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Nummer 3, augustus 2017 

Aanpassen aan de omstandigheden! 

Het weer is op het moment van schrijven wisselvallig en na een droge en warme voorzomer in juni is de maand 

juli bepaald niet droog te noemen. 

Vakantiegangers en mensen die in de openlucht werkzaam zijn kijken tegenwoordig vaker naar de buienradar 

dan naar de lucht. Het is denk ik een tendens van de tijd om plannen te maken, bijna uitsluitend gebaseerd op 

informatie die, via mobiele telefoon en dergelijke, direct oproepbaar zijn. Het is mooi dat deze informatie voor 

iedereen beschikbaar is, zij het niet dat een bepaalde nuchterheid wel wenselijk is. Alle beschikbare digitale 

systemen zijn handig, maar het moet ons niet “de baas” worden. 

In de natuurlijke processen die continu plaatsvinden zien we  in de planten- en dieren wereld, in en boven de 

grond, veel activiteiten waar we als mens gebruik van kunnen maken. We zien momenteel een behoorlijke 

transitie in denken dat we meer rekening gaan houden met ecosystemen die altijd (zolang deze aardbol 

bestaat) functioneerden. 

In de landbouw komt de kennis over wat er in de bodem behoort plaats te vinden weer tot leven. In dorpen en 

steden wordt door bestuurders over een eventuele tegeltax nagedacht. 

Er komt veel in beweging op dit gebied en daar proberen we als collectief invulling aan te geven. Vergroenend 

denken is hot en noodzakelijk. Diverse marktpartijen gaan zich er mee bemoeien omdat ze de noodzaak ervan 

in zijn gaan zien. Wij, als Collectief Midden Overijssel, worden vaak gevraagd om mee te denken en dat doen we 

graag. Belangrijk is dat deze plannen Bottom Up gaan ontstaan en niet van bovenaf worden opgelegd. 

Blauwe Diensten langs watergangen, botanisch rijke graslanden, bloemrijke graanakkers, akkerranden en mooie 

landschapselementen, aangekleed met struwelen en poelen. Insecten, amfibieën, vogels, kleine en grotere 

zoogdieren hebben dan hun leefgebied. Een nieuw item is beter bodembeheer, meer organische stof aan de 

bodem toevertrouwen zodat het bodemleven beter kan gaan werken en de waterhuishouding sterk zal 

verbeteren.   

Komende tijd zullen wij u berichten over nieuwe gedachten en uitvoeringen de binnen het ANLB  mogelijk zijn. 

Ik wens allen een goede voortzetting van de zomer. 

 
Herman Menkveld, 
Voorzitter 
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Even voorstellen …… 
 

Mijn naam is Roland Velema en ben akkerbouwer in De Krim, in het Noordoosten van het werkgebied van 

Collectief Midden Overijssel. Elke agrarische natuurvereniging in het werkgebied heeft een afvaardiging in het 

bestuur. Ik ben afgevaardigde namens Stichting Vitaal Platteland Hardenberg. Onlangs heb ik in het bestuur van 

SVP Hardenberg de plaats overgenomen van Jan Bosman en vanaf afgelopen winter probeer ik thuis te raken in de 

wereld van het agrarisch natuurbeheer. Tot nu toe met veel plezier. 

 

Als akkerbouwer heb ik in 2016 meegedaan met de pilot Blauwe Diensten. Blauwe Diensten omvat 

beheerpakketten die het doel hebben een positieve bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit en -kwantiteit. In het 

kader van de pilot zijn bij mij akkerranden ingezaaid. Akkerranden vormen een voedsel- en verblijfplaats voor 

vogels en dergelijke. Daarnaast zorgen akkerranden ervoor dat er minder meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen in de sloot en daarmee in het oppervlaktewater terechtkomen. Als boer wil je dat 

alles wat je toedient, alleen daar terecht komt waar het nodig is. Een akkerrand helpt daarbij.  

 

Wat wel bijzonder is, is dat Blauwe Diensten relatief nieuw zijn in het geheel van agrarisch natuurbeheer. Over het 

algemeen vindt het afsluiten van beheerovereenkomsten van andere leefgebieden plaats met deelnemers die 

historie hebben met agrarisch natuurbeheer. Deze deelnemers weten wat het betekent als ze een contract met 

het collectief afsluiten.  

 

Voor Blauwe Diensten ligt dat wat anders. De beheerovereenkomsten moeten worden afgesloten bij met name 

akkerbouwers en melkveehouders die over het algemeen minder ervaring hebben met agrarisch natuurbeheer. 

Aan hen moet meer toegelicht worden, wat de voorwaarden zijn en hoe de deelname in zijn werk gaat. 

Wat ook anders is bij Blauwe Diensten is, dat er veel meer inspanning moet worden gepleegd om boeren 

enthousiast te krijgen voor deelname. Veel boeren zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden voor deelname. 

