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Samenvatting 

In 2012 is Staatsbosbeheer een innovatieve samenwerking aangegaan met 9 melkveehouders in de buurt 

van het herinrichtingsgebied De Hilver in Noord-Brabant. De veehouders hadden daarbij aangegeven niet 

alleen verantwoordelijk te willen zijn voor de ‘makkelijke’ natuurdoeltypen (12.02, 13.01 en 12.05), maar 

ook een hele actieve rol te willen spelen in het uitvoerende beheer van de kwetsbare natte 

natuurdoeltypen (5.01, 10.01 en 10.02). De opgave waar de samenwerking voor stond was daarbij nog 

extra uitdagend om meerdere redenen, maar bovenal omdat het gebied van De Hilver gezien wordt als 

weidevogelkerngebied van Brabant waardoor op bijna alle natuurdoeltypen een dubbele 

natuurdoelstelling te vinden is met naast flora-doelstellingen ook weidevogeldoelstellingen. Na dik 4 jaar 

van samenwerking maken we de balans op en wordt zowel door Staatsbosbeheer als de boeren 

geconstateerd dat de samenwerking heel veel goeds voort heeft gebracht. Als grootste pluspunt kan het 

maatwerk worden genoemd dat door de betrokken boeren op de verschillende percelen kan worden 

geleverd. Daar waar in heel veel natuurterreinen een trend is te zien richting landelijke uitbesteding en 

gelijktijdige uitvoer van werkzaamheden op bijna alle percelen, kan door de boeren veel meer 

mozaïekbeheer worden geleverd waarbij zowel tussen percelen als binnen percelen precies dat beheer 

wordt uitgevoerd waar de flora- en fauna het meeste baat bij heeft. Dit gebeurd allemaal in nauw overleg 

met de medewerkers van Staatsbosbeheer. Doordat het boerencollectief één aanspreekpunt levert en 

voor eigen coördinatie binnen de groep boeren zorgt, gebeurd dit ook nog eens erg efficiënt. Er wordt 

daarbij niet alleen bespaart op de coördinatie kosten vanuit Staatsbosbeheer, maar worden in het 

uitvoerende beheer ook veel kosten bespaard door een goede, op de lokale weersomstandigheden en 

staat van de percelen afgestemde  timing van de werkzaamheden. Door deze directe betrokkenheid van 

boeren uit de buurt blijft ook veel meer natuurmaaisel in de regio om daar op de best manier tot waarde 

te kunnen worden gebracht. Dit principe van ‘thuis in de streek’ zorgt voor een betere inbedding van het 

natuurgebied in het omliggende agrarische gebied, bespaart transport en uitstoot van CO2 en draagt ook 

bij aan de extensivering in dit agrarische gebied. Hoewel er nog steeds volop ruimte is voor verdere 

verbetering van de samenwerking levert deze nu al voldoende voordelen om deze nieuwe vorm van 

samenwerking tussen Staatsbosbeheer en agrariërs een bredere toekomst te geven. 
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1. Inleiding 

Eind 2011 werd een Green Deal gesloten tussen de Rijksoverheid, Provinciale overheid, drie 

natuurbeheersorganisaties waaronder Staatsbosbeheer en enkele boeren organisaties. De inzet van deze 

Green Deal was het experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen tussen natuurgezinde boeren 

groepen en de betrokken natuurbeheersorganisaties. In een voorafgaand project (Natuurlijk Boeren 2009-

2011) werden in Midden Brabant namelijk veelbelovende resultaten geboekt op het gebied van deze 

samenwerking en bleek met name de keuze van het type boer daarin cruciaal. In tegenstelling tot het 

eerdere project dat zich richtte op één op één relaties, werd in de Green Deal beoogd dat groepen boeren 

een collectieve verantwoordelijkheid wilden nemen in het integreren van het beheer van natuurgronden 

in hun bedrijfsvoering. Als onderdeel van deze Green Deal committeerde de Rijksoverheid zich aan het 

organiseren van procesgeld om twee pilots te kunnen begeleiden in Brabant: Herinrichtingsgebied De 

Hilver en Het Groene Woud. In dit verslag concentreren wij ons op de resultaten van de eerste pilot. In de 

pilot De Hilver had zich een groep van negen veehouders verenigd die had aangegeven een belangrijke rol 

te willen spelen in het uitvoerende beheer van de 250 hectare natuurgronden in het herinrichtingsgebied 

De Hilver gelegen tussen Moergestel en Hilvarenbeek  in beheer van Staatsbosbeheer. Het bijzondere aan 

deze pilot is dat de betrokken veehouders de wens hadden uitgesproken om zich niet alleen bezig te 

willen houden met het beheer van de makkelijke, drogere natuurdoeltypen als weidevogelsgrasland en 

flora- en faunarijke graslanden, maar ook met het beheer van de moeilijkere en meer kwetsbare, natte 

natuurdoeltypen als moeras, nat schraalland en vochtig hooiland. In 2013 werd de Green Deal vanuit het 

ministerie van Economische Zaken geëffectueerd door het beschikbaar stellen van procesgeld voor drie 

betrokken kennisinstellingen: Louis Bolk Instituut, BION Agriculture & Food en de Brabantse 

Milieufederatie. Doel van dit procesgeld in De Hilver was om de beoogde samenwerking van de negen 

natuurgezinde veehouders in de omgeving van het herinrichtingsgebied en Staatsbosbeheer te 

begeleiden, leidend tot duurzame beheerafspraken.  Om dit innovatieve proces te begeleiden is in eerste 

instantie gewerkt met een open begroting vanuit zowel de boeren als Staatsbosbeheer. In veld-, netwerk- 

en studiebijeenkomsten is ruimte gegeven voor het uitwisselen van kennis over succesvol uitvoerend 

beheer, de ontwikkeling van de natuurdoelen, de wijze van coördinatie van het beheer en de integratie 

van het beheer van de natuurgronden in de agrarische bedrijfsvoeringen. Hoewel de uitdagingen in het 

gebied groot waren, heeft vier jaar van pionieren geleid tot een succesvol model voor samenwerking dat 

vele voordelen biedt voor zowel de boeren als de natuurbeheeder. 
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2. Beschermen: de natuurontwikkeling 

a. De opgave: dubbele doelstellingen op alle natuurdoeltypen 

Bij de samenwerking van Staatsbosbeheer en Boerencollectief is van het begin af aan duidelijk geweest 

dat de natuurontwikkeling in het gebied eerste prioriteit moest krijgen. Het hele gebied is daarbij 

aangemerkt als weidevogelkerngebied van Noord-Brabant en het faciliteren van deze weidevogels komt 

bij alle natuurdoeltypen terug. Dit maakt het beheer op veel percelen waar ook nog flora-doelen liggen 

gecompliceerder. Boswachters beheer in De Hilver Marc Poulussen (2012-2015) en Godewijn van den 

Bouwhuijsen (2016), constateren dat daarom de uitdaging alleen maar groter wordt. Door de grote 

variatie aan vogels is het broedseizoen daarbij ook nog heel lang (begin maart tot eind augustus of bij 

kwartel en kwartelkoning zelfs tot ver in september). Na 4 jaar samenwerking  kunnen we vaststellen dat 

de samenwerking van SBB met het collectief voor zowel de flora als de fauna zijn vruchten afwerpt. 

 

b. De resultaten 

Fauna: weidevogels 

Het hele gebied heeft zich ten aanzien van de weidevogels gunstig ontwikkelt sinds de herinrichting in 

2010. De grootste toename van bijna alle kwalificerende soorten is te zien van 2009 (voor inrichting) naar 

2013 (na inrichting). Het afgraven van delen van het gebied en creëren van natte delen heeft duidelijk een 

positief effect gehad op de vogelstand zowel kijkend naar de weidevogels als de watervogels (zie figuren 1 

en 2).  

