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En zo ligt er weer een jaar bijna op z’n gat.  Het is snel gegaan.   

Dat ondanks het feit dat deze zomer heel erg z’n best gedaan 

heeft om een lange periode met mooi en droog weer af te geven.  

Van de voorzitter, Ben Verkleij 

We willen u bedanken 

voor de 

samenwerking dit jaar 

en u een voorspoedig 

2019 toewensen. 

http://www.dehollandsevenen.nl/
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He kostte wel wat opbrengst van de gewassen en de dieren, 

maar qua arbeidsplanning liep het prima. We hadden niet veel 

werk aan het land. En hebben onze boerenlandvogels er 

ongemak van gehad?  Ja…  ik denk het wel. De jonge pullen zullen 

ongetwijfeld meer moeite hebben gehad met het zoeken naar 

voedsel. Hopelijk waren ze genoeg aangesterkt voor de grote 

oversteek. 

 

Niet alleen het klimaat verandert, ook 

voor ons collectief veranderen 

omstandigheden.  We hebben nu zelfs 

echt personeel in dienst.  Sinds 1 

september zijn we werkgever van Tessa 

Hoogeveen. Ze helpt ons 1 dag in de 

week op kantoor, en pakt de zaken zeer 

voortvarend op aldus Betty.   Ze werkt 

ook nog enkele dagen bij een collectief 

in Noord-Holland en daar worden beide 

collectieven alleen maar wijzer van. Op 

donderdag werkt ze voor ons, dus als u 

wat te regelen heeft op kantoor is de 

donderdag daar het meest geschikt voor. 

Verhuizing :  

Begin 2019 gaan we met het kantoorpand voor de 2e keer in ons 

bestaan verhuizen.  Om de familie Blok meer te ontzien hebben 

we gekozen voor een mooie plek in Nieuwkoop.  We gaan naar 

het pand van firma De Bleker aan de Industrieweg nr. 2c. Daar 

betrekken we de 1e verdieping. 

Hier gaat u binnenkort meer over horen. 
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Verder is uw collectief druk in de weer om naast de normale 

business  een aantal plannen te schrijven.  Verbeterplan, 

actieplan voor boerenlandvogels en een optimalisatieplan. 2 

vragen we aan bij de provincie Zuid-Holland en 1 is een landelijke 

aanvraag. We hebben de hulp ingeschakeld van Dave Dirks om 

het e.e.a. te coördineren, maar de bouwstenen hebben we als 

bestuur   bedacht en aangedragen.  Maar het belangrijkste komt 

nog.  Als er financiële middelen beschikbaar komen hebben we 

uw hulp nodig om het een en ander te realiseren. Waar moeten 

we aan denken: 

- Uitbreiding plas-dras situaties  

- Realiseren van  meer kruidenrijke grasland(randen) 

- Voorlichten van onze leden over de impact van deze 

maatregelen 

- Heel misschien een 2e drone 

- Dan ook meer piloten uiteraard 

- Extra nestbeschermers 

- Verwijderen houtopstanden 

- Vossenmaatregelen ( afrasteren – 

kooien) 

- Promotiemateriaal en activiteiten  

- Planken voor over de sloot te leggen 

- Eierwaaiers  

- Voorlichting over het agrarische natuurbeheer 

Dit is nog maar een greep uit het assortiment maatregelen die 

we in petto hebben. 

Ook hebben we de gedachte om de resultaatbeloning wat aan te 

passen.  In een aparte commissie gaan we dit bekijken.  Het 

beschermen van de nesten en de pullen willen we nog meer 

stimuleren. 
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Wist u trouwens dat De Hollandse Venen Collectief gezien wordt 

als Het Kieviten Collectief.  Althans in Zuid-Holland.  Hier mogen 

we ook best trots op zijn. 

Ik wens u fijne en warme decemberfeestdagen toe en natuurlijk 

alvast een geslaagd, gezegend en talrijk 2019. 

