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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding
De periode 2016 – 2022 vormde de eerste beheerperiode, inclusief overbruggingsjaar, van het
vernieuwde stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Doel van deze
vernieuwing was het verhogen van de natuurresultaten en het verlagen van de uitvoeringskosten,
door middel van een collectieve aanpak. Voor uitvoering van het ANLb zijn landelijk 40
collectieven in het leven geroepen, waarvan drie binnen Overijssel.
Ook in de tweede beheerperiode van 2023 – 2028 blijft deze collectieve aanpak de kern van de
regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

D
e
b
e
h
e
e
r
s
t
r

Collectieve aanpak
De kern van de collectieve aanpak laat zich als volgt schetsen:
▪ De provincie geeft haar beleidsdoelen en subsidiemogelijkheden weer in een
Natuurbeheerplan. Het collectief vertaalt deze provinciale doelen naar een strategie met
concrete beheermaatregelen voor hun eigen werkgebied, verdeeld over leefgebieden.
▪ Vervolgens inventariseert het collectief via een voorintekening de animo van agrarische
grondgebruikers om op hun percelen aan deze maatregelen mee te werken en daarmee
de overheidsdoelen per leefgebied te realiseren.
▪ Na afronding van de voorintekening toetst het collectief dit aanbod uit het gebied aan
zowel de beschikbare middelen (financiële toets) als de beheerstrategie (ecologische
toets). De maatregelen op bedrijfsniveau die samen het meest bijdragen aan de
provinciale natuurdoelen op gebiedsniveau bundelt het collectief tot een
gebiedsaanvraag. Hierin zijn niet meer de individuele percelen zichtbaar, wel het
totaalbeheer per leefgebied.
▪ Het collectief dient deze gebiedsaanvraag (subsidieaanvraag) in bij de provincie. Na
ontvangst van een goedkeuring, sluit het collectief met de individuele agrarisch
grondgebruikers een beheercontract af voor de duur van 1 – 6 jaar, waarmee zij ook
automatisch lid zijn van het collectief.
▪ Na afloop van het beheerjaar ontvangt het collectief een betaling van RVO.nl voor het
uitgevoerde beheer per leefgebied. Vervolgens zorgt het collectief dat elke individuele
deelnemer het door hem of haar uitgevoerde beheer uitbetaald krijgt.

De beheerstrategie is een cruciaal onderdeel van het ANLb-stelsel. Enerzijds geeft het de
provincie inzicht en vertrouwen op welke wijze het collectief de provinciale doelen wil realiseren.
Anderzijds geeft het agrarisch grondgebruikers, en daarmee ook het collectief zelf, duidelijkheid
welke beheermaatregelen mogelijk zijn en welke randvoorwaarden gelden voor deelname.
1.2

Aanpak
De beheerstrategie uit 2016 is geactualiseerd. Dat is gedaan via de volgende aanpak:
▪ Inventariseren provinciale doelen via het (concept) Natuurbeheerplan 2023
▪ Verwoorden ambitie en doelen van Collectief Noordwest Overijssel voor de komende
beheerperiode
▪ Opstellen strategie hoe deze ambities en doelen te realiseren
▪ Bepalen spelregels voor deelname ANLb
▪ Toetsen concept strategie en spelregels bij provincie
▪ Opstellen definitieve beheerstrategie
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1.3

Focus op kwaliteit
Voor het functioneren van een leefgebied voor een doel(soort) is niet alleen de hoeveelheid en
ligging van het beheer van belang, maar ook de kwaliteit van de beheerde eenheid dan wel het
uitgevoerde beheer. Het collectief zet volop in op het realiseren van de gewenste (eind)kwaliteit.
De uitgangssituatie van een beheereenheid in relatie tot het (minimale) eindbeeld is daarbij
leidend. Dit uitgangspunt kan er toe leiden dat er bij de start van het beheer ingezet wordt op
ontwikkelingsbeheer. Ook het wegwerken van eventueel achterstallig onderhoud is een
belangrijke randvoorwaarde waarop het collectief in zal zetten. Bij het afsluiten van een
beheerovereenkomst zal hier rekening mee gehouden voor wat betreft de beschikbare
beheerpakketten.
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DOELEN EN AMBITIES COLLECTIEF
Dit hoofdstuk geeft een vertaling van de provinciale doelen en kaders uit het Natuurbeheerplan
(bijlage 2) naar de doelen en ambities van Collectief Noordwest Overijssel (CNWO) ten aanzien
van de specifieke leefgebieden. Dit hoofdstuk geeft weer wat we als collectief willen bereiken
met de inzet van het ANLb.
CNWO wil graag zoveel mogelijk doel(soort)en uit het provinciale beleid ondersteunen door
middel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De realiteit is echter dat niet alle
doel(soort)en binnen het werkgebied van het collectief voorkomen en dat als het collectief alle
voorkomende doel(soort)en oppakt dat leidt tot een sterke versnippering van de inzet van
middelen en energie en de financiële middelen hiervoor ontoereikend zijn. Daarom kiest CNWO
ervoor om zich te richten op een beperkt aantal doel(soort)en waarvoor daadwerkelijk
maatregelen kunnen worden genomen. De prioritaire doel(soort)en worden bij de beschrijving
per leefgebied benoemd.

2.1

Leefgebied Open Grasland (weidevogelbeheer)
Binnen het leefgebied Open Grasland (bijlage x) worden in het Natuurbeheerplan twee
categorieën onderscheiden: kritische soorten en niet-kritische soorten. De focus ligt in dit
leefgebied op weidevogelbeheer.
Kritisch versus niet-kritisch
De naamgeving kritisch en niet-kritisch verwijst naar de eisen die een soort stelt aan zijn
leefomgeving en de verspreiding van een soort. Een grutto stelt meer en zwaardere (=kritische)
eisen aan zijn leefgebied dan bijvoorbeeld een kievit en scholekster. Zo broeden kieviten en
scholeksters zowel op grasland als op bouwland en daarmee niet alleen in de ‘klassieke’
weidevogel(kern)gebieden, maar wijd(er) verspreid binnen het werkgebied van het collectief,
waaronder in gebieden met meer akkerbouw.
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2.1.1

Leefgebied Open Grasland – kritische weidevogels
Collectief Noordwest Overijssel zet zich in voor een duurzaam voortbestaan van de populatie
weidevogels via een zo optimaal mogelijk beheermozaïek. Die ambitie vertalen we voor het
beheertype kritische weidevogels naar doelen op het niveau van kerngebieden.
Kerngebieden
Uit diverse onderzoeken blijkt dat weidevogelbeheer het meest effectief is als het beschikbare
budget geconcentreerd wordt ingezet in de betere gebieden. Om deze reden hebben we de
betere weidevogelgebieden in ons werkgebied geselecteerd en aangeduid als kerngebieden
(bijlage 5). Deze gebieden zijn bepaald op basis van de geschiktheid van een gebied (zeer
open, relatief beperkte drooglegging, aangrenzend aan weidevogelreservaat) in combinatie
met een hogere dichtheid aan weidevogels (minimaal 10 broedparen Grutto, Tureluur, Wulp
per 100 hectare).

Kerngebied
Kerngebied Open grasland
Leefgebied Open Grasland
Overig gebied

CNWO werkt in deze kerngebieden aan de volgende doelen en ambities:
▪

De dichtheid kritische weidevogels (Grutto, Tureluur, Wulp, Veldleeuwerik en eenden per
d 100 hectare neemt de komende beheerperiode binnen elk kerngebied met minimaal 20%
toe.

▪

Het Bruto Territoriaal Succes (BTS) van de Grutto is minimaal 65% in elk
weidevogelkerngebied. Dat wil zeggen dat minimaal 65% van de broedparen met succes één
of meer jongen heeft grootgebracht. Een BTS van boven de 60% geldt als vuistregel om de
Gruttopopulatie te laten groeien.

▪

Het Bruto Territoriaal Succes (BTS) van de Wulp is minimaal 50% in elk
weidevogelkerngebied. Dat wil zeggen dat minimaal 50% van de broedparen met succes één
of meer jongen heeft grootgebracht. Een BTS van boven de 50% geldt als vuistregel om de
Wulpenpopulatie te laten groeien.

▪

Het aandeel predatie als verliesoorzaak van legsels wordt teruggebracht naar maximaal 20%
van de weidevogelnesten;
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Weidevogeldichtheid per kerngebied
Het collectief streeft naar een dichtheid van minimaal 10 broedparen kritische weidevogels per
100 ha en een 20% toename ten opzichte van de meeste recente data uit de beheerperiode 20162022.
Tabel 1. Overzicht van de kerngebieden (bijlage x) met daarbij de (relatieve) dichtheid aan broedparen
kritische weidevogels per gebied en de doorvertaling naar de doelen 2028. De nummers corresponderen
met de kaart in bijlage x
Doel 2028
Aantallen
Dichtheid
aantal
broedparen
broedparen
broedparen
Oppervlakte kritische
kritische
kritische
kerngebied weidevogels per weidevogels per
weidevogels
Kerngebied
(ha)
kerngebied
100 ha
(plus 20%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Markerbroek**
Oosterbroek
Blankenham
Leeuwterveld
Auken/Bramen***
Barsbekerbinnenpolder
Oosterslag
Blokweg
Jutjesriet
Mastenbroekerpolder*
Groote Blok*
Stuurmansweg
IJsselmuiden
Bosjessteeg*
Kamperveen-Zuid
Kamperveen-Noord
Roebolligerhoek
Wolfshagen*

Geen *
*
**
***

2.1.2

188
176
293
245
314
533
329
407
313
1262
345
667
366
419
774
535
135
304

22
13
51
21
Niet bekend
25
70
110
41
119
90
50
73
74
117
47
35
18

12
7
17
9
Niet bekend
5
21
27
13
9
26
7
20
18
15
9
26
6

26
18
61
25
30
84
132
49
143
108
67
88
89
140
56
42
30

Gegevens uit 2022
Meest recente gegevens uit 2017
Meest recente gegevens uit 2018
Geen gegevens bekend

Leefgebied Open Grasland – niet-kritische weidevogels
Specifiek voor de niet-kritische weidevogels zet CNWO zich in voor een betere kuikenoverleving
van Kievit en Scholekster. Dit vertaalt zich naar de volgende doelen:
▪

De dichtheid Kievit en Scholekster per 100 hectare neemt de komende beheerperiode
binnen elk kerngebied met minimaal 10% toe.

▪

Minimaal 80% van de broedparen Kievit worden bediend met beheermaatregelen die de
kuikenoverleving bevorderen;
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▪

2.2

Leefgebied Dooradering (kleinschalig cultuurlandschap)
In leefgebied Dooradering (bijlage x) ligt de focus op soorten die gebruik maken van de netwerken
van lijn- en puntvormige landschapselementen in combinatie met botanisch waardevolle
graslanden en extensief gebruikte akkers. CNWO heeft hierbij de volgende ambitie:
▪
▪
▪

▪
▪

2.3

Het terugbrengen van aandeel predatie als verliesoorzaak van legsels wordt teruggebracht
naar maximaal 30% van de weidevogelnesten;

Alle graslanden die gecategoriseerd zijn met een hoge botanische waarde en de graslanden
die dat naar verwachting binnen zes jaar kunnen bereiken zijn onder beheer gebracht;
Alle bekende (actuele) voortplantingswateren van Knoflookpad en Kamsalamander zijn
onder beheer gebracht, evenals een deel van het direct aangrenzende landbiotoop;
Alle agrarische graslanden in de Weerribben-Wieden zijn onder beheer gebracht en deze
dragen bij aan het versterken van het leefgebied van de Grote Vuurvlinder en de Zwarte
Stern.
Alle bekende (actuele) voortplantingsbiotopen van de Steenuil zijn onder beheer gebracht,
evenals een deel van het nabijgelegen biotoop waar de Steenuil zijn voedsel vindt;
In de landschappelijke kerngebieden Paasloo-Steenwijkerwold-Woldberg, het Hoge land van
Vollenhove, Olde Maten, de Reest en Windesheim wordt de landschappelijke infrastructuur
met landschapselementen, perceels- en randenbeheer in stand gehouden en wordt
toegewerkt naar een minimale omvang van 5% van de totale oppervlakte van het kerngebied.
Hiermee wordt het leefgebied verbeterd van verschillende karakteristieke soorten,
waaronder ‘struweelzangers’ zoals Geelgors, Gekraagde roodstaart en Kneu;

