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1.  INLEIDING 
 

Deze versie van het beheerplan CMO, 2016 is bedoeld voor veldmedewerkers en wil de richtlijnen 
geven voor het afsluiten van de contracten Agrarisch Natuurbeheer 2016. 
 
In het Collectief Midden Overijssel werken 8 partijen samen die ieder een eigen werkgebied, 
bestaande uit een of meerdere gemeenten bedienen: 
 

 ORGANISATIE    GEMEENTEN 
ANV Hooltwark    Hof van Twente, Haaksbergen en Borne 

ANV Land & Schap    Twenterand, Hellendoorn, Rijssen-Holten 

ANV De Ommer Marke    Ommen, Dalfsen 

ANV Groen Salland    Raalte, Deventer, Olst-Wijhe 

ANV De Reggestreek    Wierden, Almelo 
Stichting Landschapsfonds Enschede  Enschede 
Stichting SVP Hardenberg   Hardenberg 

Natuur- en weidevogelwerkgroep De Grutto weidevogelgebieden oostelijk deel 

 
Het collectief heeft een strategie opgesteld en heeft een voorintekening gehouden. Tijdens de 

 voorintekening dagen hebben potentiele deelnemers hun wensen bekend gemaakt.  
Vanuit de strategie , het aanbod van grondeigenaren én het beschikbare budget is een 

 beheerplan en vervolgens in dit handboek opgesteld.  
 
Na bespreking met de Provincie Overijssel, is er een aanvraag gedaan voor het verwachtte aantal 

 hectaren van de verschillende beheermaatregelen (de pakketten). Wanneer het aangevraagde 
 budget  toegezegd wordt (eind september 2015), kan het collectief de contracten met de 
 grondeigenaren van de geselecteerde percelen en elementen definitief gaan afsluiten.  

 

 
 

Foto 1 en 2. Het werkterrein van Collectief Midden Overijssel herbergt een grote verscheidenheid aan 

landschapstypen, variërend van uiterwaarden tot beekdal landschappen. 
Foto’s : Collectief Midden Overijssel 
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2.  DOELEN EN AMBITIES 
 
2.1  Het Natuurbeheerplan 2016 

 
In het Natuurbeheerplan Overijssel 2016 is het belangrijkste beleidskader voor het 
beheerplan van het collectief. 
Te vinden op: http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-
landschap/groenloket/natuurbeheerplan/ , -‘natuurbeheerplan 2016-, parg. 4.3-4.5 pag. 25-35.  
 
Binnen het werkgebied van het collectief liggen drie typen leefgebied waarbinnen 
beheerovereenkomsten kunnen worden afgesloten. Het betreft hier de leefgebieden ‘open 
grasland’, ‘open akkergebied’ en ‘droge dooradering’. De provincie Overijssel heeft in het  
Natuurbeheerplan 2016 het leefgebied ‘natte dooradering’ (nog) niet begrensd.  

 
Binnen het Agrarisch Natuurbeheer in Nederland is de instandhouding van een aantal 
internationale doelsoorten een belangrijk uitgangspunt. Uit een landelijke lijst met doelsoorten 
heeft de provincie voor de verschillende leefgebieden doelsoorten aangewezen en deels 
aangevuld met eigen soorten.  
 
Door bij het afsluiten van beheercontracten rekening te houden met de specifieke eisen die de 
verschillende soorten stellen aan hun leefomgeving, wordt de instandhouding en/of uitbreiding 
van de doelsoorten nagestreefd. Naar verwachting zullen andere soorten meeprofiteren van de  
beheermaatregelen gericht op de doelsoorten. 
 

In het Natuurbeheerplan 2016 is door de provincie aangegeven waaraan binnen het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer prioriteit moet worden gegeven. Deze prioritering vormt een 
belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de beheerstrategie en daarmee ook voor het 
beheerplan.   
 
Voor het Collectief Midden Overijssel volgt daaruit de volgende prioritering:  
1. De hoogste prioriteit ligt bij het weidevogelbeheer en daarbinnen bij het in stand houden van 

de aantallen Grutto, Tureluur en Wulp 
 

2. De tweede prioriteit ligt binnen de droge dooradering. Hier ligt de focus op de aanleg van 
basisbiotopen voor Boomkikker, Knoflookpad (foto 3) en Kamsalamander; 

 

3. Derde prioriteit heeft de versterking van de kwaliteit en samenhang van 

landschapselementen in combinatie met de aanleg en beheer van ruigtestroken en 
bloemrijke randen, ten behoeve van de soorten voor droge dooradering; 

 

4. De vierde prioriteit is het doorzetten en mogelijk uitbreiden van de pilot akkerbeheer in 
Vriezenveen – Hardenberg. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. De knoflookpad is één van de doelsoorten 
waar het collectief 

http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/groenloket/natuurbeheerplan/
http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/groenloket/natuurbeheerplan/
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2.2  Vertaling van de overheidsdoelen naar het gebied 

 
Op basis van de door de overheid geselecteerde doelen en kansen in het werkgebied van het  
collectief zijn voor de verschillende leefgebieden doelsoorten geselecteerd.  
 
Tabel 1. Overzicht van de doelsoorten waar het collectief zich per leefgebied op richt en het aantal 
hectares dat b innen de verschillende leefgebieden begrensd is. 

 
 
LEEFGEBIED 

 
BEHEERTYPE 
 

 
BEGRENSD 
OPPERVLAK 

 
DOELSOORTEN 
COLLECTIEF 

 
OPEN GRASLAND 

 
Weidevogelbeheer 
kritische soorten 

 
2.289 ha. 

 
Grutto, Wulp, Tureluur en 
Kievit 

  
Weidevogelbeheer niet 
kritische soorten 

4.265. ha.  
Kievit 

 
DROGE 
DOORADERING 

 
nvt 

 
52.950 ha. 

Knoflookpad, 
Kamsalamander, 
Boomkikker, 
Patrijs, Steenuil, Geelgors 
en Das 

 
OPEN AKKER 
 

 
nvt 

 
3.201 ha. 

 
Waterdoelen 

 

 







3.  LEEFGEBIED OPEN GRASLAND 
 
Het streefbeeld voor leefgebied ‘open grasland is: 
 

Bestaande succesvolle weidevogelgebieden (de kerngebieden) worden optimaal ingericht en 
beheerd zodat de aantallen vliegvlugge jongen minimaal 50% van het aantal uitgekomen nesten 
is.  
Voor sommige kerngebieden (Daarlerveld, Bolwerksweiden; de potentieel goede terreinen) is het 
streven om in 6 jaar een bezetting van 10  gruttoparen/100ha of 50 broedparen van de kritische 
doelsoorten en kievit /100 ha. te halen; de instapeisen van de provincie.  
Voor de andere kerngebieden wordt gestreefd naar 20 broedparen Grutto/ 100 ha of 75 
broedparen van Grutto, Tureluur, Wulp, Kievit en Slobeend per 100 ha samen. Te halen in 6-12 
jaar. 
Buiten de kerngebieden worden de mogelijkheden voor lastminute maatregelen zodanig benut 
dat het vliegvlug worden van (kievit)kuikens ondersteund wordt.  

Dit moet leiden tot een dichtheid van 50 broedparen kieviten per 100 ha.. 
Het leefgebied open grasland is weergegeven in bijlage 1.  



3.1  Ambities  
 

Binnen het leefgebied open grasland worden twee categorieën onderscheiden; ‘open grasland 
kritische soorten’ en ‘open grasland niet-kritische soorten’. Het collectief kiest er voor om primair 
in te zetten op de doelsoorten Grutto, Tureluur, Wulp in de gebieden voor kritische  
weidevogels en in heel het leefgebied open grasland voor de Kievit. Diverse overige soorten 
zullen naar verwachting meeprofiteren van maatregelen voor deze doelsoorten.  
 

Het collectief heeft er voor gekozen om binnen het leefgebied open grasland zes 
weidevogelkerngebieden aan te wijzen, namelijk: Schanebroek, Hellendoornsebroek 
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Lierderbroek, Molenbroek, Daarlerveld en Bolwerksweiden.  
Binnen deze gebieden zijn in de voorafgaande jaren de beste resultaten op het vlak van 
weidevogelbescherming behaald, of deze hebben veel potentie om zich te ontwikkelen tot goed 

weidevogelgebied.  
 
Drie gebieden zijn aangewezen voor kritische weidevogels maar worden niet als  
weidevogelkerngebied gezien. Het gaat om Hammerflier-Munnikenmaten, Bekkenhaar en 
Oosterbouwlanden. Hammerflier-Munnikenmaten heeft wel potentie met name door de 

bijdrage van de Vitens-terreinen. 
In deze drie terreinen wordt alleen nog last-minute beheer toegepast (ten behoeve van Kievit én 
van Grutto, Tureluur en Wulp). Mocht het tij keren dan kan het gebied alsnog de kwalificatie 
‘kerngebied’ krijgen. 
 
