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Bestuurszaken 
Het bestuur bestaat uit vijf leden bestaande uit een afgevaardigd bestuurslid uit de inliggende ANV’s 

en het LTO. De voorzitter is J. van de Weerd, secretaris J.D. Alssema, penningmeester J. Vonder en de 

leden zijn J. Miedema en K. de Lange. Bestuurslid J. Miedema is tijdens de ALV in 2018 door de leden 

benoemd voor een nieuwe periode als bestuurslid van het collectief. Het bestuur heeft tien maal 

vergaderd op haar vaste vergaderplaats aan de Postweg (Koetuur).  

Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de drie agrarische collectieven in Overijssel via het 

voorzittersoverlegorgaan Boerennatuur Overijssel. Hierin zitten de voorzitters van de drie agrarische 

collectieven in Overijssel. Tevens wordt door dit overleg ook gesproken met vertegenwoordigers van 

het waterschap en de provincie.  

 

Leden 
Het ledenaantal op 31 december 2018 bedroeg 240. Op 24 april 2018 zijn de huishoudelijke zaken op 

de ledenvergadering behandeld en heeft Jan Roelof Meesters, business innovation manager bij de 

Rabobank, een voordracht gehouden over duurzaamheid in de landbouw.  

 

Operationele werkstructuur 
Begin 2018 heeft het bestuur een nieuwe coördinator in het werkgebied van de Kopse Agrarische 

Natuurvereniging (KAN) aangesteld. Klaas Eker is voorgedragen vanuit de KAN en door de interne 

sollicitatiecommissie met een positief advies aan het bestuur voorgelegd.  

Het collectief werkt met veldcoördinatoren die ook verbonden zijn aan de ANV’s. Zij begeleiden 

deelnemers, sluiten beheercontracten en voeren controles uit op het naleven van de 

beheervoorschriften. In 2018 hebben 6 veldcoördinatoren werkzaamheden uitgevoerd in opdracht 

van het collectief, te weten: 

- Joop Beens 
- Stefan van de Weg 
- Ton Fleer 
- Klaas Eker 
- Egbert Wever 
- Henk van Leusen 

 
De veldcoördinatoren worden aangestuurd door de regionaal coördinator (Joachim van der Valk) en 

ondersteund door de secretarieel medewerker (Geertje Bijker). 
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Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer  

Leefgebieden 

Binnen het stelsel van agrarisch natuurbeheer wordt gewerkt met leefgebieden met elk hun 

specifieke doelsoorten. Het collectief richt zich met het beheer op het stimuleren van de 

leefomgeving en de populaties van deze doel(soort)en. In 2018 zette het collectief zich in op twee 

leefgebieden: 

- Open grasland (weidevogels) 
- Droge dooradering (amfibieën, landschap en steenuil)   

 

Beheerjaar 2018 

2018 stond in het teken van uitbreiding van effectief beheer waarbinnen de nadruk lag op 

onderdelen als invulling kerngebieden, schouw en kwaliteit (botanisch) beheer. Voor beide 

leefgebieden is een forse uitbreiding in beheer gerealiseerd ten opzichte van 2017.  

Aandachtspunten per leefgebied:  
 

• Open Grasland 
Het weidevogelseizoen werd gekenmerkt door een extreem warm en droog voorjaar en 

(voor)zomer. De start van het broedseizoen van weidevogels was daarentegen koud met stevige 

vorst tot ver in maart. Lokaal waren er grote verschillen in nest- en kuikenoverleving, 

vermoedelijk voor een belangrijk deel beïnvloed door predatie. De predatiedruk blijft daarmee 

een belangrijk punt van zorg. De beheer- en beleidsmonitoring heeft het beeld bevestigd dat de 

goed functionerende plasdrassen een grote aantrekkingskracht hebben op weidevogels. De 

kwaliteit van kruidenrijk grasland blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.   

