
           Jaarverslag Stichting De Dotterbloem 2018

Organisatie . 
Bij het concrete beheer van de percelen waren in 2018 11 pachters betrokken. Het bestuur heeft 
3 veldbezoeken gedaan en heeft 5 regulier vergaderingen gehouden

Het bestuur bestond in 2018 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
“t Kret 2a 9356TE Tolbert
Telefoon: 06-12122166
e-mail f.dijkstra2a@gmail.com

Beheer:

Wilgepad:
Het jaar 2018 is een gunstig jaar voor het Wilgepad betreffende het onderhoud. De elzen opslag 
konden wij dit jaar goed in de hand houden doordat wij met de machines lang op het perceel 
konden komen vanwege de droogte. Ook hebben wij positieve ervaringen met de nieuwe pachter
die de percelen aan het Wilgepad beheert.

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 in stand 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, is een plas/dras 
greppel gemaakt om in het voorjaar de weidevogels van een beter fourageergebied te  voorzien. 

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. 
Vanwege het droge jaar hebben wij ook hier op de lage delen van de percelen het onderhoud 
goed kunnen uitvoeren. De pachters hebben meegeholpen het beheer op de lagere delen correct
uit te voeren.
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Op de Lutje Gast:
Naast het normale beheer is gebleken dat er enkele houtsingels aandacht vragen betreffende 
onderhoud en versterking.
Het akkerranden beheer valt qua botanische samenstelling tegen. Na een jaar zaaien met 
bloemrijke zaden, om bijvoorbeeld bijen aan te trekken, blijken een aantal kruiden niet goed aan 
te slaan. Deze worden overwoekerd door een paar pionier soorten waardoor het effect van een 
bloemenrijke rand te niet wordt gedaan.

We hebben hier een gesprek gehad samen met SBB en de Bende van de Baak over het 
onderhoud van de paden.
Tevens is op de Baak een gesprek gaande onze schuur te gebruiken als markeringspunt in het 
kader van het geboortehuis van Abel Tasman.
Intussen is het asbest dak verwijderd en wordt de sloop voorbereid.

Leeksterveld:
Ook in 2018 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.
Intussen gaat het goed met de economie en wordt het aantal te onderhouden ha’s steeds minder.

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.
Er zijn o.a. gesprekken geweest met:
 SBB 
 Prolander . 
 Bende van de Baak
 Dorpsbelangen Lutjegast

Verder volgen wij de ontwikkelingen van het waterbergingsgebied omdat dit vooral gebieden 
betreft waar wij in de toekomst mogelijkheden zien in beheer.
Het afgelopen jaar bracht het bestuur tweemaal een bezoek aan de pachters. De pachters  
ontvangen hierbij een logboek waarop zij hun werkzaamheden van afgelopen jaar kunnen 
aangeven. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen die zij 
nemen.
Wij hebben ook bijeenkomsten gevolgd van Partner, om te leren van het beheer wat elders wordt 
uitgevoerd.
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Financiën:
Wij hebben dit jaar de financien laten controleren door administratie kantoor Oosting.
De schuur hebben wij deels laten afwaarderen omdat het asbest dak er dit jaar afgehaald is, met 
de bedoeling om het volgend jaar te slopen.  
.
Opbrengsten en uitgaven 2018

Pacht inkomsten 12.067,51
Beheersvergoeding 16.420,20
Sponsoring      100,00
Rente spaarrekening          8,94

  _______________

Totale opbrengst 28.596,65

Kosten bestuur   3.612,52
Beheerskosten   9.063,60
Kosten schuur   2.950,47
Afschrijving schuur   3.000,00
Administratiekosten      470,97
Ruilverkavelingsrente      558,37
Kosten betalingsverkeer      130,28
Rente leningen   3.269,28
Verzekeringen      122,81
Certificering      426,76
Overige algemene kosten      191,42

_______________

Totale kosten 23.796,48
_______________

Saldo 31-12-2018   4.800,17
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