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Nieuwsbrief 10, december 2019. 
 

 

Op weg naar 2020, Nieuwe Kansen! 
Het bewogen jaar 2019 loopt al weer op zijn eind, even terug kijken en dan weer 
toekomst gericht aan het werk gaan. Pfas, stikstof, lage grondwaterstanden in de 
hoger gelegen gebieden in onze provincie, een paar punten die ons behoorlijk bezig 
houden momenteel. 

Het zijn ook allemaal zaken die ons allen raken. Men komt vaak veel te snel tot 
ongefundeerde uitspraken en overziet de gevolgen in het grote geheel niet. 
Het zou beter zijn om eerst goed geïnformeerd te zijn en dan te koersen op 
duurzame oplossingen die breed gedragen worden in de samenleving. Kennis van 
zaken is heel belangrijk om tot goede plannen te komen, zowel in groot als in het 
klein. 
Gaan we ons proberen te verdiepen in de zaken die anders moeten in onze 
veranderende wereld om ons heen? Gaan we zoeken naar kansen om een bijdrage 
te leveren aan het grote geheel? 

Kringloop denken is zo’n kans. 
Grote en kleine kringlopen, we kunnen allen een bijdrage leveren en ze in praktijk 
brengen. Groen denken en doen is toekomst gericht werken, zonder roofbouw te 
plegen op onze planeet die Aarde heet.  

Als Collectief Midden Overijssel willen we de komende maanden investeren in onder 
andere kennisverspreiding onder onze leden en ook voor andere betrokkenen. 



 - 2 - 

In dit proces zullen we samen met andere gebiedspartijen proberen om een natuur 
inclusieve richting te stimuleren. Natuur-inclusieve landbouw heeft volgens mij vooral 
te maken met optimaal gebruik maken van natuurlijke processen in bodem, plant en 
dier. 
Alles wat leeft heeft en functie, als het geheel maar een beetje in evenwicht blijft. 

Ik wens u allen goede feestdagen en voorspoedig en evenwichtig nieuwjaar toe. 
 

   

Herman Menkveld, voorzitter    

 

 

Beheerjaar 2019 
Het eind van het jaar is een natuurlijk moment om even achterom te kijken. Naar wat 
we met elkaar gerealiseerd hebben, waar we successen geboekt hebben en waar 
we nog stappen voorwaarts kunnen maken. 

Het zeer droge jaar 2018 zette zich voort in de 1e helft van 2019. Dit heeft ook zijn 
weerslag gehad op het agrarisch natuurbeheer. Zo bleek het bijvoorbeeld lastig om 
de plasdrassen voldoende nat te houden en hebben zowel grassen als verschillende 
kruiden een behoorlijke knauw gekregen. 

Open Grasland 
Naast de drie bestaande weidevogelkerngebieden (Lierder- en Molenbroek, 
Schaner- en Hellendoornsche broek en de Bolwerksweiden) is afgelopen jaar gestart 
met weidevogelbeheer in twee nieuwe gebieden: Veenschap en Dijkerhoek. In al 
deze gebieden is dit voorjaar wederom veel inzet geweest op de bescherming van 
weidevogels. In samenwerking met deelnemers, vrijwilligers en jagers proberen we 
het beheer steeds beter op de wensen en eisen van de weidevogels af te stemmen, 
met in het bijzonder aandacht voor het creëren van plasdras. De grote droogte in de 
2e helft van het weidevogelseizoen maakte de noodzaak voor plasdras en daarmee 
ook de aantrekkingskracht op weidevogels nog groter dan deze normaal gesproken 
al is. Een groeiende groep deelnemers heeft dit ook zelf mogen ervaren. Er zijn 
hiervoor pompen aangeschaft en in sommige gevallen delen van percelen licht 
afgegraven om plasdras te kunnen realiseren. 
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Helaas blijft de hoge predatiedruk, ook in 2019, een knelpunt. Dit ondanks de inzet 
van de jagers. We trekken hier hard aan om zowel deelnemers als vrijwilligers 
gemotiveerd te houden. In veel gebieden zijn de deelnemers wederom bijgestaan 
door vrijwilligers die nesten zoeken op percelen waar gemaaid wordt en het 
broedsucces van de weidevogels monitoren. Daar mogen we allen blij mee zijn en 
we willen er ook aan werken om deze vrijwilligers de komende jaren te blijven 
motiveren. 