Prioritering inzet budget
Open Grasland
Het collectief kiest ervoor om, overeenkomstig de prioritering in het Natuurbeheerplan en het
Openstellingsbesluit, het overgrote deel van het beschikbare budget in te zetten binnen het
leefgebied Open Grasland – kritische soorten. Minimaal 90% van het beschikbare budget voor
Open Grasland wordt ingezet binnen de categorie ‘kritische soorten’ (focus op Grutto, Tureluur
en Wulp). Dat houdt in dat maximaal 10% van het beschikbare budget voor Open Grasland wordt
ingezet binnen de categorie ‘niet-kritische soorten’ (focus op Kievit en Scholekster).
Van het beschikbare budget binnen Open Grasland - kritische soorten wordt minimaal 95%
ingezet voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de kuikenoverleving (plasdras,
kruidenrijk grasland, rustperiode en beweiding) en maximaal 5% voor de bescherming van legsels.
Dooradering
Het collectief kiest ervoor om, overeenkomstig het Openstellingsbesluit van de provincie, het
grootste deel van het beschikbare budget leefgebied Dooradering in te zetten voor het in
standhouden van botanisch grasland met een hoge botanisch kwaliteit, het versterken van het
leefgebied voor Kamsalamander, Knoflookpad en Steenuil en het ontwikkelen van leefgebied
voor Grote Vuurvlinder en Zwarte Stern.
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BEHEERSTRATEGIE OPEN GRASLAND
De beheerstrategie geeft aan hoe Collectief Noordwest Overijssel de natuurdoelen voor
leefgebied Open Grasland wil realiseren. Deze beheerstrategie is opgesplitst in drie onderdelen:
1. Welke randvoorwaarden, uitgangspunten en streefdoelen er per (kern)gebied gelden;
2. Welke aanpak het collectief hanteert voor het behalen van de doelen binnen de beheertypen
kritische soorten en niet-kritische soorten;
3. Welke beheerpakketten CNWO beschikbaar stelt voor het realiseren van de doelen.
Mozaïekbeheer
Om de doelstelling voor de toename weidevogelpopulaties en het verhogen van de BTS te
behalen zet het collectief volop in op het vergroten van de kuikenoverleving. Mozaïekbeheer, een
clustering van beheer dat bestaat uit verschillende beheermaatregelen die dicht bij elkaar liggen,
is daarbij het uitgangspunt. De afzonderlijke beheereenheden liggen niet meer dan 200 meter
uiteen. Het collectief stimuleert het creëren van mozaiekbeheer door het bieden van een
mozaïekvergoeding. Het mozaïekbeheer is gebouwd op drie pijlers die samen een goed mozaïek
vormen:
•

Watermaatregelen (plasdras, hoog waterpeil): watermaatregelen zijn gedurende de gehele
broedcyclus van weidevogels van groot belang. Ze zorgen voor bereikbaar voedsel in alle
fasen van het broedseizoen, zowel voor de volwassen vogels als voor hun kuikens. Dit belang
wordt ook steeds groter in de toenemende droge voorjaren. Daarnaast remt het de grasgroei
in het seizoen waardoor een opener vegetatie ontstaat waar de kuikens goed doorheen
kunnen lopen. In februari/maart dienen de plasdrassen als slaapplaats voor de arriverende
vogels. De ervaring van de afgelopen periode leert dat plasdrassen echte magneten zijn voor
weidevogels en cruciaal voor een goede kuikenoverleving. Watermaatregelen vormen
daarom ook de basis van elk mozaïek, zowel in gebieden waar al veel weidevogels zitten als in
gebieden met potentie waar ze nog maar beperkt voorkomen.

•

Doorwaadbaar kuikenland met rustperiode ((ontwikkeling) kruidenrijk grasland, grasland met
rustperiode): kuikens hebben gedurende de gehele kuikenperiode grasland nodig waar ze
dekking kunnen vinden, voedsel kunnen vinden en waar ze makkelijk doorheen kunnen lopen
(waden). Gras laten staan tot einde van de rustperiode is daarbij niet altijd genoeg. Vooral
omdat het grasgewas vaak al vroeg in de kuikenfase hoog en vooral zeer dicht wordt als
gevolg van een hoge voedingstoestand in de bodem. Een deel van de huidige beheerpercelen
met rustperiode gaat zelfs al vanaf de 2e helft mei legeren. Te dichte percelen zijn niet
geschikt als kuikenland en worden daardoor zelfs gemeden door weidevogelgezinnen.
Daarom zet het collectief in op het creëren van opener graslanden door het terugdringen van
de bemesting (verschralen) en bij sterk overheersende bladvormende grassen juist vroeg te
maaien om dit te doorbreken (ontwikkelingsbeheer, maaien in mei).

•

Beweiding (voorweiden met rustperiode, extensief weiden): beweiding zorgt voor variatie in
de gewashoogte en gewasdichtheid in het mozaïek gedurende de kuikenfase. Het voorkomt
een dicht, eenzijdig gewas. Het vee trekt insecten aan die als voedsel dienen voor de kuikens.
Er zijn veel beheervarianten beschikbaar voor verschillende beweidingsvormen, zowel
inpasbaar voor melkvee als voor jongvee en ander vee (zoals bijv. schapen, paarden).
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Mozaïekvergoeding
De mozaïekvergoeding is een toeslag die het collectief aan deelnemers betaalt bij het
inpassen en uitvoeren van mozaïekbeheer voor weidevogels. Deze toeslag ontvangen
deelnemers bovenop de beheervergoeding voor de afzonderlijke beheerpakketten in hun
beheercontract (m.u.v. legselbeheer en maatregelen op bouwland en de toeslagen als ruige
mest en hoog waterpeil).
CNWO vult dit als volgt in per individuele deelnemer:
▪

▪

De toeslag is alleen mogelijk voor de zes beheerpakketgroepen: Grasland met
rustperiode, Plasdras, Kruidenrijk grasland/ontwikkeling kruidenrijk grasland, Voorweiden
met rustperiode/Extensief beweid grasland, Hoog waterpeil en Kuikenvelden;
De toeslag neemt toe per extra beheerpakketgroep, waarbij:
o Per beheerpakketgroep voldaan moet worden aan een minimale oppervlakte van
beheerpakketten vallende onder de betreffende beheerpakketgroep;
o Er geen toeslag ontvangen wordt indien slechts 1 beheerpakketgroep afgesloten
wordt dan wel dat de minimale oppervlakte per beheerpakketgroep niet behaald
wordt voor meer dan één beheergroep.
o De maximale toeslag ontvangen wordt wanneer alle 6 de beheerpakketgroepen,
en voldoend aan de minimale oppervlakte per beheerpakketgroep, op
bedrijfsniveau afgesloten zijn.

In bijlage 6 wordt de mozaïekvergoeding voor Open Grasland verder toegelicht aan de hand
van enkele voorbeelden.

Predatiebeheer
Predatie in de nest- en kuikenfase is een groot knelpunt. Het collectief monitord en onderzoekt
de predatie in verschillende gebieden en stimuleert zowel preventieve handelingen (rasters,
verwijderen bomen) als lethale maatregelen (inloopvallen, afschot) binnen de kaders van de weten regelgeving.
Monitoring en registratie
Het collectief heeft haar doelen gekwantificeerd en wil de voortgang van de realisatie volgen. Het
streven is om in alle kerngebieden de nesten en de resultaten daarvan in kaart te brengen en
minimaal een BTS-telling te organiseren. Daarvoor gaat het collectief de vrijwilligersverenigingen
in deze gebieden stimuleren en faciliteren dit op te pakken. Voor wat betreft de BTS-telling wordt
de mogelijkheid verkend om deze, bij onvoldoende vrijwilligers, door externen uit te laten
voeren. Registratie van de gegevens is van belang om zowel tijdens het seizoen te kunnen sturen
qua beheer, als na afloop van het seizoen een beeld te kunnen vormen van de resultaten.
Samenwerking met gebiedspartijen
Het collectief kan en wil dit niet alleen doen, maar juist in samenwerking met gebiedspartijen,
zoals vrijwilligers, TBO’s en WBE’s. Het streven is om te komen tot weidevogelkringen in alle
(kern)gebieden.
Versterking collectieve benadering, begeleiding en kennisstructuur
Betrokkenheid van de deelnemers en begeleiding van de deelnemers bij de uitvoering van het
beheer is essentieel gebleken. Het collectief wil deze betrokkenheid van de deelnemers vergroten
door in te zetten op het versterken van de begeleiding van de deelnemers door het collectief. Het
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streven is daarom de begeleiding te intensiveren op verschillende niveaus, momenten en
vormen. Dat vraagt een grotere adviserende rol van de veldcoordinatoren. Daarbij wordt ook
ingezet op het vergroten van het kennisniveau van alle betrokkenen. Enkele beheerpakketten,
met name (ontwikkeling) kruidenrijk grasland en beweidingspakketten, vragen om extra
begeleiding. Het collectief wil deze begeleiding aanbieden.
3.1

Strategie Open Grasland – Kritische soorten
In deze paragraaf is de inhoudelijke strategie voor zowel de kerngebieden als het overige deel van
leefgebied voor kritische soorten beschreven die het collectief hanteert voor het afsluiten van
beheer. Binnen het leefgebied voor kritische soorten richt het collectief zich op in het bijzonder
op het versterken van de populatie Grutto, Wulp en Tureluur.
Aanpak via kerngebieden
Uit divers onderzoek blijkt dat weidevogelbeheer het meest effectief is als beschikbare middelen
geconcentreerd worden ingezet in de betere gebieden. Om deze reden heeft het collectief de
betere weidevogelgebieden binnen leefgebied Open Grasland geselecteerd en aangeduid als
kerngebieden (bijlage 5). Het collectief sluit in principe alleen beheerovereenkomsten af binnen
deze kerngebieden. Uitzonderingen hierop zijn:
▪
▪
▪
▪

Last-minute beheer o.b.v. éénjarige contracten die de kuikenoverleving bevorderen;
Zogenaamde ‘parels’ buiten de kerngebieden: (clusters van) percelen met veel hogere
weidevogeldichtheden dan de directe omgeving;
Clusters van percelen buiten de invloedssfeer van verstoringsbronnen waar het aantrekken
van weidevogels kansrijk wordt geacht;
Percelen waarop een Wulp broedt en de directe omgeving daarvan, ook als de Wulp zich
buiten de begrenzing van het Open Grasland bevindt.

Randvoorwaarden en streefdoelen binnen kerngebieden
▪ Elk weidevogelkerngebied is minimaal 200 hectare groot en heeft een minimale dichtheid van
10 broedparen Grutto, Tureluur, Wulp, Veldleeuwerik en/of eendensoorten per 100 hectare;
▪ De schaal waarop maatregelen worden genomen is minimaal 100 ha aaneengesloten gebied,
waarbij het beheer bestaat uit een mozaïek van plasdras, kruidenrijk grasland, grasland met
rustperiode en beweidde percelen;
▪ Beheer wordt zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar en in een mozaïek gesitueerd, maar
afzonderlijke beheereenheden liggen niet meer dan 200 meter uiteen.
▪ De mozaïek wordt per kerngebied beoordeeld, waarbij ook wordt gekeken naar de eventuele
relatie met (weidevogel)reservaten;
▪ In het geval het beschikbare budget niet binnen één van de geselecteerde ‘kerngebieden’ kan
worden weggezet, wordt op basis van aantallen weidevogels en potenties een nieuw
▪ Minimaal 20% van het beheerde oppervlak heeft een geschikte drooglegging. Dit vertaalt zich
naar de volgende streefpeilen
o Veen: 0 – 25 cm onder maaiveld
o Klei op veen: 0 – 35 cm onder maaiveld
o Klei: 0 – 40 cm onder maaiveld
Zolang dit nog niet gerealiseerd is, streeft het collectief naar minimaal 2 plasdrassen met een
totale oppervlakte van minimaal 1 hectare plasdras per 100 hectare;
▪ Het collectief streeft naar het realiseren van minimaal naar minimaal 20 hectare kuikenland
per 100 hectare en 1 hectare kuikenland per gruttopaar, waarvan minimaal helft uit
kruidenrijk grasland bestaat. Deze 1 hectare ligt binnen 200 meter afstand van het
nest/territorium.
▪ Het landschap is open en vrij van verstoringen, beheerpercelen liggen buiten de invloedssfeer
van verstoringsbronnen (>150 meter);
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Aandeel en streefdoel plasdras per kerngebied
Het collectief streeft naar het realiseren van minimaal 2 plasdrassen met een totale oppervlakte
van minimaal 1 hectare plasdras per 100 hectare kerngebied (1%). In onderstaande tabel 2 wordt
dit streefdoel vertaald naar zowel de actuele situatie van het beheerjaar 2022 als het minimaal
beoogde eindresultaat in 2028 per kerngebied.

