
           Jaarverslag Stichting De Dotterbloem 2017

In het jaar 2017 werken wij als gecertificeerd lid in het Natuur Collectief Groningen

Wilgepad
Sinds de aankoop en herinrichting van het terrein aan het Wilgepad (ca. 3 ha) in 2010 is de 
natuurontwikkeling goed op gang gekomen. In 2013 heeft het IVN Leek tellingen verricht van de 
wilde planten op het terrein. In 2015 werden de percelen van het Wilgepad opnieuw 
geïnventariseerd. De inventarisaties toonde aan dat in het gebied een gewenste moerasbiotoop 
tot ontwikkeling is gekomen. Enkele daarin opvallende planten zijn: dotterbloem, ratelaar, 
koekoeksbloem, gevlekte orchidee, waterkruiskruid en haarmos. Knelpunt is het jaarlijks éénmaal
maaien en afvoeren van het gewas. Als gevolg hiervan komt er er een elzen opslag welke 
moeilijk te verwijderen is als deze een bepaalde grootte heeft bereikt. 
Tevens is in 2016 een broedvogel inventarisatie in de houtsingels gehouden. Er zijn geen echte 
broedvogelpopulaties aangetroffen. 
In 2017 hebben wij met een bosmaaier de elzenbestand trachten kort te houden. Ook hebben wij 
er schapen op laten lopen om op deze manier proberen de elzenstand bij te houden.
Bij een veldbezoek bleek dat de Ridders een gevoelige knauw hebben gekregen. Wij vonden er 
bepaalde insecten in die het blad aantasten.

Pasop en Tolberter petten
De percelen aan de Pasop-Matsloot (ca. 7 ha) en in de Tolberter Petten (ca. 15 ha) worden 
beiden beheerd met de bedoeling de weidevogelpopulatie instant te houden en te ontwikkelen. 
 De percelen in de Tolberter-Petten zijn eigendom van Staatsbosbeheer, worden door hen 
verpacht aan Stichting Dotterbloem. In het Natuurplan van de provincie hebben de percelen 
Tolberter Petten de aanduiding vochtig schraalland gekregen. Dit betekent dat de schraalland 
doelstelling gecombineerd dient te worden met het beheer voor weidevogels. Beide percelen 
ontwikkelen zich in de richting van kruidenrijk grasland. Wel is verruiging (Pitrus) op de percelen 
van de Petten aan de orde.
Om de percelen in de Petten beter begaanbaar te maken voor de pachter is de water 
huishouding aangepast middels een uitlaat op de zuidkant van de percelen te plaatsen.
De aantallen weidevogels die tot broeden komen op de percelen zijn beperkt. Om de percelen 
Pasop-Matsloot aantrekkelijker te maken voor vestiging van weidevogels word gekeken naar de 
mogelijkheden om een plas-dras situatie te creëren . 

Hooge-mieden en Bombay
De percelen op de Hooge-mieden en Bombay (ca. 7 ha) hebben grotendeels de doelstelling 
kruidenrijk- en faunarijke grasland. Langs enkele sloten zijn de percelen ingericht met 12 tot 15 
meter brede randen voor vochtig schraalland. Gelijk aan het Wilgepad is hier ook een gewenste 
vegetatie tot ontwikkeling gekomen. 
In 2016 is in de Hoge Mieden een broedvogelinventarisatie in de houtsingels gehouden. Hier zijn 
geen broedvogelpopulaties aangetroffen. Wel waren meerdere vogels aanwezig.
Od dee schraalland gedeelte werd de omstandigheden om het land te bewerken ten nat er is 
besloten de oude greppels uit te frezen om een betere oppervlakte afwatering te bewerkstellen.
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Op de Lutje Gast
Op 30 juni 2015 kon de overdrachtsakte worden getekend van 10 percelen land gelegen Op de 
Lutje Gast, met een totaal van ca. 16 ha. Twee percelen zullen worden benut voor kruiden- en 
faunarijke akkers de overige percelen vallen onder het beheertype kruiden- en faunarijke 
grasland. 
Hiernaast worden bijna alle percelen omgeven door elzensingels (ca. 3200 m) en zijn er vier 
poelen. De inrichtingsbeschikking (RVO) was reeds in december 2014 afgegeven. Enige 
inrichtingswerkzaamheden in de vorm van (achterstallig) elzensingelbeheer kon daarom reeds in 
de winter van 2015-2016 plaatsvinden. Het singelbeheer en tevens extra slootonderhoud is 
voortgezet in de winter van 2015-2016. 
Met de dorpsvereniging en Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt waar en hoe (aangelijnd of 
niet) honden mogen lopen. Ook in 2016 jaar is door vrijwillegers (De Bende van de Baak) het 
onderhoud van de paden op het terrein gedaan. Er werd in 2015 een (kort) promotiefilmpje 
gemaakt voor de Bende van de Baak. Dit laatste om nieuwe vrijwilligers te verwerven ter 
versterking van de Bende van de Baak. Deze film is begin 2016 getoond op de ledenvergadering 
van de dorpsvereniging en is vervolgens online gezet.
In 2016 is voor dit terrein een broedvogelinventarisatie voor de Houtsingels gehouden.
Hier zijn meerdere broedvogels waargenomen.
Ten behoeve van de duidelijkheid waar wel of geen honden aanwezig mogen zijn is besloten 
aanwijzingsborden te plaatsen.
Tevens is een kruidenrijke rand ingezaaid met het gezamenlijke bestuur.