Verder zijn er nog een viertal gebieden waar alleen beheer ten behoeve van niet-kritische 
weidevogels (het ‘kievitenbeheer)’, mogelijk is; Weitemanslanden, Ypelo, Okkenbroek en 
Elsenerbeek. 
 
Het leefgebied open grasland en de zes geselecteerde kerngebieden zijn in bijlage 1 op 
kaart weergegeven.  
De verwachting is dat het toepassen en concentreren van agrarisch natuurbeheer/ 
weidevogelbeheer binnen de kerngebieden het meest effectief is.  
 

Open grasland kritische soorten 
 

Binnen de kerngebieden wordt ingestoken op een toename van de huidige stand van Grutto, 
Tureluur, Wulp en Kievit resulterend in een duidelijke toename van het aantal vliegvlugge jongen.  
Binnen dezelfde gebieden zullen de doelsoorten, scholekster, watersnip, slobeend, zomertaling, 
graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart en kwartelkoning naar verwachting meeprofiteren van 

het gevoerde beheer. 
Onderstaand zijn voor de kerngebieden zowel de doelen voor de korte, als voor de langere 
termijn beschreven. 
 
Doelen korte termijn (binnen 6 jaar): 
Binnen ieder geselecteerd kerngebied wordt binnen enkele jaren minimaal 0,5 hectare 
plasdras gerealiseerd, waarna binnen zes jaar wordt ingezet op minimaal 1 hectare 
plasdras per 100 hectare; 
Binnen de kerngebieden wordt maximaal ingezet op het uitrijden van vaste mest op 
kruidenrijke percelen en percelen met uitgestelde maaidatum; 
Binnen de kerngebieden en ook in de overige gebieden, wordt, binnen de wettelijke 
mogelijkheden, maximaal ingezet op predatiebeheer. 

 
Doelen langere termijn (>6 jaar): 
Er wordt gestreefd naar kerngebieden met een oppervlak van minimaal 100 hectare 
aaneengesloten gebied (bij voorkeur > 250 hectare), waarbij het beheer bestaat uit een 
mozaïek van plasdras, kruidenrijk grasland, grasland met uitgestelde maaidatum en beweide 

 percelen; 
Binnen ieder kerngebied wordt toegewerkt naar minimaal 20 hectare kuikenland per 100 
hectare beheerd gebied en 1,4 hectare kuikenland per gruttopaar. Er wordt zoveel mogelijk 
gestreefd naar een  minder hoge en dichte grasmat  door middel van verschralen en vernatten; 
Binnen de kerngebieden wordt gestreefd naar 20 broedparen Grutto per 100 ha of 75 
broedparen van Grutto, Tureluur, Wulp, Kievit en Slobeend per 100 ha samen; 

Het streven voor de niet-kritische weidevogels (Kievit en Scholekster) is om tot een 
dichtheid van 50 broedparen per 100 ha te komen. 
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Binnen open grasland kritische soorten buiten de kerngebieden (Hammerflier-

Munnikenmaten, Bekkenhaar en Oosterbouwlanden) wordt alleen lastminute beheer toegepast. 
In deze gebieden zijn kuikenvelden en legselbeheer mogelijk ten behoeve van Grutto, Tureluur en 
Wulp, mits er voldoende opgroeimogelijkheden zijn. 
Ook maatregelen ten behoeve van de Kievit (en Scholekster) zijn mogelijk. 
 
Open grasland niet kritische soorten 

In leefgebied open grasland wordt overal ingezet op versterking van aantallen broedvogels en 
vliegvlugge jongen van de Kievit (foto 4) middels lastminute maatregelen. Soorten als scholekster, 
gele kwikstaart, veldleeuwerik en graspieper zullen naar verwachting van deze maatregelen 
meeprofiteren. 
 
Naast de kerngebieden (waar ook een deel begrensd voor niet kritische weidevogels bij ligt) en de 
drie genoemde gebieden begrensd als weidevogelgebied voor kritische weidevogels maar die 
geen kerngebied zijn  (Hammerflier- Munikenmaten, Bekkenhaar en Veenschap) met de daar 
aangrenzende gedeelten begrensd voor niet kritische weidevogels, zijn er in Midden Overijssel 
nog een viertal weidevogelgebieden alleen begrensd als ‘kievitengebied’ (weidevogelgebied  niet-
kritische soorten). Dit zijn Weitemanslanden, Ypelo, Elsenerbeek en Okkenbroek. Zie bijlage 1. 

 
Op locaties met hoge dichtheden van broedparen Kievit (min. 5 broedparen/perceel) kunnen 
speciale ‘kievitenpakketten’ worden ingezet. In 2016 zijn die nog niet voorhanden. Daarom is met 
de provincie overeen gekomen dat daar waar altijd veel kieviten zitten, op aangrenzende 
percelen het pakket ‘extensief beweiden’ gelegd mag worden, mits overeengekomen is dat het 
gras half april afgeweid is. Hierdoor kunnen de jonge kieviten voedsel en schuil mogelijkheden 
vinden zodat zij ook vliegvlug kunnen worden. 
In dat geval is er ook legselbeheer op het bouwland mogelijk.  
 
Voor 2017 zijn er echte kievitenpakketten en kan de bescherming en ondersteuning van de kievit 
beter opgepakt worden. 

Er wordt gestreefd naar 50 broedparen van Kievit en Scholekster per 100 hectare.  
 
De volgende richtlijnen uit het Natuurbeheerplan worden gehanteerd: 
 

Maximaal 10% van het budget voor weidevogels wordt besteed aan maatregelen binnen 
het leefgebied open grasland niet kritische soorten; 
Last minute-beheer wordt alleen toegepast als minimaal 5 paar Kieviten met kuikens 
aanwezig zijn op een perceel óf waar dit mag worden verwacht op basis van voorgaande jaren;  
Een vorm van legselvergoeding wordt alleen afgesloten in combinatie met maatregel(en) 
die de kuikenoverleving bevorderen, zoals uitgestelde bewerkingen op een bouwlandperceel (al 
dan niet via een beheerovereenkomst), via aangrenzende afgeweide percelen, of via greppel 
plasdras. 

De uitwijkmogelijkheid moet goed bereikbaar zijn voor de kievit-kuikens. Per situatie wordt 
beoordeeld of een aanvraag van een deelnemer effectief is en wordt toegekend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Door middel van nestbescherming en 
lastminute beheer wordt ingezet op het behoud van 
de kievit (foto kievitsnest).  
Foto Leonard Rouhof 
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3.2  Inventarisatie van knelpunten 

 
Om te komen tot effectief agrarisch natuurbeheer is het van belang om aanwezige knelpunten te 
herkennen en waar mogelijk op te lossen. Niet altijd kan het collectief de aanwezige knelpunten 
oplossen, maar in veel gevallen kan het collectief hier wel een rol in spelen.  
 

Knelpunten op het gebied van weidevogelbeheer zijn vanwege de jarenlange ervaring binnen de 

betrokken ANV’s goed in beeld.  
Een belangrijk deel komt voort uit de toenemende intensivering van het landgebruik in het 
agrarisch gebied, met een ongunstige drooglegging en een intensief maairegime tot gevolg.  
Ook de rol van predatoren is de laatste decennia steeds groter geworden, wat samenhangt met 
het veranderende landschap. 
In de praktijk blijkt dat veel van de hieruit voortkomende knelpunten met maatwerk kunnen 
worden opgelost, waarbij het creëren van draagvlak en een goede samenwerking in het gebied 
essentieel is.  
 
Concreet signaleert het collectief bij het weidevogelbeheer de volgende knelpunten: 
 

1. Knelpunt: De huidige waterpeilen zijn te laag, natte en late percelen komen te weinig voor.  
Oplossingsrichting: Op korte termijn wordt gestreefd naar het realiseren van voldoende 
plasdraslocaties binnen de kerngebieden, op langere termijn naar verhoging van het waterpeil 
in delen van het kerngebied (onder meer door het inzetten van dit beheerpakket).  
 
2. Knelpunt: Er is (te) weinig plasdras gebied om 1) vogels aan te trekken en 2) goede 
voedselbeschikbaarheid en -bereikbaarheid voor jonge vogels te creëren. 
Oplossingsrichting: Ontwikkeling van plas-dras met behulp van de pompen (op wind- of 
zonne-energie). 
Dit zou met het inrichtingsbudget van de provincie kunnen worden gestimuleerd.  
 

3. Knelpunt: Maairegime dat vroeg start in het voorjaar met te korte tussenpozen voor het 
succesvol uitbroeden van nesten en het opgroeien van kuikens. 
Oplossingsrichting: Het binnen de kerngebieden realiseren van voldoende 
beheerovereenkomsten met een rustperiode, die daarmee ook kunnen fungeren als 
opgroeigebied van kuikens uit het aangrenzende boerenland zonder beheer. Essentieel hierbij 
is voldoende provinciaal budget voor overeenkomsten en draagvlak in het gebied.  
 