Groet Ben 

 

 

 

20-jarig jubileumfeest De Hollandse Venen op 1 september 2018  
De vereniging bestaat 20 jaar!!! Reden om een feestje te vieren. 
Er werd een feestcommissie binnen het bestuur benoemd en 
daaruit kwam het plan om een barbecue te houden met onze 
leden. Een hele organisatie, bleek later, want de dames hadden 
flink uitgepakt. De uitnodiging bestond uit een mooie 
verzameling foto’s waar de vereniging zich zoal mee bezig houdt. 
Van te voren moesten de leden zich opgeven, zodat er genoeg te 
eten en te drinken zou zijn op 1 september.  Met als resultaat dat 
er zo’n 160 eetlustigen zich meldden. 
 
 De zaal werd op een 
uitbundige zorgvuldig 
uitgedachte manier versierd.  
Pompoenen werden 
verzameld, strokransen 
gemaakt, geplastificeerde 
placemats gemaakt, 
koeienalfabetten, een 
prachtig welkomstpallet 
beschilderd etc. Een prachtig 
resultaat. Heel sfeervol.  

20 jarig jubileumfeest,  Tanneke Burggraaff. 
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De voorzitter nam in de loop van de avond het woord om een 
stukje geschiedenis en toekomst te benoemen. Maar ook om 
even een officieel moment in te lassen. Omdat Betty aangegeven 
heeft te gaan stoppen met het kantoorwerk is gezocht naar een 
kantoormedewerker. Het bestuur heeft Tessa Hoogeveen 
hiervoor aangesteld om 1 dag per week werkzaamheden voor de 
vereniging te gaan doen. Ben introduceert haar en Tessa vertelt 
in het kort iets over zichzelf. De ondertekening van het contract 
werd een officieel moment tijdens het jubileumfeest.  
 
Als oud-voorzitter kon 
Franny het niet laten om 
het bestuur te verrassen 
door ook een leuke 
spontane bijdrage aan 
de avond te leveren.  
Ze vertelde wat over 
haar tijd in het bestuur 
en deelde aan alle 
bestuursleden een 
mooie bos bloemen uit.  
 
                                    
 
Dankzij het prachtige weer kon zowel binnen als buiten gegeten 
en vooral bijgepraat worden.  
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Als muzikaal vermaak was er een bandje geregeld, die ons een 
variatie aan herkenbare songs liet horen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betty werd door de feestcommissie aangesteld tot biertapper, 
waar zij samen met de dochters en moeder van Manon er voor 
zorgde dat niemand dorstig naar huis ging.  
 
 
 
Als afsluiter van de 
barbecue toverden de 
dames ook nog eens een 
ijscokar tevoorschijn 
waarvoor Tanneke tot 
ijsschepper benoemd 
werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 



De Hollandse Venen - Nieuwsbrief 2018  

7 
 

Kortom een jubileumfeest wat zeer geslaagd was. Met dank aan 
de enorme inzet van onze feestcommissie bestaande uit Manon 
Kroft en Corrina van den Berg die het tot in de puntjes goed 
bedacht en verzorgd hebben. Ook de dochters en moeder van 
Manon verdienen een pluim met hun hulp bij versieren en 
aankleden van de zaal, tijdens het feest de bediening en na het 
feest ook nog eens het opruimen de volgende dag. 
 
 
 

 

 

Mijn naam Is Gerard van Mastwijk. Tijdens de slot vergadering 

ben ik in het bestuur gekomen van de Hollandse Venen. Ik woon 

in Nieuwveen, ben getrouwd met  Margrietha en heb een 

dochter van 8 jaar oud die luistert naar de naam Maud. 

Margrietha is fotograaf en heeft een eigen fotostudio in 

Nieuwkoop.  Aan het Noordeinde in Zevenhoven heb ik een 

akkerbouw bedrijf. Hier verbouwen we sinds jaar en dag 

aardappelen voor de frites fabriek, suikerbieten en granen. Dit 

bedrijf is sinds 2017 stap voor stap in omschakeling naar 

biologische akkerbouw. Daarom stond er het afgelopen jaar een  

groot deel gras- klaver als overgangsgewas. Volgend jaar ga ik de 

eerste biologische teelten starten op een deel van mijn grond. 

