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weidevogels en open akker). Factsheets betreffen: stand van zaken weidevogels (of akkervogels), knelpunten, voorgestelde 

beheer- en inrichtingsmaatregelen en kosten voor korte (2018/2019) en lange termijn (2020-2021). De uitvoering van 
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rechtstreeks gekoppeld aan het Actieplan, maar een apart document met voorgenomen uitvoering per deelgebied.
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Lokale successen, maar weidevogelstand  

blijft afnemen

Lokaal worden successen geboekt in weidevogel-

reservaten of in clusters met agrarisch natuurbeheer, 

maar ondanks de vele inspanningen neemt de 

weidevogelpopulatie in Overijssel en Nederland nog 

steeds af. Belangrijkste oorzaak van de afname is de 

verregaande intensivering van de landbouw. Daarnaast 

is de predatiedruk (vooral van de vos) de afgelopen 

jaren sterk toegenomen. 

Landelijke scenariostudie wijst uit dat behoud 

weidevogels forse inspanning vraagt

Samen met het ministerie van LNV hebben de 

provincies een scenariostudie uit laten voeren door 

Alterra. Daar kwam uit dat als wij zo doorgaan de 

huidige gruttopopulatie landelijk wegzakt van 32.000-

36.000 naar 1200 broedparen. Als we het huidige 

aantal broedparen willen behouden, moeten alle nu 

voor weidevogels beheerde gebieden qua inrichting 

en beheer worden geoptimaliseerd. Dit vraagt een 

forse inspanning en heeft grote impact op de huidige 

functies (vooral landbouw). Ingeschatte kosten 

landelijk: eenmalig 35-89 miljoen voor inrichting en 

jaarlijks 12-19 miljoen voor beheer. 

BACVP zet in op gefaseerde aanpak  

met inzet overhevelingsmiddelen GLB

In de BACVP hebben de provincies afgesproken 

gefaseerd in te zetten op dit scenario. Daarbij zal 

maximaal gebruik worden gemaakt van de extra 

gelden die het ministerie van LNV beschikbaar 

heeft gesteld voor agrarisch natuurbeheer 

(overhevelingsmiddelen GLB pijler 1 naar pijler 

2: 22 miljoen voor beheer en 9 miljoen voor 

inrichtingsmaatregelen voor periode 2019-2021). 

Actieplan zet in op behoud weidevogelstand  

in begrensde weidevogelgebieden  

Natuurbeheerplan

Doel van het actieplan is minimaal behoud 

van de huidige weidevogelstand in de in het 

Natuurbeheerplan begrensde weidevogelreservaten/

particulier natuurbeheer met weidevogeldoelstelling 

en de leefgebieden “open grasland weidevogels”. 

Het plan richt zich op uitvoering. De extra beheer- 

en inrichtingsmaatregelen worden ingezet in deze 

gebieden. Daarnaast wordt gestart met een pilot voor 

akkervogels in het leefgebied “open akker”. 

Het Actieplan is samen met gebiedspartijen 

opgesteld

Het Actieplan is opgesteld in nauwe samenwerking 

met vertegenwoordigers van de Collectieven agrarisch 

natuurbeheer, de natuurbeschermingsorganisaties, 

de Faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige 

weidevogelbescherming. Dit is nader uitgewerkt in een 

uitvoeringsplan, waarin per weidevogeldeelgebied een 

factsheet is gemaakt met de stand van zaken en de 

beoogde beheer en inrichtingsmaatregelen. 

Extra middelen bieden nieuwe kansen  

voor weidevogels

In Overijssel wordt circa 825 ha beheerd als weide-

vogelreservaat/particulier natuurbeheer en circa 3190 

ha met agrarisch weidevogelbeheer (1260 ha met 

rustperiode in broedseizoen en 1930 ha legselbeheer). 

De jaarlijkse kosten voor agrarisch weidevogelbeheer 

bedragen ca. 2 miljoen. 

Met de extra middelen van LNV (2.4 miljoen voor 

Overijssel voor de periode 2019-2021) kan dit de 

komende jaren (2019-2021) worden uitgebreid naar 

jaarlijks ca. 2.8 miljoen.

De provincies zijn verantwoordelijk 
voor het weidevogelbeleid

De provincies zijn verantwoordelijk voor het Natuurbeleid, waaronder het 

weidevogelbeleid. De afgelopen jaren is de aansturing en uitvoering van het 

weidevogelbeheer weer meer in het gebied komen te liggen. De provincie 

stuurt op een samenhangend en effectief beheer, in nauw overleg met de 

collectieven agrarisch natuurbeheer. Collectieven coördineren en geven 

lokaal invulling aan de uitvoering van het agrarisch weidevogelbeheer. 

Het beheer in weidevogelreservaten (natuur) wordt uitgevoerd door 

natuurbeschermingsorganisaties of met particulier natuurbeheer. 

Samenvatting
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De inschatting van de Collectieven is dat er bij een 

maximale inspanning voor 2019 voor ca. 5 ton aan 

extra beheer kan worden ingezet, omdat er op 

korte termijn te weinig nieuwe instappers zullen 

zijn. Deelnemers zullen vaak stap voor stap gaan 

meedoen en niet direct maximaal gaan inzetten. Met 

de verwachte uitbreidingen voor de komende jaren 

(2020 en 2021: ca. 6,2 ton in 2 stappen van circa 3,1 

ton) denken de Collectieven het budget (2019: 5 ton; 

2020 8 ton; 2021 1.1 miljoen = totaal 2.4 miljoen) wel 

volledig te kunnen benutten. 

Collectieven kunnen landelijk POP-subsidie  

aanvragen voor inrichtingsmaatregelen

De voorgestelde inrichtingsmaatregelen in het 

actieplan richten zich vooral op realiseren van plas-

dras-plekken, versterken openheid (kap bosjes) 

en het laten afnemen van de predatiedruk. De 

inrichtingskosten voor agrarisch natuurbeheer voor 

de korte termijn (2018-2019) worden geschat op 

circa 4.8 ton. De inrichtingssubsidie (POP) kunnen de 

Collectieven landelijk aanvragen (landelijk budget 9 

miljoen). Beoogde openstelling is augustus 2018, zodat 

uitvoering vanaf komend winterhalfjaar kan starten.

Er zijn geen inrichtingsmaatregelen beschikbaar 

voor weidevogelreservaten

Voor inrichtingsmaatregelen in weidevogelreservaten 

zijn geen extra middelen beschikbaar. Voor het 

versterken van de openheid kan vaak worden 

meegelift met de inrichtingsmaatregelen van agrarisch 

natuurbeheer. Voor andere maatregelen inrichting 

weidevogelreservaten (vernatting) (kosten ca. 1,4 ton), 

is anders dan voor de ontwikkelopgave, momenteel 

geen budget voorzien in de uitvoeringsreserve NNN. 

De mogelijkheden voor financiering worden nader 

verkend. 

Het project “hot spots” weidevogels in witte 

gebieden wordt nader uitgewerkt binnen het 

programma “Natuur voor elkaar” 

Vanuit het veld, maar ook op het weidevogel-

symposium (4-4-2018) kwam sterk naar voren dat 

vrijwillige weidevogelbeschermers ook buiten de 

aangewezen weidevogelgebieden ruimte willen 

om maatregelen voor weidevogels te kunnen 

nemen in lokale “hot spots” van weidevogels. 

Een laagdrempelig project voor de periode 2019-

2021 (vergelijkbaar met in 2016 afgesloten project 

Maatwerk voor de kievit) zou daar invulling aan 

kunnen geven; doel: verhogen overlevingskansen 

weidevogelkuikens bij lokale concentraties; 

effect: verhogen kuikenoverleving en versterken 

betrokkenheid en draagvlak bij vrijwilligers en boeren. 

Dit projectvoorstel past niet bij landelijke aanpak 

ANLb (en kan hier niet uit worden gefinancierd), maar 

kan nader uitwerking krijgen binnen het programma 

“Natuur voor elkaar”. 

 Inschatting collectieven is dat deelnamebereidheid beheer  
onvoldoende is voor volledige benutting budget beheer voor 2019,
 maar voor periode 2019-2021 wel haalbaar is. 
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De mogelijkheden voor effectievere schadebe-

strijding van predatoren wordt betrokken bij de 

vaststelling van het Faunabeheerplan 

Bij de mogelijkheden van schadebestrijding zijn vos 

en zwarte kraai bejaagbaar. Voor de vos is nu het 

aanvragen van een vergunning voor een lichtbak 

mogelijk voor weidevogelgebieden met hieromheen 

een straal van 5 km. Desondanks krijgt men de vos 

nog lang niet overal onder controle. Daarvoor zal 

de samenwerking tussen betrokken partijen verder 

moeten worden verbeterd. Extra maatregelen voor 

predatiebeheer (o.a. kunstburchten, plaatselijk 

uitrasteren kleine gebieden) kunnen mogelijk worden 

betrokken bij de aanvraag voor inrichtingssubsidie 

(POP). Voorgesteld wordt hier na uitsluitsel POP-

aanvraag, zo nodig op terug te komen. Voor 

bestrijding zwarte kraai willen collectieven graag 

gebruik maken van kraaienvangkooien. Collectieven 

willen bij lokale hoge predatie van steenmarter en das 

ook in kunnen grijpen. Hier zijn nu geen effectieve 

mogelijkheden voor. De collectieven hebben de 

Faunabeheereenheid gevraagd deze punten te 

betrekken bij het Faunabeheerplan, dat deze zomer ter 

goedkeuring aan GS wordt voorgelegd.

Voor behoud weidevogels lange termijn  

is meer nodig

Voor de korte termijn zullen de extra beheer- 

en inrichtingsmaatregelen een impuls geven 

aan het weidevogelbeleid. Als alle middelen 

effectief en efficiënt worden ingezet, kan 

wellicht de weidevogelstand in de aangewezen 

weidevogelgebieden in het Natuurbeheerplan 

(reservaten en open grasland weidevogels) voor 

een groot deel overeind blijven. Maar het zal 

onvoldoende zijn om compensatie te bieden voor de 

autonome afname in de rest van de provincie. Voor 

behoud van de weidevogelstand is een omslag in de 

landbouw nodig, die in brede zin zal bijdragen aan de 

biodiversiteit, waarbij natuur onderdeel wordt van de 

landbouwkundige bedrijfsvoering (natuurinclusieve 

landbouw). Belangrijke sturingsmogelijkheden daarbij 

zijn GLB pijler1: vergroening en het ontwikkelen 

van nieuwe verdienmodellen (b.v. hogere melkprijs 

bij weidevogelvriendelijk beheer). Toekomstige 

meekoppelkansen zijn o.a. de veenweidevisie, 

klimaatadaptatie en het Deltaplan biodiversiteit. 
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Ondanks alle goede inspanningen neemt de 

weidevogelpopulatie in Overijssel en Nederland 

nog steeds af. Lokaal worden successen geboekt 

in weidevogelreservaten en clusters met agrarisch 

natuurbeheer met veel zwaar beheer (een rustperiode 

in het broedseizoen en aanwezigheid van plas-dras-

percelen), maar dit zijn uitzonderingen. Belangrijkste 

oorzaak van de afname is de verregaande 

intensivering van de landbouw (ontwatering, vroeg, 

vaak en snel in het broedseizoen maaien, ontbreken 

van bloemrijke graslanden voor voedsel en dekking 

van kuikens), waardoor nauwelijks meer kuikens 

vliegvlug worden. In diverse weidevogelreservaten is 

verdroging, verruiging en ontwatering een probleem. 

