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1 Inleiding 

De beheerstrategie van Agrarisch Natuurcollectief Veluwe is de basis voor het af te sluiten beheer 

voor de regeling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het werkgebied van 

Collectief Veluwe omvat alle agrarische gebieden rondom de Veluwe, globaal begrensd door de 

IJssel, de Nederrijn, de provinciegrens met Utrecht en de randmeren. Collectief Veluwe sluit in dit 

gebied overeenkomsten af met agrariërs en particuliere beheerders om daarmee de doelen te 

realiseren uit het natuurbeheerplan van de provincie Gelderland.  

Collectief Veluwe voert de ANLb regeling uit in opdracht van provincie Gelderland en het Waterschap 

Vallei en Veluwe. De provincie heeft in 2015 een aantal doelen vastgesteld op het gebied van 

agrarisch natuurbeheer. De uitvoering van dit beleid wordt sinds 2016 verzorgd door drie 

collectieven die elk hun eigen werkgebied hebben. Naast Collectief Veluwe zijn dit de VALA 

(Achterhoek) en Collectief Rivierenland. Daarnaast voert ook het Kroondomein agrarisch 

natuurbeheer uit op eigen gronden.  

De uitvoering van het ANLb gaat in perioden van 6 jaar en sluit aan bij het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie, dat de basis is voor een deel van de financiering. De 

eerste GLB-periode waarin het ANLb viel (2016 t/m 2021) is inmiddels afgesloten. Het GLB voor de 

nieuwe periode zal op een groot aantal punten worden aangepast. Binnen de eerste pijler van het 

GLB veranderen de voorwaarden voor de basispremie en wordt een nieuwe ecoregeling ontwikkeld. 

Ook de tweede pijler waarbinnen het ANLb valt, zal aangepast worden. Het ANLb zal de komende 

jaren in omvang groeien. De voorbereiding en uitwerking van de veranderingen kosten veel tijd 

waardoor het niet mogelijk was om de nieuwe systematiek al in 2022 in te voeren. Het jaar 2022 is 

nu een overgangsjaar, waarin het beheer van 2021 grotendeels ongewijzigd wordt voortgezet. In 

2023 zal de nieuwe periode ingaan die dan vijf jaar omvat (2023 t/m 2027). Voor de invulling hiervan 

is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgesteld. Het is bij het opstellen van deze beheerstrategie 

(voorjaar 2022) nog niet exact duidelijk hoe de regeling eruit gaat zien.  

De uitvoering van het ANLb wordt - veel meer dan zes jaar geleden - mede bepaald door ander beleid 

dat samenhangt of overlap heeft met de gestelde doelen. De basisconditionaliteit en ecoregeling 

hebben een invloed op ANLb beheer die er vroeger niet was. Verder speelt het beleid rond Natura 

2000 gebieden, vooral als deze als stikstofgevoelig zijn aangemerkt wat bij de gehele Veluwe het 

geval is. Ook de bepalingen van het 7e Nitraat actieprogramma, de ambities voor een omslag naar 

meer natuurinclusieve landbouw en het beleid gericht op versterking van landschap, spelen een rol. 

Het speelveld is dus veel complexer geworden en er zijn nog onzekerheden.  

Tegelijk werkt Collectief Veluwe aan verbetering van het bestaande beheer. Sinds 2016 zijn er 

investeringen gedaan om het leefgebied te verbeteren; er is beheer beëindigd, veranderd of juist 

nieuw afgesloten om de kwaliteit te verbeteren. Samen met bovengenoemde beleidswijzigingen was 

dit reden om de beheerstrategie voor de komende periode grondig te herzien. Dit document is 

hiervan het resultaat. 

Anders dan in eerdere versies, die vooral technisch-inhoudelijk waren binnen een duidelijk speelveld, 

zijn in deze beheerstrategie ook de invloeden en onzekerheden vanuit andere programma’s zichtbaar 

gemaakt. Hierom is bij de strategie op hoofdlijnen ook een afwegingskader geplaatst. Verder is een 

financieel hoofdstuk toegevoegd om (met de nodige onzekerheden) zicht te geven op de samenhang 

tussen doelen en budget.  

  



5 
 

2 Ontwikkelingen sinds 2016 

Sinds 2016 is Collectief Veluwe sterk gegroeid, zowel in aantal deelnemers en omvang van het 

beheer, als organisatorisch. In budgettaire termen is het agrarische natuur- en landschapsbeheer van 

Collectief Veluwe van 2016 tot 2022 gegroeid van afgerond 1,7 miljoen naar ruim 5,3 miljoen euro. 

Deze trend is bij alle leefgebieden zichtbaar. Het uitvoeren van beheer in de categorie water (vooral 

bufferstroken langs watergangen en ecologisch slootschonen) kwam in de eerste drie jaren langzaam 

op gang. Daarna heeft het een duidelijk vlucht genomen. Figuur 2.1 geeft hiervan een beeld.  

 

Figuur 2.1 Ontwikkeling beheerbudget per leefgebied 

Figuur 2.2 zoomt in op het soort beheer dat wordt afgesloten, uitgedrukt in budgetten. Hier is de 

indeling naar leefgebied losgelaten; het soort beheer is ingedeeld in vijf groepen. Onder akkers vallen 

hier zowel de kruidenrijke akkers, de wintervoedselakkers als de akkerranden. Botanisch grasland 

maakt een groot deel van het beheer uit, waaronder veel botanische hooilanden op de flanken van 

de Veluwe, in de landgoederenzones en in de IJsseluiterwaarden. De kleinste groep bestaat uit 

pakketten die op water betrekking hebben (poelen, slootschonen en natuurvriendelijke oevers). 

 

Figuur 2.2 Beheer per groep 
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Ter illustratie: in 2022 betreft het beheer 1.424 ha botanisch waardevol grasland, 56 km knip- en 

scheerheg, 31 km hakhoutbeheer, veelal (elzen)singels, 124 poelen en bijna 2000 ha legselbeheer. 

Meer gegevens omtrent de omvang van het beheer zijn te vinden in Bijlage 2.  

In de begintijd richtte het collectief zich vrijwel uitsluitend op het afsluiten, administreren en 

begeleiden van agrarisch beheer. Sinds een aantal jaar zijn daar onderwerpen als kennisoverdracht 

en natuurinclusieve landbouw bijgekomen. In de periode 2019-2021 werkte Collectief Veluwe, in 

samenwerking met een aantal boeren en loonwerkers, aan een pilot voor het nieuwe GLB. Dit heeft 

veel kennis en een geïntensiveerde relatie met de boeren opgeleverd. Sinds 2019 loopt er een 

project om kennis over te dragen aan deelnemers. Ondanks de beperkingen door 

coronamaatregelen, heeft het collectief met dit project veel ervaring opgedaan met het overbrengen 

van kennis en heeft het zich bovendien bij veel boeren prominenter op de kaart kunnen zetten.  

Collectief Veluwe houdt doorlopend de eigen pakketvoorwaarden scherp tegen het licht en 

ontwikkelt zo uitgebalanceerd mogelijke zaadmengsels voor de akkerranden. Het collectief is al met 

al meer dan de uitvoerende instantie voor het afsluiten van contracten voor agrarisch natuurbeheer. 

In projecten worden veel taken opgepakt, op voorwaarde dat deze samenhang hebben met het 

ANLb.  

Dit agrarisch natuurbeheer blijft de kern van de activiteiten binnen het collectief. Via het agrarisch 

natuurbeheer werkt Collectief Veluwe aan de bescherming en versterking van soorten en hun 

leefgebieden, die door de provincie als doelsoort zijn aangemerkt: (internationaal) beschermde 

soorten en soorten die op korte termijn uit de provincie dreigen te verdwijnen. 

Het realiseren van deze doelstelling wordt gewaarborgd door te werken binnen de begrenzingen van 

de bekend veronderstelde leefgebieden. De grenzen daarvan blijken soms te wringen omdat niet 

goed te onderbouwen is waarom op het ene perceel wel en op het andere geen subsidie mogelijk is. 

Hierdoor is er geen perspectief voor mensen die buiten de begrenzing, in de ‘witte gebieden’, hun 

grond hebben, terwijl hier ecologisch vaak wel duidelijk toegevoegde waarde ligt. Collectief Veluwe 

streeft ernaar om de mensen in de witte gebieden ook perspectief te bieden, zeker nu het 

onderwerp natuurinclusieve landbouw zo hoog op de agenda staat. Vaak wordt biodiversiteit immers 

als één van de pijlers van natuurinclusieve landbouw gezien. Daarnaast kennen de provincie en het 

collectief enkele doelsoorten die zeer mobiel zijn en snel kunnen profiteren van relatief geïsoleerd 

agrarisch natuurbeheer.  
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3 Strategie op hoofdlijnen 

In deze beheerstrategie kiest het collectief voor een andere methode dan in voorgaande jaren. Deze 

methode focust op het beschermen van waardevolle gebieden, op het in stand houden van een 

aantal hoofddoelsoorten, op landschapsbeheer en waterbeheer. De beheerstrategie is een leidraad 

om het gewenste beheer, vertaald in beheerpakketten, zodanig in te zetten dat er sprake is van 

doelmatig beheer en versterking van biodiversiteit.  

Daarnaast staan we aan de vooravond van de transitie naar natuurinclusieve landbouw – voor zover 

die niet al begonnen is. In het vormgeven van de nieuwe GLB wordt naar de collectieven gekeken als 

‘brug’ tussen overheid en beleid enerzijds en de boer en praktijk anderzijds. Dit gaat niet alleen over 

een uitbreiding van het beheer met pakketten voor klimaat en bodem- en waterbeheer, maar ook 

over het stikstofvraagstuk en de rol die het collectief kan spelen in gebiedsprocessen.  

Bovendien zet Collectief Veluwe met deze strategie expliciet in op de kennis die de deelnemer heeft 

over het beheer, zeker wanneer dit specifiek is voor één of enkele diersoorten. Wanneer een 

deelnemer zich in wil zetten voor de bescherming van kieviten is het collectief van mening dat kennis 

van hun ecologie onontbeerlijk is. Ook onder veldcoördinatoren is kennisdeling van belang: ondanks 

het feit dat er al veel kennis aanwezig is en ieder een expertise heeft, hecht het collectief er grote 

waarde aan deze kennis verder met elkaar te delen en lastige casussen met elkaar te bespreken.  

In het werkgebied van Collectief Veluwe bevinden zich ca. 2800 landbouwbedrijven (gegevens CBS 

2021). Het collectief heeft bijna 800 deelnemers in het ANLb, waarvan ongeveer driekwart (600) 

boeren. Een kwart van de deelnemers is particulier, landgoedeigenaar of heeft een bedrijf buiten de 

landbouw. Ruim 20% van de agrariërs in het werkgebied heeft een ANLb overeenkomst.  

Helaas is het agrarisch natuurbeheer de laatste jaren een aantal keer negatief in het nieuws 

gekomen. Collectief Veluwe neemt zich die kritiek ter harte maar is ook kritisch over de gebruikte 

onderzoeksmethoden. Een belangrijke reden voor de afname van boerenlandsoorten is het kleiner 

en meer versnipperd worden van het agrarisch gebied omdat delen een andere bestemming krijgen. 

Collectief Veluwe ziet positieve effecten van het agrarisch natuurbeheer en wil dit zichtbaar maken 

door goed te monitoren en te evalueren. Stichting Landschapsbeheer Gelderland evalueert jaarlijks 

het weidevogel- en patrijzenbeheer voor het collectief. Daarnaast wil het collectief in samenwerking 

met Bureau Viridis in tweejarige cycli het eigen beheer monitoren.  

Tot en met 2022 werkt Collectief Veluwe met de door de provincie begrensde leefgebieden “Open 

grasland”, “Natte dooradering” en “Droge dooradering”. Binnen deze gebieden kunnen pakketten 

afgesloten worden die de bij deze leefgebieden horende doelsoorten ten goede komen. Daarnaast is 

in samenspraak met de waterschappen “Categorie water” als vierde gebied toegevoegd. In de 

hierbinnen begrensde gebieden is het mogelijk pakketten af te sluiten die de waterkwaliteit 

verbeteren. Deze aanpak heeft als nadeel dat er weinig ruimte voor flexibiliteit en maatwerk is, met 

name buiten de begrensde gebieden. Bovendien zijn de grenzen hard en is soms onduidelijk hoe 

keuzes over de grenzen tot stand zijn gekomen. De Gelderse collectieven en de provincie Gelderland 

hebben de mogelijkheden besproken om bij de samenvoeging van de droge en natte dooradering tot 

één leefgebied ‘dooradering’, deze begrenzing los laten. Randvoorwaarde is dan dat de collectieven 

in de beheerstrategie duidelijk maken hoe binnen de verruimde begrenzing de beheerkeuzes 

gemaakt worden. Collectief Veluwe maakt graag gebruik van deze verruiming om op basis van 

ecologische kansen meer ruimte te hebben voor keuzes op welke plek, welk soort of type beheer 

mogelijk is. In deze beheerstrategie maakt Collectief Veluwe duidelijk hoe met de beheerkeuze 

binnen deze begrenzingen zal worden omgaan. 
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3.1 Typen beheer 

Collectief Veluwe herkent in haar beheerstrategie vanaf 2023 vier typen beheer: 

• Gebiedsgericht beheer. Dit beheer is gericht op meerdere doelsoorten en wordt uitgevoerd 

in geografisch grotere aaneengesloten gebieden. Collectief Veluwe kent twee vormen van 

gebiedsgericht beheer: ten eerste de weidevogelgebieden en ten tweede de 

glanshaverhooilanden/stroomdalgraslanden langs de rivieren.  

• Soortgericht beheer. Hier is het beheer gericht op één hoofddoelsoort of op een groep van 

vergelijkbare soorten, zoals het geval is bij de struweelbroeders. Voor deze 

hoofddoelsoort(en) wordt het beheer geoptimaliseerd. Maar in feite profiteert de hele 

biodiversiteit in de omgeving hiervan mee. Collectief Veluwe heeft een set van 

“hoofddoelsoorten” geselecteerd. De gebieden waar we soortgericht beheer willen 

uitvoeren variëren en zijn afhankelijk van de mate waarin de hoofddoelsoort(en) voorkomen.  

• Landschapsbeheer. Dit zijn gebieden die buiten het gebieds- of soortgericht beheer kunnen 

vallen, maar waar veel mogelijkheden voor de instandhouding en ontwikkeling van het 

landschap zijn. Verschillende mobiele doelsoorten maken van deze landschappen gebruik en 

kunnen ze snel koloniseren. 

• Water en klimaatbeheer. Dit beheer focust zich met name op waterdoelen zoals 

waterkwaliteit en het vasthouden of bergen van water vanuit de klimaatdoelstellingen. Ook 

het verbeteren van de bodem (en daarmee het watervasthoudend vermogen) valt hier 

onder. Dit beheer wordt mede in opdracht van het waterschap afgesloten.  

De focus ligt dus op 4 gebieden 10 soorten of soortgroepen.  
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3.2 Afwegingskader bij het afsluiten van beheer 

Er zijn bij het opstellen van deze beheerstrategie nogal wat onzekerheden over de concrete invulling 

van het nieuwe GLB/NSP, het 7e nitraat actieprogramma, de tarieven en budgetten voor ANLb, etc. 

Dit maakt het lastig om bij de voorintekening met de deelnemers (die normaal gesproken in mei/juni 

plaatsvindt) al goede inschattingen te maken van het af te sluiten beheer en het benodigde budget. 

Bovendien kunnen boeren tot in december keuzes maken over het benutten van de ecoregeling. Dat 

kan tot op dat moment nog (flinke) verschuivingen geven in het ANLb, want pas aan het eind van het 

jaar worden de contracten definitief getekend. Er is een kans dat er budget overblijft t.o.v. het 

aangevraagde bedrag in de gebiedsaanvraag, maar er kan ook budget tekort zijn.  

Wanneer in toekomstige jaren het toegekende budget beperkend blijkt te zijn, streeft Collectief 

Veluwe naar een zo objectief mogelijke beslissing over welk beheer wel en niet doorgaat. Hoewel de 

verschillende veldcoördinatoren in zulke gevallen zelf ideeën hierover zullen hebben, zal de beslissing 

niet op de schouders van één persoon komen te liggen. Wel kan een veldcoördinator een advies 

opstellen over het wel of niet doorzetten van het geplande beheer bij deelnemers. In het geval van 

limiterend budget, zal dan ook door meerdere veldcoördinatoren, eventueel aangevuld met de regio-

coördinator of de bestuurlijke portefeuillehouder, bepaald worden waar en hoe er keuzes gemaakt 

moeten worden. Besluiten over de hoofdlijn van beheerdoelen en de inzet van budget hiervoor, 

worden genomen door het Algemeen Bestuur. 

De volgende handvatten bieden houvast in dit proces:  

1. Lopend beheer (in voorgaande jaren gecontracteerd) dat direct ten goede komt aan het 

weidevogelbeheer, het glanshaverhooiland of de hoofddoelsoorten krijgt voorrang.  

2. Ecologische verbindingszones en overgangsgebieden krijgen prioriteit (als er aanvullend 

budget komt voor overgangsgebieden, dan zal uitbreiding van beheer in principe hier 

worden ondergebracht en niet onder het ANLb).  

3. Beheer dat voldoet aan de ecologisch gewenste kwaliteit en dat om langjarige continuïteit 

vraagt (botanisch grasland, kruidenrijke akker, landschapselementen) krijgt voorrang op 

beheer dat meer flexibel kan worden ingevuld.  

4. Bij beheer dat in omvang verkleind kan worden zonder te veel op kwaliteit in te boeten, 

wordt onderzocht wat de mogelijkheden daartoe zijn (bijvoorbeeld smaller randenbeheer, 

kleinere wintervoedselakkers, etc.). 

5. Bij beheer dat op basis van kwaliteit gesplitst kan worden, wordt onderzocht wat de 

mogelijkheden daartoe zijn (bijvoorbeeld een groot perceel botanisch hooiland splitsen en 

een deel dat lage kwaliteit heeft, uit beheer halen of een lagere vergoeding geven). 

6. Beheereenheden waarbij sprake is van achterstallig, onjuist of onvolledig uitgevoerd beheer 

(bijv. niet of te laat gesnoeid, gemaaid of geschoond) krijgen een lagere prioriteit. 

7. Beheer op locaties die duidelijk in het agrarisch gebied liggen, heeft de voorkeur boven 

beheer op de rand van erven, in de buurt van bebouwing, etc.  

8. Er wordt gekeken naar gebiedsconnectiviteit en ecologische stapstenen.  

9. Nieuw ingetekend beheer buiten de focusgebieden om, krijgt de laagste prioriteit. 

In bovenstaande opsomming geldt geen strikte rangorde; er zal een kwalitatieve afweging worden 

gemaakt. Als er op grotere schaal afwegingen gemaakt moeten worden, dan zullen ook de externe 

ecoloog en de bestuurlijke portefeuillehouders hierbij betrokken worden. Besluiten die verder gaan 

dan operationele keuzes over beheer bij individuele deelnemers, worden genomen door het 

Algemeen Bestuur. Zo is bijvoorbeeld een besluit over het meer of minder inzetten van budget voor 

weidevogels of een van de andere hoofddoelen, een bestuursbesluit.   
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4 Gebiedsgericht beheer  

Het gebiedsgericht beheer is altijd gericht op meerdere doelsoorten.  

• Bij weidevogelbeheer is niet alleen de grutto doelsoort, maar ook soorten als kievit, tureluur 

en gele kwikstaart. De oppervlakte van een weidevogelgebied moet meer dan 1000 

aaneengesloten hectares bevatten. Op een aantal aanpassingen na, komt de begrenzing voor 

weidevogelbeheer vrijwel overeen met het vroegere gebied ‘Open grasland’.  

• Bij de glanshaverhooilanden/stroomdalgraslanden gaat het om het beheer in de gebieden 

langs de rivieren IJssel en Nederrijn en daarbinnen met name om de uiterwaarden, die onder 

invloed staan van de rivierdynamiek. Dit beheer betreft doelsoorten zoals koekoek, patrijs, 

kwartelkoning, steenuil en torenvalk, maar ook Natura 2000 soorten zoals de bever. 

Glanshaverhooiland is een Natura 2000 habitattype waarvoor Nederland een Europese 

instandhoudingsverplichting heeft. Hieraan is zelfs een uitbreidingsdoelstelling gekoppeld. 

Onderstaand wordt ingegaan op deze twee vormen van gebiedsgericht 

beheer 

4.1 Weidevogel beheer 

Collectief Veluwe is de agrarisch natuurbeheerder van een aantal Gelderse 

weidevogelgebieden (Figuur 4.1) 

• in de omgeving van Nijkerk/Putten: Arkemheen. Dit gebied omhelst 

niet alleen de Nijkerker- en Putterpolder, maar ook het aanliggende Diermen/Waterweg en 

Achterhoek-Veenhuis; 

• in de omgeving van Oosterwolde/Oldebroek/Elburg/Nunspeet: de Randmeerkust gebieden; 

• in de omgeving van Wapenveld/Hattem: de Noordoost IJsselvallei. Dit gebied omvat de 

Hoenwaard/Gelderse Waard samen met het Wapenveldsebroek. 

 

 

  

Figuur 4.1 De toegewezen weidevogelgebieden 
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Deze weidevogelgebieden hebben een grootte van minimaal 1000 hectare en worden ruimtelijk 

aaneengesloten beheerd. Het centrum van deze gebieden wordt ‘zwaar’ beheerd voor grutto en 

tureluur; om het centrum heen liggen bufferzones waar onder andere kievit en gele kwikstaart 

meeprofiteren van het beheer. Alle aandacht in deze gebieden is kortom gericht op het belang van 

weidevogels.  

De weidevogelgebieden op de Veluwe liggen voornamelijk in klei-op-veen gebieden met veel 

aaneengesloten vochtige graslanden, waar met alle grondgebruikers afspraken over (uitgesteld) 

maaien zijn gemaakt. Het grasland wordt afgewisseld met plasdras-gebiedjes en wat bouwland. 

Openheid en rust in deze gebieden zijn van groot belang.  

‘Zo open mogelijk’ betekent dat bomen, hagen en struweel geen schuilplaats voor roofvogels, 

vossen, marterachtigen en andere predatoren mogen worden. Het struweel en ander houtige opslag 

worden dus zoveel mogelijk verwijderd. Wilgen worden frequent geknot en er worden geen nieuwe 

bomen aangeplant.  

‘Rust’ betekent dat de gebieden zo veel mogelijk vrij zijn van bebouwing en drukke wegen met hun 

verlichting. Er vinden geen werkzaamheden plaats in het donker en graslanden met laat-maai 

afspraken worden zo min mogelijk betreden. 

Sinds 2016 is Collectief Veluwe aan zet om het agrarisch natuurbeheer in deze weidevogelgebieden 

te coördineren. In het begin zijn veelal de lopende SNL overeenkomsten voortgezet. Vanaf 2016 is er 

kritischer te werk gegaan en is er beter gelet op verbetermogelijkheden binnen het 

weidevogelmozaïek. Zo zijn vanaf die tijd alle kruidenrijke weidevogelgraslanden door een ecoloog 

op hun functionaliteit en kruidenrijkdom beoordeeld. Hierbij is echter vaak gekeken naar 

aanwezigheid van weidevogels en niet altijd voldoende naar kruidenrijkdom. 

Ook zijn er vanaf 2016 veel, al dan niet gesubsidieerde, investeringen gedaan om de 

weidevogelgebieden te verbeteren: aanschaf van plasdras-pompen, preventieve maatregelen tegen 

predatie, verbetermaatregelen kruidenrijk grasland en de aanschaf van weidevogeldrones waardoor 

nesten beter gelokaliseerd kunnen worden. Het resultaat hiervan is merkbaar: 

• In 2021 is het aantal grutto’s in veel gebieden toegenomen. In het Wapenveldsebroek, 

bijvoorbeeld, is het aantal broedpaar grutto’s gestegen van 34 naar 55. 

• Ook het bruto territoriaal succes (BTS = aantal vliegvlugge jonge weidevogels) is in 2021 

toegenomen, wederom met het Wapenveldsebroek als voorbeeld. In 2020 was het BTS 75%. 

Mede door het plaatsen van schrikdraad tegen vossen is dat BTS doorgestegen naar 85%. 

Kernpunten weidevogelbeheer 

Uit de ervaringen die afgelopen jaren door Collectief Veluwe zijn opgedaan, aangevuld met de 

expertise van andere organisaties, komen de volgende vier essentiële punten voor weidevogelbeheer 

naar voren. 

