SAMENVATTING BEHEERSTRATEGIE
BOTANISCH BEHEER
COLLECTIEF NOORDWEST OVERIJSSEL
Beheerstrategie voor de periode 2023 – 2028

Goed ontwikkeld botanisch hooiland (Joachim van der Valk)

HOE ZIET GOED BOTANISCH BEHEER ER UIT?
Goed botanisch beheerd grasland bestaat uit een bloem- en structuurrijke vegetatie. Wat voor planten er
staan hangt sterk af van de vocht- en bodemomstandigheden. Op vochtige grond zijn soorten als echte
koekoeksbloem, moerasrolklaver en kale jonker aanwezig. Op drogere gronden zijn soorten als scherpe
boterbloem, knoopkruid, margriet en grasklokje aanwezig. Structuur- en bloemrijk botanisch beheer
draagt in grote mate bij aan leefgebied voor veel soorten. Het zorgt voor dat voor veel soorten,
waaronder insecten, zoogdieren, amfibieën en vogels, de drie V’s volop aanwezig zijn:

•
•
•

Voedsel
Veiligheid
Voortplanting

Vooral voor insecten, het stapelvoedsel voor veel vogels, amfibieën en kleine zoogdieren, is extensief
beheerd structuur- en bloemrijk grasland van groot belang, zeker als dit gecombineerd wordt met
landschapselementen. Niet alleen omdat ze hier nectar halen, maar ook omdat ze de planten en de
structuur nodig hebben voor de andere fasen van hun korte leven.
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HOE PAKT HET COLLECTIEF DIT AAN ?
Het Collectief Noordwest Overijssel (CNWO) zet de komende beheerperiode in op verschillende
aspecten om het botanisch graslandbeheer te optimaliseren. Doel daarbij is om het botanische
beheer dat al een hoge kwaliteit in stand te houden en het overige beheer naar een hoger niveau te
brengen.
De basis voor de beheermogelijkheden is de huidige botanische situatie van het perceel. Hiervoor
worden de percelen beoordeeld. De percelen met vlakdekkend botanisch beheer worden in 2023
beoordeeld door een extern bureau. Deze classificeert de percelen in drie categorieën: hoog, matig
en beperkt.
De botanische randen worden in 2023 door het collectief bezocht en geclassificeerd. Hierbij worden
de randen ingedeeld in twee klassen: goed en beperkt.
Na drie jaar worden de percelen en/of randen met ontwikkelingsbeheer opnieuw bekeken om een
eventuele ontwikkeling vast te stellen. Dit is ook het moment waarop eventueel naar een ander
(hoger) beheerpakket overgestapt kan worden.

WELKE KADERS STELT HET COLLECTIEF?
Naast de botanische kwaliteit maakt ook de ligging en de omvang van de beheerpercelen uit voor de
mogelijkheden voor het verlengen van bestaand beheer en het aangaan van nieuw beheer.
•

•

•
•

•
•

•
•
•

De uitkomsten van de beoordeling, zowel intern als extern uitgevoerd, zijn leidend voor de
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;
Percelen met een beperkte botanische kwaliteit kunnen enkel vlakdekkend afgesloten worden
onder een basispakket;
Bij percelen met ontwikkelings- en instandhoudingsbeheer 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 matige en een beperkte kwaliteit kunnen als randenbeheer afgesloten worden
mits passende binnen de voorwaarden van de landschapsgerichte aanpak.
Nieuw vlakdekkend botanisch beheer kan alleen afgesloten worden voor een oppervlakte van
maximaal 0,5 ha en is in beginsel enkel het instappakket mogelijk.
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
instandhoudingspakket botanisch beheer;
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•

De combinatie wordt gezocht met het onder beheer brengen van aanliggende
landschapselementen

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR MIJ ALS DEELNEMER?
CNWO stelt diverse beheerpakketten beschikbaar voor botanisch beheer. Welke mogelijkheden voor
uw perceel gelden is afhankelijk van de huidige botanische kwaliteit van het perceel. In de tabel
hieronder staan de verschillende mogelijkheden vermeld, afhankelijk van de uitgangssituatie.

Pakket
Botanisch weiland
Botanisch weiland, instappakket
Botanisch weiderand
Botanisch weiderand, instappakket
Botanisch hooiland
Ontwikkelingspakket botanisch hooiland
Instandhoudingspakket botanisch hooiland
Instappakket botanisch hooiland
Botanisch hooiland pluspakket
Botanisch hooilandrand
Ontwikkelingspakket botanisch hooilandrand
Instandhoudingspakket botanisch hooilandrand
Instappakket botanisch hooilandrand

Bestaand beheer
Bestaand beheer Nieuw
vlakdekkend
randen
beheer
Hoog Matig Beperkt Goed Beperkt nvt
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

Let op! Vanuit de beheerstrategie kunnen er nog aanvullende voorwaarden aan bovenstaande
mogelijkheden verbonden zijn. Uw veldcoordinator kan u hierbij helpen.
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