
 

 

 

 

       Nieuwsbrief 
Jaargang 10, nummer 29, november 2017 

Najaarsvergadering  
Voor de najaarsvergadering ontving u 
inmiddels separaat een uitnodiging. De 
vergadering is op donderdag 16 november 2017 
om 20.00 uur in het Trefpunt te Mastenbroek.  
Als spreker hebben we na de pauze Peter van 
den Brandhof van Brandhof Natuur en 
Platteland. Peter heeft zich de afgelopen 
jaren sterk verdiept in het gebruik van de 
drone in het weidevogel beheer.  
De mogelijkheden van de drone zijn zeer 
divers. Naast de nesten van weidevogels 
worden ook andere dieren w.o. predatoren 
gedetecteerd.  
Sinds 2017 heeft het Collectief NW Overijssel 
ook een drone tot haar beschikking. Deze 
heeft inmiddels de nodige vlieguren gemaakt 
in de IJsseldelta. Peter deelt deze avond zijn 
er ervaringen met u.  

 

Groen Blauwe Diensten 
Helaas kunnen we nog aanspraak maken op 
een vervolg regeling van de GBD. De 
belangstelling hiervoor is groot. Als ANV 
worden we regelmatig benaderd of er weer 
mogelijkheden zijn voor het aangaan van 
nieuwe contracten. 
 
De werkploeg werkt met veel energie aan de 
onderhouds- en monitoringsafspraken op de 
bestaande contracten. Deze vinden plaats 
met name in het najaar- en winterseizoen. 
 

 
Een forse es welke  de laatste storm niet heeft doorstaan 

** In de singels bij Seveningen werd de 
stormschade opgeruimd. Binnenkort zullen op 
een tweetal singels de beplanting worden 
teruggezet tot het raster. Tevens wordt 
bekeken hoe een aantal zeer grote 
schietwilgen kunnen worden verwijderd. 
 
** Het onderhoud van de beplanting bij en 
langs een aantal kolken is voor de maand 
januari gepland. Na een aantal jaren van 
degelijk onderhoud zien we een mooie 
verbetering in de kwaliteit van de opstanden. 
  
**  De controle en schoonmaak van de 
nestkasten voor de mussen en kerkuilen zijn 
onlangs afgerond. De resultaten zijn nog 
steeds goed. 
 
** Ter ondersteuning van de coördinator voor 
de plas dras pompen (14 stuks) werd een dag 
medewerking verleend voor het demonteren 
van de pompen in het veld en het opslaan 
voor de winterberging. 
 
** In het voorjaar werd met financiële steun 
van de Rabobank  Noord Veluwe een mooie 
picknick tafel geplaatst. Inmiddels wordt die 
goed gebruikt.  
 

 
Het is goed vertoeven aan de picknick tafel 
 

 



 

 
Bestuurszaken 
Zoals al in de nieuwsbrief van het voorjaar 
werd gemeld, zijn er dit jaar volgens het 
rooster van aftreden geen mutaties binnen 
het bestuur. Volgend jaar is in principe onze 
voorzitter Jan van der Weerd statutair 
aftredend. Jan is niet alleen voorzitter van 
de ANV maar ook van het Agrarisch Collectief 
NW Overijssel. I.v.m. met zijn persoonlijke 
voorkeur zal hij deze functie nog 2 jaar 
uitoefenen. Indien zich geen nieuwe 
kandidaat aandient voor het voorzitterschap 
wil Jan met instemming van de Algemene 
Leden Vergadering de functies nog twee jaar 
combineren. Voor de ANV zou dit een mooie 
optie zijn. In de voorjaarsvergadering van 
2018 hopen we de nodige duidelijkheid te 
kunnen geven.   

 
Verenigingszaken 
Lid worden van de vereniging. 
Met het lidmaatschap ondersteunt u onze 
activiteiten en wordt u op de hoogte 
gehouden door nieuwsbrieven en 
ledenvergaderingen. De contributie bedraagt 
€ 25 per jaar. Het aanmeldingsformulier kunt 
u aanvragen bij onze secretaris Stefan van de 
Weg of via info@anv-camperland.nl. 
 