1. Weidevogelmozaïek 

De weidevogelgebieden moeten in het voorjaar, van april tot en met juni, bestaan uit een 

mozaïek van kort gemaaid, wat langer en lang gras. Frequent afgewisseld met kruidenrijke 

percelen, percelen met beweiding, perceeldelen met plasdras en bouwland. In deze mozaïek 

is vooral de kruidenrijkheid van belang. Weidevogelkuikens leven immers van insecten en die 

zijn afwezig in intensief gebruikt raaigrasland. Vanaf 2020 is Collectief Veluwe al bezig de 

kruidenrijkheid te bevorderen door inheemse kruiden beschikbaar te stellen, die al dan niet 

met een strokenfrees worden ingezaaid. 
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2. Waterhuishouding in weidevogelgebieden 

Ook water in de vorm van bijvoorbeeld 

plasdras trekt insecten aan als voedsel 

voor de kuikens. Plasdrassen moeten 

jaarlijks na juli droog zijn, met gras 

begroeid en bemest, zodat in het voorjaar 

het bodemleven, als het voedsel voor de 

adulten, weer naar de rand van de 

plasdras trekt. Het grondwaterpeil in de 

gebieden is bij voorkeur niet veel lager 

dan 35 centimeter onder het maaiveld, 

zodat ook volwassen vogels hun voedsel 

kunnen bereiken. Collectief Veluwe stelt al vanaf 2019 plasdraspompen beschikbaar. In 2023 

wordt hiermee doorgegaan. Ook laat Collectief Veluwe vanaf 2022 stuwtjes in watergangen 

installeren en natuurvriendelijke oevers aanleggen om lokaal een hoger waterpeil te kunnen 

beheersen. 

3. Predatiebeheer  

Predatiebeheer in weidevogelgebieden is belangrijk. Er zijn veel predatoren, die een 

bedreiging vormen voor de weidevogelstand: vossen, marterachtigen, kraaien, verwilderde 

katten, zelfs ooievaars en nieuwe predatoren zoals wasbeerhond en goudjakhals. In 

weidevogelgebieden is een actief wildbeheer en intensief contact met de lokale 

wildbeheereenheid (WBE) noodzakelijk. Zij dragen, desnoods met afschot, zorg voor het 

beheersen van de predatoren. Collectief Veluwe ondersteunt de WBE’s dan ook actief door 

onder andere vangkooien, nachtkijkers en wildcamera’s beschikbaar te stellen en door 

bijstand te verlenen bij de aanvraag van afschotvergunningen. Aan predatiepreventie op een 

diervriendelijke manier - zoals met schrikdraad tegen vossen - geeft  Collectief Veluwe indien 

mogelijk de voorkeur. Deze werkwijze is echter bijzonder kostbaar en in de poldergebieden 

niet altijd haalbaar. In de Hoenwaard, het Wapenveldsebroek en in een deel van Arkemheen 

wordt hier al wel mee gewerkt. Hiervoor stelt Collectief Veluwe schrikdraadinstallaties 

beschikbaar. Eén van de veldcoördinatoren van Collectief Veluwe besteedt als 

aanspreekpunt speciale aandacht aan predatiebeheer. 

4. Professionaliteit en samenwerking 

In de weidevogelgebieden moeten weidevogelvrijwilligers, agrariërs, wildbeheerders en 

partijen als gemeenten, waterschap en natuurbeheerders (TBO’s en particulier) in het belang 

van de vogels nauw samenwerken en op een professionele wijze communiceren en hun 

werkzaamheden verrichten. De veldcoördinatoren van Collectief Veluwe spelen hierbij een 

rol als ‘voortrekker’. Collectief Veluwe wil de samenwerking met de hiervoor genoemde 

partijen versterken en meer structureren door het vormen van een Weidevogelkring in elk 

van de drie kerngebieden. Deze kring komt gedurende het weidevogelseizoen (februari – 

juni) minimaal eens per maand bijeen om lopende zaken af te stemmen en waar nodig bij te 

sturen. Tussentijds zijn er contacten via korte rechtstreekse lijntjes. Binnen de 

weidevogelkring wordt ook jaarlijks het resultaat van het afgelopen seizoen besproken en 

worden plannen gemaakt voor toekomstig beheer en eventuele extra maatregelen.  

Collectief Veluwe gaat in weidevogelgebieden ook met een maaiprotocol werken. Hierin is 

onder andere aandacht voor niet maaien bij aanwezigheid van kuikens, de snelheid bij 

maaien en niet in het donker maaien. 

Figuur 4.2 Kemphaan en tureluur in plasdras 
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Ganzen en ooievaars 

Er vormen zich steeds nieuwe bedreigingen voor het weidevogelbeheer. Zo zal het ganzenbeheer en 

predatie door ooievaars de komende tijd aandacht moeten krijgen. 

In principe hebben onderzoeken, zoals het Alterra rapport uit 2011 ‘Hebben grauwe ganzen een 

negatief effect op weidevogels’ en het SOVON rapport 2019-35 ‘Effect ganzen op weidevogels’ 

aangetoond dat ganzen niet echt een bedreiging voor weidevogels zijn. Niettemin staat in een van de 

conclusies van genoemd Alterra rapport het volgende:  

“Uit dit onderzoek kwam echter wel naar voren dat ganzen, indien zij in zeer hoge 

dichtheden voorkomen, een bedreiging kunnen vormen voor het duurzaam beheer van 

weidevogelgraslanden. Weidevogelreservaten worden vrijwel zonder uitzondering beheerd 

door boeren die percelen beheren voor ruwvoerwinning. Als het grootste deel van de 

opbrengst wordt weggegraasd door ganzen zullen boeren niet meer geïnteresseerd zijn in 

het beheer van deze graslanden.”1  

Deze conclusie is voor Collectief Veluwe aanleiding om de ontwikkeling van ganzen en smienten in de 

weidevogelgebieden scherp in de gaten te houden. Temeer omdat Collectief Veluwe de ervaring 

heeft, dat behalve het wegvreten, ook vertrapping en het versmeren van grasland door ganzen een 

bedreiging kan vormen. 

Een andere mogelijke bedreiging is de predatiedruk door ooievaars. Een ooievaar zal lang gras 

nauwelijks als zijn jachtterrein beschouwen. In weidevogelgebieden wordt echter een mozaïek 

gemaakt: een afwisseling van kort en lang gras. Weidevogelkuikens kunnen in kort gras lekker 

bewegen en maken daar dan ook graag gebruik van. Maar als op pas gemaaide percelen 10, 20 of 

soms nog meer ooievaars neerstrijken, hebben kuikens 

geen dekking en de oudervogels kunnen zoveel predatoren 

niet verjagen. Dan is kuikenpredatie niet te voorkomen. 

Een oplossing is om percelen verspreid over twee of drie 

weken gefaseerd in stroken van 6 meter breed te maaien. 

Kuikens lopen dan in het pas gemaaide gras, maar hebben 

bij gevaar dichtbij dekking van hoger gras. Collectief 

Veluwe heeft voor deze oplossing in het seizoen 2022 het 

regionale pakket ”zomerstal voeren” als pilot 

geïntroduceerd. Evaluatie in 2022 moet laten zien of dit 

pakket als oplossing tegen predatie door ooievaars en 

andere (lucht)predatoren voldoet. Helaas is een dergelijke 

regionale oplossing niet altijd mogelijk, met name niet op 

percelen waar verschraling wenselijk is om kruidengroei te 

bevorderen. Deze percelen worden zoveel mogelijk gemaaid. Eén beleidsvoornemen om 

predatiedruk door ooievaars te beperken heeft Collectief Veluwe in ieder geval: het oprichten van 

ooievaarspalen/-nesten in de omgeving van weidevogelgebieden wordt zoveel als mogelijk 

voorkomen. 

  

 
1 Kleijn, D., J.J. van der Hout, H.A.H. Jansman, R.J.M. van Kats, E. Knecht, D. Lammertsma, G.J.D.M. Müskens en T.C.P. Melman, 2011. 
‘Hebben Grauwe ganzen een negatief effect op weidevogels?’ Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2233.  

Figuur 4.3 Gele kwikstaarten profiteren van het 
weidevogelbeheer 
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Doelsoorten 

Naast de ‘klassieke’ weidevogels zoals grutto, wulp, tureluur, scholekster en kievit, profiteren tal van 

andere (doel)soorten van succesvol weidevogelbeheer. Het gaat hier onder meer om: watersnip, gele 

kwikstaart, graspieper, slobeend, veldleeuwerik, zomertaling, kemphaan en overwinteraars als kleine 

zwaan en goudplevier. Maar ook niet-vogels zoals de rosse vleermuis en argusvlinder profiteren mee. 

Behalve bovengenoemde doelsoorten komen ook soorten als kluut, kwartel, kwartelkoning en velduil 

soms in weidevogelgebieden tot broeden. Bij constatering van een broedgeval worden ook voor deze 

soorten afspraken voor lastminute-beheer gemaakt. 

Vrijwilligers  

In succesvol weidevogelbeheer is de samenwerking met vrijwilligers onontbeerlijk. Vrijwilligers 

markeren nesten voorafgaand aan werkzaamheden, schermen nesten af met nestkappen bij het 

uitrijden van drijfmest met een sleepslang , helpen met het verplaatsen van kuikens bij 

maaiwerkzaamheden en helpen bij het inrichten van het gebied wanneer plasdraspompen en 

schrikdraadinstallaties geplaatst worden. Ook inventariseren zij op meerdere momenten de polders 

op aantallen vogels, nesten en jongen, de zogenaamde BTS tellingen. Bij deze werkzaamheden 

maken zij ook gebruik van een door het collectief beschikbaar gestelde drone. De vrijwilligers worden 

gecoördineerd door de agrarische natuurverenigingen, daarbij ondersteund door Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland (SLG).  

Op de aanwezigheid van zowel nesten als jongen wordt doelgericht lastminute-beheer afgesloten. 

Goede en snelle communicatie tussen vrijwilliger, agrariër en veldcoördinator is dan ook essentieel. 

De veldcoördinator en agrariër hebben contact met elkaar en maken afspraken om tegen een extra 

vergoeding het maaien (verder) uit te stellen totdat de pullen vliegvlug zijn, soms tot in juli.  

Aanvalsplan Grutto 

Onder leiding van oud-minister Winsemius is in Nederland het zogenaamde ‘Aanvalsplan Grutto’ 

geïntroduceerd. Doel van dit plan is de grutto en daarmee ook andere weidevogels een kans te geven 

om in ons land te overleven. In het aanvalsplan worden tal van maatregelen, zoals extensivering van 

de agrarische sector, herverkaveling van percelen en langdurige beheerovereenkomsten, voorgesteld 

om weidevogelgebieden te verbeteren.  

In 2021 is een eerste groep gebieden in Nederland, maar nog niet in de provincie Gelderland, van 

start gegaan in de eerste fase van dit plan. Collectief Veluwe heeft voorgesteld om haar drie eerder 

genoemde weidevogelgebieden voor Aanvalsplan Grutto in aanmerking te laten komen in de tweede 

fase. Al deze gebieden zijn voldoende groot, 1000 hectare of meer, om aan het aanvalsplan deel te 

nemen. Niet in alle gebieden zullen alle maatregelen uit het plan noodzakelijk zijn. Zo is het 

Wapenveldsebroek al bij oplevering van de hoogwatergeul in 2016 herverkaveld. En in de 

Hoenwaard loopt nu het gebiedsproces Hoenwaard 2030. Een nieuwe verkaveling is in de Noordoost 

IJsselvallei dan ook niet nodig. In de Randmeerkust zijn er wel verkavelmogelijkheden, er loopt hier 

nu een gebiedsproces met kansen voor weidevogelvriendelijke verkaveling. Alle boeren met een 

huiskavel in de polder Oosterwolde doen mee in dit proces. Als de provincie het kavelruilproces kan 

ondersteunen en beschikbare gronden kan inbrengen, liggen er goede kansen om verschillende 

maatschappelijke en beleidsdoelen te realiseren, waaronder een mooie verbetering van het 

leefgebied van de grutto.  
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Bij de verbetering van het leefgebied speelt de 

beschikbaarheid van voldoende vochtig, 

laagproductief en kruidenrijk grasland een grote rol. 

Het collectief laat de percelen daarom inventariseren 

door ecologen die zijn gespecialiseerd in kruidenrijk 

graslandbeheer. Dit levert gerichte beheeradviezen op 

en een beeld van kansrijke locaties. Ook wordt 

gebruik gemaakt van gegevens uit de nieuwste remote 

sensing-technologie. Hierbij kan op basis van 

satellietwaarnemingen een inschatting gemaakt 

worden van de potentiële kwaliteit van percelen als 

leefgebied voor de grutto, waarbij vooral voldoende 

goed kuikenland van belang is. Kleurcoderingen geven de geschiktheid aan en deze steeds 

betrouwbaarder wordende informatie is zeer bruikbaar voor het opstellen van het 

weidevogelmozaïek.  

Collectief Veluwe wil als onderdeel van ‘Aanvalsplan Grutto’ wel in alle gebieden gebruikmaken van 

de mogelijkheid van langdurige beheerovereenkomsten.  

Strategie 

Gebaseerd op bovenstaande punten, heeft Collectief Veluwe de volgende strategische 

verbeterplanning ontwikkeld.  

In het beheerjaar 2022 vindt in het gebied Arkemheen een pilot plaats met onderstaande 

verbetermaatregelen. Na evaluatie eind 2022 wordt beoordeeld of Collectief Veluwe deze 

verbeteringen vanaf 2023 ook in de andere gebieden kan introduceren. Het gaat om de volgende 

verbeterpunten: 

• Het gras is op veel percelen die pas in juni voor de eerste keer gemaaid worden, te lang en 

daardoor ondoordringbaar voor kuikens. Hierop worden de volgende maatregelen genomen: 

o het verminderen van de toegestane mestgift (max. 12 ton op kruidenrijk grasland); 

o agrariërs belonen voor het niet-bemesten voorafgaande aan de rustperiode; 

o het uitbreiden van pakketten met een kortere rustperiode waardoor er meer 

maaitrappen binnen het mozaïek mogelijk worden; 

o een vergoeding voor ruige mest op percelen met legselbeheer. 

• De kruidenrijkheid op veel percelen, ook op percelen met pakket ‘kruidenrijk 

weidevogelgrasland’, is niet optimaal en moet verbeterd worden. Maatregelen: 

o alle percelen met kruidenrijk weidevogelgrasland worden opnieuw beoordeeld. De 

rapportage geeft een praktisch en haalbaar beheeradvies op welke wijze wel aan de 

doelstelling van kruidenrijkheid kan worden voldaan; 

o er komt voor Collectief Veluwe een nieuw beheerpakket ‘ontwikkeling kruidenrijk 

weidevogelgrasland’; 

o om maaitrappen in kruidenrijk grasland te vergroten, komt er een pakket met iets 

eerdere maaidatum. 

• Het weidevogelmozaïek moet verbeterd worden. Nu worden grote delen van de polder op 

eenzelfde moment, bijvoorbeeld net na 15 juni, gemaaid. Kuikens vinden over grote 

oppervlakten daardoor geen plekken met voedsel en dekking meer. Andere maatregelen, 

behalve het uitbreiden van bovengenoemde ‘laat-maai beheerpakketten’ zijn: 

o doorzaaien van kruidenrijke randen op percelen; 

Figuur 4.4 Remote sensing-technologie 
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o uitbreiden van het pakket ‘extensieve beweiding’ met langere looptijden en het 

verhogen van de vergoedingen voor deze vorm van beheer;  

o beweiding in weidevogelgebieden is belangrijk voor met name kuikens. Daarom zijn 

ook regionale pakketten met de naam ‘koeien in de polder’, om beweiding te 

stimuleren, geïntroduceerd; 

o bevorderen van strokenbeheer o.a. langs watergangen. Daarnaast over 2 of 3 weken 

gefaseerd stroken maaien op een perceel, zodat er altijd op één perceel een variatie 

in grashoogte is. Voor dit voordeel voor vogels en kuikens kent Collectief Veluwe het 

regionale pakket  ‘zomerstal voeren’; 

o investeringen in het plaatsen van stuwtjes om lokaal het waterpeil te verhogen. 

• De percelen met weidevogelbeheer rondom de Veluwe worden agrarisch gebruikt. Niettemin 

kan er voorafgaand aan en tijdens de (gras)oogst zorgvuldig met de belangen van 

weidevogels worden omgegaan. Collectief Veluwe introduceert hiertoe een ‘maaiprotocol’, 

waar agrariërs zich aan dienen te houden. Het protocol bevat maatregelen voor tijdens het 

maaien, zoals niet maaien in het donker en maaien met aangepaste snelheid en benoemt  

zaken voorafgaand aan het maaien, zoals de communicatie met vrijwilliger of coördinator 

over de aanwezigheid van vogels /of kuikens. 

• Ook willen we agrariërs die binnen hun bedrijf extra aandacht voor weidevogelbeheer 

hebben, extra belonen: de zogenaamde mozaïektoeslag. Agrariërs die meer dan gemiddeld 

aandacht hebben voor weidevogelbeheer kunnen punten verdienen. Deze punten worden 

gekoppeld aan een extra beloning. 

Weidevogelkring 

Samenwerking tussen de verschillende partijen die met weidevogelbeheer bezig zijn, is belangrijk. 

Daarom heeft Collectief Veluwe het voornemen om - met als startpunt 2022 - in ieder gebied met 

deze partijen structureel periodiek overleg te voeren. Gedurende het seizoen en ook daarna. In dit 

overleg nemen deel: 

• een afvaardiging van agrariërs; 

• een of twee coördinatoren van weidevogelvrijwilligers; 

• een afvaardiging van de wildbeheereenheid; 

• de opzichter van de terreinbeherende organisatie (SBB in Arkemheen en Randmeerkust, GLK 

in Noordoost IJsselvallei); 

• de betrokken veldcoördinator van Collectief Veluwe; 

• eventueel de gemeente; 

• een of twee onafhankelijk deskundige adviseurs met gebiedskennis (SOVON, 

Vogelbescherming Nederland of SLG).  

Doel van dit overleg is evaluatie en advisering over de beheerstrategie, in concreto 

verbetermaatregelen voor volgende beheerjaren.  

Beheer 

Concreet resulteert deze strategie in het hier beschreven beheer. Hierbij maakt Collectief Veluwe 

onderscheid tussen strikte voorwaarden, die de minimumeisen stellen, en aanvullend beheer dat de 

kwaliteit omhoog kan brengen.  

Voorwaarden 

Collectief Veluwe stelt aan het ANLb beheer voor weidevogels de volgende voorwaarden: 
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• Er moet voldoende en bereikbaar kuikenland zijn. Kuikenland bestaat bij voorkeur uit 

kruidenrijk gras dat na 15 juni gemaaid wordt. Per grutto broedpaar moet in het gebied 

minstens 1,4 hectare kuikenland zijn.  

• De verschillende percelen kuikenland moeten voor kuikens bereikbaar zijn en mogen niet 

verder dan circa 150 meter uit elkaar liggen. 

• In de weidevogelgebieden moeten plasdras plekken aanwezig zijn. Collectief Veluwe streeft 

naar een oppervlakte van 1% plasdras. 

• Het gebied waar weidevogelbeheer afgesloten wordt, wordt geïnventariseerd door 

vrijwilligers en in enkele gevallen ook door SOVON medewerkers. 

• De deelnemende agrariërs zijn bereid om mee te doen aan lastminute-beheer indien 

weidevogelnesten of -kuikens aanwezig zijn. Dit geldt ook op percelen met (het relatief lichte 

pakket) legselbeheer.  

• Op percelen die dreigen te verruigen met akkeronkruiden zoals ridderzuring, is de agrariër 

bereid om deze gericht te bestrijden.  

• Bij bemesten met een sleepslang worden aanwezige nesten altijd beschermd met een 

nestbeschermer. Alleen kievitsnesten mogen tijdelijk verplaatst worden. 

• In het weidevogelgebied moet onnodige onrust, ook door vrijwilligers, worden voorkomen. 

Mogelijke spoorvorming naar nesten moet worden voorkomen. In percelen met laat maai-

beheer worden nesten pas dan gemarkeerd, als dat voor werkzaamheden noodzakelijk is. 

Aanvullend 

Collectief Veluwe doet voor het ANLb beheer voor 

weidevogels de volgende aanbevelingen: 

• Bodemleven is voor volwassen 

weidevogels belangrijk. Hun voedsel 

bestaat onder andere uit regenwormen. 

Bodemverbetering met ruige mest, 

compost of bokashi heeft op bodemleven 

een positieve invloed. Ook niet-kerende 

grondbewerking heeft een positieve 

invloed. Collectief Veluwe benadrukt dan 

ook het belang van 

bodemverbeteringspakketten voor weidevogels. 

• Natuurvriendelijke oevers zijn voor kuikens belangrijk om water te kunnen bereiken, insecten 

te vinden en om verdrinking vanwege steile slootkanten te voorkomen. Collectief Veluwe 

ondersteunt dan ook initiatieven om oevers natuurvriendelijk aan te leggen. 

• Plasdras, eventueel met pompen, heeft een positieve invloed op alle weidevogels. Collectief 

Veluwe geeft plasdras-pompen in bruikleen in weidevogelgebieden. 

Mogelijke beheerpakketten 

• Rustperiode op grasland van 15 maart tot 18 of 25 mei of van 1 april tot 1, 8 of 15 juni, of 

later als last minute beheer 

• Kruidenrijk weidevogelgrasland 

• Rustperiode op bouwland  

• Extensieve beweiding 

• Nestbescherming op gras- of bouwland  

• Plasdras, hoogwaterpeil, natuurvriendelijke oevers 

• Last minute plasdras met kleine plasdras- pompen 

Figuur 4.5 Velduilen horen bij het weidevogellandschap 
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• Kievitranden, akkerranden, randenbeheer categorie water 

• Botanisch hooi- of weiland 

• Ruige mest toeslag, bodemverbetering met compost of bokashi 

• Vernietigen vanggewas 

4.2 Glanshaverhooiland en stroomdalgrasland 

In de uiterwaarden van de rivieren IJssel en Nederrijn komen op veel plaatsen nog 

glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden voor. In feite zijn deze typen grasland 

natuurdoelsoorten (Natura 2000), maar door het extensieve gebruik van uiterwaarden zijn deze 

graslanden ook in agrarisch gebied aanwezig. In plaats van het beheer aan een enkele doelsoort op 

te hangen, zijn deze gebieden als habitattype, waar veel doelsoorten leven, opgenomen. 

Glanshaverhooiland bevat hooilanden met (zeer) bloemrijke vegetaties van het glanshaververbond. 

Het komt onder andere voor op van matig vochtige tot periodiek overstroomde uiterwaarden. 

Dominantie van glanshaver komt vaak voor, maar soms zijn andere hoge grassen zoals goudhaver, 

zachte haver of grote vossenstaart dominant. Grote vossenstaart-graslanden, vaak met echte 

koekoeksbloem of veldgerst, vormen overgangen naar vochtig hooiland en komen onder meer voor 

in afgestuwde riviertrajecten. Dit zijn gebieden waar de invloed van de rivier wat minder groot is: 

stukken achter de oeverwallen, achter de zomerdijk. 

Stroomdalgraslanden zijn soortenrijke, 

relatief open tot tamelijk gesloten, grazige 

begroeiingen op droge, relatief 

voedselarme, zandige tot zavelige en 

meestal kalkhoudende standplaatsen langs 

de grote en kleinere rivieren. Zij komen 

voor op stroomruggen, oeverwallen, 

rivierduinen, op dijken en soms op erosie-

steilrandjes, terrasranden of langs de 

winterbedrand. 

Typische soorten in glanshaverhooiland 

zijn planten zoals karwijvarkenskervel, 

kievitsbloem, kruisdistel, beemdkroon, 

beemdooievaarsbek, bochtige klaver, 

brede ereprijs, graslathyrus, grote centaurie, veldsalie, kluwenklokje, paarse, oosterse en gele 

morgenster, weidegeelster, ruige leeuwentand, grote en kleine bevernel, ruige weegbree, 

rapunzelklokje en klavervreter. En faunasoorten zoals geelgors, putter, grauwe gors, kneu, paapje, 

patrijs, dwergmuis en veldspitsmuis. Glanshaverhooiland is van zeer groot belang als leefgebied voor 

de kwartelkoning. 

Typische verschijningen in stroomdalgrasland zijn florasoorten als brede ereprijs, cipreswolfsmelk, 

handjesgras, kaal breukkruid, kleine ruit, liggende ereprijs, rivierduinzegge, rode bremraap, 

sikkelklaver, steenanjer, tripmadam, veldsalie, wilde averuit, zacht vetkruid en zandwolfsmelk en 

faunasoorten zoals graspieper.  

Glanshaverhooiland en stroomdalgraslanden liggen vaak dicht tegen elkaar aan en lopen soms in 

elkaar over. In het algemeen groeit glanshaverhooiland op minder droge en voedselrijkere, 

zwaardere bodem dan de stroomdalgraslanden. In deze beheerstrategie spreken we verder over 

Figuur 4.6 Glanshaverhooiland langs de IJssel met onder andere 
kruisdistel en varkenskarwijkervel 
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‘glanshaverhooiland’ hiermee worden zowel glanshaverhooilanden als stroomdalgraslanden 

bedoeld.  

