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Woord Vooraf

Beste lezer,
Het is een zonnige dinsdagochtend, een uur of acht. Ik stap uit mijn auto en
loop naar de slootrand om de Ackerdijkse plassen. Terwijl ik dichterbij kom,
vliegen twee paartjes grutto’s op. Ze komen op me af, doen hun best om me
te imponeren, om hun nesten met jongen te beschermen. Prachtig om ze
te zien en te horen. Vooral omdat ik hier een paar jaar geleden alleen maar
stilte hoorde. Dan weet ik waarom ik zo vroeg opsta: om hen en de andere
weidevogels te beschermen.

Midden-delfland heeft een uniek landschap
Het is het laatste stukje groen tussen zoveel stedelijk gebied. De Groene
Long waar steeds meer mensen hun weg naar weten te vinden. Van het
weekend viel het me weer op: er zijn zo veel fietsers, skaters en wandelaars
die genieten van het open en groene, natuurrijke landschap. De mensen die
ik sprak, gaven stuk voor stuk blijk van hun enorme betrokkenheid bij dat
landschap. En hun bezorgdheid of dat in de toekomst behouden blijft.
In deze zone beheert Natuurmonumenten in totaal een paar honderd hectare
natuurgebied. Het gaat daarbij om moerassen en weidevogelreservaten.
Grutto

Deze gebieden vormen kleine eilandjes met daartussen vooral agrarisch
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landschap. Op de lange termijn willen we
deze gebieden zo goed mogelijk met elkaar
verbinden.

een goede saMenWerking Met
het groenfonds is Voor ons
heel belangrijk

voelen in een stukje uniek landschap, MiddenDelfland. Dat is mijn uitnodiging.

Voor het Groenfonds is het behoud van het

Dirk Kunst

ons saMen inzetten Voor
WeideVogels

natuurlandschap niet het enige doel. Het fonds

Beheerder Vereniging Natuurmonumenten

vindt het ook belangrijk om de cultuurhistorie

in Midden-Delfland

Het aantal weidevogels staat helaas onder

te behouden. En om de stedelingen

druk in Midden-Delfland. Net als in de rest van

meer te betrekken en te binden bij het

Nederland. We moeten snel zijn als we het

platteland. Mooie en belangrijke doelen. Voor

tij nog willen keren. Onze natuurgebieden in

Natuurmonumenten is vooral het behoud van

Midden-Delfland zijn klein, dus is een goede

het natuurlandschap van belang. Terwijl we

samenwerking met de agrarische sector echt

ook goed beseffen dat dat in evenwicht moet

onmisbaar. Samen moeten we achteruitgang

zijn met de economische belangen van de

voorkomen en liefst een toename realiseren.

boeren. We willen graag met het Groenfonds

Ik geloof dat er ook voor de weidevogels plaats

meedenken om de juiste maatregelen in te

is door goed met elkaar samen te werken.

zetten. Ik vind het mooi om te merken dat we

En door de beschikbare middelen zo goed

steeds meer en beter met elkaar overleggen.

mogelijk te besteden.

Laten we met elkaar in gesprek gaan om de
mensen en de weidevogels zich thuis te laten
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MiDDEn-DElflanD,
oPEn En gRoEn!
Polders, knotwilgen, koeien en
weidevogels. Midden-Delfland is mooi,
bijzonder en lekker dichtbij. Ons
agrarische cultuurlandschap heeft een
rijke historie. Steeds beter beseffen
we hoe belangrijk het is om de rust
en stilte te ervaren van het groene
veenweidelandschap. Daar willen we
graag van blijven genieten.

1.We houden het agrarische cultuurlandschap
open en groen. Dat doen we door de boeren
een vergoeding te geven voor het onderhoud
en beheer van de polder.
Het gaat hierbij om landschap en natuur,
cultuurhistorische elementen en recreatieve
locaties.
2.We versterken de relatie tussen stad en
land. Zo creëren we draagvlak bij alle
betrokkenen:

Dat is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we
wel wat voor doen. Dit zijn de doelstellingen
van de stichting Groenfonds Midden-Delfland:

- de stedelingen, die van het platteland
kunnen genieten;
- de boeren, die het belang van een open en
groen landschap moeten voelen.

