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Nieuwsbrief  november 2016 

 

Natuurinitiatieven gezocht! 

Eén van de doelstellingen van de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom is het behouden en 

ontwikkelen van natuur en landschap in ons werkgebied. Aangezien we als VIJZ op dit moment 

beschikken over een goed eigen vermogen, willen we als VIJZ in 2017 een bedrag van € 6.000 

beschikbaar stellen  voor nieuwe initiatieven in natuur en/of landschap. VIJZ wil door deze 

financiering beschikbaar te stellen, werken aan de realisatie van één van haar doelstellingen. 

 Dit is dan ook een uitnodiging aan leden van de VIJZ, die een initiatief willen ontplooien om natuur 

en landschap in hun omgeving te verbeteren, om een aanvraag in te dienen.  

Degene die een aanvraag wil indienen kan dit als volgt doen:  Maak een projectvoorstel, liefst met 

kaart en foto’s, waarin de strekking van het project is beschreven. In dit voorstel beschrijft u  

op welke wijze uw project bijdraagt aan onze doelstelling.  Het voorstel moet voorzien zijn van een 

begroting. Mail het projectvoorstel uiterlijk 31 januari 2017 aan secretariaat@veluweijsselzoom.   

In de bestuurvergadering van februari 2017 beoordeelt het bestuur van VIJZ de aanvragen en zal 

direct daarna de financieringstoezeggingen doen. De aanvrager moet er wel rekening mee houden, 

dat de VIJZ bij de aanleg / aanschaf met dit project als sponsor ook in de publiciteit wil komen! 

Zie ook de website van VIJZ  (http://veluweijsselzoom.nl/nieuws ) voor de voorwaarden en een 

aantal voorbeelden.  

 

ANLb 2016 en vervolg 

 

Op 1 januari 2016 is het ANLb van start gegaan.  De VIJZ heeft dit  eerste jaar met 71 deelnemers 

een beheerovereenkomst getekend voor agrarisch natuurbeheer.  

Dit zijn  overeenkomsten voor het beheer van landschapselementen  

en botanisch grasland en een aantal weidevogelovereenkomsten.   

De botanische overeenkomsten worden gesloten ten behoeve van  

doelsoorten als  kamsalamander, torenvalk en steenuil.  

Een aparte categorie agrarisch natuurbeheer is graslandbeheer ten behoeve van weidevogels. 

De percelen met botanisch beheer en weidevogelbeheer zijn in het afgelopen voorjaar op hun 

ecologische waarde beoordeeld. Het grootste gedeelte is van voldoende waarde. Op deze percelen 

kan de overeenkomst tot en met 2021 worden verlengd. Voor een kleiner gedeelte van de percelen 

is de botanische waarde momenteel onvoldoende, maar kan door middel van aanvullende 

maatregelen de botanische waarde worden verhoogd. We zullen de overeenkomsten voor deze 

percelen met een jaar verlengen. Het doel is om de aanvullende maatregelen komend beheerjaar 

aan de eigenaren voor te leggen en in samenspraak met hen te realiseren.  

Tot slot is een gedeelte van de botanische percelen van onvoldoende botanische waarde, en zijn er 

geen mogelijkheden om binnen enkele jaren de waarde zodanig te verhogen dat ze wel voldoen. 

Deze overeenkomsten zullen in 2017 niet worden voortgezet. 
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Landschapsbeheer en botanisch beheer 

 

Met 63 deelnemers hebben we een overeenkomst voor botanisch beheer en/of 

landschapselementen. Het gaat om ruim 84 hectare botanisch grasland. We hebben daarnaast ook 

landschapselementen onder agrarisch natuurbeheer gebracht: ruim 1100 knotbomen, 13 kilometer 

aan knip-scheerheggen, 6 kilometer struweelhagen en ruim 5 hectare aan hoogstamboomgaarden. 

Deze landschapselementen zijn vorig jaar al beoordeeld en de beheerovereenkomsten hiervoor 

kunnen in principe tot 2021 worden voortgezet.  

 

 
 

 

Weidevogelbeheer 

 

In de IJsseluiterwaarden zijn we met 10 deelnemers een overeenkomst voor weidevogelbeheer 

aangegaan. Hiervan is ruim 40 hectare kruidenrijk grasland. Daarnaast is er 8 hectare grasland met 

rustperioden en ruim 5 hectare met legselbeheer.  

Op de hectares met een rustperiode en met kruidenrijk grasland kunnen de agrariërs nog een toeslag 

ontvangen als zij ruige mest uitrijden.  

Een aantal maal per jaar wordt op percelen met weidevogelbeheer de weidevogelstand gevolgd door 

middel van zogenaamde alarmtellingen. Hierbij wordt aan het begin van het seizoen het aantal 

broedende vogels geteld. En eind mei worden de broedparen met kuikens geteld. Deze 

alarmtellingen gebruiken we ook om soms last minute beheer af te spreken. Dat wil zeggen dat in 

overleg met de agrariër de rustperiode wordt verlengd als op het maaimoment nog broedende 

vogels of vogels met kuikens aanwezig zijn. 

 

 

 

 

**************************** 

 

 

 

 

 

Als u over een e-mailadres beschikt en de nieuwsbrief per post ontvangt, is uw e-mailadres niet bekend bij 

ANVVIJZ, of staat deze verkeerd genoteerd op de ledenlijst. 

Wilt u in dat geval een e-mail sturen naar info@veluweijsselzoom.nl? 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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