Behalve voor bovengenoemde botanische doelsoorten worden deze graslanden onder agrarisch 

natuurbeheer genomen ten bate van de volgende doelsoorten: kievit, kwartelkoning, grauwe gors, 

wulp, tureluur, koekoek, gele kwikstaart, graspieper, torenvalk, patrijs, steenuil, zomertortel, grote 

modderkruiper en rosse vleermuis. Maar ook de bever als Natura 2000 doelsoort maakt gebruik van 

de kruiden op agrarische percelen. 

 

Strategie en beheer 

Collectief Veluwe wil graag een bijdrage leveren aan het beheerplan ‘Natura 2000 Rijntakken’ van 

december 2018. Hierin wordt voor glanshaverhooilanden (natuurtype N12.03) een groeiambitie 

aangegeven van 192 hectare voor het ‘normale glanshaverhooiland van het type A en 13 hectare 

voor type B, glanshaverhooiland met kievitsbloemen’. Collectief Veluwe kan die bijdrage leveren 

door agrarisch natuurbeheer, maar koestert de wens om deze maximale contractperiode te 

verlengen. 

Veel van deze graslanden worden al jarenlang door agrariërs beheerd zonder dat er gebruik is 

gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen of dat er (drijf)mest is uitgereden. Op deze 

percelen is soms al meer dan 20 jaar een agrarische natuurbeheerovereenkomst afgesloten. De 

Figuur 4.7 De stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden 
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natuurwaarde van deze percelen is inmiddels dan ook hoog. Zeker op de oeverwallen is een rijke 

flora te vinden. 

Voorwaarden 

Het beheer op deze percelen in de uiterwaarden 

moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• De glanshaverhooilanden moeten in de 

uiterwaarden liggen, in die gebieden waar 

de rivier met haar dynamiek van 

overstromingen directe invloed heeft. 

• Als beheervoorwaarden gelden de ANLb 

voorwaarden voor ‘Botanisch hooiland’ 

waarbij geen chemische onkruidbestrijding 

mag plaatsvinden en er geen mest wordt 

opgebracht. Als extra voorwaarde stelt 

Collectief Veluwe dat er niet eerder 

gemaaid mag worden dan 15 juni, met 

uitzondering van onderstaande 

maatwerkafspraken. 

• Sommige grote percelen bestaan uit 

oeverwallen en laagtes. De oeverwallen zijn 

glanshaverhooiland, maar in de laagtes 

blijft lang rivierwater staan. Hier bezinkt 

veel slib. Deze delen zijn dan ook rijker aan 

grasgroei en minder rijk aan kruiden. De 

veldcoördinator maakt voor dit soort 

percelen maatwerkafspraken. Daarbij 

worden de laagtes eerder gemaaid tegen 

een beheervergoeding van 50% of 75%; de 

hogere delen krijgen een 100% vergoeding en worden na 15 juni gemaaid. Hierdoor ontstaat 

in de uiterwaarden ook een mozaïek, dat voor wild en voor kwartelkoningen gunstig kan zijn. 

• Sovon vrijwilligers doen (simultaan)tellingen voor kwartelkoningen. De agrariërs zijn bereid 

om mee te doen aan lastminute kwartelkoning beheer. Bij een geconstateerde roepplek, dus 

bij aanwezigheid van een kwartelkoning, neemt de veldcoördinator contact op met de 

agrariër voor het maken van (financiële) afspraken waarbij tegen extra vergoeding het 

maaien verder uit wordt gesteld tot soms eind augustus. 

Aanvullend 

In het Natura 2000 beheerplan wordt naar meer mantel- en zoomvegetaties gevraagd. Collectief 

Veluwe vindt dat voor de biodiversiteit een mooie toevoeging. Om hieraan bij te dragen ontwikkelt 

Collectief Veluwe twee varianten van botanisch randenbeheer waarbij pas in augustus of helemaal 

niet gemaaid wordt. Deze pakketten hebben met name meerwaarde langs hagen en watergangen, 

en betreffen randen van bij voorkeur minimaal 9 meter breed. Voorwaarde is dat de niet-gemaaide 

gedeelten wel als agrarisch areaal blijven meetellen.  

Figuur 4.8 Kievitsbloemen (Frittillaria meleagris) op 
perceel met agrarisch natuurbeheer 
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Mogelijke beheerpakketten 

• Botanisch hooiland 

• Botanisch randenbeheer 

• Struweelhaag, knip- en scheerheg, knotwilgenrij, poel 

  

Figuur 4.9: Vergroting van de biodiversiteit, dit is een ideale plek voor een mantel- en 
zoomvegetatie 
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5 Soortgericht beheer  

Het soortgericht beheer is opgebouwd uit de strategieën en focusgebieden die voor de 

hoofddoelsoorten zijn uitgestippeld. In de praktijk zal het grootste deel van het beheer ten goede 

komen aan de struweelbroeders, wintervogels, patrijs, kievit en steenuil. Soorten als beekprik, grote 

modderkruiper en vliegend hert nemen maar een klein deel voor hun rekening, maar vereisen 

dusdanig specifiek beheer dat voor hen apart beheer is opgesteld.  

Het gaat om de volgende soorten: 

1. Patrijs 

2. Kievit 

3. Steenuil 

4. Struweelbroeders 

5. Wintervogels  

6. Bittervoorn 

7. Grote modderkruiper  

8. Kamsalamander 

9. Beekprik 

10. Vliegend hert 

Elk van deze soorten wordt hieronder besproken, waarbij er aandacht is voor de ecologie en de 

beheerstrategie die daaruit volgt. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere de soortenfiches die 

in 2014, voor de aanvang van de huidige ANLb beheerperiode, opgesteld zijn voor alle ANLb 

doelsoorten. In bijlage 2. is als voorbeeld de soortenfiche voor de patrijs opgenomen. Voor elke soort 

is een kaart opgenomen met het focusgebied. De grenzen van deze gebieden zijn niet altijd even 

scherp om maatwerk mogelijk te houden. Binnen het focusgebied wordt specifiek op die soort 

beheer gemotiveerd onder agrariërs. Zo hebben speciale patrijzenmaatregelen zoals een bloemblok 

of keverbank, meer zin binnen patrijzenfocusgebied dan erbuiten, of is het verstandig om binnen 

beekprikkengebied extra op bufferstroken en beek-begeleidende begroeiing te letten dan 

daarbuiten. Het is mogelijk dat binnen de beheerperiode verschuivingen plaatsvinden tussen de 

doelsoorten of van de focusgebieden.  

5.1 Patrijs 

De patrijs broedt in kleinschalige, halfopen landschappen met veel 

structuur en variatie. Dit landschap staat sinds de jaren ’50 sterk onder druk 

en de patrijs is dan ook aanzienlijk in aantal teruggelopen. Toch kent het 

werkgebied van Collectief Veluwe nog een aantal populaties. Ook net over 

de IJssel bevinden zich populaties waarvan regelmatig individuen in het 

werkgebied van Collectief Veluwe opduiken.  

Het dooraderend karakter van het landschap bestaat bij voorkeur uit dichte vegetaties voor dekking 

en nestgelegenheid, maar ook uit ijle, open vegetaties voor het foerageren. De akkers moeten 

graanakkers zijn; de patrijs mijdt maïs. Volwassen patrijzen eten zaden, maar jonge vogels zijn 

aangewezen op insecten.  

Elders in het land en in Europa is met het Partridge Project de laatste jaren veel ervaring opgedaan 

met patrijzenbeheer. Onder meer rondom het risico van een ‘ecologische val’. Dat vindt plaats 

wanneer het landschap zo ingericht wordt, dan predatoren als het ware naar de patrijzen toe geleid 

worden, bijvoorbeeld door te smalle stroken. Een vos kan gemakkelijk een 6 meter brede strook 
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uitkammen, terwijl een bloemblok van dezelfde grootte veel onoverzichtelijker is. Uit het Partridge 

Project komen niet alleen veel praktische handreikingen, maar we leren ook dat deze maatregelen de 

algehele biodiversiteit een boost kunnen geven. Doelsoorten die ervan profiteren zijn onder andere 

kneu, geelgors, steenuil en torenvalk.  

Daarnaast is onze ervaring van de afgelopen jaren dat er over het algemeen veel animo is om voor de 

patrijs in actie te komen.  

Beheer en strategie  

Het focusgebied van de patrijs is gebaseerd op de recente verspreidingsgegevens en op de kaart in 

Figuur 5.1. Deze informatie wordt met de veldcoördinatoren uit de betreffende gebieden gedeeld 

zodat zij actief de beheerders van agrarische gronden in de focusgebieden kunnen benaderen en 

gericht beheer met hen kunnen afsluiten.  

Voorwaarden  

Het patrijsgerichte beheer is aan de volgende voorwaarden gebonden.  

• Dichte vegetaties en randenbeheer moeten aaneensluiten en met elkaar verbonden zijn. 

• Patrijzen mogen niet in een ecologische val lopen, daarom zijn verbindingen en brede randen 

belangrijk (bij voorkeur minimaal 12 meter).  

• Er moet jaarrond voldoende voedsel voor de adulten zijn. Daarom is het streven dat 7% van 

het directe leefgebied bestaat uit kruidenrijke akker, wintervoedselakker of andere 

maatregelen zoals ruig gras, braak en bloemstrook. Hierbij tellen maatregelen buiten het 

ANLb ook mee. 

• Er moet voldoende larven- en insectenaanbod voor kuikens zijn. Er mag dan ook geen 

chemische onkruidbestrijding plaatsvinden in grote delen van het leefgebied van patrijzen.  

Aanvullend 

Naast bovenstaande voorwaarden heeft Collectief Veluwe aanvullende adviezen opgesteld. Deze zijn 

niet verplicht, maar het wordt de veldcoördinatoren wel sterk aangeraden hier rekening mee te 

houden.  

• Gedeelten van dichte grasachtige vegetaties worden bij voorkeur niet voor 1 september 

gemaaid. 

• Waar mogelijk worden de akkerranden in de vorm van bloemblokken aangelegd, naar 

voorbeeld van het Partridge Project.  

• Waar mogelijk worden speciale keverbanken aangelegd. Deze worden door Collectief Veluwe 

aangeboden.  

• Aanvullend op het agrarisch natuurbeheer krijgt de beheerder informatie en tips, zoals het 

niet afmaaien van overhoekjes. 

Verdere verbeteringen in het beheer wil Collectief Veluwe doorvoeren door te gaan werken met een 

speciaal op de patrijs afgestemd kruidenmengsel, naar voorbeeld van het Partridge Project.  

Vrijwilligers 

Rondom Brummen bevindt zich een relatief goed gevestigde patrijzenpopulatie waar onder de 

bevolking veel aandacht voor is. De vrijwilligersgroep die zelf opgestaan is, wordt sinds 2021 begeleid 

door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. SLG beheert de informatie die de vrijwilligers 

verzamelen en analyseert daarmee het afgesloten ANLb van dat seizoen. Deze informatie helpt de 

veldcoördinator om het beheer te verbeteren.  
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Na de eerste ervaringen in Brummen, wil Collectief Veluwe deze samenwerking ook in andere 

gebieden oppakken. Voorwaarde daarvoor is wel dat er een gemotiveerde vrijwilligersgroep 

aanwezig is.  

Mogelijke beheerpakketten 

• Kruidenrijke akker 

• Wintervoedselakkers en kruidenrijke akkerranden 

• Winterstoppel 

• Struweel- of knip- en scheerhagen, struweelrand 

• Houtwal en houtsingel, elzenrij, knotwilgenrij, (hakhout)bosje 

• Randenbeheer categorie water 

• Botanisch hooi- of weiland al dan niet in randen, inclusief 15 augustus-rand.  

  

Figuur 5.1: Focusgebied patrijs 
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5.2 Kievit  

De kievit broedt in het werkgebied van Collectief Veluwe niet alleen in de 

weidevogelgebieden, maar ook in kleinere open gebieden en dan vaak op 

bouwland. Rond de jaren vijftig in de vorige eeuw is een verschuiving van 

broedhabitat van de kievit van grasland naar bouwland begonnen en 

omstreeks 2000 broedde ruim de helft van alle kieviten in Nederland op 

bouwland. In het werkgebied van Collectief Veluwe bestaan die bouwlanden 

vrijwel altijd uit maïsakkers. Het broeden op maïsakkers is voor kieviten echter gelijk ook zwaar 

bedreigend: 

• Er wordt meestal pas in april, als kieviten al een eerste legsel hebben, met 

grondbewerkingen begonnen. Deze intensieve bewerkingen – mest uitrijden, ploegen, 

zaaiklaar maken en inzaaien – vinden over een periode van enkele weken plaats. Er zijn 

hierdoor veel momenten van verstoring en verlieskansen van legsels en/of kuikens.  

• Op grote aaneengesloten maïsakkers is voor kuikens weinig dekking, nauwelijks water en zijn 

er geen foerageermogelijkheden in de vorm van bovengrondse insecten. 

• Het op zandgronden verplicht inzaaien van een nagewas na de oogst op maisland heeft een 

negatieve ontwikkeling. De maïsstoppelakkers zijn in het voorjaar daardoor niet meer open. 

Er staat dan een hoog ‘vanggewas’ waardoor deze percelen minder geschikt zijn geworden 

als broedhabitat voor de kievit. Collectief Veluwe heeft hiervoor een regionale oplossing met 

het beheerpakket Vernietigen vanggewas, waarmee de agrariër wordt gestimuleerd om al 

begin maart de bodem mechanisch ‘zwart’ te maken. 

Behalve de kievit profiteren ook andere doelsoorten van het afgesloten ANLb. Scholeksters zoeken 

ook vaak op bouwland nestgelegenheid. De tureluur broedt vaak in de grasranden langs maïsakkers, 

waar kieviten hun territorium hebben. 

Beheer en strategie 

De focusgebieden voor de kievit van Collectief Veluwe zijn open gebieden, die kleiner zijn dan 1000 

aaneengesloten hectares. In deze gebieden moet een populatie kieviten aanwezig zijn en bij 

voorkeur ook andere weidevogels zoals grutto, tureluur en scholekster. De populatie moet dusdanig 

groot zijn dat de weidevogels zichzelf tegen luchtpredatoren kunnen verdedigen. In het gebied moet 

een vrijwilligersgroep actief zijn in weidevogelbescherming. De focusgebieden kievit zijn niet strikt op 

de kaart aangewezen. Het beheer is deels flexibel. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan er 

beheer voor de kievit worden afgesloten. Daarna is het doel wel continuïteit: instandhouding van het 

beheer en van een levensvatbare populatie.  

Voorwaarden 

Collectief Veluwe stelt aan het ANLb beheer voor kieviten een aantal voorwaarden: 

• In een kleine kolonie zijn kieviten in staat zich tegen luchtpredatoren te beschermen. Er 

wordt dan ook slechts ANLb beheer voor kieviten afgesloten als er op de percelen of in de 

directe omgeving sprake is van 5 of meer kievit territoria.  

• Voedsel- en/of watergebrek is voor kuikens een bedreiging. Binnen een straal van grofweg 

200 meter rondom nesten moet dan ook kruidenrijk (gras)land aanwezig zijn, vlakdekkend of 

in de vorm van randenbeheer. Ook moet er op korte afstand water, eventueel in de vorm 

van een kunstmatige plasdras, beschikbaar zijn. Om verdrinking van kuikens te voorkomen 

mogen sloten niet te diep onder het maaiveld liggen en mogen de oevers niet te stijl zijn.  
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• Bij de vele bewerkingen op maïsakkers kunnen nesten verloren gaan. Als er voor de kieviten 

ANLb pakketten worden afgesloten, moeten vrijwilligers of de agrariërs zelf op deze percelen 

ook actief zijn met (nest)bescherming van kievitsnesten. Dit moet aantoonbaar zijn door 

onder andere registraties in de database Boerenlandvogels. Kievitsnesten worden bij 

bemesten met een sleepslang beschermd met een nestbeschermer of door tijdelijke 

verplaatsing. 

Aanvullend 

Naast gestelde voorwaarden doet Collectief Veluwe de volgende aanbevelingen voor het ANLb 

beheer voor kieviten: 

• Bodemleven is voor volwassen weidevogels belangrijk; hun voedsel bestaat onder andere uit 

regenwormen. Bodemverbetering met ruige mest, compost of bokashi heeft op bodemleven 

een positieve invloed. Collectief Veluwe benadrukt dan ook het belang van 

bodemverbeteringspakketten voor weidevogels. 

• Plasdras, eventueel met pompen, heeft een positieve invloed op alle weidevogels. Wanneer 

een plasdras voldoende potentie biedt, kan in overleg met de veldcoördinator hiervoor een 

jaarlijkse beheervergoeding worden afgesproken.  

Mogelijke beheerpakketten 

• Rustperiode op grasland van 15 maart tot 18 of 25 mei of van 1 april tot 1 juni (of later als 

last minute beheer) 

• Rustperiode op bouwland  

• Nestbescherming op gras- of bouwland  

• Plasdras voor kieviten 

• Lasminute plasdras met kleine plasdras-pompen 

• Kievitranden, akkerranden, randenbeheer categorie water 

• Botanisch hooi- of weiland 

• Bodemverbetering met compost of bokashi 

• Vernietigen vanggewas 

5.3 Steenuil 

De steenuil is vooral een soort van kleinschalige cultuurlandschappen. 

Volwassen steenuilen blijven gewoonlijk het hele jaar in het broedgebied. 

Dit moet een variatie aan elementen als houtwallen en kruidenrijke veldjes 

bevatten en voldoen aan andere eisen zoals veiligheid. Steenuilen broeden 

vaak op erven en in boomgaarden. Het grootste deel van het voedsel 

bestaat uit muizen, maar ook kleine vogels, insecten en regenwormen zijn 

prooidieren. Door het hele werkgebied zijn steenuilen in de agrarische delen aanwezig.  

Ook kerkuilen profiteren van de landschapsinrichting die voor de steenuil geschikt is.  

Beheer en strategie 

Vanwege de wijde verspreiding van de steenuil in het werkgebied, kan beheer voor steenuilen op 

geschikte locaties in grote delen van het werkgebied worden afgesloten. Recente verspreidingsdata 

zijn veelal beschikbaar via onder andere NDFF, lokale uilenwerkgroepen en STONE. Ook is bij de 

laatste twee vaak gebiedskennis aanwezig die ingezet kan worden om het leefgebied van steenuilen 

te versterken.  
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Wanneer met een deelnemer gesproken wordt over steenuilen, wordt het hele erf of de directe 

omgeving in ogenschouw genomen. Daarbij let de veldcoördinator op onderstaande voorwaarden. 

Naast het afsluiten van ANLb, geeft de veldcoördinator advies over inrichting, en kan het collectief 

eventueel voorzien in een steenuilenkast.  

Voor de focuskaarten van steenuil zijn cirkels van 5 km rondom de in NDFF bekende broedlocaties 

getrokken. Clusters van waarnemingen die buiten de cirkels vallen, zijn hieraan toegevoegd. 

Landschappen waar geen waarnemingen waren, zijn er vervolgens uitgeknipt.  

Voorwaarden 

• Voldoende broedgelegenheid in de nabijheid aanwezig 

• Voldoende foerageergebied in de nabijheid aanwezig 

• Geen gevaarlijke (spoor)wegen in de directe omgeving 

• De veldcoördinator gaat na in hoeverre er geschikt foerageergebied aanwezig is of aangelegd 

kan worden en kijkt welke mogelijkheden er zijn voor contracten om dit foerageergebied te 

verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn kruidenrijke akkerranden en wintervoedselakkers. 

Aanvullend 

Naast bovenstaande voorwaarden heeft Collectief Veluwe aanvullende adviezen opgesteld. Deze zijn 

niet verplicht, maar het wordt de veldcoördinatoren wel sterk aangeraden hier rekening mee te 

houden. 

• Voor steenuil zijn waar relevant meerdere specifieke maatregelen te nemen om het 

leefgebied te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn marterbestendige nestkasten, het 

plaatsen van ‘muizenruiters’ (een soort wigwamstructuur opgevuld met snoeihout, maaisel 

en eventueel wat graan waar muizen op af komen) en drinkveilige bakken tegen verdrinking.  

• Voorkeur voor beweiding in de directe omgeving. 

Vrijwilligers 

Voor uilen is veel belangstelling van vrijwilligers en er zijn in het werkgebied meerdere 

uilenwerkgroepen actief met vooral aandacht voor steenuil en kerkuil. Collectief Veluwe heeft hier 

contacten en blijft kijken naar mogelijkheden voor samenwerking, zoals recent in een project met de 

steenuilenwerkgroep in Barneveld. 

Mogelijke beheerpakketten: 

• Wintervoedselakker 

• Kruidenrijke akkerrand 

• Houtwal en houtsingel  

• Beheer van knotbomenrijen 

• Struweelrand 

• Half- en hoogstamboomgaard 
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5.4 Struweelbroeders 

Struweelbroeders is de verzamelnaam voor zangvogels die broeden in een 

gevarieerd landschap met struwelen zoals in en langs houtwallen of 

struweelhagen. In deze beheerstrategie worden zij vertegenwoordigd door 

kneu, spotvogel en geelgors. In agrarisch gebied zijn dit vooral soorten van 

kleinschalig landschap. Buiten agrarisch gebied zijn - vooral voor geelgors 

maar ook voor kneu - heideterreinen en andere natuurterreinen op de 

Veluwe belangrijke broedgebieden. In de broedtijd is een goed aanbod aan insecten essentieel. In 

het werkgebied komen de soorten wijd verspreid voor en pakketten ten gunste van deze soorten 

kunnen op veel plekken worden afgesloten, mits de directe omgeving aan de eisen van de soorten 

voldoet. Uitzondering vormen de open weidevogelgebieden zoals Arkemheen, waar juist naar 

openheid wordt gestreefd om predatie op weidevogels vanuit struweelranden en andere elementen 

te voorkomen. Behalve struweelbroeders kunnen ook veel andere soortgroepen zoals uilen, 

vleermuizen en kleine marterachtigen, hiervan profiteren.  

Beheer en strategie 

Spotvogel en kneu kennen een grote verspreiding in het werkgebied. Voor geelgors geldt een 

beperktere verspreiding, met in agrarisch gebied vooral broedgevallen in het zuidoosten van het 

werkgebied. Het landschapsbeheer dat in het volgende hoofdstuk wordt beschreven, komt overeen 

met het beheer voor kleinschalig landschap dat gunstig is voor struweelbroeders. De 

Figuur 5.2: Focusgebied steenuil 
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struweelbroeders hebben niet zoals de andere hoofddoelsoorten een focusgebied. Hier is voor 

gekozen omdat ze zeer mobiel zijn en vrijwel overal waarnemingen hebben; vrijwel het hele 

werkgebied zou dan in focusgebied komen te liggen.  

Hieronder wordt de strategie voor specifiek deze soortgroep beschreven, in de praktijk zal het dicht 

tegen het landschapsbeheer uit het volgende hoofdstuk aanliggen.  

Voorwaarden 

• Door goed beheer van houtwallen en andere houtige structuren wordt voor gelaagdheid 

gezorgd met een prominente struweellaag. Door dunning, snoei en bij hakhout geregeld 

(gefaseerd) hakhoutbeheer, wordt voor voldoende licht gezorgd om dit mogelijk te maken. 

Indien nodig kunnen lokale soorten struiken die geschikt zijn voor de groeiplaats worden 

bijgeplant. 

• Kleinschalig landschap herstellen daar waar elementen als houtwallen en struweelhagen zijn 

verdwenen, maar waar wel een binding is met populaties van deze soorten in de omgeving.  

• Bestaande elementen als houtwallen en houtsingels voor deze soorten verbeteren door een 

geleidelijke overgangszone naar het open land met een zoom (door verplaatsen van het 

raster) en tenminste een kruidenrijke strook (randenbeheer akker of grasland). Kruidenrijke 

delen zijn belangrijk, zowel voor insecten voor de jongen als (bij geelgors en kneu) zaden 

voor de volwassen vogels.  

• Bij het afsluiten van een houtig pakket dient het aangrenzende landgebruik extensief te zijn. 

Dit kan bijvoorbeeld randenbeheer zijn van grasland of akkers.  

Mogelijke pakketten 

• Kruidenrijk grasland 

• Kruidenrijke akkerrand  

• Wintervoedselakker 

• Houtwal en houtsingel 

• Knip- of scheerheg 

• Struweelhaag 

• Struweelrand 

• Bosje 
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5.5 Wintervogels 

Onder de wintervogels vallen geelgors, keep, kramsvogel en grote lijster. 

Geelgors en keep vertegenwoordigen de gorzen en vinkachtigen, waarvan 

grote groepen in Nederland overwinteren. Ze foerageren met name op zaden, 

waaronder granen. Wanneer er voldoende voedsel aanwezig is, blijven grote 

delen van de Nederlandse broedvogels hier. Kramsvogel en grote lijster 

vertegenwoordigen als lijsters de besseneters. Veel van deze vogels broeden 

hier niet, maar overwinteren alleen.  

Zeker het eind van het winterseizoen kan voor deze soorten een kritieke periode zijn, omdat veel van 

het voedsel uit het landschap al opgegeten is. Er wordt dan ook wel gesproken van de hungry gap.  

