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Abstract

Het weidevogelplan beschrijft de weidevogelstand in het Binnenveld, de rollen
van verschillende partijen in het weidevogelbeheer en een pakket van maatregelen die agrariërs kunnen nemen met financiële ondersteuning van de vier betrokken gemeenten.

Voorwoord _____________________________________________________________________________
Een Weidevogelplan voor ons Binnenveld!
Toen ik als jongen door het Binnenveld fietste, hoorde ik in het voorjaar de grutto,
de kievit en soms de wulp. In de zomer was er vooral de leeuwerik; het was dan
meestal erg warm zomerweer.
Omdat wij onze kinderen en kleinkinderen dit ook graag willen laten horen, hebben
we als vier gemeenten besloten om een weidevogelplan te laten maken. In dit plan
staan maatregelen die grondeigenaren, grondgebruikers en overheden kunnen
nemen om de weidevogels een steuntje in de rug te geven. Natuurlijk staan er vergoedingen tegenover als mensen positieve maatregelen nemen.
U vindt ze in dit plan.
CLM Onderzoek en Advies heeft dit plan kunnen opstellen dankzij de medewerking
van een brede groep van mensen: agrariërs, terreinbeheerders en wildbeheerders.
Zij hebben meegedacht over het weidevogelplan. De heer W. Swart, regelingsdeskundige bij de Dienst Landelijk Gebied en de heer D. Melman, weidevogeldeskundige bij Alterra hebben het concept plan getoetst op kwaliteit. Dienst Landelijk Gebied heeft GIS bestanden beschikbaar gesteld om de in dit rapport opgenomen
kaarten te kunnen maken.
Een begeleidingscommissie heeft de regie over het weidevogelplan aangestuurd,
bestaande uit:
WERV
Marina Karsten
Gemeente Ede
Sonja Fris
Gemeente Wageningen
Rik Huiskes
Gemeente Rhenen
Otto Vloedgraven
Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost
Henk van Paassen
Weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld-West Willem Kroodsma
Agrariër in het Binnenveld
Jan van Ginkel,
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun inbreng en spreek ik de hoop uit
dat dit plan er toe bijdraagt dat de weidevogels in ons Binnenveld, met hulp van de
grondgebruikers, nog meer gaan jodelen! Het jaar 2009 was al een goed begin met
ruim 350 uitgekomen nesten.

Cees Sanders
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening WERV

Inhoud _______________________________________________________________________________________
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Beleidssamenvatting ____________________________________________________
In het Binnenveld komen nog redelijke aantallen weidevogels voor, maar de weidevogelstand is wel sterk achteruitgegaan. Het Binnenveld is niet door de provincies aangewezen als weidevogelgebied. Daarom zijn er geen rijks- of provinciale
gelden voor weidevogelbeheer beschikbaar.
In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) hebben de gemeenten
Ede, Wageningen, Veenendaal en Rhenen (de WERV gemeenten) besloten een
weidevogelplan voor het hele Binnenveld op te stellen, waarin wordt aangegeven
hoe de gemeenten zelf weidevogelbeheer kunnen stimuleren.
CLM Onderzoek en Advies is gevraagd dit weidevogelplan uit te werken. Bij de
uitwerking zijn diverse actoren in het gebied betrokken via deelname in een begeleidingscommissie, een bijeenkomst met boeren en individuele gesprekken: de vier
betrokken gemeenten, de weidevogelwerkgroepen Binnenveld-Oost en -West,
Staatsbosbeheer, de Wildbeheerseenheid De Vallei en agrariërs uit Oost- en WestBinnenveld.
Doel
Als hoofddoel is gesteld:
•
Maatregelen initiëren die leiden tot behoud van minimaal de huidige aantallen
grutto en kievit in het Binnenveld, dus de neerwaartse trend te stoppen.
Daarnaast worden de volgende nevendoelen nagestreefd:
•
Andere soorten weide- en akkervogels zoals tureluur en wulp, patrijs, gele
kwikstaart, veldleeuwerik en scholekster laten meeliften in de maatregelen gericht op kievit en grutto;
•
Vergroten van draagvlak voor weidevogelbeheer bij grondgebruikers, loonwerkbedrijven, faunabeheerders, weidevogelvrijwilligers en burgers.
Uit gegevens van weidevogelwerkgroepen blijkt dat het (in 2008) om ca. 340 kievitsnesten en 14 gruttonesten gaat.
Maatregelen
Om weidevogels te stimuleren is een pakket van maatregelen opgesteld die kunnen worden toegepast in alle delen van het Binnenveld waar nu nog weidevogels
voorkomen (zie kaart in H 4).
In het weidevogelplan zijn de volgende maatregelen uitgewerkt.
1 Maatregelen in het veld door agrariërs in samenwerking met
weidevogelvrijwilligers
De selectie van maatregelen is vooral gestuurd door het beperkte budget wat de
gemeenten kunnen beschikbaar stellen, en de wens van agrariërs voor eenvoudig
inpasbare maatregelen. De maatregelen hebben betrekking op alle levensstadia
van de weidevogels in het Binnenveld: van vestiging van vogels en maken van een
nest, naar broeden tot en met de kuikenfase. Het is belangrijk dat ook kuikens
voedsel en schuilplaats vinden om vliegvlug te kunnen worden. De verwachting is
dat deze maatregelen effectief zullen zijn en elkaar versterken.
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Maatregel

Vergoeding

Uitrijden vaste mest

n.v.t.

Strorijk materiaal verspreiden

n.v.t.

Stoppel laten staan tot inzaai

n.v.t.

Nestbescherming - grasland

 40,- –  75,-

Nestbescherming - maïsland

 40,-

Vluchtstroken – klein

n.v.t.

Vluchtstroken – groot

 50,- per 1000 m2

Akkerranden – permanent

 1600,- per ha

Akkerranden - jaarlijks inzaaien

 1600,- per ha

Zangposten

n.v.t.

2. Maatregelen door andere organisaties
•

•

•

Bevorderen van openheid van het gebied - door gemeenten en Staatsbosbeheer
bomen kappen en/of vervangen door knotbomen in de meest waardevolle
weidevogelgebieden, in de zone nabij de Grift.
Beperken predatiedruk door zwarte kraai en vos – Wildbeheereenheid De vallei
in samenwerking met Staatsbosbeheer, provincie en weidevogelwerkgroepen
en agrariërs.
vergroten van mogelijkheden van gericht afschot van predatoren Openstelling van Staatsbosbeheerterrein in Oostelijk Binnenveld voor wildbeheerders zodat ook hier vossen en kraaien bestreden kunnen worden.
Inzet eigen gronden ter ondersteuning van weidevogels.
voortzetting van maaien en beweiding met lange rustperiode, op gronden
van Staatsbosbeheer in pacht dan wel eigen beheer, nastreven van meer
fasering in maaitijdstip in juni.
Pachters voorlichten over mogelijkheden van weidevogelbeheer (in brief,
folder of bij persoonlijk contact) – door gemeenten, Staatsbosbeheer en
DLG.

3. Maatregelen ter bevordering van communicatie, educatie en
samenwerking
Tijdens overleggen met de weidevogelwerkgroepen en de begeleidingscommissie is
een breed scala aan activiteiten voorgesteld en beschreven in het weidevogelplan.
De volgende zijn opgenomen in het uitvoeringsbudget van het weidevogelplan.
•

•
•

Bevorderen betrokkenheid en deelname bij agrariërs, door Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West en Agrarische Natuur Vereniging in oprichting, via:
gezamenlijke startbijeenkomst van agrariërs met vrijwilligers
resultaten bespreken aan einde van broedseizoen –
bedrijfsbezoeken bij elkaar
excursie naar ander gebied
belonen van de weidevogelvrijwilligers aan het einde van het broedseizoen
Website Binnenveld bijhouden
Folder maken en verspreiden met tips en vergoedingsmogelijkheden voor weidevogelbeheer, in opdracht van WERV-gemeenten.
Bevorderen van betrokkenheid van burgers door Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West en Agrarische Natuur Vereniging in oprichting en eventuele andere betrokkenen, door excursies, fietstochten, lezingen, persbericht,
borden die langs de Kraatsroute, gemeentepagina.
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•

Ook is het idee naar voren gebracht weidevogels aanacht te geven in voorlichting en educatie op de boerderij voor scholen, en op een Binnenvelddag van
SVGV en WERV-gemeenten.

Budget en organisatie
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrote kosten die uitvoering
van het weidevogelplan voor de WERV-gemeenten met zich mee brengt. Hierin zijn
de uitvoeringskosten (contacten leggen, overeenkomsten afsluiten, controle en
uitbetaling) opgenomen, en een budget voor communicatie met boeren en weidevogelbeschermers. De kosten zijn sterk afhankelijk van het animo onder agrariërs,
en de ontwikkeling van de weidevogelstand en behoeven jaarlijkse bijstelling.
Benodigd budget voor uitvoering van het weidevogelplan, per jaar.

2009
Vergoedingen aan agrariërs

2010 e.v.



12.000,-



19.600,-



400,-

Uitvoeringskosten afsluiten contracten e.d.



