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Agenda 
Herman Menkveld/ Jan Bosman  
• Welkom 
• Toelichting op Collectief Midden Overijssel 

• Wat is het Collectief 
• Waarom zijn ze gevormd 
• Werkgebied 
• Bestuur / Taken 

 
 Wilfred Hilbers(Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving Vechtdal) 

• Toelichting Kenniscentrum 
• Toelichting randenbeheer 

 
Gerrit Meutstege (Projectleider CMO) 

• Kader 
• Uitleg beheerpakket 
• Aanmelden  
• Overeenkomst afsluiten 
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 De collectieven van Overijssel 

• Afgelopen jaar zijn 3 collectieven 
opgericht 

• Allen met de rechtsvorm 
Coöperatie UA. 

 
• NWO  Noord West Overijssel 
• MO  Midden Overijssel 
• NOT  Noord Oost Twente 
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Noordwest Overijssel 

Midden Overijssel 
 

Noordoost Twente 



Werkgebied Collectief Midden Overijssel 
 

 
S.V.P. Hardenberg 

 
Ommer Marke 

 
Groen Salland 

 
Land en Schap 

 
Reggestreek 

 
Hooltwark 

 
Landschapsfonds 

Enschede 
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Bestuur taakverdeling en organogram  
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Naam  

  
Functie 
  

    
Portefeuille 

  
Overige Taken 

Herman Menkveld Voorzitter en DB   1e Schouw, Geschillen en 
Sanctie en Herstelbeleid 
2e administratie contracten  

Communicatie 
Externe contacten/netwerken 
Algemene zaken 

Henk Grimberg Penningmeester en DB   Financiën Collectief  
2e Secretaris  
2e Sanctie en Herstelbeleid + schouw 
2e Betaalorgaan deelnemers 
2e Personeel 

Communicatie 
Externe contacten/netwerken 
  

Anet Bovendeert Secretaris en DB 
  

  Administratie Collectief 
1e Ecologie, Beheerplan,  
2e beheermonitoring en evaluatie 

Communicatie 
Externe contacten/netwerken 

Jan Bosman Vicevoorzitter   1e beheermonitoring en evaluatie 
2e Geschillen, schouw en sanctie en 
herstelbeleid. 

Contactpersoon waterschappen. 

Wim Boom Lid bestuur   1e KHB, certificering, Audit  
1e Betaalorgaan deelnemers 
2e Penningmeester 

2e Externe contacten/netwerken 

Andre le Loux Lid bestuur   HRM: Personeel en Scholing 
2e Handboek en Certificering, audit 

Kwaliteit organisatie(handboek certificering audit scholing) 

Jos Knoef  
 

Gerrit Meutstege Projectcoördinator   Operationeel management / aanspreekpunt 
bestuur 

Leidinggevende Uitvoering 

          



Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving 

Wilfred Hilbers 

Het Vechtdal (met een uitstraling naar omliggende regio's) vormt 

het projectgebied.  



Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving 

ondernemers, kennisinstellingen en burgers werken samen en denken 

over de ontwikkeling van het landschap als gevolg van een veranderende 

maatschappij  

 

Als basis voor een multifunctioneel passend landschap. 

Het Vechtdal (met een uitstraling naar omliggende regio's) vormt 

het projectgebied.  



de maatschappij verandert 

Terugtredende overheid 

 

In het provinciaal natuurbeheerplan staat op perceelniveau aangegeven 

waar welke natuurbeheerpakketten mogelijk zijn.  

 

De provincie bepaalt niet meer tot in detail wat de mogelijkheden zijn voor 

een gebied, maar legt op hoofdlijnen vast welke doelen ze wil bereiken.  

 

Partijen (o.a. ANV's en Collectieven en grondgebruikers) zijn samen aan zet 

om de gestelde doelen te realiseren in hun werkgebied.  

 

Met projecten zoals “Kansen voor randen” 



één van de kenniscentrumprojecten: 

 

project akkerranden  

 

Akkerranden verbinden en vormen een 

belangrijk onderwerp in het agrarisch 

natuurbeheer. 

