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Agrarische Natuurvereniging “Horst en Maten” (ANV) is 29 december 2009 opgericht. Als agrariërs en an-
derszins 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, krui-
denrijke 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 na-
tuurwaarden 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 betrok-
ken mensen, partijen en instanties, zodat we geza-
menlijk de kwaliteit van de leefomgeving minstens 
kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren. 
Dit willen we bereiken door o.a. het agrarisch na-
tuurbeheer te ondersteunen en te stimuleren. 

  
Werkgebied 
Ons werkgebied omvat de gehele gemeente Stap-
horst en het oostelijk deel van de gemeente Zwar-
tewaterland. Het zuidwestelijke deel van ons ge-
bied behoort tot de gemeente Zwolle. 
 
In het westen vormen het Zwarte Water en de IJs-
sel de natuurlijke grenzen van ons werkgebied, in 
het noorden zijn dit het Meppelerdiep, de Hooge-
veensche Vaart en de Reest. In het oosten volgt 
ons werkgebied de gemeentegrenzen van Stap-
horst en Zwartewaterland, de Steenwetering, 
rijksweg A28, de Vecht en de gemeentegrens van 
Zwolle.  
 
Samenwerking met Staatsbosbeheer 
In 2016 gingen we een unieke samenwerkings-
overeenkomst aan met Staatsbosbeheer over het 
beheer van de Olde Maten en Veerslootslanden. 
Wij voeren rentmeesters- en beheerwerkzaamhe-
den uit in dit ruim 900 ha grote natuurgebied. Een 
verantwoordelijke taak, die we met meer dan hon-
derd leden van onze vereniging uitvoeren. Zij 
pachten 600 hectare aan graslandpercelen en be-
heren het zodanig dat natuur en landbouw beide 
profijt hebben. 
 
Samenwerking collectief  
De ANV’s stonden in 2009 aan het begin van de or-
ganisatie van agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer. Daarvoor zijn later de krachten gebundeld in 
collectieven voor agrarisch natuurbeheer. 
 
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 begun-
stigde van subsidie en vormt de schakel tussen 
agrariër en de subsidieverstrekker. 
 
 

 

  

Zwarte Water 

IJssel 

Staphorst 

Reest 

Gemeentegrens  

Gemeente- 

Zwolle 

Gemeentegrens Zwartewater-

land 

A 28 

grens 

Meppeler Diep  

Hoogeveensche 

Vaart  



 
4 

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten               Jaarverslag 2020 

Bestuur en organisatie 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag over de gang van za-
ken in de vereniging en over het gevoerde beleid 
over het kalenderjaar 2020.  
 
Het was een bijzonder jaar, omdat ten gevolge van 
de maatregelen tegen corona vanaf half maart ac-
tiviteiten en bijeenkomsten grotendeels niet door 
konden gaan.   
 
Er waren in 2020 geen wijzigingen van de uitvoe-
ringsorganisatie. Het bestuur vergaderde acht 
maal. Tot en met maart was dat in Koetuur aan de 
Postweg. Op 28 februari hielden we onze jaarlijkse 
‘Heidag’ in bezoekerscentrum De Wieden te Sint 
Jansklooster. Vanaf april vergaderde het bestuur 
voornamelijk online in verband met de corona-
maatregelen.  
 
Elke maand was er ook een uitvoerdersoverleg 
waarin de uitvoering van bestuursbesluiten werd 
besproken en nieuw bestuursbeleid voorbereid. 
Tot en met maart was dat nog in het Waterschaps-
gebouw aan de Conradsweg, en daarna  is vrijwel 
uitsluitend nog online overleg gehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk kwartaal verstuurden we onze digitale nieuws-
brief aan leden en relaties.  
 
Harteljik dank voor uw bijdrage in het afgelopen 
jaar voor behoud en versterking van natuur en 
landschap, in welke vorm dan ook.  
 
Ook in 2021 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  
 
 
Samenstelling van het bestuur 
Joop Alssema   Voorzitter   
Henri Kuiper   Vicevoorzitter  
Wicher Hoeve  Secretaris   
Berend Jan Kronenberg Penningmeester   
Arend Visscher  Lid   
Jan Troost  Lid 
  

De Olde Maten vanaf de Wijkweg.Rouveen, maart 2021 
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Uitvoeringsorganisatie 
De volgende personen dragen zorg voor de uit-
voering 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 opdracht-
gevers. Hij stelt het jaarplan en de begroting op en is 
samen met het bestuur verantwoordelijk voor de re-
alisatie ervan. Samen met de andere medewerkers 
werkt hij aan beheerplannen, inventarisatie en mo-
nitoring, en in combinatie met Stimuland ook aan 
verbreding van de activiteiten.  
 