Klaas Engelbrechtspolder
8

9

‘Ik woon in Delft, midden in de Randstad,

genieten. De vraag vanuit de stad en het

… de melkveehouderij als drager van het

de boeren. Zij zijn expert op het gebied van

maar ik heb toch een grote mooie ‘tuin’:

aanbod vanuit de polder brengen we zo bij

landschap

agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Midden-Delfland! Een prachtig gebied waar

elkaar!

Al snel bleek echter de druk voor de

Zij weten hoe je Midden-Delfland authentiek

melkveehouderij te hoog. Met de daling van

en groen kunt houden. Deze manier van

je kunt wandelen, fietsen, varen en – als het
weer mee zit – schaatsen. Lekker uitwaaien, of

Zo is HEt bEgonnEn…

de melkprijs en de stijging van de kosten was

werken sluit goed aan bij ieders expertise en

gewoon genieten van de rust en ruimte in een

In 1978 is de Reconstructiewet voor Midden-

een goed beheer niet mogelijk. Terwijl aan de

verantwoordelijkheid.

eeuwenoud polderlandschap. Waar vind je dat

Delfland vastgesteld. Midden-Delfland werd

andere kant de vraag naar een mooi landschap

nog in Nederland, zo dicht bij huis ...?’

op de schop genomen en in vier zones

vanuit de steden alleen maar toenam. Het

Hans Horlings, wethouder Midden-Delfland

verdeeld, waarbij voor iedere zone een aparte

Groenfonds werd in het leven geroepen en

en voorzitter van het Groenfonds: ‘Een

hoe bereiken We dat?

organisatie of bedrijfstak het beheer op zich

richtte zijn pijlen op het open agrarische

succesfactor hierbij is dat gemeente Delft,

Wij geven de boeren een financiële vergoeding

nam:

middengebied. Vanaf 2005 is het Groenfonds

Den Haag en Midden-Delfland de uitvoering

voor de Groene Diensten die zij leveren

- Recreatieschap Midden-Delfland beheert de

actief. Het beheer valt onder een stichting die

in handen hebben gegeven aan diegenen

is opgericht door de gemeenten Delft, Den

die het meeste verstand hebben van het

Haag en Midden-Delfland bij de ontwikkeling

polderlandschap: de boeren zelf.’

op het gebied van landschap, natuur en
cultuurhistorie. Ook krijgen zij een vergoeding
voor educatie en recreatie. Welke Groene
Diensten de boer precies levert, spreken we
samen af. Het gaat om een contract voor
zes jaar. Op deze manier zorgen we ervoor
dat Midden-Delfland open en groen blijft. En
dat omwonenden daar van kunnen blijven
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recreatiegebieden;
- Hoogheemraadschap van Delfland beheert
het water;

van de Harnaschpolder in Den Hoorn.

- Vereniging Natuurmonumenten beheert de
natuurgebieden;
- de melkveehouderij beheert het open
agrarische middengebied.

… dankzij Vockestaert

EEn stERKE saMEnwERKing…

Vockestaert fungeert als de intermediair

De boeren leveren belangrijke input voor het

tussen alle betrokkenen. Deze agrarische

werk van het Groenfonds. Ook de praktische

natuurvereniging bedacht samen met

uitvoering doen we in nauwe samenspraak met

LTO Noord, afdeling Delflands Groen het
11

beloningssysteem voor Groene Diensten.
Daarnaast zorgt Vockestaert voor de
communicatie richting boeren, de aanvragen,

Later viel het onderhoud hiervan onder de
Groene Diensten.
- In 2006 namen vrijwel alle boeren deel aan

de controles en de uiteindelijke uitbetaling van

de Groene Diensten. Zij sloten een contract

de vergoedingen voor de geleverde Groene

voor zes jaar. Een blijk van vertrouwen en

Diensten.

