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1. INLEIDING 
 
 

Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt hervormd. Dit met als doel om de uitvoering en 
organisatie efficiënter en effectiever te maken: meer natuurresultaat voor minder geld. Per 2016 
kunnen boeren en andere grondeigenaren alleen nog een contract voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer afsluiten via een collectief, vaak een samenwerking van meerdere agrarische 
natuurverenigingen (ANV’s).  
 
In de provincie Overijssel zijn er drie agrarische collectieven gevormd: Noordwest Overijssel, Midden 
Overijssel en Noordoost Twente. In Collectief Midden Overijssel zijn zeven organisaties met ieder 
een eigen werkterrein bestaand uit 1 of meer gemeenten vertegenwoordigd: SVP Hardenberg, 
Hooltwark, Land&Schap, De Ommer Marke, Groen Salland, Landschapsfonds Enschede en 
Reggestreek. Hiervan zijn SVP Hardenberg en Landschapsfonds Enschede een Stichting, terwijl de 
anderen een Agrarische Natuurvereniging zijn.  
In dit rapport worden de samenwerkende organisaties steeds als ‘de ANV’s’ aangeduid. 
 
Het collectief sluit één contract met de provincie voor het hele werkgebied. Inhoudelijk ligt de focus 
van het nieuwe stelsel op een kwaliteitsverbetering. Contracten worden gerichter afgesloten in 
gebieden waar verwacht wordt dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer het beste bijdraagt aan 
een versterking van de biodiversiteit. De provincie heeft hier eisen, voorwaarden en richtlijnen voor 
opgesteld, die in het natuurbeheerplan 2017 staan. 
 
Met name voor het leefgebied droge dooradering borduurt de provincie niet voort op het tot nu toe 
gevoerde beleid. Daardoor is er een omslag nodig zowel bij de organiserende en betrokken partijen, 
als bij de deelnemers.  
Om de veranderingen vloeiend en gedragen door te voeren is een heldere strategie nodig. 
In dit document wordt de strategie van het  Collectief Midden Overijssel nader uitgewerkt. 
 
Voor de leesbaarheid van het document eerst een toelichting op de volgende begrippen: 
 
Werkgebied: het werkgebied van het Collectief Midden-Overijssel 
 
Leefgebied:  in het Natuurbeheerplan opgenomen begrenzing van gebieden gericht op specifieke 

landschappen 
 
Werkterrein:  het werkgebied van een ANV bestaande uit een of meer gemeenten. 
 
Deelgebied:  binnen een leefgebied kunnen deelgebieden worden onderscheiden. Hier wordt met 

voorrang beheer uitgezet en/of is het beheer gericht op specifieke doelsoorten. 
 

 

Grondeigenaren en grondgebruikers  
 
Contracten voor agrarisch natuur en landschapsbeheer kunnen worden afgesloten door particuliere 
grondgebruikers. In de meeste gevallen is de grondgebruiker tevens grondeigenaar. Dit geldt echter niet 
voor gronden die bijv. door pachters in gebruik zijn. Zij kunnen in hun contract met de verpachter hierover 

afspraken maken. In dit document wordt gesproken over grondgebruikers.  
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Kansen in beeld 

Zowel de overheid als het collectief zetten zich in om met de regeling Agrarisch Natuur-en 
Landschapsbeheer (ANLb) de biodiversiteit in het agrarisch gebied te verbeteren. 
Leidend hierin is het Natuurbeheerplan 2017 van de provincie Overijssel, met name de 
beleidsdoelen en criteria in hoofdstuk 4.  
Uitgangspunten voor deze beheerstrategie zijn de kaders zoals hieronder gespecificeerd, kennis van 
het gebied, de doelsoorten,  de ontwikkelingen en projecten die er plaatsvinden en het beschikbare 
budget. 
De beheerstrategie 2017 is gebaseerd op : 
 

- Het Natuurbeheerplan 2017 met daarin de begrenzing van die gedeelten waar Agrarisch 
Natuurbeheer beheer mogelijk is. Voor 2017 wordt deze begrenzing in overleg met de 
Provincie bijgesteld. Basis is de begrenzing zoals op de kaart bij natuurbeheerplan 2016. Het 
natuurbeheerplan 2017 is in 2016 niet ter inzage gelegd.  

- De mogelijkheden voor 2017 om contracten in de ‘categorie water’ af te sluiten. 
- De mogelijkheden voor 2017 om ook  doorlopende contracten bij RVO, over te sluiten naar 

het collectief. Dit gebeurt op basis van toetsing aan de beheerstrategie.  
- De Gebiedscoalities: Collectief Midden Overijssel organiseert bijeenkomsten met (grotere) 

organisaties om keuzes omtrent de begrenzing en de inhoud van het agrarisch natuurbeheer 
in het natuurbeheerplan 2017, op overig beleid en kennis af te stemmen. Dit gebeurt in 
‘gebiedscoalities’. 

- Adviezen van de ecologische commissie over ecologische aspecten. De ecologische 
commissie bestaat uit; Mark Zekhuis, Gerben Mensink en Anet Bovendeert. 

- Plaatselijke inbreng : Het collectief organiseert bijeenkomsten met (vrijwilligers)organisaties 
die een meer plaatselijke inbreng kunnen geven. Hiermee wordt ook draagvlak gecreëerd 
voor de beheerstrategie van het collectief.   

 
Op basis van alle input komt het collectief tot voorwaarden voor het afsluiten van beheer en keuzes 
voor deelgebieden. In de deelgebieden kan specifiek worden ingezet op bepaalde doelsoorten, waar 
dan ook een specifieke groep beheerpakketten bij hoort.  
Daarnaast kan een deelgebied aangewezen worden om beheer af te sluiten omdat daar door 
samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld TBO’s) kansen liggen. Een voorbeeld hiervan is de 
Sallandse Heuvelrug waar in het omliggende agrarische gebied beheer wordt afgesloten ten 
behoeve van de Korhoen. 

 

Streefbeeld  

Het collectief streeft er naar om binnen de leefgebieden, in samenhang met de reeds aanwezige 
structuur, een zodanige mozaïek te realiseren dat aan de habitateisen van de plaatselijke 
doelsoort(en) en daarmee ook van zoveel mogelijk meeliftende soorten wordt voldaan. 
 

Dit resulteert in instandhouding van de aanwezigheid en het reproductiesucces van de doel- en 
meeliftende soorten, beter als die van vergelijkbare gebieden zonder agrarisch natuurbeheer. Bij 
doelen op langere termijn worden haalbare tussendoelen geformuleerd. 
 

Het collectief streeft er ook naar om verbindingen tussen geschikte biotopen, landschappelijke 
netwerken en natuurgebieden te realiseren. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer levert daarmee 
een bijdrage aan ecologische netwerken zoals de groen blauwe dooradering en het Provinciaal 
Natuur Netwerk (voorheen EHS). 
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Tevens streeft het collectief naar het optimaliseren van de habitat van specifieke plaatsgebonden 
doelsoorten.  
 
Uitgewerkt naar Leefgebied betekent dit: 

 Open grasland 
Bestaande succesvolle weidevogelgebieden worden optimaal ingericht en beheerd zodat de 
resultaten in aantallen vliegvlugge jongen minimaal voldoen aan de instapeisen vanuit de 
provincie. Op termijn (6-12 jaar) moeten hierin de ambities uit het natuurbeheerplan 
gehaald worden. 
In de overige gebieden worden de mogelijkheden voor last minute maatregelen zodanig 
benut dat het vliegvlug worden van de jonge weidevogels ondersteund wordt. 

 Droge dooradering 
Het realiseren van de mogelijkheden voor voedsel, rust en voortplanting, in zodanige 
samenhang en omvang, dat populatie(s) van de doelsoort(en) zich minimaal in stand kunnen 
houden en zich (op termijn) kunnen uitbreiden. 
Botanisch beheer wordt voor een deel omgezet naar randenbeheer, dan wel aangepast 
en/of ingericht voor de functie als voedselleverancier voor de doelsoorten. 