Als je boeren benadert, dan blijkt er best interesse te bestaan. Toch is de belangstelling voor deelname aan Blauwe 

Diensten tot op heden beperkt. Soms bevatten de beheervoorschriften onderdelen waar de potentiële deelnemer 

niet goed mee uit de voeten kan. Hier ligt voor het collectief nog wel een uitdaging. 

 

Dan ik wijs ik u graag nog op een boerenfietstocht. Leuk en leerzaam. 

Onze veldmedewerker Paul ten Velde zal ook op de route te vinden zijn met meer informatie over onder andere 

akkerranden. 

 

Ik wens u een mooie zomer. 

 
 
Roland Velema,  
Vicevoorzitter 
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Een wisselend weidevogelseizoen 
  
Het is inmiddels volop zomer en het weidevogelseizoen ligt alweer achter ons. Het was voor onze vogels een 

moeilijk jaar. Toen de grutto’s halverwege maart in de broedgebieden arriveerden werd het koud, veel te koud. 

Toch waagden enkele grutto’s het erop en ze begonnen met broeden, terwijl andere grutto’s van slag waren en 

ervoor kozen weer terug te trekken naar het zuiden.  

Zo was er halverwege maart in Friesland een gezenderde grutto gearriveerd. Deze is door de aanhoudende kou, 

weer teruggevlogen naar Zuid-Frankrijk. Hier heeft hij de paasdagen doorgebracht en is vervolgens begin mei pas 

weer terug gekeerd naar zijn broedgebied om alsnog een broedpoging te wagen.  

Dit fenomeen zag je ook bij ons in de gebieden. Er waren begin mei al enkele gruttokuikens, terwijl andere grutto’s 

toen pas arriveerden en nog moesten starten met broeden.  

De eerste gruttokuikens hadden het vervolgens erg moeilijk. De meimaand was vergeleken met april juist heel 

warm en droog. Natte percelen droogden in razend tempo op en door de aanhoudende kou in april waren er nog 

weinig vliegen en insecten. Veel gruttokuikens van de vroege grutto’s hebben het hierdoor niet overleefd.  

 

Plas-dras 

Gelukkig zijn er ook positieve berichten. De percelen die door de plas-draspompen nat werden gehouden, waren 

een waar paradijs voor de weidevogels. Deze percelen bleven door de continu bemaling van water, in de warme 

meimaand nat. Daardoor barstte het hier van muggen, vliegen en andere insecten en trok dit als een magneet 

ouderparen en kuikens aan. In het Hellendoornsebroek heeft het hele jaar een camera gestaan bij een van de plas-

dras gebieden. Het leverde prachtige beelden op als bewijs dat deze percelen een aanwinst zijn voor het gebied. 

 

 
Vier grutto’s, een tureluur, een scholekster en een kievit samen bij de plas-dras in het Hellendoornsebroek. 
 
Resultaten 2017 

Om een beeld te krijgen van het broedresultaat van de weidevogels in de drie kerngebieden (Schanebroek en 

Hellendoornsebroek, Bolwersweide en het Liederbroek) zijn er door vrijwilligers tellingen gehouden. In het laatste 

weekend van april is er een parentelling uitgevoerd. Hierin zijn het aantal broedparen geteld die op dat moment in het 

gebied aanwezig zijn. Door de aanhoudende kou in april geeft het voor dit jaar geen representatief beeld. Bij de 

kuikentelling, in het eerste weekend van juni zijn meer paren geteld, echter door het wisselende seizoen kan het zo 

zijn geweest dat gruttokuikens al vliegvlug waren ten tijde van deze telling. Hierdoor is het dit jaar lastig in te schatten 

wat het definitieve broedsucces is geweest. Wel zien we dat de gebieden bij Luttenberg minder succesvol zijn dan het 

Lierderbroek. Een van de oorzaken hiervan is de toenemende mate van predatie. Het Schanebroek en 

Hellendoornsebroek heeft veel last van predatoren als vos, steenmarter en das die vanuit de omliggende bosgebieden 

komen.  



Pagina 5 

 

 

 
 
 

 
Schanebroek en 

Hellendoornsebroek 
Bolwerksweide Lierderbroek 

 Paren 
Paren met 

jongen 
Paren 

Paren met 
jongen 

Paren 
Paren met 

jongen 

Kievit 89 38 55 30 78 27 

Grutto 45 25 10 3 80 68 

Wulp 10 5 1 - 8 6 

Tureluur 20 15 7 5 47 43 

Scholekster 10 10 3 2 6 1 

Totaal: 174 98 76 40 219 145 

 
 
Komende periode gaan we het seizoen evalueren en gaan we kijken waar we nog moeten sturen in het lopende 

beheer en waar we moeten investeren in versterking van het leefgebied. Meer hierover in een volgende 

nieuwsbrief.  