Voor de wintervogels is het van groot belang jaarrond voor geschikt habitat te zorgen en een hungry 

gap te voorkomen. Soorten die profiteren van goed beheer zijn lijsters, zoals de grote lijster, 

kramsvogel en koperwiek, vink, rietgors en ringmus. Daarnaast hebben roofvogels voordeel die van 

muizen profiteren, zoals steenuil, kerkuil, torenvalk en heel af en toe blauwe kiekendief. 

Beheer en strategie 

Net als de struweelbroeders kent deze groep een grote verspreiding in het werkgebied, en vormt het 

landschapsbeheer uit het volgende hoofdstuk een belangrijke aanvulling op hun leefgebied. De 

wintervogels hebben niet, zoals de andere hoofddoelsoorten, een focusgebied. Hiervoor is gekozen 

Figuur 5.3: De struweelbroeders hebben geen eigen focusgebied wegens hun wijd verspreide voorkomen en hun mobiele 
karakter. Op deze kaart zijn de waarnemingen van 2019 t/m 2021, uit de maanden maart  t/m juni weergegeven. Onder 
meer rond Wageningen en in polder Arkemheen is een duidelijk ‘waarnemerseffect’ te zien; hier zijn veel vogelaars actief 
waardoor er relatief veel waarnemingen gedaan worden. Dat betekent echter niet dat er daadwerkelijk meer vogels zitten.  
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omdat ze zeer mobiel zijn en vrijwel overal waarnemingen hebben; vrijwel het hele werkgebied zou 

dan in focusgebied komen te liggen.  

Voorwaarden 

• Wintervoedselakkers dienen in clusters aangelegd te worden, afgewisseld met bosranden of 

houtige elementen waar de vogels snel in kunnen vluchten bij gevaar.  

• Meerjarige akkerranden dienen niet gemaaid te worden in de winter, dit kan in september of 

maart gebeuren. 

• Voor elzensingels wordt getracht elk jaar bloeiende bomen te hebben; de vogels eten van de 

elzenkatjes. 

• In struweel en hakhoutelementen wordt getracht veel besdragende soorten aan te planten.  

Aanvullend  

• Idealiter blijven enkele zijden van de akkers open en worden ze niet geheel omsloten door 

bos of dichte singels. 

• Waar mogelijk kan extra variatie toegevoegd worden door (meerjarige) randen gefaseerd te 

beheren: niet alles tegelijk maaien en/of werken met afwisselende blokken en stroken. 

Mogelijke beheerpakketten  

• Wintervoedselakker  

• Kruidenrijke akkerranden  

• Elzensingels  

• Struweel 

• Hakhout 

Figuur 5.4 De wintervogels hebben geen eigen focusgebied wegens hun wijd verspreide voorkomen en hun 
mobiele karakter. Op deze kaart zijn de waarnemingen van 2019 t/m 2021 weergegeven. Onder meer rond 
Wageningen is een duidelijk ‘waarnemerseffect’ te zien; hier zijn veel vogelaars actief waardoor er relatief veel 
waarnemingen gedaan worden. Dat betekent echter niet dat er daadwerkelijk meer vogels zitten.  
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5.6 Bittervoorn 

De bittervoorn is een kleine karperachtige die voorkomt in stilstaand of 

langzaam stromend water van hogere kwaliteit. Bittervoorns eten met 

name klein plantaardig materiaal en zijn afhankelijk van grote exemplaren 

van levende zoetwatermosselen voor hun voortplanting. Daarnaast hebben 

ze een rijke onderwatervegetatie nodig als dekking en om in te foerageren. 

Als deze voorwaarden aanwezig zijn, is de soort in staat om al in kleine 

(polder)gebieden en sloten een duurzame populatie op te bouwen. Het meest algemene, agrarische 

habitat waarin de bittervoorn in het werkgebied van Collectief Veluwe voorkomt, zijn sloten.  

Bedreigingen komen vooral van het slootschonen waarbij de grote mossels vermalen worden 

(onzorgvuldig baggeren) en/of te veel waterplanten verdwijnen. Daarom is het gefaseerd schonen 

van sloten, liefst volgens een samenhangend slotenplan (mozaïekbeheer), belangrijk voor 

bittervoorns. Omdat een te dikke modder- of sliblaag ongunstig is voor bittervoorns is baggeren 

belangrijk. Dit moet echter zorgvuldig gebeuren.  

Daarnaast is eutrofiëring een dreiging wanneer de vegetatie omslaat naar troebel, algenrijk water, 

eventueel in combinatie met een krooslaag op de oppervlakte. Onder andere door te weinig 

lichtinval kan zich dan geen gezonde onderwatervegetatie ontwikkelen, waar de bittervoorn van 

afhankelijk is.  

De soort overwintert in diepere delen van het water. Wanneer deze aanwezig zijn, verbetert dat de 

kwaliteit van het leefgebied. Ook overwintert de soort bijvoorbeeld onder bruggetjes of duikers.  

Collectief Veluwe is in 2019 het project ‘In en om de Sloot’ gestart waarbij gekeken is naar het 

structureel beter schonen van de sloten onder ANLb beheer. Een van de belangrijkste aanbevelingen 

uit dat project is, naast het juist schonen van de sloot, het werken met een samenhangend 

slotenplan. Zo’n slotenplan is voor bittervoorns waarschijnlijk al effectief als het om relatief kleine 

gebieden gaat, bijvoorbeeld de sloten rond een cluster van percelen van een enkele deelnemer. Een 

plan voor grotere gebieden is natuurlijk effectiever.  

Beheer en strategie  

De focuskaart voor bittervoorn is gebaseerd op de waarnemingen vanaf 2017. De verwachting is dat 

niet het hele verspreidingsgebied van bittervoorn bekend is omdat grote delen niet onderzocht zijn. 

Daarom zijn in sommige gevallen de grenzen van het focusgebied ruim genomen en zijn gelijkende 

landschappen, grenzend aan het bekende verspreidingsgebied, meegenomen. Omdat het agrarisch 

natuurbeheer weinig invloed heeft op A-watergangen, die door het waterschap worden geschoond, 

zijn gebieden met waarnemingen in de B- en C-watergangen geselecteerd.  
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Voorwaarden 

Onderstaande punten vormen voorwaarden waar het slotenbeheer met oog op bittervoorns aan 

moet voldoen.  

• Het in stand houden van enige onderwatervegetatie is essentieel voor bittervoorns, daarom 

moeten de sloten gefaseerd geschoond worden.  

• De machinerie die gebruikt wordt, bepaalt in grote mate het succes van het ecologisch 

slootschonen. De eco-reiniger en de maaikorf genieten hierin absoluut de voorkeur.  

• Het vóórkomen van grote zoetwatermossels is essentieel, daarom moet het regulier 

baggeren met de Hemos geweerd worden op ANLb-sloten. 

• Ecologisch slootschonen wordt alleen op B- of C-watergangen afgesproken, aangezien A-

watergangen door het waterschap onderhouden worden.  

• Watergangen voor ecologisch slootschonen mogen niet te voedselrijk zijn en mogen geen 

krooslaag op het oppervlakte hebben liggen. Uitzondering hierop is een dergelijke watergang 

die onderdeel uitmaakt van een slotenplan en er een strategie klaarligt om de watergang 

weer helder te krijgen. 

• Ten behoeve van bittervoorns kunnen bufferstroken alleen afgesloten worden langs 

watergangen die jaarrond water bevatten.  

In de grotere polders waar veel beheer op elkaar aansluit, zoals bijvoorbeeld in Arkemheen, wordt 

samengewerkt met de loonwerker die het beheer daadwerkelijk uitvoert.  

 

Figuur 5.5: Focusgebied Bittervoorn. 
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Aanvullend 

Onderstaande punten geven de strategie aan die Collectief Veluwe aankomende jaren voor zich ziet 

om het beheer doelgericht te verbeteren.  

• Collectief Veluwe wil het gebruik van de slotenplannen verder ontwikkelingen en in de 

praktijk brengen. Uiteindelijk kunnen de betrokken veldcoördinatoren zelfstandig een 

slotenplan opstellen.  

• In de grotere polders waar veel beheer op elkaar aansluit, zoals bijvoorbeeld in Arkemheen, 

wordt samengewerkt met de loonwerker die het beheer daadwerkelijk uitvoert.  

• Indien RAVON, of een andere organisatie, de wateren inventariseert en daarbij opvallende 

zaken tegenkomt, koppelen zij dat direct aan Collectief Veluwe terug. Hiervoor is goede 

samenwerking met RAVON belangrijk.  

Mogelijke beheerpakketten 

• Natuurvriendelijke oever 

• Duurzaam slootbeheer 

• Botanisch waardevolle randen  

5.7 Grote modderkruiper  

Grote modderkruiper komt voor op plekken waar vrijwel alle andere 

inheemse vissoorten moeilijk kunnen overleven. Anders dan andere vissen 

kan de soort enkele weken tot maanden in de vochtige modder overleven. 

Daar staat tegenover dat hij slecht tegen concurrentie van andere vissen kan. 

Sterk verlandende, modderige wateren of overstromende grasvelden zijn een 

belangrijk onderdeel van het leefgebied, liefst met weinig andere vis. Van 

nature komt de soort voor in de overstromingsvlakten van rivieren. Met het normaliseren van de 

watergangen, het lage grondwaterpeil en de droogte van de afgelopen jaren, staat de soort extra 

onder druk.  

De paai- en opgroeihabitat bestaat tegenwoordig vaak uit greppels en kleine sloten die in het 

voorjaar vrij lang water vast blijven houden, en in meer of mindere mate verland zijn. Optimaal 

gezien zijn deze plekken door de zon beschenen. De modderkruipers zijn hier van maart tot ongeveer 

augustus. Belangrijk is dat er diepere gedeelten zijn waarin de modderkruiper kan overwinteren, van 

ongeveer november tot maart. Het paai- en voortplantingsgebied hoeft in de zomer en het najaar 

niet nat te zijn.  

Omdat de soort vaak in de bovenste lagen van de modderbodem zit, is baggeren een probleem voor 

grote modderkruipers.  

In 2017 is een rapport over de Gelderse populatie verschenen (De Bruin A., R. Ter Harmsel en J. 

Kranenbarg, 2017. Instandhouding grote modderkruiper in Gelderland. Noodzakelijke beheer en 

inrichtingsmaatregelen voor het behoud en de uitbreiding van populaties. Stichting RAVON 

Nijmegen.) Dit rapport brengt alle dan bekende Gelderse populaties in beeld, geeft inzicht in de 

habitatkwaliteit en doet per locatie aanbevelingen over het te voeren beheer. In het werkgebied van 

Collectief Veluwe komen volgens dit rapport in twee gebieden nog populaties voor met een ‘matige’ 

habitatkwaliteit, namelijk in het Binnenveld en in het noordelijke gebied van de Veluwe IJsselzoom. 

In de rest van het werkgebied komen hier en daar alleen populaties voor met een ‘slechte’ kwaliteit 

van het habitat. De vraag is in hoeverre deze populaties nog bestaan.   
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Beheer en strategie 

De focuskaart is gebaseerd op de drie bekende populaties grote modderkruiper. Binnen deze 

gebieden is het zaak te zoeken naar de geschikte sloten en greppels. Het hierboven genoemde 

rapport kan daar handvatten aan geven.  

Voorwaarden  

Het afsluiten van pakketten voor grote modderkruiper is niet gemakkelijk en vaak is maatwerk 

noodzakelijk. Kennis bij de veldcoördinator is daarom belangrijk. Voor zover die er nog niet is, willen 

we die kennis bijbrengen door middel van interne kennisoverdracht. Zie daarvoor het hoofdstuk over 

kennisoverdracht.  

• Wanneer ingezet wordt op het onderhouden van de paai- en opgroeihabitat, dient de 

diepere winterhabitat op korte afstand bereikbaar te zijn voor modderkruipers. Dit kan een 

kuil in de sloot zijn, bijvoorbeeld voor een stuw of duiker, of een andere, diepere sloot. In dat 

laatste geval dient daar wel watervegetatie aanwezig te zijn. In enkele gevallen kan het 

noodzakelijk zijn zo’n diepe plaats aan te leggen.  

• De sloten en greppels die ingezet worden als paai- en opgroeihabitat dienen klein te zijn 

(geen A-watergang) en tenminste tot ver in het voorjaar water te bevatten.  

• Enige staat van verlanding dient gestimuleerd te worden door gefaseerd te beheren en het 

slim afsluiten van pakketten.  

• Baggeren dient gefaseerd te gebeuren met een machine die op kleine schaal bagger zuigt, 

zonder dat grote delen van sloot meteen leeggezogen worden. Dit kan onder meer door een 

baggerpomp zonder vleugels te gebruiken.  

• Het baggeren van de winterhabitat dient voor november te gebeuren.  

Aanvullend 

Indien RAVON of een andere organisatie de wateren inventariseert en daarbij opvallende zaken 

tegenkomt, koppelen zij dat direct aan Collectief Veluwe terug.  

• Bij voorkeur houdt de veldcoördinator contact met de uitvoerder van de 

slootwerkzaamheden, vaak de loonwerker.  

Mogelijke beheerpakketten 

• Natuurvriendelijke oever 

• Duurzaam slootbeheer 

• Botanisch waardevolle randen  

• Pakket Hoogwater 

• Stuwtjes 
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5.8 Kamsalamander 

De kamsalamander is een honkvaste soort die zowel poelen als een 

structuurrijk landhabitat nodig heeft. De poelen vormen het 

voortplantingsgebied. Vanaf half juli tot in oktober trekken de salamanders 

naar de landhabitat die kan bestaan uit struikgewas, struweel, ruig grasland 

en bosrijk gebied. Daar overwinteren ze tot 1 meter onder de grond tussen 

wortels, onder stenen of dood hout om vervolgens in februari of maart weer 

richting de poel te trekken. Een geschikte landhabitat ligt 5 tot 50 meter van het water. Clusters van 

voortplantingswateren dienen niet verder dan 400 meter uit elkaar te liggen. De salamanders kunnen 

maximaal 500 – 700 meter overbruggen om nieuw leefgebied te koloniseren. 

De doelsoort poelkikker profiteert mee van beheer afgestemd op kamsalamanders.  

Beheer en strategie 

Binnen Collectief Veluwe zijn met name op de Ginkelse Heide en nabij Brummen stabiele populaties 

van kamsalamanders bekend. Deze gebieden zijn dan ook zonder meer opgenomen in het 

focusgebied. Omdat kamsalamanders niet makkelijk waar te nemen zijn en niet het hele gebied goed 

onderzocht wordt, is het aannemelijk dat er populaties over het hoofd gezien zijn. Daarom is 

besloten om aan elke waarneming van kamsalamander veel waarde te hangen: waarschijnlijk 

representeren die een kleine populatie. De focuskaart is dan ook op die waarnemingen gebaseerd.  

Figuur 5.6: Focusgebied Grote Modderkruiper 
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Voorwaarden 

• De poel moet voldoen aan de basiskwaliteiten zoals beschreven in de beheervoorwaarden. 

Het gaat onder meer om een flauw, noordelijke talud, maximaal 25% van het wateroppervlak 

ligt in de schaduw, er is geen vis aanwezig en de poel is grotendeels gevrijwaard van 

betreding door vee. 

• Uitzondering op bovenstaande vormen poelen die met beperkte inspanning te herstellen zijn  

en waarvan de beheerder van plan is dat binnen een jaar te doen. Waar mogelijk kan 

Collectief Veluwe het herstellen van de poel ondersteunen.  

• De landhabitat op bereikbare afstand is voor kamsalamanders onontbeerlijk, daarom moeten 

op 5 tot 50 meter van de poel ook altijd ruige stukken aanwezig zijn of ontwikkeld worden. 

Hierbij genieten houtige elementen de voorkeur boven ruig gras.  

Aanvullend 

• De veldcoördinatoren benaderen zo veel mogelijk agrarische grondgebruikers met poelen die 

nog niet onder ANLb zijn gebracht.  

• Collectief Veluwe wil een regionaal pakket of een ander financieel hulpmiddel ontwikkelen 

voor poelen die een grote onderhoudsbeurt nodig hebben. 

• Indien RAVON of een andere organisatie de poelen inventariseert en daarbij opvallende 

zaken tegenkomt, koppelen zij dat direct aan Collectief Veluwe terug. 

  

Figuur 5.7: Focusgebied Kamsalamander 



38 
 

Mogelijke beheerpakketten 

• Poel en klein historisch water  

• Natuurvriendelijke oever (mits langs een bosrand)  

• Hakhoutbeheer 

• Hakhoutbosje 

• Bosje 

5.9 Beekprik 

De beekprik is een bijzonder dier dat het grootste deel van zijn leven in 

larvaal stadium doorbrengt. Dan leeft hij in de zandige of slibbige bodem van 

snelstromende beken waar hij zich voedt door het water te filteren. Na een 

jaar of 7 vindt de metamorfose naar adult plaats, het dier krijgt dan voor het 

eerst ogen en een ronde mond, die werkt als een zuignap. Als adult voedt hij 

zich echter niet meer. De mond wordt gebruikt om een gezamenlijke nestkuil 

in het grind te maken; de grindstenen worden daarbij één voor één opgepakt en weggesleept. 

Hiervoor is een schoon grindbed nodig stroomopwaarts van de slibbige plaats waar de larven leven. 

In de praktijk komt dit neer op snelstromende beken met jaarrond schoon water en veel variatie en 

structuur.  

De structuur wordt gevormd door plukken sterrenkroos en bijvoorbeeld dood hout dat in de beek 

ligt. Dat zorgt voor variatie in stroomsnelheid waardoor grindplekken goed schoongespoeld worden 

en kunnen dienen als nestkuil.  

Beschaduwde beken met bomen en struiken langs de kant vormen een goede habitat omdat het 

water koel blijft en de bomen zorgen voor structuur. Het afvallende blad verteert waar de larven van 

profiteren. Verder is het ongunstig wanneer een akker direct op de beek uitkomt. Dit veroorzaakt 

erosie wat de sedimentsamenstelling van de beek verstoort. Stuwen dienen zo veel mogelijk 

voorkomen te worden omdat ze de doorstroom van het water hinderen en de trekmogelijkheden 

van de prikken verstoren.  

Beheer en strategie 

Het focusgebied van de beekprik is gebaseerd op de recente verspreidingsgegevens. Alle beken 

binnen ons werkgebied waar de soort voorkomt, zijn geselecteerd en hier is een zone van 20 meter 

omheen getrokken.  

Voorwaarden 

• De beken moeten grotendeels in de schaduw liggen. Daarom wordt er gericht houtig beheer 

afgesproken direct langs de betreffende beken.  

• Om uitspoeling van nutriënten zo veel mogelijk te voorkomen, wordt langs de beken 

gestuurd op bufferstroken.   

• De veldcoördinatoren benaderen actief boeren met land dat grenst aan beekprikpopulaties. 

Hierbij krijgen de meest ongunstige situaties voorrang. 

Aanvullend 

• Collectief Veluwe is voornemens om naast het project ‘In en om de Sloot’ een vergelijkbaar 

project voor beken op te zetten. Het doel hierbij is het ontwikkelen van kennis over goed 

beekbeheer ten behoeve van de beekprik.  
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• Collectief Veluwe zoekt bij het beschermen van de beekprik een nauwere samenwerking met 

Waterschap Vallei en Veluwe op; het beheer van de beek zelf ligt in de meeste gevallen bij 

hen.  

• De Bekenstichting Veluwse Sprengen en Beken is op de Veluwe een speler van belang en zal 

benaderd worden voor activiteiten met betrekking tot beekbiotoop verbetering.  

Mogelijke beheerpakketten  

• Duurzaam slootbeheer, nader te ontwikkelen variant voor beken.  

• Botanische hooilandranden 

• Hakhoutbeheer  

• Bosje 

5.10 Vliegend Hert 

Voor deze markante, grootste keversoort van Nederland vormt de Veluwe 

een zeer belangrijk deel van het verspreidingsgebied. Hoewel veel bekende 

vindplaatsen in natuurgebieden liggen, zijn er zeker ook waarnemingen uit 

aangrenzend agrarisch gebied. Hierbij gaat het vooral om delen tegen de 

oostrand van de Veluwe (Epe, Emst, Vaassen) en in landbouwenclaves 

(Elspeet, Uddel).  

De larven van het vliegend hert zijn afhankelijk van dood eikenhout2 dat door schimmels is aangetast. 

Het gaat om het ondergronds deel van het dood hout, zowel liggend als staand. Het kunnen hele 

 
2 Het gaat hier om de inlandse soorten, niet de Amerikaanse eik. 

Figuur 5.8: Focusgebied Beekprik 
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oude bomen zijn, maar ook stronken die zijn blijven staan toen eiken zijn gekapt. De kevers zelf eten 

sappen uit de wonden van bloedende eiken. Deze ecologie maakt dat hakhoutbeheer effectief voor 

het vliegend hert kan zijn, mits goed uitgevoerd. 

Beheer en strategie 

De focusgebieden zijn de agrarische delen die aansluiten bij het grote aaneengesloten 

verspreidingsgebied op de Veluwe. Er zijn veel verspreidingsgegevens van vliegend hert bekend en 

de focus is in eerste instantie op locaties in agrarisch gebied waar de soort al bekend is. Deze 

gegevens zijn gebaseerd op onder andere NDFF en Werkgroep Vliegend Hert van EIS.  

Deze informatie wordt met de veldcoördinatoren uit het gebied gedeeld zodat zij actief de 

beheerders van kansrijk ogende houtstructuren kunnen benaderen voor het afsluiten van een 

contract. Bij nieuwe en bestaande contracten geeft de veldcoördinator specifiek op het vliegend hert 

afgestemd beheeradvies. Hiertoe wordt de kennis hierover ontsloten voor de betreffende 

veldcoördinator(en).  

Voorwaarden 

• Er dienen aangetaste eiken (zomereik of wintereik) te staan op warme, vrij open plekken en 

de vochtigheid moet geschikt zijn. De aantasting kan veroorzaakt worden door schimmels 

(witrot) of door bijvoorbeeld het kandelaberen of als hakhout gebruiken van de eiken.  

• Het is vooral belangrijk dat de oude eiken of stronken behouden blijven. Wanneer geschikte 

bomen rondom dichtbegroeid zijn, wordt omliggende begroeiing teruggezet. Wel is het goed 

om enige structuur (struiken) in het houtige element te hebben. Bij hele oude bomen met 

kans op omvallen kan kandelaberen een goede ingreep zijn. 

  

Figuur 5.9: Focusgebied Vliegend Hert 
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Aanvullend 

• Een ‘broedstoof’ aanleggen. Op een zon beschenen plek de stam van eiken van 15 à 20 cm 

(dikker kan ook) een meter ingraven, waarbij ongeveer 10 cm boven de grond blijft uitsteken.  

• In oude houten rasterpalen kunnen ook larven leven; deze blijven daarom bij voorkeur 

behouden. 

• Waar mogelijk dienen eiken aangeplant te worden om voor verjonging van de eiken te 

zorgen zodat de habitat op de lange termijn gewaarborgd blijft. 

Vrijwilligers 

Er wordt contact opgenomen met de Werkgroep Vliegend Hert van EIS. Deze groep is bezig met het 

opzetten van een landelijk netwerk van monitoringsroutes.  

Mogelijke beheerpakketten 

• Houtwal en houtsingel 

• Beheer van bomenrijen 

• Beheer van bomen op landbouwgrond 

• Bosje 
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6 Landschapsbeheer (versterken groenblauwe 

dooradering) 

Behalve op het gebieds- en soortgericht beheer, wil Collectief Veluwe ook de 

aandacht richten op het ontwikkelen van kleinschalig beheer in regio’s die 

niet tot de focusgebieden behoren. Er zijn drie redenen waarom het collectief 

ervoor kiest om dit te gaan doen: 

1. In intensief agrarisch gebruikte gebieden zijn juist landschapselementen als hagen en 

bomenrijen, poelen, maar ook kruidenrijke (akker)randen en bufferstroken langs 

watergangen een welkome afwisseling in het landschap. Zij vergroten de basiskwaliteit van 

de natuur en de biodiversiteit. Via zulke landschapselementen kunnen populaties van 

mobiele diersoorten zich verplaatsen en bestaat de kans dat zij zich hier vestigen. In eerste 

instantie biedt dit met name voor struweelbroeders goede kansen. We zien dit soort 

elementen als een vorm van beheer dat breed kan worden toegepast omdat het de 

algemene biodiversiteit versterkt. Omdat er altijd vogels, insecten of zoogdieren zijn die 

ervan profiteren, dragen zij bij aan de ecologische basiskwaliteit van het landschap. 

