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Voorw oord door voorzitter Herman Nieuwe Wem e
De coöperatie w aarin u samen uw agrarisch natuur- en landschapsbeheer in onderbrengt,
ontw ikkelt zich in snel tempo. Op dit moment zijn w e bezig met het voorbereiden van de
gebiedsaanvraag voor 2018-2022. Ook dit jaar zal er w eer 30 hectare meer w orden
aangevraagd. Het totale areaal komt daarmee op 380 hectare. Verderop in de nieuw sbrief leest
u hierover meer.
Staatsecretaris Martijn van Dam heeft onlangs besloten om 20 miljoen euro van pijler 1
(toeslagrechten) over te hevelen naar pijler 2 (agrarisch natuurbeheer). Voorlopig geldt dit voor
2018 en 2019. Vertaald naar de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Tw ente U.A. zou dit
beteken dat w e ongeveer € 200.000,-- meer kunnen w eg zetten aan agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in Noordoost-Tw ente. In oppervlakte praat je over ongeveer 110 hectare aan
beheer. Hoe dit beleid vorm moet w orden gegeven zullen w e met de leden bespreken in de
najaarsvergadering. Ondertussen gaan w e ter voorbereiding samen met de LTO Noordafdelingen kijken naar de mogelijke kansen.
Het beheer 2016 is ondertussen geheel uitbetaald. Vanuit RVO zijn w e niet geconfronteerd met
kortingen. Waardoor w e ook alle contracten konden uitbetalen. We hopen dat RVO voor 2017
w at eerder met een voorschot komt. Boerennatuur.nl is in overleg met RVO om tot een
voorschot van 70% in december te komen. We hopen dat dit ook gaat lukken w ant u bent nu
alw eer bezig met het beheer van 2017.
Ik w ens een ieder een goede beheer zomer en herfst en hoop u te kunnen begroeten op de
ledenvergadering.
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Stand van zaken
Als bestuur van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Tw ente U.A. informeren w ij jullie
graag over de laatste stand van zaken in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Opening plas/dras-w eidevogelgebied
Afgelopen jaar hebben w e in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer een
plas/dras-w eidevogelgebied gecreëerd om de w eidevogelstand in Noordoost-Tw ente te
bevorderen. Op zaterdag 25 maart jongstleden w as de open dag van het plas/drasw eidevogelgebied bij Erve ’t Vleerboer in Albergen. Hier is het plas/dras-w eidevogelgebied
gerealiseerd, mede door subsidie voor inrichtingsmaatregelen vanuit de overheid.
Gedeputeerde Hester Maij heeft ’s morgens de officiële openingshandeling verricht door het
aanzetten van de w aterpomp. Naast de genodigden w as het de hele dag een komen en gaan
van leden en overige belangstellenden. We kunnen als bestuur terugkijken op een geslaagde
open dag.
Beheerstrategie, beheerplan en gebiedsaanvraag 2018
De w erkgroep gebiedsaanvraag is dit voorjaar bezig gew eest met het aanvullen en w ijzigen van
de beheerstrategie 2018. Eerst is een concept opgesteld w elke is besproken met de provincie
Overijssel. Na een paar kleine w ijzigingen en aanvullingen is de beheerstrategie door het
bestuur definitief gemaakt en op de w ebsite geplaatst. Op de w ebsite onder “Beheerplan 2018”
is de informatie rondom de beheerstrategie 2018 te vinden.