Ook blijken veel soorten zich na de herinrichting goed te kunnen handhaven of zelfs uitbreiden in de loop 

der jaren. Dit is onder andere het geval met de hoofd doelsoort van het gebied: de Grutto (zie tabel 1 en 

figuren 3 en 4). Met name in de afgegraven delen (geel omcirkelt) is te zien dat in de eerste jaren na 

herinrichting nog weinig te halen was voor de Grutto. Daar waar in 2012 de territoria met name te vinden 

waren in de niet afgegraven randen van de gebieden in Den Opslag en Gement, zijn het aantal territoria in 

de loop der jaren veel meer verspreid komen te liggen door het hele gebied. Ten opzichte van de situatie 

in 2011, vlak na de herinrichting, zijn het aantal territoria in het hele gebied toegenomen van 63 in 2011 

tot 75 in 2015 (tabel 1) dat terwijl in de Gement, in het gebied tussen de Goyaarsdijk en de Elsdijk (rood 

omcirkelt in figuur 3 en 4), alle territoria lijken te zijn verdwenen. 

Bron: P. Busink; 2015;  Inventarisatieverslag 2015 Territoriumkartering Broedvogels in Den Opslag, Moergestels Gement en Helsbroek 
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Tabel 1: Aantallen grutto’s per deelgebied. 

Bron: Gool en Wouters; 2015; Weidevogelmonitoring De Hilver 2015: Resultaten van het vijfde jaar 

 

Ondanks de goede ontwikkelingen voor de meeste kwalificerende vogels, blijken sommige vogelsoorten 

terug te lopen. Gool en Wouters (2015) maken daarbij voornamelijk melding van de Scholekster en de 

Kievit en noemen daarbij de afname van kale grond door hergroei na de herinrichting als voornaamste 

oorzaak. Busink (2015) laat echter niet een afname van het aantal territoria voor de Kievit zien, maar wel 

een duidelijke toename in het heringerichte gebied ten opzichte van de situatie voor herinrichting. Busink 

maakt wel melding van het teruglopen van het aantal struweelvogelsoorten als de Kleine karekiet, 

Bosrietzanger, Grasmus en Blauwborst. Daar staat tegenover dat het akkerbeheer op de bolakker in Den 

Opslag veel succes lijkt te geven voor de Kwartel met 12 territoria in 2015. 

Bij de verdere ontwikkeling van het gebied zijn er echter ook nog punten van verbetering. De weidevogels 

fourageren op dit moment nog grotendeels op de natte schraallanden en vochtige hooilanden, maar 

maken relatief weinig gebruik van de omliggende weidevogelgraslanden. Dit is deels te verklaren doordat 

de botanische ontwikkeling van deze weidevogelgraslanden nog te wensen overlaat. Een dominantie van 

witbol zorgt voor een hoog en dicht grassenbestand dat weinig ruimte laat voor broedende en 

fouragerende weidevogels. Om deze dominantie te doorbreken zouden deze percelen vroeg (in mei) 

moeten worden gemaaid wat echter slecht overeenkomt met de gewenste late maaidatum voor de 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Noord van A58  0 0 1 0 0 
Gement  28 32 30 34 33 
Opslag  31 22 23 28 37 
Zuid van kanaal  4 4 4 3 5 

TOTAAL  63 58 58 65 75 

 Figuur 3: Gruttoterritoria in 20111 Figuur 4: Gruttoterritoria in 20152 

 

1 Gool en Wouters; 2012   2 Gool en Wouters; 2015 
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weidevogels. Hieruit blijkt de eerder genoemde vergrote opgave in het gebied door de soms 

conflicterende belangen tussen de flora- en faunaontwikkeling op bijna alle natuurdoeltypen. Deze 

conflicterende belangen worden ook genoemd in het rapport van Goei (2016) over de 

vegetatieontwikkeling in de natte natuurdoeltypen 10.01 en 10.02. Het aanleggen van faunastroken in 

gebieden met jong ontwikkelende vegetatie wordt daarin sterk afgeraden ter voorkoming van een 

toename van pitrus, opslag van jonge boompjes en riet. Om zowel flora- als faunadoelstellingen veilig te 

stellen vraagt  dit om een grote mate van flexibiliteit en maatwerk. Het boerencollectief heeft samen met 

Staatsbosbeheer een plan van aanpak uitgewerkt om de witboldominantie en uitbreiding van pitrus, 

boomopslag en riet zo snel mogelijk te doorbreken. Juist het beheer met aandacht vanuit de boeren en de 

korte lijnen met Staatsbosbeheer zorgt voor dit noodzakelijke maatwerk per perceel. 

Flora 

Hoewel de nadruk in het hele gebied ligt op de weidevogels heeft het gebied ook een belangrijke 

betekenis op het gebied van de bijzondere flora, met name behorend tot de natte schraallanden en 

vochtige hooilanden. Al voor de herinrichting was er op sommige percelen in Den Opslag en de Gement 

sprake van een mooie vegetatie met veel bijzondere doelsoorten: Bleke zegge, Brede orchis, Rietorchis, 

Moeraskartelblad, Holpijp, Snavelzegge, Poelruit, Grote ratelaar, Schildereprijs en Stijve moerasweegbree 

op beide locaties en aanvullend Parnassia, Teer guichelheil, Blonde zegge, Blauwe knoop en Stijve 

ogentroost in Den Opslag en Kleine valeriaan, Waterdrieblad en Spaanse ruiter in De Gement. Deze 

diverse flora heeft zich ook na de herinrichting goed stand gehouden. Daarnaast begint zich op de nieuw 

ingerichte percelen (meest 10.02) echter ook mooie flora te ontwikkelen. Vijf kwalificerende soorten 

hebben zich inmiddels al breed gevestigd: Brede orchis, Rietorchis, Bosbies, Gevleugeld Hertshooi en 

Bleke zegge. Daarnaast ook vele kenmerkende soorten als Blauwe zegge, Veldrus, Grote ratelaar, 

Geelgroene zegge, Blaaszegge, Moerashertshooi, Grote boterbloem en Echt duizendguldenkruid. Op een 

perceel dat eigenlijk als heide is aangemerkt ontwikkelt zich een nat schraallandvegetatie met Blauwe 

zegge, Geelgroene zegge, Vleeskleurige orchis, Veldrus en Liggend hertshooi (Staatsbosbeheer, 2015). 

