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Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten is een ondernemende
vereniging die zich inzet voor behoud en versterking van natuur- en landschapswaarden in de gemeenten Staphorst, Zwartewaterland (oostelijk van het
Zwarte Water) en Zwolle (westelijk van Vecht, rijksweg A28 en Steenwetering).

Twintig leden en twee medewerkers van Staatsbosbeheer namen deel aan de
driedaagse cursus ‘Basis’ van het programma Natuurbeheer & Ondernemerschap. ’s Ochtends werden zij bijgepraat over natuurlijk graslandbeheer. Na
de lunch gingen zij het veld in. Hier zijn zij met docent Michiel Drok van Aeres
Hogeschool Dronten op excursie in het nat schraalgrasland van Staatsbosbeheer bij de kooi in de Veerslootlanden, Rouveen, op 2 oktober 2018.

Samen sterk voor een
goede balans
tussen landbouw,
natuur en landschap.
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Excursie Statenleden van de provincie Overijssel op 30 mei naar percelen met kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer van
Willem Courtz, na een fietstocht in zinderende hitte door de Olde Maten vanaf de Veldschuur. Georganiseerd door ANV Horst
en Maten en Vereniging voor Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o., aansluitend op een bijeenkomst van Provincie
Overijssel over het nieuwe Faunabeheerplan
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Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten (ANV) is eind 2009 opgericht. Als agrariërs en anderszins
betrokkenen willen wij ons gezamenlijk actief inzetten om het landschap op het platteland mooi te houden. Dit doen we door actief maatregelen ten behoeve van het landschap uit te voeren. Daar hoort goed
beheer en onderhoud van landschapselementen bij, maar ook inzet voor weidevogelbeheer, kruidenrijke
graslanden, aantrekkelijke sloten en bermen.

Doelstelling en activiteiten
Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten zet
zich in voor natuur en landschap, waarbij een
goede balans tussen agrarische belangen en natuurwaarden centraal staan. Onze vereniging is
van mening dat boeren en prominente rol moeten
spelen bij natuur en landschapsbeheer.

Als Agrarische Natuur Vereniging willen wij een
aanspreekpunt zijn voor alle bij het gebied betrokken mensen, partijen en instanties, zodat we gezamenlijk de kwaliteit van de leefomgeving minstens
kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren.
Dit willen we bereiken door o.a. het agrarisch natuurbeheer te ondersteunen en te stimuleren.
Werkgebied
Ons werkgebied omvat de gehele gemeente Staphorst en het oostelijk deel van de gemeente Zwartewaterland. Het zuidwestelijke deel van ons gebied behoort tot de gemeente Zwolle.
In het westen vormen het Zwarte Water en de IJssel de natuurlijke grenzen van ons werkgebied, in
het noorden zijn dit het Meppelerdiep, de Hoogeveensche Vaart en de Reest. In het oosten volgt
ons werkgebied de gemeentegrenzen van Staphorst en Zwartewaterland, de Steenwetering,
rijksweg A28, de Vecht en de gemeentegrens van
Zwolle.

Bestuur en organisatie
Voor u ligt het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid
over het kalenderjaar 2018.
Er waren in 2018 geen wijzigingen van de uitvoeringsorganisatie. Elke maand vergaderde het bestuur in Koetuur aan de Postweg. Op 23 februari
hielden we onze jaarlijkse ‘Heidag’ met een excursie naar het melkveebedrijf van Marcel Stijtveen in
Lierderholthuis. Hij toonde ons de inrichtingsmaatregelen die hij realiseerde op zijn bedrijf voor
weidevogels.
Elke maand was er ook een uitvoerdersoverleg in
het Waterschapsgebouw aan de Conradsweg,
waarin de uitvoering van bestuursbesluiten werd
besproken en nieuw bestuursbeleid voorbereid.
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In de Algemene Ledenvergadering op 17 april werd
Berend Jan Kronenberg herkozen als bestuurslid.
We namen afscheid van bestuurslid Berend
Klomp, dankbaar voor het werk dat hij voor de
ANV heeft mogen verrichten.
Het bestuur heeft besloten om door natuurlijke afvloeiing het bestuur op termijn te verkleinen naar
vijf personen, en maakte daarom geen voordracht
voor benoeming van een nieuw bestuurslid. Deze
omvang past bij het kleinere takenpakket van de
vereniging, door de overdracht van taken naar Collectief Noord West Overijssel. Het is verder in
overeenstemming met het minimum aantal bestuursleden dat in de statuten is bepaald.
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe.
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Uitvoeringsorganisatie
De volgende personen dragen zorg voor de uitvoering van diverse taken:
Jan ten Hove
Projectcoördinator/beleidsondersteuner
T: 06-13103111
j.tenhove@anvhorstenmaten.nl
De projectcoördinator onderhoudt de contacten met
Staatsbosbeheer en andere overheden en opdrachtgevers. Hij stelt het jaarplan en de begroting op en is
samen met het bestuur verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Samen met de andere medewerkers
werkt hij aan beheerplannen, inventarisatie en monitoring, en in combinatie met Stimuland ook aan
verbreding van de activiteiten.

Bestuursleden op excursie bij Marcel Strijtveen, melkveehouder te Lierderholthuis voor een uitleg bij Weidevogelbeschermingsgebied ‘Het Lierderbroek BV’ op 23 februari
2018

Egbert Wever
Veldcoördinator
T: 06-27435361
e.wever@anvhorstenmaten.nl
De veldcoördinator is het eerste aanspreekpunt in
het gebied. Hij sluit contracten af met deelnemers en
begeleidt hen in het agrarisch natuurbeheer. Ook de
aansturing van de werkploeg en andere uitvoerders
behoren tot zijn takenpakket.
Klaas Slager
Toezichthouder
T: 06 29147509
kslager@solcon.nl
De toezichthouder controleert op de uitvoering van
beheer en naleving van de pachtbepalingen in Olde
Maten en Veerslootlanden
Geertje Bijker
Secretariële en financiële ondersteuning
administratie@anvhorstenmaten.nl
Arjan Bijker
Financiële administratie
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Bezoeklocatie
Op vrijdag is de veldcoördinator vaak aanwezig in
het gebouw van Waterschap Drents Overijsselse
Delta in Rouveen. Om te voorkomen dat u onverhoopt voor een dichte deur komt te staan is het
wenselijk vooraf een afspraak te maken als u langs
wilt komen.
Gebouw Waterschap Drents Overijsselse Delta,
Conradsweg 3, Rouveen