Deelnemers konden vervolgens meedoen aan de voorintekening voor een uitbreiding op de
ANLb, ook voor nieuw e potentiele deelnemers w as er de gelegenheid om in te tekenen.
Met de input van de voorintekenbijeenkomsten w ordt door de w erkgroep gebiedsaanvraag het
concept beheerplan voor 2018 opgesteld. Ook dit beheerplan w ordt besproken met de
provincie. Na het gesprek met de provincie zal het beheerplan ook op onze w ebsite geplaatst
w orden. De verw achting is dat het beheerplan in september op de w ebsite zal staan. Maar
daarmee is het proces nog niet afgerond, w ant op basis van het beheerplan, de informatie uit
de voorintekening en overige aanvullende zaken dient een gebiedsaanvraag opgesteld te
w orden. De gebiedsaanvraag moet eind juli 2017 definitief ingediend w orden. Inmiddels is w el
duidelijk dat er voor de categorie w ater een uitbreiding op de gebiedsaanvraag gaat
plaatsvinden. Voor Droge Dooradering en Open Grasland kijken w e naar de mogelijkheden
binnen de huidige beschikking.
Ledenvergadering april 2017
Op 25 april jongstleden heeft de ledenvergadering van de Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Tw ente U.A. plaatsgevonden. Tijdens deze ledenvergadering zijn de stand van
zaken, notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en
de begroting 2017 besproken en toegelicht.
Praktijkbijeenkomst “botanische graslandpercelen” in het kader van lerend beheren
Aansluitend aan de ledenvergadering vond er een praktijkbijeenkomst “Lerend beheren –
botanische graslandpercelen” plaats. Tijdens deze praktijkbijeenkomst hebben deelnemers met
een beheerpakket botanisch w aardevol grasland meer informatie ontvangen en zijn tussen de
deelnemers ervaringen uitgew isseld. De presentatie van deze praktijkbijeenkomst w erd verzorgt
door Albert Corporaal.
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Gebiedscoalitie
Op 19 april jongstleden vond de reguliere bijeenkomst van de gebiedscoalitie plaats. Hierin
hebben gebiedspartners in Noordoost-Tw ente zitting. Op de bijeenkomst w orden veelal zaken
besproken die mede van belang zijn omtrent het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zo
kw amen onderw erpen als Ottershagen, gronden in de bufferzones van Natura 2000-gebieden,
gebruik gronden natuurorganisaties, predatie w eidevogels, etc. aan de orde. Tijdens de coalitie
bijeenkomst is ook gesproken over een onafhankelijk voorzitter, die deze vergaderingen gaat
voorbereiden en leiden. Komende tijd gaan w e proberen hier invulling aan te geven.
Controles NVWA
De NVWA is op dit moment in het gebied volop aan het controleren of deelnemers zich houden
aan de uitvoering / naleving van de beheercontracten. De controles van de NVWA zijn
onafhankelijk aan die van de schouw commissie. We w orden als bestuur op de hoogte gesteld
dat ze percelen gaan controleren, ook w orden de bevindingen teruggekoppeld door de NVWA.
Er w orden behoorlijk veel controles door de NVWA uitgevoerd op dit moment. Het doet ons als
bestuur deugd dat de terugkoppeling van de NVWA tot nu toe allemaal positief is en het beheer
over het algemeen goed w ordt nageleefd door de deelnemers.

