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Hoe kunt u meedoen? Help

Kievitsjong

on z e w eidevogels !

Een gezamenlijke aanpak om weidevogels in het Binnenveld te beschermen

In overleg met betrokken organisaties is voorgesteld het weidevogelplan op de volgende wijze uit te
voeren:
•
•

Weidevogelwerkgroepen Binnenveld-Oost en -West ondersteunen agrariërs, net als voorgaande
jaren, met zoeken en monitoren van nesten en met advies over zinvolle beheersmaatregelen.
Agrariërs die mee willen doen met dit weidevogelplan en voor vergoedingen in aanmerking willen
komen, kunnen zich melden bij een van beide weidevogelwerkgroepen.

Voor en door:
• Agrariërs
• Weidevogelwerkgroepen

Kievitsnest

• Gemeenten

Download het weidevogelplan Binnenveld via:

Tekst en lay-out: CLM Onderzoek en Advies BV

•
•

Foto’s: 		

www.inhetbinnenveld.nl of
www.clm.nl

			
			

(Henk Kloen en Nicole Krassenberg)
Henk van Paassen (12 foto’s)
Harm Roseboom (1 foto) en
Henk Kloen/CLM (3 foto’s)

Colofon

Contact

Kievit
Met vragen over o.a. de brochure, het weidevogelplan
en de beheermaatregelen kunt u terecht bij:
• Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost,
Henk van Paassen, T 0318 616808 / 06 13685805
E h.van.paassen@hetnet.nl
• Weidevogelwerkgroep Binnenveld-West,
Willem Kroodsma, T 0317 612259,
E w.kroodsma@casema.nl

Deze brochure is gemaakt in opdracht van
• de initiatiefnemers van het ‘Weidevogelplan
Binnenveld’,
• WERV-gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en
Veenendaal.
Uitgave: 		
Oplage: 		

december 2009
500 exemplaren
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Wat kunnen agrariërs doen?

Maatregelen met vergoeding

Agrariërs kunnen weidevogels helpen op meerdere
manieren:
•
•
•

U kunt aanvullende maatregelen nemen om
nesten en kuikens te beschermen. Dat kost
vaak wat meer moeite en daarvoor krijgt u
een vergoeding.

akkers en weilanden aantrekkelijk maken om te gaan
nestelen
nesten beschermen bij werkzaamheden op het land
dekking en voedsel bieden aan opgroeiende kuikens
totdat ze vliegvlug zijn.

Nestbescherming

Waarom een weidevogelplan voor het Binnenveld?
In het Binnenveld komen nog redelijke
aantallen weidevogels voor, met name kieviten, scholeksters, grutto’s, tureluurs en
wulpen. Maar de weidevogelstand is sterk
afgenomen, ondanks de nestbescherming
die al jaren plaatsvindt. Voor het Binnenveld zijn geen geen rijks- en provinciale
gelden beschikbaar voor weidevogelbeheer. In het kader van het landschapsontwikkelingsplan hebben de gemeenten
Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
(afgekort WERV) besloten weidevogels in
het Binnenveld te beschermen. Dit is vastgelegd in een weidevogelplan. Hierin staat
hoe de gemeenten samen met de grondgebruikers, weidevogelvrijwilligers en andere betrokkenen het weidevogelbeheer
kunnen vormgeven.
Het hoofddoel van het plan is het stimuleren van maatregelen die minimaal leiden
tot het behoud van de huidige aantallen
weidevogels in het Binnenveld.
Met dit plan hopen de gemeentes veel boeren en burgers te laten genieten van buitelende kieviten en roepende grutto’s.
Deze folder informeert agrariërs hoe zij
weidevogels kunnen helpen en welke ondersteuning zij kunnen krijgen.
De kievit is de talrijkste weidevogel en komt verspreid over het hele Binnenveld voor, vooral op maisland.
De grutto is landelijk minder gewoon. Hij komt voor in het noord- en middendeel van het Binnenveld langs de
Grift, in natuurgebieden en omringende agrarische percelen.

Wat doen andere organisaties voor weidevogels?
In het Binnenveld zijn twee weidevogelwerkgroepen actief die agrariërs
en loonwerkers helpen met het zoeken van nesten en advies geven over
maatregelen. Daarnaast dragen andere partijen bij, op de volgende manieren:
• Gemeenten en Staatsbosbeheer (SBB) bevorderen de openheid
in de meest waardevolle weidevogelgebieden rondom de Grift, door
bomen te kappen of te vervangen door knotbomen.
• SBB handhaaft een lange rustperiode (onder andere uitgesteld maaien) op gronden in eigen beheer en pacht en streeft naar meer variatie
in maaitijdstippen in juni.
• Gemeenten, SBB en DLG informeren pachters over de mogelijkheden van weidevogelbeheer.
• Wildbeheereenheid Binnenveld beperkt predatie door afschot van
het overtal aan zwarte kraai en vos.