 
Rick Wijnberg 
Veldmedewerker weidevogels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veldsymposium ontwikkelen  
botanisch waardevol grasland  
 
Bloemen in een grasland krijgen is nog niet zo eenvoudig. Ook na jaren van niet bemesten en wel hooien. Tijdens 

de voorintekeningen en het afsluiten van contracten hoorde we van deelnemers dat ze graag meer zouden leren 

over het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Daarom kondigde ik in onze eerste nieuwsbrief een 

veldsymposium over het ontwikkelen van kruidenrijk grasland aan. 30 juni was het zover. Zo’n 25 mensen 

kwamen naar Notter om zich te verdiepen in het kruidenrijker krijgen van graslanden.  

 



Pagina 6 

 

 

 
Ontwikkelen kruidenrijk grasland 

Wim Schippers ervaringsexpert op dit gebied en schrijver van de Veldgids Ontwikkelen Kruidenrijk grasland  nam ons 

een middag mee met vele praktische aanwijzingen.  

De kernpunten voor bloemrijk grasland die ik mee naar huis nam zijn: 

- Breng de opbrengst terug naar maximaal 4 ton droge stof per hectare of minder 

- Heeft u nog heel veel gras en nagenoeg geen kruiden in het land? Maai dan als het gras in zaad staat maar dit nog niet 

laat vallen, ook niet tijdens het schudden. Het kan zijn dat dit voor 15 juni is. Laat dit dan met onderbouwing en foto’s 

weten aan de veldmedewerker van CMO die in uw gemeente werkzaam is. (Dan noteren we dat in ‘het systeem’ zodat 

we geen gedoe krijgen bij controles.) 

- Komen bloemsoorten die passen bij de grondsoort niet vanzelf? Staan ze ook niet in de buurt? Dan is de kans aanwezig 

dat ze niet vanzelf komen. Overweeg dan om hooi van een bloemrijk grasland met vergelijkbare bodemsoort uit te 

spreiden over uw grasland. Dit een paar dagen schudden en dan weer in te pakken. Op deze manier kant u zaden in het 

land brengen.  

- Een andere optie is om met een zadenmengsels het weiland door te zaaien. Let hierbij goed op dat u een zaadmengsel 

kiest van goede oorsprong. Met vaste soorten uit Nederland die passen bij uw grondsoort en grondwaterstand. Let op 

want er zijn vele (goedkopere) ‘kermismengsels’ op de markt met soorten die niet tegen onze winters kunnen of maar 1 

jaar bloeien. Goedkoop is dan duurkoop. Wilt u zaad introduceren? Doe het zaaien dan met de hand. Meng het zaad 

met zand om het volume te vergroten en zaai met name op open plekken in de zoden en/ of op uitgevlakte molshopen. 

De veldgids Ontwikkelen Kruidenrijk grasland is een heel praktische handleiding met duidelijke foto’s. Er worden 5 fase van 

ontwikkeling van een grasland benoemd. Ook als u geen enkele plant bij naam kunt noemen kunt u met de gids bepalen in 

welke fase uw grasland zit en lezen welk beheer nodig is om naar de volgende bloemrijkere fase te komen.  

   

Iedereen kan leren meer bloemen in grasland te krijgen 

In de middag gaan we bij deelnemer Jan Nollen kijken. Jan voert 13 jaar beheer uit gericht op meer soortenrijkheid op 

zijn graslanden. Zijn graslanden liggen in het kleinschalige landschap met bos, houtwallen en singels van de Grimberg. 

Vlakbij de Regge nabij Notter. Voordat Jan met het agrarisch natuurbeheer begon was hij melkveehouder én beheerder 

van een bosperceel. Nadat hij door de BSE zijn veestapel verloor  en na een jaar bedenktijd besloot hij Agrarisch 

natuurbeheer te gaan doen. Nu 13 jaar verder leverde de eerste snee dit jaar enkel twee grote ronde balen per hectare 

op. Nog nooit was dat zo weinig. De kruiden profiteren hier goed van. Er staat heel veel schapenzuring maar ook 

kritische soorten als zandblauwtje en muizeoor vestigen zich op een steeds groter oppervlak. Ook de sprekende 

margriet neemt elk jaar nog toe. Nu is het nog wachten op grasklokje die op deze bodem ook moet kunnen groeien. 

Doordat Jan zo laag in de productie zit kan hij gaan variëren met het beheer. In overleg met de mij, in de functie van 

veldmedewerker, maait hij sommige stroken niet zodat er vluchtstroken blijven staan voor insecten en hazen.  