 
• Droge dooradering 

Binnen de Droge Dooradering is een eerste stap gezet in de invulling van beheer ten behoeve van 

doelsoorten als kamsalamander en knoflookpad. Voor het botanisch beheer stond 2018 in het 

teken van de volgende stap in de kwaliteitsimpuls van het bestaande en nieuwe botanisch 

beheer. De toegespitste beheer- en inrichtingsadviezen die het collectief op heeft laten stellen 

voor de betreffende deelnemers hebben voor bewustwording gezorgd bij deelnemers. In veel 

gevallen is in 2018 ook invulling gegeven aan deze beheeradviezen. Daarnaast is in 2018 gestart 

met het botanisch ontwikkelingspakket voor de nieuwe beheereenheden met botanisch 

grasland. Aansluitend op het beheer zijn 5 kamsalamanderpoelen aangelegd op de 

Woldberg/Eese en is hier ook een poel hersteld.  

 
De deelnemers hebben in 2018 de volgende oppervlakte beheerd voor de doelsoorten, verdeeld over 

de volgende leefgebieden: 

Leefgebied Oppervlakte beheer (ha) 

Open grasland  2688 

Droge dooradering     186 

 
Uitgesplitst naar beheerfunctie ziet het beeld er als volgt uit: 
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Open grasland 

Opp (ha)  
Kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode 1069,90 40% 

Legselbeheer 1592,02 59% 

Plasdras 26,28 1% 

Totaal 2688,20 100% 
 

Bovenop het genoemde totaal aantal hectares beheer is nog op 639 ha ruige mest 
uitgereden. 

 
Droge dooradering 
 

Botanisch grasland 182,09 98% 

Hakhoutbeheer 3,88 2% 

Poelen 0,23 0,1% 

Totaal 186,21 100% 

 

Gebiedsaanvraag 2019 

De veldcoördinatoren zijn in 2018 wederom veelvuldig de boer op geweest om het beheer voor 2019 

uit te breiden ten opzichte van beheerjaar 2018. Dit heeft geleid tot de volgende gebiedsaanvraag 

voor beheerjaar 2019: 

Leefgebied Min. oppervlakte 
beheer (ha) 

Max. oppervlakte 
beheer (ha) 

Max. totaal jaarbedrag 

Open grasland 2987 3435 € 1.927.500 

Droge dooradering   187   215 €    391.500 

 

Schouw en controle 
Binnen leefgebied Open Grasland en leefgebied droge Dooradering is 20% van de beheereenheden 

geschouwd aan de hand van het schouwprotocol. Tijdens de schouw voldeed veruit het grootste 

gedeelte van de beheereenheden aan de gecontroleerde beheereisen en -voorschriften. Zo hebben 

de gecontroleerde deelnemers zich bijvoorbeeld goed aan voorwaarden voor kruidenrijk grasland 

gehouden en is het gemelde onderhoud aan landschapselementen correct uitgevoerd.  

Er zijn echter enkele afwijkingen geconstateerd, vooral bij de plasdrassen en grasland met 

rustperiode. Hiervoor is waar mogelijk herstel verleend, maar zijn helaas ook enkele sancties 

opgelegd.  

De NVWA heeft afgelopen jaar binnen het werkgebied van het collectief verschillende controles 

uitgevoerd, waarbij ruim 125 beheereenheden gecontroleerd zijn. Hierbij zijn 5 afwijkingen 

geconstateerd.  
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Beheermonitoring 
In samenwerking met verschillende weidevogelvrijwilligers(verenigingen) zijn ook in 2018 weer 

verschillende gebieden gemonitord volgens de BTS-methode. De BTS geeft een indicatie (goed, 

matig, onvoldoende) voor het aandeel aan grutto- en wulpgezinnen waar jongen vliegvlug zijn 

geworden. Er is veel variatie tussen de verschillende gebieden, met een positieve uitschieter voor de 

grutto in Tolhuislanden. Maar door de band genomen lijkt de reproductie van grutto in de meeste 

gebieden niet voldoende te zijn geweest voor het in stand houden van de populatie. Voor wulp lijkt 

de dalende trend nog sterker gezien de lage aantallen territoria en BTS van deze soort.  