 Categorie water 
In samenwerking met de waterschappen realiseren van  bufferzones langs watervoerende 
sloten die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit zoals omschreven in het 
Natuurbeheerplan 2017 (Hst. 4.4). Tegelijkertijd, als bijkomend voordeel, wordt ingezet op 
een bijdrage aan de biodiversiteit. Uitgangspunt is een voortzetting en uitbreiding van de 
bestaande pilot randenbeheer. 

Beheerstrategie 

Het Collectief Midden Overijssel wil met haar beheerstrategie haar koers voor het agrarisch 
natuurbeheer omschrijven. Het gaat om een concrete onderbouwde aanpak, op basis waarvan de 
keuzes voor welk beheer waar wordt ingezet, zowel richting provincie als richting deelnemer kunnen 
worden gemaakt én uitgelegd.  
 
Onderbouwing voor de te maken keuzen zijn gebaseerd op de volgende criteria: 

1) De beleidsdoelen en criteria uit het Natuurbeheerplan 2017 
2) Ecologie en waterkwaliteit: uitgangspunten en keuzes die binnen het collectief gemaakt zijn 

om het beschikbare budget op de meest kansrijke plekken in te zetten 
3) Draagvlak: omvang, benadering en afwegingskader zowel voor de grondeigenaren (er moet 

animo zijn om een contract af te sluiten) als voor het gebied en overheden. 
4) Budget: het budget dat het Collectief Midden Overijssel ter beschikking heeft op basis van 

de openstelling 2017.  
  

In het werkgebied van het collectief komen de volgende leefgebieden voor: 

 A) open grasland  

 B) droge dooradering 

 C) categorie water 

 Het leefgebied akker vinden we vooral in het noordoostelijk deel van het werkgebied van 
het Collectief Midden Overijssel. De keuze is gemaakt om in de akkergebieden met name in 
te zetten op verbetering van de waterkwaliteit. Er is geen budget beschikbaar vanuit het 
agrarisch natuur en landschapsbeheer voor het open akkergebied. De mogelijkheden voor 
verbetering van waterkwaliteit worden besproken onder de categorie water.  

 Het leefgebied natte dooradering is geïntegreerd in de leefgebieden open grasland en droge 
dooradering en richt zich op het beheer voor weidevogels en de amfibieën.  
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In het Natuurbeheerplan 2017 zijn de gebieden die in aanmerking komen voor Categorie water 
begrensd. Hier wordt het Europese budget (POP3-gelden) met co-financiering van de waterschappen 
ingezet voor agrarisch waterbeheer met als doel verbetering van de waterkwaliteit en kwantiteit. De 
uitvoering ligt bij het collectief. Het is de bedoeling dat in 2017, de basis die met de pilot in 2016 is 
gelegd, verder wordt versterkt. 
 
Deze beheerstrategie vormt de opmaat voor de voorintekening, het beheerplan en de uiteindelijke 
gebiedsaanvraag.  
 
Eerste stap is informeren van beheerders met een aflopend contract.  
 
Na een analyse van de doorlopende contracten worden contractanten die een bijdrage leveren aan 
onze doelen benaderd. Zij kunnen overstappen naar het collectief mits voldaan wordt aan de 
basisvoorwaarden van ligging en kwaliteit. 
 
Indien er nog budget resteert is het mogelijk dat voor specifieke locaties (met een hoge ecologische 
waarde) de grondgebruikers benaderd worden met de vraag om mee te doen. Zoals het er nu uitziet 
laat het budget een beperkte ruimte open voor een voorintekening van nieuwe beheerders. Deze 
wordt ingevuld door een gerichte benadering van deelnemers die qua locatie en potentie bijdragen 
aan de doelen van het collectief. 
 
De resultaten van de hierboven beschreven aanpak worden uitgewerkt in een beheerplan. Hierin 
wordt onderbouwd , hoe het collectief het beschikbare budget wil inzetten. 
Op basis van het Beheerplan wordt vervolgens de aanvullende Gebiedsaanvraag 2017 gedaan.  
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2. ECOLOGISCHE POTENTIE: Waar zetten we op in? 
 

Het Collectief Midden Overijssel richt zich met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 
op het versterken van biodiversiteit door in te zetten op doelsoorten (meest vogels en amfibieën)  
en op de verbetering van de waterkwaliteit.  
Het beschikbare budget wordt zo effectief mogelijk ingezet . 
 
De Provincie Overijssel heeft in haar Natuurbeheerplan 2017 de kaders opgenomen voor het 
agrarisch natuur en landschapsbeheer. Een onderdeel is de Natuurbeheerplankaart waarop is 
aangegeven waar de verschillende leefgebieden liggen waar agrarisch natuur en landschapsbeheer 
(ANLb) mogelijk is. (Voor het werkgebied van  Collectief Midden Overijssel zie de kaart van het 
Natuurbeheerplan 2017 op http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-
landschap/groenloket/natuurbeheerplan/ ) 
 
De keuze van de  leefgebieden is bepaald door de aanwezigheid van doelsoorten die van 
internationaal belang zijn. De provincie heeft hierbinnen een keuze gemaakt en er een aantal 
doelsoorten specifiek voor Overijssel aan toegevoegd.  
 
Vervolgens is het aan het collectief om keuzen te maken: 

 welke doelsoort (en) centraal worden gesteld in de keuze van beheer en welke meeliftende 
soorten er zijn. Basis hiervoor is het voorkomen van de soort(en), dan wel aanwezige 
potentie voor vestiging. 

 welke beheerpakketten worden opengesteld om de habitat van de doelsoort(en) te 
verbeteren.  

 welke (deel)gebieden op basis van bovenstaande prioriteit krijgen. 

 Welk afwegingskader gebruikt wordt waarmee beheer beoordeeld wordt. 
 
Doel is te komen tot een meetbare instandhouding van aantallen en reproductiesucces bij de 
doelsoorten en waar mogelijk van meeliftende soorten.  
De beheersituatie van het eerste beheerjaar vormen het uitgangspunt (nul-situatie). Waar mogelijk 
worden op basis daarvan streefaantallen benoemd. Daar waar het effect pas op langere termijn is te 
verwachten wordt een tussendoel geformuleerd. 
 
Met de ervaringen van één jaar contracten afsluiten, gaan we komend jaar de focus leggen op 
aaneengesloten clusters van beheer.  
Deze kunnen bij elkaar liggen maar ook aansluiten op het Provinciaal Natuurnetwerk. Ook de 
landschapselementen die via de regeling ‘Groene en Blauwe Diensten’ worden beheerd kunnen 
bijdragen aan een cluster. 
 
In de volgende paragrafen worden voor de verschillende leefgebieden doelsoorten, pakketten en 
afwegingskader besproken. 
 
  

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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Leefgebied Open Grasland 

 
Het weidevogelbeheer heeft van 2010 tot en met 2015 via de gebiedscoördinatoren van de ANV’s 
(Agrarische Natuurverenigingen) gelopen. Zij hebben daarmee veel kennis en ervaring opgebouwd. 
Deze mensen zijn ook werkzaam voor het Collectief Midden Overijssel. Daarmee is deze kennis en 
ervaring behouden gebleven. 
 

Leefgebieden en doelsoorten:  
 
In het Natuurbeheerplan 2017 van de Provincie Overijssel wordt onderscheid gemaakt tussen 
kritische en niet kritische weidevogelgebieden.   
 
In de kritische weidevogelgebieden gaat de aandacht vooral uit naar de doelsoorten:  

 Grutto,  

 Wulp en  

 Tureluur.  
 
In het werkgebied van Midden Overijssel liggen een aantal deelgebieden voor kritische weidevogels. 
Deze deelgebieden bestaan uit kerngebieden met daaromheen potentieel geschikt gebied.  
De deelgebieden zijn omringd door harde grenzen (wegen, watergangen, spoorlijnen e.d.) die zorgen 
ervoor dat jonge kuikens deze niet snel passeren. Binnen deze deelgebieden wordt gestreefd naar 
voldoende mozaïek en is voldoende kuikenland aanwezig  zodat ouderparen met kuikens  de ruimte 
hebben om te migreren.  
Het kerngebied is het gedeelte binnen het deelgebied waar de hoogste dichtheid aan broedvogels 
voorkomt. In het kerngebied wordt volop ingezet op effectief beheer en kunnen langjarige 
contracten worden afgesloten.  
 