Daarnaast is de predatiedruk de laatste jaren sterk 

toegenomen. Ook verstedelijking en verdichting van 

het landschap hebben een negatief effect op het 

leefgebied van weidevogels. 

1.1. Aanleiding van het actieplan
De politieke en maatschappelijke druk om maatregelen 

te nemen om de achteruitgang te stoppen is groot. Door 

de Tweede Kamer is via meerdere moties aangedrongen 

op een nationaal weidevogelplan. Provinciale staten 

hebben meerdere malen hun zorgen geuit over de 

afname van de weidevogelstand. Bovendien heeft 

Vogelbescherming Nederland in Brussel een klacht 

ingediend met het verzoek de Nederlandse overheid in 

gebreke te stellen vanwege onvoldoende uitvoering van 

de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het Rijk is verantwoordelijk 

voor de uitwerking van de Europese kaders en is 

eindverantwoordelijk naar Brussel. De provincies zijn 

samen met het Ministerie van LNV verantwoordelijk voor 

het behalen van de internationale doelen. De provincies 

maken het natuurbeleid en hebben de regie op de 

uitvoering. 

Al vele jaren worden er goede maatregelen ingezet om de populatie 

weidevogels te beschermen. Veel boeren zijn enthousiast en de afgelopen 

jaren hebben collectieven (van agrarische natuurverenigingen) zich 

georganiseerd om effectiever en efficiënter invulling te geven aan het 

weidevogelbeheeer. Met de decentralisatie van het natuurbeheer naar de 

provincie is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering weer sterk in het 

gebied komen te liggen. 

1Inleiding
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Landelijke scenariostudie

Om te komen tot een nationaal weidevogelplan is in 

opdracht van het ministerie van LNV, in afstemming 

met provincies, in 2017 door Alterra/Sovon een 

scenariostudie uitgevoerd naar de ontwikkeling van 

de weidevogelstand (Melman et al 2017). Voor deze 

studie is de grutto als gidssoort gekozen voor de 

weidevogelpopulatie. De maatregelen en het beheer 

voor de grutto zullen ook een belangrijke bijdrage 

leveren aan het behoud van andere weidevogelsoorten. 

Uit de studie blijkt dat in Nederland nog ca. 32.000-

36.000 broedparen grutto’s aanwezig zijn. 

Voorzetting huidige beleid: gruttostand stort 
in: van 36000 naar 1200 broedparen
De afgelopen jaren is een ontwikkeling in gang gezet 

om het agrarisch natuurbeheer te concentreren en 

effectiever in te zetten. Daarbij spelen de agrarische 

collectieven een belangrijke coördinerende rol. 

Buiten beheergebieden zal de stand de komende 

jaren sowieso blijven afnemen. Met de autonome 

ontwikkeling (nul-situatie) zal de negatieve trend zich 

voortzetten, omdat de huidige gebieden met potenties 

voor weidevogels maar voor een zeer beperkt deel 

optimaal zijn voor weidevogels. De verwachting is dat 

er uiteindelijk bij ongewijzigd beleid nog ca. 1200 paar 

zullen overblijven in die gebieden waar zowel inrichting 

als beheer op orde is. 

Handelingsopties om het tij te keren
Alterra/Sovon hebben een aantal scenario’s voor  

het keren van deze ontwikkeling landelijk nader 

uitgewerkt: 

Scenario 1: we houden 4600 broedparen over. 
€ 3-5 miljoen per jaar extra 
Het optimaliseren van het huidige provinciale weide-

vogelbeheer met een gebiedsspecifieke aanpak, maar 

zonder aanpassingen in de inrichting. Dit leidt tot een 

afname van ca. 36.000 naar ca. 4600 paar grutto’s in 

de kerngebieden. Deze inspanningen vallen binnen de 

afspraken van het natuurpact (rijk-provincie) en is in 

feite het huidige ANLb-beleid, waarbij de uitvoering 

verder verbeterd kan worden (beheer op de goede 

plek, verzwaring van beheer, verhogen waterstand in 

broedseizoen met stuwen en pompen). 

Scenario 2: behoud huidige populatie. 
Eénmalig 35-89 miljoen en jaarlijks  
12-19 miljoen
Optimalisatie inrichting en beheer in kerngebieden  

(nu beheerd voor weidevogels) Scenario 2 richt zich  

op het optimaliseren van beheer en inrichting in 

de ca 130 meest kansrijke weidevogelgebieden 

(kerngebieden) in Nederland. Wanneer alle nu voor 

weidevogels beheerde gebieden qua inrichting en 

beheer worden geoptimaliseerd, kan de huidige 

populatie van de grutto (ca. 32.000-36.000 

paar) behouden blijven. De gebieden die nu voor 

weidevogels worden beheerd zijn vaak verre van 

optimaal. In gebieden met agrarisch natuurbeheer 

zijn ontwatering, onvoldoende zwaar beheer en te 

geringe deelname de belangrijkste knelpunten. In 

gebieden met een hoge grondprijs (Twente) speelt 

de hoogte van de beheervergoeding een grotere rol 

(economische afweging). In diverse reservaten zijn 

verruiging, verschraling en ontwatering de belangrijkste 

knelpunten. Daarnaast is de predatiedruk (vooral 

van de vos) de afgelopen jaren sterk toegenomen, 

waardoor het broedsucces nog verder is afgenomen. 

Scenario 2 betreft omvangrijke verbetering van 

inrichting en beheer in kerngebieden. Maatregelen zijn:

inrichting: 

 - de optimalisatie van het waterpeil voor 

weidevogels (ca 10-30/45 cm beneden maaiveld, 

afhankelijk van de grondsoort) in het broedseizoen 

(1 maart-15 juni) op beheerde percelen (uitgestelde 

maaidatum)

 - toename plas-dras-locaties in het broedseizoen

 - versterken van de openheid en verminderen van 

verstoring 

Beheer: 
 - uitbreiding en kwaliteitsverbetering beheer: forse 

toename kruidenrijk grasland met rustperiode

 - predatiebeheerplan: gebiedsspecifiek, vooral de 

predatie door de vos moet worden teruggedrongen 

Dit scenario heeft grote invloed op andere 

beleidsvelden (klimaatdoelen, waterbeheer, 

landschap e.d). Daarnaast is de impact van de te 

nemen maatregelen op bestaande functies (vooral 

landbouw) in de omgeving van de weidevogelgebieden 

groot. Het vraagt een proces waarvoor provincies 

en Rijk gezamenlijk aan de lat staan. Waar de 

TBO’s en organisaties als LTO en Boerennatuur 

samen met de overheid werken aan het realiseren 

van de opgave. Vanuit het ruimtelijk beleid en de 

verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid ligt het 

voor de hand dat de provincies de regisseur zijn voor 

de beleidsontwikkeling. Het vraagt een zorgvuldig en 

intensief maatschappelijk proces met de omgeving. 

Met name het opzetten van de peilen zal niet overal 

gedragen wordt door de agrariërs. Daarnaast zal de 

bereidheid tot deelname door boeren flink toe moeten 

nemen. 

In de bestuurlijkse adviescomissie Vitaal Platteland van 

het IPO is begin 2018 gekozen om scenario 2 verder 

uit te werken. De provincies zetten nu in op scenario 

2 met een gefaseerde inzet. Dit wordt uitgewerkt 
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in provinciale actieplannen. Daarbij wordt maximaal 

gebruik gemaakt van de extra gelden voor agrarisch 

natuurbeheer, die door het ministerie van LNV zijn 

overgeheveld van GLB pijler 1 naar pijler 2: 22 miljoen 

voor beheer en 9 miljoen inrichting voor periode 

t/m 2021. Voor de langere termijn moet samen met 

andere partijen (rijk, zuivelsector, derden) worden 

gezocht naar aanvullende financiering. Daarbij 

moet ook duidelijk verbinding worden gelegd met 

andere beleidsthema’s, zoals de Veenweidevisie, 

Interbestuurlijk programma, biodiversiteitspact, 

verduurzaming landbouw en het klimaatbeleid. Elke 

provincie heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

De uitwerking van de visie op veenweidegebieden 

en de klimaatdoelen kunnen naar verwachting een 

grote bijdrage leveren aan de verbetering van de 

leefgebieden voor weidevogels. Dit actieplan betreft 

een uitwerking voor de korte termijn (2018-2021).

Het actieplan geeft tevens invulling aan de soort- 

bescherming van weide- en akkervogels, zoals dat is 

beschreven in de provinciale natuurvisie.

1.2. Doelstelling actieplan 
In het Natuurbeheerplan Overijssel zijn de 

weidevogelreservaten binnen het Nationaal 

Natuurnetwerk (NNN) en de leefgebieden voor  

weide- en akkervogels buiten het NNN (open 

grasland weidevogels en open akker) begrensd.  

In deze gebieden wordt weide- en akkervogelbeheer 

gestimuleerd en zijn subsidies mogelijk om dit te 

realiseren. 

Doel van het actieplan is minimaal behoud 

van de huidige weidevogelstand in de in het 

Natuurbeheerplan begrensde weidevogelreservaten/

particulier natuurbeheer met weidevogeldoelstelling 

en de leefgebieden “open grasland weidevogels”. 

Daarnaast wordt ingezet op een pilot voor 

akkervogels in het leefgebied “open akker”. 

Boerennatuur/Collectieven hebben van het ministerie 

van LNV subsidie gekregen om het beheer te 

verbeteren middels optimalisatieplannen. In Overijssel 

hebben we afgesproken, dat provincie en collectieven 

gezamenlijk optrekken bij de uitwerking van actieplan 

weide- en akkervogels en het optimalisatieplan voor 

de onderdelen weide- en akkervogels. 