2. Collectief Veluwe wil een brede stimulans geven aan agrariërs om op het eigen bedrijf aan de 

slag te gaan met natuur en biodiversiteit. Dit sluit aan bij de insteek van het Actieplan 

Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Eigenlijk zou iedere boer iets moeten kunnen doen 

met natuur- en landschapsbeheer, in welk gebied het bedrijf ook ligt. De ‘altijd-goed-

pakketten’ passen daar goed bij. Het zal niet gaan om grote contracten, maar het heeft wel 

betekenis. Naast een bijdrage aan de basiskwaliteit van het landschap, zorgt het er vooral 

voor dat veel boeren actief betrokken raken bij natuur- en landschapsbeheer. De ervaring 

leert dat na de eerste stap, er vaak andere gaan volgen. Dit kan een belangrijke bijdrage 

geven aan het draagvlak voor en de invoering van een meer natuurinclusieve landbouw. 

3. Het landelijk en provinciaal beleid stelt zich ten doel de groenblauwe dooradering te 

versterken. Zowel de hooflijnenbrief die minister Van de Wal op 1 april 2022 heeft 

uitgebracht als het Gelderse beleid voor de overgangsgebieden rond stikstofgevoelige N2000 

gebieden, spreken van een groei naar 10% groenblauwe dooradering. Het huidige 

percentage is moeilijk vast te stellen. Wel weten we dat op dit moment 3% van de 

oppervlakte cultuurgrond een ANLb overeenkomst heeft in de leefgebieden dooradering. 

Een groot deel daarvan is botanisch grasland waarvan het de vraag is of dat meegeteld kan 

worden. Uiteraard zijn er ook nog groenblauwe elementen die niet onder ANLb vallen. Maar 

het is duidelijk dat met de gestelde beleidsambities een forse investering nodig is in aanleg, 

herstel en beheer van landschapselementen.  

Figuur 6.1 geeft per gemeente de oppervlakte ANLb beheer in de leefgebieden dooradering, als 

percentage van de totale oppervlakte cultuurgrond in die gemeente. Gemiddeld is dit ongeveer 3% 

binnen Collectief Veluwe.  

Het doel van dit hoofdstuk groenblauwe dooradering is het bieden van (bescheiden) mogelijkheden 

op plaatsen waar dit tot dusver nog niet kon. Als definitie voor de in aanmerking komende gebieden 

hanteren we daarom: alle gebieden die in het natuurbeheerplan 2022 en eerder niet zijn begrensd 

als agrarisch leefgebied.  
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Strategie 

• In genoemde gebieden streeft Collectief Veluwe ernaar clusters met landschapsbeheer te 

ontwikkelen of op bestaande clusters aan te sluiten. Dit omdat bij elkaar gelegen 

landschapselementen elkaar in natuurwaarde versterken.  

• De ambitie om in dergelijke clusters te werken dient de veldcoördinator in de gesprekken 

met de deelnemer mee te nemen. Op korte termijn kan bijvoorbeeld een akkerrand 

afgesloten worden op wens van een deelnemer, maar de veldcoördinator zal de ambitie 

uitspreken om binnen twee tot drie jaar die ene rand uit te breiden met bijvoorbeeld 

landschapsbeheer.  

• Wanneer na drie jaar geen cluster van verschillende, elkaar versterkende elementen 

gevormd is, wordt er gestopt met het betreffende beheer. Op die manier ontstaat in het 

gebied een groter geheel met randen en landschapselementen, bij voorkeur met een 

verbinding naar andere (agrarische) natuurgebieden. 

• Alleen agrarische bedrijven komen in aanmerking voor beheerovereenkomsten in het kader 

van het ontwikkelen van groenblauwe dooradering. Dus in tegenstelling tot het gangbare 

beheer waarbij ook burgers, hobbyboeren, etc. een beheerovereenkomst kunnen afsluiten, 

Figuur 6.1 Percentage groenblauwe dooradering in ANLb 
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richt het collectief zich hier uitsluitend op boeren. Als criterium wordt gehanteerd een 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel met een agrarische bedrijfscode.  

• Bedrijven die een natuurinclusief bedrijfsplan laten opstellen, komen bij voorkeur in 

aanmerking voor een beheerovereenkomst. 

• Bedrijven die investeren in de aanleg van nieuwe landschapselementen, komen bij voorkeur 

in aanmerking voor een beheerovereenkomst.  

Met deze werkwijze hebben meer agrariërs de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen aan 

biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw – een breed gedragen wens. Collectief Veluwe wil 

maximaal 2% van haar budget besteden aan het ANLb in dit soort gebieden. Er zullen geen grote 

contracten in het kader van dit beheerhoofdstuk worden afgesloten. Gedacht wordt aan 

overeenkomsten van 500 tot 1000 euro per jaar. Twee procent van het beheerbudget anno 2022 is 

ongeveer € 100.000,-.  Dat betekent dat er 100 tot 150 boeren als nieuwe deelnemer aan het ANLb 

mee kunnen gaan doen. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden gedaan aan zowel de 

basiskwaliteit van het natuurinclusief beheer als het draagvlak hiervoor onder boeren.  
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7 Water- en klimaatbeheer 

Naast de klassieke ANLb pakketten, heeft Collectief Veluwe ook een set aan 

pakketten beschikbaar die de waterkwaliteit ten goede komen. Deze 

pakketten zijn tot stand gekomen in samenwerking met waterschap Vallei en 

Veluwe en worden mede door het waterschap gefinancierd. Nieuw is dat 

vanaf 2023 de maatregelen worden gericht op het tegengaan van en het 

aanpassen aan klimaatverandering.  

7.1 Categorie water 

In de categorie water gaat het om bufferstroken langs watergangen, zowel met gras als akkerranden, 

duurzaam slootbeheer en natuurvriendelijke oevers. Bufferstroken hebben een wenselijke invloed op 

de waterkwaliteit, omdat zij het uitspoelen van nutriënten in de watergang tegengaan. Wanneer zij 

slim ingezet worden, door bijvoorbeeld late maaidata af te spreken, dragen zij bij aan een gevarieerd 

landschap en dienen zodoende verschillende doelsoorten. Duurzaam slootbeheer en 

natuurvriendelijke oevers bevorderen de plantengroei in de sloot. Dit komt  de waterkwaliteit ten 

goede, maar ook het leefgebied van enkele doelsoorten.  

Deze pakketten kunnen ingezet worden voor de bescherming van verschillende hoofddoelsoorten. In 

dat geval is dat in voorgaand hoofdstuk beschreven. Voor met name bufferstroken geldt dat het van  

grote toegevoegde waarde kan zijn om deze ook in het landschaps- en waterbeheer in te zetten. Ze 

vormen als het ware een no regret-maatregel.  

Strategie 

• Bufferstroken kunnen in het hele werkgebied zowel langs zowel A-, B-, als C-watergangen 

afgesloten worden. 

• Het geniet de voorkeur te kiezen voor beheer dat zo min mogelijk grondbewerking vereist: 

het liefste blijvende grasranden en anders heeft een meerjarige akkerrand de voorkeur 

boven een éénjarige akkerrand. 

• Bufferstroken worden zoveel mogelijk gecombineerd met het pakket ecologisch 

slootschonen.  

• Het ecologisch schonen van sloten wordt verder gestimuleerd. Naast het afvoeren van 

slootmaaisel (voor verschraling) wordt ook het gefaseerd maaien en schonen gestimuleerd, 

waarbij delen van de oeverbegroeiing blijven staan. Ook de techniek van schonen vraagt 

aandacht om het slootleven te sparen.  

• Het collectief zal bij slootbeheer optrekken met het waterschap en met loonbedrijven die het 

slootwerk uitvoeren. Voor boeren met een groot aandeel watergangen op het bedrijf wordt 

bij voorkeur een slootplan opgesteld. Dit geeft per watergang een meerjarige beschrijving 

van het beheer.  

Collectief Veluwe zal over de aanpak en uitvoering van het beheer voor de waterdoelen nog nadere 

afspraken maken met waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. Het beleid rondom de 

breedte van een bufferstrook, voorrang voor A- of juist C-watergangen, het werken met 

zoekgebieden (begrenzingen) of juist niet, en de omgang met slootmaaisel kunnen dan besproken 

worden. Ook waterschap Rijn en IJssel wordt hierbij betrokken, ook al valt maar een klein deel van 

het gebied van Collectief Veluwe onder dit waterschap.  
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7.2 Klimaatmaatregelen 

De categorie Klimaat is gericht op klimaatbeheermaatregelen die CO2-vastlegging, het verminderen 

van broeikasgassen en het vasthouden en vertraagd afvoeren van water als doelstelling hebben. 

Deze doelstelling is opgesplitst in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Het rapport ‘Advies inzake 

verdeling GLB-middelen voor verbreed subsidiestelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer’ uit 

november 2021 biedt houvast bij de invulling van de hierboven genoemde doelen. De algemene 

richtlijn is een inzet van 40% voor klimaatmitigatie, 20% voor klimaatadaptatie en 40% voor de 

verbreding van waterdoelen. 

Omdat klimaat een nieuw element is in het ANLb kunnen we op korte termijn niet in alle gevallen 

concrete voorstellen leveren. De doelen moeten iets opleveren voor het klimaat, maar het is vaak 

niet duidelijk hoe dit valt te controleren en te monitoren. Het is van belang om af te wegen of de 

maatregelen binnen het ANLb dienen te worden uitgevoerd of dat de maatregelen uitsluitend onder 

de conditionaliteiten/ecoregelingen vallen.  

Collectief Veluwe kiest er voor om in 2023 beperkt in te zetten op beheerpakketten voor klimaat en 

daarbij voort te bouwen op ervaringen die in de jaren 2020 en 2021 zijn opgedaan in de provinciale 

regeling in Gelderland, die was gericht op duurzaam bodembeheer. Het accent ligt op het verhogen 

van de hoeveelheid organische stof (en dus koolstof) in de bodem. Hier wordt in 2023 een aanvang 

mee gemaakt. 

In de loop van 2023 zal waarschijnlijk meer duidelijk worden over de gewenste maatregelen in het 

kader van de klimaatdoelen, de beheerpakketten die hiervoor ingezet kunnen worden en het budget 

dat voor klimaat beschikbaar komt. Naar verwachting zal er vanaf 2024 een flinke toename komen in 

ANLb overeenkomsten gericht op klimaat. 

  



47 
 

8 Enkele pakketten 

Collectief Veluwe biedt een veelvoud aan pakketten aan. Enkele pakketten of pakketgroepen zijn 

hieronder verder uitgewerkt. De pakketvoorwaarden zijn in te zien op de website van het collectief.  

8.1 Botanisch beheer 

Botanisch beheer omvat zowel de botanische hooi- en weilanden, als de verschillende 

randenvarianten hiervan zoals kruidenrijk weidevogelgrasland. In verschillende typen landschappen 

komen verschillende soorten van deze graslanden voor.  

Naast de in hoofdstuk 4 beschreven glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden, is de regio ook 

rijk aan botanische waardevolle graslanden in het kleinschalig cultuurlandschap. Het gaat om 

kleinere hooi- of weilanden, omzoomd door landschapselementen. Eventuele begrazing is extensief 

om de plantenrijkdom niet te onderdrukken. Bloemrijke percelen vormen mooie enclaves als deze 

ecologisch verbonden zijn met houtige elementen zoals hagen en bomenrijen of eventueel door 

middel van randenbeheer.  

Deze graslanden liggen doorgaans hoger en op zandige bodem, ze verschralen relatief makkelijk en 

kunnen zich ontwikkelen tot een gras-kruidenmix of bloemrijk grasland. Deze botanische landen zijn 

maximaal 3 hectare groot.  

De glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden uit de uiterwaarden zijn in de regel groter en 

voedselarmer omdat ze nog geregeld overstromen, al geldt dat niet voor de oeverwallen. Omdat het 

vaak om grote stukken gaat, hanteren we een maximale vergoeding van 75% in de kommen en van 

100% op de kleinere, maar waardevollere, wallen. 

Daarnaast kennen ook de weidevogelgebieden botanisch beheer. In een goed weidevogelgebied is 

veel kruidenrijk weidevogelgrasland, met veel verschillende kruiden, noodzakelijk.  

Strategie  

Collectief Veluwe wil kruidenrijke, botanische graslanden graag in het landschap behouden. Maar dit 

beheer is wel kostbaar. Daarom gaat Collectief Veluwe omzichtig om met botanisch beheer door te 

werken met een maximale grootte van de botanische percelen, een externe beoordeling en een 

gepaste vergoeding.  

Botanische percelen van het kleinschalig cultuurlandschap zijn maximaal 3 ha groot. Grotere stukken 

dienen opgedeeld te worden door landschapselementen zoals hagen, singels en bosjes. Voor de 

botanische graslanden in het gebiedsgericht beheer in de andere twee landschappen bestaat geen 

maximale oppervlakte.  

Gebaseerd op de ecologische fases die een rijk grasland ondergaat wanneer het verschraald wordt, is 

een trappensysteem ontworpen. 

Trap  Ecologische fase  Percentage vergoeding 

3 (instappakket) Raaigrasweide Pakket 13b - 50% 

3 (ontwikkelding 
kruidenrijkgrasland) 

Raaigrasweide, voor weidevogels Pakket 41  

2 Grassenmix of dominantstadium  Pakket 13b - 75% 

1 (doel)  Gras-kruidenmix of bloemrijk 
grasland 

Pakket 13b - 100% 
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De veldcoördinator doet een inschatting in welke fase het grasland verkeert en sluit het 

bijbehorende subpakket af voor de duur van één jaar, doorgaans het volgende kalenderjaar. In dat 

jaar vindt altijd een onafhankelijke ecologische beoordeling door Viridis plaats. In het 

beoordelingsrapport worden de botanische waarde, de waarde voor de doelsoorten en een 

eventueel advies besproken. De eindconclusie over het beoordeelde perceel geeft de ecoloog met 

een kleurcode aan. 

• Groen als het perceel ook voor de toekomst onder contract kan worden genomen. Het 

perceel is dan botanisch waardevol of heeft in zijn omgeving een belangrijke ecologische 

waarde. 

• Oranje als het perceel nog niet een botanische of ecologische waarde heeft gehaald, maar 

hiervoor wel de potentie heeft. De ecoloog geeft dan een beheeradvies voor de komende 

periode en er vindt na een bepaalde tijd een herbeoordeling plaats. 

• Rood als het perceel geen botanische of ecologisch waarde heeft en dit ook niet gaat 

behalen. 

Voor de als groen en oranje beoordeelde percelen geeft de ecoloog aan in welke ecologische fase het 

perceel zich bevindt, zodat de veldcoördinator eventueel het subpakket aan kan passen. Daarnaast 

wordt vermeld over hoeveel tijd het perceel opnieuw beoordeeld dient te worden om te kijken of 

een volgende trap bereikt is.  

Groene percelen worden aan het eind van het eerste jaar voor de verdere ANLb periode onder 

contract genomen.  

Oranje percelen krijgen een tijdelijk contract, soms met een lager vergoedingspercentage. De 

beheerder moet het beheer zoals geadviseerd uitvoeren. Aan het eind van deze tijdelijke 

contractperiode wordt het perceel, onafhankelijk, opnieuw beoordeeld. 

Voor de als rood beoordeelde percelen stopt het ANLb na het eerste jaar. 

Deze zelfde werkwijze hanteert Collectief Veluwe ook voor percelen in weidevogelgebieden waar 

een pakket Kruidenrijk weidevogelgrasland wordt afgesloten3. Bij die beoordeling kijkt de ecoloog 

vooral naar de aanwezigheid van voldoende kruiden en minder naar de aanwezigheid van 

(broed)vogels. 

Randen  

Tot slot zijn botanische pakketten in te zetten als randen. Dit kunnen onbemeste en niet-chemisch 

bewerkte bufferstroken langs watergangen zijn, maar ook verbindende elementen in het landschap. 

In dat laatste geval is het belangrijk niet te vroeg te maaien. Hiervoor heeft Collectief Veluwe speciale 

subpakketten.  

8.2 Akkerpakketten  

Onder de akkerpakketten vallen: kruidenrijke akkers, wintervoedselakkers, akkerranden en 

keverbanken. Wintervoedselakkers, akkerranden en keverbanken kunnen geschaard worden onder 

‘tijdelijke natuur’. Het zijn elementen die snel te realiseren zijn en direct een positief effect hebben 

op de biodiversiteit. Afhankelijk van het gebruikte zaadmengsel kunnen ze elk jaar op een andere 

locatie aangelegd worden. De uitdagingen bij deze pakketten zitten in een geschikt zaadmengsel, een 

 
3 Voor meer informatie over dit pakket, zie de webiste 
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goede aanleg en juist beheer. Keverbanken vormen een regionaal pakket dat speciaal ingezet kan 

worden voor patrijzen.  

Zaadmengsels 

Op dit moment gebruikt Collectief Veluwe een één- en een meerjarig mengsel. Afhankelijk van de 

doelen en de wensen van de beheerder wordt een mengsel gekozen.  

Onlangs heeft Collectief Veluwe een eigen één- en meerjarig mengsel ontwikkeld in samenwerking 

met Viridis, zaadleverancier Neutkens en FLORON. Het doel hiervan was de verschillende belangen zo 

veel mogelijk te integreren. Denk daarbij aan de werkbaarheid voor de boer (percentage 

oliehoudende zaden laag houden), aan ‘natuurlijkheid’ van de rand (zo veel mogelijk inheemse 

wildtype-varianten gebruiken), de waardering van de burger (klein aantal opvallende bloeiers erin) 

en betaalbaarheid.  

We zijn ervan overtuigd dat we een mooie mengsels ontwikkeld hebben, maar blijven in gesprek met 

melkveehouders, akkerbouwers en FLORON over het verder verbeteren van mengsel en beheer. Zo 

wil Collectief Veluwe op kleine schaal twee nieuwe zaadmengsels gaan gebruiken:  

1) Een extra-natuurlijk mengsel op biodiversiteitshotspots. Te denken valt aan locaties tegen 

natuurgebieden aan. Hierover wil Collectief Veluwe met de natuurbeheerders en FLORON in 

gesprek.  

2) Een mengsel speciaal voor patrijzen dat op de keverbanken gebruikt kan worden.  

Kruidenrijke akker 

Kruidenrijke akker is in tegenstelling tot de andere niet te scharen onder ‘tijdelijke natuur’. Het doel 

van het pakket is dat de klassieke akkeronkruiden zich als vanzelf op deze akkers vestigen. Ze worden 

dus niet ingezaaid en er is sprake van natuurlijke ontwikkeling. Daarom is Collectief Veluwe 

voornemens om ook de nieuw opgenomen kruidenrijke akkers door Viridis te laten beoordelen, op 

vergelijkbare wijze als bij botanische percelen, met als doel om geen “duur” beheer op kansarme 

plekken af te sluiten. Indien beheer wel kansrijk is, wil het collectief hier ook zo lang mogelijk dat 

beheer laten uitvoeren. 

Clusters 

Wintervoedselakkers vormen een waardevol element in een gevarieerd landschap, mits ze niet te 

groot zijn. Monitoring wijst uit dat oppervlaktes groter dan 1,5 ha niet evenredig veel toevoegen. 

Daar staat tegenover dat clusters van wintervoedselakkers in bosrijke gebieden elkaars waarde 

vergroten.  
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9 ANLb in breder perspectief 

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is gericht op ecologische doelen. Deze zijn in het 

natuurbeheerplan van de provincie Gelderland beschreven en richten zich op de belangrijkste 

doelsoorten van het agrarisch gebied. De afgelopen jaren is het ANLb breder geworden. Doelen op 

het gebied van water, bodem en klimaat zijn toegevoegd. De systematiek daarvoor is landelijk 

ontwikkeld. De uitwerking wordt door het collectief gedaan samen met provincie en waterschap en 

wordt elders in deze beheerstrategie beschreven. 

In Gelderland, en zeker in het werkgebied van Collectief Veluwe, spelen nog diverse ontwikkelingen 

die samenhangen met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Collectief Veluwe ziet haar taken 

breder dan alleen het uitvoeren van de ANLb regelingen en werkt mee aan deze bredere initiatieven 

die zich richten op verduurzaming van de landbouw en bredere maatschappelijke doelen. De 

belangrijkste worden hieronder beschreven. 

9.1 Nationaal Strategisch Plan (NSP) 

Sinds lang kent het GLB de grondgebonden betalingen. De hectarepremie is daarvan de bekendste. 

Deze subsidies helpen boeren aan een stabiel deel in het inkomen. Aan deze betalingen zijn al langer 

voorwaarden verbonden die te maken hebben met het milieu, de conditionaliteiten 

(randvoorwaarden). 

Conditionaliteiten 

De conditionaliteiten richten zich in de nieuwe GLB sterker op 

verduurzaming. De kaders zijn door Europa opgesteld. Ieder 

land krijgt de mogelijkheid de conditionaliteiten zo in te vullen 

dat het bijdraagt aan de specifieke eigen uitdagingen. Dit hangt 

ook samen met het 7e Actieplan Nitraat als het om 

gewasrotatie en bufferstroken gaat, bijvoorbeeld. 

In het in december ingediende NSP is opgenomen dat de 

basispremie per hectare 220 euro wordt in 2023, aflopend naar 

165 euro in 2027. Daarvoor moet de agrariër zich houden aan 

de richtlijnen voor een goede landbouw- en milieuconditie 

(GLMC): 

• GLMC1: Behoud van blijvend grasland 

• GLMC2: Bescherming van veenweiden en wetland 

• GLMC3: Verbod op het verbranden van stoppels 

• GLMC4: Bufferstroken 

• GLMC5: Tegengaan van erosie 

• GLMC6: Minimale bodembedekking 

• GLMC7: Gewasrotatie op perceelsniveau 

• GLMC8: Niet-productief areaal (4% van bouwland) 

• GLMC9: Graslandbescherming in Natura 2000 

De invloed op ANLb is nog onzeker. Verwacht wordt dat GLMC4 Bufferstroken een flink effect kan 

hebben op het beheer van akkerranden en botanische graslandranden. Voor Nederland geldt dat 

zoveel mogelijk de aansluiting is gezocht bij het 7e Actieplan Nitraat. Over deze regeling en het 

gevolg voor de beheerstrategie ANLb van Collectief Veluwe is een aparte paragraaf opgenomen.  
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GLMC8 Niet-productief areaal zou een flinke invloed op ANLb kunnen hebben. Als bedrijven verplicht 

een oppervlakte als niet-productief moeten invullen, kan dat ten koste gaan van ANLb dat er in het 

verleden op van toepassing was. Dit geldt vooral voor gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Omdat 

binnen Collectief Veluwe veel bedrijven een hoog aandeel grasland hebben, zal het effect van GLMC8 

waarschijnlijk niet zo groot zijn, al blijft het nog erg onzeker hoe het nieuwe GLB zal uitpakken.  

Ecoregeling 

De grondgebonden regelingen in het nieuwe GLB richten zich op de zogenaamde ‘groenblauwe 

architectuur’. Daarmee wordt een betere dooradering van het landschap bedoeld, met ruimte voor 

dieren en planten. Deze draagt bij aan de biodiversiteit, schoon water en verbetert de 

bodemkwaliteit. 

De ecoregeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 ingaat. Agrariërs die zorgen 

voor het landschap en ecosysteemdiensten leveren, worden daarvoor vergoed. Zij kunnen kiezen uit 

een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, 

lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten een boer onderneemt, hoe hoger de 

vergoeding. 

Er is een lijst met 21 eco-activiteiten waaruit boeren kunnen kiezen. Een boer kiest activiteiten die 

passen bij zijn bedrijfsvoering of interesse. Hoe meer iemand doet, hoe groter de beloning. 

Afhankelijk van de inspanning, komt een boer in aanmerking voor een van de volgende ecopremies: 

• Brons: 60 euro per hectare 

• Zilver: 100 euro per hectare 

• Goud: 200 euro per hectare 

Deze bedragen zijn onder voorbehoud. Om mee te doen aan de ecoregeling, moeten de eco-

activiteiten die een boer kiest, evenwichtig aan alle doelen bijdragen. Iedere activiteit levert punten 

op; bij voldoende punten op alle doelen voldoet een landbouwer aan de zogenaamde instapeis. 

Iedere eco-activiteit heeft daarnaast een bepaalde waarde. Deze is gebaseerd op kosten die een boer 

moet maken (inclusief de inspanning) om de activiteit uit te voeren, op gederfde inkomsten en soms 

ook op het grote belang van een eco-activiteit voor natuur en milieu. De opgetelde waarde van de 

uitgevoerde eco-activiteiten bepaalt voor welke premie (goud, zilver of brons) een boer in 

aanmerking komt. Op 1 juli 2022 komt er een simulatietool beschikbaar, die agrariërs kunnen 

gebruiken om een goede afweging te maken.  

De invloed van de ecoregeling op het ANLb is erg moeilijk in te schatten. Veel is nog niet bekend en 

het is erg complex. Wellicht gaat de simulatietool meer duidelijkheid geven. In ieder geval zullen de 

agrariërs pas eind 2022 beslissen welke activiteiten ze in de ecoregeling willen onderbrengen. Die 

keuze kunnen ze in de loop van 2023 nog aanpassen. Omdat ecoregeling en ANLb niet mogen 

overlappen, is het voor het collectief erg moeilijk om in te schatten welke omvang het ANLb vanaf 1 

januari 2023 kan krijgen. Per 1 september 2022 moet een budget worden aangevraagd via de 

gebiedsaanvraag. Daarna worden in het vierde kwartaal de overeenkomsten gesloten.  