Buiten deze kerngebieden maar binnen de grenzen van het deelgebied zijn alleen mogelijkheden 
voor éénjarige contracten en lastminute beheer. Hier wordt per jaar gekeken naar de behoefte in 
het gebied om een geschikt mozaïek te creëren en wordt beheer ingezet op percelen waar het op 
dat moment nodig is.  
 
In de deelgebieden kritische soorten wordt ook aandacht besteed aan de Kievit en Scholekster door 
middel van speciale maatwerkpakketten voor deze doelsoorten. Daarnaast zullen naar verwachting 
ook de overige doelsoorten voor het leefgebied ‘open grasland - kritische soorten’ , zijnde 
Watersnip, Slobeend, Zomertaling, Graspieper, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik en Kwartelkoning 
meeliften op het uitgevoerde beheer. 
 
Naast de weidevogelgebieden met begrenzing kritische soorten zijn er ook weidevogelgebieden 
aangewezen met begrenzing ‘niet-kritische soorten’. Deze gebieden kunnen liggen rondom de 
begrenzing voor kritische weidevogels  of kunnen geheel andere deelgebieden zijn. Binnen de niet 
kritische begrenzing wordt alleen beheer afgesloten gericht op de Kievit en Scholekster. Ook hier 
kunnen overige (doel)soorten als gele kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper en patrijs mee 
profiteren van het uitgevoerde beheer.  

 

Afwegingskader  
In het natuurbeheerplan 2017 van de Provincie Overijssel staan de richtlijnen voor de 
weidevogelgebieden beschreven. Om als een kerngebied in aanmerking te komen moeten er 
minimaal 10 broedparen van Grutto per 100 ha óf minimaal 50 broedparen van alle drie de  
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doelsoorten samen per 100 ha. aanwezig zijn.  Vanuit die positie wordt gestreefd naar 25 
broedparen van de Grutto per 100 ha of 100 broedparen van de andere doelsoorten samen per 100 
ha inclusief de Kievit 
Op basis van de instapeis van de provincie en recente tellingen in de betreffende gebieden zijn in 
Midden Overijssel drie prioritaire gebieden door het collectief aangewezen als ‘deelgebied  kritisch 
weidevogelgebied’ waar volop ingezet gaat worden op het behoud van de huidige weidevogelstand. 
 
Dit zijn de volgende deelgebieden: 

• Schanebroek en Hellendoornsebroek bij Luttenberg 
• Lierderbroek bij Lierderholthuis/Laag-Zuthem 
• Bolwerksweide bij Deventer 
 

Daarnaast zijn er nog drie andere deelgebieden die ondanks vele inspanningen in de afgelopen jaren 
helaas niet voldoende aantallen en met name niet voldoende succesvolle reproductie hebben 
behaald. Deze gebieden kunnen op termijn wel kansrijk zijn als weidevogelgebied.  
Op collectief niveau is er voor gekozen om deze gebieden wel aan te merken als deelgebieden maar 
hier zijn alleen (beperkte) mogelijkheden voor éénjarig- en lastminutebeheer. Als er voldoende zicht 
is op succesvol beheer wordt alsnog besloten om langjarige contracten af te sluiten. Er moet in het 
gebied voldoende draagvlak zijn om te willen werken aan succesvol beheer en moeten er meerdere 
beheereenheden geclusterd zijn om een optimaal mozaïek te creëren.  
 
Dit zijn de kansrijke deelgebieden: 

• Hammerflier – Munnikenmaten bij Den Ham 
• Bekkenhaar-Veenschap bij Vroomshoop 
• Daarlerveld bij Daarle 

 
Als laatste zijn er in het natuurbeheerplan van de provincie Overijssel nog vier deelgebieden 
aangewezen als weidevogelgebied maar waar bij recente tellingen te kleine aantallen weidevogels 
en vliegvlugge jongen geteld zijn. Op collectief niveau is besloten om in deze gebieden geen 
beheercontracten af te sluiten. Dit zijn de volgende deelgebieden: 

• Weitemanslanden bij Vriezenveen 
• Ypelo bij Wierden / Rijssen 
• Dijkerhoek/Okkenbroek 
• Elsenerbeek bij Rijssen 

 

Opengestelde Beheerpakketten  
Binnen de zes door het collectief aangewezen deelgebieden, waar het mogelijk is beheer af te 
sluiten, wordt gestreefd naar effectief beheer en voldoende mozaïek. Om deze doelstelling te 
realiseren zijn de volgende pakketten ontwikkeld en opengesteld:  

• Grasland met rustperiode (1, 8 of 15 juni) 
• Kuikenvelden 
• Plas-dras 
• Legselbeheer op grasland (kritische soorten) 
• Legselbeheer op bouwland 
• Kruidenrijk grasland(rand)  
• Extensief beweid grasland 
• Ruige mest 

 Legselbeheer op bouwland  
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Binnen de kerngebieden van de drie prioritaire deelgebieden zijn alle pakketten opengesteld. Buiten 
deze aangewezen prioritaire gebieden maar binnen de begrenzing van de deelgebieden is er alleen 
de mogelijkheid voor eenjarig beheer en zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van last-minute 
pakketten op plekken daar waar het nodig is.  
 
Binnen de niet kritische begrenzing van de deelgebieden is er alleen mogelijkheid voor 
kievitenbeheer. Dit wort alleen afgesloten als dit gecombineerd is met maatregelen voor 
kuikenoverleving. 
• Legselbeheer op bouwland 
 
Knelpunten:  
Het collectief streeft naar een optimaal biotoop voor weidevogels in de aangewezen deelgebieden. 
Echter kampen we in alle gebieden met soortgelijke problemen en knelpunten: 

 De deelgebieden zijn te droog; De huidige waterpeilen zijn te laag en drassige percelen 
komen steeds minder voor. Daarnaast is er te weinig plas-dras gebied om vogels aan te 
trekken en om daarnaast een goede voedselbeschikbaarheid en bereikbaarheid voor de 
jonge vogels te creëren. 

 De huidige intensiviteit van landbouwwerkzaamheden neemt steeds verder toe; Er is een 
toename van landbouwwerkzaamheden met vooral een frequente maairegime. Dit start al 
vroeg in het voorjaar en is zeer ongunstig om eieren succesvol uit te broeden en jongen 
groot te brengen. Wanneer er massaal gemaaid wordt blijven er te weinig mogelijkheden 
over voor jonge vogels om te schuilen en voedsel te vinden. Daarnaast vindt er op bouwland 
een te gespreide grondbewerkingen plaats. Er zit te veel tijd tussen het ploegen en zaaien 
van de gewassen.  

 De weidevogelgebieden hebben last van een hoge predatiedruk. Dit is een belangrijke 
oorzaak van verlies van eieren en jonge vogels.  

 De weidevogelgebieden missen openheid. Er is steeds meer bewoning (met aanplant), 
andere natuurdoelen of verwaarlozing van singels en houtwallen.  

 Er vind een toename van recreatie plaats in het buitengebied. Met name loslopende honden 
verstoren de rust in de gebieden. 

 De veranderingen in het huidige landbouwbeleid geven deelnemende boeren veel 
onzekerheid. Het is moeilijk voor grondgebruikers de ontwikkelingen voor een aantal jaren 
te overzien. Hierdoor is het lastig om langjarige contracten vast te leggen op percelen. 

 
Het collectief organiseert start- en evaluatiebijeenkomsten met zowel deelnemers/vrijwilligers als 
met de bij het weidevogelbeheer betrokken partijen (waterschappen, WBE’s, Natuurorganisaties) 
wanneer zij contracten in een deelgebied heeft . 
Doel is gebruik en beheer van het gebied zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zodat 
maatregelen in het gebied zoveel mogelijk ook bijdragen aan het versterken van de biotoop voor de 
weidevogels. 
 

