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Voorwoord
de kievit voorop
De kievit als boegbeeld
voor de vergroening
in de melkveehouderij.
Sommigen dromen erover
en anderen zien het al
gebeuren.
De Vlaamse schrijver Willem Elsschot schreef ruim 100 jaar
geleden al “Tussen droom en daad staan wetten in de weg
en praktische bezwaren”. Daarom is het goed om met een
pilot te ontdekken of er daadwerkelijk praktische bezwaren
zijn. In het veld en tussen de kieviten moeten het nut en de
noodzaak van vergroeningsmaatregelen worden uitgetest.
Dat is volop gebeurd bij 52 agrarische deelnemers in vier
pilotgebieden in Noordwest-Overijssel: Tolhuislanden,
Mastenbroek, Wijthmen en Kallenkote.

De bedoeling van de maatregelen in de GLB-pilot was
met kruidenrijke randen een netwerk in een gebied te
realiseren, zodat de kuikens altijd ergens konden schuilen.
In combinatie met een verbeterde voedselbeschikbaarheid
door de drassige delen en ruige mest resulteerde dit in een
duidelijke verbetering van het leefgebied van de kievit.
Op voor de kievit geschikte locaties zijn ook mozaïeken
gerealiseerd met andere soorten beheer, zoals uitstel van
het maaien en kruidenrijk grasland. Zo werd een netwerk
met zeer gevarieerd beheer samengesteld. Het resultaat: een
geweldige leefomgeving voor jonge kieviten, waarvan vele
andere weidevogels meeprofiteren.
Het aantal deelnemers en het enthousiasme onder de
deelnemers was groot. We danken alle deelnemers uit
de vier pilotgebieden: heel veel dank voor jullie inzet
en feedback. Ook een speciaal woord van dank voor de
vrijwilligers, de veldcoördinatoren, de werkgroep, de
klankbordgroep en de professionele begeleiding door de
medewerkers van Brandhof Natuur en Platteland.

Cor Pierik

Voorzitter Collectief
Noordwest Overijssel
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Samenvatting
De kievit gaat de laatste jaren achteruit. Hij profiteert
maar ten dele van de maatregelen vanuit het agrarisch
natuurbeheer (ANLb) en broedt bovendien voor een
substantieel deel buiten de gebieden die de provincie voor
het ANLb heeft begrensd.
Nu het nieuwe GLB een nieuwe, breed toepasbare ecoregeling
introduceert, is het interessant om te verkennen of de
bescherming van de kievit hiermee kan worden versterkt. En
zo ja, welke rol het agrarisch Collectief – dat nu al het ANLb
onder zijn hoede heeft – daarin kan spelen. Dit was onderwerp
van een tweejarige pilot in Noordwest-Overijssel. Daarvoor
zijn vier deelgebieden geselecteerd (Kallenkote, Mastenbroek,
Tolhuislanden en Wijthmen) waar 52 deelnemers maatregelen
voor de kievit hebben toegepast. Speciaal voor de pilot zijn
vijf kievitpakketten samengesteld (randenbeheer, al dan niet
in combinatie met ruige mest en/of natte condities). Daar
bovenop kon een bredere set aan mozaïekpakketten (beheer
zoals we dat kennen uit het ANLb) worden gekozen. In drie van
de vier gebieden lagen bovendien al ANLb-contracten.

Succesvol netwerk
van randen voor de kievit
Doel was om in elk van de vier gebieden een effectief netwerk
aan randenbeheer te realiseren, op kansrijke plekken aangevuld
met volvelds beheer. Dat is goed gelukt, dankzij de persoonlijke
werving (groepsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken),
een verplichte ‘kievitworkshop’ en een regierol van het
Collectief bij de situering van het volveldsbeheer. Vooral in
gebieden waar al ANLb was gecontracteerd, lukte het goed om
effectieve beheermozaïeken te creëren. Tijdens de workshop
hebben verschillende deelnemers de situering van hun randen
aangepast en ze op kansrijkere plekken neergelegd. Uit de
weidevogelmonitoring blijkt dat de randen een zelfstandige
functie hebben voor kieviten(gezinnen): ze zijn regelmatig in
en nabij pilotranden aangetroffen. Vooral in drassige delen en
in randen langs bouwland zijn veel kieviten geteld.
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Daarnaast hebben de randen een functie voor andere
weidevogels en voor zoogdieren, zoals haas en ree. De meeste
deelnemers vinden de maatregelen goed inpasbaar en de
vergoeding toereikend. Dat laatste kan anders worden als hij
straks in plaats komt van de huidige GLB-vergroeningspremie
(die er nu bovenop kwam).

Lessen voor het nieuwe GLB
Randenbeheer en ruige mest zijn geschikte maatregelen
voor de ecoregeling: ze zijn niet alleen gunstig voor de
kievit, maar voor een veel breder scala aan GLB-doelen
(naast biodiversiteit ook voor bodem en water) en ze zijn
goed controleerbaar vanuit de lucht. De situering van
de randen hoeft dan niet tevoren te worden ingetekend;
voor ruige mest geldt een meldingsplicht. Drassige delen
zijn vanuit de lucht moeilijk waar te nemen.

Het Collectief denkt met een adviserende rol in de
ecoregeling de effectiviteit van de twee maatregelen
aanmerkelijk te kunnen verhogen. Een ruimtelijk
sturende rol zoals in het ANLb ligt minder voor de hand
– daarvoor zijn de aantallen deelnemers straks te groot.
Bovendien hebben randenbeheer en ruige mest een
hoog ‘altijd goed’-karakter. Het GLB zou ook financiering
moeten bieden voor de extra organisatiekosten van die
adviserende rol.

Ecoregeling en ANLb kunnen elkaar prima versterken:
het netwerk van randen wint voor weidevogels aan
betekenis met aanvullend volvelds beheer onder ANLb.
In gebieden die niet voor het ANLb zijn begrensd, zijn er
wellicht (financiële) mogelijkheden om onder regie van
het Collectief buiten begrensde gebieden beheer uit te
voeren.

Eindrapportage GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”
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1. Waarom deze pilot?