Externe audit
Alle 40 collectieven in Nederland moeten gecertificeerd zijn om de betalingen in het kader van
agrarisch natuur- en landschapsbeheer te regelen richting de deelnemers. Tw ee jaar geleden
zijn alle collectieven gecertificeerd voor een periode van tw ee jaar. Dit betekent dat in 2017 de
meeste collectieven aan een externe audit w orden onderw orpen. Dit om te checken of de
huidige w erkw ijze en de aanvullende maatregelen goed nageleefd w orden ten opzichte van het
kw aliteitshandboek. De w erkgroep professionalisering heeft alles nog eens goed doorgelopen.
Hieruit kw am naar voren dat het opslaan van documenten in de Cloud erg w enselijk is, om er
voor te zorgen dat belangrijke gegevens bij computerstoring niet verloren gaan. Ook is het
handig dat bestuursleden van huis uit hier gegevens in kunnen opslaan. Een update van het
schouw protocol w as ook noodzakelijk , het schouw plan en de -kalender zijn vastgesteld door
het bestuur en opgenomen in het kw aliteitshandboek. Dit is onder andere onderdeel van de
certificering.
Op vrijdag 7 juli jongstleden heeft de externe audit bij de Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Tw ente U.A. plaatsgevonden. Tw ee auditors van de Stichting Certificering hebben
de externe audit uitgevoerd. Tijdens de audit is gekeken of processen zoals beschreven zijn in
het kw aliteitshandboek ook in de praktijk w orden uitgevoerd. Op basis hiervan w ordt namelijk
bepaald of het collectief voldoet aan de certificering. De certificeerders w aren onder de indruk
van ons collectief. Ze complimenteerden ons zelfs met de gelikte administratie. De w erkgroep
professionalisering heeft daarmee uitstekend w erk geleverd. Zonder namen te noemen w il de
voorzitter bij deze iedereen die eraan heeft meegew erkt bedanken. Er zijn w el een aantal
aanbevelingen gedaan en deze zullen verw erkt w orden in onze processen. We zijn erg blij met
het resultaat en de verlenging van het certificaat. Over vier jaar zal opnieuw een externe audit
plaatsvinden.
Doelsoort uitgelicht: Boom kikker
De boomkikker is een kleine kikker met lange poten en met
vingers en tenen die aan de uiteinden zijn voorzien van
zuignap-achtige hechtschijfjes. Volw assen boomkikkers w orden
3,5 á 4,5 cm groot. De rug is gew oonlijk grasgroen of kan in
korte tijd veranderen in olijfgroen of donkerbruin. De huid van de
rug is glad.
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Op de flanken loopt een donkere streep met een w itte bies. De buik is geelw it van kleur, ruw als
een citroen. De boomkikker komt bijna in heel Europa voor, met uitzondering van Engeland,
Noord Scandinavië en noordelijk Rusland.
In Nederland liggen de meeste vindplaatsen in Tw ente en de Achterhoek. Verder in Nederland
liggen enkele geïsoleerde vindplaatsen ten zuiden de lijn Zw olle-Cadzand. In het w erkgebied
van Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Tw ente U.A. liggen een achttal poelen tussen
Rossum en Tilligte w aar de boomkikker nog voorkomt. Dan gaat het om 40-50 roepende
mannetjes in dit gebied. De boomkikker is de enige onder de inheemse kikkers en padden met
een klimmende leefw ijze. Dat w ordt mogelijk gemaakt door de zuignap achtige schijfjes aan de
uiteinden van de vingers en tenen. De boomkikker plant zich voort zow el in permanent als in
tijdelijk aanw ezig w ater in de poelen. Poelen met een dichte oever en w atervegetatie met
daaromheen houtw allen met struiken en bomen, zijn het meest gew ild. Begin april ontw aakt de
boomkikker uit zijn w interslaap en zoeken ze de voortplanting plaatsen op. Ze vormen dan
koren en het geluid is intens. Een groepje roepende mannetjes is w el op een kilometer afstand
te horen. Een populatie is in de paartijd dus niet moeilijk op te sporen.
Na veertien dagen van zingen door de mannetjes, voegen de vrouw tjes zich in het koor voor de
paring. Het vrouw tje w ordt omklemt door het mannetje en ze zoeken dan samen naar
w aterplanten om de eieren af te zetten. Na de paring verlaat het vrouw tje de poel. Na een paar
dagen komen de eieren uit, de larven voeden zich met de aanw ezige algen. Eind juli - begin
augustus vindt de metamorfose plaats, de jonge boomkikkers zijn ongeveer 15 mm groot. De
eerste tijd houden de jonge boomkikkers zich op in vegetatie rond de poel. Ze zijn moeilijk te
ontdekken, op zonnige dagen zitten ze opgebold op een blad te zonnen en vertrouw en op hun
schutkleur. Slechts zelden overw interen de kikkers in het w ater. De meeste dieren brengen de
w inter door op het land, onder bladeren, stenen, tussen w ortels en in holletjes. Agrarisch
natuurbeheer kan voor deze soort w el echt iets betekenen om zo de populatie te versterken.

