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“Gaat het wel
goed met ons”?
Soms hebben we in ons werk binnen de SPLIJ+
het gevoel dat we het niet goed doen, dat
we onlogisch of zelfs nutteloos bezig zijn.
We investeren volop in weidevogelbeheer,
maar zien ook dat predatoren vrij spel hebben.
We concluderen dat de regeling Groen Blauwe
Diensten de afgelopen jaar succesvol is verlopen,
maar volgens de provincie moet het grotendeels
weer anders. Waarom is de regeling niet gewoon
verlengd?
Ondanks onze bedenkingen hebben we ons ook
in 2017 weer volop ingezet voor het landschap
en voor de weidevogels. Want we kunnen het
niet laten, geven niet op en hebben er toch ook
heel veel plezier in. De groene initiatieven van
lokale initiatiefnemers (Groene Loper IJsseldelta)
waren waardevol, het aantal weidevogels steeg
gemiddeld licht bij onze 7 deelnemers, we hebben
een betrokken achterban van contractanten
getuige de succesvolle deelnemersbijeenkomst
én met de overheden hebben we goed contact
over een vervolgaanpak voor het beheer van het
landschap.
Kortom: gelukkig gaat het dus best goed met
ons! Hoe zou het landschap er immers uitzien,
wanneer we ons niet inzetten voor het beheer?
Hoe zou het met de weidevogelstand zijn,
wanneer we geen inzet gepleegd hadden om het
beheer te stimuleren? Tot slot wil ik via deze weg
Jan Wieten en Henk Schuurman hartelijk danken
voor hun inzet als bestuurders van SPLIJ+ en
wens ik Jan Gulikers veel succes met zijn nieuwe
functie binnen het bestuur. Samen gaan we er
weer voor zorgen we dat het goed gaat!

Bestuurswisselingen
Per 1 januari 2018 is Henk Schuurman als bestuurslid van SPLIJ+ afgetreden,
na ruim 6 jaar de functie van secretaris te hebben vervuld.
Henk is tot het bestuur van SPLIJ+ toegetreden, nadat hij met pensioen was
gegaan als secretaris-directeur bij het toenmalige Waterschap Groot Salland.
“Al sinds mijn studie civiele gezondheidstechniek ben ik geïnteresseerd in
verbetering van de waterkwaliteit. Wij moeten zuinig zijn op natuur en
landschap. Dat kan ook als je rekening houdt met de belangen van boeren die
het land gebruiken, want de natuur in Nederland is eigenlijk een kwestie van
tuinieren.
Grote delen van ons landschap zijn in de laatste eeuwen door de mens
gemaakt of in cultuur gebracht. Ik vind dat provincie en gemeenten een
zorgplicht zouden moeten hebben voor natuur en landschap, om een bepaald
niveau van diversiteit te behouden. Het is mooi dat er in het kader van het
Nationaal Landschap IJsseldelta een flinke financiële impuls gegeven is, maar
de bijdragen voor het landschap zouden een structureel karakter moeten
hebben. Ik hoop dan ook dat er voor SPLIJ+ in de komende jaren nieuwe
projecten bijkomen die de biodiversiteit van het landschap versterken. Het zal
daarbij om een integrale benadering van het ecologisch systeem moeten gaan.
Dan kunnen ook de weidevogels in de IJsseldelta duurzaam een plek vinden”,
aldus Henk Schuurman.
Het bestuur heeft Jan Gulikers, tot nog toe actief als communicatieadviseur
bij SPLIJ+, bereid gevonden de functie van secretaris op zich te nemen.
Enkele maanden eerder heeft Jan Wieten zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.
Er zijn inmiddels kandidaten gepolst om de openstaande vacature in te vullen.
Ambtelijk kernteam
Met vertegenwoordigers van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en van het Waterschap DOD en de provincie Overijssel zijn op 7 december
2017 in de Oase in Zalk onderwerpen besproken op het gebied van financiën
(begroting 2018, tekort organisatiefonds) en de ontwikkelingen m.b.t.
contracten en projecten (pilot-voorstel landschapsbeheer, situatie Jutjesriet,
aanpassing infoborden buurtschap IJsselzone, monitoring weidevogelbeheer).
Na de vergadering werd een veldbezoek gebracht aan het Zalkerbos.