Dan komen er heel andere teelten. Sperziebonen en pompoenen 

zijn  al zeker. Waarschijnlijk komen daar nog rode bieten of 

knolselderij bij. Maar daarnaast hebben we ook nog steeds 

gangbare aardappelen op andere percelen. Het is een grote 

verandering maar ook een hele leuke uitdaging. Binnen de 

Hollandse Venen hoop ik een klein beetje kennis en ervaring 

vanuit de akkerbouw kant in te brengen in het bestuur. Dus als er 

Even voorstellen, Gerard Mastwijk  
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op dat vlak vragen of ideeën zijn dan zoek dan even contact met 

mij. 

Gerard van Mastwijk 

gerardvanmastwijk@dehollandsevenen.nl   

mobiel 0627405031 

 
 
 
Ook dit jaar kunt u de nestbeschermers weer gebruiken. 
In het voorjaar als de sleepslangen weer de mest over het land 
verspreidden is het weer tijd voor de beschermers. 
 
Het is de bedoeling dat de 
beschermers net voor het 
uitrijden van de mest, over 
de nestjes worden geplaatst 
en zodra het perceel klaar is, 
de beschermers weer 
verwijderd mogen worden. 
 
 
 
 
 
De eieren komen wel in aanraking met de stront maar dat schijnt 
de weidevogel niet erg te vinden. 
 
Wilt u de nestbeschermers gebruiken, neem contact op met 
Manon Kroft 06-81818909 app of spreek een berichtje in. 
 
Ik stel het op prijs als u ze weer schoon terug brengt 
Groeten, Manon Kroft 
 

Nestbeschermers, Manon Kroft  
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Ik ga er mee 

stoppen!! 

 

 

 

 

 

Er is een zeer goede vervanger voor mij gevonden. Ik weet zeker 

dat de leden het heel leuk zullen vinden als ze bij Tessa op 

kantoor langs kunnen gaan. Vernieuwend en jong. Tessa kan 

iedereen goed helpen en heeft alles snel door. Geef haar uw 

vertrouwen. Ik blijf voorlopig nog het hulpje van Tessa en zal 

haar proberen zo goed mogelijk op te leiden. De mailing blijf ik 

voorlopig doen.  

Het kantoor gaat begin 2019 verhuizen naar Nieuwkoop. 

Wij zijn nu bezig om de wijzigingen te verwerken voor 2019. 

Heeft u wijziging is grasland/bouwland, geef dat even door per 

mail of telefoon.(het liefst op donderdag). Ook als er een 

overdracht van een perceel is, dan moeten wij dit verwerken. 

Ook houden wij ons nu bezig met de afrekeningen. Ik weet zeker 

dat iedereen zeer tevreden is over de vergoedingen die wij over 

Kantoornieuws van Betty Blok 
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het aflopend jaar gaan uitkeren. Wij willen weer snel uitbetalen, 

direct als wij het geld binnen hebben gaan de afrekeningen de 

deur uit. 

Wij hebben wel diverse brieven gekregen van RVO over sancties 

die leden opgelegd krijgen. Wij zijn verplicht om deze kortingen 

ook door te berekenen in de uitbetaling van onze vergoedingen. 

Persoonlijk vind ik dit zeer vervelend, je wordt soms dubbel 

gestraft. De kortingen zijn van 1% tot 5% bij ons collectief. Ik heb 

van andere collectieven begrepen dat zij soms wel kortingen 

hebben van 20%. Dat is dan ook een erge misstap geweest. 

