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Bestuur 
Het bestuur is na de zomerstop afgestapt van gescheiden DB en AB-vergaderingen. We 
proberen een jaar maandelijks met het voltallig bestuur te vergaderen. 
Het bestuur heeft een iets andere samenstelling gekregen. Marc van Heerwaarden die 
deel uitmaakte van het bestuur namens de LTO, doet dat sinds de laatste 
ledenvergadering op persoonlijke titel. Zijn termijn bij de LTO zat erop, maar hij heeft 
aangegeven te willen doorgaan bij De Lieuw en de leden hebben hem herkozen. 
De vertegenwoordiging van de LTO wordt door een nieuw bestuurslid gedaan: Mariet 
Roeper is in dezelfde ALV door de leden gekozen. 
 
Medewerkers 
2018 is jammer genoeg ook het jaar waarin Marcel Drenth zich ziek heeft moeten melden 
voor een waarschijnlijk wat langere periode. Zijn taken zijn het afgelopen jaar 
waargenomen door bestuursleden Arjen Boerhorst en Marian Merkelbach, medewerkers 
Ineke Hin en Siebold van Breukelen en oud-bestuurslid Kees Bakker. 
 
Certificering van De Lieuw 
We hebben ons kwaliteitshandboek uitgebreid met onze werkwijze binnen het gebied van 
de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op basis hiervan is ook de 
interne en externe audit uitgevoerd. 
We hebben ook de certificering voor de aanvraag binnen SNL gedaan. Dit om ervoor te 
zorgen dat we het pakket kolkenbeheer binnen NNN-gebied kunnen blijven doen. 
 
Weidevogelbeheer 
In 2018 waren er 94 leden die deelnamen aan het ANLB.  
Er is 3.386 ha agrarisch land met een beheerpakket voor agrarisch natuurbeheer. Een 
groot oppervlak van 2.635 ha zit in het legselbeheer, ongeveer gelijk verdeeld over 
bouwland en grasland. Op bijna 400 ha grasland ligt een beheerpakket met late 
maaidatum. Er is 75 ha vogelakker en 10 ha akkerranden. Verder zijn er op kleine 
oppervlaktes diverse andere pakketten zoals natuurvriendelijke oevers en botanische 
weideranden.  
Op de percelen met legselbeheer zijn 777 nesten gevonden en beschermd. De dichtheid 
aan nesten is hier ongeveer 28 nesten per 100 ha. Op percelen met extra 
beheermaatregelen zoals maaidatumbeheer en uitgestelde bewerking van bouwland is de 
dichtheid aan broedparen veel hoger, ongeveer 100 nesten per 100 ha. 
De kievitstand was in 2018 zeer laag, mogelijk veroorzaakt door het koude voorjaar. 
 
In het voorjaar is er een cursus “meten broedsucces” gegeven door Landschap Noord-
Holland. Die enthousiast is gevolgd door zo’n 20 boeren en vrijwilligers. 
 
Leefomstandigheden weidevogels 
In het kader van Duurzaam Door, kortweg DuDo, een initiatief van Nationaal Park Duinen 
van Texel, zijn er 3 pilots gestart om de leefomstandigheden voor de weidevogel te 
optimaliseren en te monitoren wat die maatregelen opleveren. Dat vond plaats op 
Dorpszicht, Texel Zuid (nabij Den Hoorn) en op de Hoge Berg. Samen met de boeren is er 
gekeken welke maatregelen nodig en werkbaar zijn. Dat heeft geleid tot een groter 
enthousiasme bij de boeren en vergroting van kennis bij de betrokkenen. We hopen dit in 
2019 te kunnen voortzetten om een reëel beeld te krijgen van de opbrengsten. 
 
 



Gouden Lieuw 
De Gouden Lieuw 2018 is gegaan naar de Vereniging van Hoge Berg Boeren. Voor de 
extra inspanningen en het enthousiasme van de boeren op de Hoge Berg voor het 
verbeteren van de leefomgeving van de scholekster. Voorzitter Jacob Jan Zijm heeft de 
Gouden Lieuw in ontvangst genomen. 
 
Vogelwerkgroep 
Siebold heeft het afgelopen jaar de coördinatie van vrijwilligers van de Vogelwerkgroep op 
zich genomen vanwege de ziekte en het overlijden van Giel Witte. Ook de 
startbijeenkomst 2019 wordt door hem gedaan, er wordt gezocht naar iemand die deze 
taken op zich wil nemen. 
 
Tuinwallen en kolken 
In 2018 is de beheervergoeding voor tuinwallen en kolken voor het laatst gefinancierd uit 
de ROL/RAL-regeling van de provincie met cofinanciering van gemeente Texel. Er zijn 
116.496 meter tuinwal en 246 kolken in beheer. Vanaf 2019 komt er een nieuwe 
beheerregeling voor tuinwallen, gefinancieerd door provincie en gemeente. Het beheer 
van de kolken wordt ondergebracht in de ANLB en SNL. 
 