Het kan zijn dat boeren met ANLb stoppen omdat het beheer onder de ecoregeling wordt gebracht. 

Het kan ook zijn dat het aantrekkelijk wordt om naast de ecoregeling aanvullend ANLb af te sluiten. 

Vooralsnog gaat Collectief Veluwe ervan uit dat het ANLb ongeveer in dezelfde omvang zal worden 

voortgezet.  
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9.2 7e Nitraat Actieprogramma (NAP) 

De Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of 

teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen, te verminderen en verdere verontreiniging 

van dien aard te voorkomen. Voorts moet 'goede landbouwpraktijk’ worden gestimuleerd en 

eutrofiëring van oppervlaktewater worden tegengegaan. Een lidstaat stelt vast welke gebieden 

kwetsbaar zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om aan de doelen te voldoen. 

Nederland heeft het hele grondgebied aangewezen als kwetsbare zone. Deze maatregelen worden 

vastgelegd in zogenaamde actieprogramma’s. Met het 7e actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn 

(verder 7e AP) voor de periode 2022 – 2025 geeft Nederland invulling aan deze verplichtingen van de 

Nitraatrichtlijn. 

In deze paragraaf ligt het accent op bufferstroken langs watergangen. Daarnaast is nog sprake van 

maatregelen in ‘Brede Beekdalen: 100-250 meter brede bufferzones middels extensivering’. Het is 

nog onvoldoende duidelijk hoe dit gaat uitwerken waardoor hier in de beheerstrategie geen rekening 

mee is gehouden. 

In relatie tot het ANLb speelt vooral het toepassen van integrale bufferstroken, gelegen langs 

watervoerende sloten, een rol. Op dit moment worden in het Activiteitenbesluit milieubeheer 

teeltvrije zones gedefinieerd vanuit het gewasbeschermingsmiddelendossier. Deze teeltvrije zones 

mogen niet bespoten en niet beteeld worden (behalve met grasland of met een ander gewas dan op 

de rest van het perceel wordt geteeld) en mogen (in de meeste gevallen) niet bemest worden.  

Goed ingerichte bufferstroken versterken de biodiversiteit, door bijvoorbeeld teelt van bloemrijke 

akkerranden of het toepassen van notenbomen in een kruidenrijk grasland. Ook draagt een 

bufferstrook waar het gewas (geen rooivruchten) van wordt afgevoerd, bij aan het gericht uitmijnen 

van fosfaat vlak langs de watergang. Daarnaast draagt het toepassen van dieper wortelende 

gewassen bij aan een verbetering van de bodemkwaliteit. Hiermee kan de boer bufferstroken voor 

meerdere opgaven benutten om de bodemkwaliteit en/of biodiversiteit (zoals weidevogels) te 

bevorderen. 

Met betrekking tot bufferstroken zijn de volgende categorieën watergangen van belang: 

1. KRW-waterlichamen (Kader Richtlijn Water) 

2. HEN-water: water van het hoogste ecologische niveau. HEN-water benadert de meest 

natuurlijke situatie. De provincie wil die ecologische waarde beschermen en eventuele 

negatieve beïnvloeding terugdringen. 

3. SED-water: water met een specifiek ecologische doelstelling. Deze wateren kennen enige 

menselijke beïnvloeding, maar hebben een ecologische waarde of kunnen die door een 

relatief geringe inspanning krijgen. De meest natuurlijke situatie ligt voor deze wateren 

echter niet in het verschiet; de provincie wil vooral de natuurwaarden herstellen en 

beschermen. 

4. Overige ecologische kwetsbare waterlopen (door het waterschap aan te wijzen) 

5. Alle overige watervoerende wateren (globaal zijn dit alle sloten die in de zomer niet 

droogvallen) 

De teeltvrije zones worden in het 7e NAP beschreven. Enkele van de voorwaarden zijn:  

• Bij ecologisch kwetsbare waterlopen en KRW-waterlichamen zullen 5 meter brede teeltvrije 

zones worden toegepast en bij overige watervoerende wateren 2 meter brede teeltvrije 

zones. Hierbij geldt een maximum van 5% van het areaal van een perceel. 
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• In de leidraad wordt als criterium opgenomen dat voor graslandpercelen waar kruidenrijk 

grasland wordt toegepast in de teeltvrije zone langs overige wateren, een 1 meter brede 

teeltvrije zone zal gelden (dit geldt dus niet bij KRW-waterlichamen en ecologisch kwetsbare 

waterlopen). 

• Beweiding van de teeltvrije zone is toegestaan. 

• De aanwijzing van de huidige ecologische kwetsbare waterlopen is verouderd. 

Waterbeheerders worden verzocht de aanwijzing van de ecologisch kwetsbare wateren te 

actualiseren. 

• Vanuit het GLB wordt, in door provincies aangewezen gebieden, vergoeding geboden voor 

bredere zones of voor bufferstroken die begroeid zijn met bloemenstroken of waar bomen of 

struiken worden toegepast die bijdragen aan de biodiversiteit en het netwerk van fijne 

groeneblauwe dooradering vergroten. 

Omdat nog niet alles duidelijk is, is het voor Collectief Veluwe lastig in te schatten welke gevolgen de 

bepalingen van het 7e NAP zullen hebben op het af te sluiten ANLb in de toekomst. Figuur 9.1 toont 

een overzicht van alle ecologisch kwetsbare waterlopen binnen het waterschap Vallei en Veluwe.  

Voor Collectief Veluwe is een analyse gemaakt van de totale lengte aan watergangen in het 

werkgebied. Een overzicht hiervan staat in Figuur 9.2.  

In het werkgebied van Collectief Veluwe ligt 11.570 kilometer watergang, waarvan 759 kilometer de 

status van ecologisch water heeft en 10.811 kilometer als overig water kan worden aangemerkt. 

Gepoogd is om te analyseren welk deel van het water langs (agrarisch gebruikte) cultuurgrond ligt. 

Dit zou kunnen door vanuit het GIS bestand met watergangen te toetsen of deze langs een AAN-

perceel (Agrarisch Areaal Nederland) gelegen zijn. Dit is technisch complex en nog niet gelukt.  

Wel is bepaald dat er 720 kilometer aan watergangen langs een ANLb perceel ligt. Hiervan ligt 

ongeveer 30 kilometer langs ecologisch water en 690 kilometer langs overig water.  

Figuur 9.1 Ecologisch kwetsbare waterlopen binnen het waterschap Vallei en Veluwe 
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De grote vraag voor Collectief Veluwe (en 

voor alle andere collectieven in Nederland) 

is welke invloed het 7e actieprogramma 

voor de nitraatrichtlijn zal hebben op het 

ANLb. De uitwerking van de regels staat 

nog niet vast en het is zeer complex om een 

analyse te maken welke van de vele 

voorwaarden er overal van toepassing is. 

Een aantal mogelijke effecten: 

• Als ANLb beheer overlapt met een 

bufferstrook, dan zal dit ANLb 

beheer wellicht moeten worden 

afgebroken omdat cumulatie niet is 

toegestaan. Dit zou kunnen leiden tot minder beheer in ANLb, er ligt immers 720 km ANLb 

beheer langs een watergang. Gesteld dat hier overal een 2 meter strook geldt, dan gaat het 

om 144 ha. 

• Echter: bij heel veel van dit ANLb zal het gaan om kruidenrijk grasland, waarbij een 

bufferstrook van 1 meter geldt. In dat geval is het juist aantrekkelijk aan ANLb voort te 

zetten. Dan geldt immers een smallere teeltvrije zone en wordt over de rest van de rand een 

vergoeding verkregen. 

• Akkerranden en botanische graslandranden hebben meestal een breedte van 6 meter. 

Hiervan kan dus 5 meter (ecologisch water), 2 meter (overig water) of 1 meter (kruidenrijk 

grasland) overlappen met de bufferstrook. Die strook zal dan uit het ANLb geknipt moeten 

worden, de rest van de breedte kan er in blijven.  

• Of er op de afgeknipte bufferstrook helemaal geen ANLb plaats kan vinden, is nog niet 

duidelijk. Waarschijnlijk worden nieuwe pakketten ontwikkeld die een vergoeding geven 

voor extra beheer, zoals inzaaien kruiden, extensief maaibeheer, etc. Dit zal dan een pakket 

worden met een lagere vergoeding dan het reguliere ANLb pakket.  

• Verwacht mag worden dat door het invoeren van bufferstroken, het aantrekkelijker wordt 

voor agrariërs om ANLb af te sluiten. Er kan geen gewas op de bufferstrook geteeld worden 

maar beheer via een licht ANLb pakket is mogelijk aantrekkelijk. Bovendien kan de strook 

verbreed worden met aangrenzend (volwaardig) ANLb om een praktisch werkbare breedte 

van de rand te krijgen (veelal een veelvoud van 3 meter).  

• Er komt meer aandacht voor water- en klimaatbeheer. Naast regelingen vanuit GLB/NSP en 

ANLb spelen ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en biodiversiteitsprogramma’s vanuit 

de markt. Dit alles kan elkaar versterken en tot een toename van de belangstelling voor ANLb 

beheer in de categorie water en klimaat leiden.  

• In de afgelopen 5 jaar is het beheer in de categorie water bij Collectief Veluwe fors gegroeid. 

De verwachting is dat de groei in belangstelling nog zal doorzetten. Het is niettemin heel 

moeilijk in te schatten hoe dit zal uitpakken omdat er veel regelgeving met elkaar 

samenhangt. Collectief Veluwe gaat uit van een groei van 20% in hectares in beheerjaar 

2023. Dit is een stabiele voortzetting van de lijn van de afgelopen jaren. 

Er zijn nog erg veel onzekerheden, maar alles bij elkaar wordt verwacht dat er de komende jaren een 

flinke groei kan plaatsvinden  

  

Figuur 9.2 Lengte watergangen werkgebied Collectief Veluwe 
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9.3 Platform Natuurinclusieve Landbouw 

De uitvoering van acties vanuit het Platform Natuurinclusieve 

Landbouw is in 2020 gestart en zal de komende jaren nog 

doorlopen. Natuurinclusieve landbouw is kringlooplandbouw met 

aandacht voor natuur en landschap.  

De definitie die we daarvoor in Gelderland gebruiken is opgesteld 

door Wageningen University & System Research: 'een optimaal 

beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreren in 

bedrijfsvoering, inclusief zorg voor de natuurlijke functies en de 

biodiversiteit op en om het bedrijf.' 

In het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland zijn verschillende programma's uitgewerkt 

voor herstel van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen met als resultaat een rijkere 

natuur en bredere basis voor ons welzijn en onze welvaart. Het opstellen van natuurinclusieve 

bedrijfsplannen voor agrarische ondernemers maakt hier deel van uit. Deze plannen helpen 

agrarische ondernemers met het zetten van concrete stappen in hun eigen bedrijfsvoering op het 

gebied van natuurinclusief boeren. 

Ondernemers kunnen een start maken door middel van een instaptoets. Dit is een compacte scan 

aan de hand van een gestandaardiseerde checklist. De scan is bedoeld om kansen te verkennen en 

een keuze te maken uit mogelijke vervolgstappen. Tijdens een bezoek wordt de bedrijfssituatie 

doorgenomen. Op basis van wensen en ideeën van de boer en van kansen voor natuur, milieu en 

biodiversiteit, wordt de balans opgemaakt. Er zijn verschillende plannen mogelijk: 

• Bedrijfsnatuurplan 

• Bodem- en Waterplan 

• Kringloopplan 

• Plan voor versterken lokaal netwerk 
 
Het opstellen van deze plannen leidt tot een toenemende vraag naar ANLb beheer. Bijna op ieder 
bedrijf is beheer inpasbaar, vaak kleinschalig landschapsbeheer. Het is belangrijk om hier invulling 
aan te geven zodat ondernemers stappen kunnen zetten richting natuurinclusief. Deels kan dit 
worden ingevuld via het beheer gericht op doelsoorten. In veel gevallen is een start met 
landschapsbeheer mogelijk zoals beschreven in hoofdstuk 6 Landschap. 

9.4 Gelderse Maatregelen Stikstof 

De provincie Gelderland werkt sinds 2019 aan de ‘Gelderse Maatregelen Stikstof’ (GMS) in nauwe 

samenwerking met de Gelderse partners. De provincie werkt aan een oplossing voor de 

stikstofproblematiek door versterking van de natuur (staat van instandhouding) en door 

stikstofemissies bij de bron blijvend te verminderen. Hierbij hoort onder andere het verbeteren van 

de staat van instandhouding door het versterken en verbeteren van de biodiversiteit. Gebiedsgericht 

wordt hiertoe een pakket van bron- en natuurmaatregelen, dat gericht is op stikstofreductie, 

natuurversterking en verbetering van natuur en meer natuurinclusieve ruimtelijke inrichting. 

Collectief Veluwe is hierbij betrokken, zeker waar het gaat om de Natura 2000 clusters Veluwe en 

Rijntakken. 
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Bij de stikstofmaatregelen ligt een belangrijk 

accent op de Veluwe. Van het Natura 2000 

areaal in Nederland ligt 26% op de Veluwe. 

Van de gebieden waar de kritische 

depositiewaarde wordt overschreden, neemt 

de Veluwe zelfs meer dan 50% in. De inzet van 

het provinciale programma is om te werken 

aan een robuust systeemherstel. Daarbij zal in 

de periode tot 2030 een integrale en 

gebiedsgerichte aanpak worden gehanteerd.  

Een deel van de maatregelen zal gericht zijn 

op natuurherstel in bestaande 

natuurgebieden. Daarbij zal vooral de 

hydrologische situatie aandacht krijgen. Bij 

deze onderdelen is Collectief Veluwe 

betrokken als er een relatie is met beheer in 

het agrarisch gebied. Een ander onderdeel is 

boscompensatie. Het is nog niet duidelijk 

welke rol het collectief hierbij kan krijgen. Er 

zijn wel mogelijkheden voor toepassing in het 

agrarisch gebied, bijvoorbeeld via de aanleg of 

het herstel van landschapselementen. Ook worden ontwikkelingen op het gebied van agroforestry en 

voedselbossen vaak genoemd. Het collectief zal de ontwikkelingen volgen en er waar mogelijk op 

inspelen: als toepassing op agrarische bedrijven mogelijk is of als er een verband is met agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer.  

Overgangsgebieden 

De belangrijkste rol voor het collectief zal liggen in de overgangsgebieden. Voor de natuurinclusieve 

versterking van deze gebieden is een groot budget gereserveerd en gestreefd wordt naar circa 

25.000 hectare natuurinclusieve landbouw. Voor deze gebieden worden plannen gemaakt voor 

hydrologisch herstel, aanpak van droogte en versterking van het natuurnetwerk.  

Op de kaart in Figuur 9.4 zijn de stikstofgevoelige gebieden in de provincie Gelderland aangegeven. 

Het heeft geen uitleg nodig dat een focus ligt op de Veluwe. De overgangsgebieden zijn geel 

gemarkeerd. Dit is een voorlopige contour. Bij het uitwerken van de GMS maatregelen in de 

overgangsgebieden wordt voor een gebiedsgericht aanpak gekozen. Afhankelijk van de uitkomsten 

van de gebiedsanalyses kunnen de zones breder of smaller worden vastgesteld. Op de kaart zijn de 

belangrijkste gebieden aangegeven. Soms wordt er ook op een kleinere schaal lokaal gewerkt. Voor 

de beheerstrategie van het collectief is vooral van belang hoe de (inrichtings)maatregelen en het 

beheer van de overgangsgebieden ingevuld gaat worden. Hiervoor is een indicatieve berekening 

gemaakt.  

In Figuur 9.5 is het werkgebied van Collectief Veluwe aangegeven. De buitengrens is de dunne paarse 
lijn. Het open gebied in het midden is het Kroondomein, dat niet tot het werkgebied van Collectief 
Veluwe behoort.  
 
Bij het overgangsgebied rond Natura 2000 wordt gewerkt met een zone van 1 kilometer, 3 kilometer 
en 5 kilometer. Op basis van deze zones is de kaart door de provincie gemaakt. Afhankelijk van  
 

Figuur 9.3 Mate van overschrijding stikstofdepositie 
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lopende gebiedsanalyses kunnen de zones nog breder of smaller worden. In de beheerstrategie is 

indicatief gewerkt met de zones zoals nu weergegeven. Te zien is dat een groot deel van de 

agrarische gebieden waar het collectief werkzaam is, in de overgangszones vallen. Met uitzondering 

van de polders Arkemheen en Oosterwolde, een flink deel van de Gelderse Vallei en het gebied rond 

Twello, behoren eigenlijk alle gebieden tot het ‘overgangsgebied’.  

 

 

Figuur 9.5 Werkgebied Collectief Veluwe met de 
overgangsgebieden 

Figuur 9.4 Stikstofgevoelige gebieden Gelderland 
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Er is een analyse gemaakt van al het ANLb beheer van Collectief Veluwe in 2022. Daarbij is gekeken 

naar de zones van het overgangsgebied. De tabel in Figuur 9.6 geeft een overzicht van de 

oppervlakte beheer per zone (in hectare). 

 
zone overgangsgebied 

 
Leefgebied 0-1 km 1-3 km 3-5 km > 5 km Totaal 

A11: Open grasland 470 570 480 1.550 3.070 

A13: Droge dooradering 400 150 100 350 1.000 

A14: Natte dooradering 240 80 50 350 720 

W01: Categorie water 20 60 60 210 350 

Totaal 1.130 860 690 2.460 5.140 

Procent 22% 17% 13% 48% 100% 

Meer dan de helft (52%) van de totale oppervlakte beheer valt in de overgangsgebieden. Het gaat 

om 1130 ha (22%) in de zone tot 1 kilometer, 860 ha (17%) in de zone tussen 1 en 3 kilometer en 690 

hectare (13%) in het gebied tussen 3 en 5 kilometer.  

In budget gerekend is het aandeel van 

de overgangsgebieden nog groter. Dit 

komt omdat het in overgangsgebieden 

vaak gaat om dooradering, waarvoor de 

gemiddelde vergoeding per hectare 

hoger is dan in het leefgebied open 

grasland.  

Collectief Veluwe heeft in 2022 voor 

een totaal budget van € 5.438.810,- aan 

ANLb-overeenkomsten afgesloten. In 

budget gerekend is het aandeel van de 

overgangsgebieden nog groter, in totaal 

ligt hier voor € 3.277.150,- aan ANLb-

contracten (60%). 

Ambities overgangsgebieden 

Het beleid van de provincie Gelderland in de overgangsgebieden is erop gericht dat het beheer en de 

inrichting op netwerk- en landschapsniveau voldoen aan de eisen vanuit het onderzoek 

systeemherstel N2000 van TAUW en/of gebiedsanalyses die zijn opgesteld in het kader van lopende 

gebiedsprocessen in de overgangsgebieden.  

In het provinciaal beleid wordt een definitie van overgangsgebied gegeven waarvan voor de 

beheerstrategie belangrijk is:  

Een gebied van voldoende (reeds aanwezige of te realiseren) omvang en connectiviteit van lijn- en 
vlakvormige landschapselementen. In de overgangsgebieden wordt gestreefd naar een 
dooradering van 10%, zowel landschapselementen als randen en percelen met beheer. Indien het 
gebied minder dan 10% dooradering bevat, kan naast extra beheer ook gekeken worden naar 
mogelijkheden om nieuwe elementen aan te leggen. 

 

Figuur 9.7 ANLb-budget per zone overgangsgebied 

Figuur 9.6 Beheer per zone 
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Het werkgebied van Collectief Veluwe heeft een totale oppervlakte van ongeveer 210.000 hectare. 

Hiervan is ongeveer een derde deel, 70.000 hectare, agrarische cultuurgrond. Van de totale 

oppervlakte is ongeveer 84.000 hectare stikstofgevoelig N2000 gebied (het Veluwemassief). Daarvan 

is ongeveer 4700 hectare agrarisch (5,7%). Figuur 9.8 geeft een overzicht van de oppervlakte per 

zone. 

Zone Totaal (ha) AAN (ha) % AAN 

N2000 stikstofgevoelig 83.972 4.745 5,7% 

N2000 niet-stikstofgevoelig 2.054 2.032 98,9% 

Overgangsgebied 0-1 km 44.319 18.400 41,5% 

Overgangsgebied 1-3 km 36.284 19.713 54,3% 

Overgangsgebied 3-5 km 20.817 12.215 58,7% 

Buiten overgangsgebieden 22.853 12.914 56,5% 

Totaal oppervlakte Collectief Veluwe 210.299 70.018 33,3% 

AAN staat in deze tabel voor Agrarisch Areaal Nederland, agrarische cultuurgrond. Opvallend is dat 

van de niet-stikstofgevoelige Natura 2000 een zeer hoog aandeel agrarisch is. Dit is voornamelijk het 

gebied Arkemheen. De 2032 hectare is overigens niet alleen grond met agrarische bestemming, ook 

natuurgraslanden worden door RVO tot agrarisch areaal (AAN) gerekend. 

10 procent dooradering 

Er is berekend wat de beleidsdoelstelling van 10% dooradering in de overgangsgebieden zou 

betekenen. Tot dooradering worden landschapselementen en ook natuurlijk beheerde percelen 

gerekend. De totale oppervlakte ANLb in de overgangsgebieden is berekend op 2.680 hectare. Dat is 

2,6% van de 101.000 hectare aan overgangsgebieden.  

Hier is nog wel een correctie nodig. Immers in de ruim 100.000 hectare zitten ook wegen, 

bebouwing, etc. waar geen dooradering aanwezig of mogelijk is. Het is dus beter om uit te gaan van 

de oppervlakte agrarisch gebied. Het oppervlak agrarisch areaal (AAN) in de overgangsgebieden is in 

totaal 50.327 hectare. Hier moet nog bij worden geteld de oppervlakte aan overige 

landschapselementen (met of zonder ANLb of met natuurbestemming). In de beheerstrategie nemen 

we voorlopig aan dat de oppervlakte agrarisch leefgebied in de overgangsgebieden ca. 60.000 

hectare bedraagt. 

Om tot de totale oppervlakte landschapselementen te komen moet de oppervlakte ANLb nog 

worden gecorrigeerd met de elementen waar geen ANLb overeenkomst op zit en met elementen die 

een natuurbestemming hebben (dit komt ook in agrarische gebieden voor). Aangenomen dat dit 500 

hectare is (wat ruim geschat lijkt), dan zou de oppervlakte landschapselementen ca. 3.200 hectare 

zijn in de overgangsgebieden.  

Het percentage dooradering bedraagt dan 3.200/60.000 = ruim 5 procent. Om naar de beoogde 10 

procent te gaan is dan nog ca. 2.800 hectare nodig, ongeveer een verdubbeling van het huidige ANLb 

in de overgangsgebieden. 

  

Figuur 9.8 Oppervlakte per zone 
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Aanpak overgangsgebieden 

Het is een forse ambitie om in overgangsgebieden de dooradering uit te breiden zoals hiervoor 

beschreven. Dat vraagt om meer dan alleen het openstellen van een budget en het doen van 

promotie. Om de doelstelling te realiseren is een gebiedsgerichte aanpak nodig waarin alle betrokken 

partijen samenwerken en waarin aan (agrarische) beheerders een duidelijk perspectief wordt 

geboden voor het extensiveren en natuurinclusief maken van hun bedrijf.  
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10 Doelgroepen 

In 2015 zijn in heel Nederland de agrarische collectieven opgericht met als doel vanaf 1 januari 2016 

het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te organiseren namens hun leden. Een collectief werd 

aangeduid als een “Group of farmers”, de agrariërs zijn de doelgroep. In de praktijk blijkt er ook 

beheer uitgevoerd te worden door niet-agrariërs.  

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt gefinancierd vanuit het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB). Het zijn niet alleen boeren die van het ANLb gebruik maken. Agrarische 

percelen en landschapselementen kunnen ook in eigendom of beheer zijn bij burgers, hobbyboeren, 

landgoedeigenaren of anderen. Ook zij kunnen hierop een ANLb-vergoeding aanvragen, waarbij 

uiteraard wel op dezelfde manier als bij boeren wordt getoetst op ecologische kwaliteit. De indruk 

bestaat dat het aantal niet-boeren toeneemt. Hier wordt vanuit de landbouw soms kritisch naar 

gekeken omdat de ANLb-middelen worden gezien als ‘boerengeld’.  

Er zijn veel voorbeelden van particuliere eigenaren die geen landbouwbedrijf hebben, maar die op 

hun percelen via agrarisch natuurbeheer wel een hoge ecologische kwaliteit realiseren. Soms zijn het 

echte natuurparels in het landschap. Het komt ook voor dat particuliere eigenaren op hun 

voormalige boerderij steeds meer richting ‘tuin- en parkbeheer’ gaan. Het is dan de vraag of het nog 

als agrarisch natuurbeheer gezien kan worden en of een ANLb-overeenkomst aangeboden kan 

worden. Het collectief wil deze afweging in de strategie meenemen.  