5.000,-



5.000,-

Communicatie en folder



5.200,-



3.000,-

Totaal incl. BTW

 22.600,-



27.600,-

Overige kosten uitvoering maatregelen
2 schrikdraadklokken t.b.v. nestbescherming kritische soorten

De uitvoering wordt zo dicht mogelijk bij de mensen ‘in het veld’ gelegd. De weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West, en een op te richten Agrarische Natuurvereniging zijn daarvoor geschikte organisaties. Tevens wordt met voorwaarden en vergoedingen aangesloten op de systematiek van de Catalogus
Groenblauwe Diensten. Daardoor is het goed mogelijk de regeling in de toekomst
uit te breiden en zonodig dan te melden als uitwerking van groene diensten conform de procedure in de Catalogus Groenblauwe Diensten.
Een formele melding van maatregelen en vergoedingen kan achterwege blijven zo
lang de uitbetaling van het totale bedrag aan vergoedingen per bedrijf niet boven
 3000,- per drie jaar komt (“de-minimis” regel).
In overleg met betrokken organisaties is voorgesteld het weidevogelplan op de
volgende wijze uit te voeren:
•
De Agrarische Natuurvereniging Binnenveld wil na oprichting (in 2009) graag
de organisatie van het afsluiten van contracten met boeren en de uitbetaling
van vergoedingen op zich nemen. Zij ziet hierin een goede kans om direct concreet iets voor de boeren in het Binnenveld te kunnen betekenen. Hoewel de
vereniging zich in eerste instantie op Binnenveld-Oost wil richten, overweegt zij
ook in Binnenveld west weidevogelcontracten te organiseren.
•
De weidevogelwerkgroepen Binnenveld-Oost en -West ondersteunen de ANV
Binnenveld met advies (waar zijn welke maatregelen zinvol, zeker bij “lastminute” maatregelen zoals vluchtheuvels) en met het monitoren van nesten
en broedsucces.
•
Om tot snelle uitvoering van het weidevogelplan over te kunnen gaan, neemt
in 2009 en zo nodig 2010 een adviseur in opdracht van de WERV-gemeenten
de organisatie van de overeenkomsten met boeren op zich.
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Inleiding_________________________________________________________________________________

1.1 Aanleiding en doel van dit project
In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) hebben de gemeenten
Ede, Wageningen, Veenendaal en Rhenen (de WERV gemeenten) aangegeven dat
de gemeenten weidevogelbeheer onderdeel van hun beleid willen maken. De gemeente Ede is al een aantal jaren actief in het stimuleren van weidevogelbescherming en beheer. Zij doet dat door het ondersteunen van de vrijwilligers (Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost) en door het belonen van gevonden legsels op
boerenland.
In zowel Oost- als West-Binnenveld is veel enthousiasme om verder te gaan met
het beheer van weidevogels. Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het
beheer van weidevogels: zij zorgen ervoor dat agrariërs de nesten kunnen sparen.
Gegevens van de weidevogelwerkgroepen laten zien dat de kievit de meest talrijke
weidevogel en een aantal kritische soorten, zoals grutto en tureluur in kleine aantallen voorkomen. Vroeger was het Binnenveld een van de parels voor weidevogels, zoals de gruttokaart uit de publicatie van Theo Mulder uit de jaren ‘60 laat
zien (figuur 1). Het gebied heeft dus potentie. Gezien de landelijke achteruitgang
van deze weidevogels vinden de WERV-gemeenten het belangrijk weidevogels
structureel aandacht te geven.
Het Binnenveld is niet door de provincies aangewezen als weidevogelgebied. Daarom zijn er geen rijks- of
provinciale gelden voor weidevogelbeheer beschikbaar. De WERVgemeenten hebben CLM Onderzoek en
Advies gevraagd een weidevogelplan
voor het hele Binnenveld op te stellen,
waarin wordt aangegeven hoe de gemeenten zelf weidevogelbeheer kunnen stimuleren.
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Doel van dit project is:
•
Opstellen van een plan, waarin is aangeven op welke manier de weidevogels in
het Binnenveld gestimuleerd kunnen worden.
•
Onderzoeken wat het draagvlak is voor beheer(pakketten) voor weidevogels bij
agrarische ondernemers.

1.2 Opzet van het weidevogelplan
Dit weidevogelplan bestaat uit de volgende onderdelen, die ook in deze volgorde
tot stand zijn gekomen:
•
Beeld hoe de weidevogels zich de afgelopen 15 jaar hebben ontwikkeld in het
Binnenveld (H2).
•
Overzicht van de belangrijkste actoren in het gebied die met weidevogelbeheer
te maken hebben (H3).
•
Vaststellen van de doelen van het weidevogelplan: op welke weidevogel(groepen) moet het plan zich richten, langs welke lijnen kan beheer worden
gestimuleerd (H4).
•
Uitwerking van benodigde maatregelen, welke vergoedingen daarvoor nodig
zijn en met welke andere maatregelen weidevogelbeheer kan worden gestimuleerd (H5)
•
Uitwerking van uitvoering en organisatie van het weidevogelplan (H6).
Bij de uitwerking zijn op de volgende manieren de actoren in het gebied betrokken:
•
Er is een begeleidingscommissie gevormd waarin de vier gemeenten, de weidevogelwerkgroepen uit Oost en West, Staatsbosbeheer en agrariërs uit Oosten West-Binnenveld deelnemen; deze is drie keer bijeen geweest.
•
Gegevens van de weidevogelstand van de twee weidevogelwerkgroepen en van
de KNNV-vogelwerkgroep zijn gebruikt en naast landelijke trends gelegd.
•
Er zijn gesprekken gevoerd met de belangrijkste betrokken partijen individueel
over hun mogelijke rollen
•
Op basis van de laatste inzichten en ervaringen landelijk zijn mogelijke maatregelen op een rij gezet, besproken in een groepsbijeenkomst met agrariërs
een aanvullend is de animo gepeild in individuele gesprekken.
•
Het conceptplan is getoetst door een onafhankelijke weidevogeldeskundige (Dr.
D. Melman, Alterra en een regelingendeskundige ing. W. Swart, DLG).
•
Het eindconcept is nogmaals voorgelegd aan de leden van de begeleidingscommissie en op basis van hun opmerkingen verbeterd.
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Weidevogelstand Binnenveld ________________________________

Sinds 1992 worden weidevogels georganiseerd beschermd en geteld in BinnenveldOost, en sinds 2000 in Binnenveld-West. De hier gepresenteerde gegevens hebben grotendeels betrekking op tellingen binnen deze beschermingsgebieden, aangevuld met telling in Staatsbosbeheerreservaten door de KNVV-vogelwerkgroep.
Daarmee ontstaat een nagenoeg compleet beeld van alle aanwezige weidevogels.

2.1 Areaal weidevogelbeheer
Het areaal waarover bescherming plaatsvindt nam vooral in de eerste jaren sterk
toe, en beslaat sinds 2004 ca. 1400 hectare (figuur 2.1). Dat is ongeveer 30% van
het landbouwareaal. Het areaal weidevogelbeheer zijn percelen waar boeren toestemming hebben gegeven om nesten te beschermen. Het is niet zo dat op alle
percelen jaarlijks nesten worden gevonden.

Figuur 2.1

Oppervlakte weidevogelbeheer in het Binnenveld.

Staatsbosbeheer heeft in het Binnenveld grond in eigendom waar ook weidevogels
broeden. Aan de westkant van de Grift ligt ca 70 ha reservaat van Staatsbosbeheer. Aan de andere kant van de Grift ligt verspreid ruim 100 ha. De doelstelling
van Staatsbosbeheer in het Binnenveld is in de eerste plaats botanisch beheer. In
al deze terreinen wordt niet voor 15 juni, en deels nog later, gemaaid of geweid,
zodat ook hier aanwezige weidevogels kans krijgen jongen groot te brengen.
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2.2 Soorten en aantallen weidevogels
De meest talrijke weidevogelsoort in het Binnenveld is de kievit (in 2008 22 nesten
per 100 ha in boerenland). Daarnaast komt de grutto, tureluur, wulp, scholekster
en de watersnip voor (zie tabel 2.1). Soorten die ook voorkomen, maar minder
goed zijn gedocumenteerd, zijn de gele kwikstaart, patrijs en veldleeuwerik.

Tabel 2.1

2008

Aantal weidevogels in 2008 in het Binnenveld.
Boerenland

Boerenland

Reservaat

(totaal aantal)

(aantal per 100 ha)

(absoluut aantal)

Kievit

306

22

44

Grutto

4

0,3

10

Tureluur

9

0,6

5

Scholekster

4

0,3

4

Wulp

3

0,2

2

Watersnip

4

Van de broedvogels in de reservaten is het beeld niet volledig. De broedparen in de
Bennekomse Meent en het noordelijke deel van de Bennekomse Hooilanden aan de
oostkant van de Grift worden geteld door de vogelwerkgroep van de KNNVWageningen. Volgens de tellers zijn dit wel de delen war zich de meeste weidevogelnesten bevinden. In het reservaat wordt in vergelijking met het boerenland
relatief meer gebroed door grutto’s en door tureluurs. De kievit, wulp en scholekster hebben de voorkeur voor boerenland. In zowel de Bennekomse Meent als in de
Hellen broeden ook jaarlijks enkele paren watersnippen, in het agrarische land
komen deze niet meer voor.

2.3 Veranderingen in de weidevogelstand
De veranderingen in populaties zijn redelijk te volgen sinds 1996, omdat sindsdien
het getelde areaal (areaal weidevogelbeheer) van redelijke omvang is geworden.
Vanaf 2004 is het areaal weidevogelbeheer in het Binnenveld jaarlijks 1400 ha. In
de figuren 2.2 en 2.3 zijn de trends voor kievit en grutto weergegeven, vergeleken
met landelijke trends (bron Vogelbalans, 2008). De aantallen van het Binnenveld
zijn gebaseerd op het aantal gevonden nesten en niet op het aantal getelde vogels,
exclusief de reservaten.
Globaal gezien neemt vanaf halverwege de jaren ’90 het aantal weidevogels in het
Binnenveld af. En vermoedelijk is dit een voortzetting van een veel langer lopende
afname, aangezien het Binnenveld vroeger bekend stond als weidevogelrijk (Mulder, 1967). De afname vindt vooral plaats in de eerste jaren van deze periode, tot
2002. Sinds 2002 is de populatie kieviten redelijk stabiel, 2008 laat zelfs een toename zien. Bij de grutto zijn de schommelingen tussen de jaren sterker (figuur
2.3), de populatie lijkt na een dieptepunt in 2005 weer iets toe te nemen. Het gaat
nog iets beter met de grutto dan uit deze figuur blijkt, doordat ook nog grutto’s in
de reservaten broeden. Gegevens voor een langjarige trend in reservaten ontbreken echter.
Vergelijken we de afname met de landelijk afnemende trend dan zien we dat deze
globaal vergelijkbaar zijn. Bij de kievit treedt eerst een sterkere daling op dan landelijk, later juist minder sterk.
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Figuur 2.2

Indexcijfers kievit in het Binnenveld (getelde nesten) en landelijk.