Op grasland kunnen nesten gemarkeerd worden met
stokken, zodat de boer er bij het maaien omheen kan
werken. Door bij het maaien minimaal 100 m2 gras te
laten staan rondom het nest, is de kans op verstoring
en op predatie kleiner.
Nesten op bouwland (vaak maïs) kunnen beschermd
worden bij grondbewerking of bespuiting, als ze met
stokken gemarkeerd zijn. Dit kan op twee manieren:
1. Werk om de nesten heen.
2. Verplaats de nesten. Dit kan eenvoudig door met
een schotel het nest met wat grond te verplaatsen.
Vergoeding voor nestbescherming op zowel
gras- en bouwland
• grutto, wulp en tureluur: € 75,- per uitgekomen
nest en € 37,50 per niet-uitgekomen nest;
• kievit en scholekster: € 40,- per uitgekomen nest,
€ 20,- per niet-uitgekomen nest.
• Geen vergoeding voor nesten die verloren zijn
gegaan door agrarische werkzaamheden.

Bescherming van kuikens

Als de nesten zijn uitgekomen, kunt u voor weidevogelkuikens nog enkele maatregelen nemen.
Vluchtstroken op grasland
Bij het maaien van de eerste grassnede kunnen vluchtstroken blijven staan, waarin kuikens kunnen schuilen.
Voor goede schuilmogelijkheden (o.a. tegen kraaien)
moet de minimale breedte van een strook 6 meter zijn
en de oppervlakte minimaal 1.000 m2. Op het laatste
moment bepaalt de agrariër in overleg met de weidevogelwerkgroep waar vluchtstroken zinvol zijn.
Akkerranden met gras of kruiden
Op akkerland kunt u jonge kievitkuikens helpen door
grasranden aan te leggen. Er zijn aanwijzingen dat
jonge kuikens vanaf de open akker graag in de randen
komen schuilen en hier meer voedsel vinden. Dit is
vooral van belang bij meerdere aaneengesloten percelen akkerland (met name maïs). U kunt kiezen voor
een eenjarige of permanente (tot 6 jaar) gras- of kruidenrand, op akker- of maïsland. De rand is minimaal
3 en maximaal 12 meter breed en minstens 50 m lang
en grenst niet aan grasland.
Vergoedingen
• Voor het laten staan van een vluchtstrook: € 50
per 1.000 m2
• Voor het aanleggen en onderhouden van een
grasrand op akkerland, € 1.600/ha/jaar
Vrijwilligers kunnen helpen met nesten zoeken.
Maar bij werkzaamheden ziet u vanaf de tractor
vaak gemakkelijker de nesten. Als u nesten hebt
gevonden, geef die dan door aan de vrijwilliger
en laat de vrijwilliger zonodig eens meeliften op
de tractor.

Maatregelen die weinig moeite kosten
(zonder vergoeding)
U kunt een aantal maatregelen nemen die uw
land aantrekkelijk maken voor weidevogels en
die weinig moeite kosten.
Zo vroeg mogelijk het land bewerken
Als het kan rollen en bemesten voordat de weidevogels komen (voor 15 maart). De eerste nesten kunnen dan uit zijn voor de eerste snede rond 1 mei.
Ruige mest
Vaste mest met stro in het vroege voorjaar uitrijden.
Deze mest geeft extra voedsel voor weidevogels. En
kieviten gebruiken graag strootjes voor hun nest.
Strorijk materiaal verspreiden
Stro en stengelig materiaal (zoals slootschoningsmateriaal) verspreiden over het perceel maakt vooral
maïsland aantrekkelijker als broedgebied voor de
kievit.
Stoppel laten staan tot inzaai
Een stoppel van maïs maakt een akker extra aantrekkelijk als nestplaats voor de kievit. Bij gebruik van
groenbemester is doorzaai van een laagblijvend type
zoals gras het best voor weidevogels.
Grasranden uitsparen bij het maaien
Randen laten staan bij het maaien van de eerste
snede. In een randje gras bij de afrastering of greppel kunnen kuikens tijdens en na het maaien schuilen
en voedsel zoeken.
Zangpost op akker- of maïsland
Plaats een dunne stok in het bouwland, die boven
het gewas uitsteekt. Vooral de gele kwikstaart benut
deze graag als vast rustpunt en zangpost.
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