Tabel 2. Eindresultaten aandeel plasdras per kerngebied in 2022 en de streefdoelen voor 2028. De
nummers corresponderen met de kaart in bijlage 5.

Kerngebied

Oppervlakte
kerngebied
(ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Markerbroek
Oosterbroek
Blankenham
Leeuwterveld
Auken/Bramen
Barsbekerbinnenpolder
Oosterslag
Blokweg
Jutjesriet
Mastenbroekerpolder
Groote Blok
Stuurmansweg
IJsselmuiden
Bosjessteeg
Kamperveen-Zuid
Kamperveen-Noord
Roebolligerhoek
Wolfshagen

188
176
293
245
314
533
329
407
313
1262
345
667
366
419
774
535
135
304

Doel
Doel
Plasdras Plasdras in Plasdrassen
plasdras plasdras
in 2022
2022
in 2022
in 2028 in 2028
(% per 100
(stuks per
(ha)
ha
(ha)
(stuks)
100 ha)
kerngebied)
0,61
0,61
6,57
0,3
1,66
1,08
0,73
1,89
3,44
5,28
3,34
1,4
0,59
0,87
1,88
0,54
2,1
0,72

0,32%
0,35%
2,24%
0,12%
0,53%
0,20%
0,22%
0,46%
1,10%
0,42%
0,97%
0,21%
0,16%
0,21%
0,24%
0,10%
1,56%
0,24%
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1
2
4
1
4
1
1
8
15
25
6
8
2
4
6
3
10
1

1,88
1,76
2,93
2,45
3,14
5,33
3,29
4,07
3,13
12,6
3,45
6,67
3,66
4,19
7,74
5,35
1,35
3,04

4
4
6
5
7
11
7
9
7
26
7
14
7
9
16
11
3
7

Aandeel en streefdoel kuikenland per kerngebied
Het collectief streeft naar het realiseren van minimaal 1 hectare kuikenland per broedpaar met
een ondergrens op gebiedsniveau van minimaal 20 hectare kuikenland per 100 hectare, waarvan
de helft uit (ontwikkeling) kruidenrijk grasland bestaat. Dit kuikenland ligt binnen 200 meter
afstand van het nest/territorium. In onderstaande tabel 3 wordt dit streefdoel vertaald naar
zowel de actuele situatie van het beheerjaar 2022 als het minimaal beoogde eindresultaat in
2028 per kerngebied. Het betreft een kwantitatieve analyse. Uiteraard zijn de ligging en de
kwaliteit van het beheer van doorslaggevender invloed op de bijdrage van dit beheer voor
weidevogelgezinnen.
Kuikenland
Kuikenland is een verzamelnaam voor verschillende beheerpakketten die ten doel hebben om
grasland te creëren waar weidevogelkuikens dekking en voedsel kunnen vinden. Zo begeven
gruttokuikens zich graag is hoog en structuurrijk, maar niet te dicht staand gewas waar ze goed
doorheen kunnen lopen en ondertussen voedsel kunnen pikken uit de vegetatie. Daarbij gaat
het om beheerpakketten als kruidenrijk grasland en grasland met voorweiden. Een kievitgezin
verblijft liever in een opener vegetatie met natte plekken waar de jongen hun voedsel van de
grond halen en met verspreid wat hoger gras (bijvoorbeeld in pollen). Daarbij gaat het om
beheerpakketten zoals plasdras en extensief weiden. Het beheerpakket kuikenveld is een
pakket waar op het moment van maaien delen van percelen blijven staan. Dit pakket valt
daarmee onder het kuikenland, maar niet elk kuikenland is een kuikenveld.

Tabel 3. Eindresultaten aandeel kuikenland per kerngebied in 2022 en het streefdoel per
kerngebied voor 2028. De nummers corresponderen met de kaart in bijlage 5.

Kerngebied

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Markerbroek
Oosterbroek
Blankenham
Leeuwterveld
Auken/Bramen
Barsbekerbinnenpolder
Oosterslag
Blokweg
Jutjesriet
Mastenbroekerpolder
Groote Blok
Stuurmansweg
IJsselmuiden
Bosjessteeg
Kamperveen-Zuid
Kamperveen-Noord
Roebolligerhoek
Wolfshagen

Oppervlakte
kerngebied

188
176
293
245
314
533
329
407
313
1262
345
667
366
419
774
535
135
304

Kuikenland
in 2022

Kuikenland in
2022

Doel 2028 (20% per
kerngebied)

(ha)

(% per
kerngebied)

(ha)

21
30
79
23
50
57
41
86
115
156
45
56
35
53
101
52
35
25

11%
17%
27%
9%
16%
11%
12%
21%
37%
12%
13%
8%
9%
13%
13%
10%
26%
8%

38
35
59
49
63
107
66
81
63
252
69
133
73
84
155
107
27
61
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Strategie binnen ‘kerngebieden’
▪ In gebieden waar het aandeel plasdras nog (ver) onder het streefdoel zit, gaat het collectief
actief grondeigenaren op geschikte locaties benaderen;
▪ Deelnemers met meer dan 5 ha aan beheer (uitgezonderd legselbeheer) dienen bij het
afsluiten van het beheercontract minimaal 5% aan plasdras te realiseren, tenzij de
drooglegging op meer dan de helft van de beheerpercelen optimaal is.
▪ Per kerngebied wordt gestimuleerd dat minimaal één plasdras ‘doorloopt’ tot minimaal 15
juli. Hiervoor biedt het collectief een maatwerkpakket aan met een hogere vergoeding dan
een reguliere plasdras.
Strategie buiten ‘kerngebieden’
Buiten de kerngebieden wordt ingestoken op lastminute beheer (dus éénjarige contracten)
gericht op het verhogen van de kuikenoverleving, waarbij drie uitzonderingen gelden:
1. Zogenaamde ‘parels’ (een of enkele percelen) waar minimaal 5 broedparen Grutto, Tureluur
en Wulp en/of minimaal 5 broedparen Kieviten en/of Scholeksters tot broeden komen. Hier
kan een mozaïek van minimaal 5 ha beheer voor plasdras, (voor)beweiding, grasland met
rustperiode, (ontwikkeling) kruidenrijk grasland en extensief randenbeheer worden
gerealiseerd. Dit kan aangevuld worden met legselbeheer mits deze percelen zich binnen 200
meter van geschikt kuikenland bevinden;
2. Clusters van percelen buiten de invloedssfeer van verstoringsbronnen waar het aantrekken
van weidevogels kansrijk wordt geacht en een mozaïek van minimaal 5 ha aan kuikenland
gerealiseerd kan worden waarvan minimaal 10% van deze oppervlakte aan beheer bestaat uit
plasdras. Dit kan aangevuld worden met legselbeheer mits deze beheerpercelen zich binnen
200 meter van geschikt kuikenland bevinden;
3. Percelen waarop een Wulp broedt en de directe omgeving daarvan waar minimaal 3 hectare
aan beheer afgesloten kan worden in de vorm van ontwikkeling kruidenrijk grasland,
kruidenrijke graslandranden, extensief beweid grasland, grasland met voorweiden en
grasland met rustperiode (op het perceel met het nest). Dit beheer wordt ook buiten de
begrenzing van Open Grasland afgesloten.
Overkoepelende strategie
Realisatie voldoende plasdras
▪ Het collectief stimuleert de aanleg van nieuwe, en optimalisatie van bestaande, plasdrassen
en hoog waterpeil op kansrijke percelen via het aanvragen en inzetten van
inrichtingsbudgetten voor de realisatie er van;
▪ Het collectief stelt plasdraspompen in bruikleen beschikbaar voor deelnemers met een
plasdras en/of hoog waterpeil;
▪ Vanaf minimaal 0,25 ha plasdras (en voldoende beheer van minimaal één andere
beheerpakketgroep) ontvangt de deelnemer een mozaiektoeslag op het plasdrasperceel (en
de andere beheerpercelen muv legselbeheer);
Realisatie voldoende (kwalitatief) kuikenland
▪ Beheer wordt afgesloten buiten de invloedssfeer van opgaande begroeiing, bebouwing en
drukke wegen. Voor de invloedssfeer wordt een afstand van 150 meter aangehouden.
Uitzondering hierop betreft percelen waar aantoonbaar Wulpen op broeden.
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▪

In gebieden waar het aandeel kuikenland nog (ver) onder het streefdoel zit, gaat het
collectief in overleg met de huidige deelnemers om tot aanpassing van de huidige
beheersituatie te komen en benadert zij potentiële deelnemers op geschikte locaties;

Doorwaadbaarheid van kruidenrijk grasland
Weidevogels hebben baat bij goed (structuur- en bloemrijk) kruidenrijk grasland én een
uitgestelde maaidatum. Op sommige percelen gaat dat nog niet goed samen. De
‘doorwaadbaarheid’ van percelen is namelijk ook van belang: grasland waarin kuikens zich
makkelijk kunnen bewegen.
Veel percelen voldoen wel aan de pakketvoorwaarde van 4 indicatorsoorten, maar hebben nog
een dusdanig hoge gewasproductie dat een te dicht en te zwaar gewas ontstaat als pas half juni
voor het eerst wordt gemaaid. Op die percelen is alleen het beheerpakket Ontwikkeling
kruidenrijk grasland mogelijk. Het collectief hanteert 15 soorten per 25 m2 als referentie voor
goed kruidenrijk grasland.
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Voorafgaand aan het afsluiten van het pakket kruidenrijk grasland wordt een inschatting
gemaakt op basis van recente monitoringsgegevens en/of het historisch gebruik van het
perceel. Hierbij wordt bepaald of het perceel direct als kruidenrijk grasland geclassificeerd
kan worden of dat er ingestapt dient te worden in het ontwikkelingspakket. Het uitgangspunt
hierbij is dat er ongeveer 15 soorten per 25 m2 aanwezig zijn en het gewas structuurrijk is. In
geval er gestart wordt met ontwikkelingsbeheer werkt de deelnemer toe naar het reguliere
pakket kruidenrijk grasland. Het collectief zal periodiek de voortgang van de ontwikkeling
monitoren, advies uitbrengen en wanneer het einddoel qua soorten en structuur gehaald is
het beheerpakket omzetten naar kruidenrijk grasland.
Indien er op gebiedsniveau onvoldoende geschikt kuikenland aanwezig is, kan op
bedrijfsniveau maximaal 50% van de totale oppervlakte aan (ontwikkeling) kruidenrijk
grasland als kruidenrijk grasland afgesloten worden teneinde in het beheermozaiek ook
dekking te behouden na 1 juni.
Kwalitatief goed kruidenrijk grasland wordt verder gestimuleerd door een hogere vergoeding
te bieden voor beheereenheden die voldoen aan 25 soorten per m2.
Kruidenrijke graslandranden langs slootranden (minimale breedte 3 meter) met een
rustperiode tot 1 juli worden actief gepromoot teneinde ook na 15 juni dekking en voedsel te
kunnen bieden aan weidevogels en tegelijkertijd insecten, als voornaamste voedselbron voor
jonge kuikens, meer tijd te geven hun cyclus te doormaken en zo ook voor volgende
seizoenen voedselaanbod te kunnen bieden.
Het creëren van variatie in beheer (beheermozaiek) op bedrijfsniveau, en daarmee ook op
gebiedsniveau, wordt gestimuleerd door middel van het aanbieden van een mozaiektoeslag.
Deze toeslag ontvangen deelnemers bovenop de beheervergoeding voor de afzonderlijke
beheerpakketten in hun beheercontract (m.u.v. legselbeheer en maatregelen op bouwland
en de toeslagen als ruige mest en hoog waterpeil). Hiervoor dienen er op bedrijfsniveau
minstens twee beheerpakketgroepen afgesloten te worden van de volgende
beheerpakketgroepen: plasdras, (ontwikkeling) kruidenrijk grasland, grasland met
rustperiode en/of voorweiden/extensief beweiden, grasland met rustperiode, kuikenvelden
en hoog waterpeil, die elk voldoen aan de minimale oppervlakte per beheerpakketgroep (zie
bijlage 6).
Het uitrijden van vaste mest wordt gestimuleerd via een beheervergoeding op percelen
binnen het kerngebied die de gewenste gewasstructuur hebben bereikt. Op de andere
percelen wordt het uitrijden van vaste mest niet gestimuleerd (niet vergoed);
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▪
▪

▪

Teneinde een te dicht gewas te voorkomen in de kuikenperiode wordt voorjaarsbemesting
op percelen met een rustperiode (zonder voorbeweiding) niet toegestaan;
Lastminutebeheer wordt gestimuleerd, zowel in de vorm van kuikenvelden waarbij het
maaien in principe steeds twee weken wordt uitgesteld als in de vorm van het verlengen van
de rustperiode in geval van de aanwezigheid van nesten en/of kuikens en geschiktheid van
het gewas. Kuikenvelden hebben een minimale oppervlakte van 0,2 hectare;
Het pakket kuikenvelden kan worden afgesloten op een (deel van een) perceel als
werkzaamheden gepland zijn op het moment dat nesten en/of kuikens aanwezig zijn of hier
naar toe zouden moeten komen en rekent vanaf 1 juni maximaal 2 weken terug ongeacht het
moment van de beoogde bewerking van het grasland.