10



11

2
Tabel 1 geeft een schatting van het aantal broedparen van weidevogels in Nederland en Overijssel. 

 

 
Soort

 
Broedparen landelijk *

 
Broedparen Overijssel **

Grutto 32.000 - 36.000 1.700 - 2.100

Tureluur 17.500 - 22.000 750 - 850

Kievit 108.000 - 163.000 14.000 - 15.000

Scholekster 39.000 - 77.000 1.350 - 1.500

Wulp 3.800 - 4.400 600 - 800

Watersnip 1.000 - 1.500 325 - 400

*  Schatting landelijke populatie grutto gebaseerd op scenariostudie (Melman et al 2017, Kentie et al 2016)  

Schatting populatieomvang van tureluur, kievit en scholekster op basis van de landelijke populatieschatting van 1998-2000 

(Atlas Nederlandse broedvogels 2002) en de aantalsontwikkeling t/m 2016 (Index broedvogels: bron Netwerk Ecologische 

Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl). 

**  Omvang provinciale schatting op basis tellingen deelgebieden, provinciaal weidevogelmeetnet en eerdere schattingen.

De ontwikkeling van de weidevogelstand in Overijssel is groten-

deels vergelijkbaar met de landelijke ontwikkeling. Het Overijssels 

weidevogelmeetnet (32 meetnethokken van ca. 50-75 ha) geeft aan  

dat sinds 1994 de populaties van grutto, scholekster en veldleeuwerik  

sterk zijn gedaald; de populaties van kievit en wulp zijn gehalveerd;  

de tureluur is licht afgenomen; de graspieper is licht toegenomen;  

en de gele kwikstaart is sterk toegenomen (fig. 3.1) (Ecogroen 2017a).  

Van soorten als watersnip, slobeend en zomertaling, die vrijwel alleen  

nog in weidevogelreservaten voorkomen, kunnen op basis van het 

meetnet geen uitspraken worden gedaan. 

Ontwikkeling 
 weidevogelstand Overijssel 
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Trend zangvogels

Weidevogelmeetnet Overijssel (Ecogroen, 2017a)

Trend steltlopers

Trend zangvogels

Weidevogelmeetnet Overijssel (Ecogroen, 2017a)

Trend steltlopers
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3
3.1.  Weidevogelreservaten en  

particulier natuurbeheer
Weidevogelreservaten betreffen al langer bestaande 

reservaten en meer recent ingerichte nieuwe natuur 

met als doel deze optimaal in te richten en te 

beheren voor weidevogels. Daarbij hoort niet alleen 

een rustperiode tot minimaal 15 juni, maar ook een 

optimaal waterpeil (10-35 cm beneden maaiveld) 

in het broedseizoen. Verspreid over de provincie 

liggen een aantal kleinere weidevogelreservaten: 

Giethoorn-Wanneperveen, Barsbekerbinnenpolder, 

Leeuwterveld, Staphorsterveld, Lieder- en Molenbroek/

Molenpolder-, Langenholte en Ottershagen: totaal 

826 ha in beheer (tabel 2). Succesvolle reservaten zijn 

het weidevogelreservaat Giethoorn-Wanneperveen en 

Lierder- en Molenbroek/Molenpolder: een combinatie 

van reservaat, particulier natuurbeheer en agrarisch 

natuurbeheer. Niet alle reservaten functioneren 

optimaal. Zo liggen de weidevogelpercelen 

in de Barsbekerbinnenpolder verweven met 

landbouwgronden, waarbij het waterpeil is afgestemd 

op de functie landbouw, waardoor de inrichting 

niet optimaal is voor weidevogels. Daarnaast 

is de predatiedruk (vooral vos) in verschillende 

weidevogelgebieden (Staphorsterveld, Tolhuislanden, 

Lierder- en Molenbroek) erg hoog (Predatie en 

predatoren van weidevogels in drie gebieden in  

West-Overijssel, Altenburg & Wymenga 2017).  

3.2 Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer voor weidevogels is 

mogelijk in de in het Natuurbeheerplan begrensde 

“open graslanden voor weidevogels” (voorheen 

beheergebieden weidevogels genoemd). Dit zijn 

gebieden, waar kritische soorten als grutto, tureluur 

en wulp nog in relatief hoge dichtheden voorkomen. 

Tot 2010 konden hier beheerovereenkomsten voor 

weidevogels worden afgesloten op individuele basis. 

In Overijssel werden deze beheergebieden op basis 

van inventarisaties regelmatig (circa één keer in 6 jaar) 

aangepast, zodat het beheer niet op de verkeerde 

plek terecht kwam, maar in sommige provincies 

werd hier veel ruimhartiger mee omgegaan. Landelijk 

werd geconstateerd dat dit leidde tot versnippering 

van beheer, waardoor het beheer onvoldoende 

effectief was. Landelijk zijn vanaf 2010 afspraken 

 Huidige inzet 
weidevogelbeheer 
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gemaakt om het beheer meer geconcentreerd in 

de betere weidevogelgebieden (kerngebieden) in te 

zetten. Beheercontracten voor weidevogelbeheer 

kunnen vanaf 2010 alleen nog worden afgesloten 

via Collectieven (samenwerkende agrarische 

natuurverenigingen). Zij moeten er voor zorgen dat 

het beheer meer geconcentreerd en in samenhang 

wordt ingezet, zodat dit leidt tot een effectiever en 

efficiënter weidevogelbeheer. Vanaf 2016 is het nieuwe 

stelsel ANLb (Agrarisch natuur en landschapsbeheer) 

ingevoerd en zijn de collectieven ook verantwoordelijk 

voor de uitbetaling van de beheervergoedingen aan 

de agrariërs. De provincie maakt afspraken met de 

Collectieven om het beheer zo doelmatig mogelijk 

in te zetten(richtlijnen in het Natuurbeheerplan). Dit 

houd in dat beheer wordt ingezet op de percelen 

met de meeste weidevogels en met een variatie in 

pakketten (mozaïek). Daarbij is de laatste paar jaar 

specifiek ingezet op plas-dras-pakketten, die een sterk 

aantrekkende werking hebben op weidevogels. Dit 

leidt in samenhang met kruidenrijk grasland en een 

rustperiode tot een effectiever beheer. In de gebieden 

met een concentratie aan weidevogelbeheer komen 

veel hogere dichtheden voor van grutto en tureluur 

als in gebieden zonder beheer (Weidevogels in de 

IJsseldelta: in 2017 - Ecogroen, Weidevogeltrends en 

haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen in Fryslân, 

tussenevaluatie 2017, Altenburg & Wymenga 2017).

Naast de afname van de kritische weidevogelsoorten 

(o.a. grutto, tureluur) loopt ook de stand van de 

kievit al jaren terug. De kievit broedt maar ten dele in 

dezelfde gebieden als de kritische soorten. Daarom 

zijn in Overijssel vanaf 2016 in het Natuurbeheerplan 

specifieke gebieden begrensd voor de kievit (“open 

grasland, niet kritische weidevogelsoorten”), waar op 

beperkte schaal (maximaal 10 % van het provinciale 

weidevogelbudget) maatregelen mogelijk zijn voor de 

kievit. Dit betreft het inzetten van gerichte maatregelen 

op (mais)akkers en aanliggende percelen om de 

overlevingskansen van legsels, maar vooral van kuikens 

van de kievit te vergroten. Deze maatregelen bevinden 

zich nog in een experimentele fase. 

Stand van zaken afgesloten weidevogelbeheer

Voor agrarisch natuurbeheer in Overijssel is jaarlijks 

4 miljoen beschikbaar, waarvan circa 2 miljoen voor 

weidevogels. Van 2012 tot 2016 heeft geen indexatie 

van de vergoedingen meer plaatsgevonden. Vanaf 

2016 hebben de collectieven beschikking over dit 

budget en worden de organisatiekosten voor de 

Collectieven hier ook uit gefinancierd. De kosten die 

hiermee gemoeid zijn, leiden vanaf 2016 tot een 

afname van ca. 1/3 van het beheerde oppervlak  

(in vergelijking met 2012). 

Jaarlijks vindt in Overijssel op circa 3190 ha agrarisch 

weidevogelbeheer plaats, waarvan ca 1260 ha met 

een rustperiode in het broedseizoen en ca 1930 ha 

legselbeheer (50 m2 rond legsel wordt niet gemaaid) 

(tabel2). Circa 2 % van de totale kosten wordt besteed 

aan legselbeheer. 
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3.3.  Vrijwillige weidevogel- 

bescherming
In Overijssel zijn 32 groepen vrijwillige weidvogel-

beschermers (circa 400 vrijwilligers) die bij boeren  

op het land nesten opzoeken en markeren, zodat 

agrariërs hier bij landbouwwerkzaamheden 

rekening mee kunnen houden. Landschap Overijssel 

coördineert de vrijwillige weidevogelbescherming. 

De bescherming zorgt voor meer succesvolle 

legsels, maar een brede constatering is dat van 

de uitgekomen legsels maar erg weinig kuikens 

vliegvlug worden. Hierdoor neemt de motivatie 

van de vrijwilligers af. Daarnaast vergrijst het 

vrijwilligersbestand en is het budget voor 

ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers 

beperkt. In 2016 is het project “Maatwerk voor  

de kievit” uitgevoerd door Landschap Overijssel.  

Dit project maakte het mogelijk om extra maatregelen 

te nemen voor de overleving van kievitskuikens. 

Vrijwilligers konden samen met betrokken boeren 

maatregelen voordragen aan Landschap Overijssel 

om de overleving te verbeteren. Dit droeg niet alleen 

bij aan de kuikenoverleving, maar versterkte ook de 

motivatie van de vrijwilligers. 

Weidevogeldrone

Landschap Overijssel, Brandhof Natuur en Platteland 

en Clear Flight Solutions hebben met steun van 

o.a. de provincie Overijssel een weidevogeldrone 

ontwikkeld. De drone kan door Collectieven worden 

gebruikt voor het opsporen en een effectievere 

bescherming van weidevogellegsels. De drone is 

breder inzetbaar, b.v. voor het in beeld brengen van 

de vegetatiestructuur, het opsporen van reekalveren 

of de aanwezigheid van grondpredatoren. Inmiddels 

heeft het Collectief Noordwest-Overijssel een drone 

aangeschaft (met POP-subsidie 2017). 