draagvlak.
- In 2012 lieten 52 boeren hun contract voor

Dit HEbbEn wE bEREiKt…

Groene Diensten verlengen. En startten 8

- In 2005 deden we eenmalige investeringen.

nieuwe deelnemers om Groene Diensten aan

Op dat moment wilden we graag van start,

te bieden. Opmerkelijk is dat het Groenfonds

maar hadden we nog geen goedkeuring

zo succesvol was dat er meer aanvragers

vanuit Brussel. Toen verwacht werd dat
deze staatssteunprocedure lang ging duren,

waren dan er gehonoreerd konden worden.
- Al duizenden scholieren bezochten onze

is besloten tot eenmalige subsidies voor

boerderijen, afkomstig uit omliggend

investeringen in landschapselementen en

stedelijk gebied zoals Den Haag, Schiedam,

cultuurhistorie. Hiervoor was geen procedure

Vlaardingen en Delft. Kinderen leren op en

nodig en op die manier konden we in

rond de boerderij over natuur en landschap

afwachting van de goedkeuring van Brussel

en de herkomst van voedsel. De boeren

voor de Groene Diensten toch al aan de slag.

hebben hiervoor een speciale cursus
gevolgd.
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- In 2012 introduceerden we de
StreekRekening samen met de Rabobank
Zuid-Holland Midden. Hiermee maken we het

hier open en groen worden gehouden dankzij

Wat zijn groene diensten?

de afspraken over woningbouw.

Dit zijn diensten die de boer levert voor het

- In 2018 loopt de tweede contractperiode

Groenfonds. Er zijn verschillende soorten

mogelijk om te sparen voor het Groenfonds,

voor Groene Diensten af en gaan we een

diensten, allemaal dragen ze bij aan de

zonder dat het geld kost.

nieuwe periode tegemoet. De derde alweer.

doelstellingen van het Groenfonds. Sommige

- In 2013 startten we met het opzetten van

Deze diensten vormen de ideale manier om

dragen bij om het agrarische landschap open

Vliegende Wandelpaden: dit zijn paden

vraag (vanuit de steden) en aanbod (vanuit

en groen te houden, andere verbinden stad en

die officieel geen wandelroutes zijn, maar

de polder) op elkaar af te stemmen. Per

land.

waardoor je wel de mogelijkheid krijgt om in

contractperiode kijken we waar behoefte

de polder te wandelen.

aan is en waar het geld zo efficiënt mogelijk

- Dit alles bleef natuurlijk niet onopgemerkt:

ingezet kan worden.

het Groenfonds werkt inspirerend
voor andere gebieden, gemeenten en

Ook geïnteresseerd om deel te nemen aan

organisaties.

het Groenfonds als leverancier van Groene
Diensten? U leest op pagina 39 hoe u kunt

… En wE willEn MEER!

deelnemen.

- Zodra de bouw van woningen in de
Dijkpolder ten zuiden van de A20 start,
sluit de gemeente Maassluis zich bij het
Groenfonds aan. Midden-Delfland kan ook
14

Stokoude geknotte es
15

interVieW

Aad Rodenburg is melkveehouder met 50 koeien en eigenaar van
Hoeve Vrijlust in Midden-Delfland (Woudweg, Schiedam). De hoeve
is gebouwd in 1650 en het enige Rijksmonument in Midden-Delfland
waarin nog een melkveehouderij zit. Hij levert al vanaf 2006 diverse
Groene Diensten, vooral op het gebied van natuur en landschap:
onderhoud van knot- en fruitbomen, oud grasland met greppels en
kromme sloten.
‘Zonder het Groenfonds zou mijn land er denk ik wat anders uitzien. Minder
knotbomen, minder fruitbomen. Het zijn kleine beetjes die helpen om de
hoeve in stand te houden zoals het is. Kijk, als je de boom niet eens in
de zoveel jaar knot, gaat hij steeds schever hangen. En dan belandt ‘ie
uiteindelijk in de sloot. Dankzij de vergoedingen kan ik nu tijd besteden aan
dat onderhoud.’