Momenteel telt de vereniging 210 leden. 
Hiermee nemen we een steeds sterkere  
positie in het agrarisch natuurbeheer in. 
Deelnemers van het ANLB zijn leden van het 
collectief en daarmee ook lid van de ANV. 
 
Het is zeer belangrijk dat wij de gegevens 
van onze leden actueel kunnen houden. 
Indien in de toekomst uw bankrekening, post 
of e-mail adres wijzigt verzoeken wij u dit 
ook even door te geven aan de secretaris of 
via info@anv-camperland.nl. 
 
Wij vragen uitdrukkelijk uw aandacht 
hiervoor. Nog steeds komt het regelmatig 
voor dat post en email onbestelbaar 
terugkomt. 
 

Ganzencommissie 
Al een aantal nieuwsbrieven moeten we u 
melden niet over nieuwe informatie te 
beschikken. Blijft wel zaak dat schade wordt 
gemeld bij Faunabeheer. De instapkosten en 
de drempel voor een schade uitkering 
vormen vaak een belemmering om schade te 
claimen. Mogelijk dat het bedrag voor de 
instapkosten wordt afgeschaft.  

 

Weidevogelcommissie 
Weidevogel symposium 
Op 11 mei 2017 werd er door de SPLIJ en de 
ANV een weidevogelsymposium 
georganiseerd. Beiden hadden de handen in 
elkaar geslagen om de alarmklok te luiden 
voor de dramatische achteruitgang van het 
aantal weidevogels. Beide organisaties zijn 
nauw betrokken bij het weidevogelbeheer in 
de IJsseldelta. Ongeveer 45 personen met 
verschillende achtergronden waren 
aanwezig. Boeren, natuurverenigingen, 
vertegenwoordigers van de gemeentes en 
provincie, WBE’s etc.  
 

 
Joop Beens in een bewogen ge presentaties. 

 
Na een mooie presentatie van Joop Beens 
over de huidige stand van zaken  en het 
poneren van een aantal treffende stellingen 
door Jan Olaf Tjabringa, werd een 
constructieve discussie gevoerd door de 
aanwezigen.  
 

 
Klaas Jan Bruins demonstreert de drone. 

 
De bijeenkomst werd afgesloten met een 
weidevogel excursie bij de agrariërs  Henk 
Pelleboer en Wim van Ittersum. De 
deelnemers waren hier zeer enthousiast 
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over. Gezien de belangstelling, de goede 
discussie zal het symposium zeker een 
vervolg krijgen.  
 

 
Vanuit de veewagen een mooi uitzicht op het plas dras. 

 
Extra budget 2018 - 2021 
De minister heeft 22 mln extra geld 
beschikbaar gesteld voor de weidevogels. 
Ook het departement gaat voor een 
verbetering van de stand van de weidevogels. 
Van het budget gaat 2,3 mln naar Overijssel. 
Hiervan afgeleid zal in Camperland voor een 
bedrag van 0,3 mln per jaar (2018-2021) 
extra beheercontracten kunnen worden 
afgesloten. Mocht u belangstelling hebben, 
en laten we deze kans vooral pakken, 
verzoeken wij u z.s.m. contact op te nemen 
met onze weidevogel coördinator Joop 
Beens. Deze kan u de mogelijkheden 
voorleggen van de verschillende pakketten 
met de bijbehorende vergoedingen.    
 
Resultaten 2017 
Na een aarzelend begin in april zijn er toch 
een behoorlijk aantal weidevogels met een 
territorium waargenomen. 
Nog niet eerder zijn er zoveel paren grutto’s 
geteld bij de ANLb/SNL deelnemers in de 
IJsseldelta dan dit jaar. 
 
Lokaal was er toch weer een behoorlijke 
predatie waar te nemen. Met name in de 
polders tegen de randmeren aan, maar ook in 
gunstige gebieden in Mastenbroek. Hier 
moeten wij helaas constateren, dat bij hoge 
predatiedruk een paar jaren achter elkaar, 
de vogels verdwijnen of verkassen naar een 
andere plaats, waar wellicht minder beheer 
is. Dit is geen goede ontwikkeling. De 
steenmarter is hier vaak de predator. 
Gelukkig zijn er ook plekken waar het goed 
gaat. Dit is ook waar te nemen bij de 
compensatie deelnemers van de bypass. In 
Mastenbroek was dit zelfs zeer goed.  