Opp. Begrensd Opp. Beheerover-

eenkomsten

rustperiode legselbeheer Totaal

Agrarisch  

natuurbeheer

open grasland  

kritische weidevogels

19.113 ha 1256 ha 1863 ha 3119 ha

Agrarisch  

natuurbeheer

open grasland niet 

kritische weidevogels

9.502 ha 3 ha 64 ha 67 ha

Natuurbeheer weidevogelreservaat 992 ha 826 ha      - 826 ha

Tabel 2. Oppervlakte weidevogelbeheer: agrarisch natuurbeheer (SNL en ANLB) en reservaat Stand van zaken januari 2018
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4 Wat is er nodig om behoud 
weidevogel- en akkervogelstand 
  te bereiken?

4.1. Uitgangspunten actieplan
•  Het weidevogelbeheer richt zich specifiek op  

de beste weidevogelgebieden, die in het  

Natuurbeheerplan zijn begrensd als: 

 -  Weidevogelreservaten/particulier natuurbeheer: 

992 ha

 - Agrarisch natuurbeheer: 

 - Open grasland kritische weidevogels  

(grutto, tureluur, wulp): ca. 19.000 ha

 - Open grasland niet kritische weidevogels 

(kievit): ca. 9500 ha

•  Daarnaast wordt gestart met een pilot voor akker-

vogels in het leefgebied open akker. Op basis van 

de pilot kan de doelstelling voor akkervogels de 

komende jaren nader worden uitgewerkt. 

•  De provincie heeft het plan opgesteld in nauw 

overleg met betrokken partijen (zoals collectieven, 

natuurbeheerorganisaties, FBE en vrijwillige 

weidevogelbescherming). 

•  De actieplannen weidevogels en de optimalisatie-

plannen van de collectieven worden op 

provinciaal niveau nauw op elkaar afgestemd. 

Daarbij wordt afgestemd met het beheer in de 

weidevogelreservaten/particulier natuurbeheer. 

•  In de begrensde weidevogelreservaten en 

open grasland weidevogelbeheergebieden 

worden in de periode 2018-2021 inrichtings- en 

beheermaatregelen genomen met als doel dat de 

weidevogelstand in deze gebieden vanaf 2021 gaat 

stabiliseren. Om de autonome afname van de stand 

in de provincie buiten deze gebieden op te vangen, 

zijn nog extra inspanningen nodig.

•  Buiten de kerngebieden worden in concentratie-

gebieden van kievit en scholekster (open 

grasland niet kritische weidevogels), vaak in/

rondom (mais)akkers, specifieke maatregelen 

ingezet om de overlevingskansen van kuikens 

te vergroten (maximaal 10% van het provinciale 

weidevogelbudget). 

•  De opgave is complex en vraagt zowel samenwerking 

van alle betrokken partijen bij het opstellen van het 

actieplan als bij de uitvoering. 

•  Het initiatief voor de uitvoering van de 

actieplannen ligt bij de collectieven en de 

natuurbeheerorganisaties, waarbij een goede 

samenwerking met alle betrokken partijen  

essentieel is. 

•  De provincie stuurt op kwaliteit, faciliteert, stimuleert 

en bewaakt het tempo van uitvoering. Op basis 

van monitoring van de resultaten vindt regelmatig 

overleg plaats met de uitvoerende partijen over de 

voortgang. Het realiseren van de beoogde doelen is 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

4.2.  Weidevogelreservaten en  

particulier natuurbeheer
Bij een optimale inrichting (o.a. hoog waterpeil) en 

beheer van weidevogelreservaten/particulier natuur-

beheer zal de weidevogelstand (o.a. grutto, tureluur) 

en de reproductie hier normaal gesproken veel hoger 

zijn dan in gebieden met agrarisch natuurbeheer. 

Hiervan zullen ook soorten die in agrarisch gebied 

nauwelijks meer voorkomen (o.a. slobeend,  

zomertaling, watersnip) van profiteren. 

Knelpunten

 - Peilbeheer niet optimaal voor weidevogels; 

weidevogelpercelen liggen in mozaïek met land-

bouwpercelen, met waterpeil dat is afgestemd op 

functie landbouw (o.a. Barsbekerbinnenpolder) 

 - Onvoldoende openheid (inliggend of aangrenzend 

bomen/singels/bosjes) 

 - Door beperkte omvang en/of openheid kwetsbaar 

voor predatie 

 - Bemesting (stalmest) onvoldoende, waardoor 

percelen te veel verschralen en/of verzuren en 

bodemleven afneemt.

 - Verruiging (o.a. pitrus): percelen moeten  

gemaaid of afgeweid de winter ingaan

 - Verzuring

 - Toenemende predatiedruk (zie 4.6),  

waardoor reproductie afneemt. 
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Maatregelen

Inrichting:
 - Optimaliseren waterpeil; afspraken maken over 

uitruil van percelen, waarna optimaal peilbeheer 

kan worden gerealiseerd

 - Bomen/singels/bosjes in overleg met andere  

partijen weghalen

Beheer: 
 - Bemesting met stalmest; 

 - Bekalking bij verzuring 

 - Extra maaien om verruiging te voorkomen

 - Aanpak predatie (zie 4.6)

4.3.  Agrarisch natuurbeheer  

weidevogels
Open grasland weidevogels kritische soorten  

(grutto, tureluur, wulp)

Knelpunten

 - Binnen het open grasland kritische weidevogels 

ligt op 6-7 % beheer met een rustperiode voor 

weidevogels. In het algemeen is het beheer 

geclusterd ingezet in kleinere gebieden, waardoor 

in de clusters 10-15 % onder beheer ligt. Dit is te 

weinig voor handhaving van de weidevogelstand. 

 - Het ontbreken van voldoende bloemrijke 

graslanden voor voldoende voedsel (insecten) en 

dekking tegen predatoren. 

 - Het pakket legselbeheer (bescherming legsels) 

is zelfstandig te licht voor behoud van de 

weidevogelstand. Dit pakket wordt alleen  

in combinatie met een pakket met een  

rustperiode ingezet. 

 - Toenemende predatiedruk (zie 4.6), waardoor 

reproductie afneemt en te weinig kuikens vliegvlug 

worden.

 - Onvoldoende openheid (inliggend of aangrenzend 

bomen/singels/bosjes), waardoor predatiedruk 

toeneemt. 

 - Te laag waterpeil in broedseizoen.  

Nieuw peilbesluit kost veel tijd (waterschap).

 - Verdichting en verdroging bodem, waardoor 

voedselaanbod (regenwormen) afneemt en 

onbereikbaar (te harde bodem) wordt. 

 - Financiering: de huidige middelen zijn ontoereikend 

om voldoende weidevogelbeheer af te sluiten. 

 - Deelnamebereidheid: lang niet alle agrariërs 

zijn bereid om mee te doen aan agrarisch 

natuurbeheer om diverse redenen (inpasbaarheid, 

bureaucratie/regelgeving, betaling jaar achteraf, 

onzekerheid voor langere termijn). In gebieden 

met een hoge grondprijs (Twente) speelt de 

hoogte van de beheervergoeding ook duidelijk 

een rol (economische afweging). Daarnaast 

vindt de deelname vaak stap voor stap plaats. 

Naarmate successen worden geboekt, neemt de 

deelnamebereidheid toe. 

Maatregelen 

Inrichting: 
 - Plas-drasplekken in het broedseizoen uitbreiden  

(1 ha/ 100 ha weidevogelgebied) in combinatie 

met percelen met een rustperiode. Deze hebben 

een sterk aantrekkende werking voor weidevogels. 

Daaronder valt ook greppel-plas-dras (>0.3 ha).

 - Natuurvriendelijke oevers in combinatie met  

plas-dras: plas-dras-deel moet kort gemaaid/

afgeweid de winter in (o.a. in samenwerking  

met waterschap).

 - Nastreven blokken met hoger waterpeil  

(10-30 cm - maaiveld) in broedseizoen  

(1 maart-1 juni). Lokaal verhogen peil kan alleen 

als iedereen mee wil werken en buren geen 

last ondervinden. Daarnaast moet waterschap 

medewerking willen verlenen. Vaak is nieuw 

peilbesluit van waterschap nodig.  

Dit kost vaak veel tijd.

Beheer: 
 - Extra beheer specifiek richten op de 

concentratiegebieden met weidevogels, zodat hier 

op minimaal 20-30% beheer komt te liggen met 

een rustperiode in het broedseizoen.

 - Minimaal 50 % van het beheer met rustperiode: 

richten op ontwikkeling kruidenrijk grasland 

(vergroten omvang bloemrijke graslanden)

 - Mozaïekbeheer in ruimte en tijd: variatie in 

rustperiode, beweiding, plas-dras. 
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 - Samenhang: samenhang beheer te versterken door 

gebruik te maken van randenbeheer (bij voorkeur 

langs sloten), waardoor percelen met beheer met 

elkaar worden verbonden en kuikens in dekking 

kunnen blijven.

 - Vergroten omvang bloemrijke graslanden  

(pakket kruidenrijk grasland). 

 - Meer ruimte voor voorbeweiding en  

trapsgewijs beweiden.

 - (Jaarlijkse) bemesting met stalmest: rekening 

houdend met grondsoort en intensiteit gebruik. 

Bij verzuring heeft bekalking positief effect op 

zuurgraad (en bodemleven).

 - Gronden die intensief landbouwkundig zijn 

gebruikt, de eerste jaren terughoudend bemesten: 

ontwikkeling inzetten naar bloemrijk grasland en 

meer open structuur. 

 - Concentratiegebieden weidevogels met elkaar en 

weidevogelreservaten verbinden.

 - Predatiedruk terugbrengen (zie 4.6)

 - Inzetten op meer continuïteit van het beheer: 

succesvol beheer verduurzamen door inzet 

langjarige contracten (nu voor ANB beperkt tot 

maximaal 6 jaar). Zicht bieden op continuïteit van 

beheer na 2021.

 - Kansen benutten voor verduurzaming van 

het beheer via particulier natuurbeheer/

weidevogelreservaat in succesvolle mozaïeken 

binnen de kerngebieden.

 - Bodemkwaliteit/-vruchtbaarheid verbeteren door: 

gebruik stalmest (mogelijkheden scheiden dikke 

en dunne fractie mest en niet meer injecteren 

mest – naar aangepaste wetgeving), voorkomen 

bodemverdichting. Een goede bodem met veel 

organische stof houdt meer vocht vast (beter 

bodemleven: meer wormen en insecten). 

 - Bermbeheer wegen en langs sloten verbeteren 

door: maaien en afvoeren (niet klepelen).  

Dit leidt tot meer insecten (voedselaanbod).

 - Meer variatie in beheer: getrapt maaien, 

meer variatie in begroeiing, bloemrijke/ruige 

landenranden langs percelen. 