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 
 
 

  
Bezoeklocatie 
Op vrijdag is de veldcoördinator vaak aanwezig in 
het gebouw van Waterschap Drents Overijsselse 
Delta in Rouveen. Om te voorkomen dat u onver-
hoopt voor een dichte deur komt te staan is het 
wenselijk vooraf een afspraak te maken als u langs 
wilt komen. Dit voor zover corornamaatregelen dit 
toelaten.  
Gebouw Waterschap Drents Overijsselse Delta,  
Conradsweg 3, Rouveen  
 
 
 
 
 

Contactgegevens 
Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten  

Molenhoeksweg 1 

7954XT Rouveen 

info@anvhorstenmaten.nl 

www.anvhorstenmaten.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

mailto:j.tenhove@anvhorstenmaten.nl
mailto:e.wever@anvhorstenmaten.nl
mailto:kslager@solcon.nl
mailto:administratie@anvhorstenmaten.nl
mailto:info@anvhorstenmaten.nl
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Leden, ledenvergaderingen en kennisbijeenkomsten 
 
 
Op 31 december 2020 had de vereniging 173 le-
den. De vereniging had op 31 december 2019 
166 leden. In 2020 werden zeven nieuwe leden 
toegelaten, terwijl er geen opzeggingen waren.  
 
In verband met de maatregelen tegen verspreiding 
van het coronavirus ging de jaarvergadering die 
gepland stond voor maandag 20 april in de Olde 
Skoele te Rouveen niet door. Hiervoor werd 12 ok-
tober als nieuwe datum vastgesteld. 
 
Ook de jaarvergadering van 12 oktober hebben 
we moeten afblazen i.v.m. toen weer aange-
scherpte maatregelen tegen corona.  
 
In verband hiermee heeft het bestuur gekozen 
voor een aangepaste werkwijze. Op 6 oktober 
2020 ontvingen alle leden – voorzien van een be-
geleidende brief - de stukken die normaliter tij-
dens de jaarvergadering aan de orde zouden zijn 
gekomen. Het bestuur heeft daarbij de leden in de 
gelegenheid gesteld om binnen een week na ver-
zending van het bericht hierop te reageren.  
 
De leden konden hun reactie kenbaar maken mid-
dels een digitale link naar een digitaal reactiefor-
mulier. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan was ook 
een schriftelijke reactie per email of brief aan de 
secretaris mogelijk.    
 
Naar aanleiding van de ontvangen reacties kon 
worden vastgesteld dat de algemene vergadering  
het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en de 
begroting 2020 heeft goedgekeurd en heeft inge-
stemd met het gevoerde beleid en bestuur. Ook 
werd Jan Troost (aftredend en herkiesbaar) be-
noemd als bestuurslid en werden Klaas-Jan Vis-
scher en Wout van Dalfsen benoemt als leden van 
de kascontrolecommissie voor boekjaar 2021.  
 
Nota Jaarvergadering is 5 november 2020 door het 
bestuur vastgesteld en naar de leden verzonden.  
In verband met de maatregelen tegen het corona-
virus konden in 2020 geen kennisbijeenkomsten 
voor pachters worden gehouden.  
 

Ook de excursie naar de Olde Maten o.l.v. Jeroen 
Bredenbeek, die gepland stond voor 7 mei kon 
geen doorgang vinden. 
 
Voor onze leden-pachters van Staatsbosbeheer or-
ganiseerden we in september voor de laatste maal 
(tegen sterk gereduceerd tarief) de driedaagse ba-
siscursus Natuurbeheer & Ondernemerschap. 
Ongeveer twintig leden meldden zich aan om van 
deze laatste kans gebruik te maken.  
 

 
 
Met circa 25 deelnemers zijn we 18 september ge-
start met de cursus Natuurbeheer en Onderne-
merschap, verzorgd door Michiel Drok van Aeres 
Hogeschool Dronten. De deelnemers konden in D' 
Olde Skoele in Rouveen prima 1,5 meter afstand 
houden en na de middag op excursie.  
 
Helaas konden we door de aanscherping van de 
maatregelen tegen corona de derde en laatste cur-
susdag op 16 oktober jl. niet door laten gaan. De 
deelnemers krijgen bericht zodra een nieuwe da-
tum bekend is. We wachten op betere tijden. 
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Overzicht activiteiten 

De ANV heeft in 2020 door de coronamaatrege-
len beperkt activiteiten en acties kunnen onder-
nemen.  
 
We geven hieronder een overzicht van de be-
langrijkste en opvallendste activiteiten van het 
jaar 2020.  
 
 
Verpachting percelen Olde Maten en Veersloot-
landen 
De totaal door de ANV uitgegeven oppervlakte 

grond in de Olde Maten en Veerslootlanden is in 

2020 niet gewijzigd: 613 ha natuurgrond. De 

ANV heeft zich in 2020 ingezet voor ruim 100 

pachters in het gebied de Olde Maten en Veer-

slootlanden.  

