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Leven rond de langste dag
In deze tijd van het jaar moeten we als mens niet pas gaan slapen als het donker wordt en
opstaan als het licht begint te worden, we raken dan te vermoeid om goed te kunnen
functioneren. Voldoende “uitgerust” zijn is belangrijk voor ons allen. Kennisdelen, is uitermate
belangrijk om tot een weloverwogen mening te komen. Er wordt zo vaak wat geroepen, waar

dan weer ongenuanceerd op gereageerd wordt, zonder dat men zich in de materie heeft
verdiept. Dit is jammer, het is namelijk bijna nooit zwart of wit!
Op dit moment staan vergroening en verduurzaming hoog op de agenda. Fossiele
brandstoffen worden schaarser en het gebruik ervan heeft ook vele nadelen, denk hierbij aan
bodemdaling en klimaatverandering. Het is denk ik verstandiger om meer in kringlopen te
denken en ons te verdiepen waarom we alles doen en het gevolg van ons handelen. Niet
krampachtig, maar reëel tegen alles aan te kijken. Dit bevordert volgens mij een duurzaam
bestaan.
Vandaag in mijn krant “Boer wil verduurzamen om uit de crisis te komen“. Onze huidige
minister van LNV doet haar best om natuur en landbouw met elkaar te verbinden, hulde
daarvoor. Landbouworganisaties proberen ook de belangen van hun leden te behartigen en
naar buiten te brengen en dat is niet eenvoudig. Welke belangen spelen er rondom natuur en
landbouw? Landbouw in de openteelten (gewoon buiten, natuurlijke omstandigheden) heeft
de charme vind ik, het afhankelijk zijn van de natuur en daar op inspelen. We moeten als
mensheid toch weten en ervaren dat we niet alles in eigen hand hebben.
Als Collectief Midden Overijssel willen we ook graag inspelen op bovenstaande
ontwikkelingen, meer natuurlijke omstandigheden, op de landbouwbedrijven, langs de
bermen van de wegen en watergangen, bij iedereen die in de open ruimte leeft en werkt.
Biodiversiteit is van levensbelang voor ons allen, laten we daar voor gaan.
Iedereen kan hier wat aan bijdragen, in zijn of haar leefomgeving.
Heeft u een idee of een plan en u wilt dit tot uitvoering brengen, neem dan gerust contact op
met ons, wij als collectief midden Overijssel zullen proberen mee te denken en zaken op dit
gebied proberen te bundelen.
Samen denken, samen werken en samen doen geeft veel meer resultaat.
Namens ons allen van Collectief Midden Overijssel wens ik u een goede zomertijd toe.
Herman Menkveld, Voorzitter

Van de uitvoeringsorganisatie
Stand van zaken beheerjaar 2018
Plasdrassen
Bijna halverwege het jaar zit het weidevogelseizoen er al weer zo goed als op. Enkele
percelen zijn vanwege de aanwezigheid van kuikens nog met een of meerdere weken
verlengd met behulp van lastminutebeheer en blijven nog even staan. We hebben een warm
en droog voorjaar achter de rug. De kuikens hebben hierdoor maar weinig hoeven schuilen
bij de ouders en dus veel tijd gehad om te foerageren. Kievit- en tureluurkuikens halen hun
voedsel echter vooral van slikranden. Door het warme, zonnige weer was dit echter maar
beperkt voor handen. De plasdrassen die verschillende deelnemers aangelegd hebben
vormen hierop een positieve uitzondering. Veelal was er sprake van een concentratie aan
tureluur- en kievitgezinnen in/rond deze plasdrassen. Naast deze soorten profiteren
bijvoorbeeld ook eenden van deze maatregel gezien een aantal gevonden nesten en paren
met jongen in de plasdras. Rick Wijnberg informeert u hieronder nog over de weidevogel
gebieden.