Algemene richtlijnen 
Om het weidevogelbeheer en het beschikbare budget effectief weg te zetten is het noodzakelijk dit 
op gebiedsniveau te organiseren. Het streven is om een intensieve samenwerking aan te gaan met 
de verschillende gebiedspartijen. Jaarlijks vinden er afstemmingsbijeenkomsten plaats waar in een 
goed overleg de voortgang en samenwerking wordt besproken.   
 
Verder zijn er richtlijnen opgesteld om de kwaliteit in de deelgebieden te verhogen:  
 

 In de kerngebieden zijn tenminste 100 ha samenhangend beheerd. 
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 Om mee te doen met het weidevogelbeheer wordt een instapeis gehanteerd van minimaal 
0,5 hectare kruidenrijk grasland of minimaal 1 hectare grasland met een rustperiode.   

 Binnen elk deelgebied wordt gestreefd naar minimaal 0,5 hectare plasdras. En wordt er 
toegewerkt naar minimaal 1 hectare plasdras per 100 hectare.  

 Binnen ieder deelgebied wordt toegewerkt naar minimaal 20 hectare kuikenland per 100 
hectare en 1,4 hectare kuikenland per gruttopaar. (minimaal 15% met een streven naar 25-
40% van de oppervlakte). Deze percelen worden zo mogelijk vernat en verschraald, zodat 
het gras niet te lang wordt. Deze percelen liggen voornamelijk binnen de kerngebieden. 

 Lastminute beheer in de vorm van kuikenvelden wordt wanneer nodig binnen de (deel) 
leefgebieden extra gestimuleerd, waarbij het maaien minimaal twee weken wordt uitgesteld 
en minimaal tot 1 juni. 

 Legselbeheer wordt alleen binnen de kerngebieden afgesloten in combinatie met minimaal 
0,5 hectare kruidenrijk grasland/plasdras, of minimaal 1 ha grasland met rustperiode. 

 De voorkeur gaat uit naar beheer in stroken en/of randen op strategische plekken.  

 Er is een goede verhouding tussen langdurende contracten en legselbeheer. Legselbeheer 
geeft de mogelijkheid voor vergoedingen op de plekken waar de vogels zitten (wordt 
jaarlijks afgesloten), maar heeft het nadeel dat de continuïteit afhankelijker is van de 
deelnemers/landbouwontwikkelingen. 

 Er wordt maximaal ingezet op het uitrijden van ruige mest op alle kruidenrijke percelen en 
percelen met uitgestelde maaidatum.  

 Beheer wordt zoveel mogelijk in een goede mozaïek gesitueerd;   

 De ervaring leert dat in weidevogelgebieden waar vrijwilligers meewerken met het zoeken 
en beschermen van nesten het weidevogelbeheer succesvoller verloopt. De 
vrijwilligersgroepen zijn van cruciaal belang. De weidevogel-coördinator van het collectief 
zorgt voor een goede communicatie en afstemming tussen het collectief, de deelnemende 
grondgebruikers en de vrijwilligers.  

 Het collectief streeft er naar om lopende contracten in de prioritaire gebieden zoveel 
mogelijk over te sluiten naar het collectief.  

 Er wordt in samenwerking met de gebiedspartners planmatig gewerkt aan het minimaliseren 
van de predatiedruk;  

 De nest- en kuikenoverleving wordt zoveel mogelijk bevorderd door middel van 
nestbescherming, last minute beheer en het plaatsen van verjaagstokken.   

 Op percelen onder beheer met nesten of kuikens wordt van binnen naar buiten gemaaid en 
uitsluitend bij daglicht.   

 Openheid van het landschap en rust horen tot de belangrijkste kwaliteitskenmerken van 
goede weidevogelgebieden en worden dus nagestreefd. Binnen de verstoringsafstand 
komen broedende weidevogels duidelijk minder voor dan zonder de storingsbron.  

 Om biotopen te verbeteren kan er gebruik gemaakt worden van het inrichtingsbudget. 
 

 

Richtlijnen gedeelten niet kritische weidevogels.  
 Binnen de gedeelten ‘niet-kritische weidevogels’ worden uitsluitend eenjarige contracten 

ten behoeve van kieviten (en scholeksters) afgesloten. De maatregelen zijn in het bijzonder 
gericht op het verhogen van de kuikenoverleving op bouwland (80% van de populatie broedt 
tegenwoordig op bouwland). Dit wordt  gedaan door het bestaande pakket legselbeheer op 
bouwland in de beheervoorschriften zo aan te passen dat zij voldoet aan de door de 
provincie gestelde kaders. 
Aanwezige andere (doel)soorten kunnen hier zoveel mogelijk van meeprofiteren. 
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 In de gedeelten die begrensd zijn voor kritische weidevogels worden ook de pakketten 
opengesteld die het vliegvlug worden van jonge vogels van de kritische soorten 
ondersteunen waarbij de aanwezigheid van terrein waar de jongen vliegvlug kunnen worden 
een voorwaarde is.  

 Bij de voorintekening worden grondgebruikers gericht benaderd. Aan de hand van de 
opgave wordt een budget bepaald. Aan de hand van het aantal aanwezige broedparen met 
kuikens (of evt. nesten) wordt beoordeeld waar het lastminute beheer wordt ingezet 

 Wanneer het budget in het broedseizoen te laag blijkt te zijn, om alle last minute beheer toe 
te kennen,  wordt gekozen voor locaties met het hoogste aantal broedparen met kuikens en 
waar dus de hoogste ecologische effectiviteit te verwachten is.  
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Leefgebied Droge Dooradering 

 

Binnen het leefgebied droge dooradering heeft biotoopverbetering van de gekozen doelsoorten de 
eerste prioriteit. Deze soorten zijn gebaat bij voldoende samenhang en kwaliteit op 
landschapsniveau. Voldoende oppervlak én kwaliteit van biotopen met voedsel-, rust- en 
nest/voortplantingsgelegenheid voor de doelsoorten moet binnen, voor de soorten overbrugbare 
afstand, aanwezig zijn. Het collectief gaat er vanuit dat veel (overige doel)soorten van de droge 
dooradering meeliften op maatregelen voor de gekozen doelsoorten. 
 

Afwegingskader 
Om een goede afweging te kunnen maken tussen de mogelijkheden voor beheer en locaties maakt 
het collectief gebruik van de volgende gegevens: 
 

 De begrenzing voor de leefgebieden agrarisch natuur en landschapsbeheer op de kaart 
horende bij het Natuurbeheerplan 2017 

 De aanwijzing door het collectief van kerngebieden en deelgebieden. 

 De inventarisatie en beoordeling in opdracht van de provincie van de contracten botanisch 
beheer (rapport Ecogroen) 

 De gegevens verzameld bij het oversluiten van de contracten voor 2014 en 2015. 

 Het rapport ‘Verspreiding van vijf ANLb doelsoorten in Overijssel’ 

 de Soorten op de Kaart (SOK) kaarten 
 
De provincie heeft in haar NBP 2017 voor de droge dooradering een prioritering gegeven zijnde : 
• op de eerste plaats de amfibieën en daarna  
• de versterking van de samenhang van landschapselementen (als rust en nestgelegenheid) 

met kruidenrijke en ruigte vegetaties ten behoeve van de voedselvoorziening ten behoeve 
van Steenuil, Patrijs en Geelgors. 

 
Daarnaast neemt het collectief de volgende overwegingen mee: 
• de mate waarin kennis over verspreiding en biotoopeisen beschikbaar is 
• mate waarin de soort een breder publiek aanspreekt, wat bijdraagt aan het draagvlak. 
 
Doelsoorten 
Op basis hiervan heeft het collectief gekozen voor 7 doelsoorten (op volgorde van prioritering): 

 Knoflookpad 

 Boomkikker 

 Kamsalamander 

 Patrijs 

 Steenuil 

 Geelgors 

 Das 
 
De drie amfibieënsoorten krijgen voorrang bij het verdelen van het budget. Hiervoor zijn specifieke 
deelgebieden aangewezen. Potentiële deelnemers worden gericht benaderd voor het uitvoeren van 
beheer gericht op een of meer van de amfibie-doelsoorten  
Voor een optimale inzet van de middelen wil het collectief ook inrichtingsbudget inzetten 
(bijvoorbeeld graven nieuwe poelen en aanleg stroken los zand voor de knoflookpad). 
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In het geval van de Boomkikker is meer dan voor de andere amfibieën soorten, een samenhangend 
systeem van poelen, gewenst. Daarbij is het ook nodig het beheer van de afzonderlijke poelen op 
elkaar af te stemmen (spreiding, opschonen) en ook verbindingen onder beheer te brengen. 
 