In 2021 had Collectief Veluwe 757 deelnemers, als volgt verdeeld: 

Soort relatie Totaal Procent 

Agrariër / Boer 570 75,3% 

Hobbyboer / Burger 131 17,3% 

Landgoedeigenaar 26 3,4% 

Overig 30 4,0% 

Eindtotaal 757 100,0% 

Een kwart van de deelnemers heeft dus geen agrarisch bedrijf. Dit lijkt veel maar het gaat vaak om 

relatief kleine contracten. In de groep Hobby boer/Burger zien we ook agrariërs die hun bedrijf 

hebben beëindigd en wat grond hebben aangehouden waar ze (deels) ANLb op toepassen. Bij 

landgoederen gaat het over het algemeen om duidelijk agrarisch natuurbeheer. Zij willen vaak het 

beheer van landschap in eigen hand houden en niet bij hun pachters onderbrengen. De groep Overig 

is divers, bijvoorbeeld een ZZP’er die op naam van zijn bedrijf ook agrarisch natuurbeheer uitvoert. 

Naar omvang van de overeenkomsten is het beeld als volgt. 

Leefgebied Agrariër Burger Landgoed Overig Totaal 

A11: Open grasland 3.323 39 9 25 3.397 

A13: Droge dooradering 623 86 76 55 839 

A14: Natte dooradering 570 16 26 2 613 

W01: Categorie water 281 3 1 6 290 

Eindtotaal 4.797 144 112 87 5.140 

 

Figuur 10.1 Aantal deelnemers ANLb 2021 

Figuur 10.2 Beheer in hectares naar soort deelnemer 
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Van de 5140 hectare ANLb is dus bijna 4.800 in beheer bij boeren en ongeveer 350 (7% van het 

totaal) bij anderen. In oppervlakte gemeten is duidelijk dat het meeste beheer door boeren wordt 

uitgevoerd. De particuliere beheerders zitten vooral in de leefgebieden dooradering. 

10.1 Agrariërs 

In het werkgebied van Collectief Veluwe bevinden zich ongeveer 2800 landbouwbedrijven (gegevens 

CBS 2021). Ongeveer 21% van de agrariërs in het werkgebied heeft een ANLb-overeenkomst. Het 

collectief heeft als doel dit aandeel te verhogen, rekening houdend met de ecologische doelen. Groei 

van het aantal boeren draagt bij aan een transitie naar meer natuurinclusieve landbouw en het zorgt 

voor bekendheid en draagvlak waar het gaat om inpassing van natuur in de bedrijfsvoering. Niet op 

alle bedrijven liggen kansen; het collectief zal zich vooral richten op de grondgebonden sectoren. 

Figuur 10.3 geeft een beeld van de 2800 bedrijven binnen het werkgebied.  

Deze bedrijfstypen geven een indicatie maar zijn niet goed vergelijkbaar. Zo zal het bij melkvee vaak 

gaan om hoofdberoepsbedrijven en zal bij andere sectoren, zoals paarden of schapen, vaak sprake 

zijn van een neventak. Ook is niet altijd ANLb mogelijk. Bedrijven met kippen, varkens of 

vleeskalveren hebben veelal weinig grond. Toch zien we ook in die groep voorbeelden van goed 

agrarisch natuurbeheer. 

Van de 70.000 hectare agrarisch areaal staat er in 2021 ruim 62.000 hectare geregistreerd in de 

perceelsregistratie zoals die door het CBS wordt vastgelegd. De overige 8.000 hectare is 

waarschijnlijk in beheer als natuur of in gebruik bij particuliere eigenaren die niet meedoen aan de 

gecombineerde opgave voor de landbouw.  

Driekwart van de agrarische grond, 47.000 hectare, wordt gebruikt als grasland, waarvan het 

grootste deel blijvend grasland. Verder is er nog 10.000 hectare in gebruik als voedergewas. Dit zal 

voornamelijk snijmaïs zijn. Hoewel er 520 bedrijven met bedrijfstype Akkerbouw geregistreerd staan, 

toont het totaal van minder dan 4.000 hectare akkerbouw al aan dat maar een heel klein deel 

hiervan een volwaardig akkerbouwbedrijf is waar een arbeidsinkomen verdiend kan worden.  

Figuur 10.3 Aantal bedrijven per bedrijfstype 
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Figuur 10.4 geeft een overzicht van de voorkomende teelten in het werkgebied van Collectief 

Veluwe.  

Grondgebruik 2021 Teelt Hectare Procent 

Akkerbouw Aardappelen 818 1,3% 

Akkerbouw Overige akkerbouw 789 1,3% 

Akkerbouw Braak 208 0,3% 

Akkerbouw Granen 2.054 3,3% 

Akkerbouw Suikerbieten 428 0,7% 

Akkerbouw totaal   4.297 6,9% 

        

Grasland Blijvend grasland 38.470 61,9% 

Grasland Natuurlijk grasland 2.860 4,6% 

Grasland Tijdelijk grasland 5.501 8,9% 

Grasland totaal   46.831 75,4% 

        

Groenvoedergewassen   10.087 16,2% 

Tuinbouw   922 1,5% 

        

Totaal cultuurgrond   62.137 100,0% 

Strategie 

De grondgebonden veehouderij en daarbinnen de melkveehouderij, is verreweg de belangrijkste 

bedrijfstak in het werkgebied van het collectief. Bij het versterken en implementeren van agrarisch 

natuurbeheer ligt het accent op deze groep agrariërs. 

10.2 Boeren, burgers, buitenlui 

In de eerste alinea van dit hoofdstuk is geconcludeerd dat 7% van de oppervlakte ANLb in gebruik is 

bij niet-boeren, vooral in de dooradering. Omdat de vergoedingen per hectare in dooradering 

gemiddeld hoger zijn dan in andere leefgebieden, is het ook goed om naar het budget te kijken.  

 

 

Figuur 10.4 Teelten in werkgebied Collectief Veluwe 

Figuur 10.5 Budget in ANLb overeenkomsten 
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Het beheerbudget in 2021 was ruim € 5.000.000,-. Daarvan was circa € 4.300.000,- vastgelegd in 

overeenkomsten met Boeren (85%). Verder circa € 300.00,- bij Hobbyboeren/Burgers (6%), eveneens 

€ 300.000,- bij Landgoederen en ongeveer € 150.000,- (3%) bij de groep Overig. Zie ook Figuur 10.5 

Budget in ANLb-overeenkomsten. 

Het aandeel van niet-boeren in het ANLb is dus minder groot dan op basis van het aantal deelnemers 

zou lijken. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat in de groep Hobbyboeren en Landgoederen 

voor een flink deel duidelijk sprake is van agrarisch beheer. 

Het is ook belangrijk om te kijken om welk soort beheer het gaat en wat de kwaliteit daarvan is.  

Beheerpakketgroep Burger Landgoed Overig Totaal 

Bomen en bosjes € 24.728 € 21.854 € 5.566 € 52.147 

Botanisch waardevol grasland € 151.856 € 42.000 € 92.887 € 286.743 

Weidevogelgrasland € 12.673 € 0 € 11.178 € 23.851 

Hakhoutbeheer € 17.032 € 42.272 € 5.939 € 65.243 

Boomgaarden € 10.223 € 4.920 € 1.473 € 16.617 

Hagen € 17.091 € 34.883 € 1.280 € 53.253 

Kruidenrijke akkers € 1.948 € 56.001 € 4.038 € 61.987 

Kruidenrijke akkerranden € 16.101 € 39.486 € 11.145 € 66.732 

Poelen en sloten € 3.515 € 2.545 € 1.367 € 7.427 

Struweel € 9.587 € 31.869 € 223 € 41.679 

Wintervoedselakker € 45.407 € 32.793 € 14.723 € 92.923 

Eindtotaal € 310.161 € 308.624 € 149.818 € 768.602 

Voor een groot deel betreffen de overeenkomsten agrarische beheertypen: botanische en 

kruidenrijke graslanden, akkers en akkerranden. 

Er is een groep burgers die hun landbouwgrond niet meer in gebruik geeft aan een agrariër, maar in 

eigen beheer neemt met een ANLb-overeenkomst. Met pakketten als Botanisch hooiland, 

Wintervoedselakker of Kruidenrijke akkerrand is dat goed te doen. Het effect is wel dat de grond niet 

door een agrarisch bedrijf wordt geregistreerd en dus niet wordt benut voor toeslagrechten of 

mestplaatsingsruimte. Het effect is niet zo groot; het gaat niet om grote oppervlaktes.  

Verder gaat het om veel kleine landschapselementen: bomen, bosjes, poelen, hagen, boomgaardjes. 

Wanneer deze voorkomen bij burgers is het collectief erop alert dat het gaat om echt agrarisch 

beheer. Soms worden voormalige agrarische percelen ingericht met beplanting en waterpartijen die 

daarna meer als een soort tuin of park beheerd worden, met bijvoorbeeld kort gemaaide gazons. Het 

collectief is kritisch op deze vorm van beheer. Het erf van een boer komt niet in aanmerking voor 

ANLb, dus ook de tuin van een burger niet. Om deze reden zijn vooral in 2022 elementen uit het 

beheer verwijderd. Dit speelt met name bij de groepen Burgers en Overig. Op landgoederen is over 

het algemeen sprake van elementen die duidelijk hun waarde hebben in het landschap.  

10.3 Strategie 

Het blijft mogelijk voor de groep niet-agrarische beheerders om ANLb af te sluiten, vaak gaat het om 

gemotiveerde deelnemers die goede kwaliteit leveren. Het collectief blijft wel kritisch toetsen of het 

werkelijk om agrarisch beheer gaat. Beheer als erf/tuin/park wordt afgewezen. Het collectief houdt 

in beeld wat de omvang is van contracten met niet-boeren. Als er scheefgroei ontstaat, kan een 

onderscheid in voorwaarden of vergoedingen worden overwogen.  

  

Figuur 10.6 Soort beheer door niet-agrariërs 
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11 Financieel kader 

Deze beheerstrategie gaat over de periode 2023 t/m 2028 (zes beheerjaren). In 2023 gaat er veel 

veranderen als de nieuwe GLB-periode ingaat. Verder is in Hoofdstuk 9 ANLb in breder perspectief 

een aantal ontwikkelingen geschetst die van grote invloed zijn op de uitvoering van het ANLb en het 

beheer dat daarmee samenhangt. Veel is nog onbekend, het is dus niet mogelijk een betrouwbare 

berekening te maken van doelen en het benodigde budget. Toch is dit wel nodig, zowel voor het 

bepalen van de strategie en het aangaan/vernieuwen van de contracten met deelnemers, als voor 

het indienen van een gebiedsaanvraag. In dit hoofdstuk wordt zo goed mogelijk een inschatting 

gemaakt van het financiële kader.  

11.1 Continuering huidig beheer 

De huidige beschikking van het collectief heeft een looptijd van 2020 t/m 2025 en bevat een clausule 

om deze tussentijds open te breken bij nieuw beleid. Aan te nemen is dat deze clausule per 1-1-2023 

gebruikt zal worden.  

Het budget voor ANLb stijgt landelijk van 80 naar 100 miljoen en in 2025 verder naar 120 miljoen. De 

huidige beschikking van Collectief Veluwe bedraagt € 5.036.255,-. Als de landelijke budgetstijging 

naar rato wordt door vertaald naar Collectief Veluwe, dan zou het budget in 2023 stijgen naar 

€ 6.295.319,- en in 2025 verder naar € 7.554.383,-. 

In de eerste zes jaar van het ANLb heeft Collectief Veluwe de organisatiekosten duidelijk lager weten 

te houden dan de landelijk gehanteerde norm. Hierdoor was het mogelijk om in 2022 éénmalig extra 

budget beschikbaar te maken vanuit de reserves voor het afsluiten van extra beheer boven de 

beschikking van circa 5 miljoen. In 2022 is op deze manier voor € 425.000,- aan extra 

beheercontracten afgesloten.  

In de eerste zes jaar heeft Collectief Veluwe doorlopend de kwaliteit getoetst en beheer dat niet 

voldeed aan de gewenste ecologische kwaliteit, beëindigd. Het overgrote deel van de lopende 

beheerovereenkomsten voldoet aan de eisen om voortgezet te kunnen worden.  

11.2 Tariefstijging 

In 2023 zal een indexering van de beheervergoedingen plaatsvinden. Dit is nodig omdat de tarieven 

al zeven jaar ongewijzigd zijn en er forse prijsstijgingen zijn geweest. De nieuwe tarieven zijn nog niet 

bekend; er wordt landelijk uitgegaan van een gemiddelde stijging van 10%. Als dit wordt 

doorberekend over de huidige beschikking plus het in 2022 afgesloten extra beheer (de € 425.000,-), 

dan is er bij voortzetting van dit beheer een extra bedrag nodig van circa € 546.000,-. 

11.3 Aanvalsplan Grutto 

Landelijk komt er voor de komende vijf jaar een bedrag van € 69,6 miljoen beschikbaar voor 

Aanvalsplan Grutto (90%) en voor overige boerenlandvogels (10%). Landelijk worden er ongeveer 32 

gebieden aangewezen voor het aanvalsplan, binnen Collectief Veluwe kwalificeren zich in ieder geval 

Arkemheen en polder Oosterwolde voor dit plan, en wellicht de Noordoost IJsselvallei. Als het 

landelijk budget wordt verdeeld over 32 gebieden is er € 1,96 miljoen per gebied beschikbaar voor 

vijf jaar, ofwel € 390.000,- per jaar. Bij twee aanvalsplangebieden zou dit voor Collectief Veluwe een 

beheerbudget betekenen van € 780.000,- per jaar. In 2022 heeft het collectief het budget al 

verhoogd met € 120.000,- voornamelijk ten behoeve van de Pilot Arkemheen. Er resteert dan een 

gewenste budgetstijging van € 660.000,-. Gezien de geplande verzwaring van beheer (meer 
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kruidenrijk grasland, meer beloning beweiding, stimuleren hoger waterpeil, versterken 

mozaïekvergoeding), lijkt een bedrag in deze orde van grootte reëel.  

11.4 Nieuw GLB en ecoregeling 

De uitwerking van het GLB-NSP op de ANLb-regeling is onzeker zoals eerder geschetst. Er kan ANLb 

afvallen omdat boeren kiezen voor de ecoregeling. Aangezien het overgrote deel van de deelnemers 

van het collectief een bedrijf heeft met overwegend grasland (>75%) verwachten we dat dit een 

gering effect heeft. Er zullen ook boeren zijn die door de ecoregeling worden gestimuleerd om juist 

meer met ANLb te gaan doen. Vooralsnog gaat het collectief ervan uit dat dit neutraal zal uitpakken 

en noteert het budgettair effect als P.M. 

11.5 7e Actieprogramma Nitraat 

Zoals eerder aangegeven gaat het collectief uit van een toename van de behoefte aan 

beheerpakketten in de categorie Water door invoering van het 7e Actieprogramma Nitraat. 

Uitgegaan wordt van een groei van 20% waarmee de trend van de laatste vier jaar ongeveer wordt 

voortgezet.  

11.6 Actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw 

Vanuit dit programma, vooral vanuit de Natuurinclusieve Bedrijfsplannen die worden gemaakt, 

ontstaat een extra vraag naar ANLb. In het hoofdstuk landschap is aangegeven dat het collectief 2% 

van het (geïndexeerde) beheerbudget uit wil trekken voor landschapsversterking. Dit komt neer op 

ongeveer € 120.000,- in te zetten in leefgebied Dooradering. 

11.7 Klimaat 

Bij de voorgaande paragrafen is steeds een beleidsdoel vertaald naar uitvoeringsmaatregelen en 

vervolgens naar een benodigd budget. Bij klimaat wordt omgekeerd gewerkt, omdat de 

beleidsdoelen nog niet duidelijk zijn. Er zijn wel pakketten voor het vasthouden en bergen van water 

en voor duurzaam bodembeheer. Voor Gelderland is in 2023 een bedrag van € 214.000,- begroot 

(commissie Beukema) voor klimaat. Voorgesteld wordt om in 2023 een derde hiervan, € 71.000,-, in 

te zetten voor een start met de klimaatpakketten.  

11.8 Optimalisatie ANLb 

In 2023 gaat een nieuwe beheerperiode in waarbij er optimalisatie kan plaatsvinden van het ANLb 

gericht op de doelsoorten. Dit is in de voorgaande paragrafen uitgewerkt voor de leefgebieden Open 

Grasland (Aanvalsplan Grutto) en Water/Klimaat. Voor het nieuwe leefgebied Dooradering is nog een 

extra reservering gedaan voor het nieuwe beheer zoals in deze beheerstrategie is uitgewerkt. In de 

berekening van de commissie Beukema wordt uitgegaan van een bedrag van ongeveer € 790.000,- 

voor Gelderland in 2023. Dit zal waarschijnlijk vooral in de dooradering worden ingezet. Voor 

Collectief Veluwe wordt voorlopig in leefgebied Dooradering een bedrag van € 300.000,- opgenomen 

voor optimalisatie ANLb. Dit is ongeveer 10% van het totale budget voor het leefgebied wat minimaal 

wenselijk lijkt om een optimalisatieslag te kunnen doorvoeren.  
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11.9 Totaal budget 

In de voorgaande paragrafen zijn de beleidsambities vertaald naar uitvoeringsmaatregelen en het 

daarvoor benodigde budget. Uitgangspunt is de ANLb beschikking die voor de beheerjaren 2021 en 

2022 geldt. 

Huidige beschikking Hectare Bedrag/ha Budget 

Open grasland 2.863,10 € 761,85 € 2.181.253 

Droge dooradering 848,64 € 1.893,88 € 1.607.222 

Natte dooradering 609,77 € 1.194,10 € 728.126 

Water 315,23 € 1.648,49 € 519.654 

Totaal 4.636,74   € 5.036.255 

 

In 2023 zullen de leefgebieden Droge dooradering en Natte dooradering worden samengevoegd. 

Voor het samengevoegde gebied Dooradering komt de omvang volgens de huidige beschikking dan 

op € 2.335.349,-. 

Samengevoegd leefgebied Hectare Bedrag/ha Budget 

Dooradering 1.458,41 € 1.601,30 € 2.335.349 

 

Wanneer de budgettaire gevolgen van de voorgaande paragrafen bij elkaar worden opgeteld, 

ontstaat het volgende financiële beeld. 

  Open Totaal Water en   

Onderdeel Grasland Dooradering Klimaat Totaal 

Huidige beschikking € 2.181.253 € 2.335.349 € 519.654 € 5.036.255 

Extra beheer 2022 € 120.000 € 275.000 € 30.000 € 425.000 

Tariefstijging 10% € 230.125 € 261.035 € 54.965 € 546.125 

Aanvalsplan grutto € 660.000     € 660.000 

Effect NSP/ecoregeling pm pm pm pm 

Waterdoelen/programma Nitraat     € 120.924 € 120.924 

Natuurinclusieve landbouw   € 120.000   € 120.000 

Klimaatmaatregelen     € 71.000 € 71.000 

Optimalisatie ANLb   € 300.000   € 300.000 

Totaal € 3.191.378 € 3.291.384 € 796.543 € 7.279.304 

 

De ambities die gelden voor de overgangsgebieden in het kader van de Gelderse Maatregelen 

Stikstof zijn in dit overzicht nog niet verwerkt.; deze komen in de volgende paragraaf aan de orde. De 

provincie heeft als uitgangspunt geformuleerd dat alle uitbreidingen van beheer in de 

overgangsgebieden niet ten laste van het ANLb worden gebracht maar additioneel zullen worden 

gefinancierd. 
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11.10 Agrarisch natuurbeheer in overgangsgebieden 

Bij de analyse van de overgangsgebieden is geconcludeerd dat er in totaal 2820 hectare extra 

agrarisch natuurbeheer nodig is om de gewenste dooradering van 10% te realiseren. In de uitwerking 

is ervan uitgegaan dat hier in 10 jaar tijd naar toe gegroeid wordt. De gemiddelde beheervergoeding 

voor het samengestelde leefgebied dooradering is € 1.600,- per hectare in de beschikking 2021. Bij 

10% verwachte tariefstijging wordt dit € 1720,- per hectare.  

Als er na 10 jaar 2820 extra hectares ANLb in de overgangsgebieden zijn, dan zou dit tegen het 

verwachte tarief van 2023 (1720 euro per hectare) een extra beheerbudget vragen van € 4.850.000,- 

na 10 jaar. In 2023 dus een tiende ofwel € 485.000,-.  

Het beheer in het leefgebied Dooradering is globaal gezien verdeeld over 10% landschapselementen, 

20% akkers en akkerranden en 70 botanisch grasland. Een uitganspunt zou kunnen zijn dat voor de 

2820 nieuwe hectares dezelfde verdeling geldt. Voor percelen die als akker of als grasland beheerd 

gaan worden, is geen investering nodig. Voor landschap, belangrijk voor een goede dooradering, is 

dat wel het geval.  

Bij 10% landschapselementen is omvorming van 282 hectare naar landschapselementen nodig, ofwel 

28,2 hectare per jaar. Om dit te realiseren is een investering nodig. 

• Waardedaling: uitgaande van een gemiddelde waardedaling van € 60.000,- per hectare 

landbouwgrond is jaarlijks een bedrag nodig voor vergoeding van waardedaling van 

€ 1.692.000,- 

• Inrichting: voor het inrichten van kleine landschapselementen gaan we uit van een 

gemiddeld investeringsbedrag van € 25.000,- per hectare. Dit zou betekenen dat er jaarlijks 

€ 705.000,- aan inrichtingskosten gefinancierd moet worden.  

De totale kosten over een periode van 12 jaar zijn dan als volgt (zie ook Figuur 11.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de stikstofmaatregelen zou dit met SPUK midden (Specifieke Uitvoeringskosten) gefinancierd 

kunnen worden; het budget komt dan niet vanuit ANLb-middelen. Wel is het aan te bevelen om de 

organisatie van het beheer exact volgens de ANLb-systematiek te laten verlopen.  

Jaar Waardedaling Inrichting Beheer   Totaal 

2023 € 1.692.000 € 705.000 € 485.040   € 2.882.040 

2024 € 1.692.000 € 705.000 € 970.080   € 3.367.080 

2025 € 1.692.000 € 705.000 € 1.455.120   € 3.852.120 

2026 € 1.692.000 € 705.000 € 1.940.160   € 4.337.160 

2027 € 1.692.000 € 705.000 € 2.425.200   € 4.822.200 

2028 € 1.692.000 € 705.000 € 2.910.240   € 5.307.240 

2029 € 1.692.000 € 705.000 € 3.395.280   € 5.792.280 

2030 € 1.692.000 € 705.000 € 3.880.320   € 6.277.320 

2031 € 1.692.000 € 705.000 € 4.365.360   € 6.762.360 

2032 € 1.692.000 € 705.000 € 4.850.400   € 7.247.400 

2033     € 4.850.400   € 4.850.400 

2034     € 4.850.400   € 4.850.400 

Totaal € 16.920.000 € 7.050.000 € 36.378.000   € 60.348.000 
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Kanttekening: 

Om de beoogde forse toename van dooradering te realiseren, is aanvullend stimulerend beleid 
nodig. Agrariërs zullen zich hiervoor niet spontaan en in grote aantallen melden, ook niet als 
waardedaling, inrichting en beheer goed gefinancierd worden. Het moet inpasbaar zijn met een 
goed bedrijfseconomisch perspectief. 

 

  

Figuur 11.1 Uitvoeringsbudget dooradering Overgangsgebied 
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12 Samenwerkingsverbanden  

Collectief Veluwe werkt samen met een aantal organisaties om het beheer doelgericht(er) in te 

kunnen zetten, om specialistische kennis te vergaren, om te ondersteunen in de monitoring of om 

vrijwilligers te begeleiden die met ons beheer te maken hebben. Hieronder worden de belangrijkste 

samenwerkingsorganisaties genoemd, en wordt hun aandeel in onze strategie toegelicht.  

12.1 Provincie en Waterschap  

Het collectief heeft zeer nauw contact met de provincie Gelderland en met het waterschap Vallei en 

Veluwe. Beide zijn opdrachtgever voor het ANLb. De werkrelatie gaat verder dan alleen de formele 

rol van opdrachtgever-opdrachtnemer. Er is sprake van intensieve samenwerking bij het bepalen van 

de aanpak van het beleid gericht op de lange termijn doelen. Er is gestructureerd en regelmatig 

overleg en het heeft duidelijk meerwaarde om zo gezamenlijk tot een goede aanpak te komen.  

De samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe is gedurende de eerste ANLb-periode (2016-

2022) steeds intensiever geworden. Na een voorzichtige start hebben de ‘waterdoelen’ een steeds 

prominentere plaats in het ANLb gekregen. Met name in het project ‘In en om de Sloot’ is er goed 

contact, maar ook daarbuiten. Collectief Veluwe ziet mogelijkheden om het waterbeheer te 

verbeteren in samenwerking met het waterschap door de pakketten die hierbinnen vallen nogmaals 

met het waterschap tegen het licht te houden. Verbetering kan ogenschijnlijk simpele zaken 

betreffen zoals de benodigde breedte van een bufferstrook of de communicatie over slootschonen 

richting boeren.  