Ook in de vegetatiekartering uitgevoerd door Natuurbalans in opdracht van Staatsbosbeheer in 2015 

(Goei, 2016) wordt aangegeven dat met name in de dieper afgegraven delen de ontwikkeling van de 

vegetatie hier gunstig verloopt, hoewel deze op veel plekken nog in een pionierfase bevindt. Toch worden 

door Goei ook uitdagingen geconstateerd, met name op de niet afgegraven delen en de percelen die vrij 

ondiep zijn afgegraven. Op de niet afgegraven delen wordt op veel plekken een sterke witboldominantie 

geconstateerd vooral in het noordelijke Helsbroek en in De Gement en een pitrusdominatie op de weinig 

afgegraven delen met name in De Gement. Om deze eenzijdige vegetatieontwikkeling te kunnen keren is 

goed maaibeheer noodzakelijk. Zoals al eerder aangegeven vraagt dit echter om maatwerk vanwege de 

dubbele natuurdoelstellingen flora en fauna. In 2015 is daarom vanuit het project meegeholpen met het 

formuleren van een aangepast plan van aanpak (Staatsbosbeheer, 2015) waarin door nauwe  

samenwerking tussen het boeren collectief en Staatsbosbeheer dit maatwerk per perceel kon worden 

vormgegeven om de eenzijdige floristische dominanties zo snel mogelijk te kunnen doorbreken in het 

voordeel van zowel flora als fauna. 

c. De voordelen van het samen ondernemen 

Maatwerk 

Zoals gezegd zijn de uitdagingen voor goed en passend beheer in het gebied van de Hilver behoorlijk 

groot. Doordat de (weide)vogeldoelstelling over alle natuurdoeltypen heen ligt, is er sprake van een extra 

grote uitdaging om de floristische ontwikkeling van het gebied toch zo snel mogelijk op het goede spoor 

te krijgen: vogeldoelstellingen (uitgestelde maaidatum) kunnen het gewenste beheer voor een goede 

flora-ontwikkeling (vroeg maaien ivm witboldominantie) namelijk behoorlijk in de weg zitten. Maatwerk 
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per perceel en een snelle en goede afstemming tussen de boeren en de betrokken ecologen die quick-

scans uitvoeren kan hier zo veel mogelijk voor zorgen. In plaats van het in één keer afmaaien van grote 

delen van het gebied door een vaak landelijk werkende loonwerker kan elke keer wanneer een perceel 

vrij gegeven worden direct worden gereageerd door het collectief om deze percelen zo snel mogelijk af te 

maaien. Naast de gunstige effecten op de flora-ontwikkeling van deze vroeger gemaaide percelen is het 

bijkomend voordeel een daadwerkelijk mozaïek van vroeg, midden en laatgemaaide percelen wat ook de 

netsel- en fouragemogelijkheden voor de weidevogels enorm laat toenemen. Daar waar het 

samenwerken met grote loonwerkers steeds meer tot uniformering van het maaien leidt en grootschalig 

maaibeheer, leidt de samenwerking met het collectief  tot een veel kleinschaliger beheer met veel meer 

variatie in maaidatum. 

Meer aandacht voor het beheer op de ‘makkelijke’ natuurdoeltypen (12.02, 13.01 en 12.05) 

Een aanvullend voordeel van de samenwerking is dat voor het beheer van de ‘makkelijke’ 

natuurdoeltypen (12.02, 13.01 en 12.05) niet voor de hoogst biedende, vaak niet intrinsiek gemotiveerde 

agrariër wordt gekozen om het uitvoerende beheer op zich te nemen, maar voor agrariërs met een 

natuurhart. Doordat de percelen zelf geen agrarische winst vertegenwoordigen, is de hoogst biedende 

agrariër vaak eerder geïnteresseerd in de waarde van de percelen voor mestplaatsing en de nieuw in te 

stellen grondgebondenheidseisen voor de veehouderij in plaats van de te behalen natuurdoelen (zie  

hfdst. Benutten). Doordat het collectief zich committeert om het beheer van zowel de ‘makkelijke’ als de 

‘moeilijke’ natuur op zich te nemen, wordt veel meer samengewerkt met boeren die natuurbeheer een 

serieus onderdeel willen laten zijn van hun bedrijfsvoering. Hierdoor wordt er ook op deze gronden veel 

meer maatwerk geleverd wat ten goede komt van zowel de floristische ontwikkeling als de rol van deze 

percelen in de ondersteuning van de weidevogeldoelstellingen. 

Meer regionale kringlopen: minder transport 

Een volgend voordeel van de samenwerking is ook dat er veel meer lokaal georganiseerd wordt (thuis in 

de streek) wat veel transport van machines (landelijke opererende loonwerkers) en organische materiaal 

voorkomt en daarmee de uitstoot van CO2 vermindert. In plaats van de afvoer van een groot deel van het 

materiaal naar composteerders, wordt het materiaal lokaal gebruikt als voer, strooisel of compost. De 

vaste mest en compost die hier weer uit voortkomt, kan dienen als onderhoud van het organisch stof 

gehalte en dus CO2 vastlegging in de bodem op zowel de betrokken agrarische bedrijven zelf als de meer 

productieve natuurgronden in het gebied (12.02, 12.05 en 13.01). Met deze organische stof wordt niet 

alleen het organisch stofgehalte in de bodem onderhouden ter voorkoming van uitspoeling van 

nutriënten, maar wordt ook het bodemleven gestimuleerd, wat weer voedsel is voor de fouragerende 

weidevogels. Naast de gunstige effecten op de CO2-kringloop lost dit dus tevens het groeiende probleem 

op van afnemende beschikbaarheid van vaste stalmest als essentieel onderdeel van de productievere 

natuurdoeltypes. 

Uitstralend effect: meer extensieve en natuurinclusieve landbouw in het omliggende agrarische gebied 

Een laatste effect van het samenwerken met een boerencollectief is dat dit een positief, uitstralend effect 

heeft op de vergroening en extensivering van het omliggende agrarische gebied omgeving. Deze 

vergroening en extensivering wordt op twee manieren bereikt. Ten eerste doordat deze vorm van 

samenwerken met name die boeren aantrekt die intrinsiek geïnteresseerd zijn om natuurbeheer een 

onderdeel te laten zijn van hun bedrijfsvoering. Dit zijn voornamelijk meer extensief werkende bedrijven 

met een lagere veebezetting, dus een lagere N-vervluchtiging en een verlagend effect op de N-depositie 

vanuit de omgeving. Daarnaast zullen deze bedrijven veel meer geneigd zijn om hun opgedane ervaring in 

de natuurgebieden ook toe te passen op het eigen bedrijf. Het groen inrichten van overhoekjes of het 

nastreven van meer divers, oud grasland zal ervoor zorgen dat het omliggende agrarische gebied veel 
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meer groen dooradert wordt dan zonder deze samenwerking. Door bewust te kiezen voor dit soort 

natuurinclusieve bedrijven helpt Staatsbosbeheer actief mee om de intensivering en ontgroening van het 

agrarische gebied tegen te gaan. 

d. De toekomstplannen 

Hoewel de samenwerking al veel goede dingen tot stand heeft gebracht zijn er voor de nabije toekomst 

ook nog volop plannen om de resultaten op het gebied van beschermen nog verder te verbeteren. Een 

aantal van deze punten zijn reeds benoemd: 

 Maatwerk per perceel gericht op het verder terugdringen van de pitrusdominantie op de natte 

schraallanden en vochtige hooilanden en het terugdringen van witboldominantie op 

weidevogelgraslanden en flora- en faunrijke graslanden (is al grotendeels ingezet dankzij de 

samenwerking). 

 Herintroductie van diverse flora met behulp van enten met natuurhooi uit florarijke percelen in 

de buurt. 

 Doorgaande fosfaatverschraling van percelen flora- en faunarijk grasland met een te hoge 

fosfaatlast om uitspoeling naar meer kwetsbare natuurdoeltypen in het lager gelegen gebied te 

voorkomen (ook al grotendeels ingezet dankzij de samenwerking). 

 Concretisering en/of zichtbaar maken van vergroening op eigen bedrijf van de betrokken 

agrariërs als onderdeel van deelname aan het collectief.  
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3. Beleven: de betrokkenheid in de regio 

a. De opgave: samenwerken met partners in de streek  

Tussen 2009 en 2011 is het landinrichtingsplan De Hilver uitgevoerd. Hieraan zijn vele jaren van overleg 

en besluitvorming vooraf gegaan tussen landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten  en 

provincie. Een van de uitkomsten is dat zo’n 750 ha. agrarische gronden is toebedeeld aan 

natuurorganisaties waarvan 250 ha. aan Staatsbosbeheer en omgezet is naar natuurgrond. Tijdens het 

traject van landinrichting zijn tegenstellingen tussen natuur en landbouw verscherpt en is het onderling 

vertrouwen onder druk komen staan. Alles wat er in het gebied gebeurd, wordt met een vergrootglas 

bekeken. Provincie en zelfs het rijk keken gespannen mee. Vanuit de Green Deal Pilot De Hilver ligt er een 

opgave in het smeden van een goedlopend samenwerkingsverband tussen agrariërs/boerencollectief, 

Staatsbosbeheer-natuurbeheerders, vogelwerkgroepen en andere partners in de streek. Het is een 

opmaat om  gezamenlijk een win-win situatie te realiseren.  

