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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.
Samenwerking collectief
ANV Horst en Maten maakt deel uit van Collectief
Noordwest Overijssel (CNWO). CNWO speelt een
belangrijke rol binnen het stelsel voor Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016). Het
collectief vervult de rol van aanvrager en begunstigde van subsidie en vormt de schakel tussen
agrariër en de subsidieverstrekker.
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Bestuur en organisatie
Voor u ligt het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid
over het kalenderjaar 2019.

10 jaar ANV Horst en Maten
29 december 2019 was het precies tien jaar geleden dat Agrarische Natuurvereniging "Horst en
Maten" werd opgericht. We stonden in 2009 aan
het begin van de organisatie van agrarisch natuuren landschapsbeheer. Daarvoor hebben wij inmiddels met andere ANV's de krachten gebundeld in
Collectief Noordwest Overijssel.
In 2016 gingen we een unieke samenwerkingsovereenkomst aan met Staatsbosbeheer over het
beheer van de Olde Maten en Veerslootlanden.
Wij voeren rentmeesters- en beheerwerkzaamheden uit in dit ruim 900 ha grote natuurgebied. Een
verantwoordelijke taak, die we met meer dan honderd leden van onze vereniging uitvoeren. Zij
pachten 600 hectare aan graslandpercelen en beheren het zodanig dat natuur en landbouw beide
profijt hebben.
Na de stuiting van de stilzwijgende verlenging van
de pachtcontracten door Staatsbosbeheer per 1
oktober 2019 hebben wij ons ingezet om tijdig
nieuwe pachtcontracten te kunnen aanbieden tegen redelijke voorwaarden. We hebben ons met
succes sterk gemaakt voor een verlaging van de
pachtprijs met ingang van 1 januari 2020 en een
pachtduur van opnieuw zes jaar.

waarin de uitvoering van bestuursbesluiten werd
besproken en nieuw bestuursbeleid voorbereid.
Vier maal verstuurden we onze digitale nieuwsbrief aan leden en relaties, telkens bij de wisseling
van het jaargetijde.
Ook in 2020 werken wij graag samen met u aan
een goede balans tussen landbouw, natuur en
landschap in ons mooie werkgebied.
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe.
Wicher Hoeve
Secretaris
info@anvhorstenmaten.nl

Samenstelling van het bestuur
Joop Alssema
Voorzitter
Henri Kuiper
Vicevoorzitter
Wicher Hoeve
Secretaris
Berend Jan Kronenberg Penningmeester
Arend Visscher
Lid
Jan Troost
Lid

Hartelijk dank voor uw bijdrage in het afgelopen
jaar voor behoud en versterking van natuur en
landschap, in welke vorm dan ook. Voor uw steun
en betrokkenheid bij onze activiteiten, uw inzet
voor het beheer van de Olde Maten en Veerslootlanden en uw inspanning voor het behoud van
onze weidevogels. Die zijn hierdoor in aantal toegenomen, zoals u kunt lezen in dit jaarverslag.
Er waren in 2019 geen wijzigingen van de uitvoeringsorganisatie. Elke maand vergaderde het bestuur in Koetuur aan de Postweg. Op 22 februari
hielden we onze jaarlijkse ‘Heidag’ met een excursie naar Biomassalland in Wijhe.
Elke maand was er ook een uitvoerdersoverleg in
het Waterschapsgebouw aan de Conradsweg,
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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.
Egbert Wever
Veldcoördinator
T: 06-27435361
e.wever@anvhorstenmaten.nl

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
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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

Contactgegevens
Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
Molenhoeksweg 1
7954XT Rouveen
info@anvhorstenmaten.nl
www.anvhorstenmaten.nl
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Leden, ledenvergaderingen en kennisbijeenkomsten

Op 1 januari 2019 had de vereniging 167 leden.
4 leden bedankten in dit jaar en we mochten 3
nieuwe leden verwelkomen. De vereniging had
hierdoor op 31 december 2019 166 leden.
In 2019 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 9 mei was er een extra ledenvergadering in
verband met de hierboven vermelde statutenwijziging, die vereist was omdat 15 april de daarvoor
vereiste aanwezigheid van leden niet werd gehaald.
Op 12 juni was er ’s avonds een excursie onder leiding van ecoloog Martijn Bunskoek naar de broedvogels van het Staphorsterveld.