4. Knelpunt: Massaal maaien met tekort aan schuilgelegenheid en voedsel voor kuikens als 
gevolg. 
Oplossingsrichting: Door binnen de kerngebieden te werken aan een mozaïek van 
maatregelen in ruimte en tijd, zoals met dit beheerplan wordt beoogd, wordt getracht de kuikens 

een zo goed mogelijke kans op overleving te geven. Buiten de kerngebieden kan last-minute 
beheer soms uitkomst bieden (mits er mogelijkheden zijn voor de jongen om ook vliegvlug te 
worden). 
 
5. Knelpunt: Gespreide grondbewerkingen in het voorjaar verstoren en vernielen 
nesten/kuikens op akkers. 
Oplossingsrichting: Maatwerkpakket opstellen voor de kievit (waar ook ander op akkers 
broedende soorten van kunnen profiteren). 
 
6. Knelpunt: De predatiedruk is in veel gebieden erg hoog en moeilijk onder controle te krijgen.  
Oplossingsrichting: In nauwe samenwerking met de WBE en andere gebiedspartijen het 

gebied minder aantrekkelijk maken voor predatoren en daarnaast intensieve bejaging, binnen de 
ruimte die de wet hiervoor geeft. Daarnaast het inzetten van investeringsbudget van de 
provincie om met name in het Daarlerveld met behulp van vossen-werende rasters predatie te 
voorkomen. 



11 
 

Handboek Beheerplan Collectief Midden Overijssel  

Augustus 2015 – versie 1.0 

7. Knelpunt: Bewoning, tegenstrijdige natuurdoelen en het achterwege blijven van onderhoud 

leiden soms tot een beperking van de openheid van het landschap. 
Oplossingsrichting: Betrekken van relevante partijen/ambtenaren bij het weidevogelbeheer 
en/of deze zitting laten nemen of incidenteel uitnodigen voor de weidevogelkring.  
 

8. Knelpunt: Verstoring van nesten/kuikens door recreanten (met name die met loslopende 
honden). 
Oplossingsrichting: Binnen de weidevogelkring afspraken maken over beperking 
toegankelijkheid en  handhaving daarvan. Voorlichten van omwonenden.  
 

9. Knelpunt: Deelnemers zijn gewend om in het najaar beslissingen te nemen aangaande het 
beheer in het volgende beheerjaar. Het wordt lastig gevonden om vroeg in het jaar al 
beslissingen te moeten nemen voor het daarop volgende jaar, waardoor deelnemers niet  
instappen. 
Oplossingsrichting: Ruime aandacht geven aan het creëren van draagvlak en benadrukken 
van het belang van beheerovereenkomsten voor het beheerjaar. Voldoende budget reserveren 
voor lastminute-beheer om hiermee tijdens het seizoen nog bij te kunnen sturen. 
 

10. Knelpunt: Een deel van het leefgebied voor kritische weidevogels is door miscommunicatie 
te krap begrensd (noordelijk deel Schanenbroek), waardoor niet alle kansen optimaal kunnen 
worden benut. 
Oplossingsrichting: Bij het opstellen van het Natuurbeheerplan 2017 een verzoek tot 
wijziging van de begrenzing indienen. Dit gedeelte is wel begrensd als droge dooradering. 
Daardoor liggen er mogelijkheden om het aflopende kruidenrijk grasland-beheer voort te zetten. 
Legselbeheer zal hier uit eigen middelen van het collectief worden betaald.  



3.3  Overzicht beheerpakketten en vergoedingen 

 Zie bijlage 4. 
 

3.4  Boordelingscriteria Natuurbeheerplan 2016 (samengevat). 

(kritische soorten, tenzij anders vermeld) 
 

Er zijn minimaal 10 broedparen grutto per 100 hectare aanwezig; 

Minimaal 20 hectare per 100 hectare bestaat uit kuikenland. Richtlijn hierbij is 1,4 hectare 

kuikenland per grutto-broedpaar, waarvan minimaal de helft kruidenrijk grasland; 
Als richtlijn wordt een verhouding uitgestelde maaidatum en beweiding van 4:1 aangehouden;  

Minimaal 20% van grasland met beheer heeft een geschikte drooglegging en/of er is minimaal 

1-2% plasdras aanwezig 
Minimaal 70% van het budget voor open grasland wordt ingezet op beheerpakketten met een 

rustperiode in het broedseizoen en/of plasdras-pakketten; 
Beheerpercelen met rustperiode liggen zoveel mogelijk buiten de invloedssfeer van 

verstoringsbronnen (singels/bosopslag, wegen en bebouwing); 
Er wordt gestreefd naar het opbrengen van 10-20 ton vaste mest op beheerpercelen met een 

rustperiode; 
Er wordt op termijn gestreefd naar minimaal 250 hectare samenhangend oppervlak waar 

beheerpakketten en maatregelen worden ingezet; 
Er is een buffer van 200 meter met een hoge mate van openheid rond kerngebieden; 
Beheerde percelen in de kerngebieden liggen maximaal 300 meter uit elkaar;  

Clusters kuikenland binnen kerngebieden zijn bij voorkeur minimaal 10 hectare groot; 

Er worden heldere afspraken gemaakt over planmatig predatiebeheer met gebiedspartners;  

Maximaal 10% van het budget wordt ingezet voor maatregelen weidevogelbeheer niet-kritische 

soorten (via lastminute beheer); 
Binnen het leefgebied voor niet-kritische soorten wordt alleen ingezet op lastminute beheer en 

alleen op locaties waar minimaal 5 paar kieviten met kuikens aanwezig zijn/verwacht mogen 
worden en de maatregelen bijdragen aan de kuikenoverleving van de kievit (en scholekster). 
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3.5  Invulling door het collectief met beheerpakketten 

 
 In leefgebied open grasland zijn dezelfde doelsoorten als voorgaande jaren gekozen (Grutto, 

 Wulp en Tureluur) met als aanvulling de Kievit.  

 Uitgebreide beschrijvingen van de biotoopeisen van de doelsoorten zijn te vinden op : 

 http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/FichesANLb2016november2014defm.pdf 

 

Uitsluitend binnen de zes geselecteerde kerngebieden (gedeelte kritische weidevogels) kunnen 
langjarige beheerovereenkomsten afgesloten worden. Daarnaast kunnen in deze gebieden ook de 
last minute pakketten worden ingezet. Ook alle beheermaatregelen voor kieviten kunnen hier 
worden afgesloten. Hierbij wordt gestreefd naar een samenhangende mozaïek, waarbinnen alle 
benodigde beheerfuncties aanwezig zijn.  
 

De volgende beheerpakketten zijn opengesteld in de kerngebieden: 
Weidevogelgrasland met een rustperiode 

Kuikenvelden met een rustperiode 

Plas-dras 

Legselbeheer 

Kruidenrijk grasland 
Extensief beweid grasland 

Ruige mest 

 
De gebieden buiten de kerngebieden zijn voornamelijk begrensd als ‘open grasland niet -kritische 
weidevogels’. Hier zijn de kievitenpakketten mogelijk. Aangezien deze in 2016 niet beschikbaar 
zijn wordt daar waar bewezen, altijd veel kieviten zitten: 

 het pakket extensief beweiden (met extra beheermaatregel, afgeweid half april) ingezet , 

 dat dan eventueel te combineren is met legselbeheer op bouwland. 

 Dit is alleen mogelijk wanneer het vliegvlug worden van de jongen hierdoor waarschijnlijk wordt. 
 

In de gebieden buiten de kerngebieden, die nog wel begrensd zijn voor kritische weidevogels is 
daarnaast ook de mogelijkheid voor last minutebeheer zoals kuikenvelden en legselbeheer (ten 
behoeve van Grutto, Tureluur en Wulp) mogelijk, mits er voldoende gelegenheid is voor de jonge 
vogels om ook groot te worden. 



3.6  Instapeisen deelnemers 
 

De volgende instapeisen waaraan een deelnemer minimaal aan moet voldoen zijn: 
 

De locatie van de beoogde beheerovereenkomst is gelegen binnen de door de provincie 

begrensde leefgebieden (zie kaart bijlage 1); 
Het minimumbedrag waarvoor een contract kan worden opgesteld is €250,- per jaar; 
Binnen de kerngebieden voor weidevogels is de instapeis minimaal 0,5 ha kruidenrijk grasland 
of plasdras, of minimaal 1 ha 1, 8 of 15 juni beheer. Deze instapeisen gelden ook als 
voorwaarde om deel te nemen aan legselbeheer (foto 5); 
In het geval van weidevogelbeheer is de deelnemer bereid om (in geval van aanwezige 
kuikens) na afloop van het beheer overdag te maaien en van binnen naar buiten; 
Buiten de kerngebieden, maar aangewezen als weidevogelgebied voor kritische soorten,  kan 
alleen legselbeheer worden afgesloten mits er schuil- en voedselgelegenheid te bereiken is voor 
de kuikens. Meestal zal dit gerealiseerd worden door het last minute pakket kuikenveld in te 
zetten, maar ook een reservaatgebied of nog doorlopend beheer kan in deze behoefte voorzien. 