Het boerencollectief is in 2012 ontstaan en bestaat uit vijf biologische melkvee- en vleesveehouders en 

vier gangbare melkveehouders. Het is voor de negen veehouders de start van een nieuw 

samenwerkingsverband. Gezien de verschillende productiewijzen, gangbaar en biologisch vraagt dit enige 

gewenning om te komen tot een eensluidende en gezamenlijke aanpak van het beheer.  

b. De resultaten 

In het 250 ha.  grote natuurgebied komen zeven heel verschillende natuurdoeltypen voor, van relatief 

makkelijk (12.02 kruiden- en faunarijk grasland) naar moeilijke te beheren natuurgronden (10.02 vochtige 

schraallanden).  Ieder van de 7 natuurdoeltypen vraagt om een specifiek beheer. Daar over heen speelt de 

doelstelling ten aanzien van het verbeteren van aantallen en soorten weide- en akkervogels in 2 

deelgebieden. In D’n Opslag gaat het over akker- en weidevogels en in De Gement betreft het vooral 

weidevogels.  

Vanaf de start in 2012 zijn boerencollectief en Staatsbosbeheer -natuurbeheerders bij elkaar gekomen om 

afspraken te maken over de uitvoering van het praktisch beheer van natuurgronden, het delen van kennis 

en ervaring bij het beheren en over de  wijze van samenwerken. Aan het einde van ieder jaar zijn 

resultaten besproken en nieuwe werk- en beheerafspraken gemaakt.  

Samenwerken in het veld 

De samenwerking tussen beheerders van Staatsbosbeheer, boerencollectief en vogelaars heeft zich in de 

afgelopen 4 jaar gunstig ontwikkeld. De broodnodige afstemming en communicatie voorafgaande aan het 

vaststellen van de eerste maaidatum, is behoorlijk cruciaal. Factoren als: aan- of afwezigheid van 

broedende en fouragerende weidevogels of jonge vogels, zaadzetting in graslandvegetatie, berijdbaarheid 

van de graslanden, al of niet gunstige weersverwachtingen, bepalen in hoge mate of en wanneer er door 

de boeren gemaaid mag gaan worden. Dat vraagt haast om dagelijks contact tussen vogelaars, 

Staatsbosbeheer en boeren. Die afstemming is de afgelopen twee jaar steeds beter gaan lopen. Vanuit 

het boerencollectief is in 2014 Peter van Doormaal als gebiedscoördinator het aanspreekpunt voor 

collega-gebruikers, Staatsbosbeheer en vogelaars gaan fungeren. Peter van Doormaal is gedurende het 

groeiseizoen bijna dagelijks in het gebied te vinden. Middels een flora- en fauna check vindt beoordeling 

van de graslanden plaats door Staatsbosbeheer in overleg met de vogelwerkgroep en wordt een keuze 

voor wel of (nog) niet maaien gemaakt. Meteen communiceert Peter van Doormaal hierover naar collega-

agrariërs en kunnen goedgekeurde percelen gemaaid worden. Deze gang van zaken draagt bij een soepele 

en efficiënte werkwijze. In 2015 is die afstemming nog verbeterd doordat Staatsbosbeheer een 
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medewerker monitoring voor het gebied heeft vrijgemaakt, die veel praktische en acute vragen heeft 

kunnen oplossen.  

Samenwerken door kennis te delen tijdens veld- en studiebijeenkomsten 

Gedurende de projectperiode zijn ieder jaar voor en tijdens het groeiseizoen flora en fauna-

veldbijeenkomsten gehouden. Met Staatsbosbeheer-natuurbeheerders, boerencollectief en 

vogelwerkgroep bezoekt men in de maanden mei en juni  het gebied om zich op de hoogte te stellen van 

aan- of afwezigheid van broedvogels, broedaantallen, broedomstandigheden (voedsel, bescherming, 

rust), graslandontwikkeling en andere zaken. Soortgelijke veldbijeenkomsten zijn gehouden om meer te 

weten te komen over de vegetatieontwikkeling van botanisch interessante graslanden in het gebied in 

combinatie met het bepalen van de meest geschikte beheeraanpak c.q. maaidatum. Grote winst van deze 

bijeenkomsten is dat boeren veel leren over het belang van natuurwaarden, het voorkomen van de vele 

verschillende soorten (broedende) vogels, grasland- en akkerkruiden. En anderzijds dat natuurbeheerders 

leren over een praktische aanpak om op het juiste moment een zo hoog mogelijk kwalitatief grasproduct 

te verkrijgen. 

Gedurende de wintermaanden van 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn er studiebijeenkomsten gehouden. 

Deze bijeenkomsten gelden als een verdiepingsslag  voor de opgedane beheerervaringen en resultaten. 

Vanuit verschillende invalshoeken zoals ecologie, biodiversiteit, vegetatieontwikkeling flora en fauna, , 

bemesting, mozaïekbeheer is gesproken over het optimaliseren van het ecologische beheer van het 

gebied.  

Tevens zijn de monitoringsuitkomsten van weide- en akkervogels en die van grasland- en akkerkruiden 

besproken. Daaruit zijn verbeteringen en maatregelen voortgekomen die leiden tot aanpassingen in het 

praktische beheer van graslanden en akkers. 

Samenwerken aan beheerplan 

Vanuit de Green Deal is afgesproken om voor het financieel beheer te werk te gaan met een open kosten- 

en batenoverzicht van zowel Staatsbosbeheer als boerencollectief en tevens met ‘open 

begrotingssystematiek’.  Ieder jaar zijn de resultaten van het beheer opgemaakt in een totaal kosten- en 

batenoverzicht en een financieel resultatenoverzicht per agrariër en per natuurdoeltype. Dit heeft veel 

nuttige informatie opgeleverd voor het nemen van nieuwe beheermaatregelen. Tevens leverde het de 

bouwstenen op voor het  opstellen van de jaarbegroting en de onderliggende keuzes over praktisch 

beheer.  

In de najaar- en winterperiode komen Staatsbosbeheer en boerencollectief meerdere keren bijeen. Nico 

van den Broek, als voorzitter en Peter van Doormaal als gebiedscoördinator zijn de vertegenwoordigers 

vanuit het boerencollectief. Vanuit Staatsbosbeheer zijn dit het verantwoordelijke districtshoofd en de 

regiodirecteur. Het beheerplan en de bijbehorende financiële kosten- en batenbegroting worden ieder 

jaar voorafgaande aan het nieuwe beheerseizoen goedgekeurd door Staatsbosbeheer.   

Een van de belangrijke resultaten van dit overleg is geweest dat een efficiëntieslag is gemaakt in het 

maaibeheer. Door zoveel mogelijk te werken met een trekker met ballonbanden van een van de 

deelnemers uit het boerencollectief, kan sterk bezuinigd worden in de kosten voor het maaien door een 

rupsmaaier.  