Volgens het selectieprotocol voor vrijkomende 
pachtgrond, waarin de wachtlijst voor belangstel-
lenden voor pacht van percelen is geregeld, komen 
pachters die zich aangemeld hebben voor pacht-
gronden - maar nog geen perceel aangeboden ge-
kregen hebben - als eerste in aanmerking voor de 
mogelijkheid om gronden te pachten. Vervolgens 
komen diegenen aan bod die het langst op de 
wachtlijst staan. De vrijgekomen gronden zijn ver-
volgens aangeboden aan aspirant pachters. 
 
 
Nieuwe pachtcontracten 
Na stuiting van alle pachtcontracten in najaar 2019 
kregen de pachters begin 2020 een nieuwe pacht-
overeenkomst aangeboden met als ingangsdatum  
1 januari 2020. De pachtvorm betreft ‘geliberali-
seerde pacht voor zes jaar of korter’. De pacht-
overeenkomst van Staatsbosbeheer is – net als 
voorheen - een pachtovereenkomst van een jaar, 
die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt, tot een 
maximum van zes jaar is bereikt.  
 
De pachtprijzen zijn in de nieuwe overeenkomsten 
verlaagd ten opzichte van de tot en met 2019 be-
rekende pachtprijzen. De reden hiervoor is dat de 
ANV gehoor vond bij Staatsbosbeheer met haar 
bezwaar tegen de component vergoeding voor be-
talingsrechten die in de pachtprijzen waren verdis-
conteerd. De beheertypen per perceel zijn onge-
wijzigd gebleven, maar wel zijn de pachtvoorwaar-
den op een aantal punten gewijzigd.  
 
 
Uitgifte pachtpercelen 2020 

Uiterlijk 17 februari konden pachters hun voorkeur 
kenbaar maken als zij in aanmerking wilden ko-
men voor één van in totaal dertig uit te geven 
pachtpercelen in De Olde Maten en Veerslootslan-
den. Zij konden dat doen door middel van een  di-
gitaal formulier, waar meer dan vijftig pachters ge-
bruik van maakten.  
 
Hun reactie hield niet automatisch in dat ze ook 
daadwerkelijk een perceel aangeboden zouden 
krijgen. Dat hing af van hun positie op de wacht-
lijst, het aantal percelen dat werd aanmerkt als 
'gewenst' of 'acceptabel' en de belangstelling van 
leden met een hogere positie op de wachtlijst. 
 
Als we geen reactie vernamen hebben we aange-
nomen dat de pachter geen interesse had. De 
pachters behielden dan overigens wel hun positie 
op de wachtlijst. 
 
We boden de leden die daarvoor in aanmerking 
kwamen - volgens de rangorde van de wachtlijst - 
elk één perceel in pacht aan van de door hen als 
‘Gewenst’ respectievelijk als ‘Acceptabel’ aange-
merkte percelen. We deden dat voor zover perce-
len beschikbaar zijn (niet aangeboden aan leden 
met een hogere positie op de wachtlijst). De als 
‘Niet-acceptabel’ aangemerkte percelen werden 
niet aangeboden.    
 
Alle dertig percelen zijn op deze manier naar te-
vredenheid uitgegeven. De pacht betreft gelibera-
liseerde pacht voor zes jaar of korter. De criteria 
voor de wachtlijst staan overigens in het zoge-
naamde selectieprotocol dat u kunt inzien op 
www.anvhorstenmaten.nl/pachtzaken. 
 
 
Bezuiniging Beheer Olde Maten en Veersloot-
landen  
In het kader van onze samenwerking met Staats-
bosbeheer voeren wij sinds 2014 in opdracht van 
Staatsbosbeheer beheer- en rentmeesterswerk-
zaamheden uit. Staatsbosbeheer stelt op basis van 
ons werkplan hiervoor jaarlijks een budget be-
schikbaar. Dat budget is dit jaar tot onze spijt zo 
goed als gehalveerd, waarover wij de leden 18 april 
informeerden.  
 
Staatsbosbeheer moest in 2020 fors bezuinigen op 
al hun uitgaven voor uitbesteed werk in Noord-
west Overijssel. De aanleiding hiervoor was ener-



 
8 

Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten               Jaarverslag 2020 

zijds overschrijding van het budget voor uitbe-
steed werk vorig jaar en anderzijds terugval van de 
inkomsten uit SNL.  
 
Staatsbosbeheer heeft gemeend ook op de op-
dracht aan de ANV te moeten bezuinigen. Onze 
positie als samenwerkingspartner kon daarvoor 
tot onze spijt geen verschil maken. Ook niet dat 
wij als ANV ons budget nooit noemenswaardig 
hebben overschreden. En ook niet dat de inkom-
sten uit SNL juist in de Oldematen wel nagenoeg 
gelijk bleven. Het bestuur heeft haar bedenkingen 
en bezwaren hiertegen nadrukkelijk kenbaar ge-
maakt bij Staatsbosbeheer, maar dat heeft niet 
geleid tot verruiming.  
 