De overige 4 doelsoorten vragen samenhang en kwaliteit in een kleinschalig landschap (waarbinnen 
de eerste 3 een plek kunnen vinden).  
De Das is geen landelijk doelsoort, maar toegevoegd door de provincie. Hij wordt als  doelsoort 
meegenomen omdat hij gezien wordt als indicator voor goede leefomstandigheden voor veel van de 
landelijke doelsoorten. Bovendien is het een aansprekende soort. 
 
Vanuit iedere ANV is het mogelijk om, op basis van gebiedskennis en/of op advies/(financiële) 
mogelijkheden van andere partijen, in een bepaald deelgebied  een of meer doelsoorten toe te 
voegen. Als voorbeeld: de Korhoen kan worden toegevoegd wanneer het zinvol is om de 
maatregelen die worden genomen in natuurgebieden voor deze soort, aan te vullen met gerichte 
maatregelen in het aangrenzende agrarische gebied. 
 

Knelpunten: 
Om het beheer gericht in te kunnen zetten is het belangrijk om te weten welke delen van de habitat 
niet of niet voldoende aanwezig zijn. Het agrarisch natuur en landschapsbeheer kan in veel gevallen 
niet alle belemmeringen opheffen, maar zij kan daar wel een gerichte bijdrage aan leveren. 

 In Midden Overijssel zijn veel opgaande landschapselementen aanwezig waarvan een deel al 
ondergebracht is bij de regeling Groene en Blauwe Diensten. Hierdoor is er al een netwerk 
van houtwallen, singels, bosjes en poelen al dan niet met beheer,  gerealiseerd.  
Het ontbreken van de mogelijkheid om vlakdekkend of randenbeheer af te sluiten bij de 
regeling Groene en Blauwe Diensten, heeft ertoe geleid dat overgangen meestal scherp zijn. 
Er is een relatief een tekort aan vegetaties zoals de struweelrand en kruidenrijke 
graslandrand, die als foerageergebied kunnen dienen en als buffer voor verstoring kunnen 
optreden. 

 De huidige SNL contracten en Groene en Blauwe diensten contracten liggen erg verspreid 
waardoor een sterke focus op geografische samenhang nodig is. 

 Aan eerdere SNL contracten en Groene Blauwe diensten zijn geen voorwaarden gesteld ten 
behoeve van doelsoorten. Daardoor ontbreekt een functionele samenhang (in voldoende 
verhouding aanwezig zijn van voedsel, rust en nestgelegenheid). 

 Er is  geen maatwerk geleverd ten behoeve van specifieke doelsoorten (zoals de amfibieën). 
Denk aan stimulering van poelen die onderling bereikbaar zijn (Boomkikker), 
ingraafmogelijkheden (knoflookpad) etc. 

 Er komt veel botanisch beheer voor waarvan slechts een beperkt gedeelte de kwalificatie 
‘goed’ heeft gekregen. In de praktijk blijkt het beperkte resultaat vaak samen te hangen met 
het strikt uitvoeren van het beheer. 

 Doordat eerdere contracten met name afgesloten werden wanneer een grondgebruiker de 
voorwaarden in zijn bedrijfsvoering kon inpassen, vergt de huidige benadering met  
doelsoorten een andere insteek van (en een cultuuromslag bij) de deelnemende 
grondgebruiker. 

 De regeling ANLb, zoals sinds 2016 door  Collectief Midden Overijssel wordt uitgevoerd, is 
een collectieve benadering.  Deelnemers moeten hieraan wennen. Dit vraagt tijd. 

 Het ontbreekt veel deelnemers aan inhoudelijke kennis en daarmee betrokkenheid.  
 

Beheerpakketten 
Op basis van de doelsoorten wordt een breed scala aan pakketten opengesteld die allemaal l 
bijdragen aan de optimalisering van het kleinschalige landschapen maatwerk mogelijk maken voor 
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specifieke biotopen van amfibieën . Zie hiervoor het rapport ‘Verspreiding van vijf ANLb doelsoorten 
in Overijssel’ 
  
De volgende pakketten(groepen) zijn niet opengesteld : 

 Holle weg en graft 

 Duurzaam slootbeheer 
 
De volgende pakketten worden niet opengesteld, behalve wanneer hun ecologische waarde als 
onderdeel van het geheel, onderbouwd kan worden: 

 rietzoom en klein rietperceel 

 knip- of scheerheg 

 solitaire boom 

 griendje 

  
Bij kruidenrijke randen en botanische hooiland komt het extra beheervoorschrift van rustperiode 
van 1 april-15 juni. Daardoor kunnen insectenpopulaties zich ontwikkelen, is zaadvorming mogelijk 
en biedt de structuur schuilmogelijkheden. Uitzondering op deze regel zijn die beheerpercelen die 
net uit de reguliere agrarische bedrijfsvoering zijn gehaald (randenbeheer) en percelen waar op 
basis van ecologisch advies geadviseerd wordt om vaker en vroeger te maaien.  
In de droge dooradering zijn de lijnelementen zoals houtwallen en houtsingels belangrijk. Voedsel, 
rust en nestgelegenheid zijn de belangrijkste functies van deze elementen. In het Natuurbeheerplan 
2017 is als verplichting opgenomen dat dit beheer gecombineerd wordt met randenbeheer. Het 
collectief neemt dit over en sluit dus alleen lijnelementen af in combinatie met randenbeheer zoals 
kruidenrijke akker- en hooilandranden, struweelranden en wintervoedselranden. 
 
 

Amfibieën (Boomkikker, Knoflookpad, Kamsalamander): 
Op basis van de eerder genoemde prioritering door de provincie wordt beheer ten behoeve van 
amfibieën eerst toegekend. Vervolgens worden keuzen gebaseerd op de volgende voorwaarden en 
richtlijnen : 
 
 
Voorwaarden: 

 minimaal een van de amfibie-doelsoorten is de afgelopen 2 jaar waargenomen in of nabij de 
te beheren eenheid. 

 een optimaal landbiotoop ligt binnen de te overbruggen afstand van een succesvolle habitat, 
voor minimaal een van de amfibie-doelsoorten. (zie rapport ‘Verspreiding van vijf ANLb 
doelsoorten in Overijssel’) 

 de poel heeft een minimale omvang die groot genoeg is (100-200 m2, knoflookpad liefst 
>500m2) om minimaal een levensvatbare populatie in stand te houden en beter, van 
waaruit migratie kan plaatsvinden. 

 poelen komen in clusters voor binnen de te overbruggen afstand van een succesvolle 
migratie, voor minimaal een van de amfibie-doelsoorten (zie rapport  ‘Verspreiding van vijf 
ANLb doelsoorten in Overijssel’) 

 poelen bevatten geen vis en zijn niet verbonden met watergangen/ sloten e.d. 
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Richtlijnen: 
 poelen waarbij ook landhabitat ten behoeve van de amfibie-doelsoort aanwezig  of te 

realiseren is, hebben de voorkeur boven degenen waarbij maar een deel van de habitateisen 
te realiseren is. 

 Daar waar mogelijk wordt bij het beheer voor de knoflookpad de aanwezigheid van 
makkelijk te vergraven grond (akkerrand, open stuifduin) meegenomen.  

 voor de boomkikker worden zoveel mogelijk clusters van geschikte habitats ( pas 
(uit)gegraven (delen van) poelen ) gerealiseerd.  

 Poelen hebben zoveel mogelijk een flauwe oeverhelling, een beschutte noordoever (waar de 
zon op valt) en een beheer dat streeft naar variatie in structuur en soortensamenstelling 

 Bij begrazing wordt gezorgd dat de poel jaarlijks steeds door een ander gedeelte voor het 
vee bereikbaar is.  

