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1.Inleiding
1.1Collectief beheerplan
Ditdocument ishetcollectief beheerplan voorhetweidevogelgebied "Aersoltweerde"inde gemeente
Hattem.Dit collectief beheerplan isopgesteld volgens artikel 4.4vanhetNatuurbeheerplan vande
provincie Gelderland, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op29september 2009.De Aersoltweerde
iséén van de26 aangewezen gebieden methetbeheertype weidevogelgebied.
DeAersoltweerde wordt door deprovincie Gelderland inhaarnatuurbeheerplan alséén
weidevogelgebied "GelderseWaard" genoemd. Echter geografisch zijn deAersoltweerde ende
Gelderse Waard twee gebieden, dievan elkaar zijn gescheiden door deprovinciale wegZwolle Wezepen derijksweg A28.Het gebied ten noorden vandeA28 isdeAersoltweerde,het gebied ten
zuiden vandeprovinciale wegisdeGelderse Waard.
Ookvanuit hetperspectief vanweidevogelbeheer ishier vanwege descheiding doordeA28ende
provinciale wegsprakevan twee gebieden. Voor ieder gebied,deGelderseWaard ende
Aersoltweerde, isdanookeen afzonderlijk collectief beheerplan opgesteld.

1.2 Totstand komenvancollectief beheerplan.
Deeersteversievanditbeheerplan istot stand gekomen nacollectief enindividueel overlegmet
landbouwers enBureau Beheer Landbouwgronden (BBL)indemaanden september totenmet
november2009.
Op8december 2009heeft erindeAersoltweerde een grote grondruil plaats gevonden. Bijna alle
landbouwgrond indeAersoltweerde isdoor landbouwers overgedragen aan BBL.Landbouwers hebben
daarvoor indeplaatsbinnendijks groterehuispercelen verkregen. Hetligtindebedoeling datBBLop
haarbeurtvervolgens degronden indeAersoltweerde overdraagt aan Staatsbosbeheer (SBB).
SBBrichtdeAersoltweerde in alsnieuw natuurgebied alsweidevogelgebied enalsleefgebied voor de
kwartelkoning. Ditnieuwe natuurgebied isdekomendejaren hetzogenaamde 'compensatiegebied'
voor verloren natuurbijWestenholte enin deScheller- enOldenelerwaarden inOverijssel. Indeze
gebieden vinden werkzaamheden aanderivierverruiming plaats.
Op 13januari 2010hebben Wybevan Klaarbergen enCorHeidenrijk overleg gehad met deSBB
medewerkers, terreinopzichter HenkRoke enveldmedewerker beheerNatalie vanDijk, overdenieuwe
inrichting vandeAersoltweerde. Nadit gesprek iseennieuweversie 2,0vanhetcollectief beheerplan
opgesteld. Dezeversieiseerstvoorgelegd aan SBBmetalsdoel teverifiëren of gemaakte afspraken
correct zijn verwoord en vooreen ecologische toets aanJan vanDiermen ecoloogvandeprovincie
Gelderland. Versie 2,1isdedoor GSGelderland vastgestelde versie.

1.3 Beschrijving AersoltweerdeHattem
DeAersoltweerdeligtindegemeenteHattem,ingesloten tussen deIJssel endeGeldersedijk entussen
deA28 endeprovinciegrens Gelderland/Overijssel.(zie afbeelding 1)
DeAersoltweerdeiseen uiterwaardengebied datjaarlijks bij hoogwatervandeIJsselbijna geheel
onder waterloopt.Alsregel ishet gebied omstreeks 1 aprilweer grotendeels droog.Inde
Aersoltweerde bevinden zich geenhuizen of boerderijen.
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Afbeelding 1:Ligging Aersoltweerde

Deoppervlakte vandeAersoltweerde isongeveer 60hectare.