Op 18 februari was er een kennisbijeenkomst
over 'Ontwikkelen van kruidenrijk grasland' met
Wim Schippers
7 maart is een tweede groep van onze leden-pachters van Staatsbosbeheer gestart met de driedaagse basiscursus Natuurbeheer en Ondernemerschap.
De jaarvergadering was op 15 april. Daarin
kwamen o.a. de jaarstukken over 2018 en de begroting voor 2019 aan de orde, een voorstel voor
aanpassing van een eerder voorstel voor statutenwijziging evenals de bestuursverkiezing, waarin
Joop Alssema en Arend Visscher werden herkozen.
Na het huishoudelijk gedeelte was er een kennis
bijeenkomst waarin de aanwezigen werden geïnformeerd over door Everhard van Essen van
Aequator Groen & Ruimte over de bodemdaling
die zich ook in ons veenweidegebied voordoet, en
over zijn ervaring met technische oplossingen als
onderwaterdrainage.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

14 oktober stond de ledenvergadering annex
kennisbijeenkomst in het teken van de stuiting
van de automatische verlenging van alle pachtcontracten, met een toelichting hierop door gebiedsmanager Hans van de Beek van Staatsbosbeheer.
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Overzicht activiteiten
De ANV heeft in 2019 - náást de gehouden ledenvergaderingen en kennisbijeenkomsten – diverse andere activiteiten en acties ondernomen.
We hielden excursies, we voerden proeven uit
met compostering en bokashi. En uiteraard hebben we tijd en energie gestoken in de samenwerking met Staatsbosbeheer in de Olde Maten
en Veerslootlanden en het contact met de pachters. We organiseerden wederom de basiscursus
Natuurbeheer en Ondernemerschap, waaraan
vijftien leden-pachters deelnamen, en een aantal deelnemers van de eerste groep één of meer
dagdelen konden inhalen.
We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste en opvallendste activiteiten van het
jaar 2019.

Daarna gingen we naar de andere zijde van Scholenland, waar door de aanwezigheid van plas-dras
duidelijk meer broedvogels te zien waren, waaronder grutto’s met vliegvlugge jongen. De plas-dras
bleek in het bijzonder aantrekkingskracht te hebben op tureluurs, waarvan we er verschillende konden waarnemen.
Excursie met SBB
Op 21 juni bezochten bestuur samen met medewerkers van ANV en Staatsbosbeheer het gebied
Olde Maten en Veerslootlanden. Focus lag op percelen met beheerproblemen, vooral met overmatige pitrus en ridderzuringbedekking. De excursie
heeft bijgedragen aan wederzijds begrip en oplossingen.

Overleg met Gemeentes
In 2019 hebben we algemene gesprekken gevoerd over onze activiteiten met de gemeenten
Staphorst en Zwartewaterland.
Met wethouder Coster e.a. van Gemeente Zwartewaterland spraken we op 16 mei. Op de agenda
stonden de onderwerpen gebiedsvisie Oldematen,
omgevingsvisie en ecologisch bermbeheer.
17 juni spraken we wethouder Mulder e.a. van gemeente Staphorst, over het open houden van het
weidevogelgebied, de samenwerking tussen ANV
en SBB, energietransitie, en de gebiedsvisie Olde
Maten.

Excursie broedvogels Staphorsterveld
Op 12 juni gingen ca vijftien 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.
Na een kop koffie bij het opslagterrein aan de
Rechterensweg, en een toelichting door Egbert
Wever over de composteringsproef ter plaatse, 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.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

Programma Natuurbeheer en Ondernemerschap
Aan een groep van vijftien 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’, net als in 2018 verzorgd door Michiel
Drok van Aeres Hogeschool Dronten. Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten
organiseerde dit voor haar leden in Koetuur.
Staatsbosbeheer stelt dat pachters vanaf 2021
aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en
vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer.
Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmer-
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king 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.