 

Tot zover van mij  

Groet Betty Blok  
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Inmiddels ben ik alweer een aantal maanden aan het werk bij de 

Hollandse Venen. En hoewel de meeste weidevogels ver bij de 

polder vandaag zijn, is er toch genoeg werk te doen. Er moet van 

alles afgerond worden van het afgelopen jaar en van alles 

voorbereid worden om van 2019 een mooi weidevogelseizoen te 

kunnen maken. Tijdens deze maanden op kantoor heb ik al een 

aardig beeld gekregen van het gebied. Het is mooi om te zien dat 

bijna alle agrariërs zich in zetten voor de weidevogels. Verder 

heb ik me verbaasd over de hoge dichtheden van nesten op 

sommige plekken, dit laat wel zien dat goed weidevogelbeheer 

ook zeker voor goede resultaten kan zorgen.  

Met een aantal van jullie heb ik inmiddels al even gesproken, 

maar nog lang niet met iedereen. Het komende jaar zal hier vast 

verandering in gaan komen. Mocht u vragen voor mij hebben, 

kunt u altijd contact met mij opnemen. Op donderdag ben ik 

telefonisch bereikbaar op het kantoor en anders via de email: 

tessahoogeveen@dehollandsevenen.nl. 

 

 
 
 
Heeft u wel eens goed uw sloot bekeken? 
Ja natuurlijk kijkt u of uw sloot goed geschoond is voor de 
schouw van 1 november. 

Even voorstellen, Tessa Hoogeveen 

(S)ken je sloot, Tanneke Burggraaff 

mailto:tessahoogeveen@dehollandsevenen.nl
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Maar…..heeft u ook wel eens bekeken wat voor planten er in uw 
water staan, hoe diep uw sloot is, hoeveel bagger er zich in de 
sloot bevindt en of het water helder is? 
 
Dat is wat in het gebied van 
waterschap Amstel Gooi en 
Vecht door enkele tientallen 
boeren zelf gedaan wordt in 
samenwerking met het 
waterschap, ingenieursbureau 
TAUW en de collectieven die 
werkzaam zijn in het 
werkgebied van Amstel Gooi en 
Vecht. Het doel is om te bekijken wat de effecten zijn van de 
beheerpakketten ten gunste van de waterkwaliteit. Denk hierbij 
aan het niet bemesten van slootkanten, baggerspuiten, 
ecologisch slootschonen.  
De boeren die hier aan mee doen zijn erg enthousiast. Met 
behulp van een hark, een doorzichtig potje en een smartphone 
gaan zij in de zomer op pad om hun sloten te beoordelen. Met 
behulp van een speciale app op de smartphone vullen zij een 
vragenlijst in. De diepte van de sloot wordt gemeten met een wit 
geverfde hark waarop een soort van meetlat geschilderd is. Zo 
kun je de diepte van het water meten en ook de dikte van de 
baggerlaag. Het potje wordt gebruikt om de helderheid, kleur en 
geur van het water te bepalen. Ook is er een mooie kaart 
beschikbaar om de plantensoorten te herkennen. En nu denkt u 
waarschijnlijk aan de planten in de slootkant. Ja, die ook, maar 
ook de planten die groeien boven het water, drijvend op het 
water en groeiend onder water. Tsja en die kennen we vaak 
minder goed.  
Al met al een leuke klus waar gelukkig ook een vergoeding 
tegenover staat.  
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Mocht het u leuk lijken om ook uw sloten te gaan monitoren dan 
hoor ik het graag van u. Wel moeten uw sloten dan in het gebied 
van het waterschap Amstel Gooi en Vecht liggen.  
Voor meer informatie kunt u kijken op internet. Ga naar 
www.youtube.com en zoek op sken je sloot. 
Interesse? Mail of bel naar Tanneke Burggraaff  
tannekeburggraaff@dehollandsevenen.nl of tel 06-40075854 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van onze vraag of er interesse is bij leden om 
kruidenrijk grasland te gaan beheren hebben wij een aantal 
reacties gehad. Nadat de voorwaarden genoemd waren bleek het 
niet bij iedereen te passen. Uiteindelijk moet het wel bij je 
bedrijfsvoering passen om tussen 1 april en 15 juni niet te 
maaien, pleksgewijs onkruid te bestrijden en alleen maar te 
bemesten met ruige mest. Er mag geen drijfmest en geen 
kunstmest gebruikt worden op kruidenrijk grasland. Verder is een 
voorwaarde dat er al 4 soorten planten staan die op een speciale 
lijst staan. Een zogenaamde indicatorsoortenlijst. Op deze lijst 
staan planten die bij voorkeur staan op schraal bemeste 
percelen. Dat betekent dus dat veel percelen niet in aanmerking 
komen om een contract voor kruidenrijk grasland af te sluiten. 
Over het algemeen zien we dat percelen waar al meerdere jaren 
uitgesteld maaibeheer was, eerder voldoen aan die voorwaarde. 
Omdat deze pakketten duurder zijn dan uitgesteld maaibeheer 
hebben wij een verzoek gedaan aan de provincie Zuid-Holland 
voor meer geld. Dit moet beoordeeld worden en hopelijk krijgen 
wij een positief antwoord.  
 