genieten Voor iedereen
‘Achter ons is een wandelgebied gekomen. Vanaf het voorjaar komen hier
veel wandelaars en fietsers langs onze boerderij. Als we in de tuin zitten,
kunnen de wandelaars ons niet zien. We zitten dan achter de bomen. “Zo,
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dat is mooi hier!”, zeggen ze vaak tegen elkaar.
Ja, dat is natuurlijk leuk om te horen. Voor
bezoekers maakt zo’n mooie, authentieke
boerderij het plaatje helemaal compleet.’

aanMelden ging geMakkelijk
Aad startte al in 2006 met Groene Diensten.
In 2012 verlengde hij zijn contract bij het
Groenfonds: ‘Het bedrijfsnatuurplan was
natuurlijk al eerder gemaakt. Dus dat hoefden
we alleen maar een beetje aan te passen.
Daarna kwam Vockestaert hier voor een
controle en nu loopt alles automatisch. Ik moet
gewoon de boel onderhouden. En ja, daar helpt
de vergoeding van het Groenfonds ook bij.’

19

1. polderlandschap Met
kWaliteit
Als je door de polder van Midden-Delfland
loopt, voel je de rust en de ruimte. Het
lijkt even alsof er niet veel te zien is.
Weilanden, koeien, sloten… Maar dan
zie je in de verte kieviten en grutto’s,
en zelfs regenwulpen. Je hoort bomen
ruisen, je ziet een eeuwenoude maar
goed onderhouden boerderij met een
authentieke hooiberg. Midden-Delfland
is meer dan een groene ruimte: het is
ook historie. De polders vertellen de
ontstaansgeschiedenis van dit land.
Achter elke boerderij, elk bosje, zit een
verhaal…
20

… het onderhoud van bijzondere bomen

… karakteristieke elementen op het erf en in

Knotbomen, leibomen, fruit- en notenbomen.

de omgeving

Ze maken het agrarische landschap mooi. Maar

Een erf bestraten met oude klinkers, de hagen

vergen ook onderhoud. Zo moet de knotboom

en heggen rond het erf bijsnoeien, een oud

eens per 3 à 4 jaar gesnoeid worden en de

Bosmanmolentje in de wei onderhouden,

leibomen, fruit- en notenbomen jaarlijks.

zomerasters, floxen en daglelies poten in een

behoud authentieke eleMenten

traditionele boerentuin. Een mooi agrarisch

Om het agrarische landschap open en

… restauratie en onderhoud van bijzondere

cultuurlandschap vergt onderhoud en

groen te houden, willen we authentieke

bijgebouwen

herstelwerkzaamheden.

landschapselementen behouden. Dat

Vroeger bakte men brood en koek in het

vergt onderhoud, en dus tijd en geld. Voor

bakhuisje, een bijgebouw met een bakoven.

Wij helpen de boeren graag om dat te

dat onderhoud bieden wij een financiële

Nu heeft het bakhuisje vooral een esthetische

realiseren. Daarmee maken we het mogelijk

vergoeding als Groene Dienst.

en cultuurhistorische waarde. Zo’n oud

andere mensen hier nog lang van te laten

bouwwerk vergt onderhoud: schilderen,

genieten.

Hoe zorgen we voor een mooi, authentiek

dakpannen recht leggen, behandelen tegen

polderlandschap met streekeigen elementen?

bijvoorbeeld houtworm, voegen, conserveren

Denkt u bijvoorbeeld aan…

van de bakoven... Ook andere gebouwen
verdienen aandacht, bijvoorbeeld de hooiberg
en het zomerhuisje.

21

zorg Voor WeideVogels en
andere diersoorten

… de basis: gras!

