2

De Ploegdriever kan in het kader van het nieuwe stelsel voor agrarisch na-
tuurbeheer de zo broodnodige gebiedsregisseur zijn voor de Ooijpolder, de 
Du� elt en Groesbeek. “De onomstreden � guur die opkomt voor de belangen 
van de boer, maar het belang van de natuur voorop stelt. Die niet bang is om 
op te treden als een boer de boel verslo� . Ja, de Ploegdriever kan die regis-
seur zijn”, aldus dr. David Kleijn. 

2 JUNI: 
Wandelen om 

en vergaderen in 
kerkje van  Persingen

foto Hans Jacobs
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Van de voorzitter
 Landelijk werd er in het afgelopen jaar forse kritiek geuit op de e� ectiviteit 
van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  Deze kritiek richtte zich 
vooral op de hoge overheadkosten en de geringe natuurresultaten. 

Volgens mij is die kritiek in het al-
gemeen terecht. Ik wil daarbij echter 
nadrukkelijk opmerken dat deze 
kritiek niet opgaat voor het agrarisch 
landschapsbeheer in het werkgebied 
van de Ploegdriever. De Ploegdrie-
ver verzorgt immers de inrichting 
en het beheer van het landschap op 
een groot aantal percelen met een 
totaal oppervlak van 70 ha.  Ruim 
€255.000 werd via de Ploegdriever in 
het afgelopen boekjaar in het land-
schap gepompt, 38% meer dan het 
jaar daarvoor. Omdat de Ploegdriever 
een platte organisatiestructuur kent  
en geen medewerkers in loondienst 
hee� , werd slechts een klein bedrag 
ingezet voor overhead en acquisitie. 
Met deze cijfers in de hand  kun je 
met recht de geopperde kritiek naast 
je neerleggen. 
De overheid hee�  maatregelen getrof-
fen om tegemoet te komen aan de 
kritiek. Ze wil de kosten verlagen en 
de natuurresultaten verbeteren. Per 
1 januari 2016 zal daartoe een nieuw 
stelsel voor het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer in werking treden. 
De kern van deze nieuwe aanpak is 
een collectieve gebiedsgerichte bena-
dering, waarbij agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer alleen nog zal 
plaatsvinden in gebieden waar grote 
kansen zijn op goede resultaten. 

Er worden daarvoor gebiedscollectie-
ven opgericht. In het rivierengebied 
richten de zes agrarische natuurver-
enigingen één collectief op. Elke ver-
eniging zal in zijn eigen werkgebied 
verantwoordelijk zijn voor de eigen 
gebiedsinvulling en de hoge kwaliteit 
daarvan. De Ploegdriever beschikt 
juist hierin over een grote expertise 
en werkt al jaren aan de uitvoering 
van een ‘intergemeentelijk’ gebieds-
plan (het “ LOP”). We verwachten 
dat door de nieuwe,  gebiedseigen 
benadering het landschapsbeheer 
in ons werkgebied opnieuw verder 
versterkt kan worden. We zullen u 
daarover in de loop van dit jaar nader 
informeren.

De jaarvergadering van de Ploegdrie-
ver vindt dit jaar plaats in het Kerkje 
van Persingen. Voorafgaand zal er 
voor belangstellenden een wandeling 
worden gehouden in de directe omge-
ving van Persingen. U kunt dan kennis 
maken met de ecologische verbin-
dingszone Ubbergen – Groenlanden 
en enkele nieuwe boerenlandpaden.  
Na terugkeer van de wandeltocht zul-
len er aan alle wandelaars een kopje 
soep en broodjes worden aangeboden. 
De agenda van de vergadering tre�  u 
in deze Nieuwsbrief aan.

Na de jaarvergadering zal David 
Kleijn als gastspreker optreden. David 
was een van de auteurs van het kriti-
sche RLI-rapport over het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer. Elders 
in deze Nieuwsbrief kunt u al kennis-
maken met hem en zijn ideeën.
De Ploegdriever hee�  een goed jaar 
achter de rug. De toekomst lijkt onze 
vereniging opnieuw mooie kansen te 
geven. Reden temeer om u allen te 
ontmoeten op onze jaarvergadering.
Toon de Jong

(vervolg van voorpagina)

Ook staatsecretaris Bleker vond twee 
jaar geleden nog dat de boeren de 
natuur moesten redden. Maar nu is 
de conclusie heel anders: die dure 
subsidieregeling voor de boeren 

hee�  niet gewerkt. Alleen boeren die 
bereid zijn om de grondwaterstand 
te verhogen, de bemesting en gifge-
bruik sterk terugdringen en vlakbij 
natuurreservaten werken, kunnen nog 
subsidie krijgen. Het rapport sloeg een 
jaar geleden in als een bom. 

Maar dat het anders moet, daar is 
volgens dr. Kleijn iedereen het nu wel 
over eens.

Dr. Kleijn is 2 juni de gastspreker op de 
jaarvergadering van de Ploegdriever.