Het bestuur heeft hierop een bezuinigingsplan 
vastgesteld, waarbij de inzet van ingehuurde me-
dewerkers werd gehalveerd en ook de beheeruit-
gaven fors werden verminderd. Ook moest wor-
den afgezien van vergoeding van een deel van de 
pachtsom bij uitstel van maaidata, zoals die enkele 
jaren kon worden uitgekeerd. De ANV kon even-
min nog bijspringen bij het beheer van percelen 
met bovenmatig veel pitrus of ridderzuring. Daar 
stond dan wel tegenover dat de pacht met ingang 
van 2020 aanzienlijk is verlaagd.  
 

 
Het door de ANV beheerde gebied van het Staphorster-
veld: De Olde Maten en Veerslootslanden.  

 
Programma Natuurbeheer en Ondernemerschap 
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-
king te (blijven) komen voor het pachten van gron-
den met een natuurbestemming. Dat geldt niet al-
leen voor pachters van Staatsbosbeheer in het 
Staphorsterveld. Het is een landelijke voorwaarde, 

overigens niet alleen van Staatsbosbeheer, maar 
ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschap-
pen.  
 
Het volgen van het programma 'Natuurbeheer en 
Ondernemerschap' is één van de mogelijkheden 
om aan de eisen van kennis en vaardigheid te vol-
doen.  
 
In september organiseerden we in verband hier-
mee  voor de derde en laatste maal (tegen sterk 
gereduceerd tarief) de driedaagse basiscursus Na-
tuurbeheer & Ondernemerschap. Ongeveer twin-
tig leden meldden zich aan om van deze laatste 
kans gebruik te maken.  
 
Met circa 25 deelnemers zijn we 18 september ge-
start met de cursus Natuurbeheer en Onderne-
merschap, verzorgd door Michiel Drok van Aeres 
Hogeschool Dronten. De deelnemers konden in D' 
Olde Skoele in Rouveen prima 1,5 meter afstand 
houden en na de middag op excursie.  
 
Helaas konden we door de aanscherping van de 
maatregelen tegen corona de derde en laatste cur-
susdag op 16 oktober jl. niet door laten gaan. De 
deelnemers krijgen bericht zodra een nieuwe da-
tum bekend is. We wachten op betere tijden. 
 
 
Vernieuwing Vogelkijkhut De Olde Maten 
Vernieuwing van de vogelkijkhut stond op het 
wensenlijstje van SBB en ANV, die zich als samen-
werkingspartners niet alleen inzetten voor het be-
heer van het gebied , maar het ook voor bezoekers 
aantrekkelijker willen maken. Het bouwwerk is ei-
gendom van Staatsbosbeheer en werd graag ge-
bruikt door vogelaars en andere bezoekers van het 
gebied, maar was dringend aan vervanging toe. De 
financiële middelen ontbraken echter.  
 
De ANV ontving voor het aangepaste plan in de-
cember 2020 van Rabobank Meppel-Staphorst-
Steenwijkerland de toegezegde bijdrage van € 
10.000,-  De bank steunt projecten die gericht zijn 
op het versterken van de leefomgeving en de on-
derlinge samenwerking stimuleren. 
 
Het aanvankelijke plan om de hut op maaiveldni-
veau terug te bouwen met een nieuwe constructie, 
die ook voor minder validen toegankelijk zou zijn, 
werd losgelaten in verband met extra kosten en 
looptijd die gemoeid zouden zijn met het verkrij-
gen van een omgevingsvergunning. Op 3 septem-
ber hakten ANV en SBB hierover de knoop door.  
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De nieuwe hut zal identiek zijn aan de bestaande, 
die zomer 2020 om veiligheidsredenen moest wor-
den afgesloten. Op maaiveldniveau zal de nieuwe 
hut ook toegankelijk zijn voor mindervaliden. 
 
Naast de Rabobank wordt het project ondersteund 
door Aannemersbedrijf Muis B.V. te Wetering, dat 
tevens het bouwwerk zal plaatsen en leveranciers 
Foreco Houtproducten B.V. te Dalfsen en Bio-
Blocks B.V. te Rosmalen. Staatsbosbeheer zal een 
zitbank en informatiepaneel plaatsen.  De hut zal 
medio april 2021 gereed zijn 
 
Zo zal - een jaar later dan eerder aangekondigd - 
de Vogelkijkhut in 2021 toch geheel worden ver-
nieuwd.  
 

 
Terugzetten bossingels Olde Maten 
Eind oktober begonnen we met het terugzetten 

van bossingels in de Olde Maten.  Dat gebeurde in 

het kader van natuurherstel van boksloten en gras-

landpercelen. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, 

waarbij wij als ANV met het beschikbare budget 

de meest urgente overgroei hebben aangepakt. 