Verdere vergroening
onder nieuwe GLB
Vanaf 2023 gaan de hervormingen van het Europese
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start.
In de praktijk betekent dit onder andere dat er een verdere
vergroeningsslag van de landbouw gaat plaatsvinden. Hiervoor
wordt de zogenaamde “ecoregeling” ontwikkeld, waarbij
agrariërs uit een keuzemenu vergroeningsmaatregelen kunnen
kiezen. De agrariërs krijgen een vergoeding wanneer ze
voldoende maatregelen uitvoeren op hun bedrijf.
De vergroeningsmaatregelen onder de ecoregeling dragen
bij aan het behalen van verschillende Europese, landelijke en
lokale doelen op gebied van bodem, water, klimaat, landschap
en biodiversiteit. Om hiervoor een goed model te ontwikkelen
zijn er in de periode van 2019-2021 landelijk zeven verschillende
pilots uitgevoerd door verschillende agrarische collectieven en
LTO. Boven deze zeven pilots staat een landelijk koepelproject
van BoerenNatuur en LTO.
Bij de pilots ging het niet alleen om het ontwikkelen van
maatregelen, maar bijvoorbeeld ook om de inpasbaarheid
in de bedrijfsvoering, een regionaal sturingsmodel, het
ontwikkelen van een controlesysteem en het uitvoeren van een
gebiedsproces. Iedere pilot had hierbij zijn eigen doelen, regio
en/ of sector, waardoor alle agrarische sectoren en verschillende
vormen van grondgebruik vertegenwoordigd zijn.

Het Collectief wil graag aan de voorkant meedenken over het
nieuwe GLB, zodat de maatregelen daadwerkelijk bijdragen
aan het behalen van de doelen en agrariërs ook uit de voeten
kunnen met de maatregelen. Daarnaast wil het Collectief
verder professionaliseren en zo mogelijk zijn rol in de regio en
in het nieuwe GLB vergroten. Deze pilot vormde daarvoor een
mooie opstap.

Leeswijzer
Deze rapportage beschrijft de resultaten van de twee
jaar durende pilot aan de hand van verschillende
perspectieven:

Ecoregeling biedt kansen
voor betere bescherming
kievit
Eén van de GLB-pilots is uitgevoerd door Collectief Noordwest
Overijssel: “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de
melkveehouderij”. Zoals de naam al zegt, richt deze pilot zich
op melkveehouders in het werkgebied van het Collectief,
oftewel het noordwesten van de provincie Overijssel.
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De kievit is bewust gekozen als icoonsoort voor de pilot.
Ten eerste staat hij symbool voor de biodiversiteit van het
landelijk gebied in bredere zin. Ten tweede broedt een
substantieel deel van de Overijsselse kieviten buiten de
gebieden die de provincie heeft begrensd voor toepassing
van agrarisch natuurbeheer (ANLb). Met de pilot is onderzocht
of de ecoregeling – immers een breed werkend instrument
– de bescherming van de kievit kan versterken, al dan niet
in combinatie met het ANLb. Er is gezocht naar effectieve,
inpasbare en controleerbare ecoregelingsmaatregelen
waarmee ‘kievitlandschappen’ kunnen worden gecreëerd, die
ook los van het ANLb van betekenis zijn voor de kievit en voor
de biodiversiteit van graslandgebieden in bredere zin.

• vanuit het perspectief van de kievit (hoofdstuk 3),
• het perspectief van de boer (hoofdstuk 4),
• het perspectief van het Collectief (hoofdstuk 5) en
• het perspectief van het nieuwe GLB (hoofdstuk 6).
De bijlagen geven meer specifieke informatie bij de
verschillende perspectieven.
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2. Wat heeft het Collectief in de GLB-pilot gedaan?

Betrokken partijen
Het was voor Collectief Noordwest Overijssel vanaf het
begin duidelijk: samenwerking is essentieel om deze pilot
succesvol uit te voeren. Om een breed gedragen, praktisch
uitvoerbare en inpasbare pilot uit te voeren, met maatregelen
waar de kievit baat bij heeft en waar agrariërs mee uit
de voeten kunnen, was het nodig om de juiste expertise
in te schakelen. Hierop is een werkgroep ingesteld die
met alle ontwikkelingen in de pilot heeft geholpen. In de
werkgroep waren verschillende agrariërs, een lector van Aeres
Hogeschool, een kievit-expert, een beleidsmaker, een expert
op het gebied van het GLB en de regionaal coördinator van
het Collectief vertegenwoordigd. Daarnaast is een nog breder
samengestelde klankbordgroep in het leven geroepen.

Pilot in cijfers
Planvorming
1 sectorplan
4 deelgebiedsplannen
12 bedrijfsplannen

Praktijkmaatregelen
5 kievitpakketten
7 mozaïekpakketten

Wie en waar
52 agrarische deelnemers
4 gebieden (Tolhuislanden, Mastenbroek,
Wijthmen en Kallenkote)

Oppervlakte
1.593 ha agrarisch areaal
Kievitpakketten: randen 72 ha, ruige mest 121 ha,
drassige delen 2,7 ha
Mozaïekpakketten: 49 ha

Testen in vier gebieden
Tijdens de twee jaar durende pilot zijn verschillende onderdelen
ontwikkeld en getest, waarbij steeds de werkgroep betrokken
was. Uiteindelijk zijn in 2020 de maatregelen in praktijk
gebracht bij deelnemers in vier voor dit doel geselecteerde
gebieden: Mastenbroek, Kallenkote, Wijthmen en Tolhuislanden
– zie bijlage 1 voor een beschrijving van deze gebieden.
In alle geselecteerde gebieden zijn kieviten aanwezig en is
melkveehouderij de dominante bedrijfstak. Ze verschillen van
elkaar in onder andere grondsoort, grondgebruik, inrichting
van het gebied en de mogelijkheid om deel te nemen aan het
subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(ANLb). Door gebieden te selecteren die van elkaar verschillen,
kunnen de resultaten van de pilot in grote mate vertaald worden
naar de melkveehouderij in andere delen van Nederland.

Monitoring
11 vrijwilligers
ecologische en sociaaleconomische monitoring

Communicatie
21 bijeenkomsten, 4 workshops
38 keukentafelgesprekken
3 excursies
5 persberichten, 1 film
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2. Wat heeft het Collectief in de GLB-pilot gedaan?