Klaas van der Wal
voorzitter SPLIJ+
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Bijeenkomst met
contractanten

November 2017

Contracten
weidevogelbeheer
Op 10 november 2017 heeft de familie A. den Uijl in Kamperveen
een contract getekend voor duurzaam weidevogelbeheer, onder
het motto ‘Grutto zoekt boer’. In 2014 waren al met drie agrariërs
contracten gesloten, als compensatie voor het verlies van habitat
voor weidevogels door de aanleg van de bypass bij Kampen. De
compensatieopgave van de provincie is nu volledig ingevuld. Bert
Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, onderstreepte
tijdens de bijeenkomst, met onder meer vertegenwoordigers van
SPLIJ+ en ANV Camperland, nogmaals het belang van duurzaam
weidevogelbeheer. Splij+ heeft nu met 7 agrariërs contracten
afgesloten voor langjarig (24 tot 30 jaar) weidevogelbeheer.
Uit de rapportage van de ANV Camperland kan verder de conclusie
worden getrokken dat de broedresultaten bij de 7 contractanten
in de periode 2011-2017 redelijk stabiel gebleven zijn, maar de
streefcijfers worden bij lange na niet gehaald. Op korte termijn zal
SPLIJ+ vooral inzetten op maatregelen om predatie tegen te gaan
en het stimuleren van de aanleg van meer plas-drasgebieden.

September 2017

Op vrijdagmiddag 30 juni 2017 werden ruim dertig contractanten
begroet in de IJs- en Zuivelboerderij ‘Glinthuys’ aan de Verburgweg 4 in Hasselt. Na een welkomstwoord van voorzitter Klaas van
der Wal ging Jan-Olaf Tjabringa, ondersteuner van het bestuur
namens Cultuurland Advies, in op de actuele stand van zaken en
met name op het vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
Tijdens de vragenronde werden vervolgens suggesties gedaan
aan het bestuur van SPLIJ+, waaronder:
·	Kan er ook een cursus slootkantbeheer ontwikkeld en
aangeboden worden?
·	Kan er door SPLIJ+ ook een bloemenzaadmengsel beschikbaar
worden gesteld voor het inzaaien van akkerranden en
‘overhoekjes’?
·	Is het mogelijk om een snoei- en/of knotbijeenkomst bij een
van de contractanten te organiseren in de wintermaanden?
Tijdens de aansluitende excursie naar de nabijgelegen eendenkooi Haasjes werden de bezoekers getrakteerd op interessante
informatie over de historie van de eeuwenoude vangstmethode.
De eendenkooi, onderhouden door vrijwilligers en financieel
ondersteund door een jaarlijkse bijdrage van SPLIJ+, wordt nu
slechts voor educatieve doeleinden gebruikt. Eigenaar Henk Luten
gaf verder uitleg over het nut van het ringen van vogels in het
ringstation en demonstreerde hoe de pas gevangen vogels
geringd, gemeten, gewogen, geregistreerd en weer losgelaten
werden. Door de imker werden de bezoekers ingeleid in de
geheimzinnige en fascinerende wereld van de honingbij en het
leven in de bijenkasten.

Koersdocument
‘Natuur voor Elkaar’

Foto: Wilke Gunnink

Het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ is afgerond. Dit document
verwoordt de resultaten van een intensief proces waarin veel
verschillende partijen in Groene Tafels en in werkateliers samen een
koers hebben uitgezet voor het natuurbeleid voor Overijssel. Het
koersdocument beschrijft op vier hoofdthema’s diverse acties om
met elkaar te zorgen dat we in Overijssel blijvend kunnen genieten
en profiteren van natuur. Die hoofdthema’s zijn:
·	Natuur dichterbij mensen brengen
·	Natuur en economie meer verbinden
·	Mens en landschap meer verbinden en afspraken maken over beheer
·	Robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten
Voor SPLIJ+ is vooral het beheer van het landschap en het maken
van afspraken met collectieven van inwoners en/of agrariërs van
belang. Samen met de overheden en gebiedspartijen werken we
graag verder aan het beheer van het landschap.
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Groene loper IJsseldelta

Weidevogelsymposium

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta voert het project ‘Groene
Loper IJsseldelta’ uit, waarmee de Provincie Overijssel lokale
buurtinitiatieven op het gebied van groen, landschap en
biodiversiteit ondersteunt. Het doel van het project is om
bewoners meer te betrekken bij hun leefomgeving en de
relatie tussen platteland en stad te versterken.

Ongeveer 45 personen waren op donderdag 11 mei 2017
aanwezig in ’t Trefpunt in Mastenbroek bij het symposium over
weidevogels. Op korte termijn willen SPLIJ+ en ANV Camperland
gezamenlijk nieuwe initiatieven in gang zetten. Een van de
maatregelen zou gericht kunnen zijn op het verlagen van de
predatiedruk. Daartoe zal ontheffing aangevraagd moeten
worden bij de overheid om ‘lopende’ predatoren als vossen en
marterachtigen en ‘vliegende’ predatoren als kraaien, buizerds
en ooievaars uit het gebied te weren of actief te bestrijden.
Daarnaast wordt gedacht aan het organiseren en aanbieden
van cursussen aan agrariërs op het gebied van het weidevogelvriendelijk inrichten van het grasland en het versterken van de
biodiversiteit. Voor de beroepsopleidingen voor agrarisch
onderwijs zouden onderwijsmodules inzake weidevogelbeheer
opgezet kunnen worden. Voor de SPLIJ+ is het langjarig weide
vogelbeheer in toenemende mate een belangrijk pakket wat
aangeboden wordt. De IJsseldelta is van oudsher een kerngebied
als het gaat om weidevogels.

