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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.
Als eerste blikken we even kort terug op het afsluiten van de definitieve beheercontracten voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De eerste beheerperiode van deze contracten is
ingegaan op 1 januari 2016. In totaal is in Noordoost-Twente ruim 114 hectare afgesloten aan
Droge Dooradering en ruim 25 hectare aan Open Grasland (weidevogels). De
gebiedscoördinatoren zijn eind vorig jaar en begin dit jaar ontzettend druk geweest met de
gesprekken met u als grondeigenaar en het afsluiten van de contracten. Door problemen bij
onder andere RVO hebben sommige geïnteresseerden helaas niet kunnen deelnemen. Alle
deelnemers hebben inmiddels hun definitieve contract getekend. Ook geïnteresseerden die
helaas niet konden deelnemen, zijn hierover geïnformeerd.
De komende periode gaat de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. aan de slag
met het aanpassen van de beheerstrategie, het organiseren van nieuwe voorintekenbijeenkomsten, aanscherpen van het beheerplan en uiteindelijk het definitief indienen van de
gebiedsaanvraag 2017. Na vaststelling van de gebiedsaanvraag zullen de gebiedscoördinatoren de contracten gaan afsluiten.
Gebiedscoalitie
De gebiedscoalitie heeft als doel om als klankbord te fungeren voor het bestuur van de
coöperatie. Dit om te komen tot een gedragen beheerplan. Daarnaast zullen diverse zaken
afgestemd worden om te komen tot een zo goed mogelijk agrarisch natuurbeheer in NoordoostTwente. Klik hier voor meer informatie rondom de gebiedscoalitie. Inmiddels heeft een eerste
bijeenkomst plaatsgevonden en op 20 april 2016 vindt een vervolgbijeenkomst plaats. Wij
verwijzen u graag naar de website.
Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Twente U.A.
Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Doelsoort uitgelicht: Patrijs
De patrijs is ook een doelsoort voor agrarisch
natuurbeheer in Noordoost-Twente. De patrijs
behoort tot de familie van de fazant. Het is een soort
die vrij goed door de mensen herkend wordt dus een
hoge beleving waarde. Daarentegen wordt de vogel
vaak over het hoofd gezien door zijn goede
schutkleuren. De patrijs is ongeveer 30 centimeter
groot, heeft een oranje kop en de borst is grijs.
Oudere vogels hebben op hun borst een
donkergekleurde vlek in de vorm van een hoefijzer.
De vleugels zijn overwegend bruin en grijs dus moeilijk te zien op een akker, ook doordat ze
zich dicht tegen de grond drukken bij onraad. Het voedsel van de patrijs is gevarieerd, zowel
plantaardig [zaden en knopjes] als dierlijk [insecten en andere kleine dieren]. Het leefgebied van
de patrijs bestaat uit kleinschalige open terreinen, zoals weilanden, akkers en braak liggende
grond met houtwallen en heggen. De patrijs broedt graag aan de rand van een weiland, van
akkers en in ruige stroken. Nog niet zo lang geleden was de patrijs nog een algemene stand
vogel in Overijssel. Nu komt de vogel alleen nog voor in Noordoost en Zuidoost Twente. In de
winter houdt de patrijs zich vaak op in koppeltjes aan randen van mais akkers, vaak op de
essen waar de vogel door zijn schutkleur niet opvalt. Afgelopen winter zag ik dan ook koppeltjes
op de Lemseleres, Rossummeres, Reutummeres, Linderes en Albergeres. Door intensivering
van landgebruik zijn de plekken om te broeden sterk afgenomen, er zijn geen kleine ruigten en
overhoekjes meer. Agrarisch natuurbeheer zou de achteruitgang van de patrijs tot staan kunnen
brengen. Door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden,
wintervoedsel-akkers en
bloemenrijke randen langs houtwallen heeft de patrijs weer enkele kans. Hoe groter en
robuuster deze verbindingen en leefgebieden zijn, hoe groter de kans om geschikte
leefgebieden te creëren voor de patrijs.

Pilot Blauwe Diensten
In 2016 testen Waterschap Vechtstromen en Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente
U.A. mogelijke Blauwe Diensten pakketten, welke zijn afgeleid van de huidige agrarisch
natuurbeheer pakketten (ANB). De pakketten zijn in gezamenlijkheid vastgesteld en worden in
2016 in contractvorm voorgelegd aan grondeigenaren rondom een aantal waardevolle kleine
wateren.
Elke grondeigenaar van gronden gelegen aan de Bethlehemse Beek, Luttermolenbeek,
Roorderheurnebeek, Roelinksbeek en Voltherbeek heeft binnen deze pilot de mogelijkheid om
een vrijwillig éénjarig contract betreffende het jaar 2016 af te sluiten voor een zogeheten
‘Blauwe Dienst’. Na dit jaar kunt u indien wenselijk stoppen met de Blauwe Dienst. Klik hier voor
meer informatie rondom de pilot, de pakketvoorwaarden en de voorintekenbijeenkomsten.
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.
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Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden begin juni 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
Hopelijk zien wij u op de jaarvergadering op 13 april aanstaande. Alle leden zullen eind maart
hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
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