Onderlinge samenwerking binnen het boerencollectief 

Vanaf de start in 2012 ziet het boerencollectief  zich geplaatst voor veel uitdagingen: een gemengde 

groep van biologische en gangbare veehouders, beperkte financiële ruimte, wennen aan eisen vanuit 

natuurbeheer, geringe kennis over en praktische ervaring met natuurbeheer in het gebied, verschillen in 

intensiviteit van de bedrijfsvoering, verschillen in intrinsieke motivatie voor natuurbeheer bij individuele 

boeren. De onderlinge kennismaking en samenwerking vergt van alle deelnemers aan het collectief een 
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hoge tijdinvestering en motivatie. Voor wat betreft de interne organisatie is het boerencollectief volop in 

ontwikkeling: interne coördinatie en controle moeten nog groeien. Vanuit het collectief is er een dagelijks 

bestuur bestaande uit 2 personen: Nico van de Broek, voorzitter en Peter van Doormaal, 

gebiedscoördinator. Zij zijn de contact- en aanspreekpersonen voor Staatsbosbeheer en andere partners. 

Dit dagelijks bestuur bespreekt ieder jaar met Staatsbosbeheer de resultaten van natuur- en financieel 

beheer, stelt beheerplan en begroting op en legt deze zaken voor aan de leden. 

Naast de veld- en studiebijeenkomsten komt het boerencollectief gemiddeld zo’n vijf keer per jaar bij 

elkaar.  

Tijdens de winter van 2012-2013 is gesproken over voortgang en  resultaten van natuurbeheer, financiële 

resultaten en de open boekhoudsystematiek. Toen is het idee ontstaan voor het opzetten van  drie 

werkgroepen:  

 Werkgroep Samenwerking; houdt zich bezig met versterken interne organisatie, contacten met 

streekbewoners en streekpartijen.   

 Werkgroep Beheer; houdt zich bezig met jaarlijkse evaluatie van het beheer in het gebied, 

opstellen jaarlijks beheerplan, organisatie onderhoud sloten, rasters e.d.,  

 Werkgroep Economie en Financiën; houdt zich bezig met opstellen van het jaarlijks financiële 

resultaat van het beheer, opstellen jaarlijkse begroting, en financiële zaken vereniging 

Iedere werkgroep bestaat uit 3 veehouders; een van de drie veehouders is trekker van de werkgroep. De 

3 werkgroepen zijn in 2013 en 2014 een aantal keren bij elkaar gekomen. Ieder van de drie werkgroepen 

bespreekt de voor haar specifieke vraagstukken, onderwerpen. De uitkomsten worden vervolgens 

voorgelegd aan de totale groep en in voorkomende gevallen uitgevoerd. In 2015 zijn de werkgroepen niet 

bijeen geweest, maar zijn vraagstukken rondom beheer en financiën in het collectief besproken. In 2016 is 

de draad door alle werkgroepen opnieuw opgepakt en heeft men zich beziggehouden met onderwerpen 

zoals toekomstige samenwerking Reuselhoeve, compostdepots, financiële structuur van vereniging. 

Ontmoeten van streekbewoners 

De Brabantse Milieu Federatie, als een van de Green Deal partners en maatschappelijke organisatie heeft 

namens Staatsbosbeheer en het boerencollectief op 13 juni 2015 een streekontmoeting georganiseerd.  

Bewoners uit Moergestel, Haghorst, Hilvarenbeek en Tilburg, leden ZLTO en andere gebiedspartijen 

waren uitgenodigd voor een rondleiding door het natuurgebied en een ontmoeting met de uitvoerders en 

direct betrokkenen bij het project. De deelnemers is verteld over de totstandkoming van de bijzondere 

samenwerking tussen Staatsbosbeheer, boerencollectief, vogelwerkgroep en andere gebiedspartijen uit 

de streek. Tijdens de rondwandeling door het gebied heeft men de omvorming van agrarisch gebied naar 

uniek natuur- en weidevogelgebied  gezien. Tevens heeft ieder van de samenwerkingspartners vanuit een 

eigen én een gezamenlijk perspectief de meerwaarde van het gezamenlijke  beheer uit de doeken gedaan. 

Er waren zo’n 50 belangstellenden voor deze streekontmoeting. Na afloop was er veel waardering voor dit 

initiatief en van meerdere deelnemers klonk de vraag voor een vervolg. 

Samenwerken met streekpartners    

Het boerencollectief is benaderd door de ondernemer van de Reuselhoeve. De Reuselhoeve is een  

plattelandsonderneming in ontwikkeling met vele outdoor activiteiten; men heeft tevens een erkenning 

als een van de Brabantse Natuurpoorten.  Samenwerking met Reuselhoeve en boerencollectief zou in de 

toekomst betrekking kunnen hebben op het geven van voorlichting en informatie over het natuurgebied 

aan gasten en bezoekers van Reuselhoeve via onder meer een flyer, en een herhaling van de 

streekontmoetingsdag zoals in 2015 door boerencollectief en Staatsbosbeheer is gehouden.  In ruil 

hiervoor zou (een deel van) de inkomsten vanuit de parkeergelegenheid ten goede komen aan het beheer 

van recreatieve voorzieningen die passen in het natuurgebied. 
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De Vogelwerkgroep heeft in 2015 in overleg met het Waterschap De Dommel een vogeluitkijktoren 

kunnen realiseren aan het kanaal. De toren beidt het hele jaar rond, maar vooral in het voorjaar, een 

uniek uitzicht op terugkerende en broedende weidevogels als grutto en kievit in het gebied D’n Opslag. 

Meerwaarde op natuurproducten 

Het beheer van de natuurgronden in het pilotgebied De Hilver levert verschillende kwaliteiten maaisels 

op. Maaisels die de kwaliteit van hooi of gekuild gras hebben en geschikt zijn voor voedering aan rundvee 

en geiten, maaisel die geschikt zijn als strooisel in (pot)stal en maaisels die uitsluitend gecomposteerd 

kunnen worden. Staatsbosbeheer en boerencollectief vinden het beide belangrijk dat vanuit een visie van 

gesloten stoffen- en CO2 kringloop de “restproducten” uit het natuurgebied binnen het gebied blijven en 

via vaste stalmest en compost opnieuw in de gebiedskringloop worden teruggebracht. Waterschap De 

Dommel die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de overs van het Reuseldal sluit zich bij deze 

aanpak aan.  

Strooiselmateriaal gemengd met organische mest komt in de vorm van vaste stalmest komt weer terug op 

de graslandpercelen. De ter plekke gecomposteerde maaisels worden teruggebracht op graslanden én 

natuurakkers.  

Smaak van de streek   

Het beheer van graslanden en natuurakkers in De Hilver levert de veehouders binnen het collectief een 

aantal ‘eindproducten’ op zoals vlees van runderen en varkens en geitenmelk. Binnen het boerencollectief 

hebben een drietal biologische veehouders het initiatief genomen voor de afzet aan consumenten in 

Tilburg en omgeving van natuurlijk geproduceerd biologisch vlees en zuivel.  

Er wordt gewerkt aan vermarkting van deze streekproducten, o.a. in Tilburg. Met enkele andere 

biologische bedrijven in en rondom Tilburg  worden ideeën en initiatieven verder uitgewerkt. Een 

interessante optie is die met biologische tuinderij Ut Rooi Bietje van Stichting Maatschappelijke Opvang 

(SMO) Traverse in Tilburg. Aan de rand van Tilburg heeft men een goedlopende tuinderij met winkel. 

Producten van de biologische veehouders uit De Hilver zijn een welkome uitbreiding op het voornamelijk 

verse groenteassortiment. SMO Traverse gaat in 2016 om op de huidige locatie nieuwbouw te plegen. 

Daarnaast beschikt men aan de oostkant van Tilburg in het landschapspark Moerenburg over 3 ha. grond. 