Het bestuur van SPLIJ+ beoordeelde als onafhankelijk advies
orgaan de aanvragen. In totaal 23 groene projecten hebben het
afgelopen jaar ondersteuning ontvangen door de Groene Loper
IJsseldelta. Op 19 juni jl. reikten de voorzitter van de SPLIJ+,
Klaas van der Wal, en Erica van Swaay, voormalig bestuurslid
van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, de vouchers uit voor
zestien projecten uit de tweede ronde. Net als in de eerste
ronde was de diversiteit in aanvragen groot. Zo worden in
Zalk en bij buurtboomgaard Tichelgaten in Windesheim
informatieborden geplaatst om bezoekers te informeren over
het landschap, kunnen De Veldschuur in Rouveen en Museum
Schoonewelle in Zwartsluis educatieve projecten voor
basisschoolkinderen realiseren en worden op verschillende
plaatsen in de lJsseldelta fruitboomgaarden aangelegd.

Lees verder op de volgende pagina.

Tijdens de IJsseldeltadag op zaterdag 27 juni 2017 heeft SPLIJ+’
acte de présence’ gegeven met een stand bij ’t Trefpunt in
Mastenbroek, waarbij de bezoekers geïnformeerd werden over
de activiteiten van onze stichting.
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Beleidsplan 2017-2021

Ambtelijk kernteam (AKT)

In de vergadering van
31 maart 2017 is het
beleidsplan van de
Stichting Particuliere
Landschapsdiensten+
door het bestuur
vastgesteld. In het jaar
2016 heeft de stichting
de tijd genomen om
met stakeholders (gemeenten, waterschap en provincie),
contractanten en anderen terug te blikken op de afgelopen
periode van 5 jaar met als doel het ontwikkelen van nieuw beleid
voor de komende 5 jaar.

In de vergadering van 27 januari 2017 heeft het bestuur van
SPLIJ+ met vertegenwoordigers van de 3 gemeenten, het
waterschap en de provincie het concept beleidsplan voor de
periode 2017-2021 besproken. Voor nieuwe projecten is het
verwerven van (aanvullende) financiële middelen nood
zakelijk nu het formele programma rondom de Groen
Blauwe Diensten is beëindigd. Aanknopingspunten kunnen
worden gezocht in het ontwerp ‘Omgevingsvisie Overijssel
2016’ en in het bijzonder in de daarin genoemde ‘Ontwikkelings
perspectieven voor de Groene Omgeving’.

De stichting is in 2011 opgericht op initiatief van de 3 gemeenten
in de IJsseldelta (Kampen, Zwolle en Zwartewaterland) om
uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten
van de provincie Overijssel. Met ruim 100 particulieren zijn
langjarige contracten afgesloten voor de aanleg, het herstel en
het beheer van karakteristieke en waardevolle landschapselementen.
Daarnaast zijn 7 contracten afgesloten in het kader van langjarig
weidevogelbeheer.

Ook werd aandacht besteed aan het feit dat het organisatiefonds van de stichting nog onvoldoende gevuld is om op
de langere termijn het bestuur, bestaande uit vrijwilligers,
op een professionele manier te laten ondersteunen.
De bijeenkomst bij camping Vecht & Zo werd afgesloten
met een veldbezoek in het gebied van de Vechtcorridor
noord, over het natuurpad langs de Vecht.

Voor de komende jaren zal het een uitdaging zijn om nieuwe
financiële middelen te vinden om te blijven werken aan het
behoud van het karakteristieke landschap. In de Visie op Groene
en Blauwe Diensten 2.0 is de ambitie uitgesproken om over
5 jaar 50% van de karakteristieke landschapselementen in
Overijssel onder langjarig beheer te brengen, naar schatting
een verdubbeling van het huidige aantal.

Meer informatie

Colofon

p/a Gemeente Kampen
Jan-Olaf Tjabringa
Postbus 5009
8260 GA Kampen

Tekst
Jan Gulikers en Jan-Olaf Tjabringa
Afbeeldingen
Wilke Gunnink, Wim Baër,
Jan-Olaf Tjabringa e.a.
Vormgeving
Interface Communicatie, Ede

E-mail: info@splij.nl
Telefoon: 088 - 7844 300
Mobiel: 06 - 2709 5640
www.splij.nl
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