Langs de Rechterensweg en ook langs de Postweg 

hebben we veel bosschage verwijderd en percelen 

maaibaar gemaakt. 

Daarnaast zal HDS Dunnink in opdracht van 

Staatsbosbeheer in januari 2021 starten met afzet-

ten en afvoeren van opslag op een ander deel van 

de boksloten, langs de Zwartewaterskloosterweg.  

De werkploeg van de ANV heeft onder onze regie , 

vanuit de boksloten overgroeide graslandpercelen 

vrijgezaagd over een lengte van meer dan 15 kilo-

meter. Onze werkploeg werd bijgestaan met een 

minikraan van K. Hengsteboer Slootonderhoud & 

Grondwerken. De werkploeg zorgde ook voor di-

verse hand- en spandiensten om de percelen 

schoon op te leveren. Het uitrijden en versnippe-

ren van het gezaagde hout is uitgevoerd door HDS 

Dunnink, die ook de vrijgezaagde stroken heeft 

geklepeld en maaibaar opgeleverd 

In het gebied ligt ruim 600 hectare aan natuurlijke 

graslanden op smalle, langgerekte percelen tussen 

zogenaamde boksloten met een totale lengte van 

om en nabij de 225 km. Om de bijzondere natuur 

van zowel boksloten als graslandpercelen te kun-

nen behouden is dit onderhoud vereist. Voor de 

komende jaren hopen wij dat er budget zal komen 

om een vervolg te kunnen geven aan deze inhaal-

operatie. 

  
De oude vogelkijkhut aan de Zwartewaterskloosterweg, 
die in 2021 zal worden vernieuwd 
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Communicatie 
Er zijn in 2020 vier nieuwsbrieven per email ver-
zonden aan de leden en relaties. Ze verschenen in 

maart, juli, oktober en 
december. Alle 
nieuwsbrieven, ook 
voor voorgaande jaar-
gangen, zijn terug te 
vinden op onze web-
site.  
 
Daarnaast werden be-
richten per email ver-
zonden aan pachters dan 
wel leden en relaties, be-
richten (aan de pachters) 
over het beheer van per-
celen  en over vervroeging 
dan wel uitstel van maai-
data i.v.m. de af-/aanwe-
zigheid van broedvogels, 
en informatie over het pro-
gramma Natuurbeheer en 
Ondernemerschap. 

 
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbos-
beheer 
In het kader van de samenwerking tussen Staat-
bosbeheer (SBB) en de Agrarische Natuurvereni-
ging (ANV) Horst en Maten draagt ANV Horst en 
Maten zorg voor het beheer van ruim 600 hec-
tare 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 2020 het 
beheer van een deel van de (bok)sloten haar reke-
ning genomen (70 km van de 140 km, klepelen, 
maaikorven). 

 
In 2020 was er vier maal een uitvoerdersoverleg 
tussen uitvoerende medewerkers van beide orga-
nisaties (Tim Boerrigter-van Weert, die i.v.m. 
ziekte werd vervangen door Hans van de Beek, Je-
roen Bredenbeek, Egbert Wever en Jan ten Hove).   
 
De samenwerkingsovereenkomst heeft een loop-
tijd van zes jaar, die 31 december 2021 afloopt. In 
2021 wordt overleg gevoerd tussen met SBB over 
de wijze waarop hieraan vervolg kan worden gege-
ven.  
 
 

Toezicht  
Naast de verpachting en het beheer vervult de 
ANV ook een belangrijke rol bij het toezicht op 
een correcte naleving van de pachtvoorschrif-
ten. 
 
Toezichthouder Klaas Slager controleert of de per-
celen beheerd worden overeenkomstig de pacht-
bepalingen. In voorkomende gevallen spreekt hij 
pachters aan op afwijkingen en maakt hij afspra-
ken 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 overeen-
komstig 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 overtre-
dingen, en dat de op te leggen sanctie afhangt van 
e voorgeschiedenis.  
 
Ook in 2020 kon de toezichthouder in de meeste 
gevallen in onderling overleg met de pachter een 
afwijking worden opgelost. In vijf gevallen werden 
gemaakte afspraken helaas niet nagekomen of 
was sprake van een grote overtreding, en heeft het 
bestuur een sanctie moeten opleggen, in de vorm 
van een schriftelijke waarschuwing, overeenkom-
stig het controle- en sanctioneringsprotocol.  
 
Onze toezichthouder streeft altijd naar het maken 
van een redelijke afspraak met pachter over hoe 
en wanneer een geconstateerde afwijking van de 
pachtbepalingen 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 Veersloot-

landen is in 2020 uitgevoerd door SBB. Dit hebben 

we met SBB zo afgesproken om de betreffende  

pachters te ontlasten, voor wie deze gedeelten 

van hun gepachte percelen  lastig te beheren zijn. 