Ontwikkelwerk en
onderzoek
Binnen deze pilot zijn verschillende maatregelen voor de
kievit ontwikkeld, waarbij niet alleen is gekeken naar de
effectiviteit voor de kievit, maar ook naar de inpasbaarheid
voor de boeren. Daarnaast is er een model ontwikkeld om
de maatregelen op effectieve en efficiënte wijze weg te
zetten tegen beperkte kosten (kosteneffectief ). Verder is
er onderzocht of het mogelijk is om beheeropgaves in een
gebied te realiseren waarbij de doelen met het hele gebied
gezamenlijk behaald worden en niet door individuele
agrariërs (zogenaamde regionale verevening). Ook is er met
een drone onderzocht of het mogelijk is om – anticiperend op
de toekomst – de maatregelen vanuit de lucht te controleren.
Hiermee kon tevens onderzocht worden of er een netwerk
van maatregelen was ontstaan in de gebieden.
De agrarische deelnemers hebben niet alleen de
veldmaatregelen getest, maar ook een workshop
gevolgd over de kievit en twee enquêtes ingevuld. Met
behulp van deze enquêtes is invulling gegeven aan de
sociaaleconomische monitoring, uitgevoerd door Aeres
Hogeschool. Om te onderzoeken of kieviten en andere
weidevogels gebruik maken van de maatregelen, hebben de
weidevogelvrijwilligers die in de vier gebieden actief zijn een
ecologische monitoring uitgevoerd.
Naast deze eindrapportage, waarin de resultaten zijn
samengevat en omgevormd tot aanbevelingen voor het
nieuwe GLB, heeft de pilot nog veel meer documenten
opgeleverd – zie het kader: ‘Pilot in cijfers’
Een deel van deze documenten staat ook op de website van
het Collectief, een ander deel is op aanvraag beschikbaar.
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Werkgroepslid
Obe Brandsma, Provincie
Overijssel:
Om de uitvoering van mogelijke ecoregelingsmaatregelen voor het nieuwe GLB (01-01-2023)
in praktijk te testen is de GLB-pilot kievit gestart
in Noordwest Overijssel. Vanuit mijn rol bij het
weidevogelbeleid in Overijssel ben ik bij het project
betrokken. Het Collectief Noordwest Overijssel heeft
in vier deelgebieden getest. De insteek was om zoveel
mogelijk boeren te betrekken bij het project en
maatregelen uit te voeren die meerwaarde hebben
voor de broedresultaten van de kievit. Het Collectief en
betrokken boeren in de projectgroep hebben veel tijd
besteed om zoveel mogelijk boeren warm te maken
voor het project. Dit heeft tot een brede deelname
geleid om maatregelen uit te testen, maar ook de
betrokkenheid vergroot voor weidevogelbeheer. Zo
hebben enkele agrariërs een vervolg gegeven aan de
pilot door in te stappen in het agrarisch natuurbeheer.
Het is belangrijk om de ervaringen van de pilot te
betrekken bij het samenstellen van het keuzemenu
van de ecoregeling. Een effectieve uitvoering van de
ecoregeling vraagt een goede informatievoorziening
en afstemming. Collectieven kunnen hierbij een
belangrijke rol spelen en ook de samenhang met het
agrarisch natuurbeheer versterken. Essentie is dat
ecoregelingsmaatregelen doelmatig zijn en in praktijk
uitvoerbaar. Daaraan heeft deze pilot een belangrijke
bijdrage geleverd.

Eindrapportage GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”
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3. Het perspectief van de kievit

De kievit is – met zijn
zwart-witte kleed en
kenmerkende kuif – een
opvallende verschijning in het
boerenland.
De soort komt wijdverspreid voor, maar neemt in aantal af. Een betere bescherming is dus gewenst. De kievit heeft vooral baat
bij kort, maar kruidenrijk gras, maar broedt in toenemende mate ook op bouwland. Na het uitkomen van de eieren duurt het
ongeveer vijf weken voordat de jongen vliegvlug zijn. De provincie Overijssel heeft naast de reguliere ANLb-gebieden ook
speciale kievitgebieden begrensd. Toch broedt een substantieel deel van de kieviten buiten de begrensde gebieden, waar ze
zijn aangewezen op vrijwillige bescherming. Die kan worden versterkt door in de ecoregeling één of meer maatregelen voor
‘kievitbeheer’ op te nemen. Buiten begrensde gebieden kan zo de bescherming verbeteren, binnen begrensde gebieden kunnen
ze een waardevolle aanvulling vormen op ANLb-maatregelen.
Bij het ontwikkelen van maatregelen binnen deze pilot is rekening gehouden met de biotoopeisen van de kievit. Van groot belang
daarbij zijn voldoende beschikbaar voedsel voor volwassen vogels en voldoende voedsel en veiligheid voor de kuikens, zeker
wanneer ze nog niet vliegvlug zijn. Daarnaast is gezocht naar maatregelen die laagdrempelig en breed toepasbaar zijn, omdat de
toekomstige ecoregeling in principe openstaat voor alle agrariërs.

Kievitpakketten en mozaïekpakketten
Uiteindelijk zijn er twee typen maatregelen ontwikkeld in de
pilot (zie bijlage 2 voor een meer gedetailleerde beschrijving):

1. De zogeheten kievitpakketten. Dit zijn vijf varianten
van randenbeheer (creëren van kruidenrijke randen door
bemesting achterwege te laten en de randen later te
maaien) in wisselende combinaties met het uitrijden van
ruige mest en het creëren van drassige condities. De randen
zijn tussen 3 en 9 m breed naar keuze van de agrariër.

2. De zogeheten mozaïekpakketten. Dit is beheer
zoals we dat uit het ANLb kennen. Op grasland: uitgesteld
maaien, creëren van plasdras, extensief beweiden
en kruidenrijk grasland. Op bouwland: uitstel voor
voorjaarswerkzaamheden en kruidenrijke akkerranden.