Voor deze locatie heeft men plannen op stapel staan voor een geheel nieuwe biologische tuinderij met 

winkel en educatieruimte.  

Met Ut Rooi Bietje en SMO Traverse praat men over het inpassen van een aanvullend vlees- en zuivel-

assortiment in de bestaande winkel, presentatie en uitstraling van de producten en de nodige 

promotieactiviteiten. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling om kopende stad- en streekbewoners “het 

verhaal achter het product” te vertellen en te communiceren over het betreffende vlees- en zuivelproduct 

in het schap, herkomst uit het natuurgebied De Hilver en de producenten uit de streek. Kernwoorden 

zullen zijn: smakelijke producten uit de streek, natuurlijk geproduceerd, het beheren van het 

natuurgebied door natuurboeren, biologische producenten. 

Via de verkoop van de streekproducten leggen de natuurboeren ook een link met de bewoners in en 

rondom het natuurgebied van De Hilver. De streekontmoetingsdag in 2015 heeft mensen van Tilburg, 

Oisterwijk en Hilvarenbeek naar het gebied gelokt. Die zullen naar verwachting geïnteresseerd zijn in de 

op natuurlijke wijze geproduceerde zuivel en vlees. 

c. De voordelen van de samenwerking    

Samen krachten bundelen 

In 2012 is door Staatsbosbeheer en boeren gekozen voor een gezamenlijk beheer van het 250 ha. grote 

natuurgebied De Hilver. Dit was een trendbreuk met de eerdere werkwijze van Staatsbosbeheer waarbij 
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men beheer- c.q. pachtovereenkomsten maakte met individuele agrariërs.  De nieuwe werkwijze heeft tot 

meerdere voordelen geleid. De belangrijkste staan hieronder opgesomd: 

 Er is één loket / aanspreekpunt vanuit het boerencollectief voor Staatsbosbeheer, 

vogelwerkgroep en voor andere gebiedspartners. Het boerencollectief heeft uit haar midden een 

‘dagelijks bestuur’ bestaande uit 2 personen gevormd. Zij zijn het directe aanspreekpunt.  

 De afstemming in het veld verloopt via een vast aanspreekpunt vanuit het boerencollectief: Peter 

van Doormaal, gebiedscoördinator. Hij stemt de praktische beheerwerkzaamheden direct af in 

het veld met Staatsbosbeheer-medewerkers en vogelaars. Dit levert een duidelijke 

efficiëntieverbetering op.  

 Staatsbosbeheer verwacht dat zij tot de helft minder arbeidsuren door eigen medewerkers hoeft 

te besteden vanwege de inzet van de gebiedscoördinator 

 Vanuit het boerencollectief zijn er investeringen gedaan voor de aanschaf van aangepaste 

machines, gereedschap en trekker (ballonbanden) om aan de wensen te voldoen van het natte 

maaiwerk 

 De deelnemende boeren zijn de oren en ogen in het gebied. Men is thuis in de streek en men 

onderneemt actie bij onregelmatigheden, bijvoorbeeld bij het dumpen van afval.  

 Het boerencollectief voert gezamenlijk klussen uit in het kader van het beheer, o.a. verwijderen 

houtopslag, hek- en sluitwerk herstellen, rasters onderhouden 

 De beheerswerkzaamheden worden uitgevoerd door deelnemers van het boerencollectief dus 

door agrariërs uit de streek en niet door landelijk werkende loonwerkers. 

 Extensivering van agrarische bedrijven gelegen naast of in de buurt van het natuurgebied. 

 Samen met Staatsbosbeheer zorgt het boerencollectief voor een lage CO2 uitstoot door de 

stoffenkringloop uit het gebied zo kort mogelijk te houden. 

Partners delen kennis  

Staatsbosbeheer, vogelwerkgroep en boerencollectief hebben ieder een schat aan kennis en ervaring in 

huis op hun eigen werkterrein. Staatsbosbeheer weet veel over natuurlijke gebiedsprocessen en ecologie, 

Vogelwerkgroep monitort al vele jaren weide- en akkervogels in het gebied, boeren als voormalige 

grondeigenaren hebben veel agrarische kennis en ervaring op perceelsniveau.  Het is de kunst om die 

beschikbare know-how in te zetten en te benutten waarmee het de ecologische ontwikkeling van het 

gebied ten goede komt.  

Het houden van veldbijeenkomsten gedurende het groeiseizoen is een zeer effectief manier om 

beschikbare kennis en ervaring te delen van negen veehouders, Staatsbosbeheer-ecologen en 

veldmedewerkers en vogelaars. Juist vanuit verschillende  disciplines die aanwezig zijn over o.a. 

graslandvegetaties, weide- en akkervogels, bodemprocessen, ecologie, techniek, graslandbeheer, levert 

dit een duidelijke toegevoegde waarde op voor iedere deelnemer. 

Gedurende de wintermaanden vindt een verdere inhoudelijke verdiepingsslag plaats met alle 

betrokkenen. Aan de hand van monitoringsresultaten van weide- en akkervogels, graslandvegetaties, en 

die van opbrengsten van de verschillende kwaliteiten maaisels: hooi, grasstrooisels, en compostmaaisels 

bespreekt men leer- en verbeterpunten voor het nieuwe beheerseizoen. 

Streekpartners 

Het project heeft aangetoond dat samenwerken loont. De eerste twee jaren heeft die samenwerking 

vooral betrekking gehad om de direct belanghebbenden, agrariërs, Staatsbosbeheer en vogelwerkgroep. 

De Streekontmoetingsdag heeft laten zien dat streek- en stadbewoners belangstelling hebben voor dit 

unieke natuurgebied. Er liggen hier aanknopingsmogelijkheden om de band met streek- en 

stadsbewoners aan te halen. Dat kan door het houden van natuur- en wandelexcursies want daar heeft 
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men belangstelling voor. Het kan ook door deze geïnteresseerden  nauwer bij het gebeid te betrekken 

door bepaalde onderhoudswerkzaamheden in het gebied uit te laten voeren tijdens bijvoorbeeld de 

landelijke natuurwerkdag. 

 

Met de ondernemer van de Reuselhoeve liggen samenwerkingsmogelijkheden in het verschiet die elkaar 

versterken. Enerzijds maken bezoekers van de Reuselhoeve kennis met een uniek natuurgebied en 

anderzijds onderhouden de deelnemende  agrariërs wandelpaden. 

 

Er zijn gesprekken gaande met biologische tuinderij Ut Rooi Bietje aan de rand van Tilburg voor de 

verkoop en promotie van natuurproducten (vlees en zuivel) uit het natuurgebied van De Hilver in hun 

tuinderswinkel. Op deze locatie kan het bijzondere verhaal van de natuurboeren en natuurgebied en de 

samenwerking met Staatsbosbeheer en vogelaars in woord en beeld verteld worden 

d. Toekomstplannen   

Vanuit de onderlinge samenwerking binnen de Vereniging i.o. als wel met Staatsbosbeheer, 

vogelwerkgroep liggen nog wat zaken die voor de korte en middenlange termijn opgepakt gaan worden. 

De belangrijkste punten op een rij: 

 Het omvormen  van het huidige boerencollectief naar Vereniging Natuurboeren De Hilver. In 

statuten zijn alle formele zaken geregeld en in het huishoudelijk regelement de verdere  

onderlinge afspraken. 

 De vereniging gaat een meerjarige samenwerkingsovereenkomst aan met Staatsbosbeheer om de 

lopende afspraken over beheer van het natuurgebied en de financiële kaders te bevestigen en te 

bestendigen.  Hierin is onder meer opgenomen dat de voorzitter van de vereniging het 

aanspreekpunt is voor Staatsbosbeheer en dat er een gebiedscoördinator is vanuit de vereniging. 

