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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 J. van de Weerd heeft op de ALV 2020 zijn bestuursfunctie beëindigd en het 
voorzitterschap overgedragen aan de door de leden benoemde, nieuwe bestuurder: Cor Pierik. In 
dezelfde ALV is bestuurslid J.D. Alssema door de leden benoemd voor een nieuwe periode als 
bestuurslid. Daarnaast bestaat het bestuur uit de bestuursleden J. Vonder, J. Miedema en K. de 
Lange. Het bestuur heeft vijf maal vergaderd, hoofdzakelijk digitaal vanwege de situatie rond Covid-
19.  

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 2020 bedroeg 332. Op 6 oktober 2020 zijn de huishoudelijke zaken 
op de ledenvergadering behandeld. Joop Alssema, heeft na de pauze de aanwezigen meegenomen in 
het veenweidetraject vanuit provincie. 

  
Operationele	werkstructuur	
Het collectief werkt met veldcoördinatoren vanuit de verschillende gebieden. Zij begeleiden 
deelnemers, sluiten beheercontracten en voeren controles uit op het naleven van de 
beheervoorschriften. In 2020 hebben 6 veldcoördinatoren werkzaamheden uitgevoerd in opdracht 
van het collectief, te weten: 

- Joop Beens 
- Stefan van de Weg 
- Freddie Aalberts 
- 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). Esther Graaskamp coördineert als 
projectleider de GLB-pilot ‘Gebiedsgerichte vergroening in de melkveehouderij: de kievit als 
boegbeeld, de verschillende inrichtingsprojecten binnen het collectief en richt zich op de interne 
communicatie en kennisontwikkeling bij de leden.  

Begin mei 2020 overleed onze veldcoordinator Joop Beens. Dat sloeg een groot gat in het team en in 
de weidevogelbescherming in de IJsseldelta. De overige coördinatoren hebben midden in het 
weidevogelseizoen bijgesprongen om de leemte deels op te vullen. Na de zomer is Freddie Aalberts 
aangesteld als veldcoordinator in de IJsseldelta.    
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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 2020 zette het collectief zich in op twee 
leefgebieden: 

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

	
Beheerjaar	2020	
2020 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 
2019.  
 
 
Aandachtspunten per leefgebied:  

 
• Open Grasland 

Het weidevogelseizoen 2020 kenmerkt zich door de snelle en stevige omslag van een zeer natte 
start van het vroege voorjaar naar een warm en zeer droog vervolg vanaf april tot in juni. De 
aanwezigheid van bereikbaar oppervlaktewater en bijbehorend slik werd in de gebieden van 
steeds groter belang. Het belang van plasdrassen is hierbij heel groot, maar deze blijken op 
verschillende plekken lastig nat te houden onder deze droge voorjaarsomstandigheden. Bovenop 
het droge jaar was er sprake van een hoge predatiedruk over het gehele werkgebied gemeten. 
De predatiedruk blijft daarmee een belangrijk punt van zorg. In veel kerngebieden is inmiddels 
een behoorlijke hoeveelheid kuikenland aanwezig, maar de kwaliteit hiervan is nog niet overal 
voldoende om dienst te doen als kuikenland.  
  

• Droge Dooradering 
Binnen de Droge Dooradering wordt veel geïnvesteerd in botanisch graslandbeheer, met vaak 
een hoge botanische kwaliteit. De mate waarin de doelsoorten worden bediend blijft echter nog 
onduidelijk. Voor het botanisch beheer is in 2020 geïnvesteerd in een uitbreiding van botanisch 
beheer en een kwaliteitsimpuls van het bestaande beheer. Met de aanleg van enkele hectares 
wintervoedselakker is een start gemaakt met gericht akkerbeheer ten behoeve van 
struweelsoorten. 

 
 
De deelnemers hebben in 2020 de volgende oppervlakte beheerd voor de doelsoorten, verdeeld over 
de volgende leefgebieden: 

Leefgebied Oppervlakte beheer (ha) 
Open grasland  4340,05 
Droge dooradering    342,88 

 
 
 
 



 
 

4 
 

Uitgesplitst naar beheerfunctie ziet het beeld er als volgt uit: 
 
Open grasland 
Opp (ha)  
Kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode 1575,83 36% 
Legselbeheer 2719,36 63% 
Plasdras 44,88 1% 
Totaal  100% 

 
Bovenop het genoemde totaal aantal hectares beheer is nog bijna 10 ha hoog waterpeil gerealiseerd 
en is op 811 ha ruige mest uitgereden. 
 
Droge dooradering 
 
Botanisch grasland 333,23 97% 
Akkerbeheer 3,26 1% 
Hakhoutbeheer 5,96 2% 
Poelen 0,42 0,1% 
Totaal  100% 
	

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

Van de 366 gecontroleerde be’s is op 20 beheereenheden een afwijking geconstateerd, vooral te 
vroeg droogvallende plasdrassen en poelen, en het niet naleven van de 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 230 beheereenheden gecontroleerd zijn. Hierbij zijn 12 afwijkingen 
geconstateerd. 
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Projecten	
	
GLB-pilot	‘Gebiedsgerichte	vergroening	in	de	melkveehouderij:	de	kievit	als	boegbeeld’			
Vooruitlopend op het nieuwe en veranderende GLB wordt in deze pilot ingezet op het 
experimenteren met nieuwe vormen van vergroeningsmaatregelen binnen de melkveehouderij. Ook 
is gekeken naar de mogelijke rol voor het collectief bij de invulling van de vergroening. Binnen deze 
pilot zijn verschillende, specifiek op de kievit gerichte, beheermaatregelen in samenhang uitgetest bij 
52 deelnemers in vier pilotgebieden (Tolhuislanden, Kallenkote, Polder Mastenbroek en Wijthmen). 
Begin 2020 zijn gebiedsbijeenkomsten georganiseerd om De veldmaatregelen zijn in 2020 uitgevoerd 
en gemonitord naar het gebruik ervan door kieviten en de inpasbaarheid er van in de bedrijfsvoering.  

 

Niet	productieve	investeringen	(NPI)	1	&	2	
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 2020 onder andere enkele tientallen plasdraspompen, 
rastermateriaal voor het uitrasteren van nesten en percelen. Ook zijn verschillende bomen gekapt 
om de openheid van het weidevogelgebied te vergroten. Daarnaast zijn vele plasdrassen gerealiseerd 
waar weidevogels in het seizoen gebruik van hebben gemaakt.  

Begin 2020 hebben de Overijsselse collectieven een nieuwe aanvraag ingediend voor 
inrichtingsmaatregelen en aanschaf van materiaal te bekostigen onder de regeling Niet Productieve 
Investeringen (NPI 2). Deze aanvraag is gehonoreerd en hierbinnen zijn in 2020 reeds verschillende 
plasdraspompen aangeschaft. 
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Stimuleren	predatiebestrijding	weidevogelkerngebieden		
De Overijsselse collectieven hebben in gezamenlijkheid een projectaanvraag ingediend en 
gehonoreerd gekregen om een extra impuls te geven aan de bestrijding van predatie, met in het 
bijzonder de vos. In 2020 is het overleg gestart met verschillende WBE’s over inzet op 
vossenbestrijding en het leveren en faciliteren van de inzet van vossenvallen.   

            
 