Droge Dooradering 
Binnen het leefgebied Droge Dooradering zet het collectief zich in voor verschillende 
doelsoorten. Het zwaartepunt qua beheer ligt tot nu toe op (perceeldekkend) 
botanisch beheer. Voor 2019 is voornamelijk botanisch randenbeheer afgesloten. 
Voor menig deelnemer is dat even wennen, zeker wanneer er in het verleden 
vlakdekkend beheer uitgevoerd is. Het is dan ook mooi om te melden dat de 
uitvoering hiervan door de deelnemers heel goed opgepakt is. Dit geldt ook voor de 
botanische beheeradviezen uit 2017 en 2018. Hiervan is geconstateerd dat 
verschillende deelnemers hier voor 2019 al gericht mee aan de slag gegaan zijn. 
Mooi! We hopen dat dit door kunnen trekken naar 2020. 
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Voor boomkikker (o.a. Esmarke) en kamsalamander (o.a. Salland) is in 2019 gericht 
beheer afgesloten en ontwikkelen zich mooie beheerclusters die voldoen aan de 
eisen die door de doelsoorten gesteld worden. Ook zijn deze herfst in Salland 7 
nieuwe poelen voor de kamsalamander aangelegd. Voor de doelsoorten 
knoflookpad, patrijs, steenuil en landschap ligt er echter nog een uitdaging om het 
beheer nog beter af te stemmen op de aanwezigheid en eisen van de doelsoorten. 
 

 

In 2019 is gestart met het aanleggen van wintervoedselveldjes voor overwinterende 
akkervogels als geelgors en patrijs. Het ingezaaide mengsel bestaat voor 90% uit 
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granen die als voedsel in de winter dienen en bevatten 10% kruiden. Dit gaf deze 
percelen een kleurrijke aanblik in het groeiseizoen, waar vele insecten zich gevoed 
hebben aan het stuifmeel en de nectar van deze bloemen. We zijn benieuwd naar 
het gebruik van deze veldjes door de akkervogels deze winter. 
 

 

Het onderhouden van landschapselementen en het tijdig melden hiervan maakt deel 
uit van de beheercontracten voor landschapselementen. Het collectief krijgt echter 
structureel te weinig (tijdige) meldingen binnen van landschapsonderhoud. Dat baart 
ons zorgen, omdat het collectief afgerekend wordt op de hoeveelheid beheer die 
jaarlijks uitgevoerd en gemeld dient te worden. Het uitblijven van hiervan kan 
financiële gevolgen hebben voor de uitbetaling aan het collectief. Dat willen we 
voorkomen en vooral de tijd en energie die dit nu kost besteden aan inhoudelijke 
zaken. In de winter 2017-2018 is het minimale percentage met veel kunst- en 
vliegwerk net aan gehaald. Voor het seizoen 2018/2019 is hierop voorgesorteerd 
door de deelnemers in een vroeg stadium te berichten over het onderhoud dat ze 
voor 15 maart 2019 dienden uit te voeren. Ook voor de winter van 2019/2020 geldt 
dat we een beroep op de deelnemers om het landschapsonderhoud tijdig uit te 
voeren én te melden. 
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Categorie Water 
Naast het realiseren van bufferstroken langs watergangen is, in samenwerking met 
Waterschap Vechtstromen, in 2019 gestart met het beheer dat er op gericht is om 
water langer vast te houden op percelen in beekdalen. Hiervoor wordt ingezet op het 
verhogen van de organische stof in grasland via het opbrengen van ruige stalmest. 
Dit beheer is gerealiseerd langs de Azeler- en Oelerbeek ten westen van Borne.  
 