 Samenwerkingsmogelijkheden met streekpartijen, o.a. de Reuselhoeve, biologische tuinderij Ut 

Rooi Bietje worden verder uitgewerkt en uitgevoerd.  

 De vereniging neemt steeds meer onderhoudswerkzaamheden in het gebied voor haar rekening. 

 Met de samenwerkende partners Staatsbosbeheer, Vogelwerkgroep, Reuselhoeve wordt 

minstens een keer per jaar een streekontmoeting georganiseerd voor bewoners uit de streek. 

Hierdoor kan de betrokkenheid van streekbewoners bij het natuurgebied toenemen. Dit zou er 

toe kunnen leiden dat streekbewoners zich actief in willen zetten, bijvoorbeeld bij monitoring of 

onderhoud.   
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4. Benutten: verwaarding van producten uit het natuurgebied in de omgeving 

a. De opgave: kwaliteit behouden bij beperkte budgetten 

Net als bij de eerdere onderdelen was de opgave voor dit onderdeel van de samenwerking heel erg groot. 

Net op het moment dat de samenwerking werd gestart, werd Staatsbosbeheer geconfronteerd met een 

enorme bezuinigingsopgave vanuit Het Rijk. Daarbij moest ook nog eens de overstap worden gemaakt 

naar een voor Staatsbosbeheer nog grotendeels onbekende systematiek van SNL-vergoedingen. Bij de 

overgang van Staatsbosbeheer naar het nieuwe subsidiestelsel ziet SBB zich echter genoodzaakt nog 25% 

af te romen voor overhead van de reeds met 25% gekorte normbedragen voor uitvoerend beheer die 

door de provincie worden uitbetaald. In feite moet daarom met slechts 56% van binnen SNL vastgestelde 

normbedragen worden gewerkt. Daar kwam nog bij dat van de 248 ha, 50 ha nog niet was doorgeleverd 

door BBL. Op deze 50 ha kon daarom geen SNL vergoeding worden aangevraagd. In 2014 en 2015 heeft 

SBB dit tekort uit eigen middelen deels bijgepast, maar desondanks zorgde dit voor een extra opgave om 

de kosten zo laag mogelijk te houden. Een laatste complicatie was dat op delen van de gronden (33 ha 

moeras en 7 ha droge heide) veel hogere kosten moesten worden gemaakt omdat het natuurdoeltype dat 

werd voorgestaan niet bleek te kloppen (Staatsbosbeheer, 2015). Zowel het moeras als de heide moest 

daarom meer als nat schraalland worden beheerd. In beide gevallen is de vergoeding voor het opgegeven 

natuurdoeltype veel lager dan de werkelijke kosten die op deze gronden worden gemaakt. Kortom: de 

opgave voor de samenwerking was erg groot om ondanks het sterk beperkende budget toch kwalitatief 

goed beheer te leveren. 

b. De resultaten 

Wanneer we de financiële resultaten van de eerste vier jaar van de samenwerking bekijken, is te zien dat 

het in bijna alle jaren gelukt is (ver) binnen het beschikbare budget te blijven wanneer gerekend wordt 

met 56% van de beschikbare SNL-gelden. Alleen in 2015 is een overschrijding van het budget te zien, maar 

deze wordt met name veroorzaakt door uitgesteld beheer in het moeras. Dit herstelbeheer in het moeras 

is met name noodzakelijk geweest omdat er een verkeerde inschatting is gemaakt van het natuurdoeltype 

dat hier gerealiseerd moest worden. Doordat het onmogelijk lijkt om voldoende water in het gebied te 

houden is er eerder sprake van nat schraalland dan moeras wat veel hogere kosten met zich meebrengt 

dan moerasbeheer. Gezien over de vier jaren van samenwerking is echter k€27,5 goedkoper gewerkt dan 

het reeds beperkte beschikbare budget. De grootste besparing is daarbij in het eerste jaar van 

samenwerking gemaakt. Dit is geen verrassing daar de niet afgegraven percelen (mn 12.02, 13.01 en 

Tabel 1 Totale saldo beheer per natuurdoeltypen in De Hilver in de jaren 2012-2015   

 
2012 2013 2014 2015  

Moeras (5.01) €                    -     €     -2.451,28   €     -2.664,52   €   -13.499,36   

Droge heide (7.01) €                    -     €        -654,00   €     -1.908,94   €     -1.176,58   

Nat schraalland (10.01)  €    -8.835,58   €     -9.180,00   €   -10.168,06   €     -9.133,77   

Vochtig hooiland (10.02) €  -26.576,65   €   -18.656,97   €   -29.902,18   €   -34.862,82   

Flora- en faunarijk grasland (12.02)  €    -4.626,00   €     -5.225,31   €     -9.115,97   €     -9.222,38   

Weidevogelgrasland (13.01)  €     4.714,96   €     -7.599,62   €   -11.550,77   €     -7.591,72   

Flora- en faunarijke akker (12.05)  €    -3.293,00   €     -8.155,70   €     -7.623,00   €     -7.829,40   

Netto kosten direct beheer  € -38.616,27   € -51.922,88   € -72.933,44   € -83.316,04   

Overige kosten beheer  €    -3.560,00   €   -3.204,00   €     -5.063,74   €     -1.947,50   

Overleg en coördinatie  €    -3.235,00   €   -25.800,00   €   -11.910,00   €   -19.015,00   

Netto kosten beheer totaal  € -45.411,27   €   -80.926,88   €   -89.907,18   €-104.278,54   

Inkomsten SNL (x 0,75 x 0,75)  € 73.476,80   € 88.286,52   € 90.963,01   € 95.199,02   

Saldo totaal € 28.065,53   € 7.359,64   € 1.055,83   € -9.079,52  €27.401,49 
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12.05) nog kon teren op een recent regulier landbouwverleden waardoor opbrengsten nog relatief hoog 

waren. Ondanks de stijgende kosten is het toch grotendeels gelukt om ook in de vervolgjaren binnen het 

beschikbare budget te blijven. Na het noodzakelijke herstelbeheer in het moeras in 2015 is de 

verwachting dat in de vervolgjaren binnen het beschikbare budget kan worden gewerkt terwijl er wel op 

alle natuurdoeltypen hoog kwalitatief beheer kan worden geleverd met veel maatwerk en 

mozaïekbeheer.  

c. De voordelen van de samenwerking 

De voordelen van de samenwerking is op meerdere vlakken terug te vinden. 

Regionale verwaarding van het maaisel 

De inzet van het boeren collectief is om ook de maaisels die van de ‘moeilijke’ natuurdoeltypen afkomstig 

ten eerste zo veel mogelijk in het eigen gebied te houden en ten tweede zo hoogwaardig mogelijke 

bestemming te geven. Wanneer deze gronden via landelijke aanbesteding integraal gemaaid worden zal 

het overgrote deel van het maaisel als compost moeten worden afgevoerd. De kosten voor deze afvoer 

lagen een aantal jaren geleden rond de €30-35/ton vers. Hoewel deze kosten op dit moment een stuk 

lager liggen (€15-20/ton vers) betekent dit echter nog vaak een behoorlijke kostenpost (€140-160/ha). 