 
 

Kruidenrijk grasland, Tanneke Burggraaff 

mailto:tannekeburggraaff@dehollandsevenen.nl
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Ook in 2018 liep het project door met het waterschap Amstel 
Gooi en Vecht voor baggerspuiten, ecologisch 
slootschonen/wallen frezen en afrasteren.  
 

 
 
18 leden van De Hollandse Venen hebben hieraan meegedaan, 
waarbij dit jaar vooral veel bagger gespoten is. Niet zo 
verwonderlijk natuurlijk vanwege het extreem droge weer. In 
totaal is er maar liefst 72 km slootlengte bagger gespoten, 56 km 
ecologisch sloot geschoond en 22 km afgerasterd. 
Een fraai resultaat. Ook in 2019 kunt u deze activiteiten weer 
melden, want we mogen door gaan met deze mooie diensten. 
 
Meer informatie? Mail of bel naar Tanneke Burggraaff  
tannekeburggraaff@dehollandsevenen.nl of tel 06-40075854 
 

 

Bagger spuiten, ecologisch slootschonen 

en afrasteren, door Tanneke Burggraaff 

mailto:tannekeburggraaff@dehollandsevenen.nl
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Het blijft elk jaar bijzonder het veldwerk. 
Soms is het nat en soms is het droog. Dit jaar was het weer 
opnieuw extreem.  
In het voorjaar was het koud. De kieviten waren gearriveerd uit 
het warme zuiden en zijn letterlijk doodgevroren. Er waren veel 
minder kieviten dan andere jaren. We moeten echt op deze 
vogels onze aandacht gaan vestigen anders gaan ze het niet 
redden. Zij blijven broeden op het bouwland, daar zitten ze 
relatief veilig. Maar als de pullen gaan rondlopen is er weinig plek 
om voedsel te vinden en te schuilen. Wij(de vereniging) zijn hard 
aan het nadenken hoe wij met de akkerbouwers een beter 
opgroeibiotoop kunnen maken. Heeft u ideeën, laat het ons 
weten. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veldwerk, Betty Blok  
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De zomer was zeer droog. De grutto’s voorspelden al dat er iets 
bijzonders ging gebeuren. Ze waren massaal gaan broeden en  
waren al weer snel weg  met hun jongen. Voor de vogel was ook 
geen worm meer te vinden in de droge percelen.  
 

 
Begin juni waren de meeste 
grutto’s al aan het verzamelen in 
nattere percelen en zich aan het 
klaar maken voor hun vertrek. 
Achteraf is het allemaal duidelijk 
maar op het moment zelf was 
het vreemd  om de vogels al zo 
snel weer te moeten missen. 
 
