
 
 

 
 

Nieuwsbrief nummer 9, juli 2019. 
 
 
 
 

Diversiteit in het buitengebied? 
 
Kan het anders? Van alle kanten komen geluiden dat het over een andere boeg moet. Minister 
Schouten ziet een andere manier van landbouw met veel meer gebruik maken van natuurlijke 
processen in bodem, plant en dier. Minder chemie en veel meer gebruik maken van natuurlijke 
processen. 
 
We hebben als landbouw jarenlang gekoerst op productieverhoging (intensivering) en 
kostprijsverlaging door opschaling (specialisatie). Deze werkwijze heeft ons veel gebracht, maar 
de keerzijde is, dat we op een doodlopend spoor zitten. Biodiversiteit op de akkers en productie 
graslanden is zo afgenomen dat dit tot problemen gaat leiden. 
 
Bijna geen bloeiende planten in onze graslanden en akkers en daardoor bijna geen insecten, geen 
vogels, geen kleine zoogdieren en onvoldoende leven in onze land bouwbodems. Hopelijk wordt 
in de komende tijden meer aandacht besteedt aan scholing en voorlichting dat meer 
biodiversiteit niet leidt tot lagere inkomens voor de boer. 
 
Wij als Collectief Midden Overijssel gaan al jaren voor het stimuleren van meer natuurlijke 
omstandigheden in het buitengebied. Ik heb er vertrouwen in, dat het agrarisch natuurbeheer 
hierin een goede bijdrage blijft leveren. Samen met gebiedspartijen de handen ineenslaan en 
samen verder kijken hoe onze leefomgeving veel meer divers zou kunnen worden. Iets minder 
intensief gebruik van bodem, plant en dier en dit financieel compenseren door een eerlijke prijs 
voor de landbouwproducten. 
 
Voorheen was vaak, niet alleen in de landbouw, de gedachte “Massa is Kassa“, maar “Met Minder 
Meer Verdienen” is voor alles en iedereen beter. 
 
Ik wens u allen een goede zomer toe.  
 
Herman Menkveld, 
Voorzitter 
 
 

Van de bestuurstafel. 
 
Woensdag 22 mei jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Dit keer b ij een van 
onze deelnemers thuis op de boerderij. Het was een goede bijeenkomst met vooraf een 
veldbezoek. Tips en trics werden al wandelend gedeeld. 
 
Tijdens het officiële gedeelte stonden we stil bij het afscheid van 2 bestuursleden. André le Loux 
van Landschapsfonds Enschede, één van de bestuurders van het eerste uur werd nog even in de 
bloemetjes gezet. Aftredend bestuurslid Han Kraaijvanger van ANV de Ommer Marke kon helaas 



 
 
niet aanwezig zijn. 
 
Mocht u de ledenvergadering gemist hebben, de nieuw benoemde bestuursleden stellen zich 
graag nog even aan u voor. 
 
Namens Landschapsfonds Enschede. 
Vorig jaar ben ik in het bestuur van Stichting Landschapsfonds Enschede benoemd als opvolger van 
André Le Loux. Vervolgens heb ik ook kennis gemaakt met het bestuur van het collectief en heb 
zitting in het bestuur genomen. Tijdens de algemene ledenvergadering ben ik officieel benoemd 
als bestuurslid. 
 
Ik ben contractant bij zowel het Landschapsfonds Enschede als bij het Collectief Midden Overijssel. 
Met mijn gezin woon ik in Boekelo op een klein NSW-landgoed. In het dagelijks leven ben ik 
vennoot van Lefers ten Dam, een administratie- en belastingadvieskantoor. Met mijn fiscaal-
juridische en administratieve achtergrond hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren in het 
bestuur van ons collectief. In mijn vrije tijd graag loop ik graag een paar keer per jaar met het 
geweer door het veld.  
 
Gertjan Lefers, bestuurslid 
 
Namens ANV de Ommer Marke. 
Graag stel ook ik mij als nieuw benoemd bestuurslid aan u voor. Ik ben geboren en getogen in 
Lemelerveld, alwaar wij een melkveebedrijf runnen. Al vanaf de oprichting, 25 jaar geleden, ben ik 
lid van de Ommer Marke. Lemelerveld viel toen nog voor de helft onder de gemeente Ommen. In 
die jaren heb ik aan verschillende singelprojecten meegedaan, van onderhoud, nieuwe aanplant 
tot het plaatsen van een afrastering. Ook van de erfbeplantingsmogelijkheden hebben we gebruik 
gemaakt. 
 