 

Openheid weidevogelgebied 

In het gedeelte van de Olde Maten - met als be-

heerdoelstelling weidevogelgebied - is de open-

heid van het gebied erg belangrijk voor de vesti-

ging van weidevogels. Hiervoor worden ieder jaar 

de randen tussen de percelen opgeschoond door 

het riet en overige plantengroei te verwijderen.. 
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Het resultaat is een open weide landschap waar in 

het komend voorjaar diverse weidevogels weer 

hun intrek kunnen nemen. 

 

Schonen sloten 

Alle sloten in de Veerslootlanden worden eens per 

twee jaar geschoond om een goede waterregule-

ring mogelijk te maken 

 

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.  
  
Door de ANV is in overleg met SBB de mogelijk-
heid geboden om percelen te maaien vóór de in 
het pachtcontract vermelde maaidatum. Er zijn 

115 percelen vervroegd vrijgegeven ( per 28 mei )  
waarvan er 65 daadwerkelijk op 03 juni ook ge-
maaid waren. Door eerder te maaien kan onge-
wenste vegetatie als ridderzuring en pitrus worden 
teruggedrongen. 
 
 
Ridderzuring 
Als vervolg op de actie van oktober 2016 ter be-

strijding van ridderzuring wordt  zoveel mogelijk 

ingezet op de mogelijkheid om deze percelen ver-

vroegd 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 an-
dere helft minimaal 3 maal. Het effect van inten-
siever maaien wordt hiermee in beeld gebracht. 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Waakzame Tureluur, er lopen jongen in het 
grasland erachter. Foto Martijn Bunskoek 
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Broedvogelmonitoring weide- en boerenlandvogels van 

de Veerslootlanden en Olde Maten

 

Ook het afgelopen jaar heeft Martijn Bunskoek de 

broedvogelbevolking van de Veerslootlanden-

Olde Maten en het Groene Kruispunt in kaart ge-

bracht en ons geadviseerd over het (maai)beheer 

gedurende en na het broedseizoen. 

 

Om de ontwikkelingen van de weidevogelpopula-

tie in het gebied goed te volgen laat de ANV jaar-

lijks een uitgebreide territoriumkartering uitvoe-

ren in de periode april-juni. Deze langjarige moni-

toring laat goed de ontwikkelingen zien in het ge-

bied.  Om de weidevogels in het Groene Kruispunt 

en het Weidevogelgebied Olde Maten-Veersloot-

landen in beeld te brengen is gewerkt volgens de 

gestandaardiseerde inventarisatiemethode van 

SOVON, het zogenaamde Broedvogel Monitoring 

Project (BMP). Het BMP schrijft voor rijke weide-

vogelgebieden vijf bezoekrondes voor rond zons-

opgang/in de ochtend in de periode april-juni. Er 

wordt niet specifiek naar nesten gezocht bij deze 

methode. Tijdens de laatste rondes (eind mei/be-

gin juni) is wel het broedsucces bepaald door het in 

kaart brengen van alarmerende paren (met jon-

gen) van Wulp, Grutto en Tureluur, de zoge-

naamde alarmtelling. De waarnemingen zijn in het 

veld direct digitaal vastgelegd middels de door 

SOVON ontwikkelde app Avimap. Naast de inven-

tarisatie van beide weidevogelgebieden is in de 

periode eind mei-half juni het gehele gebied (dus 

inclusief de besloten Olde Maten) ook twee maal s 

’avonds en s ’nachts op nachtactieve soorten van 

(vochtige) graslanden (zoals Kwartel en Kwartel-

koning) onderzocht. 

 

Territoriumkartering 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de 

territoriumkartering van Weidevogelgebied Veer-

slootlanden en het Groene Kruispunt weergege-

ven van de periode 2017 tot en met 2020.  
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Reproductie 

Van Grutto, Tureluur en Wulp is op 25 en 26 mei en 

opnieuw op 8 en 9 juni 2020 een inschatting ge-

maakt van de reproductie aan de hand van een tel-

ling van alarmerende paren in de Veerslootslanden 

– Olde Maten en het Groene Kruispunt. Door het 

aantal alarmerende paren af te zetten tegen het 

totaal aantal paren in het gebied wordt het zoge-

naamde Bruto Territoriaal Succes (BTS) bepaald. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten daarvan 

weergegeven. 

In het Groene Kruispunt zijn op 26 mei geen paar-

tjes met jongen van Tureluur vastgesteld, maar op 

7 juni is wel één succesvol paartje gezien (BTS van 

33,3%). 