 

 
Foto Adri de Groot Gele Kwikstaart. 

 
Er is niet alleen geteld door de ANV 
Camperland maar ook door Ecogroen in 
opdracht van de provincie. Hoewel de 
resultaten nog niet officieel bekend zijn, 
vertonen de twee tellingen voor zover 
bekend goede overeenkomsten. Ook van de 
zijde van Vogelbescherming Nederland 
komen positieve geluiden over de IJsseldelta. 
Het is gebleken dat er meer jonge grutto’s 
zijn waargenomen dan de afgelopen jaren. 
 
Al met al zijn wij redelijk positief voor wat 
betreft het jaar 2017.We moeten wel 
blijvend alert zijn op verstoringen van de 
habitat. 
 
De resultaten in het IJsseldelta gebied zijn 
onderstaan weergegeven: 

 

  Paren  Alarm    

Soort telling april telling mei In % 

        

Grutto 508 266 52% 

Kievit 315 140 44% 

Tureluur 225 190 84% 

Wulp 69 39 57% 

Scholekster 50 31 62% 

        

Totaal 1167 666   

 



 

 
Foto Adri de Groot Veldleeuwerik 

 
Contractanten compensatie bypass 
Op 10 november werden de laatste 
contracten getekend voor de compensatie-
opgave van de provincie voor de weidevogels 
vanwege de aanleg van de bypass. De familie  
Den Uijl-Postma uit Kamperveen is bereid 
gevonden weidevogelboer te worden. En de 
familie Snel uit Mastenbroek wilde het 
lopende contract graag uitbreiden. De 
realisatie van optimale weidevogelgebieden 
is noodzakelijk, omdat door de aanleg van 
het Reevediep, landbouwgrond (en dus 
weidevogelgebied) een andere functie krijgt, 
zoals water en woningen.  
 

  
Symbolische tekening van het weidevogel contract. 

 

Collectief ANLB NW Overijssel 
Stichting Certificering 
Eind september werd het bestuur van het 
collectief voor de tweede maal getoetst op 
haar functioneren binnen het ANLb. Aan de 
hand van een uitgebreide vragenlijst werd 
door de commissie certificering de gevolgde 
procedures en werkwijzes beoordeeld. Uit 
een eerste reactie van de commissie aan het 

eind van de dag mogen we opmaken dat het 
bestuur met een positieve beoordeling het 
certificaat weer in ontvangst kan nemen.  
 
Vergoedingen ANV’s 
De ANV’s verrichten diverse werkzaamheden 
in het weidevogelbeheer t.b.v. het 
collectief. Het aansturen van de vrijwilligers, 
organiseren van de bijeenkomsten voor de 
weidevogelkring, paren- en alarmtelling etc. 
Door het bestuur van het collectief wordt 
momenteel (ingaande 2018) gewerkt aan een 
eenduidige vergoedingsregeling voor de 4 
onderliggende ANV’s.    
 
Voorbereiding 2018 
De voorbereidingen voor het beheerjaar 2018 
zijn al weer in volle gang. Onlangs zijn er een 
aantal voorlichtingsdagen geweest voor de 
nieuwe beheerpakketten. Zoals eerder 
aangegeven is er met ingang van 2018 een 
extra budget beschikbaar van 22 mln euro. 
Men is druk doende om hier een zo effectief 
mogelijke bestemming aan te geven. Uw 
weidevogel coördinator kan u hierover alle 
informatie verstrekken. 
 
ALV 2018 
Op 24 april werd de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) voor de deelnemers ANLb 
in het Trefpunt te Mastenbroek gehouden. 
Met circa 40  aanwezigen kan worden 
teruggekeken op een goede vergadering. De 
Jaarrekening werd o.a. gepresenteerd. Het 
bestuur kreeg decharge van de leden voor 
het door haar gevoerde beleid.   
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