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Nu het weideseizoen nagenoeg voorbij is en de 
natuur in een rustige periode komt willen wij u 
middels deze nieuwsbrief het Aanvalsplan Grutto 
onder de aandacht brengen. 
 
Aanvalsplan Grutto 
 
Het Aanvalsplan Grutto is in 2019 geschreven om de 
neerwaartse trend van weidevogels met name de 
grutto te keren. In eerste instantie hebben de 
volgende zes weidevogelprovincies hierin samen 
gewerkt: Friesland, Noord Holland, Zuid Holland, 
Utrecht, Groningen en Overijssel. Begin dit jaar is er 
in de tweede kamer een motie geweest om dit plan 
ten uitvoer te brengen. Daarna heeft ook de provincie 
Gelderland in overleg met de agrarische collectieven 
besloten om hieraan deel te nemen. 
 
De insteek is om gebieden van minimaal 1000 hectare 
groot te realiseren met een open karakter waar nu al 
een voldoende grote populatie weidevogels aanwezig 
is. Die gebieden krijgen de mogelijkheid voor extra 
beheer- en inrichtingsvergoedingen om het gebied 
optimaal in te richten voor de weidevogels. Deze 
gebieden zijn van voldoende omvang om te kunnen 
fungeren als brongebied voor het herstel van de 
populaties grutto’s en andere weidevogels.  
 
In het aanvalsplan worden naast maatregelen van 
voldoende omvang, openheid en een extensief 
gebruik ook verdere maatregelen aangedragen voor 
predatorenbeheer. Daarnaast zal in delen van een 
gebied een verhoogd waterpeil ingesteld worden.  
Per gebied wordt uitgegaan van € 1,2 miljoen als 
jaarlijkse vergoeding en € 1.100 per hectare aan 
eenmalige kosten van herinrichting. 
De kansgebieden, zoals omschreven in het plan met 
een omvang van 1000 hectare, hebben een kern van 
200 hectare in de vorm van een weidevogelreservaat. 
Mede doordat de polder Oosterwolde al een 
weidevogelreservaat heeft van meer dan 200 hectare 
met daarin het vereiste hoogwaterpeil is er een 
mogelijkheid om deel te nemen aan het Aanvalsplan 
Grutto. 
 
Daarnaast heeft de provincie Gelderland een aankoop 
gedaan van circa 200 hectare, hoofdzakelijk liggen 
deze hectares in de polder Oosterwolde en het 
weidevogelgebied in Doornspijk. Het Collectief 
Veluwe is in gesprek met de provincie om deze 
grond (gedeeltelijk) in te zetten voor het Aanvalsplan 
Grutto om zodoende het gewenste extensieve 
karakter te realiseren voor de bedrijven in het gebied. 
Echter de procedure bij de provincie is dat de grond 
binnenkort in de verkoop komt waarna men interesse 
kan doorgeven.  
 
 
 
 
 
 

 
 
NMC Randmeerkust is voornemens om in 
samenwerking met Collectief Veluwe en betrokken 
grondgebruikers een plan in te dienen, zodat het 
Aanvalsplan Grutto kan worden gerealiseerd. 
 
Samen met de provincie Gelderland wordt er 
gekeken om het gebied optimaal in te richten, zodat 
een robuust weidevogelgebied ontstaat zoals 
omschreven in het aanvalsplan Grutto.  
Voorgesteld wordt om een vrijwillige kavelruil te 
organiseren, zodat de percelen van de provincie 
samen met percelen van deelnemers aan agrarisch 
natuurbeheer in het weidevogelgebied komen te 
liggen.  
Percelen van gebruikers die geen belangstelling 
hebben voor natuurbeheer kunnen dan buiten het 
weidevogelgebied komen te liggen. Daarnaast bied 
een vrijwillige kavelruil uiteraard de gebruikelijke 
voordelen om percelen beter verkaveld en korter bij 
de agrarische bedrijven te krijgen. 
 
NMC Randmeerkust en Collectief Veluwe willen wij 
u graag informeren middels deze nieuwsbrief.  
Er is al een oriënterend gesprek geweest met de 
boeren die hun huiskavel in de polder Oosterwolde 
hebben, de meeste hiervan zien in deze 
ontwikkelingen mogelijkheden om hun bedrijven 
door te ontwikkelen en meer natuur-inclusief te 
maken.  
Maar we zien ook voor veel andere leden 
mogelijkheden om hun bedrijven te versterken. Heeft 
u hiervoor tips, ziet u kansen voor uzelf of voor 
anderen geef het aan ons door! Liefst per mail naar 
onze veld coördinator. Ook voor vragen en 
inlichtingen kunt u bij hem terecht. 
 
Veldcoördinator 
J.W. Schoonhoven 
Tel: 06-36049177 
janwillemschoonhoven@collectiefveluwe.nl  
www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl  
www.collectiefveluwe.nl  
Samenvatting Aanvalsplan Grutto: 
https://www.vogelbescherming.nl/docs/25f57adf-
8401-47ab-91f7-8e7d239dcc2f.pdf 
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