 In de weidevogelgebieden aangewezen voor niet-kritische weidevogels is voor 2016 alleen  
kievitenbeheer mogelijk bij percelen waar al jaren veel kieviten voorkomen. Wanneer daaraan 
grenzend het pakket extensief beweid grasland, met als extra beheervoorschrift dat het perceel 
op 15 april afgeweid is, kan worden afgesloten, is ook legselbeheer (voor de kievit) mogelijk. 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/FichesANLb2016november2014defm.pdf
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Foto 5. Deelnemers kunnen 
a l leen legselbeheer voor 
kri ti sche weidevogels afsluiten 
a ls wordt voldaan aan de 
instapeisen van minimaal 0,5 
hectare of kruidenrijk 
gras land, of minimaal 1 
hectare 1, 8 of 15 junibeheer, 

of minimaal 0,1 ha  plasdras. 

 
 
3.7 Van voorintekening naar beheerovereenkomst 

 
De intentieverklaringen zijn, zoveel mogelijk in overleg met de weidevogel coördinatoren, 
getoetst op de criteria: 

is het aanbod gelegen binnen begrensd gebied; 

komt een of  meerdere doelsoorten in voldoende aantallen voor; 

is er geografische samenhang; 

is er functionele samenhang; 
is er sprake van nieuw of bestaand beheer; 

hoe is de inzet van de beheerder. 

De beheerovereenkomsten waarvan het collectief voornemens is deze daadwerkelijk af te sluiten, 
zijn grotendeels op kaart weergegeven in bijlage 6A tm 6D



3.8  Onderbouwing beheerovereenkomsten 

 
Alle voorgenomen beheerovereenkomsten binnen het leefgebied open grasland liggen in het 
leefgebied voor kritische weidevogels, binnen de door CMO gekozen kerngebieden. 
 

Deze kerngebieden voldoen aan het minimaal nagestreefde aantal broedparen of hebben de 

potentie hier op termijn aan te voldoen, liggen (grotendeels) buiten de invloedssfeer van 
verstoringsbronnen en hebben een sterke mate van openheid.  
Binnen ieder kerngebied wordt bovendien gewerkt aan planmatige bestrijding van predatoren, in 
nauwe samenwerking met de gebiedspartners. 
 
Kruidenrijkgrasland heeft de voorkeur. Doordat alleen ruige mest gebruikt mag worden (10-20 
ton/ha) wordt de grasmat opener en gevarieerder, wat de insectenrijkdom, als voedsel voor de 
jonge weidevogels, ten goede komt. Daarom is het ongewenst wanneer dit beheer verplaatst 
wordt. 
 

De afgesloten beheerovereenkomsten liggen binnen een straal van 300 meter uit elkaar, of de 
verwachting bestaat dat dit de komende jaren door extra beheerovereenkomsten gerealiseerd 

kan worden. De verhouding tussen uitgestelde maaidatum en beweiding voldoet momenteel nog 
niet aan de richtlijn 4:1, maar hier zal de komende jaren naartoe worden gewerkt.  
 

Plasdrassituaties zijn in 2016 in een deel van de kerngebieden aanwezig (soms in aangrenzend 
reservaatgebied), de komende jaren wordt gericht gestuurd op het afsluiten van dit pakket.  
 

Meerjarige contracten en een toeslag voor vaste mest en legselbeheer voor kritische weidevogels 
worden uitsluitend ingezet in de zes door het collectief geselecteerde kerngebieden.  
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Lastminute beheer ten behoeve van kuikens (bijv. uitgesteld maaien) wordt binnen het 

leefgebied open grasland kritische weidevogels toegepast, hierbij komen de gebieden die zijn 
aangemerkt als kerngebied het eerst in aanmerking.  
 
In totaal wordt bij legselbeheer uitgegaan van 60 nesten waarbij een enclave van 50m2 bij het  
maaien wordt gespaard, binnen een zoekgebied van 30 hectare. Aan het zoekgebied wordt 
tijdens het seizoen de ha toegevoegd om tot de 60 nesten te komen. Dit geeft de mogelijkheid 
om het legselbeheer op de meest optimale plekken te leggen. 
 
Bij vaste mest wordt ingestoken op het uitrijden van 10 tot 20 ton per hectare op 70% van het 
oppervlak met een beheerovereenkomst, waarop de toeslag voor ruige mest mogelijk is. 
 

Tabel 4. Overzicht van het aantal in 2016 af te sluiten hectares beheer in ha. en percentages, per 
kerngebied, exclusief legselbeheer en ruige mest. Bij het berekenen van de dekkingsgraad zijn 
bestaande reservaten en lopende SNL-contracten niet meegenomen. 
 
 

Kerngebied 
 

Totaal Oppervlak Oppervlak beheer Dekkingsgraad 

Lieder- en Molenbroek 569,14  35,47 6,23% 

Hellendoornse Broek 341,75  33,31 9,75% 
Schanenbroek 279,18    9,81 3,51% 

Daarlerveld 244,65    1,59 0,65% 
Bolwerksweiden 165,15    2,14 1,30% 

Legselbeheer, verspreid   30,00   
Extensief beweiden, 
verspreid 

    4,00  

Kuikenvelden en ruige 
mest (merendeels) 
gekoppeld aan bestaand 
beheer 

Ruige mest        
Kuikenvelden 

 55,99 
 20,90 

 

TOTAAL 
 

1.599,87 ha.  116,32 ha.  7,27% 

 
Lierder- en Molenbroek 
Het Lierder- en Molenbroek betreft een van de betere weidevogelgebieden in Overijssel, waar de 
laatste jaren opvallend goede resultaten worden behaald. In het Lierderbroek ligt reeds een 
relatief goede mozaïek van reservaatbeheer van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
particulier natuurbeheer (Lierderbroek BV en Van der Linde) en Agrarisch Natuurbeheer.  
 

In het gebied zijn enkele jaren geleden diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, waaronder 
vernatting van delen van het gebied (zie foto 6) en het realiseren van plasdras. Door het afsluiten 
van de in bijlage 6-C weergegeven beheerovereenkomsten, vooral bestaand uit kruidenrijk 
grasland en 1 juni beheer, wordt de bestaande mozaïek verder uitgebouwd en toegewerkt naar 

voldoende kuikenland. Waar nodig worden met lastminute beheer aanvullende maatregelen 
genomen. 

 
Hellendoornse broek en Schanenbroek 
Het Schanenbroek en Hellendoornsebroek, worden gezien als belangrijke en kansrijke 
Kerngebieden. De afgelopen jaren zijn hier wisselende resultaten gehaald. Getracht zal worden 
de goede resultaten te stabiliseren. De in bijlage 6-D weergegeven af te sluiten overeenkomsten 
van kruidenrijk grasland en 1 juni beheer leveren een bijdrage aan het behoud en versterken van 
het reeds aanwezige mozaïekbeheer.  
 
Van het afsluiten van greppelplasdras in het Hellendoornsebroek wordt bovendien een 

aantrekkende werking op weidevogels verwacht, door deze plasdras te omringen door kruidenrijk 
grasland krijgen kuikens hier bovendien de gelegenheid om veilig op te groeien. De pakketten zijn 
hier op relatief korte afstand van elkaar gerealiseerd.  
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In het Schanenbroek liggen de overeenkomsten verder uit elkaar, de komende jaren wordt hier 

gestreefd naar het afsluiten van contracten in het tussenliggende gebied. Waar nodig wordt ook 
lastminute beheer toegepast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Waterrad in het Liederbroek, een van de kerngebieden voor weidevogels waar dankzij inrichtings- en 

beheermaatregelen en een goede samenwerking tussen de gebiedspartijen opvallend goede resultaten worden 
gehaald 

 
Daarlerveld 

Het Daarlerveld wordt door het collectief gezien als een gebied dat de potentie heeft om uit te 
groeien tot een belangrijk kerngebied. Er wordt naar gestreefd om de lopende 
beheerovereenkomsten voort te zetten en verder uit te bouwen. Het oversluiten van kruidenrijk 
weidevogelgrasland (zie bijlage 6-B) past hier dan ook goed bij. Het verder uitbouwen van de 
mozaïek bleek in 2016 niet mogelijk, maar wordt de komende jaren wederom nagestreefd.  
 
Bolwerksweiden 
Ondanks dat in de huidige situatie nog relatief weinig weidevogelbeheer in het gebied ligt, 
worden hier de laatste jaren goede resultaten behaald. Het gebied heeft dan ook veel potentie 
om zich te ontwikkelen tot een belangrijk kerngebied. Om deze reden wordt de huidige 
beheerovereenkomst binnen het nieuwe stelsel voortgezet (zie bijlage 6-A). De komende jaren 

wordt geprobeerd de mozaïek verder uit te breiden. 
 