Het collectief hecht veel waarde aan een breed en georganiseerd netwerk aan vrijwilligers die zich 

inzetten voor de bescherming van weidevogels. Hiertoe heeft het collectief in 2018 een 2-daagse 

BTS-cursus voor (potentiele) vrijwilligers georganiseerd om de kennis van de vrijwilligers te 

vergroten, waarbij we hopen dat ze zich ook in de komende jaren willen inzetten voor het BTS-tellen 

van de verschillende telgebieden. Dit willen we in 2019 verder uitbouwen. 
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Subsidies voor inrichtingsmaatregelen  
Het collectief heeft in 2016 een aanvraag gedaan voor POP3-subsidie om inrichtingsmaatregelen en 

de aanschaf van materiaal te bekostigen. Nadat veel plasdrassen reeds gerealiseerd zijn en de rasters 

aangeschaft waren is deze subsidiebeschikking in het najaar van 2018 afgerond met de aanleg van 5 

poelen op de Eese/Woldberg.    

Daarnaast heeft het collectief in najaar 2017 een soortgelijke aanvraag ingediend binnen de 

provinciale subsidieregeling: Condities voor soorten op orde. Hierbinnen zijn onder andere 

plasdraspompen, kunstburchten en uilenkasten aangevraagd. In de eerste helft van 2018 zijn de 

uilenkasten, plasdraspompen, rasters en kunstburchten aangeschaft en geplaatst. 

  

 

Predatieonderzoek 
In 2016 en 2017 heeft in drie gebieden (Staphorsterveld, Tolhuislanden en Lierderbroek) een 

predatieonderzoek plaatsgevonden in samenwerking met vrijwilligers en Altenburg&Wymenga. In dit 

onderzoek is de mate van predatie in de nestfase onderzocht en zijn de predatoren in beeld gebracht 

met behulp van cameravallen. Hieruit kwam naar voren dat de predatiedruk in de onderzochte 

gebieden hoog is, waarbij met name de vos een dominante rol speelt (70% van de nesten werd 

gepredeerd door vossen). Predatie door zwarte kraai en steenmarter is in mindere mate aangetoond. 

De resultaten zijn eind januari 2018 gepresenteerd aan gedeputeerde Maij.  
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Actieplan weide- en akkervogels Overijssel 
Dit plan is een initiatief van provincie Overijssel in samenwerking met de collectieven Noordwest-

Overijssel, Midden-Overijssel en Noordoost Twente. Ook Staatsbosbeheer, Faunabeheereenheid, 

Natuurmonumenten en de vrijwillige vogelbescherming van Landschap Overijssel hebben een 

bijdrage geleverd. Alle partijen hebben één gezamenlijk doel, namelijk de afname van de weide- en 

akkervogelstand een halt toe te roepen. 

Het Collectief Noordwest Overijssel focust zich vooral op maatregelen, zoals plasdras en kruidenrijk 

kuikenland. Dit zijn voorbeelden van effectieve maatregelen, die bijdragen aan de instandhouding 

van weidevogels zoals de kievit, tureluur, grutto en watersnip of zelfs bijdragen aan het vergroten 

van het aantal broedparen. De komende jaren komt er via verschillende subsidiestromen geld 

beschikbaar om deze doelen uit dit actieplan verder te realiseren. Het terugdringen van de predatie 

vormt hierin ook een belangrijk speerpunt.  

 

N2000-opdracht 
In 2018 heeft het collectief een vervolgopdracht uitgevoerd voor de provincie Overijssel in het kader 

van de ontwikkelopgave N2000. Hierbij zijn, naast het voortborduren op de processen in de twee 

deelgebieden in de Wieden, in het nieuwe deelgebied Belt-Schutsloot enkele tientallen 

grondgebruikers en -eigenaren bezocht om de mogelijkheden voor invulling van de N2000-doelen 

(paapje en grote vuurvlinder) te verkennen. Toegespitst agrarisch natuurbeheer vormt hierbij een 

mogelijkheid voor het realiseren van N2000-doelen met behoud van agrarische functie. De 

eindrapportage wordt begin 2019 afgerond en een verlenging voor 2019 wordt verkend.  
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Werkbezoek Provincie 
31 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Hester Maij een werkbezoek gebracht aan de Overijsselse 

collectieven (Zwartsluis). Na een inleiding over het agrarisch beheer en collectieven in Overijssel zijn 

onder andere een nieuw aangelegde plasdras en het N2000-project in Sint-Jansklooster bezocht.   

 