Figuur 2.3

Indexcijfers grutto in het Binnenveld (getelde nesten) en landelijk.
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Figuur 2.4

Aantal nesten van scholekster, tureluur en wulp in het Binnenveld
(getelde nesten).

In figuur 2.4 is de ontwikkeling van het aantal nesten van de scholekster, tureluur
en wulp weergegeven. Na een sterke daling tot 2000 blijft het aantal weidevogels
stabiel en laag, voor de wulp en de tureluur onder de 0,5 nesten per 100 ha. Vanaf
2006 lijkt voor de wulp en scholekster een lichte toename op te treden.

2.4 Broedsucces
Algemeen ligt het uitkomstpercentage van de nesten jaarlijks tussen de 18 en
68%. Dit percentage schommelt sterk. Tweederde tot driekwart van de nesten
komt door predatie niet uit.
Van de kievit is goed bijgehouden of de eieren uitkomen. Het aantal nesten dat
verloren gaat schommelt tussen de 40 en 60% (zie figuur 2.5). Sinds 2005 ligt het
percentage wel onder de 50%. Ruim 75 tot 80% hiervan wordt veroorzaakt door
predatie. In de overige gevallen zijn landbouwwerkzaamheden of de mens de oorzaak.
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Figuur 2.5

Broedsucces kievit (getelde nesten die verloren en uitgekomen zijn).

2.5 Belangrijkste gebieden
De kievit komt verspreid door het Binnenveld voor, maar voornamelijk op maïsland. De grutto, tureluur en wulp komen vooral in het centrale deel van het Binnenveld voor. De gruttonesten bevinden zich voornamelijk in het reservaat van
Staatsbosbeheer. Hier broeden ook enkele watersnippen. De scholekster komt in
lage dichtheden verspreid over het Binnenveld voor. Dit geldt ook voor de patrijs,
gele kwikstaart en veldleeuwerik.
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Figuur 2.6

Voorkomen van kievit in het Binnenveld in 2008 (aantal nesten
per blok; totaal ca. 350 nesten).
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Figuur 2.7

Verspreiding van nesten van grutto, tureluur, wulp en scholekster op
agrarische percelen in het Binnenveld in 2008.
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Figuur 2.8

Verspreiding van nesten van grutto, tureluur en wulp op natuurterrein van Staatsbosbeheer in het Binnenveld in 2008.

Samenvattend is er hoop dat de laatste jaren een kentering is opgetreden in de
sterke afname van de weidvogelstand. Echter de toename is nog bescheiden en
onzeker. En de populaties van grutto, tureluur, scholekster en wulp zijn door hun
lage aantallen zeer kwetsbaar.
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3

Betrokkenen bij het weidevogelbeheer ________

In dit hoofdstuk worden de huidige rol en wensen van verschillende betrokkenen
bij het weidevogelbeheer in het Binnenveld toegelicht.

3.1 Boeren
Ongeveer 100 boeren verlenen medewerking aan het zoeken van weidevogelnesten, waarvan ca. 40 daadwerkelijk nesten op hun land hebben en deze actief beschermen. Op ca. 1400 ha grond wordt nestbescherming uitgevoerd. Er is een
agrarische natuurvereniging in oprichting voor oostelijk Binnenveld. Bij de ontwikkeling van het weidevogelplan zijn ongeveer 14 boeren betrokken. Zij nemen het
voortouw. Naar verwachting raken in de loop van de tijd meer boeren betrokken.
Zij zijn vooral geïnteresseerd in maatregelen die weinig opbrengstderving met zich
meebrengen. Hun voorkeur gaat ten eerste uit naar nestbescherming, ten tweede
smalle randen gras laten staan of wat strorijk materiaal op het land brengen. Ondanks het aanbieden van een vergoeding voor de opbrengstderving is het animo
voor meer ingrijpende maatregelen gering.

3.2 Vrijwilligersgroepen
De weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO) is een vrijwilligersgroep die
voortkomt uit de IVN-Vogelwerkgroep Ede. De groep bestaat uit ca. 25 enthousiaste vrijwilligers uit Ede, Bennekom en Wageningen. Aan de westzijde van de Davidsgrift is de weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld-West (WBW) actief. De 19
vrijwilligers zijn aangesloten bij IVN Veenendaal-Rhenen.
De WBO wil door haar activiteiten bijdragen aan het behoud en herstel van de weidevogels in het Binnenveld. Daarbij richt zij zich niet alleen op de bekende soorten,
zoals Kievit, Grutto, Tureluur, Wulp en Scholekster, maar ook op minder bekende
soorten (akkervogels), zoals Veldleeuwerik, Patrijs, Gele Kwikstaart en een aantal
eendensoorten, waaronder Kuifeend, Slobeend en Zomertaling. De WBO doet dit
door samen met boeren en loonwerkers de nesten van deze akker- en weidevogels
op te sporen, te markeren en voor of tijdens landbouwkundige activiteiten te beschermen.
Behalve de bescherming van weidevogels zet de WBO zich ook in voor de promotie
van het Binnenveld. Dit gebeurt onder meer door het geven van lezingen, het verstrekken van voorlichting, de verspreiding van jaarverslagen en het organiseren
van fietstochten tijdens en na het broedseizoen. Daarnaast ondersteunt de WBO
initiatieven van anderen die bijdragen aan de promotie van natuur en landschap in
het Binnenveld.
De weidevogelbeschermingsgroep WBW is aangesloten bij IVN. Hier worden startavonden en andere activiteiten georganiseerd. De belangrijkste taak is het opsporen
en beschermen van nesten. Alle boeren in het gebied verlenen hun medewerking. In
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overleg zijn de vrijwilligers ook aanwezig als op het land werkzaamheden worden
uitgevoerd.

3.3 Loonwerkers
In het gebied zijn ca. 6 loonwerkbedrijven actief, waarvan er drie regelmatig contact hebben met de weidevogelwerkgroepen en actief meewerken aan nestbescherming.

3.4 Staatsbosbeheer
Het doel op de Staatsbosbeheerterreinen is om door vernatting en verschraling
blauwgras- en trilveenvegetaties te ontwikkelen. De beste kansen liggen daarvoor
in de noordelijke terreinen langs de Grift, waarbij de Bennekomse Meent en De
Hellen tevens zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Hier voert Staatsbosbeheer
het beheer grotendeels zelf uit: één keer maaien en afvoeren na 1 augustus, zo
nodig incidenteel verwijderen van opgaande struiken. Het terrein is zeer nat en
vergt andere maaiapparatuur dan de boeren gebruiken. Hoewel het beheer hier
primair botanisch gericht is, vinden weidevogels een goed biotoop: het is drassig,
relatief lage vegetatie en er vinden in de broedtijd geen agrarische activiteiten
plaats. Wellicht is de voedselbeschikbaarheid wat minder gunstig doordat er geheel
niet wordt bemest en worden daarvoor de omringende graslanden benut.
De terreinen langs de Grift zuidelijk van de Werftweg/Zuidelijke Meentsteeg zijn
veelal pas recenter in eigendom bij Staatsbosbeheer. In afwachting van meer definitieve inrichting zijn veel gronden in eenmalige pacht aan boeren uitgegeven.
Beperking daarbij is dat ze niet mogen bemesten en niet maaien of weiden voor 15
juni. Ook dit levert vrij gunstige omstandigheden op voor weidevogels. Staatsbosbeheer wil dit beheer nog explicieter gaan richten op “uitmijnen”, dus bij voorkeur
twee keer per jaar maaien en afvoeren en niet meer beweiden.
De definitieve inrichting zal zich ook hier richten op natte schraalgraslanden. Vooral
de noordelijke Achterbergse Hooilanden hebben goede potentie vanwege de hydrologische (kwel) situatie. In de zuidelijkere delen is de bodem rijker en zijn natte
graslanden en moerassige delen denkbaar. Voor definitieve inrichting zijn er twee
knelpunten:
•
Versnippering; nog niet alle gronden zijn in eigendom bij Staatsbosbeheer.
Verwerving door DLG van de tussenliggende percelen moet leiden tot meer
eenheid. Verkopende agrariërs kunnen eventueel een rol als tijdelijk beheerder hebben. Staatsbosbeheer voelt er niet voor om meer voorwaarden aan tijdelijke uitgifte van grond te verbinden, zoals uitvoeren van weidevogelbeheer
op de grond van de agrariër zelf.
•
Hydrologie; het waterpeil van de Grift dient verhoogd te worden om de Natura
2000 doelen in de Meent en Hellen te kunnen bereiken. Hierover buigt de
Provincie zich, maar het is nog niet bekend wanneer hierover wordt besloten.
Dit waterpeil bepaalt sterk de inrichting van de terreinen. Daarom is het nu
niet zinvol om te gaan afgraven of plasdraszones aan te leggen als het waterpeil over enkele jaren wijzigt.
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Samengevat kan Staatsbosbeheer het volgende bijdragen aan een weidevogelplan:
•
Voortzetting van het beheer van natte reservaten (maaien na 1 augustus) met
lange rustperiode.
•
In de noordelijke terreinen langs de Grift tegengaan van opgaande houtige
begroeiing waarin kraaien en buizerds kunnen broeden. Struiken hebben echter ook landschappelijke en andere ecologische waarde, dus Staatsbosbeheer
is niet voor volledig verwijderen van hout). In het beheersplan voor Natura
2000 wordt uitgewerkt wat met het elzenbosje in de Bennekomse Meent zal
gebeuren.
•
Voorlopige voortzetting van verpachting aan agrariërs in de streek van percelen met een rustperiode en verschraling. Hierbij kan wel aandacht worden gevraagd voor iets meer gespreide maaitijdstippen na 15 juni en ‘kuikenvriendelijk maaien’.
•
Aanleg van plasdras en verpachting onder verdergaande voorwaarden is niet
aan de orde.