Rust en ruimte maakt Midden-Delfland

met hoog productief gras waar maar weinig

aantrekkelijk. Niet alleen voor mensen, maar

andere plantensoorten voorkomen. En er zijn

ook voor weidevogels. Eigenlijk zijn deze

graslanden waar veel verschillende gras- en

vogels een indicator voor de kwaliteit van

kruidensoorten voorkomen doordat ze minder

het polderlandschap: gaat het goed met de

vaak bewerkt worden. Deze graslanden zijn

weidevogels, dan kun je daaruit afleiden dat

daardoor meer geschikt voor allerlei soorten

het ook goed gaat met de polder. Met enkele

beestjes, die op hun beurt weer voedsel

relatief eenvoudige aanpassingen zorgen we

vormen voor de weidevogels. Die diversiteit

ervoor dat het agrarische landschap ook voor

maakt het ook nog eens aantrekkelijker

weidevogels en andere bijzondere diersoorten

voor de recreant. Deze zogenaamde ‘oude’

aantrekkelijk blijft.

graslanden met een hogere natuurwaarde

Niet elk grasland is hetzelfde: er zijn weilanden

brengen echter minder geld op. Het verschil in

Jonge weidevogels worden beschermd
22

Hoe zorgen we voor een goede poldernatuur?

opbrengst wordt daarom vergoed als Groene

Denkt u bijvoorbeeld aan…

Dienst.
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… een wildredder

… een mozaïekpatroon in de graslanden

… beweiding met bijzondere koeien-

Het is juni, de tijd waarin jonge vogels in hun

Om de weidevogels een keuze te bieden

en schapensoorten

nesten liggen tussen het hoge gras. En jonge

tussen hoog en laag gras, past de boer zijn

Lakenvelders en blaarkoppen. Blauwe

haasjes daar rondstruinen. Maar ook de tijd

maaischema aan. Hij wisselt maaipercelen

texelaars, schoonebeekers en zwartblessen:

waarin een boer het hoge gras moet maaien.

en beweide percelen af volgens een

oude koeien- en schapenrassen zijn niet alleen

Met een wildredder aan de trekker ontziet een

mozaïekpatroon. Bovendien maait hij naast

een stukje cultuurhistorie, maar leveren ook

boer de jonge dieren. Deze zorgt ervoor dat

elkaar liggende maaipercelen niet op dezelfde

een bijdrage aan de biodiversiteit. Ze dreigden

dieren worden opgeschrikt, waardoor ze tijd

dag. Daardoor kunnen de weidevogels met hun

te verdwijnen omdat ze minder opbrachten

hebben om te vluchten.

jongen in het hoge gras bescherming vinden,

dan de moderne veerassen. Door het verschil

maar ook voedsel zoeken in het korte gras.

met reguliere rassen te vergoeden zorgen
we ervoor dat deze bijzondere diersoorten
behouden blijven. Goed voor de dieren en een
mooie aanblik voor onze recreanten.

Zwartblesschapen, een oud-Hollands ras
24
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interVieW

Kees van Mil woont aan de Zouteveenseweg in Schipluiden.
Daar runt hij samen met zijn vrouw een melkveehouderij
met ruim honderd koeien, waaronder oud-Hollandse
blaarkoppen. Eerder financierde het Groenfonds mee toen
Kees een ouderwetse hooiberg opnieuw opbouwde. Nu
ontvangt hij een vergoeding voor het onderhoud daarvan.
Ook levert hij andere Groene Diensten, zoals het onderhoud
aan knotwilgen en leilindes.
‘Een ouderwetse hooiberg, een Zuid-Hollandse boerderij deels uit
1930, authentieke bomen eromheen. Ja, ik krijg daar veel positieve
reacties over! Het is goed dat het Groenfonds dat wil ondersteunen
en promoten.’

nieuW en oud gecoMbineerd
‘Eromheen staan wel nieuwe gebouwen. Want we moeten natuurlijk
niet teveel achterblijven op de rest van Nederland. Een oude
hooiberg of een gebarsten knotwilg is leuk, maar daar kun je
niet van leven. Je moet zoeken naar een balans tussen het oude
behouden en meegaan met de nieuwe ontwikkelingen.’
27
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2. REcREatiE DicHtbij Huis

Meer WandelMogelijkheden
- Het Voddijkpad
Dit oude kerkepad bij Schipluiden is weer
begaanbaar gemaakt. Het is een mooie
wandelroute met uitzicht op het oude kerkje