Alle deelnemers konden de kievitpakketten afsluiten, de
mozaïekpakketten konden alleen – onder regie van het Collectief
– op voor de kievit veelbelovende locaties worden toegepast.
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Er is op aanbeveling van de praktiserende agrariërs in
de werkgroep bewust gekozen voor een beperkt aantal
kievitpakketten: dit houdt het overzichtelijk voor de agrariërs,
geeft de mogelijkheid om kort en bondig uitleg te geven
bij de verschillende pakketten en beperkt de ‘keuzestress’
bij deelnemers. De laat gemaaide randen fungeren als
vluchthaven voor kievitkuikens en kunnen zich – als ze jaarlijks
op dezelfde plek liggen – ontwikkelen tot kruidenrijke rand.
Deze kruiden trekken insecten aan, die op hun beurt weer
voedsel zijn voor de jonge kuikens. De randen hebben daarmee
voor de kievit een dubbeldoel (schuilgelegenheid en voedsel)
en vormen tevens leefgebied voor andere dieren en planten.
De ruige mest zorgt voor extra voedsel (wormen) voor de
volwassen vogels. Daarnaast gebruiken kieviten regelmatig
het stro uit de ruige mest voor hun nest. Ook de drassige delen
zorgen voor extra voedsel voor volwassen vogels, doordat de
bodem zachter is en wormen meer aan de oppervlakte zitten.
Bovendien trekt vocht insecten aan, waardoor er ook voor
meer insecten voor de kuikens zijn. Het idee achter de drassige
delen was om daarvoor de agrarisch minder interessante (laag
gelegen) natte delen van een perceel te gebruiken. >

Eindrapportage GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”

3. Het perspectief van de kievit

Netwerk in het gebied
De bedoeling van de maatregelen was dat er met de
randen een netwerk in het gebied gerealiseerd werd,
zodat de kuikens altijd ergens kunnen schuilen en
voedsel kunnen vinden. Op voor de kievit geschikte
locaties zijn er daarnaast mozaïeken gerealiseerd met
mozaïekpakketten vanuit de pilot of, waar mogelijk, met
bestaande ANLb-pakketten. Kortom, een netwerk van
randenbeheer aangevuld met nauwkeurig gesitueerd
volvelds beheer. In de praktijk is het realiseren van het
netwerk mooi uitgepakt: in alle gebieden is in meer of
mindere mate een netwerk van randen ontstaan. De
kernen met mozaïekbeheer of ANLb-beheer zijn met name
goed ontwikkeld in gebieden waar al volop aan ANLb
wordt gedaan, vooral in Mastenbroek en Tolhuislanden.
De gebiedsaanpak – met een hoge dekkingsgraad door de
persoonlijke benadering en workshops waarin deelnemers
het beheer onderling konden afstemmen –
is dus zeer effectief geweest.
Figuur 1 geeft een voorbeeld van een gerealiseerd
netwerk, waarbij de randen op verschillende plekken
een verbinding vormen met ander beheer of met
elkaar. Op een aantal locaties liggen randen die niet in
verbinding staan met andere randen. Dit betekent niet
dat de randen niet van belang zijn: ook daar kunnen
ze schuilgelegenheid bieden voor kuikens. In sommige
gevallen was het niet mogelijk deze randen aan te laten
sluiten op ander beheer, bijvoorbeeld door de ligging van
de percelen van de betreffende deelnemer.

Figuur 1 ; deel van gerealiseerd netwerk in Mastenbroek,
met randen (donkergroen), drassige delen (lichtblauw),
mozaïekpakketten (rode arcering) en ANLb-beheer
(donkerblauw). Tijdens het onderzoek waren niet alle percelen
gemaaid (lichtgroene vlakken).

Gebruik van
de pilotmaatregelen
door de kievit
In alle gebieden hebben weidevogelvrijwilligers onderzoek
gedaan naar het gebruik van de maatregelen door de kievit en
door andere weidevogels: wekelijks of tweewekelijks liepen zij
een vaste telroute. Voor meer gedetailleerde resultaten van dit
onderzoek, zie bijlage 3.
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3. Het perspectief van de kievit

Tijdens de eerste legpiek van de kieviten (begin april) waren
de randen nog niet zichtbaar, dus uit die telling kunnen geen
conclusies worden getrokken met betrekking tot het gebruik
van de randen. Tijdens de tweede legpiek (begin mei) waren
op verschillende locaties de randen zichtbaar, omdat de rest
van het perceel op verschillende locaties al was gemaaid. In
zijn algemeenheid zijn veel kieviten waargenomen op of nabij
bouwland, in grasland op kortere vegetatie en op drassige
delen en plasdras. In verschillende gebieden zijn de kuikens
daadwerkelijk nabij of zelfs in de randen aangetroffen

•D
 e randen hebben een zelfstandige functie voor
kieviten(gezinnen): ze zijn regelmatig in en nabij pilotranden
aangetroffen. Vooral in drassige delen en in randen langs
bouwland zijn veel kieviten geteld. Daarnaast hebben
de randen een functie voor andere weidevogels en voor
zoogdieren, zoals haas en ree.
•H
 et gros van de waarnemingen is gedaan in of nabij beheerde
percelen en randen, wat het belang van weidevogelbeheer
onderstreept. Voor de kievit laat het onderzoek andermaal het
belang van bouwland zien.

Veldcoördinator
Klaas Eker:
Ook nabij (behoorlijke natte) drassige delen en plasdras zijn
kuikens regelmatig waargenomen. Verschillende kuikens werden
aangetroffen in randen langs bouwland. De randen blijken ook
een functie te hebben voor andere weidevogels, zoals grutto en
tureluur, en voor zoogdieren, zoals haas en ree.

Lessen vanuit het
perspectief van de kievit
•H
 et is mogelijk gebleken om op gebiedsniveau een effectief
netwerk aan randen te realiseren, waardoor de kuikens altijd
schuilgelegenheid nabij hebben. Vooral in gebieden waar al
ANLb was gecontracteerd, lukte het goed om mozaïeken te
creëren van randenbeheer en volvelds beheer.

Als veldcoördinator is één van mijn taken contactpersoon
zijn tussen de deelnemer en het Collectief. Maar hoe maak
je contact? Vaak lijkt contactleggen op grabbelen in een
grabbelton met een blinddoek om waarbij omstanders
roepen: naar links, nee, vlak bij je rechterhand zit iets.
De start van de GLB-pilot in Kallenkote was voor mij
een eyeopener: een avond in de theeschenkerij van
de Maargies Hoeve met nagenoeg alle gebruikers van
agrarische grond in het gebied tussen Kallenkote en de
Steenwijker Aa. Zo is contact leggen een eitje!
Nu de pilot achter ons ligt, is het mooi te zien dat
maatregelen, die toen getest zijn (randenbeheer, ruige
mest en drassige omstandigheden) deelnemers hebben
geïnspireerd dit voort te zetten binnen hun ANLb-contract
of zelfs zonder contract/ vergoeding. Test geslaagd!