Open grasland weidevogels niet-kritische  

soorten (kievit, scholekster)

Kieviten nestelen in kort grasland, maisland of op 

akkers. Door de snelle grasgroei in het voorjaar is  

een groot deel van de kieviten op maisakkers gaan 

broeden. Bij bewerkingen (bemesten, ploegen, inzaai-

en) sneuvelen veel legsels, maar door inspanningen 

van weidevogelbeschermers (markeren legsels) wor-

den ook veel legsels gespaard bij de werkzaamheden.  

Kievitskuikens hebben een voorkeur voor afgeweide/

beweide percelen om op te groeien. Hier is de vege-

tatie kort en kunnen ze bij onraad dekking zoeken in 

pollen.

Knelpunten

 - Bewerkingen op (mais) akkers vinden vooral plaats 

in de tweede helft van april. Dit is ook het tijdstip 

waarop veel kievitsnesten uitkomen. Hierdoor 

sneuvelen veel kievitskuikens.

 - Na het uitkomen van de nesten zijn er in de  

directe omgeving geen afgeweide/beweide 

percelen beschikbaar, waardoor de kuikens geen 

dekking (predatie) en voedsel kunnen vinden en 

veel kuikens sneuvelen.

Maatregelen

 - Specifiek voor kievitgebieden:opties: 

 - Mais of ander gewas inzaaien na 15 mei

 -  Stroken braak laten liggen (b.v. aan beide 

zijden sloot)

 - Greppel plas-dras, ook als verbindend 

element maisakker met legsels kievit en 

afgeweide percelen

 - Extensief beweiden

 - Stroken grasland in maisakker

 - Voedselakker van 1 oktober- 1 mei 

(relatief hoge kosten; tevens meerwaarde 

wintergasten/doortrekkers)

4.4.  Vrijwillige weidevogel- 

bescherming
De vrijwillige weidevogelbeschermers willen graag 

sterker betrokken worden bij de uitvoering van het 

weidevogelbeheer. Het huidige SNL-budget voor 

weidevogels wordt ingezet in de kerngebieden (ver-

houding 90% in kerngebieden (grutto), 10% overig 

(kievit)). Dit budget kan alleen worden ingezet in de 

in het Natuurbeheerplan begrensde gebieden “open 

grasland weidevogels”. Daar buiten is nu niets moge-

lijk. Vrijwilligers en particulieren/boeren geven aan dat 

zich daarbuiten ook regelmatig kansen voordoen om 

extra maatregelen voor weidevogels (lokale concen-

traties) te nemen. Deze vraag kwam ook vanuit het 

symposium nadrukkelijk aan de orde. 

Voorstel project Weidevogels-plus“Hot spots 

weidevogels in witte gebieden 2019-2021: doel: 

inzet maatregelen voor overleving weidevogelkuikens 

buiten begrensde ANLB-weidevogelgebieden. Voor de 

mogelijkheid tot deelname kan aangesloten worden 

bij de criteria voor open grasland niet-kritische 

soorten (kievit; zie bijlage 2). Het project zal zich 

niet alleen op de kievit richten, maar ook op andere 

weidevogelsoorten. Accent project richt zich, evenals 

in de begrensde gebieden open grasland niet kritische 

soorten (kievit), op versterken overlevingskansen 

weidevogelkuikens. Voorgesteld wordt deze opdracht 

nader uit te werken. Kosten project: organisatie en 

uitvoering ca. € 75.000. Dit projectvoorstel past 
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niet bij landelijke aanpak ANLb (en kan hier niet 

uit worden gefinancierd), maar kan verder worden 

uitgewerkt binnen het programma “Natuur voor 

elkaar”. 

4.5. Akkervogels 
De mogelijkheden voor open akker beheer zijn in 

Overijssel beperkt tot de begrensde open akker- 

gebieden tussen Vriezenveen en Hardenberg. Binnen 

het leefgebied open akker is beheer voor broedende 

akkervogels en overwinterende akkervogels gewenst. 

Het Natuurbeheerplan biedt ruimte voor een pilot 

in de meest kansrijke gebieden met sterk accent op 

broedende akkervogels. Op basis van monitoring en 

positieve resultaten zou in de toekomst uitbreiding 

kunnen plaatsvinden.

Richtlijnen Natuurbeheerplan:
1.  Akkerbouwgebied van gebied van tenminste  

100 ha. Op minimaal 5 % van het gebied worden 

maatregelen (akkerranden, wintervoedselveldjes, 

vogelakkers) ingezet, waarbij de verhouding 

zomer-wintermaatregelen ongeveer 80:20 

betreft. alleen akkerrandenbeheer: minimaal 

6 meter en maximaal 20 meter breed. Alleen 

percelen < 1 ha kunnen in zijn geheel meedoen 

met akkerbeheer.

2.  Maatregelen worden in samenhang gerealiseerd.

3.  Niet in percelen met lelieteelt of waar afgelopen 

3 jaar lelies zijn verbouwd.

4.  Relatie met EFA’s zoveel mogelijk benutten.

Voor incidenteel broedende bijzondere soorten  

(o.a. grauwe kiekendief, velduil) kan een aangepast 

“last minute”-pakket worden ingezet, afhankelijk 

van de situatie. Het beheertype weidevogelbeheer 

niet-kritische soorten is ook beschikbaar voor  

leefgebied open akker, als hier aan de richtlijnen van 

dit beheertype (zie criteria beheertype 2 Weidevogel-

beheer, niet-kritische weidevogels) wordt voldaan.

In 2016 is door Ecogroen een inventarisatie van 

akkervogels uitgevoerd in dit gebied. (Akker- en 

weidevogels in Noordoost-Overijssel. Daarbij kwamen 

enkele kernen naar voren met relatief hoge dichthe-

den van veldleeuwerik, gele kwikstaart en kievit. In 

één van deze gebieden wordt gestart met een pilot. 

Deze deelgebieden hebben veel overeenkomsten met 

de veenkoloniale gebieden in Drenthe en Groningen. 

De dichtheden aan karakteristieke broedende akker-

vogels liggen in Overijssel echter lager ten opzichte 

van de gebieden in Drenthe en Groningen. Het doel 

is dan ook om vergelijkbare dichtheden broedende 

akkervogels te realiseren. 

Intentie is om te starten met een akkervogelkernge-

bied van 250 hectare met een minimaal dekkingsper-

centage aan beheermaatregelen binnen het kernge-

bied van 7% en verhouding maatregelen broedvogels 

en overwinterende vogels van 80-20 %. Realisatie van 

deze dekking is afhankelijk van deelnamebereidheid 

en zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen. 

In de deelgebieden is nog geen ervaring opgedaan 

met beheermaatregelen in het kader van agrarisch 

natuurbeheer. Een belangrijk nevendoel is dan ook 

om de kennis, bewustwording en draagvlak voor 

akkervogelbeheer te vergroten in de deelgebieden. 
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4.6. Predatiebeheer
De predatiedruk is in veel weidevogelgebieden hoog. 

In 2016 heeft de provincie subsidie verleend aan het 

Collectief Noordwest-Overijssel voor een onderzoek 

naar predatie van weidevogellegsels. Specifiek ging 

het daarbij om de rol die de steenmarter hierbij 

speelt. Uit het onderzoek met camera’s bleek dat in 

de onderzochte gebieden (Lierder- en Molenbroek, 

Staphorsterveld en Tolhuislanden) de predatiedruk erg 

hoog is (> 50 %), waarbij de vos een dominante rol 

speelt (70 % van predatie), met een ondergeschikte 

rol voor zwarte kraai (10 %) en steenmarter (10 %). 

Uit onderzoek blijkt dat in gebieden met hoge preda-

tiedruk dit vooral ’s nachts plaatsvindt. Dit duidt op 

predatie door grondpredatoren. Vooral de vos speelt 

hierbij een hoofdrol. Daarnaast is ook de steenmarter 

de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Vliegende 

predatoren zijn alleen overdag actief. Het versterken 

van de openheid van het landschap (biotoopverbete-

ring) kan de predatiedruk door vliegende predatoren 

als zwarte kraai terugbrengen. 

Huidige situatie Overijssel
In Overijssel zijn in het kader van schadebestrijding 

de vos en zwarte kraai bejaagbaar. Voor de vos is het 

aanvragen van een vergunning voor het gebruik van 

een lichtbak (periode 1 december-15 juli) mogelijk 

binnen de weidevogelgebieden (weidevogelreserva-

ten en open grasland weidevogels) en met een straal 

daar om heen van 5 km. De begrenzing als weidevo-

gelgebied in het Natuurbeheerplan brengt hierin geen 

beperkingen mee.Van belang is dat de uitvoering 

van dit beleid in het nieuwe Faunabeheerplan wordt 

gecontinueerd. 

Bij het aanvragen van een vergunning is het nood-

zakelijk om deze te onderbouwen. Dit kan o.a. door 

gebruik te maken van het rapport “Weidevogels 

predatie en predatoren in Noordwest-Overijssel” 

(Altenburg & Wymenga, 2017). Zonder voldoende 

onderbouwing worden vergunningen vaak bij de 

Rechtbank aangevochten en is de kans groot dat de 

vergunning wordt ingetrokken. 

Welke maatregelen zijn nodig en (wettelijk) 

mogelijk om de predatiedruk te verlagen? Als in een 

weidevogelgebied de inrichting (openheid, waterpeil) 

en het beheer (rustperiode, dekking en voedsel) 

optimaal is, zal de invloed van vliegende predatoren 

naar verwachting beperkt kunnen blijven. Dit houdt 

echter de vos niet buiten de deur. De vos zal in alle 

gevallen kort moeten worden gehouden. Daarnaast 

spelen lokaal ook andere predatoren een rol. 

Knelpunten

 - Kort houden vos vraagt goede organisatie  

(en korte lijnen) met alle betrokken partijen, 

niet alleen in het weidevogelgebied, maar ook 

langs randen weidevogelgebieden. Hier is in veel 

gebieden nog een verbeterslag nodig.

 - Lokaal hoge predatie van steenmarter; lokaal 

problemen met verwilderde katten; de das komt 

ook vaker als predator in beeld. 

 - Ooievaarspalen staan vaak dicht op of in 

weidevogelgebied.

 - Gebrek aan openheid leidt tot hogere predatie 

vliegende predatoren.

 - In gebieden met verspreid voorkomende 

bomen en bosjes speelt predatie door zwarte 

kraai een grotere rol. Collectieven pleiten voor 

de inzetbaarheid van kraaienvangkooien (veel 

effectiever en veel minder verstoring dan afschot). 