Vanuit de boeren wordt er in eerste instantie naar gestreefd hier geen compost van te maken, maar het 

maaisel te hooien om dit vervolgens als strooisel in potstallen of (bij een goede botanische samenstelling) 

als structuuraanvulling in het rantsoen van koeien of geiten te verwerken. Maar zelfs in uiterste nood, 

wanneer compostering nog de enige mogelijkheid is, wordt het materiaal lokaal vercomposteerd zodat 

het weer als bemesting van weidvogelgraslanden of flora- en faunarijke akkers kan worden ingezet. In de 

afgelopen jaren is lokale compostering gerealiseerd tegen een prijs van €10-15/ton vers maaisel wat reeds 

een besparing oplevert van minimaal €5/ton maaisel. Bijkomend voordeel is dat er zonder verdere kosten 

compost in het gebied beschikbaar komt wat anders van buiten af weer moet worden aangekocht. Door 

maatwerk kan met name op de wat drogere delen, bij gunstig weer ook nog worden gehooid. Hierdoor 

krijgt het maaisel nog een betere verwaarding in het gebied omdat deze als vervanging van graanstro in 

potstallen kan worden ingezet. De winst van lokale verwaarding kan daarbij oplopen tot €400/ha. 

 

Tabel 2  Winst van lokale verwaarding maaisel 
 

 
€/ton vers €/ha 

Afvoeren composteerder  €   -17,50   € -157,50  

Lokaal composteren  €   -12,50   € -112,50  

Strooisel slecht  €       1,67   €     15,00  

Strooisel goed  €       6,67   €     60,00  

Structuurvoer  €     26,67   €  240,00  

 

Kostenbesparing door maatwerk per perceel 

Naast de betere verwaarding van het maaisel kunnen gemotiveerde boeren in nauwe samenwerking en 

afstemming met Staatsbosbeheer tot veel meer maatwerk komen in het gebied. Bij landelijk aanbestede 

opdrachten richting loonwerkers is maatwerk vaak moeilijk te organiseren, of tegen hoge meerkosten. De 

loonwerker komt op een tijd die past binnen zijn maaischema, ongeacht het weer, en worden grote delen 

in één keer afgemaaid. In de samenwerking zoals die in De Hilver tot stand is gekomen wordt veel meer 

per perceel bekeken of de inzet van een rupsmaaier noodzakelijk is en of bij het uitkiezen van goede 

maaiomstandigheden niet met veel goedkoper materieel gereden kan worden. De besparing van de inzet 



19 

 

van goedkoper materieel (trekker met ballonbanden) kan een additionele €300 kosten besparen op de 

reeds aangegeven kostenbesparing van de lokale verwaarding van het maaisel in de regio. 

 

Tabel 3  Kostenbesparing door maatwerk per hectare aan de hand van behaalde saldi in De Hilver in 2015 
 

  

Ballonbanden 
strooisel 

Ballonbanden 
lokaal compost 

Rupstrekker 
lokaal compost 

Rupstrekker 
afvoer compost

1 

Kosten terugkerend € -333,01 € -391,83 € -655,35 € -655,35 

Kosten compostering €            - € -112,50 € -112,50 € -157,50 

Opbrengsten maaisel €     71,85 €            - €            - €            - 

  
€ -261,16 € -504,33 € -767,85 € -812,85 

1
 In de Hilver is al het maaisel lokaal verwerkt. De saldoberekening aan de hand afvoer compost is een berekening die bij 

reguliere uitbesteding aan een loonwerker gehanteerd wordt. 
 

De mate van winst die gehaald kan worden door het geleverde maatwerk verschilt per seizoen. In een 

droog jaar als 2013 konden veel percelen met een ballontrekker worden gemaaid en het maaisel als 

strooisel worden binnengehaald. Het gemiddelde saldo voor de 10.02 gronden was toen € -257,34. Ten 

opzichte van een loonwerker werkend met een rupstrekker gaf dit een besparing van ruim € 550,-/ha. 

Maar zelfs in een nat jaar als 2014 was het gemiddelde saldo op de 10.02 gronden in De Hilver slechts € -

410,74/ha wat nog steeds een besparing geeft van € 400/ha. Daar het gebied ruim 70 ha vochtig hooiland 

(10.02) telt, levert dit al snel behoorlijke besparingen op de totale begroting van het gebied. 

GLB-bijdrage 

Een aanvullend voordeel van de samenwerking is dat een veel groter deel van de percelen aangemeld 

konden worden voor GLB-vergoeding. Bij de aanpassing van het vergoedingenstelsel vanuit de Europese 

Unie is het onmogelijk geworden voor natuurbeheersorganisaties om in aanmerking te komen voor GLB-

vergoeding. Niet alleen de makkelijke natuurdoeltypen (12.02, 13.01 en 12.05), maar ook veel moeilijke 

natuurdoeltypen (10.01, 10.02 en 7.01) zijn daarbij premiewaardig. Nu veel van deze percelen ook op 

naam staan van boeren kan op deze gronden (98 ha in totaal) ook GLB-vergoeding worden aangevraagd. 

Na de overgangsjaren 2014-2019 zullen deze gronden een waarde van ongeveer € 360/ha 

vertegenwoordigen. 

Nauwelijks mestplaatsingsruimte 

Het enige financiële nadeel van de samenwerking ligt in het feit dat bijna alle veehouders die meewerken 

vrij extensief zijn. De gronden vertegenwoordigen voor dit soort bedrijven daarom weinig tot geen 

waarde als mestplaatsing, of voor de komende grondgebondenheidseis in de veehouderij. De €100-150 

pacht die normaal gesproken voor de ‘makkelijke’ natuur wordt gevraagd aan boeren kan daarom door 

deze boeren niet worden opgebracht. Dit blijkt ook uit de berekende saldi voor deze natuurdoeltypen 

zoals die de afgelopen vier jaar zijn bijgehouden. 

 

Tabel 4  Netto saldi beheer voor de ‘makkelijke’ natuurdoeltypen in de Hilver (2012-2015) 
 

 
12.02 13.01 12.05 

2012 € -120,47 €     90,67 € -265,56 

2013 €   -84,69 € -177,56 € -608,63 

2014 € -140,46 € -269,88 € -712,43 

2015 € -129,16 € -177,38 € -683,79 
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De financiële winst die daarom door meer maatwerk en de regionale verwaarding van het maaisel wordt 

behaald op de ‘moeilijke’ natuurdoeltypen, wordt grotendeels verloren op de ‘makkelijke’ 

natuurdoeltypen. De grote winst zit echter in de aandacht en betrokkenheid van de boeren bij het 

beheer. De ‘makkelijke’ natuurdoeltypen worden niet gefinancierd uit een intensivering van het 

omringende agrarische gebied. Per saldo betekent dit een grotere bijdrage aan de vergroening zowel 

binnen als buiten de EHS. 

d. De toekomstplannen 

De komende jaren zal voortgebouwd worden op de ervaringen van samenwerking zoals deze in de laatste 

vier jaar is opgedaan. Daar de samenwerking de eerste financieel uitdagende jaren goed heeft doorstaan, 

geeft alle hoop voor de komende jaren daar de omstandigheden alleen maar gunstiger ?? worden. Door 

het volledig doorleveren van de laatste gronden vanuit BBL, de natuurdoeltype-wijziging van met name 

een groot deel van het moeras en de opbouw van de GLB gelden tot hun volledige eindbedrag in 2019 zal 

het beschikbare budget voor uitvoerend beheer alleen maar gunstig beïnvloeden. Daar komt nog bij dat 

de inspanningen ten aanzien van overgangs- en herstelbeheer ook een gunstig effect zal hebben op de 

kwaliteit van het maaisel dat de komende jaren van de verschillende natuurdoeltypen af zal komen. In 

plaats van pitrus en witbol zal er veel meer smakelijk en kruidenrijk maaisel uit het gebied komen. Dit 

vergroot enorm de verwaarding van dit maaisel in de lopende bedrijfsvoeringen.  
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