Contactgegevens
Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
Molenhoeksweg 1
7954XT Rouveen
info@anvhorstenmaten.nl

www.anvhorstenmaten.nl

Leden, ledenvergaderingen en kennisbijeenkomsten
Op 1 januari 2018 had de vereniging 165 leden.
2 leden bedankten in dit jaar en we mochten 4
nieuwe leden verwelkomen. De vereniging had
hierdoor op 31 december 2018 167 leden.
In 2017 werden er drie ledenvergaderingen gehouden in de Olde Skoele te Rouveen, die tevens
het karakter hadden van een kennisbijeenkomst
voor pachters conform het ‘Selectieprotocol bij
vrijkomen van pachtgrond’.
Op 19 februari was er een kennisbijeenkomst over
de beheerbepalingen van pachtpercelen Staphorsterveld. De diversen pachtmodellen werden toegelicht en er was een levendige discussie met en
tussen de pachters.

De jaarvergadering was op 17 april 2018. Daarin
kwamen o.a. de jaarstukken over 2017 en de begroting voor 2018 aan de orde, evenals de bestuursverkiezing, waarin Berend Klomp aftrad.
Na het huishoudelijk gedeelte was er een kennis
bijeenkomst waarin de aanwezigen werden geïnformeerd over de aanleiding en de mogelijkheden
van het programma Natuurbeheer & Ondernemerschap door Tim Boerrigter-van Weert van Staatsbosbeheer, Michiel Drok, docent van Aeres Hogeschool Dronten, Harry Roetert van Stimuland en
Hendo Hogeboom, agrarisch ondernemer en eerdere deelnemer aan de cursus.
Op 30 mei was er ’s avonds een excursie onder leiding van ecoloog Martijn Bunskoek naar de broedvogels van het Staphorsterveld (zie foto).
24 september 2018 was er wederom een Kennisbijeenkomst. Ditmaal over de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek dat eerder in het jaar onder pachters was uitgevoerd.
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Overzicht activiteiten
De ANV heeft in 2018 - náást de gehouden ledenvergaderingen en kennisbijeenkomsten – diverse activiteiten ondernomen. We voerden een
onderzoek uit naar de motivatie van onze ledenpachters, we hielden excursies, we voerden
proeven uit, zoals met de inzet van een weidevogeldrone en met compostering. En uiteraard
hebben we weer veel tijd en energie gestoken in
de samenwerking met Staatsbosbeheer in de
Olde Maten en Veerslootlanden. We organiseerden voor het eerst de basiscursus Natuurbeheer
en Ondernemerschap, waaraan twintig ledenpachters deelnamen. We geven hieronder een
overzicht van de belangrijkste en opvallendste
activiteiten.

Onderzoek motivatie pachters
Op 2 maart 2018 ontvingen alle 99 pachters van
percelen van Staatsbosbeer in de Olde Maten en
Veerslootlanden van ons een online-enquête. 54
pachters hebben eraan meegedaan. De enquête
bestond uit 17 vragen.
Van de 54 respondenten hebben 37 de enquête
voltooid (69%) en 17 respondenten (31%) de enquête gedeeltelijk ingevuld. Ook de antwoorden
van de niet voltooide enquêtes maken deel uit van
de resultaten.
De resultaten werden tijdens een pachtersavond
op 24 september gepresenteerd, evenals de conclusies die daaruit te trekken zijn en de aanbevelingen die daaruit voortkomen.
Enkele interessante bevindingen
Op de vraag wat de reden is om percelen te pachten in de Olde Maten of Veerslootlanden konden
pachters hun top aangeven. in hun top 3 van belangrijkste redenen zet:
• 60% plaatsingsruimte mest en betalingsrechten
• 40% natuurbeheer in de eigen bedrijfsvoering
• 33% bijdragen aan natuurbeheer in het gebied
• 29% redelijke pachtprijs
• 27% gewasopbrengst
Op de vraag of de pachter in aanmerking wil komen om – na afloop van de totale pachttermijn
van zes jaar – opnieuw wil pachten in het gebied,
zegt:
• 64% ja
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• 32% ik twijfel
• 4% nee
Als aandachtspunten worden genoemd: kwaliteit
en opbrengst gewas, pachtprijs mag niet hoger
worden, er zou meer maatwerk moeten komen in
overleg met de pachter, onaantrekkelijkheid van
percelen waar niet mag worden geweid en/of bemest. Als pluspunten worden genoemd: kunnen
meewerken aan beheer van het gebied, en dat het
mooi hooiland is. Als minpunten: geen rechten, resultaat negatief, opbrengst waardeloos.
Op de vraag wat men van de pachtprijs vindt, zegt:
• 35% (te) hoog, maar zegt niet eerder op;
• 21% te hoog, en overweegt eerder op te zeggen;
• 18% niet te hoog, en zegt niet eerder op;
• 26% niet te hoog, maar overweegt om andere
redenen eerder op te zeggen.
Op de vraag of men aan de pachtbepalingen kan
voldoen antwoord:
• 83% ja
• 17% moeilijk
Op de vraag wat een redelijke pachtprijs zou zijn
blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen wat
pachters als redelijk aangeven en de werkelijke
pachtprijzen (verschillen van ruim € 100 tot meer
dan € 150 per hectare)
N.a.v. de rapportage van de discussiegroepen tijdens de kennisavond d.d. 24 september 2018 heeft
het bestuur besloten om prioriteit te geven aan de
volgende onderwerpen van het pachtersonderzoek:
1. Pachtprijs
Onrechtvaardigheid pachtprijsverhoging voor vergoeding betalingsrechten aan SBB
Meer differentiatie (meer rekening houden met de
grote variatie in landbouwgebruikswaarde percelen)
2. Communicatie over beheer
Maatwerk bevorderen, ruimte die SBB biedt voor
afwijken van pachtbepalingen benutten, ideeën
van pachters over (aanpassing/wijziging van) beheer naar voren brengen en realiseren, bevorderen
intensivering beweiding om percelen glad winter
in te krijgen en pitrus en ridderzuring daardoor te
onderdrukken
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3. Communicatie over beleid SBB
Meer helderheid over beleid en beschikbaar budget van SBB voor beheer van Olde Maten en Veerslootlanden
4. Samenwerking
Voortouw nemen in planmatig beheer van boksloten