Uitrijden en melden van ruige mest
Er mag, na de rustperiode, weer ruige mest uitgereden worden op de percelen met een ruige
mestcontract. Uitrijden mag nog tot 1 september van dit jaar. Meldingen uitrijden ruige mest
moeten binnen 7 dagen na het uitrijden gedaan worden bij uw veldmedewerker.
Foutcodes
Het collectief wordt door de RVO administratief gecontroleerd op afwijking tussen een
beheerpakket op een perceel en de informatie die u als deelnemer in de gecombineerde
opgave invult. Als dit niet overeenkomt leidt dit tot zogenaamde foutcodes die we als CMO te
zien krijgen. Hieruit bleek dat dit niet altijd overeenkwam. Menigeen van u is in mei door
CMO benaderd met vragen omtrent de ingevulde gecombineerde opgave en de actuele
perceelsituatie. Dit kan voor u als frustrerend overkomen maar is van groot belang voor
correcte registratie en daarmee ook de uitbetaling van de beheervergoeding aan het
collectief. Grote fouten kunnen leiden tot inhoudingen en boetes. We doen ons best om
zoveel mogelijk minder relevante foutcodes aan de voorkant te filteren.
Meldingen landschapsonderhoud
Vanaf 15 juli mag bij enkele landschapspakketten (o.a. struweelrand) weer onderhoud
uitgevoerd worden (bij een poel overigens pas vanaf 15 augustus). Zo is het wenselijk om in
de zomermaanden (jul-sep) een deel van de struweelrand te maaien en af te voeren. Dit is
een minder kwetsbare periode voor veel insecten. Als u (groot) onderhoud aan
landschapselementen pleegt dient u dit uiterlijk 7 dagen na uitvoering bij uw
veldmedewerker of het secretariaat te melden.
Het collectief dient op jaarbasis voldoende oppervlakte aan beheermeldingen in te dienen bij
RVO. Als u landschapselementen onder beheer heeft dan kunt u komende zomer ook door
het collectief benaderd worden om dit jaar onderhoud uit te voeren.
Schouw
Ook dit jaar wordt er weer een schouw uitgevoerd door het collectief. Steekproefsgewijs
worden verschillende beheereenheden en deelnemers bezocht. Naast het controleren van de
naleving van de gemaakte afspraken is dit ook een moment om in contact te treden met het
collectief en beheer gerelateerde vragen te stellen. De schouw van het weidevogelbeheer
heeft inmiddels al plaatsgevonden. Naast de schouw van het collectief kunt u ook bezocht
worden door de NVWA.
Zaaizaad en akkerranden
In opdracht van CMO zijn de akkerranden bij enkele deelnemers onder Categorie Water
(Blauwe Diensten) ingezaaid. Deze randen dienen als buffer tussen het regulier beteelde
akkerland en de naastgelegen watergang. Helaas lukte dat niet overal binnen de tijd die we

daar voor ogen hadden. Hier zullen we voor komend seizoen zorg voor dragen dat dit eerder
plaatsvindt. Het zaadmengsel dat ingezaaid is is hetzelfde als het mengsel dat vorig jaar
ingezaaid is. Hopelijk levert het mengsel mooie, bloemrijke randen op deze zomer. Naast de
akkerranden binnen Categorie Water zijn ook veel akkerranden binnen Droge Dooradering
door deelnemers ingezaaid. Als u foto’s (heeft ge)maakt van een akkerrand dan ontvangen
we deze graag.
Slootschonen in combinatie met kruidenrijke randen
Wanneer u de sloten schoont grenzend aan percelen met kruidenrijke randen moet u er
rekening mee houden dat de slootbagger niet in de kruidenrijke rand gelegd wordt.
Slootbagger in de kruidenrijke rand wordt gezien als bemesting/verrijking en dat is niet
toegestaan volgens de beheervoorschriften.
Voorintekening 2019
Tot slot vraag ik graag nog even uw aandacht voor beheerjaar 2019.
De huidige leefgebieden kunnen nog verder versterkt worden. Het Collectief Midden
Overijssel is gestart met de voorintekening voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb). Bent u of kent u een grondeigenaar of grondgebruiker en wilt u uitbreiden of
deelnemen aan het Agrarisch natuurbeheer (ANLb), tot 15 juli 2018 kunt u zich aanmelden.

Joachim van der Valk,
Projectcoordinator

Hier kan de volgende keer uw foto geplaatst worden.
Verras ons en mail uw verhaal met foto.

Ingezonden door een van onze deelnemers

Minder broedparen weidevogels
Waar zijn onze weidevogels? Een vraag die ik afgelopen weken geregeld heb gekregen. Het
valt de mensen op dat er steeds minder weidevogels zijn en dat de populatie zichtbaar
achteruit gaat. Een beeld wat ik moet bevestigen. Het gaat steeds slechter met onze
weidevogels. Binnen het werkgebied van collectief midden Overijssel zijn er drie
kerngebieden voor weidevogels, het Schanebroek en Hellendoorsnebroek bij Luttenberg, de
Bolwerksweide bij Deventer en het Lierderbroek bij Lierderholthuis. Drie gebieden met nog
een redelijke populatie broedparen, al lijkt ook hier voor het eerst een dalende trend
zichtbaar te zijn.