Via LTO ben ik bestuurlijk bij ANV de Ommer Marke betrokken geweest. Vanuit de afdeling 
Dalfsen mocht ik als adviserend lid aanschuiven. Na het afscheid als LTO- bestuurder, nu een jaar 
geleden, ben ik als bestuurslid bij de Ommer Marke toegetreden met als achterliggende gedachte 
om samen het buitengebied aantrekkelijk te houden voor de inwoners van stad en dorp. 
 
Jan Jansen Holleboom, bestuurslid 
 
Tijdens de ledenvergadering vertelde wij u ook bezig te zijn met de werkorganisatie. 
Vicevoorzitter Henk Grimberg praat u graag bij. 
 
Noodzakelijke organisatiewijziging Collectief. 
Toen ons Collectief in 2015 startte met ruim een 100-tal aanvragen voor een overeenkomst van 
een beheerplan, hebben we als bestuur en als medewerkers even “peentjes gezweet”. Op 
diverse locaties in de provincie zaten onze veldwerkers om de gewenste percelen in te tekenen. 
Natuurlijk was dit voor ons de kers op de taart, omdat wij hoopten als Collectief zoveel mogelijk 
contracten af te sluiten. Dit in het belang van de natuur. 
 
Nu we bijna 300 overeenkomsten hebben gesloten merken we duidelijk dat de druk een beetje 
van de ketel is. Dit geeft ons de ruimte om projecten te zoeken die aansluiten bij de gewenste 
structuur en de bestaande overeenkomsten in de omgeving. We zien onze taak nu duidelijk als 
het stimuleren en optimaliseren van de bestaande overeenkomsten. Vaak door grondeigenaren 
te benaderen die aansluitend percelen hebben, maar die niet zijn aangemeld. 



 
 
 
Hiervoor hebben we echter niet langer een organisatie van veldwerkers nodig van de huidige 
omvang. Het bestuur heeft dan ook besloten met twee veldwerkers door te gaan als zijnde de 
eerst aanspreekbare voor u als deelnemer en voor grondgebruikers die meer willen weten over 
agrarisch natuurbeheer. Naast een verdeling van het werkgebied van de twee veldwerkers op 
basis van de onderliggende Agrarische Natuur Verenigingen (ANV) hebben wij ook gekeken naar 
de kennis van de veldwerkers betreffende het gebied. 
 
Zo wordt Paul ten Velde het eerste aanspreekpunt voor de gebieden van de ANV’s: SVP 
Hardenberg, De Ommer Marke, Hooltwark en Landschapsfonds Enschede. U kunt Paul per email 
bereiken via velde@collectiefmiddenoverijssel.nl  of bellen met 06 - 52 69 49 73. 
 
Leonard Rouhof wordt eerste aanspreekpunt voor de gebieden van de ANV’s: Groen Salland, 
Land en Schap en De Reggestreek. 
U kunt Leonard bereiken per email rouhof@collectiefmiddenoverijssel.nl of telefonisch  
06 -10 35 86 94. 
 
Algemeen coördinator blijft Joachim van der Valk, hij stuurt de organisatie aan en heeft alleen 
de noodzakelijke klantcontacten. 
 
Mocht u vragen hebben over de organisatie, stuurt u dan gerust een mail naar 
info@collectiefmiddenoverijssel.nl Wij nemen dan contact met u op. 
 
 

Uit het nieuws. 
 
Het zal je maar gebeuren! De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) – “Wie kent ze 
niet”- heeft invallen gedaan bij boeren die frauderen met mest. Er schijnt een zwarte handel in 
mest te bestaan waar tientallen boeren in Oost-Nederland bij betrokken zijn. 
 
Ik mag hopen dat iets dergelijks niet met ons Agrarisch Natuurbeheer gebeurt. Zie je het voor 
je? Zijn we zo goed bezig met het milieu; gaan daar deelnemers misbruik van maken! 
 