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 augus

Het volgen van het programma 'Natuurbeheer en
Ondernemerschap' is één van de mogelijkheden
om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.
’s Ochtend kam de groep samen in Koetuur, en ‘s
middags was een excursie naar percelen van collega-agrariërs en naar percelen van Staatsbosbeheer. De driedaagse werd wederom als ruim voldoende tot goed gewaardeerd door de deelnemers.
We zullen in 2020 hetzelfde programma voor het
laatst aan te bieden, waarvoor zich inmiddels al
deelnemers hebben aangemeld en de aanmelding
voor belangstellende leden nog open staat.

Vergoeding voor uitstel maaidatum sinds 2018
bij alle broedvogels
Ook in 2019 ontvingen pachters bij aanwezigheid van 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.
Staffel
Het bestuur heeft in 2018 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
betalen vergoeding bepaald en uitbetaald aan de
pachters.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

tus werd de mogelijkheid aangeboden om het
gewas hiervan aan te bieden, uitsluitend na melding bij en in overleg met Egbert Wever.
Op 20 augustus 2018 was een hoeveelheid van ca.
550 m³ bijeen gebracht, het gewas is voornamelijk
afkomstig van de percelen met een plasdras beheer functie, van enkele percelen met een uitgestelde maaidatum tot 15 augustus en enkele percelen met een zware bedekking van ridderzuring.
In totaal ca. 16 ha.
Om het composteringsproces te kunnen volgen is
een temperatuurmeter aangeschaft. Met een frequentie van minimaal eens per 2 weken is hiermee
de temp. van het maaisel opgenomen op 8 vaste
punten en op en hoogte van ca. 1.50 meter en 1.50
meter diep in het materiaal. Het totale volume is
telkens bepaald gelijk met de temperatuurmeting.
Verloop van de proef
De hoop maaisel is maandelijks omgezet met behulp van een mobiele kraan met sorteergrijper.
Hierbij werd telkens de gehele hoop omgezet om
goede vermenging te krijgen.
Voor een goede compostering en om aan regelgeving te voldoen is er een zogenaamd compostdoek
aangeschaft en aangebracht in januari 2019. Dit
compostdoek zorgt er voor dat het temperatuurverloop tussen de buitenkant van de hoop en de
buitenlucht verminderd wordt voor een zo constant mogelijk temperatuur. Tevens zorgt het
doek er voor dat regenwater beperkt toegang
krijgt tot het materiaal en zo uitspoeling van nutrienten naar de bodem voorkomen wordt. Tevens

Jaarverslag 2019

8

voorkomt het uitdroging door bescherming tegen
zon en wind.
Op 01 juli 2019 is door nog onbekende oorzaak tot
tweemaal toe brand aan de buitenzijde van de
hoop geconstateerd en geblust. De eerste melding
was ’s ochtends om ca. 05.00 uur de 2e melding
deze dag was om 18.30uur. Hierbij is een geringe
hoeveelheid materiaal verbrand en vervolgens is
de gehele hoop in 2 aparte partijen gezet en met
ruim water geblust om nieuwe ontbranding te
voorkomen.
Temperatuurverloop
De temperatuur meting is gestart op 20 aug. 2018 ,
het materiaal was destijds net aangevoerd. De
temperatuur varieerde op dat moment tussen 25.4
en 49.5 oC en was vrij regelmatig verdeeld over de
gehele hoop. In de periode tot medio december
2018 was het alleen de voorzijde van de hoop , ge

gedurende enkele dagen noodzakelijk. Deze temperatuur is op alle meetpunten minimaal 1 maal
geconstateerd.
Volumeverloop
Gedurende het verloop van de compostering is tijdens iedere temperatuurmeting ook het volume
bepaald. Er was een geleidelijke afname van het
volume waar te nemen en bij de meting van 12 juli
moet bedacht worden dat er een hoeveelheid materiaal verbrand is op 01 juli. De uiteindelijke productie van compost is uitgekomen op ca. 350 m³.
Afzet
Bij de start van de proef waren er enkele gegadigden voor afname van het eindproduct. Op het moment dat het product gereed voor verwerking was
hadden allen zich om diverse uiteenlopende redenen teruggetrokken. De heer W. Hoeve heeft zich
aangemeld om alle compost voor eigen gebruik op
te halen en aan te wenden.

