De Ploegdriever
NIEUWSBRIEF VAN VERENIGING LANDSCHAPSBEHEER DE PLOEGDRIEVER EN
STICHTING LANDSCHAP OOIJPOLDER-GROESBEEK

foto: Hans Jacobs

Geert Kroes:

Coördineren van achter de koeien
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Natuurlijk is het in deze tijd geen vreemd gezicht als een boer van achter de
koeien met zijn mobiel belt. Maar dat iemand in de stal tussen de dieren ook
kantoor houdt, is anders. Geert Kroes uit Persingen doet het. Sinds kort is hij
ook coördinator-uitvoering bij De Ploegdriever en stuurt hij projecten aan in
het werkgebied van de Ploegdriever in de Ooijpolder en Groesbeek.
“Ik ben er het type niet voor om de hele dag op een kantoor te zitten. Dat is helemaal niets voor mij. Met moderne communicatiemiddelen is dat ook niet
nodig. De stal is mijn kantoor en als ik iets op moet zoeken ga ik naar binnen
waar de computer staat.” Geert Kroes kent dan ook geen kantooruren. “Met dit
systeem ben je de hele week beschikbaar.”
Aanspreekpunt
Arno van der Kruis blij de algemeen
coördinator, Geert Kroes werkt naast
hem als coördinator-uitvoerder. “Arno
maakt de plannen, doet de acquisitie
en regelt de subsidies bij de provincie,
de gemeente etc. De uitvoering komt
bij mij: de materialen die nodig zijn, de
mensen inzetten en aansturen. Zij
kunnen het werk veel beter dan ik. Ik
begeleid het werk en uiteindelijk sluit
ik het af, doe de oplevering en schrijf
een rapport. Bij externe hulp hou ik de
urenstaat bij en controleer ik de rekeningen die bij ons binnenkomen.”

Natuurkavels in Groesbeek
en de Ooijpolder
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Complex
Een nieuwe taak met een boer aan het
stuur. Dat werkt beter en verkleint de
afstand tussen de boeren. Een onskent-ons-sfeer die van belang is bij de
vele mogelijkheden die er met subsidies zijn. Want ook daar is Geert Kroes
het loket voor: de subsidies voor natuur en landschap. “De boeren kennen
ze wel, maar het is zeer complex en die
complexiteit is vaak de grote drempel.”
Geert Kroes is ervoor om die drempel
weg te halen. “De nieuwe regeling is
eenvoudiger. Het is niet meer resultaat
gericht, maar het gaat er nu om dat het
goed uitgevoerd wordt.”“
> Vervolg op bladzijde 2
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Frans Nillesen van de AID:

We snappen de druk op de boeren
Door Hans Jacobs

Natuurlijk voelen ze het zelf als ze het erf op komen. De mannen van de AID. De boeren zien ze liever gaan dan komen.
Niet dat ze iets tegen controles hebben: controle is goed, maar liever bij de buurman, zo wordt er veel gedacht. En: als
ze iets zoeken, dan vinden ze altijd wat. Frans Nillesen hoef je niets te vertellen. Hij werkt 32 jaar bij de AID. Tien jaar
als controleur, vijf jaar als rechercheur en de laatste jaren als leidinggevende op allerlei niveaus. Op 23 maart is hij de
gastspreker op de jaarvergadering van De Ploegdriever. Hij komt praten over de regelingen voor het agrarisch natuurbeheer, over het doel van die regelingen en de rol van de AID. Ook de werkwijze van de AID komt aan de orde en
wat de boer kan verwachten als de AID de regeling komt controleren.
Begrip
In het hol van de leeuw dus. Hij lacht.
Ook bij de AID waait al enige tijd een
nieuwe wind die kort gezegd neerkomt op: zacht waar het kan, hard

waar het moet. “Binnen marges zullen
wij begripvol op treden. Natuurlijk is
er ook bij ons de laatste jaren veel
meer begrip gekomen voor de situatie.
En natuurlijk heb je ook tussen de