1.4 Weidevogelgebied Aersoltweerde
DeAersoltweerde iseen zeer gunstig weidevogelgebied: laaglandenvoedselrijk. Helaasisinhet
gebiedhet merendeel van deweidevogels verdwenen doorpredatievanvossen.Hier wordtinpunt5.3
nader opingegaan.Vanaf deA28tot dehelft vanhet gebied beperkthetaantal weidevogels zichtot
een aantal kieviten
Verderinhet gebied,richtingprovinciegrens met Overijssel, komenmeerderesoorten weidevogels
voor.Indit gedeeltebevindt zich een terreinverhoging (zieafbeelding 2:percelen 10,13en14),waar
bij hoogwater grotehoeveelheden weidevogels foerageren. Een aantal zoekthier danookeen
broedplaats.
Demeeste weidevogelterritoria bevinden zichjaarlijks indepercelen 1 totenmet9.

Afbeelding 2 :Aersoltweerde (percelen)

1.5De agrariërs
Naoverdracht aan SBBzijn ernogmaar weinigpercelen alsproductieperceel in gebruik bij
landbouwers:
perceel 14isineigendomvanJ.Groeneveld, Oudekerkweg 34teHattem;
perceel 15doorH.Kwakkel,Geldersedijk 29teHattemen
- perceel 18doorA.Ruitenberg, Geldersedijk 87teHattem.
Deanderepercelen indeAersoltweerde zijn natuurgebied inbeheerbij SBB.

2.Collectief natuurbeheerplan
2.1Beheerpakketten en beheereisen
Dit collectief beheerplan valt onder dewerking van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2009 Gelderland.
Volgens ditnatuurbeheerplan geldenvoorhetbeheertype "weidevogelgebied" (A01.01).Onderdit
beheertype kunnen landbouwers diverse SNL-beheerpaketten afsluiten.
IndeAersoltweerde bestaat dezemogelijkheid alleen voor deonder 1.5 genoemdepercelen 14,15en
18.
Opperceel 14rust nogeen 'oud' PSANweidevogelpakket "rustperiode tot 15juni".
Opdepercelen 15en 18wordteen SNLbeschikkinglegselbeheer opgrasland (A01.01.04A)
afgesloten. Debeheereisen bij dit SNLpakket zijn:
1. Debeheereenheid wordt tijdens hetbroedseizoen eenofenkelemalen afgezocht op aanwezige
legsels;delegsels worden gemarkeerd en,indien debeheereenheid wordtbeweid,van
deugdelijke legselbeschermers voorzien.
2. Indien eenperceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt eenenclave van
tenminste50m2omdeaanwezige nesten gevrijwaard van alle landbouwkundige
werkzaamheden;
3. Optioneel: Toeslagkuikenstroken: Stroken vanminimaal 6enmaximaal 12meterbreed worden
tenminste 2wekenlater gemaaid danderest van hetperceel.
IndeAersoltweerde zijn demeestepercelen van SBBopdezepercelen kan geen SNLbeheerpakket
door landbouwers afgesloten worden. SBBkent haareigen beheerseisen inweidevogelgebieden, die
vergelijkbaar zijn metdeSNLbeheerseisen.

3.Weidevogelstand in deAersoltweerde
3.1Weidevogels van2007totenmet2009
Percelen 1 totenmet9
Soort
kievit
grutto
tureluur
scholekster

