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           Jaarverslag Stichting De Dotterbloem 2019 
 
Organisatie: 
Bij het concrete beheer van de percelen waren in 2019 11 pachters betrokken. Het bestuur heeft 
3 veldbezoeken gedaan en heeft 5 reguliere vergaderingen gehouden. 
 
Het bestuur bestond in 2019 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 

 

E-mail info@stichtingdedotterbloem.nl 
 
 

 
 

Beheer: 
Dit jaar hebben wij de vierjaarlijkse veldinventarisatie laten uitvoeren.  
Het Wilgepad is geïnventariseerd door Erik Quené. Er is gemeten op acht vlakken van 2 x 2 
meter. Het aantal soorten is iets uitgebreid ten opzichte van vier jaar terug. 
De andere percelen zijn geïnventariseerd door Leo Stockmann. Zijn methode was twee keer een 
ronde, in mei en juli, door het gebied. Het beeld van de veldinventarisaties geeft een positief 
beeld van het beheer, door beide personen is geconstateerd dat er in zijn algemeenheid meer 
soorten aanwezig waren dan de vorige inventarisatie van vier jaar terug. Soms kwamen bepaalde 
soorten nu niet voor maar andere wel weer. In totaal meer soorten dan de vorige inventarisatie 
van vier jaar terug. 
 
Wilgepad: 
Het jaar 2019 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. Er is 
op de nattere gedeelten iets vroeger gemaaid om zeker te 
zijn dat het gewas afgevoerd kon worden. 
Het maaisel uit de nattere gedeelten wordt Controlled 
Microbial Composting, oftewel CMC gecomposteerd. Dat 
houdt in dat het onder zuurstofrijke omstandigheden 
plaatsvindt. 
Dit product wordt vervolgens weer over het land uitgereden.   
 
 
 
 
 
 
                                         Composteren aan het wilgepad  
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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 en 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 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.  
Dit jaar is er laat in het seizoen nog een nestje graspiepers 
gevonden. De beheerder heeft hier het maairegime op 
aangepast.  
 

  Plas-dras Pasop 
 
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.  
 
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. 
De schuur op de Baak is afgebroken en er is nu een Informatiecentrum over Abel Tasman 
verschenen op de plek van de schuur. 
 
Leeksterveld: 
Ook in 2019 is het beheer van het Leeksterveld, 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 
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genomen. Met de gemeente zijn vanaf 2013 afspraken gemaakt over het beheer van de 
onbebouwde kavels op het bedrijfsterrein. 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 worden er steeds meer kavels bebouwd. 
 
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 verschillende 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 
ANV’s Boer & Natuur ZWK en de Eendracht  
 
Verder volgen wij de ontwikkelingen van het waterbergingsgebied omdat dit vooral gebieden 
betreft waar wij in de toekomstmogelijkheden zien in beheer. 
Het afgelopen jaar bracht het bestuur wederom 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. 
 
ANBI 
Dit jaar hebben wij getracht een ANBI-status te verkrijgen. Hiervoor moesten de statuten 
aangepast worden. Dit is door medewerking van de ANV’s tot stand gekomen. Hopelijk kunnen 
wij hierdoor meer middelen generen om meer percelen te kunnen verwerven. 
 
Knooppolder  
Onlangs was een perceel natuurgrond te verkrijgen bij Aduard. Dit gebied is ontstaan door de 
baggerspecie die uit het Van Starkenborghkanaal is gebaggerd. De baggerspecie ligt daar een 
aantal decennia en is daardoor een soort van natuurgebied geworden. 
Dit gebied is door de provincie te koop aangeboden. Stichting de Dotterbloem heeft daarop 
ingeschreven maar heeft de grond niet gekregen. 
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Financiën: 
Wij hebben dit jaar de financiën wederom laten controleren door administratiekantoor Oosting. 
De schuur is volledig afgewaardeerd. 
 
Winst en verliesrekening 2019 in Euro’s 

Omschrijving Opbrengsten  Kosten 
Pachtinkomsten 13.942,51   
Beheersvergoeding 16.558,11   
Rente spaarrekening 5,21   
Kosten bestuur   2.095,29 

Beheerskosten   8.051,26 

Kosten schuur    0,00 

Afschrijving schuur   3.000,00 

Kosten stalling machines   50,00 

Administratiekosten   258,08 

Ruilverkavelingsrente    558,37 

Pacht   1.250,00 

Waterschap   359,30 

Kosten betalingsverkeer   119,40 

Rente leningen   3.137,92 

Verzekeringen   122,81 
Certificering   426,76 
Overige algemene kosten   268,05 

Opbrengsten en kosten € 30.505,83  € 19.697,24 

    
Resultaat positief   € 10.808,59 

 

 
Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de reserve ten behoeve van het aankopen 
van landerijen. 
 
 

 

 

 

 


