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Stand van zaken
Als bestuur van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. informeren wij jullie
graag over de laatste stand van zaken in het kader van agrarisch natuurbeheer.
De coöperatie is inmiddels in het bezit van het certificaat op basis van het aangeleverde
kwaliteitshandboek met de beschreven processen van het collectief. Dit betekent dat het
collectief gecertificeerd is om contracten voor agrarisch natuurbeheer af te sluiten. Daarnaast
heeft het gebiedscollectief een beschikking ontvangen van de provincie Overijssel inzake de
ingediende gebiedsaanvraag. Dit zijn twee belangrijke mijlpalen om als gebiedscollectief
daadwerkelijk van start te gaan. Bestuurlijk hebben beide zaken het afgelopen jaar veel
aandacht gevraagd. Als we op dit moment terug kijken, kunnen we content zijn met het bereikte
resultaat. Als collectief hebben we in een korte periode een werkend systeem voor agrarisch
natuurbeheer ontwikkelt voor Noordoost-Twente en daar kunnen we trots op zijn. Herman
(namens het bestuur) wil vanaf deze plek een ieder die zich hiervoor heeft ingezet bedanken.
Geweldig teamwork ook al stonden we onder hoge tijdsdruk.
Vanaf dit moment kunnen we actief aan de slag met agrarisch natuurbeheer. De
gebiedscoördinatoren zijn deze maanden druk bezig met het afsluiten van de beheercontracten
bij de deelnemers. Dit proces is in volle gang.
Federatie van collectieven
Het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer gaat straks de koepels van agrarisch
natuurbeheer vervangen. In het oosten was Natuurlijk Platteland Oost (NPO) actief. In de loop
van volgend jaar zal NPO ophouden te bestaan. Om een overkoepelend orgaan te hebben over
de collectieven heen, wordt een federatie opgericht. In deze federatie zit een
vertegenwoordiging van de 40 collectieven uit Nederland.
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De federatie heeft als doel:
 het onderhouden van het systeem voor onder andere ledenadministratie, administratie
beheer van informatie en intekenen van de contracten (genaamd SCAN-Office). In dit
systemen zit een koppeling met de gewaspercelen zoals geregistreerd bij RvO. En de
federatie heeft ook als doel het onderhouden van het systeem voor de financiën (SCANFinancieel).De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. maakt gebruik van
dit systeem.
 het professioneel ondersteunen van collectieven.
 de belangenbehartiging, samen met LTO Nederland, richting EU en Nederlandse
regering.
Op 17 december is het de bedoeling deze federatie op te richtten.

Stand van zaken gebiedscoalitie
Binnenkort zal een overleg met de terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten,
Staatbosbeheer en Landschap Overijssel) plaatsvinden ter voorbereiding op het vormgeven van
de gebiedscoalitie. In verband met de drukke agenda’s is het tot op heden nog niet gelukt om
een overleg te plannen waarbij zowel de terreinbeherende organisaties als het bestuur
aansluiten. Het bestuur hoopt dit voor eind dit jaar nog wel te organiseren en de verwachting is
dat dan begin volgend jaar de gebiedscoalitie, aangevuld met andere gebiedspartijen, voor een
eerste bijeenkomst bij elkaar komen.

Doelsoort uitgelicht: Knoflookpad
De knoflookpad heeft een kenmerkende, ietwat plompe bouw die 7 cm groot kan worden. De
pad heeft een opvallende brede en hoog gewelfde kop met ogen die een verticale pupil hebben.
Aan de binnenste teen van de achterpoten zit een grote, platte verhorende graafknobbel, waar
de pad zich mee in graaft. Dat gebeurt achterwaarts. De mannetjes zijn 0,5 á 1 cm kleiner dan
de vrouwtjes. De kleur van de rug is variabel meestal een lichtbruine of grijze grondkleur met
daarop donkere bruinachtige vlekken. Dikwijls is de pad zo gevlekt dat een gestreepte tekening
ontstaat.
De Knoflookpad komt in grote delen van Europa voor. In Nederland is de pad te vinden in
rivierdalen. Omdat het een gravende soort is, houdt deze van een bodem met een rulle en
kruimelige structuur en komt in Nederland uitsluitend op zandgronden voor. Zanderige
houtwallen, tuinen en aardappelvelden zijn de geliefde plekken van de knoflookpad. Voor de
voortplanting is het noodzakelijk dat er poelen, vijvers of sloten aanwezig zijn.
In Noordoost-Twente komt deze soort nog voor in het Dinkeldal bij Tilligte en in het
Denekamperveld bij Denekamp. De knoflookpad is een doelsoort voor agrarisch natuurbeheer
in Noordoost-Twente. Door in te zetten op de knoflookpad wordt het leefgebied van deze
doelsoort in bovengenoemde gebieden versterkt.
Vanaf maart tot en met oktober zijn de knoflookpadden door hun verborgen nachtelijke
leefwijze op het land moeilijk te vinden. Vanaf eind maart / begin april trekken de padden naar
de voortplantingspoelen. In de voortplantingstijd zitten de padden op de bodem van de poel. De
mannetjes kwaken onder water, maar dat is boven water wel goed te horen. De eieren worden
in dikke lange snoeren tussen de waterplanten afgezet. De larven ontwikkelen zich het beste in
voedselrijke poelen. Deze larven hebben een lengte van 6 tot 9 cm. Dit is veel groter dan de
larven van andere padden en kikkers. In deze periode zijn de padden dan het beste te
monitoren. Een andere methode van monitoren is het zoeken naar D.N.A. in het water.
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Bij gevaar neemt de pad een dreigende houding aan, door het lichaam op te blazen, hoog op
de poten te gaan staan en een knoflook lucht af scheiden. Vandaar de naam knoflookpad.
Op de website www.gebiedscollectiefnot.nl vindt u binnenkort het filmpje van de knoflookpad.
Wijziging contactgegevens
Mocht er bij u als lid wat wijzigen in de contactgegevens (zoals mailadres of telefoonnummer),
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.

Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden begin maart 2016 door middel van de volgende nieuwsbrief
nader te informeren over actualiteiten en huidige stand van zaken. Deze en overige informatie
is terug te vinden op www.gebiedscollectiefnot.nl. Ook kunt u reageren via
info@gebiedscollectiefnot.nl.
Tot slot
Het bestuur en de gebiedscoördinatoren van de “Coöperatie Gebiedscollectief NoordoostTwente U.A.” willen u alvast fijne kerstdagen en een voorspoedig 2016 toewensen!
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