In Veerslootlanden hebben we eind mei/begin
juni een proef met de weidevogeldrone laten
uitvoeren door Brandhof Natuur & Platteland.
Hoewel dronebeelden wel aanvullende informatie bleken te kunnen geven over de in een perceel aanwezige nesten, kuikens en jonge hazen,
geven de beelden ons geen extra mogelijkheden
om maatwerk te leveren.

Varen naar de vogelkijkhutten van Murk Nijdam, Wommels

Proef met de weidevogeldrone voor dag en dauw langs de
Afschuttingsweg

Excursie naar BFVW te Wiuwert
Op 25 april bezocht het bestuur samen met bestuursleden van de vereniging voor weidevogelbescherming en ecoloog Martijn Bunskoek de Bond
van Friese Vogelwachten (BFVW) te Wiuwert om
zich te laten informeren over pogingen tot beschermd opkweken van weidevogels, inzet van
vrijwilligers en de succesvolle inspanningen voor
weidevogelbescherming en kijkhutten voor publiek van melkveehouder Murk Nijdam in Wommels.

Aangenomen moet worden dat een deel van de
nesten van kleine vogels en eenden met een goed
verborgen nest ook door de drone worden gemist,
en dat aanwezigheid dus niet kan worden uitgesloten.
Onze huidige werkwijze (broedvogelonderzoek
door ecoloog Martijn Bunskoek) houdt in dat bij de
aanwezigheid van broedvogels de pachter bericht
krijgt dat een perceel (dan wel een deel van een
perceel) niet kan worden gemaaid, en dat bij afwezigheid percelen juist vroeger kunnen worden
gemaaid dan de maaidatum.
Inzet van een drone biedt voor de ANV op dit moment onvoldoende meerwaarde, zo heeft het bestuur geconcludeerd.

In de kijkhut, temidden van plasdras, konden tal van weidevogels van dichtbij bekeken worden.

Pilot inzet weidevogeldrone Veerslootlanden

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
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Privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In verband hiermee stemde het bestuur in met een tekst
voor een privacyverklaring, die vervolgens op de
website is geplaatst. Daarmee wordt voldaan aan
de wetgeving voor bescherming van privacygegeven.
Excursie broedvogels Staphorsterveld
Op 30 mei gingen ca twintig belangstellenden mee
met ecoloog Martijn Bunskoek op excursie naar de
Veerslootlanden. Het was een mooie zomeravond.
Ideaal om weidevogels en andere bijzondere
broedvogels daar waar te kunnen nemen. We zagen o.a. tureluurs op de plasdras, vonden tot ieders verrassing een nest met eieren van een stel
achtergelaten kippen, en zagen een zeldzame
velduil.

Daarna gingen we naar de andere zijde van Scholenland, waar door de aanwezigheid van plas-dras
duidelijk meer broedvogels te zien waren. De plasdras bleek in het bijzonder aantrekkingskracht te
hebben op tureluurs, waarvan we er verschillende
konden waarnemen met de meegebrachte verre
kijkers. Bijzonder was het om daar ook de zeldzame velduil te hebben kunnen zien, met behulp
van een telescoopkijker op statief.

Deelname aan Boerendag
Op 7 juli namen wij deel aan de Boerendag van
Rouveen. Samen met Vereniging voor Weidevogelbescherming, presenteerden wij ons in een
kraam in de kapschuur van Maatschap Dunnink
aan de Klaas Kloosterweg 4a.
Programma Natuurbeheer en Ondernemerschap
Aan een groep van twintig leden – allen pachters
van percelen van Staatsbosbeheer in de Olde
Maten en Veerslootlanden - is het certificaat ‘Inleiding Beheer Natuurgrasland’ uitgereikt. Zij
namen deel aan een driedaags onderdeel van
het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’, verzorgd door Aeres Hogeschool Dronten. Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst
en Maten organiseerde dit voor haar leden in De
Veldschuur. Het eerste certificaat werd uitgereikt aan Arend Bouwman uit Staphorst door
Tim Boerrigter van Staatsbosbeheer (foto onder).

Na een kop koffie bij de Veldschuur reden we naar
het Scholenland nabij de eendenkooi. Vandaar liepen we eerst naar de percelen ten zuiden van de
weg langs de kooi, waar weinig broedvogels zaten.
We zagen daar weinig vogels. Gek genoeg troffen
we wel een stel achtergelaten kippen aan, die zich
verraadden met hun gekakel, waarop één van de
deelnemers een nest met eieren vond.

Arend Bouwman neemt als eerste het certificaat in ontvangst van Tim Boerrigter-van Weert van SBB

Staatsbosbeheer stelt dat pachters vanaf 2021
aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en
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vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer.
Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer in het
Staphorsterveld. Het is een landelijke voorwaarde,
overigens niet alleen van Staatsbosbeheer, maar
ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen.
Het volgen van het programma 'Natuurbeheer en
Ondernemerschap' is één van de mogelijkheden
om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen. Wicher Hoeve, secretaris van de ANV en
deelnemer: ‘Ons doel was om dit zo laagdrempelig
mogelijk aan te bieden aan onze leden. Dat wil
zeggen: in de eigen regio en tegen een gunstig tarief’.

dagen, voor degenen die zich nog meer willen verdiepen in natuurbeheer.