Nieuw e penningmeester: Niek Koopm an
De penningmeester, Matthijs Pots, heeft per 1 januari 2017 in verband met
privéomstandigheden zijn taken als penningmeester neergelegd. In de afgelopen
ledenvergadering is dit medegedeeld en ook afscheid van hem genomen. Tijdelijk heeft Lothar
von Bönninghausen zijn taken w aargenomen en in de tussentijd is de Coöperatie
Gebiedscollectief Noordoost-Tw ente U.A. op zoek gegaan naar een nieuw e penningmeester.
We kunnen melden dat w e inmiddels een nieuw e penningmeester hebben gevonden. Dit is
Niek Koopman uit Vasse. Uiteraard w ordt Niek Koopman voorgedragen vanuit het bestuur in de
eerstkomende ledenvergadering. Hij zal de komende periode w el alvast ingew erkt gaan
w orden.

Contributie 2017
De contributie 2017 zal naar verw achting in augustus 2017 geïnd w orden. Bij leden met een
automatische incasso zal dit bedrag automatisch afgeschreven w orden. Leden die geen
automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een factuur met het verzoek om deze
factuur te voldoen.
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Geslaagd veldbezoek Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen
Het jaarlijkse veldbezoek van de Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen aan de
Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Tw ente U.A. heeft w oensdagmiddag 24 mei 2017
plaatsgevonden. Tijdens dit veldbezoek w erden de successen en knelpunten besproken en dit
jaar had het programma als extra speerpunten: uitleg en toelichting verbeterplan botanische
percelen en maatregelen om predatie (vos en kraaiachtigen) w eidevogelgebied Albergen te
beperken.
Kruidenrijke Akkers Hoeve Springendal
Het veldbezoek ging van start in het w erkgebied Dal van de Mosbeek
bij Hoeve Springendal te Hezingen. De bevlogen en enthousiaste
eigenaar, Walter Brunninkhuis, gaf tijdens een rondw andeling uitleg
over het toegepaste natuurbeheer en de ontw ikkeling van de
botanische graslanden en kruidenrijke akkers. Het bezoek aan
Hoeve Springendal is afgerond met koffie en eigengemaakte
appeltaart, tijdens de koffie zijn de diverse knelpunten besproken.
Poel Groote Punt
Vervolgens hebben w e een bezoek gebracht aan een poel in het
w erkgebied Volthe en Singraven. De heer Groote Punt beheert een
poel in combinatie met het omliggende grasland en de houtw allen.
De kw aliteit van het natuurbeheer is goed hierdoor is de doelsoort
Kamsalamander afgelopen voorjaar veelvuldig geteld tijdens de
monitoring.

Botanische graslandpercelen Meenderink
Tot slot hebben w e de Botanische graslanden van de familie
Meenderink in het w erkgebied Losser Noord bezocht. Door jarenlang
te verschralen zijn er kw alitatief hoogw aardige botanische
graslandpercelen ontstaan met veel biodiversiteit.

Provincie en w aterschap w aren na afloop onder de indruk van de uitgevoerde w erkzaamheden
door de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Tw ente U.A. en de kw aliteit van de
beheereenheden in Noordoost-Tw ente. Kortom een erg w aardevolle praktijkbijeenkomst w aarbij
de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Tw ente U.A. goed voor de dag kw am! Met dank aan
de deelnemers en de w erkgroep gebiedsaanvraag.

Wijziging contactgegevens
Mocht er bij u als lid w at w ijzigen in de contactgegevens (zoals mailadres of telefoonnummer of
door invloed van de aanleg van glasvezel), dan het verzoek om dit tijdig door te geven via
info@gebiedscollectiefnot.nl. U ontvangt dan de informatie op het juiste adres en blijft op de
hoogte van de laatste stand van zaken.

Pagina 5 van 6

Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden in het najaar 2017 door middel van de volgende nieuw sbrief
nader te informeren over actualiteiten en huidige stand van zaken. Deze en overige informatie
is terug te vinden op w ww.gebiedscollectiefnot.nl. Ook kunt u reageren via
info@gebiedscollectiefnot.nl.
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