De resultaten van de alarmtellingen laten eind mei 

voor de Grutto en Tureluur een BTS zien van onder 

de 60%. Dit is in principe niet voldoende voor in-

standhouding van de populatie (voor Grutto en Tu-

reluur moet het percentage minimaal 60%). Op-

vallend was het aantal Wulpen met jongen 

(>100%) in deze periode, dit kan alleen verklaard 

worden doordat er paren met jongen uit het regu-

liere agrarische gebied het reservaat zijn ingetrok-

ken of dat het aantal territoria in het reservaat te 

laag is ingeschat. Hoe het ook zij: de Wulpen de-

den het goed in 2020. Vergelijken we de BTS eind 

mei met die in twee andere Overijsselse weidevo-

gelgebieden (Tolhuislanden en het Lierder- en Mo-

lenbroek) dit jaar dan doen Grutto en Wulp het in 

de Veerslootslanden zo slecht nog niet. In de Tol-

huislanden lag de BTS van Grutto en Wulp name-

lijk op respectievelijk 41,4% en 17,8%, en in het 

Lierder- en Molenbroek op respectievelijk 51,7% 

en 10,7% (Bunskoek 2020). 

 

Begin juni was het BTS van Grutto en Wulp overi-

gens alweer een stuk lager. Vermoedelijk hebben 

veel kuikens de opgroeiperiode niet overleeft, 

maar ook kan het zijn dat er toch reeds een aantal 

jongen vliegvlug waren geworden en het gebied 

alweer verlaten hadden (er was eind april al een 

paartje Grutto’s met jongen aanwezig bij de plas-

dras aan de Matenweg, dat is zeer vroeg!). Ook 

zijn begin juni diverse vrijwel vliegvlugge Wulpen 

waargenomen in het onderzoeksgebied. 

 

Wat verder opviel was dat de reproductie van 

Grutto, Wulp en Tureluur ten westen van de Rech-

terensweg (Bid & Werk) zeer slecht was. Hier zijn 

niet of nauwelijks paren met jongen waargeno-

men. Mogelijk dat de droogte of predatie hier een 

belangrijke rol in speelt. Vrijwel alle paren met jon-

gen concentreren zich in het blok ten noorden van 

het Scholenland. 

 

Vergelijking tussen onderzoeksjaren 

Vergelijken we het BTS in 2017, 2018, 2019 en 

2020 met elkaar dan vallen de volgende zaken op: 

Het BTS is tijdens de eind mei-telling in de vier on-

derzoeksjaren (muv Grutto en Tureluur in 2020) 

voldoende hoog voor instandhouding van de po-

pulatie (BTS >60% voor Grutto en Tureluur en 

>40% voor Wulp). Het BTS van Tureluur piekt tij-

dens de tellingen begin juni, Grutto en Wulp eind 

mei; 

Begin juni ligt het BTS van Grutto en Wulp veelal 

op een veel lager niveau, (ruim) onder de beno-

digde percentages voor instandhouding van de po-

pulatie, wel is er een opgaande lijn zichtbaar (be-

gin juni 2020 zijn er meer paren met jongen dan 

begin juni 2018); 

2017 is voor Wulp een opvallend goed jaar ge-

weest. Het BTS begin juni lag toen nog boven de 

70%; 

2020 is (in vergelijking met eerdere jaren) een rela-

tief slecht jaar geweest voor Tureluur, met name in 

het Groene Kruispunt was het geen succesvol sei-

zoen. 
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Conclusies 

WEIDEVOGELGEBIED VEERSLOOTSLANDEN-

OLDE MATEN 

Uit het onderzoek komt naar voren dat in het on-

derzoeksgebied een gevarieerde weidevogelge-

meenschap aanwezig is en dat diverse soorten sta-

biel zijn of een toename vertonen. Veel van deze 

soorten zijn 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 aan de Matenweg) en 

in het gebied tussen de Oude Maatsloot en de 

Rechterensweg in Bid en Werk. Enkele weidevo-

gelsoorten die minder sterk gebonden zijn aan 

nattigheid (zoals Wulp, Kievit en Graspieper) tref-

fen we ook meer verspreid over het gebied aan. 

Veldleeuwerik was dit jaar voor het eerst sinds ja-

ren weer aanwezig met twee territoria. De meest 

opvallende toename was te zien bij Gele kwik-

staart in de Veerslootslanden (van 9 in 2019 naar 

23 in 2020). Territoria van het Paapje zijn dit jaar 

niet meer vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten van de alarmtellingen laten eind mei 

voor de Grutto en Tureluur een BTS zien van onder 

de 60%. Dit is in principe niet voldoende voor in-

standhouding van de populatie (voor Grutto en Tu-

reluur moet het percentage minimaal 60%). Op-

vallend was het aantal Wulpen met jongen 

(>100%) in deze periode, dit kan alleen verklaard 

worden doordat er paren met jongen uit het regu-

liere agrarische gebied het reservaat zijn ingetrok-

ken of dat het aantal territoria in het reservaat te 

laag is ingeschat. Hoe het ook zij: de Wulpen de-

den het goed in 2020. Vergelijken we de BTS eind 

mei met die in twee andere Overijsselse weidevo-

gelgebieden (Tolhuislanden en het Lierder- en Mo-

lenbroek) dit jaar dan doen Grutto en Wulp het in 

de Veerslootslanden een stuk beter dan daar. 