We zijn ontzettend blij dat onze deelnemers meedoen met de ANLb-regeling. Het agrarisch 
landschap wordt er beter en mooier van en natuurlijk is het ook goed voor de doelsoorten als de 
weidevogels en natuurlijk de kamsalamander! 
 
Ik denk wel eens dat de regeling haar doel voorbij schiet als we alleen naar de instandhouding 
en verbetering van de doelsoorten van het ANLb kijken. Die hebben het sowieso moeilijk door 
de intensieve landbouw en de predatoren. Maar de maatregelen die we uitvoeren in het kader 
van de ANLb zijn wel zichtbaar! En de rest van de natuur lift wel mee met de verbeteringen in 
biodiversiteit! 
 
Wij hopen dat de regeling na 2021 wordt voortgezet. Deze zomer denken we samen met alle 
andere collectieven in het land na over voortzetting, maar ook over verbreding. De collectieven 
hebben kennis opgebouwd van de uitvoering van een complexe subsidieregeling, van het sluiten 
van contracten, de begeleiding, de controle en de uitbetaling, tot en met de naleving en zo 
nodig sancties. 
Daarvoor zijn we gecertificeerd. 
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Dat betekent dat we een interessante partij zijn voor organisaties die (subsidie) projecten of 
pilots willen uitvoeren, maar niet de interne organisatie hebben om dit contractueel allemaal te 
beheersen. Bovendien zijn wij dan als collectief een onafhankelijke partij. 
 
 
Kansen dus voor de komende jaren! We gaan uiteraard zorgvuldig bekijken of en hoe we daar 
een goed verdienmodel van kunnen maken. 
 
Het betekent natuurlijk wel dat zowel de bestuurders en medewerkers als de deelnemers aan 
de regelingen wel in beeld zijn! We zullen samen moeten laten zien dat we het vertrouwen 
waard zijn. 
 
In dat kader denk ik aan een oude regel uit de accountantswereld, maar die draai ik om: 
“Controle is goed maar vertrouwen is beter” !! 
 
Wim Boom, 
Secretaris 
 
 

Akkerranden. 
 
Het loopt nog geen storm met beheerovereenkomsten met akkerranden (Categorie Water). En 
nu we nog voor twee beheerjaren (2020 en 2021) te gaan hebben is er ook geen financiële 
ruimte meer om hiervoor nog nieuwe contracten af te sluiten. 
 
Vorig jaar was ik samen met veldmedewerker Paul ten Velde aanwezig op een open dag voor 
akkerbouwers. Dat was in Dedemsvaart, in het noordoosten van het werkgebied van het 
collectief. Veel akkerbouwers ontmoet die aarzelden om met akkerranden aan de slag te gaan. 
Ze gaven twee redenen aan om geen akkerranden aan te leggen. 
 
In Noordoost Overijssel wordt door de akkerbouwers veel grond geruild met melkveehouders. 
Veel akkerbouwers hebben de wens dat ze jaarlijks de akkerrand op die plek neerleggen, die 
voor hen het best uitkomt. Dit is echter niet mogelijk. Het waterschap heeft bepaald dat de 
akkerrand voor de duur van de looptijd van het huidige ANLb, dus tot en met 2021, op de zelfde 
plek moet liggen. 
 
Veronkruiding van de rand werd als een ander groot nadeel genoemd. En terecht. Het is nog 
lastig om een zodanige akkerrand te krijgen, dat die niet overwoekerd raakt met melganzevoet 
(melde) en perzikkruid (krodde). Er zijn een aantal factoren die bij het niet slagen een rol kunnen 
spelen: de weersomstandigheden kort na het zaaien, de samenstelling van het mengsel en de 
voorbewerking van de grond. 
 
Al met al niet eenvoudig. Het maken van een vals zaaibed wordt van alle kanten aanbevolen. 
Maar ook met een vals zaaibed is het me nog niet gelukt om een akkerrand zonder melden en 
krodden te krijgen. 
 
Het is van belang dat we de komende jaren meer ervaring opdoen om de veronkruiding van 
akkerranden zoveel mogelijk te voorkomen. Want een ding is wel duidelijk geworden: de 



 
 
omgeving waardeert een prachtig bloeiende akkerrand enorm! 
 