Figuur 3.1

Ligging Staatsbosbeheerpercelen in het Binnenveld.
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3.5 Dienst Landelijk Gebied
Dienst Landelijk Gebied (DLG) geeft aangekochte gronden uit voor ca. 1 tot 3 jaar,
telkens als eenjarige pacht zonder voorwaarden. Eind 2008 ligt er ca. 60 hectare
verspreid door het Binnenveld. De grond moet gewone pachtwaarde opbrengen.
DLG wil het weidevogelbeheer wel onder de aandacht brengen van de pachters.

3.6 Wildbeheereenheid
De wildbeheereenheid De Vallei omvat het gebied voor het weidevogelplan, uitgebreid met gronden zuidwaarts tot aan de Rijn. Ongeveer 3000 ha wordt bejaagd.
Dit betreft agrarische grond en de gronden van Staatsbosbeheer aan de westzijde
van de Grift. Op deze laatste gronden mag echter alleen worden geschoten als de
ecoloog van Staatsbosbeheer daar om verzoekt. Helaas heeft Staatsbosbeheer het
afgelopen broedseizoen in het oostelijk deel geen toestemming gegeven om vossen
af te schieten. Daardoor zijn er tussen de Eendenput, De Snip en de Werftweg veel
nesten van grutto, kievit en tureluur door predatie verloren gegaan. Ook langs de
Kooiweg zijn nesten verloren gegaan.
De wildbeheereenheid heeft veel kennis over ‘bejaagbare fauna’, maar ook breder
over biotoopeisen en diergedrag. Voor het weidevogelplan is vooral de rol van de
WBE in het populatiebeheer van predatoren van belang. Mogelijke predatoren in
het Binnenveld zijn onder andere zwarte kraai, vos, (verwilderde) katten, bunzing,
hermelijn, ooievaar, buizerd. Van deze diersoorten kunnen alleen zwarte kraai, vos
en verwilderde katten worden bejaagd. Van deze laatste worden jaarlijks ca. 30
geschoten. De vos en kraai gaan we hieronder nader op in.
Vossen
In het hele jachtgebied worden jaarlijks ca. 40 vossen geschoten (in 2007: 39). Dit
komt neer op ca. 1,3 per 100 ha, terwijl het landelijk gemiddelde 0,3 per 100 ha
is. Het afschot in het Binnenveld is dus aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Echter uitschakeling van vossen als predator is niet haalbaar vanwege het
grote aantal geschikte biotopen rond het Binnenveld. Een vos kan met een actieradius van zo’n 10 km gemakkelijk vanuit de Veluwse of Utrechtse heuvels in het
Binnenveld komen en hier dagen of weken blijven als hem dat bevalt. Vossen worden wel geschoten door ze te verjagen uit bosjes of uit maïsvelden op het moment
dat deze geoogst worden. Afschot is het beste mogelijk door te jagen met gebruikmaking van een lichtbak: vossen worden hiermee opgespoord en blijven vaak
gebiologeerd staan. Gebruik van de lichtbak is sinds drie jaar toegestaan door de
provincie Gelderland, maar niet door de provincie Utrecht. Utrecht staat dit alleen
toe als daartoe bijzondere noodzaak is, bijvoorbeeld in door de Provincie aangewezen weidevogelgebieden. Daaronder valt het Binnenveld echter niet. Dit leidt er toe
dat in het Gelderse deel van het Binnenveld meer vossen worden geschoten dan in
het Utrechtse deel en er een constante toestroom van vossen vanuit het westen is.
De WBE verwacht de predatiedruk door vossen in het hele Binnenveld iets te kunnen verlagen als er ook in het Utrechtse deel van de lichtbak gebruik kan worden
gemaakt.
Zwarte kraaien
In het hele jachtgebied worden jaarlijks ca. 600 zwarte kraaien geschoten (in
2007: 570). Dit komt neer op ca. 20 per 100 ha, terwijl het landelijk gemiddelde 7
per 100 ha is. Ook hier is het afschot in het Binnenveld aanzienlijk hoger dan het
landelijk gemiddelde. Dit hangt samen met de zeer hoge dichtheid, het Binnenveld
en het omringende gebied is een uitstekend biotoop voor kraaien. Het aantal
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kraaien wordt ook jaarlijks geteld en is al jaren min of meer stabiel, dankzij of ondanks het afschot.
Kraaien worden wel bij een normaal jachtbezoek geschoten, maar meest effectief
is de organisatie van ‘kraaiendagen’, waarbij in het vroege voorjaar wordt geprobeerd in het hele Binnenveld tegelijk te schieten, met hulp van extra ‘opjagers’.
Daarbij is een jager met geweer nodig, zonder geweer trekt een kraai zich weinig
aan van de mens. Een enkele jager wordt snel herkend door een kraai en vliegt
weg voordat hij kan worden geschoten. Op een kraaiendag vliegt hij als het ware
naar de volgende jager. In het oostelijk deel van het Binnenveld krijgen kraaien
echter een ‘vrijplaats’ in de Staatsbosbeheerterreinen waar niet mag worden
gejaagd. De WBE vermoedt dat als zij ook daar zouden kunnen verjagen en schieten, het afschot op zo’n kraaiendag verhoogd zou kunnen worden van ca. 60 naar
100 kraaien.
Vergroting van het afschot zou verder vooral mogelijk zijn door nog eens een extra
‘kraaiendag’ te houden. Verder kunnen kraaien die selectief opzoek zijn naar eieren
(wanneer extra hoge predatie door kraaien lijkt op te treden) worden gelokt door
eieren uit te leggen en hier te schieten.
Grote bomen zijn vooral belangrijk voor kraaien als broedplaats en als uitkijkpost.
Echter er zijn ook vliegende kraaien en kraaien die afrasterpaaltjes als uitkijkpost
benutten. In het Binnenveld als geheel lijkt het onhaalbaar om het biotoop minder
aantrekkelijk te maken voor kraaien gezien het belang dat om andere redenen aan
de vele bomen wordt gehecht.
Samengevat: in het Binnenveld worden aanzienlijke aantallen predatoren geschoten. Verhoging van afschot van kraaien en vossen zal waarschijnlijk niet leiden tot
een achteruitgang van de dieren, maar kan mogelijk de predatiedruk tijdelijk verminderen. In dit licht zou het zinvol zijn extra afschot mogelijk te maken op momenten en plaatsen waar de predatiedruk extra hoog is.

3.7 Gemeenten
De WERV-gemeenten steunen – gedeeltelijk - de uitvoering van het weidevogelplan organisatorisch en financieel. De eerste stappen zijn gezet met het laten opstellen van het weidevogelplan en het beschikbaar stellen van budget voor de
uitvoering.
Grondeigendommen
De gemeente Ede en gemeente Rhenen hebben agrarische grond in eigendom die
zij verpachten. Mogelijk kunnen zij hier weidevogelbeheer extra stimuleren. De
contactpersonen van de gemeenten achten de kans klein dat aan de pacht voorwaarden voor het weidevogelbeheer worden verbonden, om uiteenlopende redenen. Wel overweegt de gemeente Rhenen om na afloop van een erfpachtovereenkomst voorwaarden te stellen aan pachters dat zij bijdragen aan een vitaal
buitengebied.
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
In het LOP Binnenveld van de vier WERV-gemeenten wordt aandacht besteed aan
de versterking van de landschappelijke differentiatie van het Binnenveld. Daarin
wordt een aantal open gebieden aangegeven en gebieden met halfopen tot gesloten karakter, waar laanbeplantingen worden versterkt.
De te behouden open gebieden betreft de Bennekomse Meent, de Hooilanden en
Goede Troost, dit komt geheel overeen met de voor de grutto belangrijke gebieden.
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De gemeenten willen de openheid in stand houden en aan de randen vrijwel alle
aanwezige laanbeplanting in stand houden. Langs de oostelijke rand zullen opgaande populieren worden vervangen door knot-elzen of -wilgen.
In de broekontginningen is het doel een halfopen landschap in stand te houden.
Hier worden laanbeplantingen behouden en versterkt, bijv. de jonge aanplant langs
de Dijkgraaf. Voor weidevogels (met name de kievit) is dit halfopen landschap een
belangrijk broedgebied. De mogelijkheden om dit gebied landschappelijk aantrekkelijker te maken voor weidevogels zijn dus beperkt. Wel is voor Maanderbroek en
de Kade aangegeven dat tussen de bebouwingslinten het landschap open zal blijven.

