
                                                                                      
 

Vragen en antwoorden over de gunning van graslanden in de IJsselvallei 

 

1. Wanneer start de gunning van de graslandpercelen in de IJsselvallei?  
Voor graslandpercelen die Natuurmonumenten vanaf 2021 beschikbaar heeft voor 
medegebruik, organiseert Natuurmonumenten in oktober 2020 een gunning. Pachters kunnen 
dan aan de hand van een interesseformulier hun interesse kenbaar maken.   
 

2. Hoe ziet het verdere proces eruit? 
Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, presenteren wij in oktober 2020 op 
deze website de percelen die wij aanbieden voor beheer via een pachtcontract. Tot 15 
november 2020 kunnen pachters hun interesse kenbaar maken en in december zou bekend 
moeten zijn wie welke percelen kan pachten. 
 

3. Komen alle IJsselvallei graslanden van Natuurmonumenten in deze gunning? 
Nee, er zijn uitzonderingen. Deze uitzonderingen maken wij op basis van verschillende 
factoren. Bijvoorbeeld omdat er een samenwerkingsverband bestaat met een (agrarisch) 
ondernemer, of bepaalde afspraken met buren, en soms vanuit praktische overwegingen. 
 

4. Wijzigt het beheer van de graslanden in de IJsselvallei? 
Ja, op veel percelen veranderen wij het beheer; ook de percelen die niet in de gunning 
gepresenteerd worden. Natuurmonumenten heeft eind 2019 een visie op het beheer van de 
graslanden afgerond. Hiervoor zijn alle graslanden onder de loep genomen en is beoordeeld 
hoe het graslandbeheer zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Deze constateringen 
kunnen leiden tot een wijziging in beheer. Bijvoorbeeld van alleen maar maaien, ook weer 
beweiden, of van beweiden terug naar maaien. Andere maaidata, minder maaien of meer 
gewas laten overstaan voor de winter.  

 

5. Als het perceel dat ik nu pacht niet te zien is, betekent dat dan automatisch dat ik het 
langer kan pachten?  
Dit hangt af van het type en de looptijd van je contract. Als de einddatum 31-12-2020 is en 
het betreft een geliberaliseerd kortlopend pachtcontract, verloopt het contract van 
rechtswege. Verlenging is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. Dit geldt altijd voor ieder 
jaarcontract.  
 

6. Welke looptijden kennen de pachtcontracten? 
Verschillende periodes van een jaar tot meerdere jaren. In september presenteren wij op 
deze website de percelen die wij aanbieden voor beheer via een pachtcontract. De looptijd 
van het contract staat dan aangegeven op het infoblad van het perceel.  
 

7. Hoe ziet een pachtcontract eruit bij Natuurmonumenten? 
Op dit moment worden er wijzigingen doorgevoerd in het standaard pachtcontract van 
Natuurmonumenten. Per 2021 geldt een nieuw standaard contract. Vanaf oktober 2020 is een 
voorbeeld van het nieuwe standaard contract in te zien op deze website.  
 

8. Waarom een nieuwe werkwijze? 
Natuurmonumenten gaat zich de komende jaren samen met boeren inzetten voor meer 
biodiversiteit, het verhogen van natuurwaarden en een mooier landschap. En dat is hard 
nodig. De biodiversiteit in het landelijk gebied holt achteruit en alleen met de inzet van heel 
veel boeren, consumenten en andere betrokkenen kunnen we het tij keren. 
Natuurmonumenten is meer dan ooit op zoek naar pachters c.q. partners in het buitengebied 
die hun steentje willen bijdragen aan natuur en landschap op eigen grond en/of boerderij. 
Ondernemers met oog voor een natuurrijke toekomst. We zijn ervan overtuigd dat we door 
een goede samenwerking met pachters tot mooie resultaten kunnen komen. 
Wij willen, door onze graslandpercelen te verpachten aan mensen die stappen willen zetten 
op natuur- en/of landschapsbeheer, ruimte creëren voor die stappen.   



 
 

9. Wat zijn de uitgangspunten voor de samenwerking tussen Natuurmonumenten en 
pachters? 
In de samenwerking met partners richt Natuurmonumenten zich op de volgende drie 
uitgangspunten:   

• De ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw;  

• Het vergroten van de markt voor natuurinclusief geproduceerd voedsel;  

• Het schouder aan schouder staan in het vergroten van de natuurwaarden 
(biodiversiteit) en een mooi(er) landschap. 
 

10. Welke criteria zijn bepalend voor de gunning van de graslandpercelen?  

Bij de gunning neemt Natuurmonumenten de omstandigheden op je eigen grond en/of bedrijf  
mee die meerwaarde opleveren voor natuur en landschap:  

• Je hebt bij voorkeur een cursus of opleiding in een richting natuurbeheer succesvol 
afgerond; 

• Je levert bij voorkeur producten onder certificering; 

• Je neemt bij voorkeur deel aan een project/onderzoek/experiment in relatie tot 
natuur- en landschapsbeheer; 

• Je verkoopt bij voorkeur streekproducten; 

• Je verzorgt bij voorkeur natuur- of landschapsgerelateerde educatie op het bedrijf; 

• Je werkt bij voorkeur al met natuurinclusieve maatregelen op het bedrijf;  

• Je bent bij voorkeur voornemens om te gaan werken met natuurinclusieve 
maatregelen op het bedrijf. 
 

11. Als ik geen opleiding of cursus op het vlak van (agrarisch) natuurbeheer heb afgerond, 
kom ik dan nog wel in aanmerking voor een graslandperceel? 

Zowel bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geldt dat per 2021 de vakbekwaamheid op 

vlak van (agrarisch) natuurbeheer belangrijk is en meetelt in aan wie we grond verpachten. 

Opleiding of cursus is een investering in bedrijf of persoonlijke ontwikkeling en een keuze van 

een ieder.  

12. Met welke natuurinclusieve maatregelen maak ik de meeste kans om het perceel of de 
percelen gegund te krijgen? 
Dit is zo niet te zeggen. Per deelgebied kan dit verschillen. Op de ene plek is medewerking in 

een gebiedsproces of – project heel belangrijk, en op andere plekken kan agrarisch of 

particulier natuurbeheer zwaar wegen. Net wat er speelt en belangrijk is.  

 

13. Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over de gunning van graslanden in de 
IJsselvallei?  
Neem bij vragen gerust contact op:   
Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Veluwe en IJsselvallei 
Esther Rust (Coördinator Natuurbeheer)   
Vrijenbergweg 24b, 7371 AA Loenen 

Telefoonnummer 055 - 312 55 00 

E-mailadres secrvij@natuurmonumenten.nl  
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