Afgelopen broedseizoen begon extreem koud, met strenge vorst begin maart en direct
daarop opgevolgd door extreem hoge zomerse temperaturen in de gehele maand mei. De
natuur lijkt volkomen van slag en onze weidevogels lijken hier last van te hebben gehad. De
grutto’s kwamen dit jaar veel later dan normaal in de broedgebieden aan. De eerste grutto’s
begonnen gemiddeld anderhalve week later met broeden dan normaal en de meeste grutto’s
pas toen de temperaturen halverwege april normaliseerden. Echter begon het toen ook direct
warmer te worden met enkele zomerse dagen als resultaat. Hierdoor begon het gras in een
keer snel te groeien en moest er al vroeg in het seizoen massaal een eerste snede gemaaid
worden. Doordat de weidevogels later waren begonnen met broeden zaten op dat moment
de meeste weidevogels nog in de nestfase. Vele door vrijwilligers gemarkeerde nesten zijn
hierdoor tijdens maaiwerkzaamheden gespaard gebleven, maar er waren helaas ook nog
nesten die door het te snel lang gegroeide gras, nog niet exact waren gelokaliseerd. Na deze
eerste maaironde zag je helaas grote groepen grutto’s die zich alweer verzamelden,
waarschijnlijk door het verlies van hun nest met eieren.

Om het broedsucces in de gebieden in kaart te brengen zijn door de weidevogelvrijwilligers in
het laatste weekend van april en het laatste weekend van mei tellingen gehouden in de drie
kerngebieden. Op het moment van schrijven zijn nog niet alle resultaten binnen, maar kan er
al wel een globale conclusie getrokken worden. Er waren dit jaar in alle drie gebieden minder
broedparen aanwezig, maar het uitkomstresultaat lijkt gelukkig wel hoger te liggen dan
afgelopen jaar. Wat tijdens de eerste telling opviel is dat de meeste weidevogels lijken te
broeden in de kruidenrijke percelen met rustperiode en het liefst rondom de plas-dras
gebieden, waar genoeg voedsel en beschutting te vinden is. Echter door de extreme warmte
is het gras hier zo snel gaan groeien dat het haast ongeschikt is geworden voor opgroeiende
kuikens. Bij de tweede telling viel op dat de meeste paren met kuikens aan de randen van
deze percelen liepen, of zelfs in aanliggende al eerder gemaaide of begraasde percelen. Zo
zie je dat mozaïek beheer (het afstemmen van verschillend typen beheer), naast voldoende
water en rust, erg belangrijk is in een kerngebied.
Als straks alle resultaten binnen zijn is het tijd om te evalueren en een balans op te maken
van dit broedseizoen. Dit doen we samen met boeren en vrijwilligers. Zij hebben ervaringen
in wat goed ging en wat beter kan. Zo kunnen we plannen maken voor het broedseizoen
2019. Vanuit de provincie is er weer fors subsidie opengesteld voor nieuw beheer binnen de
kerngebieden. Mocht u binnen een van de kerngebieden wonen mogelijkheden zien voor
nieuw of extra beheer, dan horen wij dit graag!
Rick Wijnberg,
Veldmedewerker Open Grasland Salland

Kennisdelingmoment maandag 29 mei 2018
Voor de 2e maal heeft het collectief een kennisdelingmoment georganiseerd. Er waren 11
aanmeldingen voor de veldochtend 'ontwikkelen bloemrijk grasland'.

Uiteindelijk zaten we met 25 mensen in het kantoor van ANV GroenSalland! Echt geweldig al
die belangstelling. Van alle hoeken stoelen erbij en ik zat op het bureau. Het paste net!

Wim Schippers vertelde gepassioneerd over het ontwikkelen van bloemrijk grasland. Hij
legde de verschillende fases die een grasland doorloopt uit aan de hand van duidelijke foto's.
Uit de vragen bleek dat deelnemers worstelen en echt op zoek zijn naar kennis om te kunnen
begrijpen wanneer wat gewenst is. Wanneer maaien om meer bloemen te krijgen?
Zolang het gras nog de overhand heeft is het meest geschikt moment van maaien als het
meeste gras stengelstrekking laat zien, een aar heeft, maar het zaad nog niet laat vallen. Het
graszaad dient ook niet af te rijpenen alsnog uit de aar te vallen in de dagen dat u aan het
schudden bent. Bij witbol (een gras dat heel dominant kan zijn) is dit als het oud roze is en de
pluimen nog niet open gaan staan.
Hierna zijn we bij twee percelen gaan kijken.