3.8 Provincies Gelderland en Utrecht
De provincies Gelderland noch Utrecht hebben het Binnenveld aangewezen als
weidevogelgebied in de gebiedsnatuurplannen. Daardoor zijn er geen mogelijkheden voor weidevogelpakketten in het kader van Programma Beheer. Een aanzienlijke oppervlakte grond langs de Grift is begrensd als natuur met doelstelling botanisch beheer (zie H3.4 en 3.5).
Bij de herziening van het natuurbeleid worden in 2008/2009 een nieuwe PSAN en
gebiedsnatuurplannen ontwikkeld, die in 2010 van kracht moeten worden. De provincie Gelderland heeft nog geen plannen voor grote wijzigingen in natuurbeleid in
het Binnenveld. Naar verwachting start in mei 2009 overleg met het gebied en een
inspraakprocedure. De provincie Utrecht heroverweegt de aanwijzing van weidevogelgebieden, en mogelijk zou het westelijk Binnenveld daar dan ook onder kunnen
vallen.
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4

Doelen van het weidevogelplan __________________________

Voor een goed weidevogelbeheer is een brede aanpak nodig. Het landschap moet
aantrekkelijk zijn, het areaal moet voldoende groot zijn, er moet voldoende bescherming zijn voor nesten en kuikens en voldoende voedsel voor zowel volwassen
vogels als kuikens. Dit impliceert dat maatregelen nodig zijn van gebiedsniveau tot
perceelsniveau en van vestigingsfase (van broedparen) via broedfase naar kuikenfase. Ingegeven door de voortgaande achteruitgang van weidevogels is hiernaar
veel onderzoek gedaan, met name aan de grutto. Deze soort is namelijk sterk achteruitgegaan en een zeer groot deel van de wereldpopulatie zit juist in Nederland.
Er is nu veel bekend over de eisen die de grutto stelt, en het weidevogelbeleid van
Rijk en provincies is vooral daarop gericht. De belangrijke gruttogebieden liggen
voornamelijk in West- en Noord-Nederland; het Binnenveld valt daarbuiten.
Centraal in dit weidevogelplan staan de weidevogels zelf en de delen van het Binnenveld waar ze het meeste voorkomen. De talrijkste is de kievit, maar de kleine
aantallen grutto’s die er nog zijn, moeten ook worden gekoesterd.
Het weidevogelbeheer in het Binnenveld staat nog in de kinderschoenen. De uitdaging is om van puur nesten beschermen een volgende stap te zetten naar bredere
maatregelen. De agrariërs beginnen hiervoor interesse te krijgen en zij kunnen
met een goed weidevogelplan worden gestimuleerd. Echter op dit moment is er
geen animo voor zwaardere maatregelen zoals uitstellen van maaien op hele percelen of verhoging van waterpeil. Bovendien zijn de financiële middelen beperkt.
Het heeft op dit moment dus geen zin om een breed totaalpakket van maatregelen
op te stellen waarvoor geld en animo ontbreken. Bovendien is voor de kievit veel
minder goed bekend waaruit zo’n totaalpakket zou moeten bestaan.
De ambitie moet derhalve bescheiden blijven. De geselecteerde maatregelen zijn
daarop afgestemd. Tijdens het opstellen van het plan bleek ook behoefte aan versterking van communicatie en organisatie. Ook daaraan beoogt dit weidevogelplan
bij te dragen.
Hoofddoel
•
Maatregelen initiëren die leiden tot behoud van minimaal de huidige aantallen
grutto en kievit in het Binnenveld, dus de neerwaartse trend te stoppen.
In 2007 waren er ca. 300 kievitsnesten (22/ 100 ha) op boerenland en 40 kievitsnesten in reservaatgebieden. In 2007 werden 4 gruttonesten (0,3/ 100 ha)
op boerenland gevonden en 10 nesten in reservaatgebieden.
Daarnaast worden de volgende nevendoelen nagestreefd:
•
Andere soorten weide- en akkervogels zoals tureluur en wulp, patrijs, gele
kwikstaart, veldleeuwerik en scholekster laten meeliften in de maatregelen gericht op kievit en grutto;
•
Vergroten van draagvlak voor weidevogelbeheer bij grondgebruikers, loonwerkbedrijven, faunabeheerders, weidevogelvrijwilligers en burgers.
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Veel aandacht gaat uit naar maatregelen die agrariërs kunnen nemen, maar ook
andere partijen kunnen bijdragen met zowel maatregelen in het veld, als met stimulering en ondersteuning.
In hoofdstuk 4.1 en 4.2 wordt nader toegelicht op welke gebieden het weidevogelplan is gericht, en hoe maatregelen zijn geselecteerd om het hoofddoel te realiseren. In H 4.3 wordt de keuze voor maatregelen ten behoeve van het nevendoel
“draagvlak” nader uitgewerkt.

4.1 Soorten en gebieden
Het weidevogelplan richt zich op:
•
Kievit in het hele Binnenveld. De kievit is de talrijkste weidevogel, maar zowel
regionaal als landelijk een afnemende soort. Hij komt verspreid door het hele
Binnenveld voor en vooral op maïsland. Er zijn relatief eenvoudige maatregelen die de kievit kunnen stimuleren. Door dit in het hele gebied mogelijk te
maken, kunnen alle agrariërs die interesse hebben deelnemen.
•
Grutto als belangrijke kritische soort, die vooral voorkomt in het noord- en
middendeel van het Binnenveld langs de Grift (Bennekomse Meent, Bennekomse Hooilanden, Goede Troost), zowel in natuurreservaat als omringende
agrarische gronden. Om deze soort te behouden en te bevorderen zijn in het
Binnenveld in en rond de reservaten aanvullende maatregelen mogelijk. Hiertoe zijn ook mogelijkheden voor samenwerking met Staatsbosbeheer verkend.
•
Van maatregelen voor de grutto profiteren ook de zeldzame kritische soorten
zoals tureluur en wulp.
•
Van maatregelen voor de kievit profiteren ook andere akker- en weidevogels
die in het Binnenveld nog voorkomen en landelijk snel afnemen: patrijs, gele
kwikstaart, veldleeuwerik en ook de scholekster.
De gebieden waar grutto en kievit in 2008 voorkomen zijn aangegeven in figuur
4.1. Deze kaart is indicatief, maatregelen kunnen ook worden genomen buiten
deze gebieden als daar ook weidevogels blijken voor te komen.
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Figuur 4.1

Verspreiding van de belangrijkste weidevogels in het Binnenveld
(2008).

4.2 Maatregelen in het veld
Het Binnenveld komt niet in aanmerking voor vergoedingen voor weidevogelbeheer
vanuit de PSAN. De gemeenten hebben beperkt budget voor ondersteuning van
agrariërs en agrariërs willen eenvoudig inpasbare maatregelen. Criteria voor maatregelen die agrariërs kunnen nemen:
•
Gericht op de hiervoor benoemde soorten;
•
Gemakkelijk inpasbaar in bedrijfsvoering;
•
Lage kosten;
•
Effectief voor de doelsoorten;
•
Elkaar versterkende maatregelen.
Naast agrariërs kunnen ook andere partijen bijdragen aan maatregelen ten gunste
van weidevogels. Ten eerste grondeigenaren (zoals Staatsbosbeheer, DLG en
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gemeenten), maar ook betrokkenen bij landschapsmaatregelen en preventie van
predatie (Wildbeheereenheid, provincies en grondeigenaren).
In hoofdstuk 5 zijn de geselecteerde maatregelen nader uitgewerkt

4.3 Maatregelen ter stimulering en ondersteuning
Een aantal van de in dit weidevogelplan opgenomen maatregelen zal kosten met
zich meebrengen. Belangrijk onderdeel van dit plan is het aanbieden van vergoedingen voor maatregelen die de boeren opbrengstderving of extra arbeid betekenen. Daarnaast is ook stimulering nodig van boeren, loonwerkers en vrijwilligers
door activering, advisering en begeleiding.
Allereerst is dit wenselijk om agrariërs meer bekend te maken met weidevogelbeheer, en onderling ervaringen te laten uitwisselen. Daar komt bij dat de samenwerking tussen alle betrokken organisaties, en tussen oostelijk en westelijk Binnenveld, nu nog zeer beperkt is. De huidige organisaties zijn nog niet ingespeeld
op de uitvoering van meer maatregelen en betaling van vergoedingen. Ten slotte
kan het vergroten van bekendheid van weidevogelbeheer bij een breder publiek
het draagvlak voor weidevogels versterken bij zowel agrariërs als bij burgers en
overheden.
Het weidevogelbeheer in het Binnenveld is heel geleidelijk op gang gekomen, aanvankelijk op basis van enthousiasme van enkele weidevogelvrijwilligers, die gaande
weg steeds meer boeren en vrijwilligers bij het beheer hebben weten te betrekken.
Naast de weidevogelwerkgroepen voor Binnenveld-West en -Oost zijn boeren in
oostelijk Binnenveld nu bezig een agrarische natuurvereniging op te richten en
raken de gemeenten meer geïnteresseerd. In het proces van het opstellen van dit
weidevogelplan blijkt het waardevol en stimulerend dat de verschillende groepen,
soms geografisch gescheiden, op basis van belangen en interesse meer met elkaar
gaan samenwerken. Het is wenselijk dit met de uitvoering van het weidevogelplan
verder aan te moedigen.
Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, kunnen ook andere betrokkenen een rol spelen in het
versterken van de weidevogelstand. Dit plan vraagt hen om op de volgende manieren bij te dragen:
•
Stimuleren van weidevogelbeheer door pachters van gronden (DLG, Staatsbosbeheer, gemeenten).
•
Bijdragen aan financiering van maatregelen die agrariërs nemen.
•
Organiseren van kennisuitwisseling en begeleiding bij het uitvoeren van maatregelen.
•
Versterken van bredere communicatie over weidevogelbeheer in het Binnenveld (WERV-gemeenten).
De weidevogelwerkgroepen kunnen bij de uitvoering van de maatregelen een belangrijke ondersteunende rol spelen, aansluitend op het zoeken van nesten, markeren en de monitoring er van. Ook agrarische organisaties kunnen taken op zich
nemen. Organisatorische en/of financiële ondersteuning is daarbij gewenst.
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5

Maatregelen voor weidevogelbeheer ______________

De maatregelen zijn in drie categorieën onder te verdelen, die in de volgende paragrafen aan bod komen:
•
Maatregelen in het veld die agrariërs in samenwerking met weidevogelvrijwilligers kunnen nemen;
•
Maatregelen in het veld die andere organisaties kunnen nemen ter ondersteuning van weidevogels;
•
Maatregelen ter bevordering van communicatie, educatie en samenwerking.