2007
20
8
8
2

Percelen 11 tot en met 15
Soort
2007
kievit
5
grutto
tureluur
3
scholekster

Percelen 16 en 17
Soort
2007
kievit
5
grutto
2
tureluur
scholekster
1

2008
15
7
8
2

2009
3
1
2
2

Doel 2015
10
5
6
2

2008
4

2009

-

2

1
1

Doel 2015
5
2
3

-

-

-

2008
6

2009
2

Doel 2015
5

-

-

-

-

2

1

3

-

-

-

In2008zijn ookbroedterritoria geteldvan devolgende weidevogels:
krakeend 2
gelekwikstaart5
graspieper6
Van 1997totenmet2003hebben kwartelkoningen indeAersoltweerde gebroed. In2009isweereen
kwartelkoning-territorium geconstateerd opperceel 16A.
DeAersoltweerde wasinhetverleden een zeerrijk weidevogelgebied mettientallen broedparen
grutto's entureluurs.Vanaf hetmomentdatdevoszijn intredeindeAersoltweerde heeft gedaan isde
weidevogelstand geminimaliseerd. Ookin2009 vergeleken met2008zieje nogsteeds een enorme
achteruitgang, naarinschatting van denestbeschermers voornamelijk alsgevolg vanpredatiedoor
vossen,maar 2009wasopveelplaatsen in Gelderland eenmagerjaar voorkievit engrutto (med.J.van
Diermen).Inbovenstaande tabellen zijn ookonzedoelstellingen voordemiddellange termijn
opgenomen. Belangrijkste uitgangspunt bij dezedoelstellingen isin2015deachteruitgang van
weidevogels te stoppen.

3.2Weidevogelstand van 1992totenmet2008
Degrafiek in afbeelding 3endestippenkaarten in afbeelding 4totenmet7(bron:Jan vanDiermen
provincie Gelderland) tonendeachteruitgang van debelangrijkste weidevogels in deAersoltweerde
sinds 1992(geen tellingin 1993-95).Opvallend indekaarten isdeverschuiving vanterritoria vanhet
middengedeelte naarhet noordelijk deelvan deAersoltweerde.Daarmeeishetmeestbultigeen
gevarieerdeperceel zogoedals verlaten.
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Afbeelding 3:Achteruitgang weidevogels in Aersoltweerde
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1992
zwart = grutto
rood = tureluur

Afbeelding 4:Stippenkaart 1992

1998
zwart = grutto
rood = tureluur

Afbeelding 5:Stippenkaart 1998

2004
zwart = grutto
rood = tureluur

Afbeelding 6:Stippenkaart 2004

2007
zwart = grutto
rood = tureluur

Afbeelding 7:Stippenkaart 2007
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4.Mozaïek weidevogelgebied Aersoltweerde
4.1 Mozaïekbeheer en kuikenland
In het Natuurbeheerplan 2009 zijn als aanvullende voorwaarden voor het collectief beheerplan eisen
opgenomen betreffende mozaïekbeheer en kuikenland: "Weidevogels zijn gebaat bij variatie in beheer.
Daarom staat in een collectief beheerplan op welke wijze vorm wordt gegeven aan dit zogenoemde
mozaïekbeheer. Een belangrijk aspect in dit mozaïekbeheer is het oppervlak aan laat in het seizoen
gemaaide percelen. Daarnaast is het deel dat bestaat uit kruidenrijk grasland belangrijk. Samen ook
wel kuikenland genoemd. In dit deel van het weidevogelgebied kunnen de legsels ongestoord uitkomen
en de kuikens opgroeien door voldoende schuilmogelijkheden en voedselaanbod. In gebieden waar de
doelen gericht zijn op grutto en/of tureluur geldt een minimum eis aan oppervlakte kuikenland
gekoppeld aan de gewenste gruttodichtheid'.
Aan bepaalde vormen van weidevogelbeheer is een wegingsfactor om de waarde van het kuikenland te
bepalen toegekend. Het werkelijke aantal hectares, dat onder deze beheerpakketten valt, wordt met
deze wegingsfactor vermenigvuldigd om de oppervlakte gerealiseerd kuikenland te bepalen. De
vormen van weidevogelbeheer en de waarde kuikenland die voor de Aersoltweerde van belang is:

Vormvan weidevogelbeheer
Weidevogelgrasland metrustperiode 1 april tot 15juni
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april tot 1 juli
Extensief beweid weidevogelgrasland
Kuikenstrook (0,1 deel van perceeloppervlakte)
Legselbeheer opgrasland