Proef Bokashi
In 2019 hebben wij in samenwerking met SBB, een
lokale loonwerker en het bedrijf "Bij de Oorsprong
op het bedrijf van W. Hoeve circa 350 m3 maaisel
van een perceel aan de Rechterensweg omgezet
naar 350 m3 bokashi.

zien vanaf de Rechterensweg die aanmerkelijk in
temperatuur steeg en op 17 sept. zelfs de 65 oC bereikte. De andere meetpunten bleven daar ( ver )
bij achter. Dit is een normaal verschijnsel in het
proces van compostering, de zogenaamde mesofiele fase . Vanaf december 2018 steeg de temperatuur over de gehele linie en op 10 mei 2019
had elk meetpunt minimaal 1 keer de gewenste 65
o
C bereikt.
Tijdens de laatste 2 metingen was duidelijk waarneembaar dat de gehele hoop goed door gewarmd
was. De procentuele afwijking tussen minimum en
maximum is gering wat duidt op een constantere
temperatuur over de gehele hoop.
Voor de doding van onkruidzaden, voornamelijk
olierijke zaden van ridderzuring in het geval van
deze proef is een temperatuur van minimaal 65 oC
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Bokashi is een manier om organische reststromen
om te zetten in een rijke bodemverbeteraar. Het
sleutelwoord bij dit proces is: fermentatie. Door
micro-organismen en gesteentemeel toe te voegen aan het organisch materiaal en het vervolgens, anaeroob (zonder zuurstof), 8-10 weken te
laten fermenteren wordt bokashi gevormd. Al het
aangevoerde en verwerkte materiaal resulteert in
een gelijke hoeveelheid geproduceerde bokashi (
geen verliezen ).
Het maaisel is afgedekt met plastic en moest acht
weken blijven zitten. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Jansen uit Wijhe.

Vooronderzoek haalbaarheid regionale verwerking biomassastromen uit de Olde Maten en
Veerslootlanden
We hebben in 2019 Stimuland verzocht een onafhankelijk vooronderzoek te doen naar de haalbaarheid van regionale verwerking van biomassa. Doel is om in afstemming met alle betrokken partijen te komen tot een beheerplan
voor het hele gebied met een verdienmodel voor
de daaruit vrijkomende biomassastromen, met
name de houtige biomassa.
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Zowel de gemeente Staphorst als Staatsbosbeheer hebben aangegeven mee te willen werken,
beide vanuit invalshoek bij te willen dragen aan regionale kringlopen.
Uitgangspunten voor ANV zijn:
• Het gaat erom een verdienmodel voor levering van biomassa te realiseren t.b.v. financiering van de beheerkosten en daardoor het beheer van het gebied te verbeteren.
• Voorkeur voor maximale opbrengsten, waarbij 1-op-1 levering en/of samenwerking met
andere partijen minder relevant is.
• ANV gaat zelf geen verwerking (mee) opzetten.
De resultaten van het onderzoek worden begin
2020 verwacht.

Stuiting verlenging pachtcontracten
Op 23 september 2019 stuurde Staatsbosbeheer
een (aangetekende) brief aan alle 81 pachters
met een schriftelijke pachtovereenkomst van
percelen in het Staphorsterveld (Olde Maten en
Veerslootlanden) over 'stuiting van de stilzwijgende verlenging van hun geliberaliseerde
pachtovereenkomst'.
In de brief geeft Staatsbosbeheer te kennen dat
geen verlenging van de pachtovereenkomst zal
plaatsvinden. Dat betekent dat de overeenkomst
per 31 december 2019 eindigt.
Als reden geeft Staatsbosbeheer op dat ‘bij controle is gebleken dat bepalingen waaraan Staatsbosbeheer - als gecertificeerd natuurbeheerder moet voldoen voor de Subsidieregeling Natuur en
Landschap (SNL) niet zijn doorvertaald in de
pachtvoorwaarden’. Staatsbosbeheer verklaart
daaropvolgend een nieuwe gewijzigde pachtovereenkomst aan te zullen bieden voor de nieuwe
pachtperiode.
Daarnaast speelt mee dat SBB op percelen grenzend aan habitattypen (trilvenen, voorkomend in
een beperkt deel van de boksloten in de Olde Maten) bemesting en ook beweiding niet langer wil
toestaan.