Voorzitter Toon de Jong:
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Word nu lid van De Ploegdriever
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De Ploegdriever bestaat 10 jaar. En
daar zijn we trots op.
Immers, de vereniging slaagt erin bijzondere landschapselementen te behouden en op de juiste manier te
beheren. Tegelijkertijd kunnen agrariërs tegen marktconforme vergoedingen dijken maaien, hagen
herstellen en natuurgebiedjes inrichten om die vervolgens jarenlang te
beheren.
De Ploegdriever helpt daarnaast
grondeigenaren bij het aanvragen
van provinciale subsidies voor agrarisch natuurbeheer.
De Gemeenten Groesbeek, Ubbergen
en Millingen maken steeds meer gebruik van de kennis die wij in huis
hebben. De Ploegdriever ontwerpt
voor hen projectplannen en voert ze

controleurs verschillen Dat is menselijk. Wij proberen onze mensen bewust te maken van de situatie. We
streven zo veel mogelijk naar gelijke
behandeling van de gecontroleerden.”

uit. En ook het Waterschap besteedt
het beheer van steeds meer dijken uit
aan onze vereniging.
Particuliere bewoners van het buitengebied weten steeds beter de Ploegdriever te vinden voor bijvoorbeeld
de aanplant van bijzondere erfafscheidingen.
Kortom, het is mede aan de Ploegdriever te danken dat de agrarische
en landschappelijke belangen in ons
buitengebied steeds beter op elkaar
worden afgestemd.
Vertrouwen
Maar we zijn er nog niet. Het vertrouwen van agrariërs in De Ploegdriever kan best nog wel wat
versterkt worden. En onze activiteiten en diensten mogen best nog wat
meer bekendheid krijgen bij boeren,
burgers en organisaties.
We moeten bovendien ons uiterste
best doen om effectief te blijven samenwerken met het steeds groter
wordend aantal organisaties dat zich
over ons buitengebied ontfermt.
Tenslotte kan ook ons ledenbestand
best nog wat uitbreiding gebruiken.
Ik nodig dan ook alle belangstellenden, die nog geen lid zijn van De
Ploegdriever, om zich als lid van onze
vereniging in te schrijven. Iedereen is
welkom op onze jaarvergadering.
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Geert Kroes: “Iedereen kan bij
ons terecht”
In principe kan iedereen bij ons terecht om heggen te laten snoeien, wilgen te knotten etc. Ook particulieren.
Maar het moeten wel landschappelijke
elementen zijn. Wij doen geen tuintjes,
we zijn geen hoveniers.” Van achter
zijn koeien coördineert Geert Kroes
zijn nieuwe taak als coördinator-uitvoering bij De Ploegdriever. Hij ziet de
toekomst voor zijn organisatie wel zitten. “De volumes groeien, we hebben
grote projecten. Het voordeel is: wij
zijn snel en ik als boer ken iedereen. Ik
weet waar de kennis en de kunde zit.
Zo kunnen we heel direct werken.” En
de voordelen van de nieuwe regeling
zijn groot: “De regels zijn soepeler en
de vergoedingen zijn hoger.”
Win-win
Geert ziet als één van zijn belangrijkste
taken om juist die collega-boeren over
de streep te trekken, de drempels te
verlagen. “Je moet al die regelingen
van oude PSAN en vernieuwde SNL
bij de boeren uitleggen. Projecten
voorbereiden, zorgen dat er voor iedereen een win-win-situatie ontstaat.”
En zelf hee hij er zin in. ”Ik hou van
regelen en organiseren. Ik ben niet zo’n
beleidsmens. Heel veel boeren komen
bijna niet van hun erf af. En als ik buiten de deur iets kan betekenen, raak je
breder georiënteerd. Je leert ervan en
dat is een pré. Zo weet je veel beter wat
er lee en wat er speelt.”
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Druk
De burger gaat zich steeds meer bemoeien met het buitenleven. Frans
Nillesen: “Tijdens het broedseizoen
komen er veel meldingen binnen van
verstoring van het broeden. In de wintertijd weer van verwaarlozing. De betrokkenheid bij het buitengebied
neemt toe en ze zien al gauw iets als
een ‘mistoestand’. Logisch dat de boeren zich daardoor bekeken voelen.
Daar komt bij de druk van de regelgeving: de mestwetgeving, dierenwelzijn.
Tel daarbij op de regels van EG voor de
agrarische sector. Dus de druk op de
boeren komt van twee kanten: van de
burgers en van de wetgeving/overheid.
Wij snappen die druk en houden daar
rekening mee door de controles die wij
uit moeten voeren te combineren tot
één bezoek. Wie het goed doet, vallen
we zo min mogelijk “lastig” en concentreren ons op bedrijven waar controle
nodig is. Dit kan overigens ook een
controle van een subsidieaanvraag zijn.”