 
Onderstaande tabellen geven de afstand in meters waarbinnen de amfibieënsoort de verschillende  
onderdelen van zijn habitat kan bereiken. 

 
 

 
 

Knoflookpad 

 
Tabel 2. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het leefgebied van de knoflookpad en het 
zoekgebied (in meters) waarbinnen de pakketten effectief worden geacht. Van de pakketten waarvan de hoogste 
effectiviteit mag worden verwacht, is de afstand dikgedrukt weergegeven. 
 

 
 
 
 
  

Bron van de tabellen 2 t/m 5: P.M. van den Brandhof & S. Olk (2016). Verspreiding van vijf ANLb 
doelsoorten in Overijssel; Kamsalamander, Knoflookpad, Boomkikker, Steenuil en Vliegend Hert 
binnen de droge dooradering. Brandhof Natuur & Platteland, Dalfsen. ‘ 
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Kamsalamander 

 
Tabel 3. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het leefgebied van de Kamsalamander en 
het zoekgebied (in meters) waarbinnen de pakketten effectief worden geacht. De pakketten waarvan de hoogste 
effectiviteit mag worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven. 

 
Boomkikker 

 
Tabel 4. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het leefgebied van de boomkikker en het 
zoekgebied (in meters) waarbinnen de pakketten effectief worden geacht. De pakketten waarvan de hoogste 
effectiviteit mag worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven. 
 

Soorten van het kleinschalig landschap (Steenuil, Patrijs, , Geelgors, Das) 
De doelsoorten moeten, om succesvol te zijn, kunnen beschikken over een aantal basisvoorwaarden 
zijnde: voedsel, rust en nestgelegenheid. Deze drie voorwaarden moeten in de juiste verhoudingen 
in een gebied aanwezig zijn.  
 
Algemeen:  
Botanisch beheer krijgt aanvullende beheervoorschriften waardoor zij gaat functioneren als 
foerageergebied, zoals uitgesteld maaibeheer of inrichting. 
Het beheer als botanisch weiland wordt niet meer afgesloten. Uit ervaring blijkt dat deze terreinen 
zowel botanisch als qua voedsel- en of broedvoorziening voor vogels etc. niet voldoen. 
 
Voorwaarden : 

 Opgaande houtige landschapselementen moeten zoveel mogelijk gecombineerd worden 
met beheer dat voedsel (insecten, muizen, zaden) kan leveren. Denk aan, kruidenrijk 
grasland, kruidenrijke akkertjes en akkerranden.  

 Stroken worden niet aan de noordzijde van opgaande vegetatie afgesloten. 
 Beheer direct naast storingsbronnen (bijv. wandelroute voor eigenaren met honden) wordt 

zoveel mogelijk vermeden. 
 Nieuwe contracten voor houtwallen en singels worden alleen afgesloten wanneer zij 

gecombineerd  worden met beheer dat voedsel levert in de directe omgeving.  
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 Agrarisch Natuurbeheer vindt plaats in samenhangende netwerken van natuur, elementen 
met beheer (naast ANLb, de regeling Groene en Blauwe Diensten en Provinciaal Natuur 
Netwerk) en elementen die door particulieren of Terrein Beherende Organisaties worden 
beheerd.  

 Met botanisch beheer wordt op basis van de waardering uit het provinciale rapport 
opgesteld door ECO Groen (voorjaar 2013), als volgt omgegaan: 

- kwalificatie ‘goed’ wordt voortgezet. 
- kwalificatie ‘matige waarde’ wordt voortgezet wanneer het op een geschikte plek 

ligt en met aanvullende maatregelen (inrichting en beheervoorwaarden) geschikt(er) 
gemaakt kan worden als foerageergebied. De inzet van de deelnemer is hierbij een 
belangrijke voorwaarde, de deelnemer moet bereid zijn ecologisch advies op te 
volgen. 

- kwalificatie ‘beperkte waarde’ wordt niet voortgezet. Enkel wanneer de locatie 
geschikt is en een ander beheer perspectief biedt voor verbetering kan overwogen 
te worden dit (gedeeltelijk) voort te zetten. Dit is alleen mogelijk wanneer de 
deelnemer gemotiveerd is om het beheer anders aan te pakken en hij bereid is 
ecologisch advies op te volgen. 

 
Nieuw botanisch beheer is alleen mogelijk als randenbeheer. Een uitzondering hierop is een perceel 
van maximaal 0,5 ha. botanisch hooiland en maximaal 1 ha kruidenrijke akker dat wel vlakdekkend 
kan worden afgesloten. 
 
Richtlijnen: 

 In de (deel)gebieden met samenhang wordt gestreefd naar een bedekking met opgaande 
elementen, poelen, randen en percelen van tenminste 4%. Dit beheer vormt zoveel mogelijk 
aaneengesloten netwerken. 

 beheer wordt zoveel mogelijk afgestemd met beheer dat in de directe omgeving wordt 
uitgevoerd (TBO’s, particulieren, overheden etc.),met als doel meer effect van de inzet van 
beheer te krijgen.   

 Voorrang heeft beheer waar mogelijkheden zijn om via aanleg en inrichtingsmaatregelen 
verbeteringen van de biotoop te realiseren.  

 
Onderstaande tabel geeft voor de Steenuil de pakketten aan die ingezet kunnen worden om de 
habitat van de soort te versterken. Vetgedrukt zijn de pakketten waarvan de hoogste effectiviteit 
kan worden verwacht. Voor de overige soorten droge dooradering wordt verwezen naar de 
koppeltabel. 
 
Steenuil 
Beheerpakket Binnen (potentieel) 

territorium 

Kruidenrijk grasland (pakket 5) X 

Extensief beweid grasland (pakket 6) X 

Natuurvriendelijke oever (pakket 10) X 

Kruidenrijke akker (pakket 18) X 

Kruidenrijke akkerrand (pakket 19) X 

Hakhoutbeheer (pakket 20) X 

Beheer van bomenrijen (pakket 21) X 

Struweelhaag (pakket 23) X 

Boom op landbouwgrond (pakket 25) X 

Half- en hoogstamboomgaard (pakket 26) X 
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Bosje (pakket 29) X 
 
Tabel 5. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van het leefgebied van de steenuil. De 
pakketten waarvan de hoogste effectiviteit mag worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven 

 
Op basis van bovenstaande voorwaarden en richtlijnen wordt het aanbod vanuit de voorintekening,  
geanalyseerd. Eventueel wordt er verder overlegd met deelnemer. Op deze analyse wordt 
vervolgens de keuze  of er een contract mogelijk is gebaseerd. 
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Leefgebied Categorie Water 

 
Naast de doelen voor internationale soorten gaat het Collectief Midden Overijssel zich ook inzetten 
voor de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) . In overleg met de waterschappen Vechtstromen 
en Drents Overijsselse Delta is in het Natuurbeheerplan 2017 aangegeven welke waterdoelen en 
waterbeheerdiensten (Blauwe diensten) waar nodig zijn. 
 
Het Collectief Midden Overijssel heeft in samenwerking met de waterschappen en de Provincie in 
2016 een start gemaakt met een pilot “randenbeheer Blauwe diensten” die gericht is op agrarische 
waterbeheer dat bijdraagt aan vermindering van afspoeling van mest en (gewasbeschermings-) 
middelen naar het oppervlaktewater.  
De pilot heeft tot doel om naast de samenwerking tussen de verschillende partijen, ervaring op te 
doen met de inzet van zogenaamde “Blauwe Diensten”. Hier wil dat zeggen beheer langs waterlopen 
in de vorm van randenbeheer. Er is specifiek gekeken naar de kleinere watervoerende waterlopen 
direct grenzend aan agrarische percelen.  
 
In het Natuurbeheerplan 2017 is een aantal gebieden aangewezen waar gebruik gemaakt kan 
worden van Blauwe Diensten. Daarmee wil het Collectief Midden Overijssel een bijdrage leveren aan 
de doelstellingen zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, het vergroten van het bufferend 
vermogen van de bodem en het versterken van het natuurlijk karakter van waterlopen. 
 

