


Algemene Leden Vergadering 
 
1. Opening  
2. Overzicht collectief agrarisch natuurbeheer in de Maasheggen  
3. Het gevoerde beleid en te voeren beleid   
4. Jaarrekening 2016  
5. Begroting 2017  
6. Vaststellen van de contributie (nihil) voor het komende jaar  
7. Wijziging of samenstellen van commissies (onder meer      
    kascommissie voor het komende jaar)  
8. Kennismaking Staatsbosbeheer 
9. Presentatie Natuurinclusieve landbouw  
 
      



Coöperatieve Vereniging Collectief 
Deltaplan Landschap U.A.  

 

 

 

 

 

 

 

• Opgericht 30/12/2014 

• Bestuur 

• Gecertificeerd natuurbeheerder  



 150 van 220 km haag buiten EHS 

 Heggen slecht of te intensief beheerd 

 Op 20% heggen beheercontract 

 bedreigingen vanuit Deltaplan Grote Rivieren,  

 Van ROL/RAL, naar programma beheer, SNL&SKNL, STIKA, naar Collectieven 

 Op basis monitoring aannemer kosten 70 km Maasheggen reservaat extrapolerend 

naar 150km bestaande restanten hagen 380.000 euro/jaar nodig voor beheer 











Akkerranden 

• Werkbreedte afhankelijk van machines 

• Vals zaaibed aanleggen om veronkruiding 
tegen te gaan 
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Zaaizaad bestellen 
• Akkerranden naast bouwland en langs de 

heggen 

 

Eenjarige graan-kruidenrand 
Veel bloei voor bloembezoekende 
insecten 
De winter over laten staan voor vogels 

Meerjarige gras-kruidenrand 
Rustelement voor overwintering insecten 
Gefaseerd maaien en afvoeren 







Maasheggen overleg 

3x bv cv deltaplan 
2x rvo 
2x voorzittersoverleg gedeputeerde NB 
4x boer&natuur 
2x stuurgroep agrarisch natuurbeheer 
2x werkgroep agrarisch natuurbeheer 
1x ZLTO 
1x RWS 
2x Unesco 
5x uitvoeringsplatform 
8x uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 
3x monitoringbijeenkomsten 
3x Radio & Tv 
 
SBB, gemeente Boxmeer, GOB, provincie, waterschap, Slabox, BL, IVN belangrijke 
partners. 
Credo: behaaglijk boeren met structuurversterking hagen en landbouw 



ANLB 2017 

• Openstellingsbesluit 

• Gecombineerde opgave 

• 26 blp’s uitgewerkt 

• 18 blp’s à €600.380/120.075 €/jaar aan 
beheercontracten afgewezen 

 















Monitoring 

• Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer  

• Beleidsmonitoring  
– IVN, Ravon, Sovon, Floron, Vlinderstichting, 

Zoogdiervereniging, zullen in 2106 en 2017 het 
gebied onderzoeken 

– Experts en vrijwilligers 

 

• Op de hoogte blijven? Meegaan met 
monitoring? 
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Investeren in grond en 
prachtlandschappen  

in Nederland 





Grondsparen: de nieuwe 
zilvervlootrekening? 



Beleggingscoöperatie 

 
• Certificaat heeft een waarde van 25.000 euro, eerste 

inleg vanaf 100.000 euro 
• Investeringsronde 3mln euro , 60ha, 50-55kEUR/ha 
• Rendement uit pacht opgebracht door leden Collectief 

Deltaplan Landschap 
• Certificaathouders (30)die mee doen voor lange 

termijn (>10jaar) 
• Certificaat verkopen aan coöperatie zelf of aan een 

ander als overige coöperatieleden ermee instemmen 
• Nationaal Groenfonds staat bankgarant voor 1mln euro 

 



NPEX Certificaten van Participatie 