 
 
 
 
 

 
Het aantal gevonden nesten is dit jaar iets afgenomen, de 
scholekster heeft het iets beter gedaan we zijn voor het eerst 
boven de 200 nesten gekomen. De kievit op grasland en 
bouwland gaat hard achteruit. Wij gaan de gevonden en 
beschermde nesten van de kievit ruim belonen. We willen ook 
gaan kijken wat er mogelijk is om de vogel beter te beschermen. 
De eerste broedsels zijn het belangrijkst en daar willen we ook op 
gaan inzetten. De vogels gaan niet voor niets vroeg broeden. De 
kuikens hebben dan een lange zomer om op te groeien en zich 
klaar te maken voor de oversteek. De eerste nesten doormaaien 
of  door te werken in het bouwland is geen optie. De 
opgroeiperiode is dan te kort. Natuurlijk gaan ze nogmaals een 
broedsel beginnen, dat is de overlevingsdrang wat in mens en 
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dier zit. We willen ons voortplanten. Met het bestuur zijn we aan 
het overleggen wat wij nu moeten gaan doen en hoe de 
vergoedingen in de toekomst zijn. 
 
 
 

 

 
 
Dit project van collectief “De Hollandse Venen” zet zich in voor 
het behoud van de leefomgeving van de bij. Inmiddels zijn we 
met veel succes al twee jaar met dit project bezig. In 2018 
hebben 18 deelnemers diverse bloemenranden en ingezaaid.  
 

 
 
 
Om het project te promoten 
hebben we in april het belang van de bloemenranden onder de 
aandacht gebracht bij de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. 
Deze lessen zijn georganiseerd door collectief “De Hollandse 
Venen” in samenwerking met IVN Nieuwkoop. De lessen werden 
gegeven in de heemtuin onder begeleiding van de imkers van IVN 

Bloemrijk en bijvriendelijk boeren, 
                                Corrina van den Berg  
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Nieuwkoop: Yvonne Enthoven en Peter Stuttje. In totaal hebben 
ruim 120 leerlingen iets geleerd over het belang van de bij en de 
biodiversiteit.  
 
In september is er ook een buitenles gegeven in de bloemenrand 
aan de Achttienkavels bij familie Schoenmaker, voor 35 
leerlingen van groep 7 van basisschool de Rietkraag. Dit jaar 
konden de leerlingen wederom zaadbommetjes maken, diverse 
soorten honing proeven, bloemen ontleden, insecten vangen 
met loeppotjes en met behulp van zoekkaarten determineren 
welke diertjes er waren gevangen. Door uitgebreide werkbladen 
te voorzien met diverse opdrachten kwamen de leerlingen van 
alles te weten over het nut van bloemen, bijen, bestuiving en de 
biodiversiteit.  
 
In de loop van het project hebben al enkele scholen gebruik 
gemaakt van de lessen in de bloemenranden. De 
scholenwerkgroep van het IVN zal zich blijven inzetten om voor 
deze én andere scholen in de gemeente Nieuwkoop de 
buitenlessen op locatie mogelijk te maken.  
 
Corrina van den Berg 
 
 
 
 
 

Het financieel verslag over het jaar 2017 is gepresenteerd op de 

slotavond. Een goed resultaat is er neergezet. De collectieven 

krijgen steeds meer verantwoordelijkheden ook financieel wat 

betekent een strak financieel beheer en het neerzetten van een 

goede begroting om geen verassingen tegen te komen.  We gaan 

eind 2018 de kortlopende lening van de provincie aflossen zodat  

we daar geen verplichtingen meer hebben wel zo prettig met het 

Financieel verslag Gert Jan Op ’t Landt  
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maken van afspraken en het voorleggen van plannen om te 

kunnen laten zien dat ons huishoudboekje goed is ingericht. 

Hieronder in het kort nog even in grafiekvorm de ontvangsten en 

uitgaven over 2017. 

 

Begroting 2018: 

Het ziet er naar uit dat we met de werkelijke cijfers over het jaar 

2018 conform de begroting werken. Wat betekent dat 2018 ook 

positief zal worden afgesloten. 

 

Colofon : beeldmateriaal van internet en 

bestuursleden Hollandse Venen. Vormgeving 

en eindredactie Gert Jan Op ’t Landt  

Saldo 
opbrengsten; 

536.272 

Her-verdeling 
en nabetaling; 

421.583

Exploitatie-
en 

verkoopkoste
n; 82.046 

Algemene- en 
bestuurskoste

n; 18.801 

Ontvangen 
rente; 711 

Netto 
resultaat; 

14.553 