Tabel 5 Overzicht van de in 2016 af te sluiten ha beheer met de beheervergoedingen voor het  
leefgebied ‘open grasland  
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3.9  Beheerfuncties 

 
De beheerpakketten kunnen worden toebedeeld aan beheerfuncties. De meeste pakketten 
kunnen toegekend worden aan meerdere functies. Uitsplitsing per beheerfunctie is daardoor 
moeilijk en geeft ook geen extra informatie. 
In leefgebied ‘open grasland’ wordt gestreefd naar een verdeling in beheer waarbij minimaal 70% 

van het budget besteed wordt aan beheer met een uitgestelde maaidatum. Deze bedienen de 
functies : 

 Optimalisering nestbescherming 

 Optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden 
 Creëren foerageergebied 

 Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden 

 
Het aandeel kruidenrijk grasland is behoorlijk groot. Dit pakket heeft als voordeel ten opzichte 
van het pakket uitgestelde maaidatum tot 15 juni, dat er een kruidenrijke (en daardoor 
insectenrijke) grasvegetatie kan ontstaan die belangrijk is, als voedselbron en als 
schuilgelegenheid, voor het opgroeien van de kuikens . 

 
Dit jaar bleef het aanbod voor plas-dras beperkt. In de komende jaren wordt sterk ingezet op 
deze beheermaatregel.  



3.10 Relatie met ander beheer 

 
In twee gebieden is sprake van extra hectaren van TBO’s en particulieren. die bijdragen aan de 
oppervlakte geschikt voor de verschillende beheerfuncties voor weidevogels buiten het Agrarisch 
Natuurbeheer.  
Het  agrarisch natuurbeheer wordt in samenspraak met deze andere partijen zo op elkaar 
afgestemd dat een mooie mozaïek ontstaat. 
 
In het kerngebied Lieder- en Molenbroek wordt het Agrarisch Weidevogelbeheer versterkt door 
gronden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulier natuurbeheer 
(Liederbroek BV en Van der Linde).  
 

In Hammerflier-Munnikenmaten, een van de ‘overige gebieden’ in leefgebied ]’open grasland’  
zet Drinkwaterbedrijf Vitens zich op haar terreinen (20 ha.) in voor de weidevogel.  
 
Er is reeds jaren overleg met de waterschappen over het beheer van waterstand en watergangen 
in de weidevogelgebieden. Dit heeft in veel gebieden al geleid tot een aangepast maai- en 
opschoonregime. 



De weidevogelgebieden zijn geschikt om waterdoelen met weidevogeldoelen te combineren 
waarna realisatie mogelijk is via de regeling via POP3. 
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4.  LEEFGEBIED DROGE DOORADERING

 
Binnen leefgebied droge dooradering streeft het collectief naar het realiseren van voldoende 
voedsel, rust en voortplantingsmogelijkheden voor de doelsoorten, in zodanige samenhang en 
omvang dat de aanwezige populaties zich minimaal in stand kunnen houden en (op termijn) zich 
kunnen uitbreiden. Hierbij toetst zij potentiele af te sluiten beheer met een aantal criteria op 
geschiktheid, namelijk:  

 voorkomen doelsoorten,  
 geografische samenhang, 

 functionele samenhang,  

 bestaand of nieuw beheer en  

 opstelling deelnemer. 

Omdat er in de droge dooradering al veel opgaande elementen en natuurgebieden zijn, voor een 
groot deel ook al onder beheer via de regelingen SN en GBD, streeft het collectief met name naar 
het versterken van de functie foerageren. 
Het leefgebied droge dooradering is weergegeven in bijlage 2.  
 

4.1  Ambities 

 
Binnen het leefgebied droge dooradering heeft biotoopverbetering van de drie doelsoorten 
Knoflookpad, Boomkikker en Kamsalamander de eerste prioriteit.  
Deze soorten zijn gebaat bij doelgericht en specifiek beheer, grotendeels op perceel niveau. 
Daarnaast is een samenhangend leefgebied, met voortplantings- en landhabitat op korte afstand 
van elkaar en uitwisselingsmogelijkheden tussen populaties, van groot belang. 
 

Naast de drie amfibiesoorten zijn ook Patrijs, Steenuil, Geelgors en Das door het collectief 
aangemerkt als doelsoort. Deze soorten zijn gebaat bij voldoende samenhang en kwaliteit op 

landschapsniveau, waarbij voldoende oppervlak én kwaliteit van biotopen met voedsel-, rust- en 
nest/voortplantingsgelegenheid voor de doelsoorten binnen voor de soorten overbrugbare 
afstand aanwezig zijn. 
Het collectief gaat er vanuit dat veel soorten van de droge dooradering (oa.  Torenvalk, Groene 
Specht, Meervleermuis, Poelkikker en Grauwe Klauwier) meeliften op maatregelen voor deze 
soorten. 
 

De Das is geen landelijk aangewezen doelsoort. Deze is door de provincie als doelsoort 
toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2016. Het collectief ziet de Das als een goede indicator 
voor een compleet kleinschalig landschap van voldoende omvang en waarin de functies 
voortplantingsmogelijkheden, foerageren en rust aanwezig zijn, ook voor andere (doel)soorten 
 

Landschapselementen 
Doelen korte termijn (binnen 6 jaar): 
Een toename van het aantal onder beheer zijnde randen/ruigten, zodanig beheerd dat er 
kruidenrijke zoom- en mantelvegetaties ontstaan of in stand blijven; 
Een toename van het aandeel onder beheer zijnde houtwallen en singels die gecombineerd 
zijn met rand-/zoombeheer welke niet aan de noordzijde van het element ligt; 
Een afname van het aantal vlakdekkende botanische beheercontracten voor zover zij niet de 
waardering 'goed' hebben gekregen bij de inventarisatie door Ecogroen 2014; 
Afstemmen van het botanisch beheer op een foerageerfunctie voor de doelsoorten middels 
ander beheerregime en inrichtingsmaatregelen (hoogteverschillen, creëren natte plekken/poelen, 
combineren met opgaande begroeiing); 

Botanisch weiland wordt niet meer verlengd en ook niet nieuw afgesloten. 
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Doelen langere termijn (>6 jaar) 

De landschapselementen al dan niet onder beheer (incl. randen/ruigten en botanisch beheer) 
vormen een samenhangend netwerk. Bestaande natuur en agrarische natuur versterken 
elkaar en onderdelen binnen het leefgebied zijn zoveel mogelijk (functioneel) met elkaar 
verbonden; 
In de gebieden waar wordt ingezet op de versterking van de samenhang van het kleinschalig  
landschap is 4% van het oppervlak onder beheer. 
 
Poelen 
Doelen korte termijn (binnen 6 jaar): 
Poelen waar minimaal 1 van de doelsoorten recent in de directe omgeving is aangetroffen 
(maximaal 2 jaar geleden), worden onder contract gebracht, optimaal beheerd en 

ingericht voor minimaal één van de doelsoorten. Wanneer de soort niet voorkomt zijn er  
bronpopulaties in de (bereikbare) buurt; 
Een toename van het aantal poelen van voldoende omvang om het leefgebied te vormen 
voor een substantieel aantal individuen van de betreffende doelsoort(en). De geschikte 
poelen liggen op een voor de doelsoort(en) te overbruggen afstand van andere geschikte 
poelen waar de soort aanwezig is. 
 
Doelen langere termijn (>6 jaar): 
In het gebied ligt een dermate goed verbonden netwerk van poelen met subpopulaties dat  
er sprake is van een duurzame habitat voor de instandhouding en versterking van de 
metapopulatie(s) van de betreffende doelsoort(en); 

Bestaande populaties die (nog) niet (goed) verbonden zijn met een netwerk verkeren in een 
gunstige staat van instandhouding. 
 

4.2  Inventarisatie van knelpunten 

 
Om te komen tot effectief agrarisch natuurbeheer is het van belang om aanwezige knelpunten te 
herkennen en waar mogelijk op te lossen. Niet altijd kan het collectief de aanwezige knelpunten 
oplossen, maar in veel gevallen kan het collectief hier wel een rol in spelen. 
 

Binnen de droge dooradering vormt het beheer van het collectief slechts een schakel in het grote 
systeem van landschapselementen binnen dit leefgebied. Het opheffen van knelpunten door het  

collectief zal niet in alle gevallen mogelijk zijn omdat er ook veel andere gebiedsactoren 
betrokken zijn, maar het collectief kan hier wel een actieve en stimulerende rol in spelen.  
 

Op dit moment worden de volgende knelpunten gesignaleerd: 
1. Knelpunt: Een actueel beeld van de verspreiding de doelsoorten is slechts beperkt 
beschikbaar, zodat maatwerk bij het inzetten van beheerovereenkomsten niet altijd mogelijk is.  
Oplossingsrichting: In kaart brengen van beschikbare kennis/verspreidingsgegevens en deze 
waar nodig aanvullen met inventarisatiegegevens, eventueel door het inzetten van vrijwilligers.  
Hierbij kan mogelijk worden aangesloten bij bestaande vrijwilligersnetwerken. Ook de 
provincie zou hier een rol in kunnen spelen. 