Leeksterveld
Ook in 2017 is het beheer van het Leeksterveld (ca. 11 ha), dat wil zeggen de nog niet bebouwde
bedrijfsterreinen, uitgevoerd door de heer J. van Miltenburg. Vanaf 2013 heeft de Stichting de 
Dotterbloem het beheer van braakliggende percelen van het industrieterrein Leeksterveld op zich
genomen. Met de gemeente zijn vanaf 2013 afspraken gemaakt over het beheer van de 
onbebouwde kavels op het bedrijfsterrein. In 2014 zijn vier bedrijven op het Leeksterveld ‘Vriend 
van De Dotterbloem’ geworden (variabele donatie tot ca. 100 euro). Het beheer-contract wordt 
telkens met een jaar verlengd zolang er geen gegadigden zijn voor de bouwterreinen.

Inventarisatie van broedvogelpopulaties in houtsingels gehouden
Voor een aantal percelen hout- en elzensingels is een broedvogelinventarisatie in 2016 
uitgevoerd door de heer L. Stockmann. Dit betreft de percelen op de Lutjegast , het Wilgepad en 
de Hoge Mieden. De rapportage hiervan kan worden aangevraagd en digitaal verkregen bij 
a.baken@planet.nl
Aan de hand van de rapportage kan gesteld worden dat er gelet moet worden op voldoende 
omvang van de singels, een voldoende ontwikkelde struiklaag. Tevens is variatie voor wat betreft
soorten wenselijk is, in het bijzonder bes dragende struiken.

Externe contacten en promotie
Het bestuur tracht het publiek te informeren over het belang van het werk van De Dotterbloem. 
Waar mogelijk wordt er via de media aandacht besteed aan activiteiten van de stichting, Zoals 
bijvoorbeeld het inzaaien van de randen van het akkerbouwland met bloemenzaad. Niet alleen 
voor de dagelijkse gang van zaken maar ook met het oog op nieuwe initiatieven voert het 
stichtingsbestuur overleg met andere partijen..
In het kader van het 10 jarig bestaan van de Stichting de Dotterbloem zijn in de zomer van 2017  
de pachters uitgenodigd voor een excursie in het gebied om daarna samen met hen onder het 
genot van een hapje en een drankje even van gedachten uit te wisselen.
 In het afgelopen jaar bracht het bestuur twee maal een bezoek aan de pachters. Zij ontvingen 
een formulier waarin zij hun beheer activiteiten kunnen bijhouden. Het doel hiervan is inzicht te 
krijgen in effecten van maatregelen.
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Tevens hebben wij ons aangesloten bij Part-Ner ten behoeve van de certificering van het 
Collectief particulier natuurbeheer. 
Deze zomer hebben wij een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met de besturen van van 
Boer & Natuur ZWK en de Eendracht en hebben afscheid genomen van ons bestuurslid Arien 
Baken
De ANV.s Boer&Natuur ZWK en de Eendracht zijn in het collectief Groningen West opgegaan. 
Dit betekent dat de kantoorfunctie op het lorentzpark 18a te leek is opgeheven en is het 
postadres nu gevestigd bij de secretaris van de stichting ‘t Kret 2a te Tolbert 

Organisatie en financiën. 
Bij het concrete beheer van de percelen waren in 2017 10 pachters betrokken. De uitgaven van 
de Stichting bedroegen ca. € 36243,- en de inkomsten waren ca.  € 32589,- .De inrichtingskosten
zijn hoger geworden dan begroot en er waren enkele eenmalige beheerskosten welke hoger 
uitvielen dan begroot.  
Tevens is een extra aflossing van de groenfinanciering gedaan. 

Stichting Doterbloem  begroting en financiele resultaten 2017

 begr ink 2017  begr uitg 2017  werk ink 2017  werk uitg 2017 
Beheer  €            50,00  €         6.000,00  €           300,00  €        10.038,29 
Onderhoud singels
bouwland de baak  €                      -  
inrichting uitv. de baak  €                      -   €          4.521,02 
monitoring  €            800,00 
belast ruilverk.  €            558,37  €              558,37 
belast. Waterschap  €            150,00  €              125,25 
groenfonds  €         7.153,68  €        15.170,22 
pacht  €    11.000,00  €         2.500,00  €     12.642,51  €          1.250,00 
rvo beheer  €      9.038,74  €        9.038,74 
rvo inrichting de baak  €      7.500,00  €     10.207,87 
bestuurskosten  €         3.000,00  €          3.081,77 
sponsor bijdragen incl  €          300,00  €           400,00 
lutjegast
legaat annema
kantoor kosten huisv  €            500,00  €              696,15 
partner  €            400,00  €              423,20 
website  €            250,00  €                39,95 
schuur + bebording  €         6.000,00 
wa verzekering  €            100,00  €              122,81 
woz grootegast  €               34,00  €                84,00 
bankkosten  €            140,00  €              132,20 
onvoorzien

totaal  €    27.888,74 € 27.586,05  €     32.589,12 € 36.243,23
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 Het bestuur bestond in 2017 uit: 
Voorzitter Harmke van der Sluis 06-17151917
Secr. Penningm Fokke Dijkstra 06-12122166
Bestuurslid Jan van Miltenburg 0594-513351
Bestuurslid Gerk Vries
Bestuurslid Gert Datema
Bestuurslid Peter van Dam

Postadres: Stichting Dotterbloem Telefoon: 06-12122166
“t Kret 2a 9356TE Tolbert
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