Voor de omwonende stedelingen is het
agrarische cultuurlandschap van MiddenDelfland een aantrekkelijke locatie om
dichtbij huis te kunnen genieten.

boerderijen open Voor publiek

in ‘t Woudt. De boeren onderhouden de

Ieder jaar stellen verschillende boeren hun

route, het Recreatieschap Midden-Delfland

boerderij open voor publiek, bijvoorbeeld

is verantwoordelijk voor de bewegwijzering.

in april tijdens de opening van het

Vanaf de zomer tot en met de winter is het

recreatieseizoen met Midden-Delfland Open!.

pad open voor wandelaars. Hierna geven we

Hoe verbinden we stad en land?

En in juni tijdens de Midden-Delfland Dag,

het gebied tijdelijk terug aan de weidevogels

Dat doen we zo:

waarbij het landschap Open Huis houdt. Er zijn
dan ook streekeigen producten te koop en er

om rustig te broeden.
- Vliegende wandelpaden

worden poldertochten georganiseerd. Het Open

Het polderlandschap is mooi om doorheen te

Huis van de boerderijen wordt mede mogelijk

wandelen. Ook op paden die officieel geen

gemaakt door het Groenfonds.

wandelpad zijn. Deze worden Vliegende
Wandelpaden genoemd. Voor het onderhoud
van deze wandelpaden bieden we financiële
ondersteuning.

30
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3. educatie als inVestering
in de toekoMst

Het lesmateriaal wordt geleverd door het
Natuur en Milieu Educatie Centrum uit de
stad waar de school vandaan komt. De lessen
zijn bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van de
basisschool.
wilt u meer weten over deze lessen?

‘Slaapt u ook in het stro?’
‘Geven de bruine koeien chocolademelk?’

leuke en leerzaMe lessen

Kijkt u dan op www.vockestaert.nl voor meer

Voorafgaand aan de excursie op en rond de

informatie.

boerderij krijgen de leerlingen enkele uren les

Dit zijn vragen die de educatieboer
regelmatig gesteld krijgt. Reden te meer
om kinderen uit de stad uit te nodigen
op zijn boerderij. Hoe ziet zo’n les op de
boerderij er eigenlijk uit? Wat maakt het
tot een onvergetelijke ervaring voor al die
duizenden schoolkinderen?

over het boerenleven. Ze leren over natuur en

Kees Dijkshoorn, educatieboer in de

landschap, en over de herkomst van voedsel.

Maaslandse Duifpolder: ‘Voelen, aanraken,

Deze lessen volgen zij gewoon in de klas met

dat is het belangrijkste. Er zat een keer bij

behulp van een leskist. Hierna brengen ze een

een groep leerlingen een beer van een gozer.

bezoek aan een boerderij in Midden-Delfland.

Als ik die op straat zou tegenkomen, zou ik

Op de boerderij krijgen ze les van de boer

een blokje omlopen. Ik dacht, wat moet ik

en voeren ze praktijkopdrachten uit. Elke

daarmee? En hij ging zitten op een hooibaal,

boerderij is weer anders, dus niet elke les is

aaide een lammetje en werd helemaal zacht.’

hetzelfde. Het bezoek duurt ongeveer twee
uur, maar de herinnering is voor altijd.
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interVieW

Marien Boekesteijn heeft een boerderij met bijna honderd
koeien en wat schapen voor de hobby (in Schipluiden).
Omdat Marien en zijn vrouw een zorgboerderij hebben,
houdt hij ook extra dieren: paarden, pony’s, kippen en
konijnen. ‘Vooral dat kleins is voor de zorgkinderen leuk
om te verzorgen!’ Marien krijgt van het Groenfonds een
vergoeding, omdat hij educatieboer is.
‘In de maanden maart en april ontvang ik zo’n tien tot twintig
klassen van de basisschool. En afgelopen jaar kwamen er voor het
eerst scholieren uit Den Haag. Toen ze hier het erf opkwamen, was
het net of ze in een speeltuin terechtkwamen. Sommige kinderen
vlogen alle kanten op. Je kunt heel duidelijk merken dat ze dat
helemaal niet gewend zijn, een boerderij. Ze weten amper hoe een
koe eruitziet. Er ging echt een wereld voor hen open.’