Wegingsfactor
1,5
1,2
1,3
0,9
-

4.2 Kwalitatieve onderbouwing van het mozaïek
In de Aersoltweerde wordt bijna geheel door SBB beheerd. In het overleg van 13januari tussen SBB en
de gebieds- en de mozaïekcoördinator is een voor 2010 ideaal weidevogelmozaïek besproken.
Hierbij is gekozen voor een beheer
met rustperiode tot 15juni. De Aersoltweerde is buitendijks land, dat mogelijk pas na half april
droog genoeg is voor grutto's om te nestelen. Grutto's hebben een broedduur van 24 dagen plus
circa 5 weken tijd voor de grutto-kuikens om vliegvlug te worden;
met rustperiode tot 1 juli. Dit zijn ook depercelen waar een kwartelkoning mogelijk zijn
broedplaats vindt. Mocht een kwartelkoning hier zijn territorium krijgen, dan wordt het
maaimoment verder in hetjaar verplaatst;
extensieve beweiding met ongeveer 2 tot 2,5 GVE per hectare. Deze percelen geven aan
weidevogelkuikens schuilgelegenheid en hier is gelegenheid om te foerageren. Als op
naastliggende percelen wordt gemaaid, kunnen de weidevogelkuikens naar deze beweide
percelen worden verjaagd.
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4.3 Kwantitatieve onderbouwing enkostenweidevogel mozaïek

Inonderstaande tabel ishetkuikenland aandehand van dewegingsfactoren vande verschillende
beheerspakketten inpseudo-hectares berekend.Eenpseudo-hectare iseenkwalitatief en kwantitatief
kengetal. Gesteld kan worden dat 1gruttopaar beschikking moethebben overminimaal 1 pseudo
hectare.Depercelen van Staatbosbeheer zijn opgenomen metdezelfde wegingsfactor dievoor
vergelijkbare SNLpakketten geldt.
Beheer
PSANrustperiode 15-6
SBBrustperiode 15-6
SBBrustperiode 1-7
SBBextensieve beweiding

Weging
1,5
1,5
1,2
1,3

Totaal

Netto
hectares
2,40
18,02
9,40
10,45

Pseudo
hectares
3,45
27,03
11,28
13,59

40,27

55,35

Dit aantal pseudo-hectares kuikenland isruim voldoendevoor deaanwezige broedparen grutto's.
Dekosten voor SNLzijn indeAersoltweerde€ 1.667 endevergoeding ongunstige gebieden
is€1.206.
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5.Overige inrichting weidevogelgebied
5.1 Waterhuishouding
De Aersoltweerde overstroomt bijnajaarlijks door hoog water van de IJssel. Meestal is omstreeks 1
april het waterpeil van de IJssel weer gezakt. In de Aersoltweerde is dus op een natuurlijke' wijze
sprake van een pias-dras situatie.
Een verhoging (oud rivierduin) in de Aersoltweerde ligt op perceel 10,waar gedurende hoogwater veel
weidevogels foerageren.

5.2 Open landschap
Langs de Geldersedijk staan enkele bomen aan de buitendijkse kant in de uiterwaarden. Dicht tegen de
dijk zoeken weidevogels geen broedplaats, dus deze bomen vormen geen belemmering. Wel staan hier
een paar knotbomen, die een onderhoudsbeurt nodig hebben.
Tussen perceel 14en 15 staat een verwaarloosde haag. Met de eigenaar (H.Kwakkel ) zal overlegd
worden om deze haag te onderhouden of te verwijderen.
Verder staan in de Aersoltweerd een paar grote bomen. Onder deze bomen zoeken bij warmte de
koeien schaduw en verkoeling. Deze bomen moeten dus zeker ongemoeid gelaten worden.

