Info blad voor deelname aan het project
Agrarische bedrijven in het Groen
Het project Agrarische bedrijven in het Groen wordt uitgevoerd door Den Hâneker, de agrarische
natuurvereniging in de Alblasserwaard—Vijfheerenlanden. Ze heeft subsidie gekregen van de
Provincie Zuid-Holland (POP3-subsidie) om dit project op te zetten. Het doel is om op ca 80
boerenbedrijven van leden van Den Hâneker een goede erfbeplanting te realiseren. Erfbeplanting die
het bedrijf in het groen zet, met een goede landschappelijke inpassing. En een groen erf is goed voor
de biodiversiteit.
Wat zijn de voordelen van en goede erfbeplanting?
Visitekaartje van uw bedrijf en het zorgt voor landschappelijke inpassing.
Het zorgt voor schaduw, biedt bescherming tegen de wind en biedt u meer privacy. Beplanting vangt
fijnstof in en legt CO2 vast.
Erfbeplanting levert en goede bijdrage aan de biodiversiteit. Dat kan u mogelijk een hogere melkprijs
opleveren bijvoorbeeld bij Deltamilk in hun Duurzaamheidsprogramma.
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Kaal of ingepast in het landschap?

Wat kan Den Hâneker voor u doen? Gijsbert Pellikaan heeft als ecoloog en landschapsdeskundige
jarenlang gewerkt voor Landschapsbeheer Zuid-Holland in het gebied. Nu werkt hij als vrijwilliger bij
Den Hâneker aan verschillende projecten van agrarisch natuurbeheer.

Wat zijn de stappen in dit project?
1 Hij maakt met u een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Daarbij gaat hij de situatie op uw bedrijf na
en bespreekt met u uw wensen en mogelijkheden.
2 Hij maakt een beplantingsplan (aanleg en beheer) en bespreekt dat met u. Eventueel volgt een
aanpassing.
1. Hij berekent de kosten van het plantmateriaal (maximaal € 1200)
2. Hij stelt een overeenkomst op, met daarin het beplantingsplan en de toegekende subsidie. Ook
de instandhoudingsverplichting van 10 jaar is daarin opgenomen.
3. Na ondertekening bestelt hij het plantmateriaal en zorgt dat het bij u thuis afgeleverd wordt.
4. U plant en legt alles aan volgens het plan en meldt dat het klaar is. Hij controleert of alles in orde
is.
5. Na 3 tot5 jaar bevestigt u via een mailoproep dat de beplanting wordt beheerd overeenkomstig
de afspraken.
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Het ideaal is: erfbeplanting als groene oase
voor plant en dier

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gijsbert Pellikaan , email: gcpellikaan@gmail.com
Heeft u serieuze interesse voor deelname? Meld u aan bij gcpellikaan@gmail.com

Dit project is mogelijk gemaakt door ELFPO: Europees Lnadbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeertin zijn platteland”

Europese Unie