Maatregelen

 - Meewerken overheden/derde partijen  

aan financiering maatregelen om vos beter  

te kunnen bestrijden: 

 - Kunstburchten

 - Restlichtkijker

 -  Geluidsdemper: mag nu niet, maar leidt tot 

minder verstoring

-  Organisatie: samenwerking van collectief/beheerder/

weidevogelbeschermers met WBE versterken (directe 

lijnen), zodat tijdig effectief kan worden ingegrepen. 

Binnen WBE bestrijding vos goed coördineren, zodat 

in volledig weidevogelgebied en in directe omgeving 

de vos wordt kort gehouden. 

-  Collectieven willen bij lokale hoge predatie 

van steenmarter, verwilderde kat en das ook in 

kunnen grijpen. Hiervoor zijn nu geen effectieve 

maatregelen. Hoge predatie moet wel worden 

vastgelegd voor onderbouwing vergunning. 

-  Openheid versterken: rooien vrijstaande bomen 

en bosjes in weidevogelgebied (zie 4.2 en 4.3 

inrichting)

-  Specifieke concentraties met weidevogels eventueel 

uitrasteren met stroomdraden tegen vossen: alleen 

uitvoerbaar op kleine schaal, en als een groep 

vrijwilligers bereid is het raster te plaatsen en in 

de gaten houdt of de stroomvoorziening goed 

werkt, en regelmatig het gras onder het raster 

maait. Deze maatregel is niet breed uitrolbaar in 

weidevogelgebieden.



22

Voor vliegende predatoren:
 - Openheid versterken: bosjes/bomen weghalen

 - Openheid versterken: rooien vrijstaande bomen 

en bosjes in weidevogelgebied (zie 4.2 en 4.3 

inrichting)

 - Voorkomen of verplaatsen ooievaarspalen in 

nabijheid weidevogelgebieden in overleg met 

gemeente.

 - Voor inzet kraaienvangkooien lijkt alleen ruimte 

bij permanent toezicht (andere soorten gelijk 

weer loslaten). Provincie Friesland heeft recent 

vergunning verleend, maar het is nog onzeker 

of deze overeind blijft. 

De mogelijkheden voor ontheffingen lopen via het 

Faunabeheerplan en de Omgevingsverordening. Deze 

zomer wordt door de Faunabeheereenheid (FBE) een 

nieuw Faunabeheerplan ter goedkeuring voorgelegd 

aan GS, waarin de mogelijkheden voor schadebestrij-

ding kunnen worden vastgelegd binnen de wettelijke 

kaders. De Collectieven hebben de FBE gevraagd 

daarbij de mogelijkheden voor schadebestrijding,  

ter voorkoming weidevogelpredatie, optimaal in te 

zetten. De FBE is verantwoordelijk voor aanvragen 

voor vergunningen op basis van het Faunabeheerplan. 

4.7.  Planologische bescherming  

en compensatie
In de Omgevingsvisie staat voor de weidevogel- 

gebieden aangegeven, dat hier de openheid, rust en 

het waterpeil moet worden gehandhaafd. 

De provincie heeft geen direct compensatiebeleid  

als weidevogelgebieden voor andere functies moeten 

wijken of als hier ingrepen plaatsvinden die nadelig 

zijn voor weidevogels. Toch worden vaak wel 

mitigerende maatregelen genomen als maatregelen 

ongunstig uitpakken voor weidevogels (op basis  

GS-besluit). Zo zijn bij de aanleg van de bypass 

Kampen door de provincie compenserende 

maatregelen (inzet extra beheerpakkettenbeheer 

voor weidevogels) genomen om de verwachte 

afname van weidevogels op te vangen. Tevens 

zijn compenserende maatregelen genomen voor 

weidevogels bij de plaatsing van windmolens in het 

gebied Tolhuislanden (door eigenaren windmolens) en 

bij de inrichting van Schellerwade (Waterschap DOD).

4.8. Handhaving
In veel gebieden zoeken vrijwillige weidevogelbescher-

mers de nesten op en markeren deze, zodat de nesten 

bij werkzaamheden kunnen worden gespaard. Er gaan 

echter ook nog veel legsels verloren bij werkzaam-

heden. De Natuurbeschermingswet geeft aan dat 

weidevogels niet mogen worden verstoord als dit van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 

van de soort. Ook is het verboden opzettelijk nesten 

van weidevogels te vernielen, te beschadigen of deze 

weg te nemen. De handhavers wet natuurbescherming 

controleren hierop en treden zonodig handhavend op.
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5 Bovenstaand zijn de maatregelen in algemene zin besproken. Voor alle 

weidevogelreservaten/particulier natuurbeheer en binnen het leefgebied 

“open grasland weidevogels” is per weidevogelcluster/deelgebied een 

nadere uitgewerking gemaakt in een factsheet. Een factsheet beschrijft: 

huidige situatie (weidevogelstand, trend, inrichting en beheer), knelpunten, 

voorgestelde inrichtings- en beheermaatregelen om de weidevogelstand 

te optimaliseren, en kosten en financiering. Alle factsheets gezamenlijk 

vormen het beoogde uitvoeringsplan met de uit te voeren maatregelen 

voor beheer en inrichting. Dit is samengevat in tabel 3 (uitvoeringsplan is 

apart document).

Tabel 3 Samenvattend overzicht kosten voorgenomen beheer en inrichting korte (2018-2019) en lange termijn (2020 - 2021)

 Huidige inzet 
 weidevogelbeheer

Collectief Uitbreiding beheer
2019 (ha)

Jaarlijkse kosten 
uitbreiding 
beheer vanaf 2019 

Eenmalige 
inrichtings-
kosten 
2018-2019 

Uitbreiding beheer 
2010-2021 (ha) 

Eenmalige
inrichtings-
kosten
2020 - 
2021

Jaarlijkse kosten
uitbreiding beheer
vanaf 2020 - 2021 

Inrichtings-
kosten
reservaat/
part. 
Natuur-
beheer

rustperiode plas-dras rustperiode plas-dras rustperiode plas-dras

NW-Overijssel (1 t/m 4) 257 12,4 300876 300876 246650 279 15,5 342384 44400 105000 126700

Midden Overijssel (5) 53 2,3 39696 39696 96000 56 2,5 47880 6500 168500 12500

Noordoost-Twente (6) 16 0 19200 19200 14700 15 0 18000 0 0 0

Kievitgebieden (7) 90 0 50000 50000 125000 1901 0 100000 60000 225000 0

Akkervogels (8) 9 0 15000 15000 0 15 0 23000 0 7000 0

482350 555 18 531264 110900 505500 139200

Totaal 425 14,7 424772 68350

493122 616400

* inrichtingsmaatregelen NB-organisaties komen niet in aanmerking voor ANLB-subsidie (inrichting)

Inzet is om met de maatregelen de weidevogelstand 

in de aangewezen gebieden (leefgebied “open 

grasland weidevogels” en weidevogelreservaat/

particulier natuurbeheer) minimaal te handhaven. 

Buiten de begrensde weidevogelgebieden zal de 

autonome afname naar verwachting doorgaan. Om 

deze afname ook op te vangen zijn verdergaande 

maatregelen noodzakelijk (zie hoofdstuk 10).

Beheermaatregelen

Met de voorgestelde uitbreiding van agrarisch 

natuurbeheer (volgens factsheets) wordt het extra 

budget voor beheer (2.35 miljoen; jaarlijks ca. 8 ton) 

voor 2019 nog niet volledig benut. De inschatting van 

de Collectieven is dat er bij een maximale inspanning 

voor 2019 voor ca. 4.9 ton aan extra beheer kan 

worden ingezet, omdat er op korte termijn te weinig 

nieuwe instappers zullen zijn. Deelnemers zullen vaak 

stap voor stap gaan meedoen en niet direct maximaal 

gaan inzetten. Daarbij moeten de Collectieven de 

invulling van nieuw beheer voor 2019 voor 31 juli 

2018 met een Gebiedsaanvraag indienen bij de 
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provincie. Hierbij moet de minimale en maximale 

omvang van het beheer worden aangegeven. Als 

Collectieven te hoog inzetten en de minimale omvang 

niet halen, kan dit leiden tot (forse) boetes. Voor het 

behoud van de weidevogelstand in de aangewezen 

gebieden in Overijssel is het extra budget hard nodig. 

Met de verwachte uitbreidingen voor de komende 

jaren (2020 en 2021: ca. 6.2 ton in 2 stappen van 

circa 3.1 ton) denken de Collectieven wel het budget 

(2019: 4.9 ton; 2020 8 ton; 2021 1.1 miljoen = totaal 

2.4 miljoen) volledig te kunnen benutten. 

 

Inrichtingsmaatregelen

De voorgestelde inrichtingsmaatregelen in het 

actieplan richten zich vooral op realiseren van 

plas-dras-plekken, versterken openheid (kap bosjes) 

en het laten afnemen van de predatiedruk. De 

inrichtingskosten voor agrarisch natuurbeheer voor 

de korte termijn (2018-2019) worden geschat op 

circa 4.8 ton. De inrichtingssubsidie (POP) kunnen 

de Collectieven landelijk aanvragen (landelijk budget 

9 miljoen). Beoogde openstelling is augustus 

2018, zodat uitvoering komend winterhalfjaar kan 

starten. Mocht het landelijk inrichtingsbudget dit 

jaar niet volledig worden benut, dan volgt naar 

verwachting volgend jaar een tweede tranche. Voor 

de lange termijn (2020-2021) zijn de verwachte 

inrichtingskosten 5.3 ton. 

Voor de extra inrichtingsmaatregelen in 

weidevogelreservaten/particulier natuurbeheer  

(ca. 1.4 ton) is nog geen dekking voorzien.
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6 De uitvoering van het plan vergt een forse inspanning, waarbij vooral de  

deelnamebereidheid zal moeten toenemen. De uitvoering vraagt een lokale  

gebiedsgerichte benadering samen met de lokaal betrokken partijen door:

 - Aansprekende resultaten laten zien, 

enthousiameren en communiceren. Voorbeeld-/

demonstratiebedrijven kunnen een instrument 

zijn om aanleg, beheer en inpassing van o.a. 

ontwikkeling van kruidenrijk grasland en inpassing 

van een hoger waterpeil voor weidevogels in het 

broedseizoen te bevorderen. 

 - Creëer lokaal draagvlak door huiskamer- 

bijeenkomsten met boeren, lokaal betrokkenen.

 - Samenwerking met alle partijen versterken:  

vertrouwen geven en van elkaar leren.

 - Predatiedruk verlagen.