Beheerfuncties 
Verbetering waterkwaliteit, door middel van bufferzones 
Water vast houden 
Versterken natuurlijk karakter waterlopen 
 

Knelpunten 
Agrarisch natuurbeheer in combinatie met beheer dat gericht is op het bereiken van waterdoelen is 
een nieuwe vorm in het ANLb waarmee nog niet veel ervaring is opgedaan in Overijssel. De 
samenwerking met de waterschappen is in 2015 op gang gekomen en heeft vorm gekregen in de 
pilot 2016.  

 

 Monitoring van de effecten van deze vorm van beheer staat nog in de kinderschoenen 

 Er is nog geen bestaand beheer gericht op waterdoelen waar op aangesloten kan worden 

 Er is onduidelijkheid over de combinatie vergroening (GLB) en Blauwe Diensten 

 De deelgebieden voor de inzet van Blauwe Diensten zijn ruim begrensd. Daarom is een 
aantal criteria geformuleerd die het Collectief Midden Overijssel inzet om te komen tot een 
clustering van de beheereenheden en daardoor meer effectiviteit van de ingezette middelen 
(zie afwegingskader).  

 

Afwegingskader 
Om in aanmerking te komen met randen voor het afsluiten van Blauwe Diensten is afhankelijk van 
een de volgende criteria: 

 Ligging binnen de begrensde gebieden “Categorie water” in het Natuurbeheerplan 2017 

 Randen langs landbouwgewassen, bij voorkeur akkerbouwgewassen 

 Randen langs een watervoerende sloot, bij voorkeur kleine watergangen 

 Niet op een onderhoudspad/onderhoudsstrook of op een strook waar maaisel wordt 
geborgen 

 Niet langs watergangen waar volgens het Lozingsbesluit al een spuit/mestvrije zone is. 
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 Voorrang hebben aaneengesloten bufferstroken waardoor clustering van beheer ontstaat. 

 Voorrang hebben bufferstroken die gecombineerd worden met beheermaatregelen in de 
andere leefgebieden. 

 

Beheerpakketten  
Om invulling te geven aan de geformuleerde doelen voor Blauwe Diensten wordt ingezet op het 
creëren van bufferzones. Verbetering van waterkwaliteit middels randenbeheer is daarbij het 
uitgangspunt. Bijkomende effecten zijn het vergroten van het waterbergend vermogen en vergroten 
van het natuurlijk karakter.  
Daarbij worden de volgende pakketten ingezet. 
 

 Kruidenrijke akkerrand 

 Hooilandrand 

 Houtwalbeek 
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3.  DRAAGVLAK: wie kan er meedoen? 

 
Om het agrarisch natuurbeheer tot een succes te maken zijn nodig: 

 Grondgebruikers die enthousiast zijn en mee willen doen. 

 (Natuur)Organisaties die hun kennis en kunde in brengen. 

 Overheden die haalbare voorwaarden stellen.  
 

 
Grondgebruikers 
De in het vorige hoofdstuk beschreven ecologische mogelijkheden kunnen alleen worden uitgevoerd 
wanneer er een geschikt aanbod is van gemotiveerde grondgebruikers om mee te doen. 
 
Voorwaarden: 

 de plek waar het aanbod wordt gedaan ligt binnen de begrenzing van de leefgebieden uit  
het natuurbeheerplan 2017 en in een voor de gekozen doelsoort(en) ecologisch geschikt 
gebied. 

 Het aangeboden pakket past bij de doelsoort(en). De oppervlakte en locatie sluit aan bij de 
doelsoort biotoop zodat de verschillende functies ten behoeve van de doelsoort evenwichtig 
aanwezig zijn. 

 De grondgebruiker is bereid om mee te denken, zich te verdiepen en te werken vanuit het 
belang van de doelsoort. 

 
In de verschillende leefgebieden hebben we te maken met deelnemers die nog een SAN of SNL 
contract bij RVO.nl hebben, degenen met een contract bij het collectief en zij die nog niet meedoen 
aan het agrarisch natuurbeheer. 
 

Grondgebruikers met een contract bij RVO.nl 
Hierin zijn twee groepen te onderscheiden: 

1) Aflopers: contracten die dit jaar aflopen -> zij kunnen een nieuw contract met het collectief 
afsluiten wanneer zij hun beheer willen voortzetten, mits het past binnen de voorwaarden 
en eisen die het collectief stelt. Daarnaast kunnen zij zich ook melden voor extra beheer.   

2) Oversluiters: contracten die doorlopen tot 2018 of langer -> Deze contracten kunnen per 1 
januari 2017 overgesloten worden naar een contract bij  Collectief Midden Overijssel binnen 
gestelde voorwaarden. Streven is zoveel mogelijk nog doorlopende contracten over te 
sluiten.  Contracten die overgesloten worden kunnen ook aangevuld worden met nieuw 
beheer.  

 
In alle gevallen geldt dat een contract afsluiten alleen kan met de door het collectief opengestelde 
pakketten en mits locatie en beheer passen binnen de ecologische doelen die het collectief zich 
heeft gesteld. 
 
 
Bij het collectief gecontracteerde grondgebruikers 
Indien gewenst kunnen zij extra beheer afsluiten, of (op basis van ecologische argumenten) het 
afgesloten beheer aanpassen.  

 
Niet-gecontracteerde grondgebruikers 
Grondgebruikers met grond die in het door de provincie voor agrarisch natuurbeheer begrensde 
gebied liggen en die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het behouden en versterken van de 
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doelsoorten, worden in 2017 individueel benaderd met uitleg en de vraag om mee te doen. 
Wederom zijn de richtlijnen zoals hierboven beschreven leidend.  
Het budget dat over blijft na oversluiten van de aflopende en bestaande RVO-contracten komt voor 
nieuwe deelnemers beschikbaar. 
Voor Blauwe Diensten is een apart budget beschikbaar. 
Voor niet gecontracteerde deelnemers zijn er dus de volgende mogelijkheden: 

1) ANlb : Voor locaties die van cruciaal belang zijn voor de doelsoorten kunnen deelnemers 
individueel benaderd worden. Deelnemers die zichzelf bij  Collectief Midden Overijssel 
melden worden binnen deze groep getoetst. 

2) Categorie water: In de gebieden waar waterkwaliteitsverbetering gewenst is wordt aan 
deelnemers uit de pilot uit 2016 een nieuw contract aangeboden en aansluitend nieuwe 
deelnemers geworven. 

 

Overheden en (Natuur)Organisaties 
Door de begrenzing en criteria van Agrarisch Natuurbeheer bepaald de Provincie in grote lijnen wie 
er met welke pakketten mee kan doen. De 3 collectieven van Overijssel hebben maandelijks overleg 
met de provincie zodat in goed overleg gezamenlijk gewerkt wordt aan een effectiever en efficiënter 
agrarisch natuurbeheer. 
 
Bij de beoordeling van de aanvraag is bepalend hoeveel ruimte er is om flexibel met de criteria om 
te gaan ten behoeve van de uitvoerbaarheid en het draagvlak bij grondgebruikers. 
 
In het buitengebied zijn veel organisaties, overheden en semioverheden actief. Niet altijd is men op 
de hoogte van waar iedereen mee bezig is zodat de mogelijkheden voor onderlinge 
kennisuitwisseling, ondersteuning en samenwerking niet volledig benut worden. 
Daarom neemt het collectief het initiatief om in het werkgebied van Midden Overijssel , naast ‘De 
Salland Deal’ nog twee andere gebiedscoalities op te zetten. 
In het Vechtdal (gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg) is inmiddels de ‘Coalitie Vechtdal ‘ 
gestart. Aan een coalitie voor Zuidwest Twente wordt gewerkt. Dit zijn zowel bestuurlijk als 
landschappelijk sterke eenheden. 
In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan de volgende partijen; gemeenten, waterschappen, 
TBO’s, LTO afdelingen, NMO, OPG, en plaatselijke Natuurplatforms. 
 
Daarnaast is draagvlak van plaatselijke bewoners en betrokkenen, al dan niet verenigd in plaatselijke 
natuurverenigingen, van belang. Steeds meer komt de verantwoordelijkheid voor de eigen 
leefomgeving onder verantwoordelijkheid van ‘het gebied’. Het collectief zal in 2017 het overleg en 
de samenwerking met deze groep verder gestalte geven. 
 