5.1 Maatregelen door agrariërs
De maatregelen om de weidevogels structureel te beschermen kunnen effect hebben op drie stadia in de broedtijd: de vestiging, het broeden (uitkomstresultaat) en
het grootbrengen van de kuikens (overleving tot vliegvlug worden). Weidevogels
hebben een pakket van maatregelen nodig die dit hele traject waarborgt. Het belang en de effectiviteit van elke maatregel verschilt per vogelsoort. Bijlage 1 geeft
een overzicht van mogelijke maatregelen. In overleg met gebiedspartijen zijn
maatregelen als meest perspectiefrijk geselecteerd en in de volgende paragrafen
nader beschreven.
1.
2.
3.

Nestfase:
•
Ruigte en stoppel
Broedfase:
•
Nestbescherming
Kuikenfase:
•
Vluchtstroken
•
Akkerranden

Van iedere maatregel worden de voorwaarden genoemd, de beheervoorschriften,
de vergoeding en de uitvoering. Hoewel de maatregelen niet hoeven te voldoen
aan de voorwaarden van de Catalogus (zie ook H6.3) , is hierop wel geanticipeerd
door de hoogte van de vergoedingen onder de maximale vergoeding volgens deze
Catalogus te houden (uitgewerkt in bijlage 2).

5.1.1

Ruigte en stoppel
De ruigte in de vorm van vaste mest of strorijk materiaal uit slootkanten heeft als
doel nestmateriaal beschikbaar te stellen voor weidevogels en het perceel daarmee
aantrekkelijker te maken als nestbiotoop. Vooral de kievit heeft hier belang bij.
Daarnaast heeft vaste mest extra waarde doordat het de wormenpopulatie bevordert, een goede voedselbron voor diverse volwassen weidevogels.
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1a Uitrijden van vaste mest
Ruige mest (vaste mest met stro) op het land maakt akkers en weilanden aantrekkelijker als foerageergebied en nestbiotoop voor weidevogels. Ze maken ook graag
gebruik van strootjes in hun nest.
In het algemeen is er weinig vaste mest op de agrarische bedrijven in het Binnenveld. Aankopen is met het oog op de mestwetgeving niet gewenst. Veel bedrijven
hebben wel een kleine hoeveelheid vaste mest, bijv. van kalveren. Deze mest kan
gericht in het vroege voorjaar worden verspreid op percelen waar weidevogels
regelmatig broeden. Als de mest enigszins verteerd is (oude mest), vermindert de
kans dat mestresten bij het rapen van de eerste snede worden meegenomen in de
kuil.
Voorwaarden
•
Toepassing vooral in (kort) grasland, evt. ook maïsland.
Beheersvoorschriften
•
Vaste mest, ook kleine hoeveelheden, verspreiden op percelen waar weidevogels komen.
•
Een lage dosering volstaat, ook een baan vaste mest op een perceel kan effect
hebben.
•
Verspreiding van deze mest in vroege voorjaar, februari-maart.
Vergoeding
•
Geen, uitvoering op vrijwillige basis.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting geven over vaste mest in relatie tot weidevogelbeheer (op welke
percelen, wanneer), zodat de vaste mest die er is ook goed terecht komt.
•
Maatregel vraagt wat extra aandacht, maar nauwelijks meerwerk. Uitvoering
op vrijwillige basis.
1b Strorijk materiaal verspreiden
Stro en stengelig materiaal zoals slootschoningsmateriaal verspreid over het perceel maken deze aantrekkelijker als vestigingsgebied. Toepassing kan vooral op
maïsland, waar de kievit van profiteert.
Dit kan op twee manieren: direct verspreiden over maïsland of eerst composteren
en daarna verspreiden over maïsland. Het is wel belangrijk het materiaal niet of
laat onder te weken. Dit betekent met name op de hogere meer zandige gronden
dat ploegen moet worden uitgesteld of de ploeg wordt vervangen door de cultivator. Op lager gelegen en meer kleiige of veenachtige grond vindt het ploegen gewoonlijk al later plaats. Sommige boeren vinden dat verspreiden van slootschoningsmateriaal over grasland ongewenst is in verband met verspreiding van
onkruiden. De meeste oeverplanten komen echter niet tot ontwikkeling op akkers.
Alleen indien soorten als akkerdistel, ridderzuring of kweek veel voorkomen in de
slootkant is dit af te raden.
Voorwaarden
•
Toepassing vooral in maïsland, evt. ook andere akkers.
Beheersvoorschriften
•
Slootschoningsmateriaal vanaf de slootkant verspreiden over een bredere rand
in het maïsperceel of vanaf een hoop uitrijden over het perceel.
•
Uitvoering in de periode oktober-maart.
•
Materiaal bij voorkeur niet of zo laat mogelijk volledig onderwerken; dus de
cultivator gebruiken of laat ploegen.
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Vergoeding
•
Geen, uitvoering op vrijwillige basis.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting geven over de waarde van strorijk materiaal in relatie tot weidevogelbeheer (op welke percelen, wanneer).
•
Maatregel vraagt wat extra aandacht, maar nauwelijks meerwerk. Uitvoering
op vrijwillige basis.
1c Stoppel laten staan tot inzaai
Een stoppel van maïs of graan kan percelen ook aantrekkelijker maken als nestplaats voor kievit. In het Binnenveld blijft meestal de graanstoppel staan tot net
voor het ploegen. In de maïsstoppel wordt vaak een groenbemester gezaaid. Daarbij wordt de stoppel losgetrokken, soms ook ingewerkt.
Advies is om het doorzaaien van een groenbemester direct in de maïsstoppel te
stimuleren. Een laagblijvende groenbemester zoals gras heeft de voorkeur.
Voorwaarden
•
Toepassing in maïsland in kievitgebieden.
Beheersvoorschriften
•
Groenbemester direct in de maïsstoppel doorzaaien (september-oktober).
•
Bewerkingen voor de volgende teelt bij voorkeur in korte periode en zo laat
mogelijk, want dan is het eerste broedsel al uitgekomen.
•
Nesten zoeken en beschermen/ overplaatsen bij bewerkingen.
Vergoeding
•
Geen, uitvoering op vrijwillige basis.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting geven over waarde van de stoppel in relatie tot weidevogelbeheer.

5.1.2

Nestbescherming
Nestmarkering is zinvol op agrarische grond waar werkzaamheden tijdens de
broedtijd worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door in de rijrichting stokjes te
plaatsen, circa drie meter voor en achter het nest. De agrariër of loonwerker kan
vervolgens de nesten sparen door tijdens werkzaamheden om de nesten heen te
rijden of de machines op te tillen. Wanneer beweiding plaatsvindt op percelen met
nesten kunnen nestbeschermers worden geplaatst die vertrapping door het vee
voorkomen.
Er zijn aanwijzingen dat door nestbescherming het risico op predatie van de nesten
toeneemt. Sommige kraaien herkennen de stokken en sommige vossen volgen
geursporen van mensen om de nesten te vinden. En er zijn gevallen bekend dat
gemarkeerde nesten door mensen zijn leeggehaald. Minder tot niet opvallende
markering is mogelijk, maar vergt goed overleg met de betrokken agrariër, zodat
hij de markering en het nest weet te vinden. De kans op predatie kan worden verminderd door in grasland een ruimer oppervlakte gras rond het nest uit te sparen
bij het maaien, of een stroomraster tegen vossen te plaatsen.
Insteek in het Binnenveld moet zijn om zo weinig mogelijk aan nestbescherming te
doen, om de kans op predatie te verkleinen. Maar gezien de intensiviteit van de
landbouw in het Binnenveld is dit voor het grootste deel van de percelen wel noodzakelijk.
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2a Nestbescherming op grasland
Op grasland kunnen nesten gemarkeerd worden met stokken. Door bij het maaien
minimaal 100 m2 gras te laten staan rondom het nest, neemt de kans op verstoring en op predatie af. Voor een boer is de meest werkbare vorm om ellipsvormig
om het nest heen te maaien. Een andere mogelijkheid is om nesten die dichtbij de
draad liggen af te zetten met schrikdraad, zodat de vos er niet bij kan. Daarnaast
helpt het weidevogels om zo veel mogelijk het land klaar te hebben liggen (bemest, gerold) voordat de weidevogels komen. De eerste nesten kunnen uit zijn
voor de eerste snede.
Voorwaarden
•
Toepassing op maaiweiden met weidevogelnesten.
Beheersvoorschriften
•
Nesten zoeken op kaart intekenen en markeren.
•
Bij eerste maaibeurt minimaal 100 m2 rond het nest uitsparen, minimaal 5
meter van het nest blijven met maaien.
•
Het gras rond het nest tot na het uitkomen van het nest laten staan.
•
Extra optie: nest uitrasteren met schrikdraad tegen vos, drie draden tussen 20
en 80 cm hoog.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting over het gedrag van weidevogels en kuikens op grasland.
•
Vergoeding voor nesten zoeken en registreren, extra arbeid en opbrengstderving:
grutto, wulp en tureluur  75,- per uitgekomen nest,  37,50 per nietuitgekomen nest;
kievit en scholekster  40,- per uitgekomen nest,  20,- per nietuitgekomen nest.
•
Vergoeding voor uitrasteren nest met schrikdraad 1 uur arbeid:  27,50 per
nest.
•
Voorgesteld wordt dat weidevogelwerkgroepen of agrarische natuurvereniging
enkele schrikdraadklokken ter beschikking stellen voor het afrasteren van nesten tegen vossen (dit spaart de agrariërs extra kosten, en de organisatie
neemt het risico van diefstal voor zijn rekening).
De hoogte van de vergoedingen bouwt voort op uitkeringen die agrariërs in de
gemeente Ede nu krijgen en past binnen de kader van de Catalogus Groenblauwe
diensten. De begeleidingscommissie acht het zinvol om een extra stimulans op
bescherming van nesten van de zeldzamere soorten te zetten, te weten grutto,
wulp en tureluur. Dat stimuleert in de eerste plaats gevoelsmatig, en boeren kunnen extra moeite doen zoals uitrasteren van nesten. Vergoeding voor kievit mag
iets lager, bescherming op bouwland is meestal eenvoudiger. Ook een hogere vergoeding indien nesten uitkomen stimuleert agrariërs alert te blijven met alle werkzaamheden.
2b Nestbescherming op bouw- en maïsland
Nesten op bouwland (incl. maïs) moeten beschermd worden bij grondbewerking of
bespuiting.
Dit kan op twee manieren. De eerste is door om de nesten heen te werken. De
nesten moeten voor de boer of loonwerker die de werkzaamheden uitvoert duidelijk zichtbaar zijn. De tweede mogelijkheid is om de nesten te verplaatsen. Dit
werkt het eenvoudigst door met een schotel het nest met wat grond te verplaatsen. De beste aanpak is als boer of loonwerker samen met de vrijwilliger aan het
werk gaan tijdens de werkzaamheden.
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Voorwaarden
•
Toepassing op bouw- en maïsland.
Beheersvoorschriften
•
Nesten zoeken op kaart intekenen en markeren.
•
Bij grondbewerking (ploegen, zaaien) om de nesten heen werken.
•
Of bij grondbewerking de nesten met grond verplaatsen (max. 5 meter) of
verplaatsen en terugleggen.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting geven over het gedrag van weidevogels op bouw- en maïsland.
•
Aanpak nestbescherming overleggen met vrijwilliger, boer en loonwerker.
•
Vergoeding zoals bij nestbescherming in grasland is aangegeven.