Met de veldgids in de hand bepalen de deelnemers de fase waarin dit glasland zich bevindt.

Wim vroeg ons: in welke fase bevindt dit grasland zich? (zie bovenstaand beeld met
graslandfase uit veldgids.) Samen met de heldere veldgids waren we er snel uit! Fase 3 al
neigend naar fase 4. Een prachtig perceel dat deels al gemaaid was op het advies van ons
(CMO). Dit maaien had niet gehoeven. Op het deel dat nog niet gemaaid was gonsde het
van de insecten! Het advies is opgesteld aan de hand van de inventarisatie uit 2014. De
afgelopen 4 jaar heeft het zich prachtig ontwikkeld. Later maaien mag weer! Alleen de delen
met alleen maar gras moeten wel eerder gemaaid worden. Wim was erg te spreken over dit
perceel en de eigenaar blij dat hij weer later mocht maaien. Beschikbaarheid van zaad van
bloemsoorten die bij fase 4 horen kan een knelpunt zijn bij het bloemrijker maken van dit
perceel. Eigenaar en Gerard Willemsen spreken af dat in het najaar hooi van een bloemrijker
grasland hier wordt opgebracht. Op deze manier hopen we de ontbrekende soorten te
introduceren.

Het tweede perceel was heel anders. Met hulp van de vragen van Wim en de veldgids
konden we de fase waarin dit grasland zich bevind snel benoemen. Ondanks dat dit al lang
onder contract zit bevond het zich in fase 2: dominant stadium met heel erg veel grassen.
Eigenlijk had het al gemaaid moeten zijn. Dat had de eigenaar ook willen doen maar het voor
deze excursie nog niet gedaan.

Wim Schippers legt uit dat je bij reukgras de cumarine kunt proeven.
De meeste deelnemers proberen dit gelijk uit :-)
Reukgras geeft de heerlijke hooilucht aan hooi.
Deze ochtend heeft ons allemaal, ook mij, weer veel meer gevoel gegeven hoe te sturen
naar bloemrijke graslanden!
Wilt u zelf ook meer bloemen in uw grasland? Dan is de Veldgids een goede hulp.
Verkrijgbaar voor € 10,= bij het secretariaat.

Kristianne van der Put,
Veldmedewerker Ommen, Dalfsen,
Wierden

Algemene Ledenvergadering 2018
Op 30 mei 2018 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ons collectief plaats.
Ditmaal niet in Notter, maar in Ommen. De veldmedewerkers kwamen met het idee om de
vergadering niet steeds op dezelfde plaats te houden, maar op wisselende locaties in het
werkgebied.
Dit was de derde ALV en het is mooi om te zien dat de belangstelling ervoor toeneemt. Naast
het bestuur en de medewerkers van CMO waren er 17 leden aanwezig.
Het bestuur hecht veel waarde aan deze ledenbijeenkomst. Het is een goede gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken bij het collectief en om
inspiratie op te doen voor het komende beheerjaar.
Zoals gebruikelijk werden het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van
2017 en de begroting voor 2018 gepresenteerd. Naar aanleiding van de vorige ALV is
gekeken of het mogelijk was om een kascontrolecommissie in het leven te roepen. Daar
bleek geen belangstelling voor. Om die reden is gekozen voor de controle van de
boekhouding door een accountant.

Na het officiële gedeelte was het woord (en beeld) aan Johan Poffers. Hij is vogeldeskundige
en doet veel aan monitoring in het gebied rond Ommen en Hardenberg. Naast de vele mooie
plaatjes leverde de bijdrage ook enige discussie op over de invloed van de boeren op de
vogelstand. Het was goed dat de verschillende zienswijzen hierop aan bod kwamen.
Na afloop van de vergadering kwamen twee leden met de suggestie om de volgende ALV op
locatie te doen, dus bij de deelnemer thuis. Het bestuur waardeert deze suggestie zeer. Op
die manier kan de ALV gecombineerd worden met de uitwisseling van ervaringen met
agrarisch natuurbeheer op die locatie.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering, met een
positieve en constructieve bijdrage van de leden.
Roland Velema,
Bestuurslid