Kievit direct naast een rand op bouwland in Kallenkote.
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Werven van deelnemers
Om de ontwikkelde maatregelen en de gebiedsaanpak te
testen, zijn deelnemers geworven in vier pilotgebieden.
Hiertoe zijn gebiedsgewijze informatiebijeenkomsten
georganiseerd waarin de grondgebruikers uitleg kregen
over de pilot. Daarnaast zijn keukentafelgesprekken gevoerd
met individuele grondgebruikers: in Mastenbroek met alle
grondgebruikers (met als resultaat dat vrijwel iedereen
meedeed), in de drie andere gebieden met een selectie van
agrariërs, gericht op het afsluiten van mozaïekpakketten. De
deelname overtrof de verwachting: uiteindelijk meldden 52
grondgebruikers zich aan; zij hebben tezamen ruim 1.593 ha
in de pilotgebieden liggen. Het gros van de deelnemers is
melkveehouder, maar om de pilot gebiedsdekkend te kunnen
uitvoeren is ook voor andere bedrijfstypen de mogelijkheid
geopend om deel te nemen. Zie bijlage 1 voor de deelname
per deelgebied.

Hoe kozen de
deelnemers?
Deelname aan één van de kievitpakketten (randenbeheer)
was zoals gezegd een verplicht onderdeel van de pilot.
Opmerkelijk is dat de meeste deelnemers kozen voor
randenbeheer in combinatie met ruige mest. De andere typen
randenbeheer zijn elk door 10 à 20% van de deelnemers
gekozen. Toen het vroege voorjaar erg nat was en het
uitrijden van ruige mest lastig, hebben negen deelnemers
hun pakketkeuze aangepast. Voor de anderen is de
toegestane uitrijperiode met twee weken verlengd
(zie bijlage 2 voor een specificatie van de gekozen
maatregelen). Daarnaast hebben elf deelnemers een
mozaïekpakket gekozen, waarbij het vooral ging om
pakketten met een rustperiode (op grasland en bouwland).
Binnen gebieden waar ANLb mogelijk was (Kallenkote,
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Mastenbroek en groot deel van Tolhuislanden) zagen
deelnemers dit vooral als een kans om een keer een pakket
te proberen dat ze nog niet kenden. Daar waar geen ANLb
mogelijk was (Wijthmen, deel van Tolhuislanden), was dit
voor deelnemers een kans wat extra’s voor de weidevogels
te doen en daarvoor een vergoeding te ontvangen. In
Wijthmen was de deelname groot, maar bestond een grotere
informatiebehoefte en is relatief veel op het ‘lichtste’ pakket
(uitsluitend 2% randenbeheer) ingetekend. Omgekeerd bleek
het bij deelnemers die al veel ANLb hadden gecontracteerd
soms een puzzel om nog extra pilothectares te kunnen
inpassen op hun percelen, aangezien de pilotmaatregelen
niet mochten overlappen met de percelen met ANLb.

Workshops
Naast het uitvoeren van de maatregelen waren er drie andere
voorwaarden verbonden aan deelname aan de pilot: rekening
houden met weidevogels in de bedrijfsvoering, het invullen
van twee enquêtes en het volgen van een workshop over
kievitbeheer. Doel van
de workshops was niet
alleen het vergroten
van de kennis bij de
deelnemers, maar ook
het verkennen van de
mogelijkheid om de
maatregelen te situeren
op voor de kievit
geschikte locaties, zowel
op bedrijfsniveau als
op gebiedsniveau (het
beoogde netwerk). De
situering van de kievitpakketten was in principe vrij, maar
door het aanbieden van kennis en door onderling overleg
is getracht tot een optimale situering te komen voor zowel
kievit als bedrijf. Tijdens de workshops hebben verschillende
deelnemers de vooraf beoogde situering aangepast aan
de inzichten die ze tijdens de workshops opdeden. Door
de workshops zijn de deelnemers zich bewuster geworden
van de biodiversiteit op hun land en hebben ze meer
kennis gekregen over de ecologische achtergrond van de
maatregelen voor de kievit. Ook zijn ze meer gemotiveerd
geraakt voor een effectieve bescherming en voor een
gebiedsmatige aanpak daarvan.

Eindrapportage GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”
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Een korte
samenvatting
van de resultaten
(zie bijlage 4 voor meer details):

•V
 eel deelnemers vinden dat de pilot een zinvolle
bijdrage heeft geleverd aan de weidevogelstand. Voor
een goede uitvoering zijn vooral de workshops van
groot belang geweest.

•B
 ijna een derde van de deelnemers is door de pilot
extra gemotiveerd geraakt voor weidevogelbeheer,
mede doordat de randen daadwerkelijk door de kievit
werden gebruikt. Twee derde van de deelnemers zou de
maatregelen ook na de pilot willen voortzetten.

Sociaaleconomische
monitoring
Voorafgaand aan en na afronding van het veldseizoen
hebben de deelnemers enquêtes ingevuld. De enquêtes
zijn ontwikkeld, afgenomen en geanalyseerd door Aeres
Hogeschool in Dronten. Thema’s waren:
• Bedrijfsvoering
• Persoonlijke motivatie
• Effectiviteit van de maatregelen

• De waardering vanuit de maatschappij voor het uitvoeren
van maatregelen was een belangrijke drijfveer voor de
deelnemers.

•B
 ijna 85% van de deelnemers vindt de maatregelen
goed inpasbaar. Het tijdbeslag blijkt (met gemiddeld
een half uur per week) minder dan gedacht. Het werk
zit vooral in extra afrastering, extra werkgangen voor
het maaien van de randen en extra overleg met de
loonwerker. Daar waar de loonwerker maait, kost
het beheer meer tijd dan wanneer de veehouder dit
zelf doet. Naast het extra tijdbeslag vormt de lagere
voederwaarde een kostenpost.

• Financiële vergoeding
• De relatie tot het nieuwe GLB
Bij de analyse zijn deze onderdelen samengevoegd tot
twee onderwerpen: de sociale aspecten en de technische
aspecten. De resultaten zijn gepubliceerd in de rapportage
“Sociaaleconomische monitoring – De kievit als boegbeeld
voor vergroening van de melkveehouderij”.