5.1.3

Vluchtstroken op grasland
Ruimtelijke variatie in het beheer van graslanden is gunstig voor de overlevingskansen van weidevogelkuikens. Daarvoor is het mozaïekbeheer met variatie in
rustperiodes en maaitijdstippen ontwikkeld. In het Binnenveld is dit moeilijk te
combineren met de relatief kleine percelen, de kwaliteitseisen van het veevoer en
schaarste van de grond. De kleine percelen en de grote verscheidenheid aan eigenaren zorgt van nature voor variatie in beheer. Vluchtstrokenbeheer is een minder
ingrijpende vorm van mozaïekbeheer om meer variatie in grashoogte te brengen.
3a Kleine vluchtstroken op grasland
Sommige boeren laten bij het maaien een randje gras onder de afrastering van het
perceel staan. Dit is momenteel de uitwijkmogelijkheid voor kuikens bij maaiwerkzaamheden. Ook is het goed mogelijk een dergelijke strook langs een greppel te
laten staan. Het is aan te raden om een strook van 1 meter breed niet te maaien.

Voorwaarden
•
Toepassing op maaiweiden met kuikens.
Beheersvoorschriften
•
Van binnen naar buiten maaien.
•
De randen of greppels van het perceel niet maaien (minimaal 1 meter laten
staan).
•
Optie: naast de uitgespaarde randen, greppels oppervlakkig of niet maaien.
Vergoeding
•
Geen, uitvoering op vrijwillige basis.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting over het herkennen van de aanwezigheid van kuikens (alarmgedrag) en over hoe te maaien.
•
Maatregel vraagt wat extra aandacht, maar nauwelijks meerwerk. Uitvoering
op vrijwillige basis.
3b Grote vluchtstroken op grasland
Bij maaiwerkzaamheden vluchten veel kuikens naar greppels, perceelsranden en
slootkanten. Op relatief grote percelen is de afstand tot de randen en slootkanten
te groot. Grote vluchtstroken bieden meer schuilmogelijkheden. Deze kunnen aan
de rand van het perceel liggen, maar vooral midden op het perceel. Sommige pre-
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datoren kunnen de stroken volgen op zoek naar jongen. Daarom moet de minimale
breedte van een strook zes meter zijn en de oppervlakte minimaal 1000 m2. Flexibiliteit is belangrijk voor het kuikenbeheer. Op het laatste moment bepalen waar
de vluchtstroken nodig zijn, is ook voor de boer prettig. Last-minute contracten
zijn hiervoor een oplossing.
Voorwaarden
•
Toepassing op maaiweiden met kuikens, vooral grutto, wulp en tureluur.
Beheersvoorschriften
•
Een grote vluchtstrook bestaat uit een of meerdere stroken of blokken met een
breedte van minimaal zes en maximaal twaalf meter en een oppervlakte van
minimaal 1000 m2, maximaal 3000 m2.
•
Bij sloten of perceelsranden mag de minimale breedte evenredig verdeeld worden over twee percelen.
•
Van binnen naar buiten maaien.
•
Greppels oppervlakkig of niet maaien.
•
Het maaien of beweiden van de grote vluchtstrook vindt minimaal twee weken
later plaats dan de maai- of beweidingsdatum van de rest van het perceel.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting over het herkennen van de aanwezigheid van kuikens.
•
Aan de rand of op het perceel minimaal zes meter gras laten staan met een
minimale oppervlakte van 1000 m2 (mogelijke combinaties 6x170m, 8x125m,
10x100m).
•
In overleg met de weidevogelcoördinator de juiste locatie van de vluchtstrook
vaststellen. Op dat moment wordt een contract opgesteld om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
•
Vergoeding  50,- per 1000 m2 in de vorm van een eenjarig last-minute contract.

5.1.4

Akkerranden
Op (maïs)akkers broeden soms aanzienlijke aantallen kieviten. Met nestbescherming kunnen de vogels in eerste instantie goed worden beschermd. Het vermoeden bestaat dat de jonge kuikens op puur akkerland slechtere overlevingskans
hebben (dekking tegen predatoren, voedsel), zeker in het in die tijd nog zeer open
maïsland. Aanleg van gras- of kruidenranden kan de overlevingskans, en dus het
vliegvlug worden van kuikens, vergroten. Voor de weidevogels is alleen de periode
april-juni van belang, in de periode erna kan andere fauna ook nog profiteren van
akkerranden met gras of kruiden.
Een akkerrand kan bestaan uit een rand van drie tot twaalf meter breed, ingezaaid
met gras/kruiden of een bloemenmengsel. De waarde kan toenemen als in een
(bredere) rand verschillende vormen van beheer naast elkaar liggen, bijv. een
strook braak, een strook kort gras en een strook kruiden. Kievit, scholekster, patrijs en zangvogels kunnen hiervan profiteren. Hiermee is in akkerbouwgebieden in
Groningen ervaring opgedaan (duo- en trioranden). Dit concept is voor bouw- en
maïsland van toepassing.
Twee mogelijke randen zijn: permanente grasrand of jaarlijks ingezaaide rand. Een
jaarlijks ingezaaide rand met diverse kruiden kan meerwaarde hebben voor fauna
(vogels, insecten) ook na de broedperiode, en de bloeiende kruiden kunnen het
landschap verfraaien. Voor de broedende kievit, scholekster en veldleeuwerik voldoet een grasrand op zich ook al.
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4a Permanente grasrand op akker- of maïsland
Voorwaarden
•
Toepassing op bouw- en maisland in kievitgebieden.
•
De rand grenst aan beide zijden aan bouw- of maisland.
•
Contract voor 2-6 aaneensluitende jaren.
Beheersvoorschriften
•
De rand is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed en minimaal 50 meter
lang.
•
Geen beweiding.
•
1-2 keer maaien na 15 juli is toegestaan. Bij voorkeur niet de gehele rand in
een keer maaien.
•
Geen mechanische en chemische onkruidbestrijding toepassen met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of
kleefkruid.
•
Niet bemesten en geen bagger opbrengen.
•
De rand mag niet als wendakker worden gebruikt.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Inzaaien van de rand met gras in het najaar (1 september-15 oktober).
•
Vergoeding  1600,- /ha.
4b Eenjarige gras- of kruidenrand op akker- of maïsland
Voorwaarden
•
Toepassing op bouw- en maisland in kievitgebieden.
•
De rand grenst aan beide zijden aan bouw- en maisland.
•
Contract voor één jaar.
Beheersvoorschriften
•
De rand is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed en minimaal 50 meter
lang.
•
Geen beweiding.
•
1-2 keer maaien na 15 juli is toegestaan. Bij voorkeur niet de gehele rand in
een keer maaien; door niet na 15 september te maaien krijgt de strook meer
waarde in de winter.
•
De rand wordt niet bewerkt/ondergewerkt voor 1 oktober.
•
Geen mechanische en chemische onkruidbestrijding toepassen met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of
kleefkruid.
•
Niet bemesten en geen baggeropbrengen.
•
De rand mag niet als wendakker worden gebruikt.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Inzaaien van de rand met gras en/of kruiden in het voorjaar (1 maart – 15
april).
•
Vergoeding  1600,- /ha.

5.1.5

Zangpost op akker- of maisland
Een eenvoudige maatregel voor bouwland (geen boomteelt) is stokken boven het
gewas laten uitsteken. Vooral de gele kwikstaart benut deze graag als vast rustpunt en zangpost.
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Voorwaarden
•
Toepassing op bouwland.
Beheersvoorschriften
•
De stokken moeten boven het gewas uitsteken.
•
De dikte van de stokken is ongeschikt als zitplek voor roofvogels.
Vergoeding
•
Geen, uitvoering op vrijwillige basis.
Hoe tot uitvoering komen?
•
Voorlichting over geschikte plaatsen voor zangposten (voorkeur in graskruidenrand of enkele meters uit de perceelrand).
•
Op bouwland stokken plaatsen, bijvoorbeeld te combineren met het werk van
de vrijwilligers.
•
De weidevogelwerkgroepen of agrarische natuurvereniging krijgen via de gemeenten stokken ter beschikking.

5.2 Maatregelen door andere gebiedspartijen
Maatregelen die andere organisaties kunnen nemen ter ondersteuning van weidevogels.