Cross compliance
In de SAN-regeling keek de controleur
van de AID ook naar andere dingen:
dieren zonder oormerk, welzijn en
voorraad gewasbeschermingsmiddelen
etc. Met de PSAN, nu de provincie
meer invloed op de pakketten hee, is
de controle anders. Maar dan is er altijd nog de cross compliance, de richtlijnen van Brussel die verbonden zijn
aan het verkrijgen van subsidie, waar
18 richtlijnen, van nitraat tot vogelbeheer, aan ten grondslag liggen.
Er wordt gewerkt aan een protocol dat
de controle van de nieuwe regelingen
voor natuur- en landschapsbeheer vastlegt en iedereen weet waar men aan toe
is. “Als wij de subsidieregelingen controleren zijn het technische controles,
de lengte van de snoeihaag, het tellen
van de knotbomen, opmeten percelen,
bij wie is iets in het beheer. Maar cross
compliance is Europees bepaald en tenminste 1 procent van de subsidieaanvragen worden gecontroleerd.”

Normaal
Goede bedrijven hebben niets te vrezen, verdachte bedrijven des te meer.
“Het verschil met de oude regels is dat
wij er in principe van uitgaan dat bedrijven het goed doen. Als ik bij een
snoeihaag zie, dat de mest verkeerd is
uitgereden, dan zeg ik daar wat van.
Waar herstel als oplossing mogelijk is,
bieden we ruimte tot herstel. Vroeger
werd er opgetreden, nu proberen we
bij goede bedrijven het samen op te
lossen. Voor eisen gesteld aan subsidieregelingen hebben we normaal gesproken ook weinig ruimte. Wij
rapporteren onze bevindingen aan
Dienst Regelingen en die nemen een
beslissing over een eventuele korting
en de hoogte daarvan. We gaan normaal met elkaar om. Wij hebben begrip voor de druk die er op de boeren
zit, maar het is geen vrijbrief.”

Jaarvergadering 23 maart 2010 om 20.00 uur
De jaarvergadering van de Ploegdriever wordt 23 maart om 20.00 uur gehouden in café de Rosmolen hartje Leuth.
Na de opening door voorzitter Toon de Jong staan op de agenda ondermeer wat huishoudelijke zaken, het verslag
van coördinator Arno van der Kruis om na de rondvraag en een pauze de gastspreker Frans Nelissen van de AID (zie
interview hierboven) aan het woord te laten. Hij zal ondermeer praten over de regelingen voor agrarisch natuurbeheer, de rol van de AID in deze, de werkwijze van de AID en wat de deelnemer aan de regelingen bij controle door
de AID kan verwachten.
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Kom eens kijken!
Sinds 2006 beheert de Stichting Landschap OoijpolderGroesbeek een aantal natuurkavels in Groesbeek en de
Ooijpolder. We hebben ze hieronder voor u op een rijtje
gezet. Bij ieder element wordt kort beschreven welke inrichtingsmaatregelen tot nu toe zijn uitgevoerd, niet alleen
door ons maar ook door derden zoals de landinrichting en
Staatsbosbeheer (eigenaar EVZ Nederrijk-Brandenberg). Al
onze natuurkavels zijn vrij toegankelijk. Wij nodigen u
daarom graag uit om dit voorjaar zelf eens te gaan kijken
hoe de natuurontwikkeling ervoor staat.