•D
 e meeste deelnemers bestempelen de vergoeding
als toereikend. Daarbij moet worden bedacht dat deze
boven op de huidige GLB-vergroeningpremie komt. Als
de nu gehanteerde vergoeding daarvoor in de plaats
komt, ontstaan er meer twijfels over de financiële (her)
haalbaarheid.
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Lessen vanuit
het perspectief
van de boer
• De persoonlijke benadering heeft een deelname
opgeleverd die de verwachtingen overtrof.

• Voor een goede en effectieve uitvoering van de
maatregelen en de motivatie van de boeren zijn van
groot belang: (a) kennis over het hoe en waarom van
beschermingsmaatregelen; (b) zichtbaarheid van de
resultaten in het veld.

• De regionale budgetverevening (financiering
mozaïekbeheer met middelen die overschieten doordat
de deelname geen 100% is) heeft bijgedragen aan
het realiseren van effectieve mozaïeken en leent zich
wellicht voor toepassing onder het nieuwe GLB (zie
hoofdstuk 6).

• De pilotmaatregelen waren voor veel deelnemers goed
inpasbaar. Naast productiederving leveren de randen
ook wat extra arbeid op voor afrasteren en overleg met
de loonwerker. Veel deelnemers vinden de vergoeding
daarvoor nu wel toereikend, maar dat kan anders
worden als hij straks in plaats komt van de huidige GLBvergroeningspremie (die er nu bovenop kwam).
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Wim van Ittersum
van Melkveebedrijf
van Ittersum,
Mastenbroek:
Op ons melkveebedrijf hebben we deelgenomen aan
deze pilot, omdat we in het pilotgebied lagen. We
zagen het echt als een kans om mee te denken over
toekomstige invulling van het GLB. Te vaak wordt er voor
ons gedacht en blijken regelingen niet altijd praktisch
inpasbaar binnen de bedrijfsvoering, wat dan vaak weer
op weerstand en onbegrip stuit bij agrariërs. Ik denk dat
we met de uitvoering van deze pilot een aantal zaken
hebben bereikt: winst voor de weidevogels, maatregelen
die vrij eenvoudig voor een grote groep agrariërs uit te
voeren zijn, zodat GLB-gelden op een doelmatige manier
worden ingezet. Nu is het natuurlijk nog afwachten
hoe de toekomstige maatregelen worden vastgesteld,
maar we hebben als deelnemende agrariërs in ieder
geval laten zien dat het mogelijk is en dat er daardoor
ook kansen zijn. Ik denk dat ook de bewustwording bij
de deelnemende agrariërs is vergroot ten aanzien van
onze verantwoordelijkheid voor weidevogels en andere
biodiversiteit, maar ook van wat er gaat veranderen
binnen het GLB.
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Rol van het Collectief in de
ecoregeling verkennen
Onder het ANLb vervult het Collectief de rol van aanvrager en ontvanger van beheersubsidie; het vormt daarmee de
schakel tussen agrariër en subsidieverstrekker. Het Collectief bundelt de individuele aanvragen, na ecologische toetsing,
in een gebiedsaanvraag. Ook regelt het de controle, uitbetaling en waar nodig sanctionering. In de pilot is onderzocht hoe
een eventuele rol van het Collectief onder de ecoregeling eruit zou kunnen zien. Op voorhand is duidelijk dat binnen de
ecoregeling het Collectief – anders dan in de pilot het geval was – geen rol krijgt in de daadwerkelijke aanvraag van de
agrariërs, de uitbetaling aan de agrariërs en de controle van de maatregelen.
Allereerst heeft het Collectief in de pilot een trekkersrol gehad bij het opstellen van het maatregelenmenu: in nauwe
samenspraak met de werkgroep is een effectief en inpasbaar maatregelenpakket voor de kievit samengesteld. Hierbij had
het Collectief de rol van ‘kennismakelaar’. Daarnaast heeft het Collectief een adviserende en een sturende rol gespeeld in de
uitvoering van maatregelen.

Coördinatie van de uitvoering
van maatregelen
De rol van het Collectief omvatte grofweg drie stappen:

1. Op basis van het beschikbare
budget voor praktijkmaatregelen
stelde het Collectief voor elk
deelgebied een optimaal
beheermozaïek voor de kievit
samen (inhoudelijke rol) en een
sturingsmodel voor het realiseren
van optimale mozaïeken in
de praktijk (een sturende rol).
Dit alles is vastgelegd in vier
deelgebiedsplannen op basis van het
overkoepelende sectorplan.

2. Het Collectief verzorgde informatiebijeenkomsten en (verplichte)
workshops over de pilotmaatregelen.
Tijdens de informatiebijeenkomsten
werden de optimale ligging en randvoorwaarden van deze maatregelen
toegelicht. Tijdens de workshops
werden de grondgebruikers bovendien uitgenodigd om de situering
van hun maatregelen af te stemmen,
zowel onderling als op de aanwezigheid van kieviten. Het Collectief had
hier een adviserende rol.

3. Omdat niet alle grondgebruikers
meededen en een deel koos voor het
relatief goedkope basispakket, bleef
er in elk deelgebied budget over
voor fijnregeling van het beheer met
aanvullende mozaïekpakketten. Aan
de hand van het optimale mozaïek
bepaalde het Collectief waar dit
beheer het beste kon worden gesitueerd. Vervolgens benaderde het
Collectief hiervoor gericht deelnemers. Het Collectief had hier dus een
sturende rol.

de pilot in fei
Hierna gaan we wat nader in op de mogelijkheden en beperkingen van een sturende en een adviserende rol van het Collectief
onder de toekomstige ecoregeling. >
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Sturende rol
De sturende rol is vergelijkbaar met de huidige rol van het
Collectief binnen ANLb, waarbij een beheercontract tot
stand komt met tussenkomst van en na goedkeurig door het
Collectief. In tegenstelling tot het ANLb zal de ecoregeling
openstaan voor alle agrariërs. In de praktijk betekent dit een
veelvoud aan deelnemers, wat een aanpassing vergt van de
organisatiestructuur van het Collectief. Daarnaast zorgt een
sturende rol binnen de ecoregeling voor een forse toename
in uitvoeringskosten. Het bestuur van het Collectief is daarom
tot de slotsom gekomen dat een sturende rol binnen de
ecoregeling niet de voorkeur heeft.