Is bemesten met ruige stalmest nodig op de graslanden van Jan? Dat is de hoofdvraag van deelnemers. Een logische 

vraag bij zo weinig opbrengst en de open zoden die we zien als we rond lopen. ‘Nee’, zegt Wim Schippers. Jan Nollen 

geeft aan dat het aantal soorten en de oppervlakte van bloemsoorten nog altijd uitbreid. Dit betekent dat het huidige 
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beheer goed is om meer bloemen te krijgen. 

Wat we bij Jan ook duidelijk zien is dat hij zijn percelen goed kent. Hij weet exact waar het iets droger, zandiger is, waar 

de margrieten staan en waar de zandblauwtjes. Doordat hij ook zelf het maait, schud en wierswerk uitvoert kan het heel 

gericht beheer uitvoeren. Naast stroken laat hij de pollen margrieten, muizeoor, zandblauwtje en vlasleeuwebekje  

staan bij het maaien zodat ze zich kunnen uitzaaien. Goede kennis en toewijding is van toegevoegde waarde. Daardoor 

is maatwerk mogelijk. Jan had altijd al een warm hart voor natuur. Maar toen hij begon wist hij nog niet veel van 

bloemrijk grasland. Door geconcentreerd waarnemen, regelmatig door zijn graslanden lopen, proberen te zien én te 

begrijpen wat er veranderd door zelfstudie heeft er voor gezorgd dat hij nu heel gericht het maaiwerk kan uitvoeren. 

Jan Nollen kiest ervoor om niet door te zaaien. Hij vind het veel te leuk om te zien wat er vanzelf gebeurt. Tot nu toe 

werkt dat goed. Soorten hebben zich spontaan gevestigd. Op andere plekken kan het te overwegen zijn om zaad van 

goede oorsprong in een perceel te brengen  dmv zaad of door het opbrengen van hooi van een bloemrijk perceel met 

dezelfde bodemsoort. Zo moet uzelf ook kijken wat bij uzelf en uw percelen past. 

Beheeradvies op maat 

Velen van u hebben half juni een beheeradvies op maat ontvangen. Tijdens het veldsymposium bleek dat de status van 

dit advies voor velen onduidelijk is.  

Zoals u weet staan we met elkaar als collectief voor de taak om de kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer drastisch te 

verbeteren. In 2013 heeft het maar een haar gescheeld of het hele agrarisch natuurbeheer was afgeschaft omdat het 

onvoldoende natuurkwaliteit bracht. Daarom heeft u dit advies ontvangen. Het kan u helpen de soortenrijkdom en 

daarmee de natuurkwaliteit van uw graslanden te verbeteren. En de graslanden met de beste kwaliteit hebben de 

meeste kans om mee te kunnen doen met het mogelijke vervolg van het agrarisch natuurbeheer na 2021. Wij gaan er 

dan ook vanuit dat u de uitdaging aangaat.  

De adviezen zijn gebaseerd op de fasering van graslanden en bijbehorende 

beheertips zoals die in de ‘Veldgids ontwikkelen Kruidenrijk Grasland’ 

beschreven zijn. Het verandert niets aan het contract dat is afgesloten. Wel aan 

de beheervoorschriften. Graag ontvangt uw veldmedewerker een bericht als u 

besluit “het advies op maat” op te volgen.  Hij of zij noteert het dan in ‘het 

systeem’ om gedoe bij controles te voorkomen. 

Gids alsnog bestellen 

Deze dag gemist? Geen nood. We hebben het voornemen om eind mei 2018 

een vergelijkbaar veldsymposium te organiseren. Wilt u nu al zelfstudie doen? 

U kunt de gids alsnog aanschaffen voor een bedrag van € 10,= door een mail te 

sturen naar secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl. Linda neemt dan 

contact met u op rondom de betaling en het verzenden. 

De kosten voor deze gids zijn normaal € 20,=. 

 

 
 
Kristianne van der Put, 
Veldmedewerker Wierden, Ommen en Dalfsen 
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Huishoudelijke mededeling 
 

Donderdag 22 juni jl. vond de 2
e
 algemene leden vergadering van Collectief Midden Overijssel plaats in Notter. 

Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere uw goedkeuring gevraagd voor het huishoudelijk reglement. Dit 

reglement is overigens ook terug te vinden op onze website www.collectiefmiddenoverijssel.nl  

In dit reglement is onder andere opgenomen dat het collectief een kascommissie wil vormen met 2 van haar leden. 

U kunt dan namens de leden de kas controleren.  Het betreft een benoeming voor 1 jaar samen met de vicevoorzitter 

Roland Velema. 

Voelt u zich betrokken of geroepen laat het ons weten via de mail secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl  

 

Tot slot verzoek ik u ook het collectief te informeren wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens.               

Dat scheelt ons in veel gevallen zoekwerk. 

 
 

 
Linda Teeuwissen,  
Administratief medewerker secretariaat 
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