Aanbieding opstellen plan van aanpak voor het
beheer van de Boksloten
In september deden we Staatsbosbeheer een
aanbieding voor het opstellen van een plan van
aanpak voor het beheer van de boksloten in de
Olde Maten en Veerslootlanden. De aanleiding
hiervoor is dat wij ons in toenemende mate zorgen maken over de onderhoudstoestand van de
boksloten, en de gevolgen hiervan voor het gebruik van de percelen.
SBB deelt met ons de mening dat het opstellen
van een plan van aanpak een goede en noodzakelijke eerste stap is om dit op te lossen. Met ons
aanbod willen wij bovendien invulling geven aan
hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen als geleidelijke ontwikkeling naar het integraal beheren van het gebied. Onze aanbieding
heeft nog niet geleid tot een opdracht.
We stelden vast dat in totaal er 223 km aan boksloten is in het gebied. Een boksloot bestaat uit één
of meer segmenten met beheertypen.

De nu gecertificeerde pachters zijn in drie dagen
bijgepraat en hebben gediscussieerd over ecologische uitgangspunten om te begrijpen hoe natuur
werkt. Ook over hoe dit is vertaald in bepalingen
van de pachtcontracten, en wat het effect van
maatregelen en bewerkingen is op flora en fauna.
Tips en trucs om natuurdoelen te bereiken kwamen ook aan de orde. ’s Ochtend kam de groep samen in De Veldschuur, en ‘s middags was een excursie naar percelen van collega-agrariërs en naar
percelen van Staatsbosbeheer in de Olde Maten
en Veerslootlanden. Wicher Hoeve: ‘De cursus is
daardoor ook een mooie gelegenheid om met collega-pachters en de mensen van Staatsbosbeheer
ervaringen uit de praktijk uit te wisselen.’
De driedaagse werd als ruim voldoende tot goed
gewaardeerd door de deelnemers. ANV Horst en
Maten is van plan om in het voorjaar van 2019 hetzelfde programma opnieuw aan te bieden aan haar
leden, en daarnaast ook een programma van acht
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Het plan van aanpak richt zich op deze boksloten,
die nog niet of niet structureel worden beheerd
door SBB en/of ANV. Van de 223 km wordt in de
huidige situatie 8 km door SBB beheert (maaien en
afvoeren, jaarlijks) en 75 km door de ANV (klepelen jaarlijks/klepelen 2-jaarlijks/maaikorven 2-jaarlijks).
Resteert 140 km aan boksloten, waarvoor nog
geen beheer is bepaald, en waarvoor een Plan van
Aanpak Beheer Boksloten noodzakelijk is. We blijven dit uiteraard bij SBB aan de orde stellen.

Perceel en boksloot met begroeiing aan de Zwartewaterkloosterweg
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Werkbezoek College van B&W Staphorst
Op 16 oktober ontvingen wij het college van B&W
van Staphorst op het melkveebedrijf van Wicher
Hoeve. Het college liet zich informeren over onze
vereniging, organisatie, doelen en activiteiten. Uiteraard kwam onze samenwerking met Staatsbosbeheer over het beheer van de Olde Maten en
Veerslootlanden aan de orde, en de intentie om
SBB te ontzorgen en het complete beheer van het
gebied op onze schouders te nemen. Verder ging
het over de veenweidevisie, compostering, gebiedsvisie Olde Maten, natuurinclusieve landbouw,
en langjarig landschapsbeheer.

De schouw wordt jaarlijks uitgevoerd in de maand
november. Ten opzichte van 2017 leverde de
schouw dit najaar een beter beeld op: 75% van de
percelen ligt er volgens de schouwheren prima bij.
Oftewel: het gros van de percelen worden beheerd
overeenkomstig de pachtbepalingen. In 2017 was
dat nog een kleine 60%.
Op de percelen waar afwijkingen werden geconstateerd had dat meestal te maken met lang gewas (10%, tegen 18% in 2017). De percelen moeten
‘glad de winter in’, maar een aantal percelen ligt er
nog te ruig bij door verschillende oorzaken. Onze
toezichthouder treedt hierover zo nodig in contact
met de betreffende pachters.
Overige afwijkingen betroffen o.a.: aanwezigheid
gewasresten (2%, tegen 5% in 2017), weidepompen en machines.

College van B&W Staphorst op werkbezoek bij ANV Horst en
Maten, op 16 oktober tijdens een wandeling langs de Molenhoeksweg. Wederom een warme najaarsdag!

Algehele indruk van de schouwheren is dat het gebied – wat de landbouwpercelen betreft – er momenteel mooi bij ligt (zie foto). Dat is de verdienste van de pachters. Zij maakten dit jaar in groten
getale gebruik van de mogelijkheden om die percelen eerder te maaien waar dat – na onderzoek
van onze ecoloog Martijn Bunskoek – verantwoord
was gebleken omdat er geen broedvogels waren.
Bovendien werden zij bij het beheer geholpen
door de droge omstandigheden van de afgelopen
zomer en najaar.

Schouw
In november is er in de Olde Maten en Veerslootlanden weer een schouw uitgevoerd. Alle verpachte percelen (ruim 300) zijn beoordeeld door
vijf schouwcommissies, bestaande uit een bestuurslid en een pachter, bijgestaan door een
medewerker van de ANV.

Algehele indruk is dat het gebied – wat de landbouwpercelen betreft – er momenteel mooi bij ligt

Schouwheren Berend-Jan Kronenberg en Peter Lier in actie
in schouwblok Olde Maten Zuid.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

Werkgroep Gebiedsvisie Olde Maten
Naar aanleiding van twee werkateliers, gehouden
in 2017, is in 2018 een conceptversie van een gebiedsvisie voor de Olde Maten opgesteld. Het betreft een initiatief van de Vereniging Vrienden van
de Olde Maten. Namens de ANV heeft Jan ten
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Hove deelgenomen aan overleggen van de werkgroep, waarin ook ambtelijk vertegenwoordigers
van de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland
en van Staatsbosbeheer zitting hebben. Bij de visie
hoort een uitvoeringsprogramma met passende
projectvoorstellen.