Bescherming van nesten
▪ Grasland met rustperiode wordt, met uitzondering van de pakketten met voorbeweiding,
vooral op percelen afgesloten waar verwacht wordt dat Grutto, Tureluur en/of Wulp er
(gaan) broeden. Hierdoor worden de nesten en de eerste dagen van de kuikens optimaal
beschermd. In beginsel worden deze percelen met een rustperiode tot 1 juni afgesloten
vanwege de vaak dichte vegetatie die zich vormt rond 1 juni en daardoor voor de kuikenfase
vaak minder of niet geschikt is. Indien (naar verwachting) op 1 juni nog nesten en/of kuikens
aanwezig zijn wordt de rustperiode verlengd via last-minutebeheer.
▪ Legselbeheer kan worden afgesloten in combinatie met minimaal 1 hectare kruidenrijk
grasland, plasdras en/of grasland met rustperiode. Voorwaarde voor deelname aan
legselbeheer is dat de legselbeheerpercelen niet verder dan 200 meter liggen van geschikt
kuikenland of daar naar geleid worden door randenbeheer op het legselbeheerperceel zelf;
▪ Alle percelen van de deelnemer worden in het broedseizoen alleen tussen zonsopkomst en
zonsondergang gemaaid. Hierbij wordt gestimuleerd dat deze percelen van binnen naar
buiten gemaaid worden;
▪ Het collectief stimuleert en initieert nauwe samenwerking tussen deelnemer en
vrijwilligers(groepen) om nesten en kuikens op te zoeken en te beschermen op percelen met
legselbeheer en ten behoeve van lastminutebeheer;
▪ In het geval van het uitrasteren van Wulpennesten dient er minimaal 0,2 hectare aan
kuikenvelden afgesloten te worden rond het nest;
▪ In het geval een broedgeval van Kwartel, Kwartelkoning of Velduil aanwezig is kan worden
gekozen voor het pakket kuikenvelden, waarbij het maaien minimaal 6 weken wordt
uitgesteld.
▪ Indien het aantal aanvragen voor lastminute beheer het budget dreigt te overschrijden,
wordt waar mogelijk gekozen voor locaties met het hoogste aantal broedparen met kuikens
en dus de hoogste ecologische effectiviteit te verwachten is;
Beperken predatie
▪ Verstorende elementen op en rond de beheerpercelen (bijv. opslag kuilbalen, opslag
bosschages/riet, puin- en/of houtbulten) zijn niet toegestaan en/of worden door de
deelnemer voorafgaand aan het contract/beheerjaar verwijderd.
▪ CNWO stimuleert het uitrasteren van beheerclusters met plasdras en individuele
Wulpennesten door rastermateriaal beschikbaar te stellen en een tegemoetkoming in de
kosten te bieden voor de aanleg en het onderhoud aan de rasters;
▪ Het collectief stimuleert het verwijderen van (solitaire) bomen op en rond beheerpercelen via
het aanvragen van een subsidie voor een tegemoetkoming in de kosten voor het kappen (en
eventueel herplanten) er van;
▪ Er wordt in samenwerking met de gebiedspartners planmatig gewerkt aan het minimaliseren
van de predatiedruk. Het collectief monitort in verschillende gebieden de nestpredatie en
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▪

initieert en stimuleert maximale inspanningen om de predatiedruk te verminderen binnen
bestaande wet- en regelgeving
Het collectief stimuleert nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, collectief,
natuurbeheerders, weidevogelbeschermers, WBE en overheden, onder andere via het
organiseren van weidevogelkringen in verschillende (kern)gebieden;

Mogelijke beheerpakketten
Onderstaande tabel geeft voor de Grutto, Tureluur en Wulp aan welke pakketten ingezet kunnen
worden om de habitat van de soorten te versterken. Vetgedrukt zijn de pakketten waarvan de
hoogste effectiviteit kan worden verwacht.
Beheerpakket

Binnen (potentieel)
territorium

Grasland met rustperiode (pakket 1)

X

Grasland met voorweiden en rustperiode (pakket 1h t/m 1l)

X

Kuikenvelden (pakket 2)

X

(Greppel)plasdras (pakket 3)

X

Kruidenrijk grasland (pakket 6)

X

Extensieve beweiding (pakket 7)

X

Ruige mest (pakket 8)

X

Hoog waterpeil (pakket 9)

X

Natuurvriendelijke oever (pakket 11)

X

Ontwikkeling kruidenrijk grasland (pakket 41)

X

Tabel xx. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van het
leefgebied van de Grutto, Tureluur en Wulp. De pakketten waarvan de hoogste effectiviteit mag
worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven.
Prioritering inzet budget binnen Open Grasland – kritische soorten
Wanneer de animo voor deelname aan ANLb het beschikbare budget overstijgt, zal het collectief
keuzes moeten maken welke beheer gecontracteerd zal worden. Hierbij geldt de volgende
prioritering:
1. Beheer binnen de kerngebieden (zie bijlage 5) krijgt prioriteit boven beheer buiten de
kerngebieden;
2. Plasdrasbeheer in kerngebieden krijgt voorrang op ander beheer indien de gewenste 1%
plasdras per 100 hectare kerngebied nog niet is behaald;
3. Kwalitatief kuikenland (grasland dat geschikt is als opgroeihabitat voor weidevogeljongen)
krijgt voorrang op ander beheer indien de gewenste 1% plasdras per 100 hectare kerngebied
al wel is behaald. Concreet gaat het dan om: kruidenrijk grasland en/of extensief beweid
grasland.
3.2

Aanvalsplan Grutto
Het Aanvalsplan Grutto richt zich op het optimaliseren van het beheer ten behoeve van de Grutto
in kansrijke, robuuste gebieden. Binnen het werkgebied van CNWO betreft het een groot deel van
de IJsseldelta en de kerngebieden ten westen van de Weerribben-Wieden. De lat ligt in deze
gebieden hoger dan bij de reguliere kerngebieden binnen Open Grasland kritische soorten.
Voor het Aanvalsplan Grutto worden extra middelen beschikbaar gesteld om grote gebieden
(streven 1000 ha) te optimaliseren voor weidevogelbeheer. Dit betreft zowel landbouwgrond
(“open grasland, kritische weidevogels”), waar agrarisch natuurbeheer voor is of wordt afgesloten
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als bestaand natuurgebied (NNN) met een weidevogeldoelstelling (13.01 Vochtig
weidevogelgrasland). Nog niet alle benodigde instrumenten en informatie voor de uitvoering van
het Aanvalsplan Grutto zijn bekend. Hierdoor heeft het collectief hier nog geen uitgebreide
strategie voor uitgewerkt. Om toch een start te maken richt het collectief zich voorlopig op het
versterken én verbinden van bestaande gruttokernen in de betreffende gebieden via het ANLb.
Naar verwachting wordt in de loop van 2022/2023 meer duidelijk over het instrumentarium en
zal deze voor de gebiedsaanvraag 2024 gebruikt kunnen worden.
3.3

Open Grasland, niet-kritische soorten
Binnen het leefgebied Open Grasland niet-kritische soorten richt het collectief zich in het
bijzonder op het verhogen van de kuikenoverleving van de Kievit via de volgende sporen:
•

•

Op bekende broedlocaties waarbij met maatregelen een positief effect te verwachten is op
minimaal 5 paar Kieviten (of Scholeksters) met kuikens kan meerjarig beheer afgesloten in
een mozaïek van minimaal 2 ha, waarvan minimaal 5% plasdras en minimaal 0,5 ha
extensieve en/of voorbeweiding;
Op bekende en nieuwe locaties wordt lastminute-beheer, op basis van éénjarige contracten,
toegepast, waarbij per maatregel een positief effect te verwachten is op minimaal 3 paar
Kieviten (of Scholeksters) met kuikens;

De maatregelen kunnen zowel in het gebied voor niet-kritische soorten als kritische soorten
worden toegepast, maar bedragen in totaal niet meer dan 10% van het totale budget voor
weidevogelbeheer binnen het collectief.
Strategie
• Bekende broedlocaties worden met behulp van vrijwilligers in beeld gebracht en worden de
grondgebruikers actief benaderd voor deelname;
• Het collectief stimuleert de aanleg en optimalisatie van plasdrassen op kansrijke percelen via
het aanvragen en inzetten van inrichtingsbudgetten voor de realisatie er van;
• Het collectief stelt plasdraspompen in bruikleen beschikbaar voor deelnemers met een
plasdras en/of hoog waterpeil;
• Teneinde een te dicht gewas te voorkomen is voorjaarsbemesting op percelen met een
rustperiode (zonder voorbeweiding) niet toegestaan;
• Aan de hand van het aantal aanwezige broedparen met kuikens (of evt. nesten) wordt
beoordeeld waar het lastminute beheer wordt ingezet;
• Alle percelen van de deelnemer worden in het broedseizoen alleen tussen zonsopkomst en
zonsondergang gemaaid. Hierbij wordt gestimuleerd dat deze percelen van binnen naar
buiten gemaaid worden;
• Het pakket kuikenvelden wordt alleen afgesloten als werkzaamheden gepland zijn op het
moment dat kuikens aanwezig zijn of hier naar toe zouden moeten komen en rekent vanaf 1
juni maximaal 2 weken terug ongeacht het moment van de beoogde bewerking van het
grasland.
• Indien het aantal aanvragen voor lastminute beheer het budget dreigt te overschrijden,
wordt waar mogelijk gekozen voor locaties met het hoogste aantal broedparen met kuikens
en dus de hoogste ecologische effectiviteit te verwachten is;
• Het collectief stimuleert en initieert nauwe samenwerking tussen deelnemer en
vrijwilligers(groepen) om nesten en kuikens op te zoeken en te beschermen en ten behoeve
van lastminutebeheer;
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•

•

•

•

Verstorende elementen op en rond de beheerpercelen (bijv. opslag kuilbalen, opslag
bosschages/riet, puin- en/of houtbulten) zijn niet toegestaan en/of worden voorafgaand aan
het contract/beheerjaar verwijderd.
CNWO stimuleert het uitrasteren van beheerclusters met plasdras en individuele
Wulpennesten door rastermateriaal beschikbaar te stellen en een tegemoetkoming in de
kosten te bieden voor de aanleg en het onderhoud aan de rasters;
Het collectief stimuleert nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, collectief,
natuurbeheerders, weidevogelbeschermers, WBE en overheden, onder andere via het
organiseren van weidevogelkringen in verschillende gebieden;
Er wordt in samenwerking met de gebiedspartners planmatig gewerkt aan het minimaliseren
van de predatiedruk. Het collectief initieert en stimuleert maximale inspanningen om de
predatiedruk te verminderen binnen bestaande wet- en regelgeving.