In het kader van het Waddenfondsproject om 15 km tuinwal te herstellen op Texel en 
Wieringen, is weer een aantal kilometer tuinwal hersteld. Dit project moet eind 2019 
afgerond zijn. Met deze financiering uit het Waddenfonds is ook een demo-tuinwal 
ontwikkeld voor educatieve doeleinden. 
 
Schapenboeten 
De Lieuw doet de controle voor de gemeente voor de onderhoudsregeling voor klein 
onderhoud aan schapenboeten. Daarvoor zijn 30 schapenboeten gecontroleerd. 
 
Dorpszicht 
De Lieuw heeft een projectplan geschreven voor inrichting van Dorpzicht (het gedeelte dat 
Kees Bakker heeft gekocht). De inrichting is gericht op het verbeteren van het gebied voor 
weidevogels. De projectbegeleiding en financiering wordt uitgevoerd door De Lieuw. Het 
project is dit jaar gestart en zal maart 2019 afgerond zijn. 
 
Wandelpaden 
Onze wandelpaden door het boerenland blijken blijven geliefd door Texelaar en toerist. 
Omdat het korte ommetjes zijn vanuit de dorpen, een andere kijk geven op het landschap 
en informatie over landbouw, landschap, natuur en cultuurhistorie. Het onderhoud aan de 
paden vergt continu aandacht. 
 
PR 
Onze PR kreeg een positieve zet door de uitreiking van de waarderingsprijs “knoop in je 
zakdoek” uitgereikt door de TBO’s van Noord-Holland aan de vier collectieven van Noord-
Holland als blijk van waardering voor onze inspanningen en aanmoediging om daar mee 
door te gaan. 
Om onze doelen meer bekendheid te geven hebben we een stand bemand tijdens 
Oosterend Present, heeft Siebold een voordracht over weidevogelbeheer gehouden bij de 
Rotary en is er voorlichting over akkerranden gegeven bij de jaarlijkse bijeenkomst van de 
AJT. 
We hebben een demo-tuinwal laten maken waarmee op een speelse interactieve manier 
informatie over tuinwallen gegeven wordt en we hebben een bijdrage geleverd aan de 



extra uitgave van het magazine Leve het landschap. Voor het transport van de demo-
tuinwal en de stand heeft De Lieuw een aanhangwagen aangeschaft. 
 
Provinciaal en gemeentelijk beleid 
Een aantal beleidsnota’s op basis waarvan De Lieuw haar uitvoerend werk verricht zijn dit 
jaar geactualiseerd. Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 van de provincie Noord-Holland 
gaf ons aanleiding om samen met de gemeente Texel, ANV Hollands Noorden, de TOP en 
LTO Texel een zienswijze in te brengen. We hebben daarin onze zorgen geuit over de 
vervanging van de ROL/RAL-regeling ten behoeve van het behoud van tuinwallen en 
kolken. 
Ook dit jaar is er weer veel overleg gepleegd met name over het besluit van de provincie 
Noord-Holland om vanaf 2021 geen ANLB binnen NNN-gebieden meer beschikbaar te 
stellen en het aflopen van de ROL/RAL-regeling in 2019. Verder is er veel aandacht 
geweest voor de NNN-realisatie en dan met name het vervoer en de bestemming van de 
overtollige grond uit WaalenBurg. 
De gemeenteraad van Texel heeft in 2018 haar Beleidsnotitie natuur en landschap Texel 
vastgesteld. Van de acht speerpunten die de raad heeft vastgesteld staat het behoud van 
de weidevogel op de eerste plaats. De 10.000 EURO die daarvoor extra beschikbaar is 
gesteld hebben we ingezet in de drie pilots. 
 
Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
Europees is een aanzet gegeven voor het nieuwe GLB. Het lijkt erop dat de lidstaten een 
grotere zelfstandigheid krijgen voor wat betreft de invulling. De algemene trend is wel dat 
de generieke uitkeringen steeds meer onder druk komen te staan. Er zal iets geleverd 
moeten worden voor de ontvangsten. Hoe dat er precies uit gaat zien is nogal onduidelijk 
maar dat er gestreefd wordt naar vergroening is duidelijk. De aandacht gaat volop naar 
natuurinclusieve landbouw, kringloop etc.  
De kans dat de collectieven hier een grotere rol in gaan spelen is aanwezig. Het staat 
hoog op de agenda’s van alle partijen die zich bezighouden met het landelijk gebied. 
 
Overleg en afstemming 
Overleg voeren we met de provincie Noord-Holland, BoerenNatuur onze landelijke 
overkoepeling, de collectieven van Noord-Holland, LTO Noord-Holland, LTO Texel, 
gemeente Texel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, HHNK, Noord-Hollands 
Landschap, Landbouwportaal, Natuur en Milieufederatie, Natuur en landschapsvereniging 
De Hoge Berg, Stichting Hoge Berg, TOP, Nationaal Park Duinen van Texel, Agrarische 
Jongeren Texel, Ons Belang Den Hoorn en maakten we deel uit van de stuurgroep NNN. 
 
Kortom 
Een afwisselend jaar, waar we ons als bestuur en medewerkers met plezier voor ingezet 
hebben. 