Vergoeding voor uitstel maaidatum sinds 2018
bij alle broedvogels
In 2018 ontvingen pachters voor het eerst bij
aanwezigheid van alle broedvogels die aanleiding geven voor uitstel van de maaidatum een
vergoeding. Pachters komen in aanmerking
voor vergoeding van een gedeelte van de pachtsom als de maaidatum wordt uitgesteld vanaf 2
weken, én de nieuwe maaidatum 1 juli of later
wordt.
Tot vorig jaar ontvingen alleen pachters bij aanwezigheid van kwartels de pachtsom terug. Die soort
vergt een uitstel van de maaidatum tot 15 augustus. Het bestuur besloot najaar 2017 ook pachters
van percelen met andere soorten broedvogels een
deel van hun pachtsom als vergoeding moeten
krijgen. Ook bij een geringer uitstel is sprake van
kwaliteitsverlies en opbrengstderving, en het bestuur is van mening dat ook dit niet volledig op de
pachter afgewenteld kan worden.
Dat er veel broedvogels zitten in het gebied –
waaronder diverse rode lijst soorten – werd wel
duidelijk door het onderzoek door Martijn Bunskoek afgelopen seizoen. Dit is mede het resultaat
van succesvol beheer van het gebied.
Staffel
Het bestuur heeft een staffel vastgesteld voor het
bepalen van de hoogte van de vergoeding. De vergoeding is een percentage van de betaalde pachtsom. Hoe groot dat percentage is, hangt af van
twee factoren, die bepalend zijn voor de opbrengstderving. Ten eerste is dat de periode
waarin de uitgestelde pachtdatum ligt, en ten
tweede is dat de lengte van de periode waarmee
de maaidatum is uitgesteld.
Berekening en uitbetaling
Op basis van de uitgestelde maaidatum – die zodra broedvogels zijn waargenomen vóór de in het
pachtcontract bepaalde maaidatum wordt meegedeeld aan de pachter – heeft de ANV aan de hand
van de staffel na afloop van het broedvogelseizoen
(15 augustus) per perceel en per pachter de uit te

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

betalen vergoeding bepaald en uitbetaald aan de
pachters.

Proef compostering Staphorsterveld ANV en
SBB
Op een terrein van Provincie Overijssel aan de
Rechterensweg zijn we in 2018 een composteringsproef gestart. Pachters van percelen waarvan
de maaidatum is uitgesteld naar 15 augustus werd
de mogelijkheid aangeboden om het gewas hiervan aan te bieden, uitsluitend na melding bij en in
overleg met Egbert Wever. Afgesproken is dat de
geproduceerde compost door de pachters zelf afgenomen zal worden en op percelen (waar mestgift is toegestaan) weer opgebracht zal worden.
Egbert volgt het verloop van de compostering
nauwgezet, o.a. door de temperatuur meten.

Project compostering Staphorsterveld ANV en
SBB
Naast bovengenoemde composteringsproef hebben we in 2018 samen met Staatsbosbeheer een
subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Overijssel. De aanvraag is verzorgd door Stimuland. Helaas is de aanvraag niet gehonoreerd.
Weliswaar werd het doel om de biotoop voor weidevogels te verbeteren als interessant beschouwd;
toch werd het projectvoorstel als te weinig innovatief aangemerkt. Omdat het voor ons wel een belangrijk vraagstuk is en blijft, zoeken we naar andere mogelijkheden voor ondersteuning. Daarom
hebben we dit projectvoorstel laten opnemen in
het uitvoeringsprogramma voor de Gebiedsvisie
Olde Maten.
Waarom dit onderzoeksproject zo belangrijk is
voor ons gebied
Doel van het composteringsproject was om te
kunnen onderzoeken hoe we regionale compostering van biomassa uit ons natuurgebied - eventueel in combinatie met de dikke fractie van mest het beste kunnen organiseren. Het onderzoek zou
worden uitgevoerd door Stimuland en het Louis
Bolk Instituut.
Er spelen meerdere problemen en kansen in het
gebied die we met dit project kunnen combineren:
- De weidevogelstand loopt (sterk) terug. Dit heeft
verschillende oorzaken, maar een belangrijk aspect is het gebrek aan ruige mest (stromest),
waarmee in sommige beheerpakketten de biotoop voor de weidevogels verbeterd kan worden.
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- Uit eerder onderzoek blijkt dat een compost uit
een combinatie van natuurgras en dikke fractie
- Van mest een alternatief zou kunnen zijn voor
ruige mest.
- De relatief hoge kosten die gepaard gaan met
het inzamelen en de afvoer van maaisel/ biomassa uit het natuurgebied door verschillende
gebiedspartijen.
- De toename van het probleemkruid Pitrus, waardoor het maaisel ongeschikt is als veevoer
- Staatsbosbeheer (SBB) en Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst &Maten als grootste beheerders van het gebied willen hun samenwerking versterken.
Met dit project willen we gebiedsbreed een efficiente aanpak realiseren, met voldoende meerwaarde voor alle betrokken partijen. Wordt vervolgd in 2019.

Overleg Waterpeil Olde Maten en Veerslootlanden
6 augustus was er overleg met Tieme Spijkerman,
peilbeheerder van Waterschap Drents Overijsselse
Delta. Doel van het overleg was het verkrijgen van
helderheid over wie zorgdraagt voor het peilbeheer in Olde Maten en Veerslootlanden.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

Staatsbosbeheer bepaalt het waterpeil in het natuurgebied. Het waterschap bedient de stuwen op
verzoek van Staatsbosbeheer.Er zijn twee stuwen
waar water het natuurgebied kan worden ingelaten:
a. Stuw Oldematen Dekkersland (bij Van Dalfsen)
b. Stuw Oldematen Conradsweg (bij het kunstwerk)
Op onze vraag naar een verklaring voor het tijdelijke lage waterpeil eind mei, gaf Spijkerman aan
dat tweede week juni de stuw Oldematen Dekkersland is platgelegd, nadat het waterpeil in de
Olde Maten erg laag (lager dan dat van het ‘landbouwpeil’ buiten het natuurgebied, was geworden. Daarna was het waterpeil aan beide zijden
van deze stuw daardoor gelijk. De ANV blijft de
ontwikkeling van het waterpeil in het gebied op de
voet volgen.