Evaluatie samenwerking ANV en SBB
In de samenwerkingsovereenkomst met SBB inzake het beheer en onderhoud van het Staphorsterveld dat in 2019 deze moet worden geëvalueerd met een externe deskundige. Beide partijen
gaven hiervoor mevrouw Martha Buitenkamp opdracht gegeven.
In de notitie die zij schreef naar aanleiding van interviews met SBB, ANV-bestuursleden, -medewerkers en pachters) heeft zij diverse aanbevelingen gegeven, zoals:
• Versterken van onderling vertrouwen
• Heroverwegen doelen van de samenwerking
• Meer maatwerk en eigen verantwoordelijkheid
• Uitwisseling ervaring en kennis tussen pachters
• Rollen opdrachtgever-opdrachtnemer scherper maken
• Organisatie van de P&C-cyclus, overlegstructuur
Het bestuur maakt aan de hand hiervan in 2020
een voorstel hoe deze aanbevelingen kunnen worden opgevolgd.
Schouw
In november en december 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.
De schouw wordt jaarlijks uitgevoerd in de maand
november. Het overgrote deel van de percelen
worden beheerd overeenkomstig de pachtbepalingen.
Op de percelen waar afwijkingen werden geconstateerd had dat meestal te maken met lang gewas, na opnieuw een warm najaar. De percelen
moeten ‘glad de winter in’, maar een aantal percelen lagen 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.

Pachters van percelen in Olde Maten en Veerslootlanden hebben wij in december per e-mail een
concept voor de nieuwe pachtovereenkomst toegezonden.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
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Algehele indruk van de schouwheren is dat het gebied – wat de landbouwpercelen betreft – er mooi
bij ligt. Dat is de verdienste van de pachters. Zij
maakten ook 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.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
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Communicatie
Er zijn in 2019 vier nieuwsbrieven per email verzonden aan de leden en relaties. Daarnaast werden berichten per email verzonden aan pachters
dan wel leden en relaties
over kennisbijeenkomsten, berichten (aan de
pachters) over het beheer
van percelen 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.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het jaarlijks
regelen van de verpachting van graslanden in het
gebied. Daarnaast heeft de ANV ook in 2019het

beheer van een deel van de (bok)sloten haar rekening genomen (70 km van de 140 km, klepelen,
maaikorven).
Er was in 2019 op 28 november een bestuurlijk
overleg tussen ANV en SBB. Op 21 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.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

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 2019 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 zijn in 2019 14 vrijgekomen percelen in pacht
uitgegeven.

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.
Ook in 2019 kon de toezichthouder in de meeste
gevallen in onderling overleg met de pachter een
afwijking worden opgelost. In een beperkt aantal
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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.

Schonen sloten
Alle sloten in de Veerslootlanden worden eens per
twee jaar geschoond om een goede waterregulering mogelijk te maken

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.

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.

Sanctionering
In 2019 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..
Het resultaat is een open weide landschap waar in
het komend voorjaar diverse weidevogels weer
hun intrek kunnen nemen.

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

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 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.
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Paapje, zingend op ridderzuring (foto Martijn Bunskoek)
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Broedvogelmonitoring weide- en boerenlandvogels van
de Veerslootlanden en Olde Maten

Beheer graslandpercelen door leden van Agrarische Natuurvereniging (ANV) ‘Horst en Maten’
werpt vruchten af

Bunskoek hebben de hoge waterpeilen in maart en
begin april - de vestigingsperiode van de weidevogels - waarschijnlijk een positief effect gehad.

2019 was een goed jaar voor de boerenlandvogels in onze regio. Niet alleen in het boerenland,
maar ook in natuurgebied Olde Maten en Veerslootlanden, 935 hectare groot. Eigenaar Staatsbosbeheer werkt er sinds enkele jaren samen
met Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Horst
en Maten. Via de ANV worden in het gebied de
graslandpercelen verpacht en beheert. De ANV
beschermt en volgt er de ontwikkeling van
broedvogelpopulatie op de voet. Diverse soorten nemen in aantal toe. Zo was er dit jaar een
toename van grutto, wulp en kievit. Ook de
kwartel had een goed jaar. De ANV ziet daarin
het succes van het beheer door de leden van de
verenging.