Mogelijke beheerpakketten
Onderstaande tabel geeft voor de Kievit en Scholekster de pakketten aan die ingezet kunnen
worden om de habitat van de soorten te versterken. Vetgedrukt zijn de pakketten waarvan de
hoogste effectiviteit kan worden verwacht.
Beheerpakket

Binnen (potentieel)
territorium

Grasland met rustperiode (pakket 1)

X

Grasland met voorweiden en rustperiode (pakket 1h t/m 1l)

X

(Greppel)plasdras (pakket 3)

X

Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei (pakket 5)

X

Extensieve beweiding (pakket 6)

X

Natuurvriendelijke oever (pakket 11)

X

Braakstroken/akkerranden (pakket 19)

X

Tabel xx. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van het
leefgebied van de Kievit en Scholekster. De pakketten waarvan de hoogste effectiviteit mag
worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven.
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4

BEHEERSTRATEGIE DOORADERING
Dit hoofdstuk geeft weer hoe Collectief Noordwest Overijssel de natuurdoelen voor leefgebied
Dooradering wil realiseren. Deze beheerstrategie is opgesplitst in drie onderdelen:
1. Welke randvoorwaarden, uitgangspunten en streefdoelen er per (kern)gebied gelden;
2. Welke aanpak het collectief hanteert voor het behalen van de verschillende doelen;
3. Welke beheerpakketten CNWO beschikbaar stelt voor het realiseren van de doelen.
Het leefgebied Dooradering omvat een netwerk van verschillende lijn- en puntvormige
landschapselementen waartussen grotendeels agrarische- en natuurpercelen liggen. Het gaat hier
onder meer om droge elementen zoals elzensingels, houtwallen, hoogstamboomgaarden,
(hakhout)bosjes, struwelen en bloemrijke (perceel)randen. Daarnaast gaat het ook om natte
elementen zoals watergangen (sloten) met aangrenzende perceelsranden, natte laagten en
poelen. Botanisch graslandbeheer en akkerbeheer valt ook binnen de Dooradering. De
begrenzing van het leefgebied is in bijlage x op kaart weergeven, waarbij de nummers verwijzen
naar de gebieden in tabel x.
De verschillende landschappen hebben elk hun karakteristieke doel(soort)en waar het collectief
met het ANLb op in wil zetten. Daarom steekt CNWO in op een drieledige aanpak:
•
•
•

Soortgerichte aanpak;
Vlakdekkend botanisch beheer
Landschapsgerichte aanpak;

Op het gebied van vlakdekkend botanisch beheer wordt ingezet op het van behoud en
ontwikkeling van bestaand botanisch beheer met een hoge botanische waarde of potentie
daartoe. Bij de soortgerichte aanpak wordt gericht ingezet op het verbeteren van het leefgebied
voor de doelsoorten Kamsalamander, Knoflookpad, Steenuil, Grote Vuurvlinder en Zwarte Stern.
Bij de landschapsgerichte aanpak wordt ingezet op het behoud en de versterking van de
dooradering van het landschap door in te zetten op het beheer, onderhoud en herstel van
landschapselementen en het versterken hiervan met aanpalend (randen)beheer.

4.1

Soortgerichte aanpak
De soortgerichte aanpak is opgebouwd uit de strategieën en kerngebieden die voor de
hoofddoelsoorten zijn uitgestippeld. Binnen het leefgebied Dooradering heeft biotoopverbetering
van de gekozen doelsoorten de eerste prioriteit. Deze soorten zijn gebaat bij voldoende
samenhang en kwaliteit op landschapsniveau. Het is daarbij van groot belang dat er voldoende
oppervlak én kwaliteit van biotopen met voedsel-, rust- en nest/voortplantingsgelegenheid voor
de doelsoorten binnen, voor de soorten, overbrugbare afstand aanwezig zijn. De gebieden die
binnen het werkgebied van het collectief binnen dit leefgebied vallen zijn in bijlage xx op kaart
weergeven.
Binnen het leefgebied Dooradering heeft biotoopverbetering van de gekozen doelsoorten de
eerste prioriteit. Deze soorten zijn gebaat bij voldoende samenhang en kwaliteit op
landschapsniveau. Voldoende oppervlak én kwaliteit van biotopen met voedsel-, rust- en
nest/voortplantingsgelegenheid voor de doelsoorten moet binnen, voor de soorten overbrugbare
afstand, aanwezig zijn. De kerngebieden van de verschillende doel(soort)en binnen dit leefgebied
zijn in bijlage x op kaart weergeven.
Kamsalamander
De Kamsalamander is een honkvaste soort die zowel poelen als een structuurrijk landhabitat
nodig heeft. De poelen vormen het voortplantingsgebied. Vanaf half juli tot in oktober trekken de
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salamanders naar de landhabitat die kan bestaan uit struikgewas, struweel, ruig grasland en
bosrijk gebied. Daar overwinteren ze tot 1 meter onder de grond tussen wortels, onder stenen of
dood hout om vervolgens in februari of maart weer richting de poel te trekken. Van de
Kamsalamander is grotendeels bekend in welke poelen deze soort zich over de periode 20102015 heeft voortgeplant. Het doel is om zoveel mogelijk van deze poelen onder het ANLb te
brengen met specifiek op deze soort gericht beheer. Per poel wordt het beheer afgestemd op de
Kamsalamander. Ook wordt ingezet op het onder beheer brengen van het omringende
landhabitat. De doelsoort Poelkikker profiteert mee van beheer afgestemd op kamsalamanders.
Randvoorwaarden
• De Kamsalamander is in 2010 of later waargenomen in of nabij de te beheren eenheid.
• De poel moet voldoen aan de basiskwaliteiten zoals beschreven in de
beheervoorwaarden. Het gaat onder meer om een flauw, noordelijke talud, maximaal
25% van het wateroppervlak ligt in de schaduw, er is geen vis aanwezig en de poel is
grotendeels gevrijwaard van betreding door vee.
• Verlaten voortplantingswateren kunnen alleen onder ANLb worden gebracht als ze weer
geschikt gemaakt kunnen worden voor de Kamsalamander. D.w.z. geen schaduw op het
water en het water niet te diep en kunnen voldoen aan de overige randvoorwaarden
• Wateren waarin zich vis heeft gevestigd en die niet vrij van vis gemaakt kunnen niet
onder ANLb gebracht worden. Wateren met vis kunnen vaak herkend worden aan het
troebele water. Ook eigenaren kunnen vaak zinvolle informatie hierover geven.
• Het landbiotoop ligt binnen een straal van 200 meter van het voortplantingsgebied.
• De poel heeft een minimale omvang die groot genoeg is (100-200 m2) om minimaal een
levensvatbare populatie in stand te houden en beter, van waaruit migratie kan
plaatsvinden.
• Poelen komen in clusters voor binnen de te overbruggen afstand van 500 meter.
• Poelen waarbij ook het gehele landhabitat ten behoeve van de Kamsalamander aanwezig
of te realiseren is, hebben de voorkeur boven degenen waarbij maar een deel van de
habitateisen te realiseren is.
• Voor de Kamsalamander worden zoveel mogelijk clusters van geschikte habitats (pas
(uit)gegraven (delen van) poelen) gerealiseerd.
• Poelen hebben zoveel mogelijk een flauwe oeverhelling, een beschutte noordoever
(waar de zon op valt) en een beheer dat streeft naar variatie in structuur en
soortensamenstelling
Strategie
• Veldmedewerkers benaderen de agrarisch grondgebruikers met poelen op de kaart die
nog niet onder ANLb zijn gebracht.
• Niet alleen de poelen, maar ook het omliggende landbiotoop onder ANLb brengen.
• Vervolgens deze leefgebieden optimaal beheren voor de Kamsalamander
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Beheerpakket

Binnen (potentieel) territorium

Poel (pakket 9)

X

Natuurvriendelijke oever (pakket 10)

X

Botanisch grasland (pakket 13)

X

Hakhoutbeheer (pakket 20)

X

Struweelrand (pakket 22)

X

Hakhoutbosje (pakket x)

X

Struweelhaag (pakket 23)

X

Tabel xx. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van
het leefgebied van de Kamsalamander. De pakketten waarvan de hoogste effectiviteit mag
worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven
Knoflookpad
De Knoflookpad is een honkvaste soort die zowel poelen als vergraafbaar landhabitat nodig heeft.
De poelen vormen het voortplantingsgebied. Vanaf half juli tot in oktober trekken de padden naar
de landhabitat die kan bestaan uit zandige plekken in bijv. een grasmat of akkers met goed
vergraafbare grond. Daar overwinteren ze onder de grond om vervolgens in april weer richting
de poel te trekken.
Van de Knoflookpad is grotendeels bekend in welke poelen deze soort zich in de periode 20102015 heeft voortgeplant. Het doel is om zoveel mogelijk van deze poelen onder het ANLb te
brengen met specifiek op deze soort gericht beheer. Per poel wordt het beheer afgestemd op de
Knoflookpad. Ook wordt ingezet op het onder beheer brengen van het omringende landhabitat.
Randvoorwaarden
• De Knoflookpad is in 20210 of later waargenomen in of nabij de te beheren eenheid.
• Verlaten voortplantingswateren kunnen alleen onder ANLb worden gebracht als ze weer
geschikt gemaakt kunnen worden voor de Knoflookpad. D.w.z. geen schaduw op het
water en het water niet te diep en kunnen voldoen aan de overige randvoorwaarden
• Wateren waarin zich vis heeft gevestigd en die niet vrij van vis gemaakt kunnen worden
niet onder ANLb brengen. Wateren met vis kunnen vaak herkend worden aan het
troebele water. Ook eigenaren kunnen vaak zinvolle informatie hierover geven.
• De poel heeft een minimale omvang van 200 m2.
• Poelen hebben zoveel mogelijk een flauwe oeverhelling, een beschutte noordoever
(waar de zon op valt) en een beheer dat streeft naar variatie in structuur en
soortensamenstelling
• Daar waar mogelijk wordt bij het beheer voor de Knoflookpad de aanwezigheid van
makkelijk te vergraven grond (akker(rand), open plekken in de grasmat) meegenomen.
• Akkerpakketten kunnen alleen afgesloten worden op zandgrond.
• Akkerbeheer (percelen < 1 ha of randen en overhoekjes) alleen afsluiten binnen 200
meter van bestaande populaties Knoflookpad, bij voorkeur direct grenzend aan een
voorplantingswater.
• Akkerranden hebben een minimale breedte van 3 meter.
Strategie
• Veldmedewerkers benaderen alle agrarisch grondgebruikers met poelen op de kaart die
nog niet onder ANLb zijn gebracht.
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•
•
•

Niet alleen de poelen, maar ook het omliggende landbiotoop onder ANLb brengen (met
name extensief gebruikte akkers en/of akkerranden).
Vervolgens deze leefgebieden optimaal beheren voor de Knoflookpad
Gewenste aanvulling: potentieel geschikte poelen binnen een straal van 500 meter rond
actuele en voormalige voortplantingswateren onder ANLb brengen.

Mogelijke beheerpakketten
Beheerpakket

Binnen (potentieel) territorium

Poel (pakket 9)

X

Botanisch grasland (pakket 13)

X

Kruidenrijke akker (pakket 18) *

X

Kruidenrijke akkerrand (pakket 19)

X

Tabel xx. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van
het leefgebied van de Knoflookpad. De pakketten waarvan de hoogste effectiviteit mag
worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven
Steenuil
De steenuil is een broedvogel van het kleinschalige half open cultuurlandschap, met doorgaans
veel heggen, knotbomen en bosschages. De soort broed in holten zoals holle bomen, schuurtjes
en nestkasten. Erven vormen een belangrijk onderdeel van het leefgebied van de soort.
Volwassen steenuilen blijven gewoonlijk het hele jaar in het broedgebied. Dit moet een variatie
aan elementen als houtwallen en kruidenrijke veldjes bevatten en voldoen aan andere eisen zoals
veiligheid. Het grootste deel van het voedsel bestaat uit muizen, maar ook kleine vogels, insecten
en regenwormen zijn prooidieren. Ook kerkuilen profiteren van de landschapsinrichting die voor
de steenuil geschikt is.
Randvoorwaarden
• Het collectief sluit alleen beheerovereenkomsten af t.b.v. de Steenuil in kerngebieden
voor deze soort. Dit zijn gebieden waar de soort in de periode 2016-2022 is vastgesteld
of op locaties waarvan aangenomen mag worden dat deze vanuit de bronpopulaties te
bereiken zijn (zie bijlage x);
Bij het versterken van het leefgebied voor de Steenuil is het van belang dat binnen een
straal van 200 meter een combinatie van zowel broed- als foerageergelegenheid
aanwezig is.
▪