Zicht op de Olde Maten vanaf de Wijkweg over de
Kloosterzielstreng, 30 mei 2018.
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Communicatie
Er zijn in 2018 vier nieuwsbrieven per email verzonden aan de leden en relaties (13 april, 13 juli en
14 september en 20 december verzonden). Daarnaast werden berichten
per email verzonden aan
pachters dan wel leden en
relaties over kennisbijeenkomsten, berichten (aan
de pachters) over het beheer van percelen (26 februari en 22 oktober) en
over vervroeging dan wel
uitstel van maaidata i.v.m.
de af-/aanwezigheid van
broedvogels, en informatie
over het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap, en over een excursie
broedvogels.
Het emailverzendsysteem dat
oktober 2017 in gebruik werd
genomen helpt ons om goed
en efficiënt te communiceren.

Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer
In het kader van de samenwerking tussen Staatbosbeheer (SBB) en de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten draagt ANV Horst en
Maten zorg voor het beheer van ruim 600 hectare natuurgronden binnen de Olde Maten en
Veerslootlanden.

beheer van een deel van de (bok)sloten haar rekening genomen (70 km van de 140 km, klepelen,
maaikorven).
Er was in 2018 op 28 november een bestuurlijk
overleg tussen ANV en SBB. Op 29 juni was er een
gezamenlijke excursie van bestuursleden en medewerkers van ANV en SBB naar het gebied. In
het bestuurlijk overleg van november is afgesproken dat – volgens hetgeen hierover bepaald is in
de samenwerkingsovereenkomst – in 2019 de samenwerkingsovereenkomst wordt geëvalueerd
met inzet van een externe deskundige. Dit naast
de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking in november.
Naast bestuurlijk overleg was er ook in 2018 maandelijks een uitvoerdersoverleg tussen uitvoerende
medewerkers van beide organisaties (Tim Boerrigter-van Weert, Jeroen Bredenbeek, Egbert Wever
en Jan ten Hove).

Verpachting percelen Olde Maten en Veerslootlanden
De totaal door de ANV uitgegeven oppervlakte
grond in de Olde Maten en Veerslootlanden is in
2018 niet gewijzigd: 613 ha natuurgrond. De
ANV heeft zich in 2018 ingezet voor ruim 100
pachters in het gebied de Olde Maten en Veerslootlanden.
Volgens het selectieprotocol voor vrijkomende
pachtgrond, waarin de wachtlijst voor belangstellenden voor pacht van percelen is geregeld, komen
pachters die zich aangemeld hebben voor pachtgronden - maar nog geen perceel aangeboden gekregen hebben - als eerste in aanmerking voor de
mogelijkheid om gronden te pachten. Vervolgens
komen diegenen aan bod die het langst op de
wachtlijst staan. Alle vrijgekomen gronden zijn
vervolgens aangeboden aan aspirant pachters.
Er moesten in 2018 meer percelen dan voorgaande
jaren in pacht worden uitgegeven, en het koste bovendien meer moeite dan voorgaande jaren om
hiervoor pachters te vinden. De animo om een perceel te pachten lijkt af te nemen.

Hans van de Beek (SBB) en Joop Alssema e.a. tijdens een
bezoek aan Veerslootlanden op 29 juni 2018

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het jaarlijks
regelen van de verpachting van graslanden in het
gebied. Daarnaast heeft de ANV ook in 2018 het
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Wijziging selectieprotocol bij vrijkomen pachtgrond
Het bestuur heeft 21 februari besloten het selectieprotocol aan te passen, waardoor de positie van
(aspirant) pachters op de wachtlijst bij weigering
van een aangeboden perceel één jaar naar achteren verschuift, in plaats van dat men onderaan de
lijst komt te staan, wat als onredelijk werd ervaren.
Wijziging pachtsjabloon
Staatsbosbeheer heeft weliswaar aangekondigd
met ingang van 1 januari 2017 gebruik te willen
maken van een nieuw sjabloon voor pachtcontracten, voor nieuw uit te geven percelen. Wij hebben
het voorstel in 2017 van commentaar voorzien. Helaas is ons ondanks herhaaldelijke verzoeken nog
steeds geen definitief pachtsjabloon aangereikt,
met als gevolg dat wij voor nieuw uitgegeven percelen nog geen schriftelijk pachtcontract hebben
kunnen opstellen. Een ander gevolg is dat nog
geen pacht in rekening is gebracht. De betreffende
pachters hebben wij er op geattendeerd dat de
pachtsom later en met terugwerkende kracht alsnog zal gebeuren.

Wijziging controle en sanctioneringsprotocol
Het bestuur heeft op 12 september 2018 besloten
om het controle- en sancti0neringsprotocol te wijzigen, en de schouw van percelen te beperken tot
één keer per jaar in het najaar.

Toezicht
Naast de verpachting en het beheer vervult de
ANV ook een belangrijke rol bij het toezicht op
een correcte naleving van de pachtvoorschriften.
Toezichthouder Klaas Slager controleert of de percelen beheerd worden overeenkomstig de pachtbepalingen. In voorkomende gevallen spreekt hij
pachters aan op afwijkingen en maakt hij afspraken om die op te lossen en eventuele schade te
herstellen dan wel te beperken. De toezichthouder
rapporteert aan het bestuur, die in voorkomende
gevallen aan pachters een sanctie oplegt overeenkomstig het Controle- en Sanctioneringsprotocol.
Het protocol schrijft voor dat het bestuur bij het
opleggen van een sanctie onderscheid maakt tus
sen kleine, grote en grote, onherstelbare overtredingen, en dat de op te leggen sanctie afhangt van
e voorgeschiedenis.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