Adviserende rol
De adviserende rol was nieuw voor het Collectief. Het
onderzoeken van deze adviserende rol was op meerdere
vlakken van belang: past dit binnen de organisatiestructuur
van het Collectief? Is de advisering effectief: verbetert
hierdoor de ruimtelijke situering van de maatregelen? Is het
op die manier mogelijk om op gebiedsniveau een effectief
netwerk aan beheer te realiseren?

De ervaringen met deze rol zijn bijzonder positief. Hij
past het Collectief goed: in de organisatie is al veel kennis
aanwezig en waar nodig zijn experts ingehuurd. De meeste
kievitmaatregelen zijn op geschikte locaties uitgevoerd,
waarbij de advisering de situering heeft verbeterd. De
gebiedskennis en de korte lijnen tussen Collectief en
deelnemers zorgden voor draagvlak. Kortom, de adviserende
rol van het Collectief heeft geleid tot een hogere effectiviteit
(deelname + situering). Het bestuur van het Collectief
ambieert daarom een adviserende rol onder de toekomstige
ecoregeling, mits de financiële kant goed wordt geregeld
(zie hierna) en de taken passend te maken zijn in de
organisatiestructuur. Bij de adviserende rol in de toekomstige
ecoregeling denkt het Collectief bijvoorbeeld aan het geven

van lezingen, workshops en het opstellen van flyers. Daarnaast
kan het Collectief een vraagbaakfunctie vervullen, waarbij de
deelnemers aan de ecoregeling contact kunnen opnemen met het
Collectief voor inhoudelijke vragen over de uitvoering. In de pilot
is gebleken dat de deelnemers de gebiedsaanpak en de actieve
rol van het Collectief daarin zeer hebben gewaardeerd en dat deze
heeft bijgedragen aan een hoge kwaliteit van de uitvoering.

Organisatiekosten
Wanneer het Collectief een rol krijgt bij de uitvoering van
de ecoregeling worden er logischerwijs organisatiekosten
gemaakt. Daarvoor is in de ecoregeling geen voorziening
aanwezig; deze moet dus op een andere plek in het GLB
gestalte krijgen. De uitvoering wordt daardoor uiteraard
wat duurder dan wanneer er geen (lokaal) informatiepunt
is voor de deelnemers. Daar staat tegenover dat de pilot
een aanzienlijke effectiviteitswinst laat zien. Daardoor is de
kosteneffectiviteit van de ingezette middelen ongetwijfeld
groter dan in een situatie zonder advies op maat.

Lessen vanuit het
perspectief van het
Collectief
• Het Collectief heeft in de pilot twee rollen vervuld: een
inhoudelijk-adviserende en een ruimtelijk sturende. Die
tweede rol ligt onder de toekomstige ecoregeling minder
voor de hand: het gaat immers om grote aantallen
grondgebruikers, waarvoor het Collectief op dit moment
niet toegerust is. Bovendien is die in het geval van
randenbeheer ook wat minder relevant, omdat dit tot
bepaalde hoogte een ‘altijd goed’-maatregel is.

• De inhoudelijk-adviserende rol binnen de ecoregeling
past het Collectief veel beter; deze is in de pilot zeer
effectief gebleken en wordt door de deelnemers
gewaardeerd. Ten eerste kan het Collectief een
coördinerende rol spelen bij het opstellen van een
regionaal keuzemenu. Ten tweede kan het Collectief
gevraagd (vraagbaak) en ongevraagd advies leveren over
de toepassing en situering van maatregelen. Voor de
extra organisatiekosten moet dan elders in het GLB een
voorziening worden getroffen.

21

6.
Perspectief
van het
nieuwe GLB

22

Eindrapportage GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”

6. Perspectief van het nieuwe GLB

Wat heeft de pilot opgeleverd voor het nieuwe GLB? De voor
het GLB relevante informatie is gelegen in drie aspecten:

1. De geschiktheid van randenbeheer voor de ecoregeling.

2. De geschiktheid van de mozaïekpakketten voor de
ecoregeling, c.q. de relatie tot het ANLb.

3. De mogelijkheden voor controle en monitoring van
maatregelen.

Geschiktheid van
randenbeheer voor de
ecoregeling
Randenbeheer leent zich uitstekend voor de ecoregeling:

• Het is een eenvoudige maatregel die op veel plekken
toepasbaar is en relatief gemakkelijk inpasbaar is in de
bedrijfsvoering.

kuikens) verder toeneemt. Als de randen zijn gelegen naast
sloten, fungeren ze daarnaast als bufferzone en verbeteren
ze de waterkwaliteit. De ‘begeleidende maatregelen’ ruige
mest en drassige condities leveren een verdere verbetering
op van de kwaliteit van de weidevogelbiotoop; ruige mest
verbetert daarnaast het bodemleven (o.a. regenwormen) en
de bodemstructuur.
Het bovenstaande geldt voor alle eenjarige randen – de
ecoregeling heeft immers een jaarlijkse basis. Als de randen
niettemin meerdere jaren achtereen op dezelfde plek
liggen, neemt de biodiversiteitswinst verder toe (kruiden,
insecten, kleine zoogdieren) en kunnen ze bovendien een
landschappelijke verrijking zijn.
Dit alles betekent dat randenbeheer in veel situaties winst
oplevert voor één of meer doelen van het nieuwe GLB en
daarom een geschikte kandidaat is voor de ecoregeling.
Datzelfde geldt voor het uitrijden van ruige mest, een
maatregel die eveneens op meerdere fronten winst
oplevert. Staan de weidevogels centraal, dan is net als in
de pilot enige sturing gewenst op de situering van het
randenbeheer om een regionaal ‘netwerk’ te creëren en dit
netwerk – waar mogelijk – af te stemmen met de ligging
van ANLb-contracten. Het is onzeker of de ecoregeling
hiervoor handvatten gaat bieden, maar de sturing kan
ook de vorm krijgen van gericht advies-op-maat door het
Collectief. Het Collectief wil deze rol graag op zich nemen,
mits het GLB zoals gezegd ook voorziet in een regeling voor
de toegenomen organisatiekosten die deze rol met zich
meebrengt.