Als penningmeester maar zeker ook als deelnemer wens ik u veel succes! 
 
Roland Velema 
 
 

Werk in uitvoering. 
 
Voorintekening en Gebiedsaanvraag 2020. 
Plasdrassen, kruidenrijke graslanden en bloeiende houtwallen. Stuk voor stuk mooie voorbeelden 
van resultaten van maatregelen die boeren en particulieren uitvoeren binnen het agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer (ANLb). Jaarlijks dient het Collectief een gebiedsaanvraag in met het totale 
aanbod aan beheer van de leden van het Collectief verdeeld over de leefgebieden Open grasland 
(weidevogels), Droge dooradering (amfibieën en boerenlandvogels) en Categorie Water 
(watermaatregelen). 
 
De voorintekening voor de gebiedsaanvraag 2020 is inmiddels volop gaande. In de voorintekening 
kunt u uw interesse voor deelname aan het agrarisch natuurbeheer vanaf 2020 kenbaar maken aan 
het collectief. Op de website van het collectief vind u alles over de beheerpakketten en 
vergoedingen. Hier zijn ook de beheerstrategie 2020 en de aandachtsgebieden voor de doel(soort)en 
binnen de Droge Dooradering weergegeven.  
 
Agrarische grondbezitters die interesse hebben voor beheerpakketten op hun percelen in het 
leefgebied Open grasland (weidevogels) of Droge dooradering (amfibieën en boerenlandvogels) 
kunnen vrijblijvend contact opnemen met het collectief via 
secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl of rechtstreeks met de veldmedewerkers te vinden via 
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/collectief-midden- overijssel/werkorganisatie/. Voor 
Categorie Water is er waarschijnlijk geen budget beschikbaar voor uitbreiding van het beheer. 
 
Open Grasland (weidevogelbeheer). 
Binnen dit leefgebied ligt een uitdaging in het versterken van de huidige beheer mozaïeken binnen 
de weidevogelkerngebieden. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het creëren van natte situaties. Dat 
kan zowel via plasdras als via het verhogen van het waterpeil in de sloten. Deze plasdrassen hoeven 
niet allemaal vlakdekkend te zijn, er liggen ook hele mooie kansen om bestaande greppels en laagtes 
in bijvoorbeeld kruidenrijk graslandpercelen gedurende het seizoen plasdras te zetten. Daarnaast 
kijken we graag met u naar mogelijkheden om bijvoorbeeld rustperiode op grasland met voorweiden 
in te passen. 
 
Droge Dooradering (landschapselementen en botanische beheer). 
Er wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan het leefgebied van de doelsoorten Boomkikker, 
Kamsalamander, Knoflookpad, Patrijs en Steenuil. Hierbij wordt vooral ingestoken op de combinatie 
van landschapselementen (bijv. houtwallen of poelen) en bloemrijke grasland- en akkerranden. Ook 
zijn er mogelijkheden voor de aanleg van wintervoedselveldjes voor overwinterende soorten als 
bijvoorbeeld Patrijs en Geelgors. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar maatregelen binnen de de 
samengestelde aandachtsgebieden die u kunt vinden op onze site. 
 
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. 
 
Uitvoering landschapsonderhoud en het tijdig melden. 
Het uitvoeren van periodiek onderhoud van landschapselementen is belangrijk voor het behoud van 
structuur en vitaliteit van het element én maakt (daarom) onderdeel uit van het beheercontract. 
Vanaf half juli kunt u het kruiden/graslanddeel van de struweelrand weer maaien. Maaien en 
afvoeren van een deel van de rand in de zomermaanden (jul- sep) is een minder kwetsbare periode 
voor veel insecten. Vanaf half augustus tot eind september is de periode voor het opschonen van een 
poel. Er zijn dan nauwelijks amfibieën in het water aanwezig. Vanaf 1 oktober mag ook het 
onderhoud aan houtachtige elementen weer uitgevoerd worden. Zo kunnen de knotbomen, 
houtwallen en hoogstamboomgaarden weer gesnoeid worden. Het onderhoud dient plaats te vinden 
voor 1 maart 2020. 
 