Jaarvergadering 
De Ploegdriever

maandag 2 juni 2014
LOCATIE: KERKJE VAN PERSINGEN

PERSINGENSESTRAAT 7, 

6575 JA PERSINGEN

PROGRAMMA 

18.00
Voor de liefhebbers: Wandeling 
over boerenlandpaden.
Zie pagina 3 

20.00
Jaarvergadering

Agenda:

- Opening door de voorzitter

- Verslag jaarvergadering 2013

- Jaarverslag 2013

- Financieel verslag 2013

- Kascommissie

- Begroting 2014

- Bestuursverkiezing

- Rondvraag

- Sluiting

21.00
Pauze met koffi e

20.45
Voordracht van David Kleijn

Agrarisch natuurbeheer; wat levert het 

op voor de natuur?

22.00
Afsluiting en borrel
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Project Klein Amerika hét grote voorbeeld

Groesbeek is voorloper
Door Hans Jacobs
Natuurlijk is het rapport van dr. David Kleijn somber. Het vogelbestand 
in Nederland hee�  harde klappen gekregen. Van tien soorten akkervogels 
zijn er nog vijf over, de rest is bijna uitgestorven. Zelfs de spreeuw hee�  het 
al moeilijk. De grote groene woestijn is het doemscenario. Als er niet wat 
gebeurt. En gelukkig is men het er samen wel over eens dat er wat moet 
gebeuren. Verbetering is het doel. 

De wetenschapper blij�  optimistisch. 
Want hij hee�  ook gezien hoe het wél 
moet. Dr. David Kleijn werd blij in 
Groesbeek. Op Klein Amerika, waar 
randen van akkers zijn ingezaaid met 
diverse granen, zoals koolzaad en 
bladrammenas. Het gewas werd niet 
geoogst en de zaden bleven op het 
land. En hij zag vogels terug die bijna 
verdwenen waren. “Er was daar twee 
maal zoveel voedsel en er waren ook 
twee maal zoveel vogels. Achthon-
derd en die doken vanuit de eiken 
langs het gebied zo het gewas in.”
Luilekkerland in Groesbeek. “Ze heb-
ben de moshommel gevonden in De 
Bruuk. Een prachtige omgeving. Zo 
moet het overal en niet alleen op de 
postzegel van De Bruuk. De gemeente 
Groesbeek en de Ploegdriever zijn 
goed bezig. De moeite wordt terug-
betaald.”
Maar dan is hij weer somber. “We 
lopen altijd tegen de technologische 
ontwikkeling aan. Dat gaat in de 
landbouw maar door. Nieuwe ma-
chines. Veel wordt uitbesteed aan 
loonbedrijven en die willen e�  ciënt 
en dus kostenbesparend werken. Het 
gevolg: alles ligt er snel na de oogst al 
heel strak bij. Geen stoppels die een 
winter overleven.”

Energie
Hij noemt het de groene woestijn. Er 
is niets voor de vogels te halen. De 
hele winter niet. En als de vogels in 
het voorjaar actief worden om hun 

gebied te bepalen, hun nesten te bou-
wen, kost dat veel energie, maar de 
tafel is leeg, het eten op, aldus 
dr. Kleijn. “Het systeem is moeilijk te 
doorbreken.”
Hij weet wel een oplossing, maar dat 
is een utopie: “De boer moet ge-
woon meer geld voor zijn producten 
krijgen. Het is toch belachelijk wat 
mensen voor hun voedsel willen be-
talen. Zo staat de boer onder druk en 
moeten de kosten omlaag. Alles moet 
opgeo� erd worden. De boeren kun-
nen niet anders. De Nederlander kijkt 
alleen naar de prijs, waar het vandaan 
komt boeit hem niet. Er is een hele 
mentaliteitsverandering nodig.”
Ondertussen hebben de vogels het 
moeilijk. Dr. Kleijn pleit voor een gro-
tere verscheidenheid aan gewassen om 
de groene woestijn te vermijden en de 
tafel voor de vogels gedekt te hou-
den. “Wat doen met stukken die niet 
gebruikt worden, meer gewassen die 
ook in de winter blijven staan. Betrek 
het publiek er meer bij. Laat zien hoe 
leuk het is met vogels in het gebied. 
Zoals Klein Amerika waar honderden 
vogels in en uit vliegen. Daar komen 
de vogellie� ebbers op af: wat is er aan 
de hand, wat gebeurt hier ?”

Onomstreden
Aan de vooravond van een nieuw 
stelsel voor agrarisch natuurbeleid. 
Een collectief beheer, met een hogere 
grondwaterstand in weidevogelge-
bieden en het sterk terugdringen van 

bemesting en gif. En alles geconcen-
treerd rondom natuurgebieden. Daar 
krijgt de boer nog subsidie. Doelen en 
ambities op elkaar afstemmen. Samen 
de diversiteit in het landelijke gebied 
en het natuurgebied versterken.