Voor het Agrarisch Natuurbeheer in leefgebied ‘Droge Dooradering’ zal de omvang en kwaliteit van 
de monitoring voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de mogelijkheid om deskundige 
vrijwilligers in te zetten. Gestreefd wordt naar een situatie zoals die al jaren bij het 
weidevogelbeheer bestaat. 
 
Communicatie 
Het informeren van grondeigenaren en andere relevante partijen over de mogelijkheden, werkwijze 
en argumenten voor de keuzen bij het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke taak. 
De website is hiervoor het centrale medium.   
Het collectief zoekt voor contracten per 1 jan. 2017, gericht contact met mogelijke deelnemers op 
de volgende manieren: 
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1. Aflopers: De deelnemers met een aflopend contract bij RVO worden door de 
veldmedewerkers telefonisch benaderd. 

2. Oversluiters: Het collectief informeert per brief de deelnemers met een doorlopend contract 
bij RVO over de mogelijkheden van overstappen naar het collectief.. 

3. Geselecteerde eventuele nieuwe deelnemers worden telefonisch benaderd. 
4. Categorie Water:  

a. Deelnemers die in 2016 meegedaan hebben aan de pilot krijgen een nieuw contract van 5 
jaar aangeboden. 
b. Nieuwe deelnemers worden gebiedsgericht geworven op basis van de gebiedskennis van 
de veldmedewerkers  

 
Het collectief informeert potentiële deelnemers over belangrijke data en criteria, via de website, 
brief mail en/of telefonisch.  
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4.  BUDGET: Wat hebben we te besteden? 
 
Algemeen 
Het budget voor Agrarisch Natuurbeheer bij Collectief Midden Overijssel is afhankelijk van de 
contracten die aflopen, de mogelijkheden voor deelnemers met een lopend contract om over te 
stappen en de verdeling van het provinciale budget die de Provincie toepast.  
In 2021 wordt het laatste budget weggezet om op een totaal van 1,3 miljoen uit te komen. 
 
De contracten per 1 jan 2017 worden afgesloten voor 5 jaar, die voor 2018 voor 4 jaar enz,  zodat in 
2022 alles opnieuw overgesloten moet worden. 
Dit betekent dat de startkosten (het afsluiten van het contract) niet meer uitgesmeerd kunnen 
worden over 6 jaar maar dat dit slechts over 5 jaar kan. Vervolgens kunnen de kosten van afsluiten, 
richting 2021 steeds over een korter aantal jaren verdeeld worden..  
 
Uit het openstellingsbesluit van de Provincie Overijssel blijkt dat  Collectief Midden Overijssel in 
2017 een budget beschikbaar heeft van €692.000,-. Dit budget wordt zo goed mogelijk gebruikt 
volgens de voorwaarden en richtlijnen in deze strategie weggezet voor beheer bij 

 voor aflopende contracten,  

 oversluiters en  

 nieuwe contracten.  
 
Daarnaast is er budget beschikbaar voor de “Categorie water”. Dit is in totaal €138.479,- waarvan 
€13.200,- in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta en €125.279,- in het gebied van 
Waterschap Vechtstromen. Dit budget wordt alleen voor de contracten voor Blauwe Diensten 
gebruikt. 
 
Uit dit maximale budget dient betaald te worden: 

 de beheervergoedingen voor de af te sluiten contracten voor pakketten 

 last minute beheer voor de weidevogels 

 de organisatiekosten  
 
In 2016 heeft de provincie het mogelijk gemaakt om de inrichtingsmaatregelen (pompen) ten 
behoeve van plas-dras gebieden bij het weidevogelbeheer via een andere route te realiseren.  
 
Ook voor 2017 is er een inrichtingsbudget beschikbaar. Hiervoor moeten concrete en onderbouwde 
aanvragen gedaan worden. Het collectief wil hier optimaal gebruik van maken, bijvoorbeeld;  

- het creëren van plas-dras percelen,  
- herstel/aanleg van houtwallen/singels 
- herstel/aanleg van poelen  
- inrichting van hooilandranden 

 
Risico’s 
Het collectief probeert het budget zo volledig mogelijk te benutten en waar zinvol gebruik te maken 
van de mogelijkheden voor aanleg en inrichting.  
Het collectief baseert haar gebiedsaanvraag op de voorintekening. Pas na goedkeuring van de 
gebiedsaanvraag (beschikking) kunnen contracten definitief worden afgesloten. Tot dat moment is 
er dus onzekerheid over het budget dat in contracten wordt vastgelegd. 
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Wanneer eind 2016 blijkt dat er minder contracten zijn afgesloten (bijvoorbeeld wanneer potentiele 
deelnemers zich terugtrekken) dan verwacht , dan heeft dat tot een daling van 15% van de aanvraag, 
geen consequenties in de vorm van boetes vanwege het niet nakomen van Europese verplichtingen,. 
Het collectief richt zich erop  met de aanvraag het beschikbare budget voor zo goed als 100% te 
benutten. Door zorgvuldig het aanbod te analyseren en goede afspraken met de deelnemers te 
maken, streeft het collectief ernaar om daling van de beheeroppervlakte na de aanvraag tot een 
minimum te beperken. 
 
Om de organisatiekosten in de hand te houden is het noodzakelijk om een verantwoord evenwicht 
te creëren tussen grotere en kleinere contracten. 
 
 
Beheervergoedingen 
Uitbetaling aan het collectief  gebeurt op basis van werkelijk afgesloten oppervlakte, voor het tarief 
van het beheerpakket. 
Het tarief is het bedrag dat de overheid aan het collectief betaald. 
Het collectief kan de deelnemer vervolgens maximaal de landelijke bepaalde beheervergoeding 
uitbetalen (80% van het tarief) of er voor kiezen om het beheer voor een lager bedrag aan te bieden. 
 
Het minimumbedrag waarvoor een contract kan worden opgesteld is vooralsnog 250 euro per jaar. 
Ook dit is alleen mogelijk wanneer daar voldoende grotere contracten tegenover staan. 
 

Organisatiekosten 
Van het budget dat beschikbaar komt vanuit de tarieven voor beheerpakketten wordt 20% 
gereserveerd voor organisatiekosten. Mocht het collectief onder de 20% blijven, dan wordt het 
budget  ingezet voor extra beheer.  
 
Verdeling over de leefgebieden 
Het collectief gaat het budget inzetten op basis van onderstaande prioritering. Daarbij worden 
weidevogels eerst optimaal bedient. Volgende belangrijke categorie zijn de amfibieën. En als laatste 
zet  Collectief Midden Overijssel zich in voor de overige doelsoorten (geelgors, steenuil, patrijs). 
Dit betekend voor de prioritering van de leefgebieden: 

1. Open grasland   55% 
2. Droge dooradering 

a) Amfibieën  15% 
b) kleinschalig landschap 30% 

 
Naast het budget voor deze twee leefgebieden is er een gelabeld budget voor de Categorie water 
van . €138.479,-. Dit is als volgt verdeeld; 

Deelgebied I, D.O. Delta 10% 
Deelgebied II, Vechtstromen 90% 
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Bijlage 1 Natuurbeheerkaart, noorden zuid Collectief Midden 
Overijssel 
http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/groenloket/natuurbeheerplan/ 
Noord 

 
 
Zuid 

  

http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/groenloket/natuurbeheerplan/
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Bijlage 2: Verspreiding doelsoorten amfibieën  
(noord, midden en zuidelijk deel werkgebied  Collectief Midden Overijssel) 
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Bijlage 3: beschrijving doelsoorten 
Alle info te vinden op: 
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/FichesANLb2016november2014defm.pdf 
 
 
Grutto:  pag.   14 
Kievit:   pag.   26 
Tureluur:  pag.   61 
Wulp:   pag.   72 
 
Boomkikker:  pag. 232 
Kamsalamander pag. 268 
Knoflookpad:  pag. 286 
 
Geelgors:  pag. 241 
Patrijs:   pag. 297 
Steenuil:  pag. 317 
 
 

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