Bunskoek telde het aantal territoria in twee deelgebieden met een open weidelandschap. Opvallende toenames zijn door hem vastgesteld bij
Grutto (van 12 territoria in 2018 naar 27 in 2019),
Wulp (van 13 naar 21) en Kievit (van 46 naar 67).
Daarnaast heeft hij territoria van diverse andere
kritische soorten vastgesteld, zoals Watersnip (3),
Tureluur (13), Zomertaling (3), Slobeend (12),
Kleinst Waterhoen (1) en Paapje (2). Ook Kwartel
had een goed jaar met 4 territoria.

Jaarlijks laat de ANV van april tot begin juni onderzoek doen naar de broedvogelpopulatie in het gebied, in het bijzonder in de open gedeelten zonder
opgaande begroeiing (zie kaartje). Daaruit volgt
advies hoe rekening te houden met de weidevogels. Indien nodig kan het maaien dan worden uitgesteld zodat nog aanwezige vogels hun broedcyclus kunnen voltooien. Daarnaast wil de ANV
graag de ontwikkelingen in de broedvogelstand
volgen om te zien of het gevoerde beheer haar
vruchten afwerpt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ecoloog Martijn Bunskoek.

De resultaten en conclusies van het onderzoek bieden de ANV handvatten voor verdere verbetering
van het beheer van het gebied. Bunskoek adviseert een hoog waterpeil aan te houden in het
vroege voorjaar, met name in de plas-dras-percelen, en om bij de laatste maaironde kruidenrijke
ruigtes te laten staan ten behoeve van het zeldzame Paapje. Verder is rust tijdens het broedseizoen erg belangrijk. Opgaande beplanting - uitvalsbasis voor roofvogels, met een verstorend effect op broedvogels – moet worden verwijderd of
als hakhout worden beheerd. Het uitrasteren van
plas-dras-percelen om de vos te weren – de voornaamste predator van weidevogels - moet worden
voortgezet, aldus de ecoloog.

Uit het onderzoek blijkt dat er een gevarieerde
weidevogelgemeenschap aanwezig is en dat diverse soorten een toename vertonen. Volgens
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In het Groene Kruispunt zijn net als in voorgaande
jaren veel territoria gezien van Tureluur (5), Slobeend (5) en Kievit (12). Wulp was daar nieuw als
broedvogel (1 territorium). Soorten als Grutto,
Watersnip en Zomertaling ontbreken (nog) in dit
gebied.

Jaarverslag 2019

15

Werkploeg
De werkploeg heeft in 2019 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. 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 2019 prettig gewerkt met onze
enthousiaste club werkploegleden, die zeer flexibel ingezet kunnen worden voor erg uiteenlopende werkzaamheden.

Deze rommel is uit het gebied Olde Maten en Veerslootlanden met inzet van de werkploeg opgeruimd.

Inzet vrijwilligers weidevogelbescherming
Naast betrokken agrariërs zijn weidevogelvrijwilligers en jagers van de Wildbeheereenheid D’ Oldematen
onmisbaar bij het uitvoeren van weidevogelbeheer in Staphorsterveld.
Ook in 2019 hebben de 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.

Ter onderstreping van onze waardering werden de
vrijwilligers van VWB en WBE in december verrast
met een attentie van de ANV.

Onmisbaar was ook weer het werk van de jagers
van Wildbeheereenheid (WBE) D’ Oldematen
voor de bestrijding van predatie, in het bijzonder
door vossen.
17 januari werd een bijeenkomst van de Weidevogelkring gehouden, waarbij naast betrokken agrariërs, de Vereniging voor Weidevogelbescherming
de Wildeheereenheid, Staatsbosbeheer, Provincie
en Gemeente Staphorst deelnamen.
Ook niet onvermeld mag worden alle inspanningen door agrariërs, waaronder het uitrasteren van
percelen, het
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Eerste wulpennest 2019 gevonden 26 maart

over het nieuwe Faunabeheerplan.
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