ZiEn En aanRaKEn VinDEn ZE gEwElDig!
‘Ik denk wel dat kinderen door deze les anders gaan kijken naar de
natuur. Als ze terug op school komen, bespreken ze alle opdrachten
en ervaringen nog een keer met de juf of meester. Vooraf hebben
35

de kinderen ook al les gehad op school.

En voorafgaand aan een les neem ik met de

Dat is goed; je merkt dat ze bij bepaalde

kinderen de regels door.’

onderwerpen al weten waar je over praat,

Marien leert nog steeds bij: ‘Het is goed om bij

bijvoorbeeld over het voer dat de koeien

elkaar in de keuken te kijken. Dan komt een

krijgen. Maar ja, de praktijk is natuurlijk het

andere educatieboer kijken, terwijl ik lesgeef.

mooiste. Ze vinden het geweldig om een keer

Zo leer je van elkaar en wissel je ervaringen

aan een speen te trekken, of een lammetje te

uit.’

aaien. In het begin durven de kinderen een
lammetje niet vast te houden, maar op een
gegeven moment zijn ze niet meer uit het
schapenhok weg te slaan.’

EDucatiEboER-Zijn Kun jE lEREn!
Vooraf volgde Marien een cursus om
educatieboer te worden: ‘Dan word je
voorbereid op hoe je alles gaat vertellen aan
de klassen. En je leert de gevaren op de
boerderij te zien. Want het zijn wel kinderen,
die gaan overal op en in. Je moet de deuren
dichttrekken en geen ladders laten staan.
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help Mee oM
Midden-delfland open
En gRoEn tE HouDEn…
… MEt gRoEnE DiEnstEn

Wilt u weten wat de Groene Diensten precies
inhouden? Of welke vergoeding hierbij hoort?

Wilt u ook meehelpen om MiddenDelfland open en groen te houden?

Kijkt u dan op www.vockestaert.nl of
www.middendelfland.nl/groenfonds.
- U kiest de maatregelen die bij u passen. Dit

Dit is hoe het werkt

kan in overleg met ons. De maatregelen zijn

- U levert Groene Diensten op het gebied

gebaseerd op wat mogelijk en wenselijk is

van landschap, natuur, cultuurhistorie,

vanuit de maatschappij.

educatie en/of recreatie. Iedereen kan

Het landschap rondom ‘t Woudt
38

aan het Groenfonds deelnemen, hoewel

Dit zijn de voorwaarden

in de praktijk blijkt dat vooral boeren de

- In principe is er alleen aan het begin van

gevraagde Groene Diensten kunnen leveren.

een contractperiode budget beschikbaar.
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Wees er dus op tijd bij! Bovendien is het

Marien Boekesteijn, educatieboer, over

budget beperkt. Om die reden maken we

de samenwerking met Vockestaert: ‘Dat

een selectie uit de aanvragen, op basis van

loopt prima. Van tevoren wordt alles goed

prioritering.

doorgenomen. Je krijgt een lijst met wanneer

- Uw perceel of element bevindt zich in het
Reconstructiegebied Midden-Delfland of de

je welke school hebt, hoe laat ze komen en
wat voor klas je krijgt.’

Groeneveldse polder.
- U bezit een bedrijfsnatuurplan.
- Uw bedrijf, erf en/of woning ziet er verzorgd
en opgeruimd uit.
- Zijn er weidevogels op het land
aanwezig? Dan neemt u deel aan

Wilt u ook meehelpen om Midden-Delfland
open en groen te houden? Vraagt u bij
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert om

dezelfde maatregelen.
- U houdt zich aan alle wet- en regelgeving uit
de Goede Landbouwpraktijk.
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de omliggende stedelijke omgeving: MiddenDelfland maakt het aantrekkelijk om in dit deel
van de Randstad te wonen en werken. Maar