 

Akkerranden zijn belangrijke 

landschapselementen in het provinciaal 

natuurbeheerplan en vormen een actueel 

onderwerp voor de collectieven. 

en wat heb ík daar 
dan aan? 



 Vanuit akkerranden kunnen spinnen, kevers, zweefvliegen, sluipwespen 

en gaasvliegen de plaaginsecten beperken. 

 Daardoor minder insecticidengebruik 

 Betere waterkwaliteit 

 Natuurlijke buffer voor drift of afspoeling van mest en 

gewasbeschermingsmiddelen  

 Voedsel voor bloembezoekende insecten  

 Voedsel voor grotere zoogdieren 

 Schuilplaats en nestgelegenheid vogels 

 Grotere ecologische variëteit (aantrekking roofvogels etc) 

 Steviger taluds, betere bereikbaarheid percelen en sloten 

 Mooi, plattelandseconomie profiteert 

 

DE WAARDE VAN AKKERRANDEN 



In de praktijk kennen boeren praktische problemen om 

akkerranden te integreren in de bedrijfsvoering.  

 

Aanleg en onderhoud blijken nog niet zo eenvoudig en de 

ontwikkeling van ongewenste kruiden vraagt aandacht. 

 

  wat stel je als doel? wat levert dat op?  

  waar maak je akkerranden? 

  hoe moet je aanleggen? welke soorten pas je toe? 

  hoe moet je beheren? 

  hoe wordt opbrengstderving vergoed? 

  hoe kan het volgend jaar nóg beter? 

 

? 



 
 
 

Pauze 
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Gerrit Meutstege 
Projectleider CMO 
 

Beheerpakket Kruidenrijke randen 
Beheercontract 
Aanmelding bij het Collectief 
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Waarom een collectief? 
 
Opdracht:   
agrarisch natuurbeheer efficiënt en effectief 
 
Streven: 15% - 20%  overhead 
 
Verbetering natuurkwaliteit 
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Kader:  

 
Natuurbeheerplan 2016 

 
Doelsoorten (SOK) 

 
Leefgebieden 
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Leefgebieden 

 
• Open Grasland 

• Relevante soorten weidefauna 

• Open Akkerland 

• Relevante soorten akkerfauna 

• Droge Dooradering 

• Relevante soorten houtwallen, struweel, bosjes 

• Natte Dooradering 

• Relevante soorten moeras, poelen, sloten 
 

 En nu dus ook!!! 

• Blauwe Diensten 

• Voorkomen van uitspoeling nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen 

 

 
 



 
Beheerpakket Kruidenrijke randen 

Waar 
 
• Langs landbouwgewassen 
• Langs watervoerende sloot/watergang  
 
Welke beheereisen  
 
• 90% tot 100 %  van de beheereenheid bestaat uit ingezaaide 

kruiden of uit een extensieve strook gras  
• beheereenheid wordt niet beweid 

 
Twee soorten randen 
  Akkerranden 
  Weideranden 
 
Vergoeding: € 1.700,00 per ha. 
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Beheerpakket Kruidenrijke randen 

 
Aanvullende beheervoorschriften 
 niet bemesten/niet spuiten 
 geen bagger 
 niet berijden of gebruiken als wendakker 
 maaien en afvoeren 
 
 
 
Collectief regelt zaaizaad 
 
Collectief regelt inzaaaien 
 
Eigenaar / gebruiker zorgt voor zaaiklaar maken grond 
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Beheercontract 

 
Pilot: Overeenkomst voor 1 jaar 
 
Intentie om te verlengen: beheerovereenkomst voor de periode  
2017 – 2021 
 
Opnemen in het Collectief Beheerplan Midden Overijssel 
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Aanmelding bij het Collectief 

 
Veldmedewerker: Paul ten Velde 
 
Invullen aanmeldingsformulier 
 
Intekenen in GIS programma 
 
Ondertekenen overeenkomst 
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Zoekgebieden N.O. Overijssel 
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Zoekgebieden Salland 

  

 

Schalkhaar 

Diepenveen 
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Zoekgebieden Salland 

  

 

Lettele - Heeten Heino 
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Bedankt voor uw aandacht 

 

Vragen?? 