• Randenbeheer draagt bij aan verschillende doelen en
levert daarom op veel plekken winst op voor natuur en/of
milieu.

• Randenbeheer is eenvoudig controleerbaar. Dit komt later
in de rapportage terug.

Wat betreft de ‘multifunctionaliteit’ uit het tweede punt:
randenbeheer zoals toegepast in de pilot was gericht op
één specifiek type biodiversiteit: weidevogels, en in het
bijzonder de kievit. Maar zoals al in de pilot bleek, hebben
de randen ook een functie als schuilplaats voor zoogdieren,
zoals haas en ree. Afhankelijk van de voedselrijkdom van
de randen kunnen ze ook al in één jaar wat kruiden- en
insectenrijker zijn dan het vroeger gemaaide perceel,
waarmee de biodiversiteitswaarde (en de betekenis voor
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Mozaïekpakketten en
ecoregeling – de relatie
met het ANLb

• Het pilotmodel. Ook de deelname aan de ecoregeling
zal geen 100% zijn. Als het ecoregelingsbudget
regionaal wordt vastgesteld op basis van regionaal
toegesneden maatregelenmenu’s, zou het niet-benutte
deel beschikbaar kunnen blijven voor de regio en daar
bijvoorbeeld kunnen worden toegevoegd aan het
regionale ANLb-budget (waarbij dit deel dan ook buiten
begrensde gebieden kan worden ingezet). Een vorm
van regionale overheveling dus.

In de pilot is randenbeheer gecombineerd met
‘mozaïekbeheer’: vormen van volvelds beheer zoals we die
uit het ANLb kennen (rustperiode, kruidenrijk grasland etc.).
In drie van de vier pilotgebieden was bovendien al ANLb
gecontracteerd.
Hoewel randenbeheer – zeker in combinatie met ruige mest
en drassige condities – een zelfstandige betekenis heeft
voor de kievit, neemt de betekenis (zeker ook voor andere
weidevogels) toe als er aanvullende volvelds maatregelen
kunnen worden genomen. In de pilot is het aanvullende
mozaïekbeheer betaald uit het geld dat resteerde nadat de
kievitpakketten waren gecontracteerd – niet iedereen deed
immers mee en sommige deelnemers deden mee met het
basispakket, dat een lagere vergoeding kende. Zo ontstaan
niet alleen betere beheermozaïeken, maar kan de ecoregeling
ook als ‘opstapje’ fungeren voor deelname aan het ANLb.
In de pilot bleek al dat het ‘proeven’ aan weidevogelbeheer
enkele extra deelnemers voor het ANLb opleverde. Voor de
toekomstige ecoregeling lijken er drie opties om een betere
kruisbestuiving met andere typen beheer te bewerkstelligen:

Kallenkote

• Naast randenbeheer (dat al in de huidige voorstellen
voor invulling van de ecoregeling zit) worden ook
enkele andere ANLb-pakketten toegevoegd aan
de ecoregeling. Risico daarvan is dat veel van deze
maatregelen regionale sturing vereisen om effectief
te zijn, terwijl het niet erg waarschijnlijk is dat de
ecoregeling in die sturing gaat voorzien. Bovendien
heeft het Collectief die ambitie niet.

• De provincies verruimen de begrenzing in het
Natuurbeheerplan voor ANLb, of ze gaan ermee
akkoord dat een deel van het ANLb-budget (bijv. 10
of 20%) buiten de begrensde gebieden mag worden
besteed, mits dit onder de hoede van het Collectief
gebeurt. Zulke voorstellen zijn al opgenomen in enkele
van de actieplannen voor boerenlandvogels die de
afgelopen jaren zijn opgesteld. Bij deze strategie
hoeft er niets te veranderen in de systematiek van
ecoregeling en ANLb, terwijl ze elkaar wel ruimtelijk
kunnen versterken.

Randenbeheer en ruige
mest goed controleerbaar
vanuit de lucht
Eén van de doelen van het nieuwe GLB is het beperken
van de uitvoeringslast van maatregelen, zowel voor de
boer als voor de overheid. Daarom streeft RVO ernaar om
controle en monitoring zoveel mogelijk te combineren door
bewijslast ‘vanuit de lucht’ (met satelliet- en dronebeelden).
Het Collectief heeft daarom geoefend met controle van de
kievitpakketten met behulp van een drone voorzien van een
HD-camera die continu beelden maakte.
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Via een slim vluchtschema kon zo een
gebiedsdekkende luchtfoto worden
samengesteld. Daaruit blijkt het volgende
(zie Bijlage 5 voor meer informatie en
dronebeelden):

• Het randenbeheer is prima zichtbaar vanuit de lucht
zodra de rest van het perceel is gemaaid. Voor de
deelnemers betekent dit dat het niet nodig is om de
situering van de randen vooraf (bij de GDI) op te geven.

• Ook het uitrijden van ruige mest is goed zichtbaar, zij
het tot maximaal een week na het uitrijden. Hiervoor is
dus wel een meldingsplicht nodig, maar geen controle
in het veld.

• Vochtige plekken in het grasland zijn met een HDcamera niet vanuit de lucht waarneembaar, tenzij er
echt water op het land staat.

Mastenbroek

Lessen vanuit het
perspectief van het
nieuwe GLB
• Randenbeheer en ruige mest zijn geschikte
maatregelen voor de ecoregeling: ze zijn niet alleen
gunstig voor de kievit, maar voor een veel breder
scala aan GLB-doelen (naast biodiversiteit ook voor
bodem en water) en ze zijn goed controleerbaar vanuit
de lucht. De situering van de randen hoeft dan niet
tevoren te worden ingetekend; voor ruige mest geldt
een meldingsplicht. Drassige delen zijn vanuit de lucht
beperkt waar te nemen.

• Ecoregeling en ANLb kunnen elkaar prima versterken:
het netwerk van randen wint voor weidevogels aan
betekenis met aanvullend volvelds beheer uit ANLb. In
gebieden die niet voor het ANLb zijn begrensd, zijn er
wellicht (financiële) mogelijkheden om onder regie van
het Collectief buiten begrensde gebieden beheer uit te
voeren.

Bijlagen
Voor de bijlagen van deze
Eindrapportage GLB-pilot september 2021 ga naar:
www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/glb-pilot/
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Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO.
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