Ook in 2018 kon de toezichthouder in de meeste
gevallen in onderling overleg met de pachter een
afwijking worden opgelost. In een beperkt aantal
gevallen werden gemaakte afspraken niet nagekomen of was sprake van een grote overtreding, en
heeft het bestuur een sanctie moeten opleggen in
de vorm van een schriftelijke waarschuwing.
Schouw
Tussen 15 november en 15 december is er een
schouw uitgevoerd in het gebied. Vijf schouwcommissies, bestaande uit een bestuurslid en een
pachter, schouwden elk een schouwblok. Geconstateerd werd dat het gewas lang de winter in was
gegaan en dat de percelen erg nat en moeilijk begaanbaar waren. Een beperkt aantal afwijkingen
van pachtbepalingen gaf aanleiding voor een sanctie in de vorm van een schriftelijke waarschuwing.
Sanctionering
In 2018 heeft het bestuur in een beperkt aantal gevallen sancties moeten opleggen aan pachters in
verband met overtredingen van de pachtbepalingen, overeenkomstig het controle- en sanctioneringsprotocol. Dit naar aanleiding van constateringen bij de schouw en controles van de toezichthouder. In voorkomende gevallen streeft de toezichthouder altijd naar het maken van een redelijke afspraak met pachter over hoe en wanneer de
overtreding wordt opgelost, afhankelijk van de
verklaring van de pachter en de aard van de overtreding. In een aantal gevallen was dat niet mogelijk en moest een schriftelijke waarschuwing worden afgegeven.

Beheer kades Veerslootlanden
Het beheer van de kades in het gebied Veerslootlanden is evenals voorgaand jaar door de ANV uitgevoerd om het voor pachters lastig te beheren
gedeelte van het perceel eenvoudiger te maken.
Openheid weidevogelgebied
In het gedeelte van de Olde Maten - met als beheerdoelstelling weidevogelgebied - is de openheid van het gebied erg belangrijk voor de vestiging van weidevogels. Hiervoor worden ieder jaar
de randen tussen de percelen opgeschoond door
het riet en overige plantengroei te verwijderen. Dit
jaar zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door
loonbedrijf HDS Dunnink. Het resultaat is een
open weide landschap waar in het komend voorjaar diverse weidevogels weer hun intrek kunnen
nemen.
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Schonen sloten
Alle sloten in de Veerslootlanden worden eens per
twee jaar geschoond om een goede waterregulering mogelijk te maken. De werkzaamheden zijn
dit najaar uitgevoerd door loonbedrijf Zielman, De
Velde.

Door de ANV is in overleg met SBB de mogelijkheid geboden om percelen te maaien vóór de in
het pachtcontract vermelde maaidatum. Hiervoor
zijn 55 percelen vrijgegeven om voor de contractdatum te maaien. Door eerder te maaien kan ongewenste vegetatie als ridderzuring en pitrus worden teruggedrongen.
Pitrus
Op een proefperceel met pitrus wordt een proef
met bekalken uitgevoerd eind november 2018 is
daar weer 750 kg kalk/ha opgebracht. Deze proef
wordt voortgezet. Als referentie is van het perceel
een gedeelte van 0,5 ha niet behandeld met kalk.
De resultaten van deze proef zullen komende tijd
gevolgd worden.
Ridderzuring
Als vervolg op de actie van oktober 2016 ter bestrijding van ridderzuring wordt nu zoveel mogelijk
ingezet op de mogelijkheid om deze percelen vervroegd te maaien.

In opdracht van de ANV geschoonde sloot Veerslootlanden, oktober 2018

In het gebied Veerslootlanden is door de ANV
m.i.v. 2017 een perceel bestemd als proefperceel.
Hier wordt een proef uitgevoerd. De helft van het
perceel wordt 2 maal per jaar gemaaid en de andere helft minimaal 3 maal. Het effect van intensiever maaien wordt hiermee in beeld gebracht.

Nummering percelen
Alle percelen in het gebied Veerslootlanden en
Olde Maten hebben een eigen nummer. Dit nummer staat op een paaltje bij ieder perceel. De afgelopen jaren zijn diverse palen en/of nummers verdwenen, maar in 2018 zijn de ontbrekende nummers weer aangebracht. Dit is verzorgd door enkele leden van de werkploeg
Aanpak Pitrus en Ridderzuring
In graslanden die de ANV uitgeeft is soms heel
veel overlast van Ridderzuring en/of Pitrus. Omdat deze planten groeien in natuurgebied, mag
je ze niet zomaar chemisch bestrijden. In het gedeelte dat valt binnen Natura 2000 (geheel Olde
Maten en een gedeelte van Veerslootlanden) is
chemische bestrijding bij voorbaat uitgesloten.
Hooibouw in de Olde Maten, hoogzomer 2018

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
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Broedvogelmonitoring weide- en boerenlandvogels van
de Veerslootlanden en Olde Maten

Ook in 2018 is in het Staphorsterveld in opdracht van de ANV de aanwezige broedvogels onderzocht door
ecoloog Martijn Bunskoek.
WEIDEVOGELGEBIED STAPHORSTERVELD
Uit het onderzoek komt naar voren dat in het onderzoeksgebied lokaal nog steeds een gevarieerde
weidevogelgemeenschap aanwezig is met
diverse kritische soorten als Grutto (12 territoria), Watersnip (3
territoria), Tureluur (7
territoria), Zomertaling (4 territoria) en
Slobeend (10 territoria). De aantallen zijn
grotendeels vergelijkbaar met 2017.
Deze soorten zijn
veelal gebonden
aan de natste delen van het gebied
met plas-dras situaties en voldoende lengte aan
slikkige oevers. De meest
complete weidevogelgemeenschappen treffen we
dan ook aan ten noorden van het Scholenland (en
dan met name rondom de plas-dras alhier) en in
het gebied tussen de Oude Maatsloot en de Rechterensweg. In deze gebieden voldoen de dichtheden van primaire weidevogels aan de norm, gesteld in beheertype N13.01 (Vochtig weidevogelgrasland). Enkele weidevogelsoorten die minder
sterk gebonden zijn aan nattigheid (zoals Wulp,
Kievit en Graspieper) treffen we ook meer verspreid over het gebied aan. Dit zijn ook meteen de
algemeenste weidevogels in het onderzochte gebied met respectievelijk 13, 46 en 81 territoria. Opvallend is dat typische weidevogels als Scholekster
en Veldleeuwerik ontbreken. Het gebied direct ten
noorden van de Stadsweg (ten oosten van de
Rechterensweg) is relatief arm aan weidevogels.
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Door het omhoog brengen van het waterpeil kunnen hier de omstandigheden voor weidevogels vrij
eenvoudig, sterk verbeterd worden zodat de dichtheden aan primaire weidevogels gaan voldoen aan
de normen zoals die gesteld worden
aan vochtig weidevogelgrasland.
Uit de, eind mei uitgevoerde, alarmtellingen van Grutto, Tureluur en Wulp
komt naar voren dat van de aangetroffen paren 66-85% jongen heeft gehad
(grotendeels vergelijkbaar met 2017).
Begin juni was dit overigens alweer flink
afgenomen tot slechts ongeveer 8%
(Grutto) en 31% (Wulp). Tureluur deed het
toen overigens nog wel goed (71% van de
paren had toen nog jongen). De kuikenoverleving lijkt met name ten westen van
de Rechterensweg minimaal te zijn (begin
juni waren hier al geen alarmerende paren
meer aanwezig van Grutto en Wulp). Ten
noorden van het Scholenland is de situatie
wat beter.
Bij de overige boerenlandvogels vallen de
duidelijke toenames op bij de meeste soorten (o.a.
bij Grasmus, Bosrietzanger, Blauwborst, Kneu en
Rietgors) van (overjarige) ruigten, overhoekjes en