Stichting Landschap

Ooijpolder-Groesbeek

ter/hekwerk en informatiepaneeltje geplaatst
Beoogd vegetatietype: natte heide

‘T SLUMKE
Grootte: 2 ha
Eigendom sinds: 2006
Uitgevoerde inrichtingsmaatregelen: poel gegraven, struweel langs
randen aangeplant, voedselrijke bovenlaag verwijderd en
maaisel uit Bruuk uitgestrooid (2007), ooievaarsnest geplaatst,
raster/hekwerk en informatiepaneeltje geplaatst
Beoogd vegetatietype: natte schraalgraslandvegetaties

HULSCHBROEK
KAALBROEK

Grootte: 0,35 ha
Eigendom sinds: 2006
Uitgevoerde inrichtingsmaatregelen: voedselrijke bovenlaag verwijderd (2004), poel gegraven, struweel langs randen aangeplant, heideplaggen uitgelegd (2005), raster/hekwerk en
informatiepaneeltje geplaatst
Beoogd vegetatietype: droge/natte heide

Grootte: 1,4 ha
Eigendom sinds: 2006
Uitgevoerde inrichtingsmaatregelen: middengreppel gegraven,
struweel langs randen aangeplant, voedselrijke bovenlaag verwijderd en maaisel uit Bruuk uitgestrooid (2007), waterberging
langs watergang aangelegd, raster/hekwerk en informatiepaneeltje geplaatst
Beoogd vegetatietype: natte schraalgraslandvegetaties

SPOORGAT
Grootte: 1 ha
Eigendom sinds: 2006
Uitgevoerde inrichtingsmaatregelen: poel gegraven, struweel langs
randen aangeplant, voedselrijke bovenlaag verwijderd (2007),
enkele heideplaggen van Hulschbroek uitgelegd (2008), ras-

BRABANDER
Grootte: 0,5 ha
Eigendom sinds: 2009
Uitgevoerde inrichtingsmaatregelen: poel gegraven, rondom poel
voedselrijke bovenlaag verwijderd en maaisel uit Groenlanden/Ooijse Bandijk uitgestrooid (2009), struweel langs randen
aangeplant, wandel/ruiterpad aangelegd, picknicktafel geplaatst
Beoogd vegetatietype: divers vanwege gevarieerde bodemomstandigheden

Brabander

EVZ NEDERRIJK-BRANDENBERG
Grootte: 8 ha
Eigenaar: Staatsbosbeheer
Pacht sinds: 2007
Uitgevoerde inrichtingsmaatregelen: faunapassages aangelegd,
poelen gegraven, struweelvakken aangeplant, op perceeltje
‘Steenbroekse Hei’ voedselrijke bovenlaag verwijderd (2007),
(vee)raster/hekwerk geplaatst
Beoogd vegetatietype: bloemrijk grasland en natte heidevegetatie (op Steenbroekse hei), struikenvegetaties met enkele opgaande bomen
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Nel van den Bergh

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: ploegdriever@vianatura.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 Zeger Stappershoef, tel: 024-6631885 (secretaris)
Informatie over natuurterreinen in eigendom en beheer (SLog) Nel van den Bergh, tel: 024-3974221, email: info@ooijpolder-groesbeek.nl
www.ploegdriever.nl – www.ooijpolder-groesbeek.nl
redactie: Hans Jacobs - Pandora Ooij b.v. | vormgeving en opmaak: Studio Nuijten | druk en afwerking: Thieme GrafiMedia Groep
voorjaar 2010 © De Ploegdriever en Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek
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