 
2. Knelpunt: Veel bestaande opgaande landschapselementen zijn ondergebracht binnen de 

regeling GBD. Het ontbreken van de mogelijkheid om op aangrenzende agrarische grond 
beheer af te sluiten binnen die regeling, heeft ertoe geleid dat overgangen vaak scherp en 
abrupt zijn. Overgangsvegetaties (zomen, mantels, ruigtestroken) die dienst kunnen doen als 
foerageergebied en/of buffer tegen verstoring ontbreken meestal.  
Oplossingsrichting: Inzet van het agrarisch natuurbeheer met name op randen en 
foerageermogelijkheden richten. Goede afstemming van nieuwe contracten voor Groene en 
Blauwe Diensten en ANLB stimuleren. Dit biedt goede mogelijkheden voor het creëren van 
samenhangend beheer. 
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3. Knelpunt: Er is te weinig bekend van welk beheer leidt tot voedsel (insecten/muizen) voor de 

doelsoorten. 
Oplossingsrichting: kennis delen met deskundigen oa. van de provincie. Uitzetten van een 
onderzoeksvraag bij het deskundigenteam Cultuurgrond van OBN. 
 
4. Knelpunt: De huidige lopende contracten liggen deels erg verspreid door het werkgebied 
maar sluiten vaak wel aan bij plaatselijke natuurwaarden. 
Oplossingsrichting: Een sterke focus op geografische samenhang bij het afsluiten van nieuwe 
contracten is cruciaal, waarbij wordt gefocust op gebieden die de meeste kansen bieden voor 
de doelsoorten. In dit beheerplan is nog geen keuze gemaakt voor deelgebieden (de gebieden 
waar beheer geconcentreerd wordt). Voor 2017 zullen hierin stappen gezet zijn.  
 

5. Knelpunt: Aan eerdere contracten zijn geen voorwaarden gesteld ten behoeve van 
doelsoorten; een functionele samenhang tussen voedsel-, rust- en nestgelegenheid ontbreekt. 
Oplossingsrichting: Bestaande contracten alleen opnieuw afsluiten wanneer zij voldoen aan 
de door het collectief opgestelde criteria en er zoveel mogelijk een kwaliteitsslag wordt gemaakt. 
Bij het verlengen van bestaande contracten worden deze kritisch beoordeeld op effectiviteit.  
 
6. Knelpunt: Slechts een klein deel van de lopende botanische beheercontracten heeft een 
kwaliteitsbeoordeling ‘goed’ gekregen (in het onderzoek van Ecogroen). 
Oplossingsrichting: Botanische contracten kunnen worden voortgezet als er in de 
inventarisatie van Ecogroen een beoordeling ‘goed’ is gekomen. In het geval van een 'matige  
waarde' zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Het omvormen naar 

randen kan hieraan een bijdrage leveren. Contracten met de beoordeling ‘beperkte waarde’ 
worden in principe niet voortgezet, tenzij zeer goede kansen worden gezien voor het op korte 
termijn verbeteren van de kwaliteit. Botanische pakketten met beweiding worden in geen geval 
voortgezet omdat deze niet als effectief worden beschouwd. 
 
7. Knelpunt: Eerdere contracten zijn veelal afgesloten omdat een grondgebruiker de 
voorwaarden van beheer goed in zijn bedrijfsvoering kon inpassen. De nieuwe benadering  
vanuit de doelsoorten vraagt soms om een omslag bij deelnemers en meer overtuigingskracht  
en kennis binnen het collectief. 
Oplossingsrichting: Tijdig creëren van draagvlak door middel van voorlichting en mooie 
praktijkvoorbeelden. 

 
8. Knelpunt: In 2016 was er onvoldoende tijd om gericht potentiele deelnemers op strategische 
locaties te werven. In 2016 wordt een goede kwaliteitsslag gemaakt, maar worden niet alle 
kansen benut. 
Oplossingsrichting: Tijdig in beeld brengen van elementen die bij voorkeur onder beheer 
worden gebracht (o.a. door de keuze voor deelgebieden) en deze potentiele deelnemers tijdig 
benaderen zodat ze in 2017 kunnen instappen. 
 

4.3  Overzicht te hanteren beheerpakketten en vergoedingen 

 Zie bijlage 4. 
 

4.4  Boordelingscriteria uit het Natuurbeheerplan 2016 (samengevat). 

Landschapselementen 
De doelsoorten zijn (potentieel) aanwezig; 

Er wordt een samenhangend netwerk van landschapselementen gecreëerd, waarbij bestaande 
natuur en agrarisch natuurbeheer elkaar kunnen versterken. Onderdelen binnen het gebied 

worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden; 
Randen/ruigten en landschapselementen worden zodanig beheerd dat er kruidenrijke zoomen 

mantelvegetaties ontstaan, c.q. in stand blijven; 
Nieuwe contacten voor houtwallen en singels zijn alleen mogelijk in combinatie met 
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randen/zoombeheer, zoveel mogelijk op de zon-geëxponeerde zijde en nooit op de noordkant; 

Nieuwe botanische contracten zijn alleen mogelijk op kleine kansrijke percelen van circa 0,5 ha 
in combinatie met de aanleg van poelen en/of plasdras oevers, of aanleg van houtwallen; 
Kruidenrijke akkers en akkerranden in de droge dooradering moeten voldoen aan de criteria 

voor leefgebied ‘open akker’; randen 6-20 meter, akkers niet groter als ongeveer 1  ha.  
Lopende contracten botanisch beheer die volgens de uitgevoerde nulmeting in de categorieën 

beperkte waarde en matige waarde zitten worden alleen verlengd als er kwaliteitsverbetering 
(inrichting en/of beheer) met de eigenaar is afgesproken. 
 

Poelen 
Minimaal 1 van de doelsoorten is recent (max. 2 jaar geleden) vastgesteld in het gebied, of de 
biotoopomstandigheden zijn optimaal aanwezig voor min. 1 van de doelsoorten en er zijn bron-

populaties van die soort aanwezig op een voor de betreffende soort te overbruggen afstand; 
De poel heeft een omvang die groot genoeg is om het leefgebied te vormen voor een 
substantieel aantal individuen van de betreffende doelsoort(en); 

De poel ligt – indien nodig vanuit de doelsoort – op een voor de soort te overbruggen afstand 
van andere poelen met de doelsoorten; 
De potentieel aanwezige doelsoorten komen na verloop van tijd blijvend voor in het gebied; 

In het gebied ligt een dermate goed verbonden netwerk, conform de Ecologische 

verbindingszones in Overijssel, van poelen met subpopulaties dat er sprake is van duurzame 
metapopulatie(s) van de betreffende soorten. 
 

4.5  Invulling door het collectief met beheerpakketten  

 
 Voor leefgebied droge dooradering heeft het collectief gekozen voor een beperkt aantal (vrij 
 algemene ) doelsoorten, om daarmee  in 2016 een goede basis te leggen. In de volgende jaren zal 
 zij, waar zinvol, specifieke doelsoorten per deelgebied toevoegen.   

 
De beheerpakketten zijn op basis van de genoemde doelsoorten geselecteerd en dragen bij aan 

een goed ontwikkeld kleinschalig landschap. 
 

Van leefgebied ‘droge dooradering’ was, binnen de beschikbare tijd tot de voorintekening, te 
weinig bekend om vooraf een keuze te maken voor deelgebieden. Daarop is  de hele begrensde 
oppervlak, verdeeld in werkgebieden, opengesteld voor grondeigenaren om hun interesse 
kenbaar te maken. Deze werkgebieden zijn gebaseerd op de kennis van de plaatselijke ANV.  
Per werkgebied zijn de door het collectief gekozen doelsoorten die daar (potentieel) voorkomen 
volgens de SOK-kaarten uit de Atlas van Overijssel benoemd (zie bijlage 5).  
 
In 2017 zal het collectief deelgebieden aanwijzen waar AN gerichter zal worden ingezet, mede 

gebaseerd op de prioriteit voor de drie amfibie-doelsoorten boven landschapselementen. 
 
Binnen de droge dooradering richt het collectief zich op het versterken van het biotoop van  
onderstaande zeven doelsoorten, waarbij op basis van lokale kennis van veldmedewerkers 
steeds maatwerk wordt geleverd. Bij het afsluiten van overeenkomsten wordt steeds zoveel 
mogelijk aangesloten bij de soortspecifieke beheermaatregelen.  
De beheermaatregelen die per doelsoort worden ingezet zijn weergegeven in tabel 3.  
 
Onderstaande pakketten worden alleen afgesloten wanneer dat ecologisch te verdedigen is:  

 rietzoom en klein rietperceel 

 knip- of scheerheg 

 solitaire boom 

 half- en hoogstamboomgaarden 

 griendje  

Op het pakket kruidenrijk grasland in de droge dooradering is geen ruige mest toeslag mogelijk.  
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Knoflookpad: 
Biotoop: Open helder voedselrijk water (niet geïsoleerd) met goed ontwikkelde water- en 
oevervegetatie in combinatie met open zand of akkers. 
Soortspecifieke beheermaatregelen: Zorg voor combinatie van poel (visvrij) met open 
zandplekken of zanderige akkers in de buurt (zo nodig uitrasteren van de oever), leg een 
nieuwe poel aan op max 500 m van bestaande populatie. 