Aankomende zomer zullen we verschillende van u benaderen voor het uitvoeren van groot 
onderhoud. Op collectief niveau dient het collectief op jaarbasis namelijk ook voldoende oppervlakte 
aan beheermeldingen in te dienen bij RVO. Bent u niet benaderd door het collectief, maar wilt u dit 
seizoen toch groot onderhoud uitvoeren aan het element? Dan kunt contact opnemen met uw 
veldmedewerker over de mogelijkheden. Als u (groot) onderhoud aan landschapselementen uitvoert 
dient u dit uiterlijk 7 dagen na uitvoering bij uw veldcoördinator en/of het secretariaat te melden 
begeleid van een ingevuld meldingsformulier. Deze kunt u via het secretariaat verkrijgen mocht u 
hem niet meer hebben. We gaan er van uit dat dit op grote(re) schaal gebeurt, dat scheelt ons als 
collectief veel werk en geld! 
 
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 vragen 
over het beheer 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. Onze 
schouwmedewerker Rene Wieggers neemt u nog even mee in zijn ronde droge dooradering. Hij 
vertelt u nog even wat meer over het eerder maaien en waarom. 
 
Ook ik wens u een mooie zomer en veel succes met de uitvoering van het ANLb. 
 
Joachim van der Valk, 
Projectcoördinator. 
 
 

Schouw 2019. 
 
De schouwwerkzaamheden voor dit jaar zijn weer begonnen, sinds half mei zijn we weer op pad. In 
het begin van deze schouwronde lag de focus het meest op de A13- pakketten. 
 
Hier is een interessante ontwikkeling te zien waar ik graag aandacht aan wil besteden. 
 
Tijdens de schouw komt in de praktijk duidelijk tot uiting dat percelen die in de tweede helft van mei 
2019 zijn gemaaid een betere botanische samenstelling ontwikkelen dan percelen die vanaf 15 juni 
worden gemaaid. Voor een positieve ontwikkeling van botanisch grasland is het van belang om voor 
de bloei en zaadzetting van de vaak overheersende grassoorten te maaien. 



 
 
 
In de ontwikkelingspakketten A13 is het een voorschrift om de eerste snede tussen 15 mei en 8 juni 
te maaien. Tijdens de schouw blijkt dat veel deelnemers met de “oude” A13 pakketten vaak na 15 
juni hun eerste maaibeurt realiseren. Deze datum staat ook in het contract. Graag willen we u erop 
attent maken om deze datum los te laten en om vanaf 15 mei te beginnen met maaien, dit voor een 
beter botanisch pakket. Via het secretariaat hebben de A13 deelnemers daar ook een mail met 2 
voorbeeld foto’s van gehad. 
Nu wil het geval dat ik u een heel mooi voorbeeld kan laten zien van een deelnemer in Westerhaar. 
Vorig jaar bezocht ik hem ook tijdens de schouw. We hebben de deelnemer verzocht eerder te 
maaien, zie hier het resultaat na 1 jaar! Toch wel een beetje trots. 
 
 

   
15 juni 2018            17 mei 2019 
 
De deelnemers worden voor de schouw telefonisch benaderd en uitgenodigd om mee te gaan het 
veld in, waar dit telefonisch niet lukt ga ik op eigen gelegenheid. Tijdens de schouw is het prettig om 
met elkaar van gedachten te wisselen over positieve dingen en natuurlijk ook over de dingen die 
beter kunnen. 
 
Vanaf half juni gaan we ons ook meer richten op de landschapselementen, op de 
onderhoudstoestand, het melden van onderhoud, attentiemeldingen in het systeem met RVO, enz. 
enz. 
 
Wellicht tot binnenkort. 
 
Rene Wieggers, 
Schouwmedewerker 
 
Tot slot wijzen wij u nog graag even op een randen proefveld in Wesepe. Deze zijn de 1e week van 
mei ingezaaid met verschillende mengsels van verschillende zaden leveranciers en staat nu volop in 
bloei. Een van de proefveldjes is ingezaaid met een zogenaamd "salade mengsel" voor extensief 
grasland. 
 
De proefveldjes zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting IJssellandschap, ANV 
  
Groen Salland en Willemsen Wesepe. Het veld is vrij toegankelijk. U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen aan de hoek Rozenvoorderdijk en Schuilenbergerweg in Wesepe. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