Een klein deel van het werkgebied ligt in het waterschap Rijn en IJssel, maar met dit waterschap 

heeft het collectief nog beperkt contact. Collectief Veluwe wil ook met hen in nauwer contact komen 

om mogelijk extra waterbeheer in te richten, naar voorbeeld van waterschap Vallei en Veluwe.  

12.2 Agrarische Natuurverenigingen 

In eerste instantie is Collectief Veluwe opgericht door een vijftal op en rond de Veluwe werkzame 

agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in samenwerking met LTO Noord. Bestuursleden van het 

collectief werden vanaf 2015 door deze partijen voorgedragen. Inmiddels heeft Collectief Veluwe het 

bestuur verbreed. Elke ANV levert één bestuurslid, één bestuurslid komt van LTO en daarnaast zijn er 

drie bestuursleden die via een open sollicitatieprocedure worden geworven. De samenwerking met 

de ANV’s blijft belangrijk. De ANV’s zijn voor Collectief Veluwe de ogen en oren, maar soms ook de 

handen in het gebied. 

• De ANV’s dragen in hun werkgebied bij aan de voorlichting over het ANLb en andere 

activiteiten van Collectief Veluwe. 

• De ANV’s ondersteunen de vrijwilligersorganisaties in hun gebied die actief zijn met de 

bescherming van doelsoorten. Denk aan weidevogelvrijwilligers, uilenwerkgroepen enz. 

• De ANV’s regelen lokale opslag en onderhoud van materialen die Collectief Veluwe inzet voor 

biotoopverbeteringen zoals opslag en onderhoud van plasdras-pompen.  

De ANV’s ontvangen voor deze activiteiten een jaarlijkse vergoeding van Collectief Veluwe. Het 

beleid is erop gericht dat ANV’s een zelfstandige en herkenbare positie blijven innemen in het eigen 

werkgebied.  
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12.3 Bureau Viridis 

Collectief Veluwe werkt samen met een klein aantal adviesorganisaties. Bureau Viridis uit Culemborg 

is daarbij de ‘huisecoloog’ en ondersteunt het collectief bij de meeste ecologische vraagstukken. 

Bureaus Viridis heeft meegewerkt aan het opstellen van de beheerstrategie en heeft analyses 

gemaakt van de doelsoorten op basis van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

en eigen expertise. Het voordeel van Viridis is dat het een grote pool heeft van ecologen met 

gespecialiseerde kennis die een organisatie als Collectief Veluwe nooit zelf in huis zou kunnen halen. 

Viridis kijkt ook mee in het aanscherpen van de pakketvoorwaarden voor 2023. Het bureau verzorgt 

daarnaast verschillende monitoringsprojecten zoals de beoordeling van botanische graslanden en het 

monitoren van akkervogels in de winter.  

12.4 Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt onder andere de vrijwilligers die 

weidevogels en patrijzen beschermen en tellen. SLG voorziet vrijwilligers van informatie en geeft 

handvatten om het beschermen en inventariseren van de nesten (weidevogels) en territoria 

(patrijzen) goed in kaart te kunnen brengen. Dit gaat zowel om telkaarten en analyses van het 

afgesloten beheer, als om het geven van cursussen of bijeenkomsten om het voorafgaande jaar te 

evalueren. Dit motiveert vrijwilligers en betrokken boeren en Collectief Veluwe ziet zulke 

bijeenkomsten dan ook als zeer waardevol.  

12.5 Gemeenten 

De betrokkenheid van gemeenten bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verschilt sterk. Er 

zijn gemeenten waarmee vrijwel geen contact is. Met andere gemeenten heeft Collectief Veluwe 

afspraken voor het contracteren van aanvullend beheer dat niet past binnen het ANLb. Zo zijn er 

gemeenten die akkerranden financieren (Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Scherpenzeel, CLEANTECH 

gemeenten) of ander beheer zoals het beheer van knotbomen, het plaatsen van uilenkasten en de 

aanleg van kleine landschapselementen. 

Collectief Veluwe signaleert dat gemeenten steeds meer aandacht willen besteden aan deze thema’s 

en wil in 2023 met alle gemeenten in het werkgebied in gesprek gaan over mogelijkheden tot 

samenwerking en versterking van het beheer. Daarbij kan de focus liggen op thema’s die niet in het 

ANLb onder te brengen zijn, maar die het ANLb wel kunnen versterken.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Inzaaien van overhoekjes en stukken op het erf met bloemen-/kruidenmengsels 

• Plaatsen van uilenkasten (m.n. steenuil en kerkuil) op geschikte locaties 

• Bescherming van zwaluwen (boeren- en huiszwaluw) via erfmaatregelen en kunstnestjes 

• Plaatsen van insectenhotels 

• Plaatsen van vleermuizenkasten 

• Plaatsen van muizenruiters 

• Overige maatregelen op het erf 

De gedachte is dat er met dit soort kleinschalige maatregelen op en rond het erf een goede 

verbetering is te bereiken van het leefgebied van de soorten in het agrarisch leefgebied. Dit vraagt 

om een gebiedsgerichte aanpak op kleine schaal wat goed past op gemeenteniveau. Voor de 

uitvoering ziet het collectief vooral een rol voor de ANV’s en de vrijwilligersgroepen die zij onder hun 

hoede hebben of waar ze mee samen werken. Het collectief kan dit ondersteunen met kennis, 
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communicatie, werkmethodes, etc. Als een gemeente bovenstaande zaken wil financieren, kan het 

collectief zorgen voor ondersteuning (tot op zekere hoogte ook financieel) van de ANV’s om een 

goede vrijwilligersorganisatie in stand te houden.  

12.6 Soortbeschermingsorganisaties 

In sommige specialistische gevallen benadert Collectief Veluwe organisaties als Sovon, RAVON, 

FLORON, Vogelbescherming Nederland of De Vlinderstichting. Wanneer het collectief projecten 

uitvoert om kennis te vergaren en beheer te verbeteren, zoals bij het project ‘In en om de Sloot’, of 

bij het toepassen van vlinderstroken, wordt deze organisaties om advies en ondersteuning gevraagd.  

RAVON en Sovon monitoren namens de provincie een deel van het agrarisch natuurbeheer. Deze 

telgegevens zijn voor Collectief Veluwe belangrijk om aan de hand hiervan het ANLb-beheer te 

kunnen verbeteren.   

Georganiseerd door Sovon doen vrijwilligers (simultaan) tellingen van kwartelkoningen. Collectief 

Veluwe maakt van deze telgegevens gebruik bij het afsluiten van overeenkomsten voor lastminute-

beheer voor kwartelkoningen. 

Collectief Veluwe is ervan overtuigd dat het beheer sterk kan verbeteren als er geregeld (1 of 2 keer 

per jaar) contact is met deze organisaties. RAVON verzamelt bijvoorbeeld veel informatie over het 

beheer van poelen op basis waarvan het beheer aangepast kan worden.  

12.7 Lokale (vrijwilligers)natuurgroepen en afdelingen  

Op de Veluwe zijn veel lokale natuurgroepen actief, zoals groepen weidevogelvrijwilligers en de 

Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, beter bekend als de Bekenstichting. Ook 

zijn in veel gemeenten afdelingen van landelijke organisaties, zoals IVN instituut voor 

natuureducatie, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) of STONE met al 

dan niet specifieke natuuronderwerpen bezig, waaronder lokale flora of steenuilen.  

Bij deze lokale organisaties is vaak veel kennis over specifieke onderwerpen aanwezig en zij dragen 

bij aan bescherming van doelsoorten. Vaak voeren zij ook tellingen uit onder de soorten waarvoor zij 

actief zijn.  

Collectief Veluwe wil graag gebruikmaken van de kennis, de inzet bij bescherming en de telgegevens 

van deze lokale groepen. Als tegenprestatie kan Collectief Veluwe proberen met agrariërs in die 

omgeving beheerafspraken te maken om de lokale leefomgeving voor doelsoorten te verbeteren. 

Collectief Veluwe wil via de agrarische natuurverenigingen lokale organisaties in beeld krijgen. Het is 

dan vervolgens aan de gebiedscoördinatoren van het collectief om nadere contacten met die 

groepen te leggen, kennis te delen en indien mogelijk agrarisch natuurbeheer in de betreffende 

gebieden af te sluiten.  

12.8 Terrein beherende organisaties  

Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch 

Landschap & Kasteleen (GLK) zijn in het werkgebied van Collectief Veluwe vaak eigenaren en 

beheerders van natuurgebieden. Agrarisch natuurbeheer kan die natuurgebieden versterken 

wanneer agrariërs de naastgelegen percelen niet bemesten of chemische onkruidbestrijding 

achterwege laten. Daarnaast komen onder andere de weidevogelgebieden in de eigendommen van 

TBO’s beter tot hun recht met een flinke schil van omliggend agrarisch natuurbeheer zodat het 

geheel als goed weidevogelgebied kan functioneren.  
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Samenwerking tussen TBO’s, particuliere natuurbeheerders en Collectief Veluwe is voor de 

natuurkwaliteit dus gewenst. In de meeste gevallen zal die samenwerking op lokaal niveau 

plaatsvinden door geregeld contact tussen de velcoördinatoren en de regionale opzichters van de 

natuurterreinen en particuliere beheerders. De coördinatoren van het collectief nemen daartoe het 

initiatief. 

12.9 BoerenNatuur en de andere Gelderse collectieven 

BoerenNatuur is de koepelorganisatie van de agrarische natuurcollectieven. BoerenNatuur beheert 

de ICT-toepassing waar Collectief Veluwe gebruik van maakt. BoerenNatuur overlegt op landelijk 

niveau over de inhoud en vergoeding van beheerpakketten. En BoerenNatuur heeft een aantal 

inhoudsdeskundigen in dienst waar Collectief Veluwe een beroep op kan doen.  

De samenwerking tussen BoerenNatuur en Collectief Veluwe bestaat onder andere uit een periodiek 

overleg ‘Open grasland’, waar kennis wordt gedeeld over weidevogelbeheer en ‘Aanvalsplan Grutto’. 

Ook over het verbeteren van andere beheerpakketten verstrekt Collectief Veluwe input aan 

BoerenNatuur. Daarnaast worden verschillende projecten onderling afgestemd.  

Naast Collectief Veluwe kent Gelderland nog twee agrarische collectieven: de VALA en Rivierenland. 

Met beide collectieven zijn sinds de start in 2016 nauwe contacten. Deze worden steeds intensiever, 

met betrekking tot onder meer het uitwisselen van kennis over de vormgeving en inzet van bepaalde 

pakketten en opgedane ervaring in projecten. Deze contactmomenten werken zeer inspirerend en 

dit wil Collectief Veluwe vanaf 2023 dan ook nog sterker aanhalen. Verder is er een nauwe 

samenwerking met Collectief Utrecht Oost. Twee ANV’s zijn onderdeel van beide collectieven. Een 

aantal medewerkers verricht taken voor beide collectieven en veel operationele zaken worden 

gezamenlijk opgepakt (inkoop en samenstelling zaaizaadmengsels, beheer ICT, kantoorzaken, office 

management, etc.) 
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13 Monitoring en evaluatie  

In deze beheerstrategie is gekozen voor gebieden en doelsoorten waaraan het ANLb ten goede moet 

komen. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit en doelmatigheid van dit beheer voert Bureau Viridis 

in samenwerking met Collectief Veluwe een periodieke monitoring uit.  

13.1 Weidevogels 

In de weidevogelgebieden worden door weidevogelvrijwilligers, onder andere met gebruikmaking 

van een drone, tellingen van weidevogels gedaan. Deze tellingen worden in de database 

Boerenlandvogels (Landschapsbeheer Nederland) vastgelegd. Deze database heeft een koppeling 

met de eigen database SCAN-GIS. Een aantal maal per jaar doen vrijwilligers ook BTS-tellingen (Bruto 

Territoriaal Succes) van broedparen en paren met kuikens. Aan de hand hiervan kan Collectief 

Veluwe bepalen of het beheer voldoende ‘vliegvlugge’ jonge grutto’s, dus continuïteit, heeft 

opgeleverd. 

Ook Sovon doet, in opdracht van provincie Gelderland, tellingen in weidevogelgebieden. Collectief 

Veluwe wil graag met Sovon en provincie Gelderland in gesprek om betere inzage in deze 

telgegevens te krijgen en hiermee het beheer te verbeteren. 

13.2 Hoofddoelsoorten 

De monitoring van hoofddoelsoorten focust op de doelmatigheid van het afgesloten beheer. Bij deze 

monitoring gebruikt Collectief Veluwe data die door verschillende organisaties zijn verzameld en 

beschikbaar gesteld via de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Collectief Veluwe verzamelt 

zelf in principe geen data ten behoeve van deze monitoring. Elke hoofddoelsoort wordt eens in de 

gemonitord. Bureau Viridis voert de monitoring uit in samenwerking met het collectief. Daarbij wordt 

gelet op de volgende punten. 

• Is beheer op de juiste locaties afgesloten, ten behoeve van de hoofddoelsoorten?  

• Zijn hier hiaten in te ontdekken bijvoorbeeld doordat bepaalde pakketten zeer weinig 

worden afgesloten of omdat in bepaalde gebieden nauwelijks beheer afgesloten wordt?  

De monitoring kijkt ook naar de respons van de hoofddoelsoorten op het beheer.  

• Nemen de populaties van de hoofddoelsoorten in deze gebieden toe, blijven ze stabiel, of 

gaan ze achteruit?  

• Wanneer het bekende leefgebied van de hoofddoelsoorten significant toe- of afneemt, is dat 

reden om de focusgebieden aan te passen.  

Voor de patrijs en kievit ligt er al een monitoringsstructuur; vrijwilligers tellen deze vogels, 

gecoördineerd door Stichting Landschap Gelderland. Collectief Veluwe ontvangt jaarlijks de 

telgegevens van de belangrijkste patrijzengebieden en van de kieviten binnen weidevogelgebied, 

inclusief een analyse met betrekking op het afgesloten ANLb. Op basis daarvan kan er het volgende 

jaar effectiever beheer afgesloten worden. 

Aparte aandacht verdienen de botanische graslanden en kruidenrijke akkers. Wanneer een botanisch 

grasland nieuw in beheer opgenomen wordt, wordt deze het eerste jaar beoordeeld door Bureau 

Viridis. In samenwerking met Viridis wordt deze beoordelingsmethode nauwkeuriger uitgewerkt. 

Onderdeel hiervan vormen onder meer afstemming van het deelpakket op de ecologische fase waar 

het grasland zich in bevindt, en een planning wanneer het perceel opnieuw beoordeeld dient te 

worden. Om deze samenwerking in goede banen te leiden en de kwaliteit van de beoordelingen te 
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waarborgen, voeren Collectief Veluwe en Bureau Virdis een jaarlijks overleg in. Deze zelfde reguliere 

beoordelingen komen ook beschikbaar voor kruidenrijke akkers.  

Daarnaast is Collectief Veluwe bezig om - samen met Bureau Viridis - een eigen monitoringssysteem 

op te zetten voor bepaalde doelsoorten of voor bepaalde vormen van ANLb zoals 

wintervoedselakkers. Het gaat hier bijvoorbeeld om een analyse van de ligging van verschillende 

pakketten ten opzichte van elkaar. Zulke onderzoeken blijven geregeld plaatsvinden.  

In sommige gevallen zal het collectief ook indirect data verzamelen of ontsluiten. Dit doet het als 

toevoeging op haar kerntaken, zonder zich hiertoe te verplichten. Mogelijkheden zijn: 

• Waterbewoners: kamsalamander, bittervoorn, beekprik en grote modderkruiper. Een 

gedeelte van de poelen, sloten of beken onder ANLb worden door RAVON gemonitord in 

opdracht van de provincie. Collectief Veluwe wil graag met de provincie en RAVON in 

gesprek om inzage in deze telgegevens te krijgen. 

• Vliegend hert. De werkgroep Vliegend Hert van EIS is bezig met het opzetten van een 

landelijk netwerk van monitoringroutes. Hier wil het collectief graag gebruik van maken.   

• Steenuilen. Er zijn veel, al dan niet door STONE gecoördineerde, lokale groepen die actief zijn 

in het tellen van steenuilen. De veldcoördinatoren van Collectief Veluwe kunnen via de ANV’s 

contact met deze groepen leggen om inzage te krijgen in de telgegevens. Nog beter zou het 

zijn wanneer deze groepen hun data aan het NDFF/Sovon zouden doorgeven. Steenuilen 

worden door lokale groepen en/of STONE geregistreerd. 

• Kwartelkoning. Voor de kwartelkoning houdt Sovon minstens tweemaal per jaar een 

simultaantelling. Hierbij gaan vrijwilligers in een bepaald weekend in de nacht roepplekken 

waarnemen. De omgeving van die roepplekken dient beschermd te worden, zo nodig met 

lastminute-beheer. Collectief Veluwe heeft inzage in de Sovon database waarin de tellingen 

worden geregistreerd. 

13.3 Landschaps- en waterbeheer 

Van alle soorten beheer heeft de categorie Landschaps- en waterbeheer de grootste range aan 

doelsoorten. Dat maakt het lastig om beheer in deze categorie goed te monitoren. De volgende 

handvatten moeten helpen om de doelmatigheid van het beheer inzichtelijk te maken:  

• Jaarlijks berekenen welk percentage van het budget en welk deel van verschillende 

pakketgroepen besteed wordt aan dit beheer.  

• Jaarlijks volgen in hoeverre enkele beheerpakketten uitgroeien tot clusters.  

• Driejaarlijks de populaties van de doelsoorten beoordelen, waarbij in het bijzonder gekeken 

wordt naar de presentie van struweelbroeders en andere mobielere soorten buiten de 

focusgebieden. Hierbij moet opgemerkt worden dat er zeer veel factoren zijn waar deze 

soorten op reageren, dat er van nature grote verschillen zijn tussen de jaren en dat een 

positief effect pas op langere termijn verwacht kan worden. Dat maakt dat zelfs het meest 

succesvolle ANLb niet een-op-een vertaald kan worden naar een toename van 

waarnemingen van deze soorten binnen een korte periode.  

• De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, de monitoring over de 

effectiviteit van het waterbeheer dient in overleg met en (deels) door hen te gebeuren.  

  



76 
 

14 Kennisontwikkeling 

Collectief Veluwe heeft de afgelopen jaren ingezet op het ontwikkelen van de kennis bij zowel de 

eigen medewerkers als de deelnemers. Beide vormen ziet Collectief Veluwe als een doeltreffende 

manier om het beheer te versterken; deze werkwijze zal dan ook worden doorgezet.  

De start van de nieuwe GLB-periode in 2023 was voor Collectief Veluwe aanleiding om de 

beheerpakketten goed tegen het licht te houden. Hiertoe zijn een aantal werkgroepjes in het leven 

geroepen, waarin zowel ervaren medewerkers van het collectief als externe experts plaatshebben. 

Op basis van de adviezen van de werkgroepjes zijn de beheerpakketten zelf verbeterd. Zo is er een 

nieuw, natuurvriendelijker zaadmengsel ontwikkeld en zijn de beheervoorwaarden hier en daar 

aangescherpt.  

14.1 Medewerkers 

Collectief Veluwe is voornemens de kennisontwikkeling bij medewerkers actief te stimuleren. Het 

belangrijkste hierin is het frequent inplannen van een collegiaal overleg waarin bepaald beheer 

centraal staat, of waarin iemand een lastige casus voorlegt. Het regulier bespreken van dit soort 

zaken minimaliseert de verschillen in aanpak en/of beoordeling die tussen de verschillende 

veldcoördinatoren onvermijdelijk aanwezig zijn. 

Daarnaast kunnen de medewerkers van Collectief Veluwe actiever deelnemen aan de kenniskringen 

die door BoerenNatuur georganiseerd worden.  

14.2 Deelnemers 

Het overdragen van kennis aan deelnemers gebeurt primair door het advies dat de 

veldcoördinatoren een-op-een aan deelnemers geven tijdens de veldbezoeken. In de focusgebieden 

is dat advies gericht op de hoofddoelsoorten. Daarnaast heeft Collectieve Veluwe goede ervaringen 

opgedaan met het organiseren van kennisbijeenkomsten; deze zijn doorgaans erg motiverend voor 

de deelnemers. Ook met deze bijeenkomsten blijft het collectief doorgaan.  
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15 Bijlage 1: Huidig beheer Collectief Veluwe (2022) 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van al het beheer van Collectief Veluwe in 2022, per groep 

van beheerpakketten. Een groep bestaat vaak uit meerdere pakketten. De totale oppervlakte is ruim 

5.000 hectare (de tabel geeft hoger aan maar dat komt doordat onder andere het pakket Ruige mest 

overlapt met andere pakketten. 

  Oppervlakte Lengte Eenheden 

Beheerpakketgroep (ha) (meter) (stuks) 

Beheer van bomenrijen 3,51   14.395 

Boom op landbouwgrond 0,18   304 

Bosje 3,48     

Botanisch waardevol grasland 1.424,13     

Duurzaam slootbeheer 29,40 290.415   

Extensief beweid grasland 73,01     

Grasland met rustperiode 561,22     

Hakhoutbeheer 39,07 30.894   

Hakhoutbosje 12,17     

Half- en hoogstamboomgaard 26,46   1.696 

Hoog waterpeil 3,65     

Knip- of scheerheg 5,95 56.748   

Kruidenrijk grasland 560,24     

Kruidenrijke akker 156,18     

Kruidenrijke akkerranden 140,52     

Legselbeheer 1.935,63   0 

Natuurvriendelijke oever 1,21 717   

Ontwikkeling kruidenrijk grasland 13,49     

Plas-dras 25,50     

Poel en klein historisch water 4,75   124 

Ruige mest 991,41     

Struweelhaag 8,51 26.443   

Struweelrand 1,18     

Water bergen 1,64     

Wintervoedselakker 103,11     

Eindtotaal 6.125,58 405.216 16.519 

 

De omvang van het beheer wordt in de beheerovereenkomsten meestal vastgelegd in oppervlakte 

(hectare). Er zijn ook pakketten die op basis van lengte of aantal stuks worden afgesloten. Zo zijn er 

124 poelen en een kleine 15.000 bomen onder contract. De lengtemaat geldt bijvoorbeeld bij 290 

kilometer slootbeheer en 26,4 kilometer struweelhagen. 
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Het cirkeldiagram in Figuur 15.1 geeft een overzicht van de weidevogelpakketten in hectare per 

groep. 

De grootste oppervlakte beslaat legselbeheer. Dit is een lichte vorm van beheer waarbij nesten en 

kuikens worden beschermd, maar er verder weinig beperkingen zijn. Soms wordt gedacht dat hier 

gezien de oppervlakte ook heel veel budget mee gemoeid is. Dat is minder het geval; de grafiek in 

Figuur 15.2  toont het budget per groep weidevogelpakketten.  

 

Het collectief streeft ernaar om de kwaliteit van het beheer te verbeteren via het afsluiten van meer 

‘zwaar beheer’. Daaronder wordt verstaan kruidenrijk grasland, plasdras of grasland met rustperiode. 

Het aandeel van dit beheer stijgt. Ook extensief beweid grasland is belangrijk in het 

weidevogelmozaïek. Dit groeit en Collectief Veluwe heeft extra stimulansen ingebouwd om het 

aandeel begraasde percelen in de weidevogelpolders nog verder te laten groeien.  

  

Figuur 15.1 Weidevogelbeheer 2022 

Figuur 15.2 Budget weidevogelbeheer per groep beheerpakketten 
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Collectief Veluwe heeft ongeveer 400 hectare akkerbeheer, verdeeld over kruidenrijke akkers, 

akkerranden en wintervoedselakkers. Op wintervoedselakkers wordt het graan niet geoogst maar 

blijft het in de winter op het veld staan als voedsel voor overwinterende akkervogels. 

Beheer in de categorie Water heeft sinds 2019 een flinke vlucht genomen. In de eerste jaren waren 

er kleine zoekgebieden begrensd en werd er nog niet veel aan werving en voorlichting gedaan. Sinds 

2018 is dit samen met waterschap Vallei en Veluwe intensiever opgepakt en is een duidelijke groei te 

zien. In open graslandgebieden hebben bufferstroken in de categorie Water soms een dubbel doel: 

het zijn ook meteen kuikenstroken voor de weidevogels. 

 

  

Figuur 15.3 Akkers 2022 

Figuur 15.4 Groei binnen de categorie Water 
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16 Bijlage 2: Soortenfiche 

Bij het opstellen van de beheerstrategie en het vertalen hiervan in beheerovereenkomsten maakt 

Collectief Veluwe gebruik van soortenfiches die bij de aanvang van het ANLb-stelsel voor alle 

doelsoorten zijn ontwikkeld. In deze bijlage als voorbeeld het soortenfiche van de patrijs.  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-

landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/kennisbank/doelsoorten/patrijs/  

 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/kennisbank/doelsoorten/patrijs/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/kennisbank/doelsoorten/patrijs/