Boomkikker: 
Biotoop: Poelen met vrijwel stilstaand water en goed ontwikkelde 
onderwatervegetatie met op het zuiden geëxponeerde struiken en 
struweel en hoge meerjarige kruiden in ondergroei. 
Soortspecifieke beheermaatregelen: Zorg voor combinatie poel 
(visvrij) en struiken (3-5 m uit oeverzone), maximaal 5 km van 
bestaande populatie, tussenafstand van max 1 km en verbind ze 

met lijnvormige groene en/of blauwe elementen.                                      Foto 7: Boomkikker 



Kamsalamander: 
Biotoop: Poelen, geïsoleerde wateren met goed ontwikkelde water- en oevervegetatie binnen 
100 meter van struweel, ruige vegetatie en bos. 

Soortspecifieke beheermaatregelen: Zorg voor combinatie van stilstaand water (visvrij) met 
onderwatervegetatie en beplanting in de buurt, wateren max 300 m uit elkaar, verbindingen 
nodig, zo nodig amfibietunnels om wegen te passeren. 


Patrijs: 
Biotoop: Akkerland en grasland. Broedt voornamelijk in ruige (kruidenrijke) randen of onder 
houtwallen en hagen. Minder in intensief (nat) veenweidegebied. 
Soortspecifieke beheermaatregelen: Leg vooral ruigten en kruidenrijke akkerranden aan, want 

dat draagt bij aan de draagkracht voor patrijzen. Voer bij voorkeur alleen maatregelen uit 
indien het gebied met (deels aangepast) beheer minimaal 100 ha groot is.  

 

Steenuil: 
Biotoop: Kenmerkende vogel van het kleinschalig cultuurlandschap. Broedt vooral in 
nestkasten, maar ook in holten van bomen, nissen en zolders van schuren en stallen. 
Soortspecifieke beheermaatregelen: Hang waar mogelijk effectief een nestkast op, maar zorg 
ook voor voedsel: takenrillen, muizenruiters, kruidenrijke akkerranden etc. Pas drinkbakken 
voor het vee aan zodat (jonge) steenuilen hier niet meer in verdrinken. 


Geelgors: 
Biotoop: Akkers en combinatie van akkers en grasland met overgangen naar heggen,  
houtwallen en grazige wegbermen. In de winter vooral op plekken met veel zaden (stoppels,  
overblijvend gewas, open kuilen). 
Soortspecifieke beheermaatregelen: Leg vooral akkerranden aan als wintervoedsel dicht bij of 
langs beplanting. 


Das: 
Biotoop: De Das heeft een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreid 
staande bosjes, heggen en houtwallen. Aanwezigheid van een geschikte locatie voor een 
burcht (zandgrond) is belangrijk. 
Soortspecifieke beheermaatregelen: zorg voor een combinatie van rust-, burcht-, en 
Foerageer mogelijkheden. Burcht op rustige locatie van minimaal 2 are in zandgrond waar 
grondwater minimaal 2 meter onder maaiveld staat. Bemeste en korte graslanden (met veel 
regenwormen), kruidenrijke graslanden of akkerranden (met veel muizen) en vruchtdragende 

bomen en struiken zijn geschikt als foerageergebied. 
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Uitgebreide beschrijving van de biotoopeisen van de doelsoorten zijn te vinden op : 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/FichesANLb2016november2014defm.pdf 
 
Tabel 3. Overzicht met de beheermaatregelen die per doelsoort door het collectief worden ingezet en de 
b ijbehorende beheerfuncties uit het Natuurbeheerplan 2016. 
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Beheermaatregel           

Kruidenrijk grasland   x x x  x o  

Poel /klein historisch water x x x     o o 

Natuurvriendelijke oever  x   x   o o 

Rietzoom en klein rietperceel  x      o o 

Botanisch hooiland  x  x x   o  

Kruidenrijke akker x   x x x x o o 

Knip- en scheerheg  x x   x  o o 

Struweelhaag  x x x x x  o o 

Struweelrand  x x x  x x o o 

Hoogstamboomgaard     x   o o 

Hakhoutbosje   x  x x x o o 

Hakhoutbeheer van lijnvormige elementen  x x x x x x o o 

Beheer van bomenrijen  x   x x x o o 

 

4.6  Instapeisen deelnemers 

Het collectief gebruikt een aantal instapeisen waaraan een deelnemer minimaal moet voldoen 
om aanspraak te kunnen maken op een of meerdere vergoedingen.  
De volgende instapeisen worden aangehouden: 
De locatie van de beoogde beheerovereenkomst is gelegen binnen de door de provincie 
begrensde leefgebieden (zie kaart bijlage 1 en 2); 
Het minimumbedrag waarvoor een contract kan worden opgesteld is €250, - per jaar; 

 

4.7  Van voorintekening naar beheerovereenkomst 
 

De intentieverklaringen zijn, zoveel mogelijk met en door de lokale ANV's, getoetst op de criteria:  
is het aanbod gelegen binnen begrensd gebied; 

komt een of  meerdere doelsoorten voor; 
is er geografische samenhang; 

is er functionele samenhang; 

is er sprake van nieuw of bestaand beheer; 

hoe is de inzet van de beheerder. 

De beheerovereenkomsten waarvan het collectief voornemens is deze daadwerkelijk af te sluiten, 
zijn grotendeels op kaart weergegeven in bijlage  7A tot en met 7S. In verband met latere 
aanpassingen kloppen niet alle kaarten, zo is vlakdekkend akkerbeheer meestal omgezet naar 
randen en zijn in een aantal gevallen kruidenrijke randen omgezet naar botanische randen.  
 

Het collectief is van plan om de komende jaren het beheer nog gerichter in te gaan zetten en te 
komen tot deelgebieden die de meeste kansen bieden voor de doelsoorten 
 

4.8  Onderbouwing beheerovereenkomsten  
 

Binnen het gebied waar het collectief werkzaam is, zijn in totaal 102 werkgebieden  
onderscheiden. De werkgebieden ziet het collectief als landschappelijke eenheden.  

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/FichesANLb2016november2014defm.pdf
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Wanneer beter inzicht is in de ecologische uitgangsposities van de werkgebieden en de 

mogelijkheden vanuit de grondgebruikers zal een nieuwe indeling gemaakt worden waarbij de 
meest potentieel waardevolle werkgebieden behouden worden. Deze worden dan, eventueel  
samengevoegd met andere werkgebieden, de deelgebieden. 
Op deze deelgebieden zal het collectief zich verder richten.  
 
Op basis van de voorintekening is door (veldmedewerkers van) het collectief steeds beoordeeld 
of een aangeboden beheermaatregel effectief wordt geacht voor minimaal een van de 
doelsoorten. Hierbij heeft het collectief verspreidingsatlassen en verspreidingsgegevens uit de 
‘Atlas van Overijssel’ (Soorten op Kaart) geraadpleegd.  
 
Het beheer dat als meest effectief is beoordeeld is in bijlage 7 op kaart weergegeven.  

In tabel 6 is een overzicht gegeven van de af te sluiten overeenkomsten. 
 
Zoals te zien op de kaarten in bijlage 7 wordt ook  vlakdekkend botanisch beheer afgesloten.  
Hierbij is de volgende werkwijze gehanteerd: 

Beoordeling ‘Goed’     : waar mogelijk verlengd 

Beoordeling ‘Matig’    : alleen verlengd indien kwaliteitsverbetering mogelijk is en er 

samenhang is met verbindende lijnvormige structuren. Anders ingestoken op 
randenbeheer , gecombineerd met verbeterende maatregelen. 
Beoordeling ‘Beperkt’ :  niet verlengd tenzij er sprake is van een gunstige ligging én er 

afspraken gemaakt worden die de kwaliteit verbeteren (inrichting en beheer).  
 
Nieuw vlakdekkend botanisch beheer is niet gehonoreerd en botanisch weiland wordt niet  
verlengd. Bij vlakdekkend botanisch beheer wordt de afgesproken kwaliteitsverbetering door het 
collectief geborgd in de af te sluiten beheerovereenkomst. 
 

Vlakdekkend akkerbeheer in de droge dooradering moet in principe voldoen aan de criteria zoals 
genoemd voor leefgebied ‘open akker’ in het natuurbeheerplan 2016 (randen 6-20 meter, 
vlakdekkend maximaal ongeveer 1 ha.).  
Grotere oppervlakten kunnen meegenomen worden zoals bij het botanisch beheer: 

 oversluiten bij de beoordeling ‘goed’,  
 beoordeling ‘matig’: alleen verlengen wanneer afspraken gemaakt kunnen worden 

ter verbetering van de kwaliteit en de ligging goed is.  
 Beoordeling ‘beperkt’; in principe niet oversluiten tenzij de locatie waardevol is en 

goede (en vergaande) afspraken ter verbetering kunnen worden gemaakt. 
 
 In overleg met de grondeigenaar van poelen in de gebieden waar de doelsoort-amfibieën 
 (potentieel) voorkomen, wordt bekeken met welke beheerpakketten de leefomgeving voor hen 
 geoptimaliseerd kan worden. 