Ook als bedrijf kunt u ervoor zorgen
dat het aantrekkelijk blijft om in en om
Midden-Delfland te wonen, te werken
en te recreëren. Investeren in het
Groenfonds betekent bijdragen aan
een goed doel met een bewezen staat
van dienst, dichtbij huis, met zichtbaar
resultaat.

meer informatie.

weidevogelbescherming.
- U ontvangt geen andere subsidie voor

… of MEt EEn financiëlE
bijdrage

ook bedrijven kunnen hieraan bijdragen!
Rabo streekRekening

Een fietstocht op zondagmiddag, een bezoek
aan de boerderij op de Midden-Delfland Dag.
Zomaar twee momenten waarop u geniet
van de omgeving om u heen. Met de Rabo
StreekRekening Midden-Delfland zorgt u mede
voor het behoud van deze mooie omgeving.

uw financiële bijdrage helpt het groenfonds

Als publieke sector, maatschappelijke

Vockestaert

Het Groenfonds is tot stand gekomen vanuit

organisatie, bedrijf of instelling kunt u met de

Burgemeester Musquetiersingel 40

de ontwikkeling van de Harnaschpolder in

Rabo StreekRekening een bijdrage leveren aan

2636 GG Schipluiden

Den Hoorn. Later sluit ook Maassluis aan. De

de maatschappelijke en lokale betrokkenheid

t (015) 380 71 12

betrokken overheden hebben dit destijds zo

van het Groenfonds Midden-Delfland.

e info@vockestaert.nl

afgesproken omdat ze toen al het belang van

i www.vockestaert.nl

de kwaliteit van het landschap zagen voor
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Als rekeninghouder van de StreekRekening

maar wel openstaat voor het initiatief, is

kunt u ervoor kiezen de renteopbrengsten

uw deelname een concrete invulling van

van uw rekening, of een deel daarvan, te

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

laten overboeken naar de rekening van het

Kortom, iedereen die een bijdrage kan en wil

Groenfonds Midden-Delfland. Rabobank Zuid-

leveren aan het succes is welkom om deel te

Holland Midden doneert ieder jaar 5% van

nemen.

deze uitgekeerde rente aan het Groenfonds
Midden-Delfland.

Meer weten over de Rabo streekRekening?

Belt of mailt u dan met de medewerkers
iedereen kan bijdragen

van Rabobank Zuid-Holland Midden:

Ook wanneer u als bedrijf of organisatie

(015) 275 04 44,

geen directe verbinding heeft met de streek,

bedrijven@zhmidden.rabobank.nl.

Voddijkpad
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en zij staan achter ons
- LTO Noord, afdeling Delflands Groen werkt

- De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

samen met de Agrarische Natuurvereniging

(VNG) en het (toenmalige) ministerie van

Vockestaert aan het beloningssysteem van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft

de Groene Diensten.

het Groenfonds Midden-Delfland samen met
de gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025

- Wetenschappelijk onderzoeksinstituut
Alterra uit Wageningen waardeert ons

aangemerkt als voorbeeld voor
gebiedsgericht beleid.

beloningssysteem als rechtmatig en
doelmatig. Dit bleek uit zijn Audit en
Monitoring & Evaluatie uit 2010.

- De belastingdienst heeft de Stichting
Groenfonds Midden-Delfland aangemerkt
als ANBI. Een ANBI is een zogenaamde

- Het Groenfonds Midden-Delfland maakte

Algemeen Nut Beogende Instelling.

deel uit van het Ontwikkelingsproject

Uw voordeel? Als u ons geld doneert, is dat

Groenblauwe diensten van de Provincie Zuid-

voor de belasting aftrekbaar.

Holland en heeft onder andere daarmee ook
andere gebieden geïnspireerd.
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- De Europese Commissie geeft toestemming
om de boeren financieel te ondersteunen
voor hun Groene Diensten. Deze
goedkeuring geldt vanaf maart 2006. Het
Groenfonds Midden-Delfland was daarmee
het eerste landschapsfonds in Nederland dat
met goedkeuring van Europa aan de slag
kon!
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