 

Doorkijk naar 2020 
We kijken inmiddels vooruit naar 2020 en bereiden ons voor op een nieuw 
beheerseizoen. Er is wederom sprake van een mooie uitbreiding in beheer voor 
2020. December is traditiegetrouw de maand waarin een belangrijk deel van de 
beheercontracten afgesloten worden, met een uitloop naar januari. Binnen 
leefgebied Droge Dooradering is meer beheer aangevraagd dan dat er budget voor 
beschikbaar is. Dat houdt in dat we niet al het voor 2020 aangevraagde beheer 
kunnen omzetten naar een beheercontract en zijn we genoodzaakt hierin keuzes te 
maken op basis van zo objectief mogelijke criteria. Het grootste deel van het 
aangevraagde beheer kunnen we omzetten in een beheercontract. We begrijpen 
echter dat het voor sommigen een teleurstellend resultaat oplevert. We doen ons 
best om in de komende weken zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de 
mogelijkheden om in 2020 deel te nemen aan ANLb of niet.  

Binnen het weidevogelbeheer is inrichtingsbudget beschikbaar voor het 
optimaliseren van het weidevogelleefgebied. We hopen daar in beheerjaar 2020 
onder andere de aanschaf van plasdraspompen en de inrichting van plasdrassen, 
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het verwijderen van bomen en de aanschaf van predatiewerende maatregelen uit te 
kunnen financieren. 

Met elkaar werken we aan het onderhouden van het landschap en het stimuleren 
van biodiversiteit. Dat verdient aandacht en dat willen we in 2020 meer gaan 
uitdragen. Laten zien aan elkaar en aan anderen wat we doen, hoe we het doen en 
daarbij van elkaar leren. 
 

   

Joachim van der Valk, projectcoördinator 
 
 

 

En dan verder...... 
Kennisdeling 
Voor vragen over hoe u het beheer het best kunt uitvoeren, kunt u natuurlijk altijd 
terecht bij de werkorganisatie. Dit jaar is, voor het eerst, de mogelijkheid geboden 
om aan te haken bij kennisbijeenkomsten die Stichting Groene en Blauwe Diensten 
organiseerde. Dat hebben we geweten, de aangeboden bijeenkomsten waren snel 
overtekend waardoor er extra mogelijkheden werden geboden.  

Deze behoefte heeft ons doen besluiten om 4 winterbijeenkomsten te organiseren 
medio februari/maart, we willen namelijk graag met u in gesprek. 

Steeds vaker krijgen we signalen dat boeren voor strategische keuzes staan of en zo 
ja, hoe ze het agrarisch bedrijf duurzaam voort kunnen en willen zetten. Kansen en 
knelpunten voor natuurinclusieve landbouw zijn vaak nog onvoldoende in beeld. 
Tegelijkertijd geven boeren aan het gevoel gevangen te zitten in ‘het systeem’ en is 
er onvoldoende kennis, opties en begeleiding om de alternatieven serieus te 
verkennen. 

Via het organiseren van gebiedsbijeenkomsten willen we als collectief op een 
laagdrempelige en open wijze in gesprek met de agrariërs over natuurinclusieve 
landbouw. Om te informeren, te inspireren en uit te dagen om uit de comfort-zone te 
treden. We willen het gesprek aangaan over hoe u in uw bedrijfsvoering bij kan 
dragen aan de maatschappelijke opgaven die er liggen en te vragen wat u daar voor 
nodig heeft. 

We informeren u in januari over de data en locatie. U bent van harte welkom. 



 - 8 - 

Informatieborden.  
Wij overwegen borden te plaatsen bij de verschillende typen beheer. Het is mooi dat 
de omgeving kan zien dat u met agrarisch natuurbeheer bezig bent. Beheer dat 
uitgevoerd wordt op een (vanaf de openbare weg) zichtbare locatie, komt in 
aanmerking.  
We kunnen niet alles in één jaar doen, maar willen graag in 2020 een begin maken.  
Wilt u aangeven of u hiervoor belangstelling heeft? Dan kunnen wij daar deze winter 
mee aan de slag. 
 

   

 

 

Het gaat dan om een dergelijk 
informatiebord. 
 

 

 

Het bestuur en de werkorganisatie van Collectief Midden Overijssel danken u 
hartelijk voor uw inzet voor het agrarische natuur- en landschapsbeheer het 

afgelopen jaar. 

We hopen op een prettige samenwerking in 2020.   

Samen kleuren we Overijssel groen. 
 

  

Uitschrijven | Je abonnement beheren 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het 

Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel U.A. 
Almelosestraat 2, 7642 GM  Wierden 

  	

 
 