Begin juni was het BTS van Grutto en Wulp overi-

gens alweer een stuk lager. Vermoedelijk hebben 

veel kuikens de opgroeiperiode niet overleeft, 

maar ook kan het zijn dat er toch reeds een aantal 

jongen vliegvlug waren geworden en het gebied 

alweer verlaten hadden (er was eind april al een 

paartje Grutto’s met jongen aanwezig bij de plas 
dras aan de Matenweg, dat is zeer vroeg!). Ook 

zijn begin juni diverse vrijwel vliegvlugge Wulpen 

waargenomen in het onderzoeksgebied. 
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Wat verder opviel was dat de reproductie van 

Grutto, Wulp en Tureluur ten westen van de Rech-

terensweg (Bid & Werk) zeer slecht was. Hier zijn 

niet of nauwelijks paren met jongen waargeno-

men. Mogelijk dat de droogte of predatie hier een 

belangrijke rol in speelt. Vrijwel alle paren met jon-

gen concentreren zich in het blok ten noorden van 

het Scholenland. 

 

GROENE KRUISPUNT 

De dichtheid aan weidevogels was in het Groene 

Kruispunt wat lager dan in eerdere jaren, met 

name Kievit (7 territoria) en Tureluur (3) waren 

minder opvallend aanwezig. Daartegenover staat 

een lichte toename van Slobeend (7 territoria). Zo-

mertaling was nieuw als broedvogel (1 territo-

rium). Deze soorten concentreren zich in de natste 

delen van dit kleine gebied. Deze situatie is vooral 

aanwezig in de ‘driehoek’ tussen het Meppelerdiep 

en de Stouwerweg. Soorten als Grutto en Water-

snip ontbreken (nog) in het gebied. 

In het Groene Kruispunt zijn op 26 mei geen paar-

tjes met jongen van Tureluur vastgesteld, maar op  

 

7 juni is wel één succesvol paartje gezien (BTS van 

33,3%). 

 

Aanbevelingen 

De resultaten en conclusies van het onderzoek in 

combinatie met ervaringen tijdens overleggen met 

Staatsbosbeheer en de ANV bieden handvaten 

voor verdere verbetering van de inrichting, het be-

heer en onderzoek van het gebied. Deze aanbeve-

lingen zijn gericht op het versterken van de aanwe-

zige weidevogelpopulatie en andere bijzondere 

(beschermde) natuurwaarden: 

• Waterpeil en beheer plas-drasgebieden 

• Rust tijdens broedseizoen 

• Tegengaan predatie 

• Continuering maatregelen overige be-

schermde soorten 

• Grasland kort de winter in 

  

Gele Kwikstaar, hier een paartje. Foto Martijn Bunskoek 
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Werkploeg 
 
De werkploeg bestaande uit leden van de ANV heeft in 2020 in de Olde Maten weer diverse werkzaamhe-
den uitgevoerd.  Plas-dras-percelen werden uitgerasterd, om predatie door o.a. vossen tegen te gaan. 
Daarnaast was er de inzet van de ploeg bij het terugzetten van de bossingels langs de Rechterensweg en 
Postweg, en het verwijderen van opslag langs de slootranden in het weidevogelgebied. 
 

 

Eind oktober heeft de werkploeg voortvarend gewerkt 
aan  het terugzetten van de overgroei vanuit de bokslo-
ten op de percelen langs  de Rechterensweg.  

Voordat de veldwerkzaamheden uitgevoerd wor-

den, verzekert de ANV zich ervan dat de werk-

zaamheden volgens de regelgeving inzake land-

schap en natuur uitgevoerd worden.  

We zien terug op een fijne samenwerking met 

onze werkploegleden. Het is voor ons als ANV zeer 

waardevol dat zij flexibel ingezet kunnen worden 

voor uiteenlopende werkzaamheden. 

 
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 2020 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.  
 
Onmisbaar was ook weer het werk van de jagers 
van Wildbeheereenheid (WBE) D’ Oldematen 
voor de bestrijding van predatie, in het bijzonder 
door vossen.  
 
23 januari werd een bijeenkomst van de Weidevo-
gelkring gehouden, waarbij naast betrokken agra-
riërs, de Vereniging voor Weidevogelbescherming 
de Wildeheereenheid, Staatsbosbeheer, Provincie 
en  Gemeente Staphorst deelnamen. 
 
Ook niet onvermeld mag worden alle inspannin-
gen door agrariërs, waaronder het uitrasteren van 
percelen, het  
 

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


