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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. van der Weerd is tijdens de ALV in 2019 door de 
leden benoemd voor een nieuwe periode als bestuurslid en voorzitter van het collectief. Het bestuur 
heeft tien maal vergaderd op haar vaste vergaderplaats aan de Postweg te Staphorst (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 2019 bedroeg 314. Op 23 april 2019 zijn de huishoudelijke zaken op 
de ledenvergadering behandeld en heeft Wiebren van Straalen, strategisch programma manager bij 
de Friesland Campina, een voordracht gehouden over de rol van natuur en landschap in duurzame 
zuivel. 

  
Operationele	werkstructuur	
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 2019 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). 

In oktober 2019 heeft Ton Fleer afscheid genomen als veldcoordinatorschap bij het collectief. Na vele 
jaren actief te zijn geweest in het agrarisch natuurbeheer heeft Ton heeft aangegeven het graag wat 
rustiger aan te willen doen. Klaas Eker en Egbert Wever nemen de taken in het werkgebied van Ton 
(gemeente Steenwijkerland) over.  
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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 2019 zette het collectief zich in op twee 
leefgebieden: 

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

	
Beheerjaar	2019	
2019 stond in het teken van uitbreiding van effectief beheer waarbinnen de nadruk lag op 
onderdelen als invulling kerngebieden, realiseren van plasdras, schouw en kwaliteit (botanisch) 
beheer. Voor beide leefgebieden is een forse uitbreiding in beheer gerealiseerd ten opzichte van 
2018.  
 
 
Aandachtspunten per leefgebied:  

 
• Open Grasland 

Net als het voorgaande jaar werd het weidevogelseizoen gekenmerkt door een zeer droog 
voorjaar. De start van het broedseizoen van weidevogels was vroeg, mede door een zachte 
winter en dito vroeg voorjaar. De 2e helft van april en de eerste helft van mei waren echter nat 
en koud. Vanaf half mei werd het (zeer warm) en droog. 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. In 2019 is wederom een stap gemaakt 
in uitbreiding van het areaal plasdras. Het functioneren van een deel van de plasdrassen is, 
evenals de kwaliteit van kruidenrijk grasland een belangrijk aandachtspunt voor de komende 
jaren.   

  
• Droge dooradering 

Binnen de Droge Dooradering is wederom een stap gezet in de invulling van beheer ten behoeve 
van doelsoort kamsalamander, door middel van aanleg van poelen met om liggend beheer. De 
mate waarin de doelsoorten worden bediend blijft echter nog achter bij de doelstelling. Voor het 
botanisch beheer is in 2019 geïnvesteerd in een uitbreiding van botanisch beheer en een 
kwaliteitsimpuls van het bestaande beheer. De kwaliteit van het botanisch beheer blijft echter 
een aandachtspunt.  

 
 
 
 
De deelnemers hebben in 2019 de volgende oppervlakte beheerd voor de doelsoorten, verdeeld over 
de volgende leefgebieden: 

Leefgebied Oppervlakte beheer (ha) 
Open grasland  3661 
Droge dooradering    204 
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Uitgesplitst naar beheerfunctie ziet het beeld er als volgt uit: 
 
Open grasland 
Opp (ha)  
Kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode 1351 37% 
Legselbeheer 2270 62% 
Plasdras 40 1% 
Totaal 3661 100% 

 
Bovenop het genoemde totaal aantal hectares beheer is nog op 639 ha ruige mest uitgereden. 
 
Droge dooradering 
 
Botanisch grasland 199   98% 
Hakhoutbeheer 5      2% 
Poelen 0,34 0,1% 
Totaal 204 100% 
	
Gebiedsaanvraag	2020	
De veldcoördinatoren zijn in 2019 wederom veelvuldig de boer op geweest om het beheer voor 2020 
uit te breiden ten opzichte van beheerjaar 2019. Dit heeft geleid tot de volgende gebiedsaanvraag 
voor beheerjaar 2020: 

Leefgebied Min. oppervlakte 
beheer (ha) 

Max. oppervlakte 
beheer (ha) 

Max. totaal jaarbedrag 

Open grasland 3388 3897 € 2.227.500 
Droge dooradering   291   334 €    641.500 

 

Schouw	en	controle	
Binnen leefgebied Open Grasland en leefgebied Droge Dooradering is ruim 15% 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.  

Van de 230 gecontroleerde be’s is op 21 beheereenheden een afwijking geconstateerd, vooral bij de 
plasdrassen en extensief weiden. 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 220 beheereenheden gecontroleerd zijn. Hierbij zijn 10 afwijkingen 
geconstateerd. 
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Beheermonitoring	
In samenwerking met verschillende weidevogelvrijwilligers(verenigingen) zijn ook in 2019 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. Het beeld is dat de resultaten sterk wisselen per gebied, maar de indruk is dat het voor de 
meeste kerngebieden een redelijk succesvol jaar geweest is, met vooral een goede kuikenoverleving 
bij grutto en tureluur. Het wordt steeds meer zichtbaar dat de tureluur zich sterk laat sturen door de 
aanwezigheid van (goed functionerende) plasdrassen. Dit geldt ook voor de kievit. De 
kuikenoverleving van tureluur en kievit rond de plasdrassen lijkt goed te zijn. Zowel de nest- als de 
kuikenoverleving bij de wulp, maar ook bij de kievit (buiten de plasdrasgebieden) blijft in de meeste 
gebieden echter te laag.  

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 2019 wederom een 
cursus voor 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 2020 verder uitbouwen. 
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Projecten	
	
Subsidie	voor	inrichtingsmaatregelen		
De Overijsselse collectieven hebben eind 2018 in gezamenlijkheid een aanvraag gedaan voor 
inrichtingsmaatregelen en aanschaf van materiaal te bekostigen onder de regeling Niet Productieve 
Investeringen (NPI). Hierbinnen zijn in 2019 onder andere enkele tientallen plasdraspompen, 
verschillende vossenvallen en een extra weidevogeldrone aangeschaft. Daarnaast zijn vele 
plasdrassen gerealiseerd waar weidevogels in het seizoen gebruik van hebben gemaakt.  

Ook in 2020 zullen vanuit deze aanvraag nog verschillende maatregelen genomen worden, 
waaronder de aanleg van plasdrassen en de aanschaf van extra plasdraspompen.   

    
 
	
N2000-opdracht	
In 2019 heeft het collectief een vervolgopdracht uitgevoerd voor de provincie Overijssel in het kader 
van de ontwikkelopgave N2000 in de Wieden en de Weerribben. Hierbij zijn verschillende 
gesprekken gevoerd met nieuwe en bestaande deelnemers en grondgebruikers en -eigenaren om de 
mogelijkheden voor invulling van de N2000-doelen (paapje en grote vuurvlinder) te verkennen en 
waar mogelijk gericht beheermaatregelen te nemen. Toegespitst agrarisch natuurbeheer vormt 
hierbij een mogelijkheid voor het realiseren van N2000-doelen met behoud van agrarische functie. 
De eindrapportage wordt begin 2020 afgerond.  

            
 