In de volgende jaren zullen gericht grondeigenaren met dergelijk (potentieel) waardevolle poelen 
gericht bezocht worden. 

 
De doelsoorten Steenuil, Patrijs, Geelgors en Das komen binnen de droge dooradering  
wijdverspreid voor. Alle beheermaatregelen die binnen de droge dooradering worden afgesloten 
zijn door medewerkers van het collectief beoordeeld als effectief voor minimaal één van de 

soorten en gecheckt op de SOK van de ‘Atlas van Overijssel’.  
 
De nagestreefde 4% bedekking heeft voor een groot gedeelte betrekking op de bestaande natuur 
en landschapselementen. Doordat een groot gedeelte van de intentieverklaringen in de zone 
ONW (Ondernemen met Natuur en Water) en/of aangrenzend aan natuurgebieden ligt, zal in de 
meeste gevallen het percentage van 4% gehaald worden. De komende jaren zal het collectief de 
bedekking beter in beeld brengen. 
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Tabel 7. In 2016 af te sluiten beheer (in hectares), b innen het leefgebied droge dooradering. 
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4.9 Beheerfuncties 

 
De beheerpakketten kunnen worden toebedeeld aan beheerfuncties. De meeste pakketten 
kunnen toegekend worden aan meerdere functies.  
 
Het overgrote deel van het beheer wordt ingezet voor foerageermogelijkheden (ruim 94%) 

Voortplantingsmogelijkheden zijn in het leefgebied droge dooradering namelijk al relatief goed 
vertegenwoordigd in de vorm van singels en houtwallen met een GBD-contract en opgaande 
beplanting in bestaande natuurgebieden.  
 
Foerageermogelijkheden grenzend aan opgaande landschapselementen zijn extra gunstig. Er  
ontstaat zo samenhang in locatie en functies. De overgang van landschapselement/natuur naar 
landbouwgrond wordt minder scherp waardoor ook meer rust wordt verkregen.  
 

4.10 Relatie met ander beheer 

In de droge dooradering liggen meerdere doelen om de biodiversiteit maar ook waterdoelen te 
behouden en te versterken. Hieronder staan de belangrijkste met de wijze waarop het collectief 
hier op inspeelt. 
 
EHS  
De provincie Overijssel heeft onlangs de rijks-EHS herijkt en in samenspraak met betrokken 
belanghebbenden een nieuwe ‘groen beleidsstructuur’ vastgesteld, de zogenaamde “herijkte 

EHS”. 
De structuur van de herijkte EHS is op te vatten als het netwerk van natuur in Overijssel. Samen 
met al het andere beleid aangaande landschap, natuur, milieu en water vormt ze een groot 
samenhangend geheel waarmee de zorg voor natuur en landschap wordt geregeld.  
 

Om de kwaliteit en samenhang met de EHS te versterken is in gebieden die grenzen aan de 
EHS en de zone ONW, een zone van 500 meter aangemerkt als leefgebied droge dooradering.  
Binnen de betreffende zone worden door het collectief diverse beheerovereenkomsten 
afgesloten. Dit beheer zal  bijdragen aan het realiseren van de doelen van de EHS 
(verbindingsfunctie of bufferfunctie), daarnaast ontstaat op deze wijze een goede afwisseling in 
beheerfuncties. 
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Groene en Blauwe Diensten 
In Overijssel zijn binnen het stelsel voor Groene en Blauwe Diensten enkele duizenden contracten 
afgesloten voor het beheer van landschapselementen, variërend van poelen tot houtwallen. Deze 
contracten zijn in de eerste plaats gericht op versterken van het landschap en hebben doorgaans 
een looptijd van 21 of 30 jaar. Randen en zomen zijn niet mogelijk onder deze regeling. Vandaar 
dat het collectief zich met name richt op de pakketten op agrarische grond om zodoende  een 
evenwichtig aanbod van voedsel, rust en voortplantingsmogelijkheden te creëren. Doordat de 
ligging van de elementen onder GBD bekend zijn, zijn combinaties mogelijk.  
 
Relatie met lopende beheerovereenkomsten SNL 
Binnen het werkgebied van het collectief liggen veel lopende SNL-overeenkomsten. Deze 
contracten liggen voor een groot deel al op de juiste plek en leveren zo een goede 

bijdrage aan de beoogde doelen (zie bijlage 71).  
 

In leefgebied droge dooradering is  niet veel bekend van de lopende contracten, en hun 
resultaten. Wel bekend zijn de resultaten van het botanische beheer (grasland en akkers) onder 
SNL (de inventarisatie van Ecogroen voorjaar 2014). Het doorlopende botanische beheer zal 
wanneer het afloopt volgens de genoemde criteria stopgezet, omgezet dan wel verlengd  worden.  
Daarnaast ligt er nog SNL-beheer dat niet begrensd is of op ongunstige plaatsen ligt. Vrijkomende 
budget van deze contracten wordt ingezet voor beheer met meerwaarde voor de doelsoorten.  
 
KRW  
De waterschappen hebben een omvangrijke taak te vervullen bij de Kader Richtlijn Water (KRW). 
De kwaliteit van het water in aangewezen watergangen, in chemisch en ecologisch opzicht zal 

hiervoor verbeterd moeten worden. Beheermaatregelen via Agrarisch Natuurbeheer in het 
stroomgebied van de KRW-watergangen kunnen aansluiten bij aan deze doelstelling.   
 
Waterdoelen 
De waterschappen hebben een budget beschikbaar om waterdoelen te realiseren via de 
collectieven. Er zijn 5 waterdoelen geformuleerd: duurzame waterberging, toekomstbestendige 
duurzame waterkwaliteit, duurzaam peilbeheer, groene zuivering en duurzaam bodembeheer. 
Het collectief is in gesprek om verkennende pilots in 2016 op te zetten.  
 
In de gemeenten Ommen en Dalfsen wordt met Waterschap Groot Salland gekeken wat de 
mogelijkheden via het collectief zijn voor groene zuivering van erfafspoelwater.  

Het collectief ziet dit als een mooie kans om het ANLB en de doelsoorten een extra impuls te 
geven. 
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5.  LEEFGEBIED OPEN AKKER 
 
In de open akkergebieden (bijlage 3) liggen op dit moment geen contracten Agrarisch 
Natuurbeheer, zodat daar ook geen budget vrijvalt. Wel loopt er een pilot via de regeling GBD, 

met ongeveer 10 hectare aan akkerranden, die dit jaar afloopt. Het collectief streeft naar 
voortzetting  (en op termijn uitbreiding) van deze pilot, maar wil op dit moment het benodigde 
budget niet aan de andere leefgebieden onttrekken. 
 
Via samenwerking met Waterschap Vechtstromen zijn er mogelijkheden om via een of meerdere 
waterdoelen ook akkerrandenbeheer in het leefgebied open akker mogelijk te maken en daarmee 
de bestaande akkerrandenpilot (grotendeels) voort te zetten. 
Het leefgebied open akkergebied wordt om deze reden niet verder behandeld in voorliggend 
beheerplan. 
Het leefgebied open akker is weergegeven in bijlage 3. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 8. Doelen van de waterschappen en het 
col lectief kunnen elkaar soms versterken. Een 

voorbeeld hiervan zijn natuurvriendelijke oevers, die 
behalve een functie a ls waterbergingsgebied ook 

kunnen fungeren als opgroei-gebied voor 
weidevogelkuikens. 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.  AFSTEMMING MET ANDERE GEBIEDSPARTIJEN 
 

Om het draagvlak ook bij overige actoren in het gebied te behouden en te vergroten, streeft het  
collectief naar regelmatige afstemming met de gebiedspartijen.  
 

De samenwerking binnen het leefgebied open grasland wordt geborgd door het regelmatig  
organiseren van een weidevogelkring. Tijdens deze overlegmomenten met alle bij het  
weidevogelbeheer betrokken partijen wordt jaarlijks de strategie bepaald en wordt gewerkt aan 
het oplossen van knelpunten. 
 
Het collectief is voornemens om ook rond de droge dooradering de samenwerking met 
gebiedspartijen verder uit te bouwen. Sommige ANV's hebben hiervoor al overlegstructuren voor 
hun eigen werkgebied opgezet. Wederzijdse informatie en kennisoverdracht vormen de basis 
voor verdere samenwerking, onder andere op het gebied van monitoring.  
Een voorbeeld zijn de gesprekken met het Groen Platform Vecht in de regio Noordoost. Het is de 
bedoeling om het beheerplan en de aanvraag met de betrokken organisaties te bespreken.  

 
Ook voor de monitoring in de droge dooradering zijn de eerste stappen gezet om met Landschap 
Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel vrijwilligers te werven. Hier ligt nog een grote opgave 
om een team van deskundige en geaccepteerde vrijwilligers op te richten.  
 
Geïnteresseerden kunnen 'vriend van het collectief' worden. Zij worden door nieuwsbrieven op 
de hoogte gehouden en worden uitgenodigd voor een jaarlijkse informatieavond. 