Dr. David Kleijn: “Ja, de Ploegdriever 
kan die zo noodzakelijke gebieds-
regisseur zijn, maar dan moeten ze 
meer bezig zijn met het resultaat: wat 
levert het op voor de natuur. Heb je 
door je werk meer natuur in Groes-
beek gekregen en ben je in staat dat te 
behouden. Ik denk dat natuurvereni-
gingen nog te vaak vooral denken aan 
het uitvoeren van de regels. Maar het 
gaat om het resultaat. Wat zijn we aan 
het doen, werkt het en wat levert het 
voor de natuur op. De Ploegdriever 
kan die onomstreden � guur zijn. Die 
opkomt voor de belangen van boeren, 
maar de natuur voorop stelt. Die niet 
bang is om op te treden als de boer de 
zaak laat verslo� en.”

WANDELEN OVER 
BOERENLANDPADEN

Ook dit jaar gaan we op de avond 
van de jaarvergadering wandelen. 
Loop mee over de boerenlandpaden 
bij Persingen, langs struweelhagen, 
moerasoevers en kikkerpoelen. 
We starten om 18.00 uur bij het 
kerkje van Persingen. Na de wande-
ling staan in het kerkje gratis soep 
en broodjes voor ons klaar. 

Meld u aan vóór 1 juni op 
info@ploegdriever.nl of 
telefonisch op 06-12619049.

foto Hans Jacobs
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 Wat kan de Ploegdriever voor u betekenen en wie kunt u daarvoor bellen?

Aanleg en onderhoud van landschapselementen  Arno van der Kruis, tel: 06-12619049, email: info@ploegdriever.nl
Subsidies voor landschap, natuur en ganzenfoerageergebieden    Geert Kroes, tel: 06-51984621 (Ooijpolder en Duffelt), 

Hans Lamers, tel: 06-41840798 (Groesbeek)
Lidmaatschap en andere verenigingszaken  Gerard van Leeuwen, tel: 024-3238264 (secretaris)
Informatie over natuurterreinen in eigendom en beheer (SLOG)  Nel van den Bergh, tel: 024-3605774 email: info@ooijpolder-groesbeek.nl

www.ploegdriever.nl – www.ooijpolder-groesbeek.nl
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voorjaar 2014 © De Ploegdriever en Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek

Wie bezig is met ontwikkeling van natuur 
en landschap, ziet het liefst snel resultaat. 
In de vorm van een mooier landschap of 
meer natuurwaarden. En vaak lukt dat 
ook min of meer wel. Plant een rijtje 
meidoorns en binnen een jaar of vijf 
staat er al een aardige haag. En als je een 

nieuwe poel graaft, duurt het meestal 
niet lang of de eerste kikkers dienen zich 
aan. Maar de natuur laat zich natuurlijk 
niet dwingen. Als beheerder maak je 
inrichtings- en beheerplannen met doel-
stellingen en gewenste soorten (het liefst 
heel bijzondere!), maar of die soorten 
zich er werkelijk kunnen vestigen, hangt 
van veel meer factoren af. Factoren die 
de beheerder vaak niet kan beïnvloeden. 
Je kunt bijvoorbeeld de omstandigheden 
op je terrein geschikt maken voor de 
vestiging van bepaalde planten of dieren, 
maar als deze soorten jouw gebiedje 
fysiek nooit kunnen bereiken, komt er 
niet veel van terecht. Dat hoeft niet erg 
te zijn, want misschien komt er dan wel 
iets heel anders tot ontwikkeling dat ook 
waardevol en mooi is. Afwachten dus, en 
hooguit met beheer wat proberen bij te 
sturen. 
Dat doen we op de Steenbroekse hei, een 
terreintje in Groesbeek, gelegen tussen 
de Boersteeg en Duitse grens. Het maakt 
onderdeel uit van de Ecologische Verbin-

dingszone Nederrijk-Brandenberg, eigen-
dom van Staatsbosbeheer en in beheer 
bij onze stichting, in samenwerking met 
de Ploegdriever. In 2007 is de voedselrijke 
bovenlaag van het perceel afgegraven. 
We hebben toen besloten om geen 
maaisel van andere natuurpercelen op te 
brengen, maar af te wachten en te zien 
wat er zich gaat ontwikkelen. Dat zijn 
tot nu toe vooral algemene plantensoor-
ten als witbol, witte klaver, fi oringras en 
moerasrolklaver, maar langzamerhand 
zien we een wat heideachtig karakter 
ontstaan met soorten als schapenzuring, 
zandblauwtje, vogelpootje, stekelbrem 
en ook struikheide, die afkomstig is uit 
de nog aanwezige zaadbank aan de rand 
van het perceel. Wat zeven jaar later 
vooral opvalt, is dat veel grond nog on-
begroeid is. Voor insecten als zandbijen 
en graafwespen is dat ideaal. We zullen 
verder afwachten of de Steenbroekse hei 
zijn naam eer aan gaat doen.  

Nel van den BerghZandblauwtje

foto Nel van den Bergh

foto Wikipedia Commons

Steenbroekse hei
Natuur laat zich niet dwingen
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