▪

Binnen 200 meter van bestaande nestplaatsen ligt de focus op het verbeteren van
het voedselaanbod, via hoogstamboomgaarden (de aandacht ligt in dit geval niet bij
potentiële nestgelegenheid in boomholtes, maar bij optimaal beheer van het
grasland), kruidenrijke akkers en akkerranden, en extensief beweid grasland.
Buiten de straal van 200 meter van bestaande nestplaatsen, is beheer alleen mogelijk
als het totaal biotoop voor de steenuil aanwezig is. Dat wil zeggen: zowel
broedgelegenheid (knotbomenrijen, hoogstamboomgaarden, en/of een nestkast
voor de steenuil, etc.) als foerageergelegenheid (hoogstamboomgaarden met
extensief graslandbeheer, kruidenrijke akkers en akkerranden, extensief beweid
grasland, etc.). Het is niet noodzakelijk dat al dit beheer vastgelegd is via ANLb.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Van de Steenuil is in de afgelopen 5 jaar een broedlocatie bekend binnen een straal van
200 meter van de te beheren eenheid en er bevinden zich geen grote barrières zoals
drukke wegen en dicht bos om het gebied met de beheereenheid te bereiken.
Boomgaarden in combinatie met andere landschapselementen (zoals een poel,
knotbomen, struweelhagen of knip- en scheerheggen) hebben de voorkeur.
Een boomgaard met beweiding (of een naastgelegen beweid perceel) heeft de voorkeur:
mest trekt insecten voor de Steenuil. Bovendien wordt door beweiding het gras niet te
lang zodat de steenuil hier muizen kan vangen. In lang gras lukt dit nauwelijks.
Landschapselementen kunnen alléén afgesloten worden als er voldoende
voedselgelegenheid binnen 100 meter van het element aanwezig is. Het gaat hierbij om:
een kruidenrijke akkerrand, takkenrillen, beweid grasland, etc.
Alleen boomgaarden met extensief graslandbeheer onder ANLb brengen (geen
gazonbeheer).
Het landschapselement behoort niet tot het erf (geen financiering van erfbeplanting).
Als in het landschapselement nog geen geschikte nestgelegenheid voor de steenuil
voorhanden is (holtes), is de plaatsing van een steenuilenkast door de deelnemer
verplicht. CNWO kan (via de steenuilen werkgroep) adviseren in de aanschaf en
plaatsing.
Opgaande houtige landschapselementen worden zoveel mogelijk, maar minimaal aan
een zijde, gecombineerd met beheer dat voedsel (insecten, muizen) kan leveren. Denk
aan botanisch grasland, wintervoedselveldjes en akkerranden.
Contracten voor houtwallen en singels worden alleen afgesloten wanneer zij
gecombineerd worden met beheer dat voedsel levert in de directe omgeving.
Gras- en akkerranden worden zoveel mogelijk aan de zuidzijde van opgaande begroeiing
afgesloten.
Beheer direct naast storingsbronnen (bijv. wandelroute voor eigenaren met honden)
wordt zoveel mogelijk vermeden.
Nieuw botanisch beheer is alleen mogelijk als randenbeheer. Een uitzondering hierop is
een perceel van maximaal 0,5 ha. botanisch hooiland dat wel vlakdekkend kan worden
afgesloten en waarop, indien nodig, ontwikkelingsbeheer plaatsvindt.

Strategie
• Wanneer de locatie van actuele voortplantingsbiotopen bekend is, neemt het collectief
pro-actief contact op met de eigenaar om de mogelijkheden voor ANLb te bespreken;
• In de (deel)gebieden met samenhang wordt gestreefd naar een bedekking met opgaande
elementen, poelen, randen en percelen van tenminste 5-7% (oppervlakte leefgebied 4
ha) Dit beheer vormt zoveel mogelijk aaneengesloten netwerken.
• Het beheer wordt zoveel mogelijk afgestemd met beheer dat in de directe omgeving
wordt uitgevoerd (TBO’s, particulieren, overheden etc.), met als doel meer effect van de
inzet van beheer te krijgen.
• Voorrang heeft beheer waar mogelijkheden zijn om via aanleg en inrichtingsmaatregelen
verbeteringen van de biotoop te realiseren.
• Deelnemers waarmee het collectief beheerafspraken t.b.v. de Steenuil maakt, ontvangen
digitaal de brochure Steenuil (STONE Steenuilenoverleg Nederland, 2015) toe. Deze is
ook te downloaden op de website. Hierin staan maatregelen toegelicht die verder gaan
dan wat via ANLb te organiseren is;
Om gerichter beheerafspraken te kunnen maken, zet het collectief zich in voor het
verkrijgen van actuele verspreidingsgegevens, door onder meer samenwerking met de
steenuilenwerkgroep Noordwest Overijssel;
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Mogelijke beheerpakketten
Onderstaande tabel geeft voor de Steenuil de pakketten aan die ingezet kunnen worden om de
habitat van de soort te versterken. Vetgedrukt zijn de pakketten waarvan de hoogste effectiviteit
kan worden verwacht.
Beheerpakket

Binnen (potentieel) territorium

Extensief beweid grasland (pakket 6)

X

Poel (pakket 9)

X

Natuurvriendelijke oever (pakket 10)

X

Botanisch grasland (pakket 13)

X

Kruidenrijke akkerrand (pakket 19)

X

Hakhoutbeheer (pakket 20)

X

Beheer van bomenrijen (pakket 21)

X

Struweelhaag (pakket 23)

X

Boom op landbouwgrond (pakket 25)

X

Half- en hoogstamboomgaard (pakket 26)

X

Tabel 3. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van
het leefgebied van de Steenuil. De pakketten waarvan de hoogste effectiviteit mag worden
verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven
Grote modderkruiper
Grote modderkruiper komt voor op plekken waar vrijwel alle andere inheemse vissoorten
moeilijk kunnen overleven. Anders dan andere vissen kan de soort enkele weken tot maanden in
de vochtige modder overleven. Daar staat tegenover dat hij slecht tegen concurrentie van andere
vissen kan. Sterk verlandde, modderige wateren of overstromende grasvelden zijn een belangrijk
onderdeel van het leefgebied, liefst met weinig andere vis. Van nature komt de soort voor in de
overstromingsvlakten van rivieren. Met het normaliseren van de watergangen, het lage
grondwaterpeil en de droogte van de afgelopen jaren, staat de soort extra onder druk. De paaien opgroeihabitat bestaat tegenwoordig vaak uit greppels en kleine sloten die in het voorjaar vrij
lang water vast blijven houden, en in meer of mindere mate verland zijn. Optimaal gezien zijn
deze plekken door de zon beschenen. De modderkruipers zijn hier van maart tot ongeveer
augustus. Belangrijk is dat er diepere gedeelten zijn waarin de modderkruiper kan overwinteren,
van ongeveer november tot maart. Het paai- en voortplantingsgebied hoeft in de zomer en het
najaar niet nat te zijn. Omdat de soort vaak in de bovenste lagen van de modderbodem zit, is
baggeren een probleem voor grote modderkruipers.
Randvoorwaarden
Het afsluiten van pakketten voor Grote Modderkruiper is niet gemakkelijk en vaak is maatwerk
noodzakelijk. Kennis bij de veldcoördinator is daarom belangrijk. Voor zover die er nog niet is,
willen we die kennis bijbrengen door middel van interne kennisoverdracht.
•

Wanneer ingezet wordt op het onderhouden van de paai- en opgroeihabitat, dient
de diepere winterhabitat op korte afstand bereikbaar te zijn voor modderkruipers.
Dit kan een kuil in de sloot zijn, bijvoorbeeld voor een stuw of duiker, of een andere,
diepere sloot. In dat laatste geval dient daar wel watervegetatie aanwezig te zijn. In
enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn zo’n diepe plaats aan te leggen.
BEHEERSTRATEGIE NOORDWEST OVERIJSSEL

•
•
•

•

De sloten en greppels die ingezet worden als paai- en opgroeihabitat dienen klein te
zijn (geen A-watergang) en tenminste tot ver in het voorjaar water te bevatten.
Enige staat van verlanding wordt gestimuleerd door gefaseerd te beheren;
Baggeren dient gefaseerd te gebeuren met een machine die op kleine schaal bagger
zuigt, zonder dat grote delen van sloot meteen leeggezogen worden. Dit kan onder
meer door een baggerpomp zonder vleugels te gebruiken.
Het baggeren van de winterhabitat dient voor november te gebeuren.

Mogelijke beheerpakketten
Beheerpakket

Binnen (potentieel) territorium

Natuurvriendelijke oever (pakket )

X

Duurzaam slootbeheer (pakket )

X

Botanisch waardevolle graslandranden (pakket)

X

Tabel xx. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van
het leefgebied van de Grote Modderkruiper. De pakketten waarvan de hoogste effectiviteit
mag worden verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven
4.2

Vlakdekkend botanisch beheer
Vanuit het verleden (Programma Beheer en SNL) is er, verspreid over het werkgebied van het
Collectief, een grote oppervlakte aan vlakdekkend (veelal perceelsdekkend) botanisch beheer
afgesloten. De kwaliteit van deze percelen loopt sterk uiteen, variërend van zeer soortenrijk tot
zeer soortenarm. Het doel is om de percelen met een hoge botanische kwaliteit en percelen die
zich daar in korte tijd naar toe kunnen ontwikkelen in stand te houden en het beheer waar nodig
aan te passen. Er wordt afscheid genomen van percelen met een matige of een beperkte kwaliteit
waar geen uitzicht is op doorontwikkeling naar een hoge(re) botanische kwaliteit. Waar mogelijk
worden deze percelen omgezet naar randenbeheer als begeleiding van landschapselementen.
Ook wordt een instandhoudingspakket beschikbaar gesteld waarbij de beheereisen niet leidend
tot kwaliteitsverbetering, maar waarbij de huidige waarde voor biodiversiteit wel behouden blijft.
In 2023 gaat het adviesbureau Ecogroen (vrijwel) alle botanische percelen beoordelen op de
botanische kwaliteit. Als eindresultaat zijn alle percelen geclassificeerd in drie categorieën: hoog,
matig en beperkt naar waarde voor natuurbehoud, die wordt bepaald door de (landelijke of
regionale) zeldzaamheidswaarde en/of de soortenrijkdom. In sommige gevallen hebben percelen
een (zeer) hoge botanisch waarde in de vorm van een zeer divers aandeel aan grassen en kruiden
waaronder verschillende karakteristieke en minder algemene soorten. Daar waar de diversiteit
aan soorten minder was en karakteristieke soorten ontbraken zijn deze percelen aangeduid als
matig. Dat geldt ook als de vegetatie hoofdzakelijk bestaat uit enkele grassoorten (witbol,
vossenstaart) die domineren. Als de vegetatie hoofdzakelijk bestaat uit productieve grassen en
ruigtekruiden wordt het perceel geclassificeerd als beperkt.
Randvoorwaarden
• Percelen met een hoge botanische kwaliteit kunnen één op één afgesloten worden,
waarbij zowel botanisch hooiland als botanisch weiland mogelijk is;
• Percelen met een matige kwaliteit kunnen één op één afgesloten worden onder de
voorwaarde dat er ontwikkelingsbeheer wordt toegepast. Na drie jaar wordt de balans
van de botanische ontwikkeling opgemaakt;
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•

•
•

Bij percelen met ontwikkelingsbeheer vanaf drie hectare dienen ook aanvullend
inrichtingsmaatregelen worden getroffen in de vorm van het doorsnijden van percelen
met struweelrand/knip- en scheerheg en waar mogelijk de aanleg van een poel;
Percelen met een beperkte botanische kwaliteit kunnen enkel vlakdekkend afgesloten
worden onder een basispakket met een vergoeding van €500;
Percelen met een matige en een beperkte kwaliteit kunnen als randenbeheer afgesloten
worden mits passende binnen de voorwaarden van de landschapsgerichte aanpak.

Strategie
• Veldcoordinatoren benaderen de grondgebruikers met een hoge botanische kwaliteit
om het beheer te verlengen;
• Veldcoordinatoren benaderen de grondgebruikers met een matige botanische
kwaliteit om het beheer te verlengen in de vorm van ontwikkelingsbeheer;
• Veldcoordinatoren benaderen de grondgebruikers met een beperkte botanische
kwaliteit om het vlakdekkende beheer om te zetten naar randenbeheer of naar het
basispakket botanisch beheer;
• De combinatie wordt gezocht met het onder beheer brengen van aanpalende
landschapselementen
Beslisschema botanisch beheer
Bestaand beheer
Voorzetting van vlakdekkend botanisch beheer is alleen mogelijk als:
1. de gerealiseerde kwaliteit (kruidenrijkdom) hoog is op basis van de door Ecogroen
Advies uitgevoerde nulmeting met adviezen of
2. de gerealiseerde kwaliteit (kruidenrijkdom) matig is op basis van de door Ecogroen
Advies uitgevoerde nulmeting met adviezen. Dan is echter alleen het
ontwikkelingspakket botanisch beheer mogelijk; of
3. de gerealiseerde kwaliteit (kruidenrijkdom) matig of beperkt is op basis van de door
Ecogroen Advies uitgevoerde nulmeting met adviezen. Dan is echter alleen het
basispakket botanisch beheer mogelijk.
Voortzetting van botanisch randenbeheer is alleen mogelijk als de rand binnen een
kerngebied ligt of bijdraagt aan het bufferen van een waardevol landschapselement.
Nieuw beheer
Nieuw vlakdekkend botanisch beheer is alleen mogelijk als:
▪ het percelen van maximaal 0,5 hectare betreft en bijdraagt aan de doelen én;
▪ de kruidenrijkdom bij aanvang voldoet aan de instapeisen (15 soorten per 25m) van
het beheerpakket of daar via ontwikkelingsbeheer naar toegewerkt wordt.
▪ Uitzondering op bovenstaande punten betreft graslanden in Wieden-Weerribben die
ten behoeve van Grote Vuurvlinder en/of Zwarte Stern afgesloten worden
Nieuw botanisch randenbeheer is alleen mogelijk als de rand binnen een kerngebied ligt of
bijdraagt aan het bufferen van een waardevol landschapselement.
4.3