 - Meer ruimte voor agrariërs die gezamenlijk een 

weidevogelgebied willen beheren (met particulier 

natuurbeheer (voorbeeld Lierder- en Molenbroek BV). 

 - Mogelijkheden verkennen om subsidies eerder te 

betalen: 50% in augustus en 50% in januari. 

Bureaucratie verminderen: 
 - Doelgericht en meer flexibilteit in uitvoering; 

niet werken

 - Werken met minder cijfers achter de komma. 

(RVO) 

 - Ruimte bieden voor lokale intiatieven.

 - Controle meer overlaten aan collectieven

 - Koploperbenadering: steek vooral energie in 

enthousiaste koplopers, die voor de blijvers 

onder de boeren een voorbeeld zijn. Als zo’n 

project succesvol verloopt, zal dit anderen 

stimuleren om ook mee te doen. 

 - Inspelen op nieuwe ontwikkelingen  

(o.a. veenweidevisie, hogere melkprijs  

b.v. Weideweelde). 

 - Werken aan nieuwe verdienmodellen 

(weidevogelboerderijen)

Onderwijs

 - Nu is vaak idee dat weidevogelbeheer geld 

kost. In gebieden/onderwijs laten zien dat 

weidevogelbeheer/weidevogelvriendelijk beheer 

boeren ook geld kan opleveren. 

 - Meer aandacht voor agrarisch natuurbeheer  

op agrarisch georiënteerde scholen:

 - Belang ecologie en weidevogels. 

 - Business-modellen ontwikkelen voor weide-

vogelbeheer. Laat bedrijfssituaties uitrekenen 

met weidevogel-/productiebeheer van dezelfde 

omvang met financiële voor- en nadelen. 

 Organisatie en 
communicatie
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7Monitoring

Monitoring van het effect van  
de maatregelen vindt plaats via:

 - Beheermonitoring collectieven

 - SCAN-Gis database: inzicht in het gerealiseerde 

beheer; 

 - Beheermonitoring collectieven: gevonden 

legsels, uitkomstresultaten en verliesoorzaken, 

waarnemingen van weidevogels en BTS 

(Bruto Territoriaal Succes) tellingen; jaarlijks in 

zoveel mogelijk deelgebieden. Monitoring en 

ervaringen gebruiken voor lerend beheren. 

 - De inzet van drones bij de tellingen en het 

vinden van de nesten. Hier is in 2017 voor het 

eerst mee gewerkt voor de bescherming van 

legsels, maar kan mogelijk ook een rol spelen bij 

monitoring en bij het aanpassen van het beheer.

 - Monitoring weidevogelreservaten 

(natuurbeheertype ‘vochtig weidevogelgrasland) 

NB-organisaties/particuliere beheerders:  

minimaal 1 x per 6 jaar?

Beleidsmonitoring:
 - Periodieke inventarisaties “open grasland  

weidevogels” en “open akker” (1 x per 6 jaar)

 - Het provinciaal weidevogelmeetnet (1 x per 2 jaar) 

geeft een beeld van de provinciale ontwikkeling 

van de weidevogelstand, maar meet niet het 

effect van maatregelen.

 - Bijdrage aan het landelijk weidevogelmeetnet 

weidevogels (jaarlijks) 
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8 Jaarlijks wordt in Overijssel circa 4 miljoen ingezet voor agrarisch 

natuurbeheer, waarvan circa 2 miljoen voor weidevogelbeheer. 

Extra middelen agrarisch natuurbeheer

Het ministerie van LNV heeft voor de periode 2019-

2021 landelijk 40 miljoen extra beschikbaar gesteld 

voor agrarisch natuurbeheer (overheveling pijler 1 

naar 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB). Hiervan is 22 miljoen voor beheer, 9 miljoen 

voor inrichtingsmaatregelen en 9 miljoen voor  

GLB-pilots beschikbaar. De GLB-pilots lopen via een 

apart spoor en zijn geen onderdeel van het Actieplan. 

Van de 22 miljoen voor beheer is voor Overijssel voor 

de periode 2019-2021 2,35 miljoen extra beschikbaar 

(ca. 7.8 ton per jaar). De onderverdeling per collectief 

(op basis voorkomen weidevogels) is: Noordwest-

Overijssel € 1.896.214, Midden-Overijssel € 388.999 

en NO-Twente € 67.388. 

Vergelijking begrote extra kosten en  

beschikbaar budget Agrarisch natuurbeheer 

In het uitvoeringsplan (tabel 3) is aangegeven dat de 

extra jaarlijkse kosten voor 2019 worden ingeschat op 

4.9 ton. Daarmee wordt het extra beschikbare budget 

voor 2019 (7.8 ton) niet volledig benut. De inschat-

ting van de collectieven is dat het beheer de komen-

de jaren verder kan worden uitgebreid, waarbij de 

jaarlijkse kosten in 2020 (8 ton) en 2021 (1.1 miljoen) 

verder zullen oplopen. Daarmee zou het volledige 

budget (2.35 miljoen) worden benut. 

Inrichtingskosten agrarisch natuurbeheer

Landelijk is 9 miljoen beschikbaar voor inrichtings-

maatregelen agrarisch natuurbeheer. Dit wordt 

uitgewerkt in een landelijke regeling(POP), waar 

Collectieven subsidie op kunnen aanvragen. Landelijk 

streven is om de mogelijkheid voor aanvragen voor 

inrichting in de zomer 2018 mogelijk te maken, zodat 

deze kunnen worden ingezet voor uitvoeringsmaat-

regelen in de winter van 2018-2019. Voor de korte 

termijn (2018-2019) is de inschatting om voor circa 

4.8 ton inrichtingsmaatregelen voor agrarisch natuur-

beheer aan te vragen (tabel 3). Mochten de landelijke 

POP-middelen niet worden uitgeput, dan volgt naar 

verwachting nog een 2e tranche in 2019. Voor de 

lange termijn (2020-2021) is nog circa 5.3 ton in 

beeld voor inrichtingsmaatregelen. 

Inrichtingskosten natuurbeheer: 
Inrichting natuurgebied NB-organisaties/particulier na-

tuurbeheer: hiervoor zijn geen extra middelen beschik-

baar gesteld. Dit betreft vooral het optimaliseren van 

het waterpeil in weidevogelreservaten. Voor het verwij-

deren van opgaande begroeiing (versterken openheid) 

kan wellicht voor een groot deel ook worden meegelift 

met de inrichting voor agrarisch natuurbeheer, omdat 

in deze gebieden vaak sprake is van weidevogelreser-

vaat en agrarisch natuurbeheer. Voor inrichting natuur, 

anders dan ontwikkelopgave, is momenteel geen 

budget voorzien in het prognosemodel NNN. Voor 

optimaliseren waterpeil in weidevogelreservaten (1e 

raming kosten ca. 1.4 ton) zal naar andere mogelijk-

heden moeten worden gezocht. Weidevogelbescher-

ming/witte gebieden: Voor het uit te werken project 

maatregelen Weidevogels-plus“hot spots” weidevo-

gels in witte gebieden 2018-2021 worden de kosten 

geschat op ca. € 75.000. Dit projectvoorstel kan niet 

onder ANLb komen te vallen. Dit projectvoorstel kan 

niet onder ANLb komen te vallen. Dit project wordt 

nader uitgewerkt bij de actie “Condities voor soorten 

op orde uit het Koersdocument “Natuur voor elkaar”. 

Tabel 4. Verdeling extra middelen ANLB per collectief

Financiering extra beheer (overheveling GLB) Beschikbaar  

Extra beheer ANLb 2019-2021 jaarlijks 

Noordwest-Overijssel 1.896.214 632.071

Midden-Overijssel 388.999 129.666

Noordoost-Twente 67.388 22.463

totaal 2.352.601 784.200

Inrichting ANLb (landelijk) POP-subsidie* 9.000.000  

*collectieven kunnen hier landelijk POP-aanvragen op indienen 

 Kosten en  
financiering
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9Risico-analyse

 - De afname van weidevogels is al meer dan  

25 jaar gaande, ondanks alle inspanningen om 

de stand op peil te houden. Zonder ingrijpende 

maatregelen zal ook nu de missie niet slagen. 

 - Het proces van uitvoering is complex, vooral 

als het om verhoging van het waterpeil gaat 

en het optimaliseren van zwaar beheer. Het 

zal veel energie vragen om hiervoor voldoende 

draagvlak te vinden. Veel zal afhangen van de 

deelnamebereidheid.

 - De afname van de de weidevogelstand zal pas tot 

staan komen, als alle maatregelen zijn uitgevoerd. 

Dit zal meerdere jaren in beslag nemen. De eerste 

jaren moet er dan ook rekening mee worden 

gehouden, dat de afname nog doorloopt.

 - Ontwikkelingen in de natuur zijn maar beperkt 

voorspelbaar. 
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10Doorkijk lange termijn 

Dit actieplan voorziet in acties in de komende jaren van 

2018 – 2021. Voor een lange termijn perspectief voor 

weidevogels is meer nodig. Het is daarbij belangrijk 

dat natuur en weidevogels onderdeel worden van de 

landbouwkundige bedrijfvoering (natuurinclusieve 

landbouw). Belangrijke middelen hierbij zijn: 

a.  De vergroening van het GLB pijler 1. 

Bijvoorbeeld door als voorwaarde voor subsidie 

opnemen dat 10 % van de graslanden een 

rustperiode heeft van 15 maart-15 juni ,waarop 

geen bemesting/alleen bemesting met stalmest 

mogelijk is. Doel is realisatie van kruidenrijke 

randen/percelen met voedsel (insecten) en dekking 

voor weidevogels. In brede zin zou dit kunnen 

bijdragen aan meer biodiversiteit. Of minimaal 

percentage (agrarisch) natuurbeheer voor alle 

boeren.

b.  Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen:. 

Bijvoorbeeld door aanvullende afspraken van de 

melkfabrieken/Friesland Campina maken afspraken 

maken met de agrariers, of lokaal betrekken 

van burgers zoals bij weidevogelmelk van ” 

Weideweelde” (lopend initiatief): 

Daarnaast zijn er momenteel veel ontwikkelingen 

die mogelijk ook in een weidevogelfonds gestopt 

voor uitvoering van weidevogelprojecten bij de 

deelnemers. 

Toekomstige meekoppelkansen 

 

Veenweidevisie
Een groot deel van de kerngebieden voor weidevogels 

ligt in het veenweidegebied. Belangrijk discussiepunt is 

hier hoe om te gaan met de bodemdaling (inklinking 

van het veen). Daarbij vinden o.a. pilots plaats om 

de bodemdaling te beperken door te werken met 

onderwaterdrainage. Hogere toekomst mogelijkheden 

bieden goede aanknopingspunten om een beter 

weidevogelbeheer in deze gebieden te versterken . 