Grutto's in hun sas in de plas-dras van Wicher Hoeve
(foto Martijn Bunskoek)

Jaarverslag 2018

16

moerasvegetaties met enige opslag. De toename
bij de meeste van genoemde soorten duidelijk toe
te schrijven aan de zeer sterke groei van rietvegetaties langs veel sloten en natuurvriendelijke oevers in het gebied. Door de lage waterstanden kon
het riet zich hier sterk uitbreiden op de drooggevallen bodems, dit was in 2017 duidelijk minder het
geval. Opvallend is de afname van het Paapje (van
7 territoria in 2017 naar 2 in 2018). Het is niet geheel duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Misschien
was dit een landelijke trend veroorzaakt door
slechte overwinteringsomstandigheden in Afrika.
Het is bekend dat de soort in Nederland sterk kan
fluctueren van jaar tot jaar. Aan de situatie in het
onderzoeksgebied leek het in ieder geval niet te
liggen. Volgend jaar gaan we zien of de soort zich
weer kan herstellen.

GROENE KRUISPUNT
In het Groene Kruispunt zijn net als in 2017 hoge
dichtheden aangetroffen van Tureluur (4 territoria), Slobeend (6 territoria) en Kievit (8 territoria).
Deze soorten concentreren ook weer in de natste
delen van dit kleine gebied. Dergelijke situaties
zijn vooral aanwezig in de ‘driehoek’ tussen het
Meppelerdiep en de Stouwerweg en langs de
brede watergang richting de Wijksloot. Soorten als
Wulp, Grutto, Watersnip en Zomertaling ontbreken in dit gebied. Voor soorten als Grutto, Watersnip en Zomertaling liggen er kansen voor vestiging, omdat de randvoorwaarden daarvoor goed
lijken. Alle, door de ANV beheerde, percelen hier
vallen onder beheertype N13.01, de dichtheid aan
primaire weidevogels voldoet hier aan de norm.
Uit de alarmtellingen van Tureluur komt naar voren dat begin juni nog 75% van de aanwezige paren jongen had.

Gezicht op de Kooi in Veerslootlanden, vanaf het Scholenland.
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Werkploeg
De werkploeg heeft in 2018 weer diverse werkzaamheden uitgevoerd. De werkploeg is o.a. actief geweest
bij werkzaamheden in het Olde Maten gebied, o.a. door het afrasteren van de plas-dras-percelen, om predatie door o.a. vossen tegen te gaan, en o.a. het opruimen van overtollige afrastering. Tevens zijn enkele
omgewaaide bomen verwijderd.
Voordat de veldwerkzaamheden uitgevoerd worden, verzekert de ANV zich ervan dat de werkzaamheden volgens de regelgeving inzake landschap en natuur uitgevoerd worden.

We hebben ook in 2018 prettig gewerkt met onze
enthousiaste club werkploegleden, die zeer flexibel ingezet kunnen worden voor erg uiteenlopende werkzaamheden.

Vrijwilligers weidevogelbeheer
De weidevogelvrijwilligers zijn onmisbaar bij het uitvoeren van weidevogelbeheer in Staphorsterveld.
Ook in 2018 hebben weidevogelvrijwilligers van de
Vereniging voor Weidevogelbescherming (VWB)
Staphorsterveld e.o. zich ingezet bij het vinden
en beschermen van legsel en kuikens, het informeren van boeren over gevonden legsels en waar nodig het verzoek doen voor bijvoorbeeld last minute
beheer.

12 februari werd een bijeenkomst van de Weidevogelkring gehouden, waarbij naast vertegenwoordigers van de Vereniging voor Weidevogelbescherming ook de Wildbeheerseenheid en Staatsbosbeheer vertegenwoordigd was.

Elke vrijwilliger heeft zijn eigen zoekgebied in het
Staphorsterveld. Ook in 2018 is intensief samengewerkt tussen de vrijwilligers en de ANV. Onder
andere hebben de vrijwilligers bijgedragen aan de
uitvoering van de BTS-tellingen in de twee telgebieden in ons werkgebied in april en juni (Bruto
Territoriaal Succes) die als doel hebben om de ontwikkeling van de weidevogelstand te kunnen volgen.

Op 30 mei bezochten Statenleden percelen met weidevogelbeheer van Willem Courtz, na een fietstocht
in zinderende hitte door de Olde Maten vanaf de
Veldschuur. Georganiseerd door ANV en VWB, aansluitend op een bijeenkomst van de provincie Overijssel over het nieuwe Faunabeheerplan.
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Ter onderstreping van onze waardering werden
alle vrijwilligers in december verrast met een attentie van de ANV.
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