Landschapsgerichte aanpak
Binnen deze aanpak ligt de nadruk op het creëren van een landschappelijke dooradering.
Verschillende diersoorten profiteren hiervan, waarbij de struweelzangers gidssoorten dienen.
Struweelzangers is de verzamelnaam voor zangvogels die broeden in een gevarieerd landschap
met struwelen zoals in en langs houtwallen of struweelhagen. In deze beheerstrategie worden zij
vertegenwoordigd door geelgors, grote lijster, spotvogel, gekraagde roodstaart, kneu). Daarnaast
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dienen deze verbindingen als migratieroutes voor veel soorten waaronder zoogdieren. Hiervan
profiteren ook verschillende andere doelsoorten zoals verschillende ‘struweelzangers’.
Voor de invulling van het beheer heeft het Collectief kerngebieden bepaald waarin het landschap
en de doelsoorten (struweelzangers) zo goed mogelijk bediend worden. Deze kerngebieden zijn
bepaald op basis van de huidige staat van het landschap. De gebieden die binnen het werkgebied
van het collectief binnen dit leefgebied vallen zijn in bijlage x op kaart weergeven, waarbij de
nummers verwijzen naar de gebieden in tabel x.
Tabel xx. Gebieden die in de beheerstrategie zijn aangemerkt als kerngebied landschap. De
nummers en letters corresponderen met de kaart in bijlage x.
Focusgebied Landschap
1. Paasloo-Steenwijkerwold-Woldberg
2. Hoge Land van Vollenhove
3. Olde Maten
4. Reest
5. Windesheim
Richtlijnen:
• Het collectief sluit alleen beheerovereenkomsten af t.b.v. struweelzangers in
focusgebieden voor landschappelijke kwaliteit of in zogenaamde ‘parels’. De
focusgebieden betreffen gebieden waar de landschappelijke kwaliteit hoog is en/of
kansen liggen voor versterking van bestaande natuurgebieden, en mede daardoor ook
een grote bijdrage aan diverse soorten te verwachten is (zie bijlage x). De parels worden
gevormd door percelen met een hoge botanische waarde, waarbij minimaal 2 zijden van
het perceel grenzen aan landschapselementen;
• De inzet van het collectief is in de kerngebieden gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van landschapselementen in deze gebieden door ze onder beheer te brengen:
houtwallen, houtsingels, struweelhagen, struweelranden, heggen, lanen, knipheggen en
(hakhout)bosjes;
• Voorzetting en zeker het afsluiten van nieuwe botanische contracten wordt kritisch
beoordeeld op basis van een beslisschema;
• Het collectief zet een nieuw basispakket botanisch beheer in op percelen waar de
kruidenrijkdom matig is, maar behoud van botanisch beheer wel gewenst is vanwege de
meerwaarde voor de fauna. Hier staat een lagere beheervergoeding tegenover;
• Voortzetting van bestaand landschapsbeheer en het afsluiten van nieuw beheer wordt
ook op basis van een beslisschema bepaald;
• Het collectief begeleidt deelnemers bij het verbeteren van de kruidenrijkdom op
botanische percelen door het aanbieden van cursussen en praktische beheerinformatie.
• Alle landschapselementen worden voorafgaand aan contracteren in het veld getoetst:
• Door goed beheer van houtwallen en andere houtige structuren wordt voor gelaagdheid
gezorgd met een prominente struweellaag. Door dunning, snoei en bij hakhout geregeld
(gefaseerd) hakhoutbeheer, wordt voor voldoende licht gezorgd om dit mogelijk te
maken. Indien nodig kunnen lokale soorten struiken die geschikt zijn voor de groeiplaats
worden bijgeplant.
• Bestaande elementen als houtwallen en houtsingels voor deze soorten verbeteren door
een geleidelijke overgangszone naar het open land met een zoom (door verplaatsen van
het raster) en tenminste een kruidenrijke strook (randenbeheer akker of grasland).
Kruidenrijke delen zijn belangrijk, zowel voor insecten voor de jongen als (bij geelgors en
kneu) zaden voor de volwassen vogels.
• Bij het afsluiten van een houtig pakket dient het aangrenzende beheer extensief te zijn.
Dit kan bijvoorbeeld randenbeheer zijn van grasland of akkers.
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•

•

Landschapselementen worden aan beide zijden gecombineerd met gras- of akkerranden,
tenzij het gebruik van de percelen aan een van beide zijden van het element niet bij de
deelnemer ligt. In dat geval dient het element minimaal aan één zijde gecombineerd te
worden met gras- of akkerbeheer.
Gras- en akkerranden liggen bij voorkeur langs landschapselementen (met of zonder
beheerovereenkomst) en/of langs de NNN.

Beslisschema landschapsbeheer
Bestaand en nieuw beheer
Voorzetting van bestaand landschapsbeheer is alleen mogelijk als:
• Het landschapselement aan minimaal één zijde is voorzien van randenbeheer. Dit om
ongunstige effecten van bemesting te voorkomen, de kwaliteit van het leefgebied van
doelsoorten te versterken en om ontwikkeling van een goede zoom- en
mantelbegroeiing mogelijk te maken. In geval van het grondgebruik aan beide zijden bij
een deelnemer ligt en de deelnemer slechts buffering aan zijde wenst mag de rand niet
aan de noordzijde liggen.
Strategie:
• In de (deel)gebieden met samenhang wordt gestreefd naar een bedekking met opgaande
elementen, poelen, randen en percelen van tenminste 5%. Dit beheer vormt zoveel
mogelijk aaneengesloten netwerken.
• Beheer wordt zoveel mogelijk afgestemd met beheer dat in de directe omgeving wordt
uitgevoerd (TBO’s, particulieren, overheden etc.), met als doel meer effect van de inzet
van beheer te krijgen.
• Voorrang heeft beheer waar mogelijkheden zijn om via aanleg en inrichtingsmaatregelen
verbeteringen van de biotoop te realiseren.
• Kleinschalig landschap herstellen daar waar elementen als houtwallen en struweelhagen
zijn verdwenen, maar waar wel een binding is met populaties van deze soorten in de
omgeving.
Beheerpakket

Binnen het kerngebied

Poel (pakket 9)

X

Natuurvriendelijke oever (pakket 10)

X

Rietzoom en klein rietperceel (pakket 11)

X

Botanisch graslandrand (pakket 13)

X

Wintervoedselakker (als rand) (pakket 15)

X

Kruidenrijke akkerrand (pakket 19)

X

Hakhoutbeheer (pakket 20)

X

Knip- en scheerheg (pakket 22)

X

Struweelhaag (pakket 23)

X

Struweelrand (pakket 24)

X

Hoogstamboomgaard (pakket 26)

X

Hakhoutbosje (pakket 27)

X

Bosje (pakket 29)

X
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Tabel 5. Beheerpakketten binnen het ANLb die bij kunnen dragen aan het versterken van het
leefgebied van de Struweelzangers. De pakketten waarvan de hoogste effectiviteit mag worden
verwacht, zijn dikgedrukt weergegeven
4.4

Prioritering
Wanneer het animo voor deelname aan ANLb het beschikbare budget voor Dooradering
overschrijdt, zal het collectief keuzes moeten maken welke beheer gecontracteerd zal worden.
Hierbij geldt de volgende prioritering:
1. Botanisch vlakdekkend beheer met een hoge botanisch waarde
a. Prioriteit krijgen de botanische percelen met een hoge waarde.
b. Percelen met een matige en/of beperkte waarde hebben een beperktere prioriteit
2. Kerngebied voor kamsalamander en knoflookpad
a. Prioriteit krijgen poelen waarvan bekend is dat knoflookpad of kamsalamander deze
gebruiken als voortplantingslocatie;
b. Vervolgens landbiotoop binnen 200 meter (knoflookpad) of 100 meter
(kamsalamander) van een actuele voortplantingswater van de betreffende soort;
3. Kerngebied voor de steenuil
a. Hierbinnen krijgen actuele nestlocaties van de steenuil voorrang;
b. Vervolgens foerageermogelijkheden binnen 200 meter van een actuele nestlocatie
van de steenuil;
4. Landschapsgerichte aanpak binnen de kerngebieden
a. Landschapselementen, randenbeheer en percelen die belangrijke schakels vormen in
het verbinden van gebieden en/of die grenzen aan natuurgebieden krijgen voorrang;
b. Landschapselementen die aansluiten op randenbeheer (botanische of akkerranden,
struweelranden, etc.) krijgen voorrang op landschapselementen waarbij dat niet het
geval is;
c. Randen (botanische of akkerranden, struweelranden, etc.) die aan de zuidzijde van
opgaande begroeiing liggen, krijgen voorrang op randen waarbij dat niet het geval is.

4.5

Stimuleren periodiek landschapsonderhoud
Het landschapsbeheer kent als uitdaging dat het doel niet alleen de instandhouding van het
element is, maar daarnaast ook het daadwerkelijk uitvoeren van periodiek onderhoud van
landschapselementen onder ANLb. Collectief Noord West Overijssel maakt voor de
beheerperiode 2023-2028 de keuze om de beheervergoeding voor periodiek landschapsbeheer
pas uit te betalen als het beheer uitgevoerd en gemeld is.
Voor landschapselementen die in de voorgaande beheerperiode groot onderhoud hebben gehad,
en waar periodiek onderhoud in deze beheerperiode niet nodig is, ontvangen een jaarlijkse
vergoeding voor de instandhouding van het landschapselement. Voor de elementen die deze
beheerperiode wel groot onderhoud nodig hebben, ontvangen deelnemers na uitvoering van het
onderhoud in één keer de beheervergoeding voor de gehele zes jaar van hun beheercontract. In
de jaren dat er geen groot onderhoud plaatsvindt, ontvangen deze deelnemers alleen een
jaarlijkse beheervergoeding.
Het collectief maakt in overleg met de deelnemer afspraken over het jaar waarin het groot
onderhoud plaats zal vinden. Dit wordt in het beheercontract vastgelegd.
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BIJLAGE 1 WERKGEBIED COLLECTIEF NOORDWEST -OVERIJSSEL

Steenwijk

Meppel

Staphorst

Kampen
Zwolle

Bron kaartondergrond: Topografische Dienst Emmen.
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BIJLAGE 2 NATUURBEHEERPLAN: PROVINCIALE BELEIDSDOELEN
Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden in Overijssel leefgebieden onderscheiden,
waarbinnen wordt gestreefd naar het behoud van een aantal soorten die van internationaal belang zijn. In
het Natuurbeheerplan zijn deze leefgebieden als zoekgebieden op de beheertypenkaart aangeduid. Alleen
binnen de begrenzing van de leefgebieden is subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
mogelijk.
Binnen het werkgebied van het collectief (bijlage 1) liggen op dit moment twee typen leefgebieden
waarbinnen beheerovereenkomsten kunnen worden afgesloten. Het betreft hier de leefgebieden Open
Grasland en Dooradering. De leefgebieden zijn op kaart weergegeven in bijlage 3.
Leefgebied Open Grasland
Binnen het leefgebied open grasland worden twee beheertypen onderscheiden; open grasland kritische
soorten en open grasland niet-kritische soorten. Het leefgebied open grasland bestaat uit open
landschappen met overwegend grasland, waarvan een relevant deel uit vochtig en kruidenrijk grasland
bestaat. In dit leefgebied ligt de focus op weidevogelsoorten.

Provinciale doelsoorten
Binnen het leefgebied voor kritische soorten wordt ingestoken op minimaal het behoud van de huidige
stand van grutto, tureluur en wulp. Binnen open grasland niet-kritische soorten wordt ingezet op het
verhogen van de kuikenoverleving van de kievit op bouwland (80% van de populatie broedt tegenwoordig
op bouwland).
Tabel 1. Doelsoorten uit het provinciale Natuurbeheerplan voor het leefgebied open grasland.
Aan soorten met een * wordt in het provinciaal beleid prioriteit gegeven.