 

Klimaatadaptatie
Door het veranderende klimaat neemt de kans 

op zwaardere buien en meer wateroverlast toe. 

Waterschappen geven uitwerking aan plannen om 

meer ruimte te maken voor het water (tijdelijke 

waterberging) en het water bovenstrooms langer 

vast te houden. Dit biedt mogelijk kansen voor 

weidevogelbeheer, b.v. in combinatie met plas-

dras-plekken; meekoppelkansen Kaderrichtlijn 

water/Deltaplan Agrarisch Waterbeheer/

Zoetwaterprogramma Oost-Nederland

Deltaplan. Het gaat dan om de aanpak van 

veenweideproblematiek, klimaatadaptatie en  

het nationale deltaplan biodiversiteit. 
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Factsheet 1.2. Cellemuiden- Groene Steeg 

Enkele factsheets als voorbeeld (Uitvoeringsplan van alle factsheets is apart document)

1 Gebied (opp.) 280 ha. 

2 Doelsoorten Grutto, Tureluur, Kievit en Wulp

3 Resultaten Prima. Beheer op orde ten noorden van de Groene Steeg

4 Beheer (in ha) 6.5 ha. 1 juniland 13 ha. kruidenrijk

5 Inrichting Open gebied. Geen verder inrichting nodig

Knelpunten

a Predatie Laag

b Omvang beheer Goed. Nieuw in te richten ten zuiden van de Groene Steeg

c

Voorgestelde acties

i Beheer Gewenst beheer 3 ha, 15 juniland 0,5 ha plas-dras en 3 ha. kruidenrijk

ii Inrichting Geen verdere inrichting nodig

iii Predatiebeheer Indien nodig WBE inschakelen. 

Door bosschage bij Hasselterdijk altijd dreiging van inlopende vossen

iv Betrokken partijen Boeren, vrijwilligers, ANV en WBE

v Werkwijze Gesprekken voeren met 1 of 2 agrariers voor meer beheer

vi Kosten Plas-dras 900 euro - juniland, 2.800 euro 15 juniland en 5.000 euro kruidenrijk grasland

vii wanneer In juni gesprekken voeren voor 2019

Uitvoeringsplan: voorbeeld factsheets 
weide- en akkervogels per deelgebied

Bijlage 1
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SUM van april doc/jaar

soort 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grutto 13 15 15 25 19 38

Kievit 8 14 12 11 8 4

Scholekster 1 2 2 1 1 2

Tureluur 9 10 16 16 14 19

Wulp 2 4 3 4 2 5

Eindtotaal 33 45 48 57 44 68

SUM van april doc/jaar

soort 2013 2014 2015 2016 2017

Grutto 23 30 31 35 26

Kievit 25 13 18 9 4

Scholekster 2 1 1 0 0

Tureluur 8 18 17 14 14

Wulp 0 1 1 1 2

Eindtotaal 58 63 68 59 46

Factsheet 1.6 Jutjesriet

1 Gebied (opp.) 190 ha

2 Doelsoorten Grutto, Wulp, Tureluur, Kievit

3 Resultaten Zie tabel.

4 Beheer (in ha) 20 ha kruidenrijk

3 ha plasdras, 

5 ha 15 juni, 

5 ha extensief weiden

5 Inrichting Open gebied. Geen bomen

Knelpunten

a Predatie Vooral de laatste jaren veel predatie door marterachtigen. Ook vos waargenomen

b Omvang beheer Te weinig beheer aan de zuidkant van het gebied

Voorgestelde acties

i Beheer 4 ha kruidenrijk kan gerealiseerd worden

ii Inrichting Plas dras in 2019 inrichten

iii Predatiebheer WBE is actief. Zijn al vossen geschoten

iv Betrokken partijen Boeren, vrijwilliger, ANV en WBE

v Werkwijze Gesprekken voeren met deelnemers voor meer beheer

vi Kosten 7250,- euro voor 4 ha kruidenrijk.

vii wanneer Gesprekken voeren voor 2019
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Natuurbeheerplan Overijssel: 
Richtlijnen inzet weidevogelbeheer 
en criteria open akker

De afspraken van de provincie met de collectieven zijn 

als richtlijnen verwoord in het Natuurbeheerplan. 

Bijlage 2

Richtlijnen weidevogelbeheer kritische soorten  
(o.a. grutto, tureluur)
-  Er wordt naar gestreefd om op minimaal 20% van 

de beheerde oppervlakte voor weidevogels een 

geschikte drooglegging(streefdoel) te realiseren. 

Daarnaast tenminste 0,5 ha per 100 ha ‘plas-

dras’ gedurende het broedseizoen (15 februari tot 

minimaal 15 april). Omdat minimaal 20 % geschikte 

drooglegging vaak op korte termijn niet haalbaar is 

(zowel bereidheid om deel te nemen, als technische 

uitvoerbaarheid), wordt in eerste instantie zwaarder 

ingezet op plas-dras (1-2 ha per 100 ha) met 

aangrenzend kuikenland. 

-  Minimaal 20 ha per 100 ha beheerd gebied bestaat 

uit kuikenland. Er is minimaal 1,4 ha kuikenland per 

grutto-broedpaar aanwezig, daarvan is minimaal 

0,7 ha kuikenland kruidenrijk grasland aanwezig 

en bereikbaar. Voor het beheerde gebied wordt 

met gebiedspartners gewerkt met planmatig 

predatiebeheer, waardoor de predatiedruk wordt 

beperkt (binnen de wettelijke kaders) en dit in 

belangrijke mate bijdraagt aan het optimaliseren van 

broed- en opgroeimogelijkheden van weidevogels. 

-  Beheerpercelen met een rustperiode liggen 

zoveel mogelijk buiten de invloedssfeer van 

verstoringsbronnen (o.a. singels/bosopslag,  

wegen en bebouwing). 

-  Het opbrengen van 10-20 ton vaste mest per ha 

(maximaal 100 kg stikstof per jaar uit vaste mest) 

op beheerpercelen met een rustperiode in het 

broedseizoen (beheerpercelen). 

-  Van het beschikbare budget voor weidevogels  

wordt minimaal 70 % ingezet op beheerpakketten 

met een rustperiode in het broedseizoen en/of  

plas-dras-pakketten. 

-  Voor incidenteel broedende bijzondere soorten  

(o.a. kwartelkoning, velduil) kan een aangepast  

“last minute”-pakket worden ingezet, afhankelijk 

van de situatie. 
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Streefdoelen: 
 - Minimaal 250 ha samenhangende oppervlakte 

waar beheerpakketten en maatregelen worden 

ingezet. Hierbinnen zijn geen voor weidevogel- 

kuikens onoverkomelijke barrières aanwezig.  

Er is een buffer van 200 meter met een zeer hoge 

mate van openheid om het kerngebied aanwezig. 

Beheerde percelen liggen max. 300 meter uiteen. 

 - Minimaal 1,4 ha kruidenrijk grasland als kuiken-

land per gruttobroedpaar en bereikbaar. Waarvan 

minimaal 100 ha aaneengesloten kruidenrijk 

grasland. Clusters kuikenland zijn bij voorkeur 

minimaal 10 ha groot en liggen bij voorkeur  

maximaal 150 meter uit elkaar. 

Richtlijnen weidevogelbeheer niet-kritische 
soorten (o.a. kievit)

 - Binnen de gebieden (Noordwest-Overijssel,  

Midden-Overijssel en Noordoost-Twente 

mag maximaal 10 % van het budget voor 

weidevogels worden besteed aan maatregelen 

voor beheertype 2 (niet-kritische soorten). 

Deze maatregelen kunnen zowel worden 

ingezet in gebieden die op de kaart van het 

Natuurbeheerplan staan aangegeven als open 

grasland voor kritische als open grasland voor 

niet-kritische soorten. 

 - De uitvoering van dit beheertype loopt via  

Last minute-beheer. Maatregelen kunnen alleen 

worden ingezet als jaarlijks minimaal 5 paar 

kieviten met kuikens aanwezig zijn op het perceel 

(of worden verwacht op basis van ervaringen in 

voorgaande jaren). 

 - Alleen maatregelen die (de intentie hebben om) 

in belangrijke mate bijdragen aan het verhogen 

van de kuikenoverleving van de kievit (en 

scholekster) worden gefinancierd. Een vorm van 

legselvergoeding kan dus alleen in combinatie 

met maatregel(en) voor kuikenoverleving. 

Criteria voor het leefgebied open akker 
De hierna volgende ecologische kwaliteitscriteria 

beschrijven de gewenste kwaliteit die de provincie 

nastreeft in dit leefgebied en zijn richtinggevend bij 

de uitwerking van de gebiedsaanvragen door de 

collectieven. 

Richtlijnen: 

a.  Akkerbouwgebied van gebied van tenminste  

100 ha. Op minimaal 5 % van het gebied worden 

maatregelen (akkerranden, wintervoedselveldjes, 

vogelakkers) ingezet, waarbij de verhouding 

zomer-wintermaatregelen ongeveer 80:20 

betreft. alleen akkerrandenbeheer: minimaal 

6 meter en maximaal 20 meter breed. Alleen 

percelen <1 ha kunnen in zijn geheel meedoen 

met akkerbeheer. 

b. Maatregelen worden in samenhang gerealiseerd. 

c.  Niet in percelen met lelieteelt of waar afgelopen 

3 jaar lelies zijn verbouwd.  

Relatie met EFA’s zoveel mogelijk benutten. 

Voor incidenteel broedende bijzondere soorten  

(o.a. grauwe kiekendief, velduil) kan een aangepast 

“last minute”-pakket worden ingezet, afhankelijk van 

de situatie. 

Het beheertype weidevogelbeheer niet-kritische 

soorten is ook beschikbaar voor leefgebied open 

akker, als hier aan de richtlijnen van dit beheertype 

(zie criteria beheertype 2 Weidevogelbeheer,  

niet-kritische weidevogels) wordt voldaan.
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Colofon
Heeft u vragen over het Actieplan Weidevogels  of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met de provincie Overijssel: 

Obe Brandsma 

E-mail: oh.brandsma@overijssel.nl

Telefoon: 038 499 85 37

Esther Dielissen 

E-mail: ie.dielissen@overijssel.nl 

Telefoon: 038 499 87 47

Fotografie 

Joachim van der Valk

Provincie Overijssel

Buiten-Beeld.nl

2018-444