5.3 Predatie
Inde Aersoltweerd bestaat in de leg-en broedperiode van weidevogels predatie door kraaien, maar
vooral door vossen. Bejaging van vossen is op depercelen van Staatsbosbeheer niet toegestaan. Dan
blijft één remedie tegen predatie door vossen over. Het plaatsen van schrikdraad. Dit is een
diervriendelijke wijze van voorkoming van predatie door vossen:
Eén of meerdere percelen worden al vroeg in het voorjaar (omstreeks 1maart) afgerasterd en voorzien
van schrikdraden op een hoogte van 20, 35 en 50 cm. Een accu voorziet de installatie van elektriciteit.
Onder de draden wordt het gras kort gemaaid ter voorkoming van spanningsverlies.
Afgesproken is dat de percelen 1tot en met 4 en 7 als één blok afgerasterd worden met schrikdraad.
Staatsbosbeheer levert daarvoor de benodigde materialen. Vrienden van het Boerenland zal de
installatie plaatsen. In de Aersoltweerde heeft Vrienden van het Boerenland in 2009 rondom de
percelen 10, 12 en 13 al schrikdraad geplaatst. Dat zijn de bultige stukken die beginjaren negentig zeer
in trek waren bij grutto en tureluur. In 2010 worden deze percelen opnieuw van schrikdraad voorzien.
Over de verdeling van kosten van maaien en het opladen van accu's moeten tussen Vrienden van het
Boerenland en Staatsbosbeheer nog afspraken gemaakt worden.
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6.Organisatie uitvoeren collectief beheerplan Aersoltweerde

6.1 Gebiedscoordinatie
Degebiedscoördinatie voor dit collectieve weidevogelplan wordt uitgevoerd door Agrarische
Natuurvereniging VeluweIJsselzoom(VIJZ),Veluwsedijk 49,7397NPteNijbroek, ingeschreven bij
deKamer van Koophandel OostNederland onder nummer08106657.DeVIJZisdanook
verantwoordelijk voordeuitvoeringeninhoud vanditcollectief beheerplan.
Namens deVIJZvoert CorHeidenrijk uitTerwoldedewerkzaamheden alsgebiedscoördinator uit.
DeVIJZwerkt indeAersoltweerde samenmet Stichting Vrienden vanhet Boerenland.
Namens deze Stichting treedt WybevanKlaarbergen uitWezepopals mozaïekcoördinator.

6.2 Taakverdeling beheerders en weidevogelvrijwilligers
Devrijwillige weidevogelbeschermers van deStichting Vrienden vanhetBoerenland beschermen de
legsels enkuikens vanweidevogels in deAersoltweerde. Erzijn hier twee vrijwilligers actief.De
weidevogelbeschermer vraagt aanhetbegin vanhet seizoen een vergunning vandelandbouwer op
wiens landhij delegsels markeert. Vrijwilligers worden doormozaïekcoördinator geïnformeerd op
welkepercelen eenlatermaaien afspraak rust.Hier worden legsels niet gemarkeerd, welworden de
broedparen geteld eninkaart (stippenkaart) gebracht.
Voorafgaande aanwerkzaamheden ophetland worden vrijwilligers door delandbouwer tijdig
geïnformeerd. Vrijwilligers zullen dan de(nog)niet gevonden nesten markeren eningevalvanmaaien,
controleren of delegsels nogaanwezig zijn enof erkuikens ophetperceellopen. Kuikens worden één
dagvoorhet maaienmetbehulp vanvlaggen van hetperceel verjaagd.

6.3 Monitoring
Indien zich bijzonderheden voordoen wordtdemozaïekcoördinator geïnformeerd. Hij treedt regelend
openrapporteert aan de gebiedscoördinator.
Indien oppercelen metlegselbeheer sprakeisvan veel weidevogelnesten dan zal de gebiedscoördinator
in overlegmetdemozaïekcoördinator landbouwers benaderen voor "lastminutebeheer" (opschalen
van beheerspakket).
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