Grutto*
Tureluur*
Wulp*

Kievit
Scholekster
Watersnip

Slobeend
Zomertaling
Graspieper

Gele kwikstaart
Veldleeuwerik
Kwartelkoning

Zwarte Stern
Purperreiger
Velduil

Streefdoelen
De provincie geeft in het Natuurbeheerplan de volgende streefdoelen voor kritische soorten aan:
▪ Streven naar minimaal het behoud van de huidige stand van Grutto, Tureluur en Wulp;
▪ Minimaal 250 ha samenhangende oppervlakte waar beheerpakketten en maatregelen worden
ingezet. Hierbinnen zijn geen voor weidevogelkuikens onoverkomelijke barrières aanwezig; Er is een
buffer van 200 meter met een zeer hoge mate van openheid om het
kerngebied aanwezig. Beheerde percelen liggen max. 300 meter uiteen;
▪ Minimaal 1,4 ha (bereikbaar) kruidenrijk grasland als kuikenland per grutto broedpaar, waarvan
minimaal 100 ha aaneengesloten kruidenrijk grasland;
▪ Clusters kuikenland zijn bij voorkeur minimaal 10 ha groot en liggen bij voorkeur maximaal 150 meter
uit elkaar.
Aanvullend is benoemd dat agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan Natura 2000 doelen:
▪ Als de kwartelkoning in Noordwest Overijssel wordt gesignaleerd, het maaien uitstellen tot na 1
augustus.
Voor het realiseren van de streefdoelen geeft het Natuurbeheerplan diverse richtlijnen.
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Begrenzing leefgebied
Op de kaart van het provinciaal Natuurbeheerplan zijn de leefgebieden begrensd op basis van de
volgende criteria:
Open grasland kritische soorten
▪ (recente) aanwezigheid van minimaal 10 broedparen van grutto per 100 ha óf minimaal 50
broedparen van de soorten grutto, tureluur, kievit en slobeend samen per 100 ha.
▪ Daarnaast is het gebied Staphorsterveld opgenomen omdat dit één van de belangrijkste
broedgebieden van de wulp in Nederland is. De begrenzing betreft het gebied waar (recent) minimaal
5 broedparen wulp per 100 ha aanwezig waren.
Open grasland niet-kritische soorten
▪ (recente) aanwezigheid van minimaal 30 broedparen kievit en scholeksters samen per 100 ha.
In onderstaande tabel zijn de gebieden benoemd waar weidevogelbeheer binnen leefgebied open
grasland mogelijk is. De begrenzing is zichtbaar in bijlage 3.
Tabel 2. Gebieden die in het Natuurbeheerplan zijn aangemerkt als leefgebied open grasland, onderverdeeld in leefgebied
voor kritische en niet-kritische soorten.

Open grasland ‘kritische soorten’
Marker- en Oosterbroek
Blankenham
Auken en de Bramen
Leeuwterveld
Barsbekerbinnenpolder
IJsseldelta
Staphorsterveld
Tolhuislanden

Open Grasland ‘niet-kritische soorten’
a. Blankenham-Kuinre
b. Markerbroek
c. Giethoorn-Steenwijk
d. Eesveen - Kallenkote
e. Leeuwterveld
f. Jutjesriet
g. Staphorst
h. Genne-Oost
i. Wythmen

Leefgebied Dooradering
Het leefgebied Dooradering bestaat uit netwerken van lijn- en vlakvormige landschapselementen. Poelen
die verspreid voorkomen horen ook bij dit leefgebied. In dit leefgebied ligt de focus op vogels en
amfibieën die afhankelijk zijn van deze landschapselementen.
Provinciale doelsoorten
In onderstaand overzicht zijn de soorten van het leefgebied Dooradering opgenomen.
Tabel 3. Doelsoorten uit het provinciale Natuurbeheerplan voor het leefgebied droge dooradering. Aan soorten met een *
wordt in het provinciaal beleid prioriteit gegeven.

Patrijs
Grauwe klauwier
Korhoen
Geelgors
Kneu

Gekraagde roodstaart
Grote lijster
Ransuil
Spotvogel
Ringmus

Steenuil
Groene specht
Torenvalk
Das
Meervleermuis

Vliegend hert
Poelkikker
Kamsalamander*
Boomkikker*
Knoflookpad*

Rugstreeppad

Van de drie prioritaire soorten zijn binnen het werkgebied van het collectief alleen van Kamsalamander
en Knoflookpad (niet uitgezette) populaties bekend.
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Daarnaast wordt ANLb ook als aanvullend instrument benoemd voor het realiseren van de doelen voor
soorten als Grote vuurvlinder, Zwarte Stern, Paapje en Kwartelkoning en het habitattype blauwgrasland in
Natura 2000-gebieden Weerribben en Wieden.

Streefdoelen
In Noordwest Overijssel streeft de provincie naar:
▪ Behoud en herstel van de landschappelijke en natuurkwaliteit van het kleinschalige houtsingelgebied
bij Paasloo en op het Hoge land van Vollenhove;
▪ Behoud en versterking van de populatie van de Knoflookpad in het Heetveld.
De provincie benoemd specifiek voor poelen nog de volgende streefdoelen:
▪ De potentieel aanwezige soorten komen na verloop van tijd duurzaam voor in het gebied;
▪ In het gebied ligt een dermate goed verbonden netwerk van poelen dat er sprake is van een
duurzame populatie van de doelsoorten.
Tot slot geeft het Natuurbeheerplan diverse richtlijnen voor (het afsluiten van) beheer van
landschapselementen en poelen.

Begrenzing leefgebied
Op de kaart van het provinciaal Natuurbeheerplan zijn de leefgebieden voor Dooradering als begrensd
volgens een of meer van onderstaande criteria:
▪ Op hoofdlijnen: een bufferzone van 500 meter rondom het Nationaal Natuurnetwerk (NNN);
▪ Ligging in een verbindingszone;
▪ Ligging in een specifiek leefgebied voor de doelsoorten uit tabel 3;
▪ Daarnaast is ANLb ook mogelijk om diverse doelsoorten in Natura 2000-gebied Wieden en
Weerribben te bedienen.
In onderstaande tabel zijn gebieden benoemd binnen leefgebied Dooradering. Deze zijn zichtbaar
gemaakt in bijlage 4.
Tabel 4. Gebieden die in het Natuurbeheerplan zijn aangemerkt als leefgebied Dooradering.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paasloo-Steenwijkerwold-Woldberg-Eese
Land van Vollenhove
Veldiger Binnenland - Postweg
Gebiedjes van het Meppelerdiep
Achthoevenslag en Bulligerslag
Elzensingellandschap Staphorst-Rouveen

7.
8.
9.
10.
11.
12.

De Reest en Vledders
Boswachterij Staphorst e.o.
Veldhoek-Brinkhoek-Langenholte
Gebied ten oosten van Wythmen
Gebiedjes langs de IJssel Zwolle-Kampen
Gebiedjes langs de IJssel ten zuiden van
Zwolle

Prioritering
In het Natuurbeheerplan is door de provincie aangegeven waaraan binnen het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer prioriteit moet worden gegeven.
1. De hoogste prioriteit ligt bij het weidevogelbeheer voor het in stand houden van Grutto, Tureluur
en Wulp;
2. De tweede prioriteit ligt binnen de droge dooradering. Hier ligt de focus op Boomkikker,
Knoflookpad en Kamsalamander;
3. Derde prioriteit heeft de versterking van de kwaliteit van landschapselementen in combinatie
met de aanleg en beheer van ruigtestroken en bloemrijke randen, ten behoeve van de soorten
voor de droge dooradering.
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BIJLAGE 3 NATUURBEHEERPLAN: GEBIEDEN OPEN GRASLAND
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BIJLAGE 4 NATUURBEHEERPLAN: GEBIEDEN DOORADERING

BEHEERSTRATEGIE NOORDWEST OVERIJSSEL

BIJLAGE 5 KERNGEBIEDEN BINNEN LEEFGEBIED OPEN GRASLAND
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BIJLAGE 6 UITWERKING MOZAÏEKVERGOEDING
De mozaïekvergoeding is een toeslag die het collectief aan deelnemers betaalt bij het inpassen en
uitvoeren van mozaïekbeheer voor weidevogels. Hoe hoger het areaal gecontracteerd beheer en hoe
groter de verscheidenheid in gecontracteerd beheer, hoe hoger de kosten voor het inpassen en uitvoeren
van het beheer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hogere bewerkingskosten van o.a. maaien en kuilen
doordat vaker en met kleinere eenheden bewerkingen uitgevoerd worden.
Deze toeslag ontvangen deelnemers bovenop de beheervergoeding voor de afzonderlijke
beheerpakketten in hun beheercontract.
Voorwaarden mozaïektoeslag
▪
▪

▪

▪

▪
▪

De toeslag wordt bepaald op basis van het jaarlijkse beheercontract van een individuele deelnemer;
De toeslag is alleen mogelijk voor de volgende beheerpakketten voor kuikenland:
o Grasland met rustperiode (minimaal 2 hectare totaal op beheercontract)
o Grasland met voorweiden/Extensief beweid grasland (minimaal 2 hectare totaal op
beheercontract)
o Plasdras (minimaal 0,25 hectare totaal op beheercontract)
o Kruidenrijk grasland met rustperiode/ontwikkeling kruidenrijk grasland (minimaal 2 hectare
totaal op beheercontract)
o Hoog waterpeil (minimaal 2 hectare totaal op beheercontract)
o Kuikenvelden (minimaal 2 hectare totaal op beheercontract)
Om in aanmerking te komen voor deze toeslag moet:
o minimaal 2 van bovengenoemde 6 beheerpakketgroepen afgesloten zijn
o elk pakket aan bovengenoemde minimale oppervlakte voldoen
Dit is bepaald om te voorkomen dat een extra pakket op een zeer klein oppervlak direct leidt
tot een extra toeslag over alle hectares.
Subpakketten tellen als één pakket;
Als een deelnemer bv. zowel Grasland met rustperiode tot 1 juni als Grasland met rustperiode tot 15
juni heeft afgesloten, dan telt dit als 1 pakket.
De maximum toeslag is bereikt wanneer 6 verschillende pakkettengroepen afgesloten zijn
De toeslag wordt gestaffeld toegepast in de volgende vorm:

Aantal pakketten

Toeslag
(per hectare*)
2
€ 90
3
€ 140
4
€ 200
5
€ 270
6
€ 350
*Voor alle hectares van pakket 1, 3, 6 en 7 ontvangt de deelnemer het bijpassende toeslagbedrag,
bovenop de reguliere jaarlijkse beheervergoeding.
Rekenvoorbeeld 1
Een deelnemer heeft een beheercontract met weidevogelbeheer, bestaande uit:
▪
▪
▪
▪

4 ha Grasland met rustperiode
0,2 ha Plasdras
40 ha Legselbeheer
4 ha Kruidenrijk grasland
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▪
▪

1,7 ha Extensief beweid grasland
Totaal is 50 hectare weidevogelbeheer

Voor de bepaling van het mozaïekbeheer telt mee:
▪
▪
▪
▪

4 ha Kruidenrijk grasland
1,7 ha Extensief beweid grasland
20 ha Legselbeheer
Totaal is 5,7 hectare kuikenland

Legselbeheer telt niet mee, en ook plasdras niet omdat het niet aan de ondergrens van 0,25 hectare
voldoet. Wel blijven er minimaal 2 pakketten over.
De toeslag bedraagt dan:
2 pakketten = € 90 toeslag maal 5,7 hectare kuikenland is €513 mozaïektoeslag.

Rekenvoorbeeld 2
Een deelnemer heeft een beheercontract met weidevogelbeheer, bestaande uit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2,3 ha Grasland met rustperiode
4,1 ha Extensief beweid grasland
18 ha Legselbeheer
1,8 ha Kruidenrijk grasland
0,6 ha plasdras
Totaal is 8,8 hectare kuikenland

Legselbeheer telt niet mee, en ook kruidenrijk grasland niet omdat het niet aan de ondergrens van 2
hectare voldoet. Daarmee blijft er 3 pakketten over, waarbij de plasdras voor 2 pakketten telt omdat
meer dan 0,5 ha is afgesloten. In totaal telt deze situatie voor 4 pakketten.
De toeslag bedraagt dan:
4 pakketten = € 200 toeslag maal 8,8 hectare kuikenland is €1.760 mozaïektoeslag
Stel dat de deelnemer bereid is zijn aandeel kruidenrijk grasland te vergroten naar 2,1 ha, dan klimt hij
naar een hogere trede.
De toeslag bedraagt dan:
5 pakketten = € 270 toeslag maal 9,1 hectare kuikenland is €2.457 mozaïektoeslag
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BIJLAGE 7 FOCUSGEBIEDEN KAMSALAMANDER EN KNOFLOOKPAD
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BIJLAGE 8 FOCUSGEBIEDEN STEENUIL
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BIJLAGE 9 FOCUSGEBIEDEN LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT
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