5.2.1

Openheid gebied
Het gebied wordt aantrekkelijker voor kraaien en roofvogels naarmate er meer
opgaande bomen staan die als rustplaats, uitkijkpost en broedplaats kunnen dienen. Te overwegen is bomen te kappen in de meest waardevolle weidevogelgebieden in het Binnenveld, vooral in de zone nabij de Grift. In het gebied aanwezige
knotbomen worden regelmatig geknot. Met de gemeenten kunnen afspraken gemaakt worden over hoe het centrale deel van het Binnenveld open kan worden
gehouden.
In het LOP is voorzien dat de populieren langs de Veensteeg worden vervangen
door knotbomen. Dit is op Ede’s grondgebied reeds uitgevoerd, in Wageningen nog
niet. Staatsbosbeheer heeft aan gegeven in het noordelijke centrale deel de opgaande houtige begroeiing waarin kraaien en buizerd kunnen broeden tegen te
gaan. Struiken hebben echter ook landschappelijke en andere ecologische waarde,
dus Staatsbosbeheer is niet voor volledig verwijderen van alle hout. In het beheersplan voor Natura 2000 wordt uitgewerkt wat met het elzenbosje in de Bennekomse Meent zal gebeuren.

5.2.2

Beperken predatiedruk
De volgende maatregelen zijn zinvol om de predatiedruk te verminderen:
•
Openstelling van Staatsbosbeheerterrein in Oostelijk Binnenveld voor wildbeheerders zodat ook hier vossen en kraaien bestreden kunnen worden.
•
Aanmelding van westelijk Binnenveld als potentieel weidevogelgebied door de
provincie Utrecht bij de herziening van het natuurbeleid, zodat ook hier jacht
met lichtbak mogelijk wordt.
•
Organisatie van een extra ‘kraaiendag’ (kraaienjacht in hele Binnenveld), bijv.
in februari, in overleg met weidevogelwerkgroepen.
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•

5.2.3

Extra jacht op verzoek van de weidevogelwerkgroepen wanneer zij extreem
hoge predatie waarnemen in een deelgebied (met lichtbak jagen op vos, lokeieren uitleggen om kraaien te kunnen schieten), gericht op de waarschijnlijke
predator zoals een zich specialiserende vos of kraai.

Inzet eigen gronden ter ondersteuning van weidevogels
De mogelijkheden voor weidevogelbeheer op grond van niet-agrarische grondeigenaren zijn beperkt. Alleen Staatsbosbeheer voert zelf het beheer uit op een flink
deel van zijn eigendom, zij het met botanische in plaats van een weidevogeldoelstelling.
Andere eigenaren, en deels ook Staatsbosbeheer, verpachten grond aan agrariërs.
Het lijkt niet nodig en niet wenselijk dat de gemeenten stappen nemen om hun
agrarische gronden te verpachten onder voorwaarden van weidevogelbeheer. Vrijwel alle boeren doen al mee met nestbescherming, en het is belangrijk goodwill te
bevorderen op basis van vrijwilligheid. Eigenaren kunnen hun pachters wel stimuleren.

Betrokken partijen zijn bereid de volgende maatregelen te nemen in het kader van
het weidevogelplan.
DLG
•
Pachters voorlichten over mogelijkheden van weidevogelbeheer (in brief, folder
of bij persoonlijk contact).
Staatsbosbeheer
•
Voortzetting van het beheer van natte reservaten (maaien na 1 augustus) met
lange rustperiode.
•
Het maaien van grote oppervlaktes gefaseerd uitvoeren.
•
Voorlopige voortzetting van verpachting aan agrariërs uit de streek van percelen met een rustperiode en verschraling. Hierbij kan extra aandacht worden
gevraagd voor iets meer gespreide maaitijdstippen na 15 juni en ‘kuikenvriendelijk maaien’.
•
Pachters voorlichten over mogelijkheden van weidevogelbeheer (in brief, folder
of bij persoonlijk contact).
Gemeenten
•
Pachters voorlichten over mogelijkheden van weidevogelbeheer (in brief, folder
of bij persoonlijk contact).
•
Actieve inzet landschapscoördinator?

5.3 Bevorderen van communicatie, educatie en samenwerking
Tijdens overleggen met de weidevogelwerkgroepen en de begeleidingscommissie
zijn de volgende activiteiten voorgesteld. Een aantal zijn mogelijk te financieren
vanuit algemeen beleid van de gemeenten, of activiteiten van Groene Wiel of
Landschapsbeheer Gelderland. De activiteiten met  zijn opgenomen in het uitvoeringsbudget van het weidevogelplan. Tevens is cursief aangegeven welke organisatie beoogd trekker/uitvoerder is.
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Bevorderen betrokkenheid en deelname bij agrariërs:
•
gezamenlijke startbijeenkomst van agrariërs met vrijwilligers - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West - ;
•
cursus weidevogelbeheer (bijv. 2 avonden en een praktijkdag, - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland);
•
resultaten bespreken aan einde van broedseizoen - Weidevogelwerkgroepen
Binnenveld Oost en West - ;
•
bedrijfsbezoeken bij elkaar - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West
en Agrarische Natuur Vereniging - ;
•
excursie naar ander gebied - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West
en Agrarische Natuur Vereniging - ;
•
belonen van de weidevogelvrijwilligers aan het einde van het broedseizoen Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West - ;
•
folder maken en verspreiden met tips en vergoedingsmogelijkheden voor weidevogelbeheer – WERV-gemeenten - ;
•
ondersteunen van opzetten van agrarische natuurvereniging voor het (hele)
Binnenveld die het weidevogelbeheer helpt organiseren - WERV-gemeenten,
Natuurlijk Platteland Oost;
•
Website Binnenveld - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West.
Bevorderen van betrokkenheid van burgers
•
excursies - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West en Agrarische
Natuur Vereniging;
•
voorlichting en educatie op de boerderij (scholenproject, voor zowel de buurtschool in de Kraats als basis- en voortgezet onderwijs in de WERV-gemeenten)
- te verkennen door Groene Wiel;
•
binnenvelddag - SVGV / WERV-gemeenten;
•
lezingen over water, natuur, landschap en cultuurhistorie in het Binnenveld samenwerking van Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West en Agrarische Natuur Vereniging met diverse groepen die op dit gebied actief zijn;
•
aandacht op gemeentepagina - WERV-gemeenten;
•
jaarlijks persbericht over inzet door agrariërs en effect op weidevogelstand Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West en Agrarische Natuur Vereniging
•
borden die langs de Kraatsroute staan vullen met informatie over het weidevogelplan/beheer. Buurtvereniging de Kraats beheert de borden- Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en West en Agrarische Natuur Vereniging;
•
tijdens fietstochten folders uitdelen - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost
en West.
Bevorderen samenwerking tussen partijen
•
overheden met grond in eigendom nemen voorlichtingsmateriaal over weidevogelbeheer mee naar hun pachters - Staatsbosbeheer, gemeenten en DLG;
•
agrariërs en weidevogelbeschermers nemen contact op met wildbeheereenheid
in geval van verhoogde predatie - Weidevogelwerkgroepen Binnenveld Oost en
West en Agrarische Natuur Vereniging;
•
jaarlijks opstellen van korte rapportage (jaarverslag) over genomen maatregelen en weidevogelstand voor het gehele Binnenveld - Weidevogelwerkgroepen
Binnenveld Oost en West en Agrarische Natuur Vereniging;
•
jaarlijks bespreken van voortgang in weidevogelbeheer met vertegenwoordigers van betrokken partijen: weidevogelwerkgroepen, agrarische natuurvereniging, Wildbeheereenheid, Staatsbosbeheer, en gemeenten – initiatief WERVgemeenten.
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6

Uitvoering en organisatie van het
weidevogelplan ________________________________________________________________

6.1 Deelnamebereidheid van agrariërs
De maatregelen zijn besproken in een bijeenkomst met 8 agrariërs, tijdens keukentafelgesprekken met 4 agrariërs met veel maïsland en telefoongesprekken met
nog 2 agrariërs, gezamenlijk dus 14 agrariërs die al betrokken zijn bij weidevogelbescherming. Het animo voor de maatregelen beschreven in hoofdstuk 5 staat in
tabel 6.1.
De agrariërs die benaderd zijn tijdens de consultatiebijeenkomst en via keukentafelgesprekken behoren naar verwachting tot de meest geïnteresseerde agrariërs in
het Binnenveld. Uiteraard is het mogelijk dat meer agrariërs interesse hebben of
krijgen om maatregelen tegen vergoeding uit te voeren. Door de coördinatoren van
de weidevogelverenigingen is een inschatting gemaakt van het animo onder de
overige boeren in het gebied. Aan nestbescherming doen veel boeren mee, jaarlijks ligt het aantal gevonden nesten in het oostelijk deel van het Binnenveld rond
200 op bouwland en 50 op grasland. In het westelijk deel worden jaarlijks ca 20
nesten op bouwland beschermd.
Samen met de weidevogelwerkgroepen hebben we op basis hiervan een voorzichtige inschatting gemaakt van de animo voor deze maatregelen bij boeren voor het
hele Binnenveld: geen extra boeren voor “moeilijke” maatregelen, een factor 2-3
voor wat makkelijkere en nestbescherming voor alle gevonden nesten. Ook deze
inschatting is weergegeven in tabel 6.1.

Tabel 6.1

Animo onder agrariërs voor maatregelen weidevogelplan.
Aantal geïnteresseerden

Inschatting animo

via consultatie

bij boeren in

(n = 14)

Binnenveld
12

Maatregel
1a

Uitrijden vaste mest

6

1b

Strorijk materiaal verspreiden

6

12

1c

Stoppel laten staan tot inzaai

7

14

2a

Nestbescherming - grasland

9

50 nesten

2b

Nestbescherming - maïsland

10

220 nesten

3a

Vluchtstroken – klein

6

14

3b

Vluchtstroken – groot

3

10

3c.

Van binnen naar buiten maaien

3

10

4a

Akkerranden – permanent

3

4b

Akkerranden - jaarlijks inzaaien

3

5.

Zangposten

6
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6.2 Benodigd budget
Als we het aantal belangstellenden uit tabel 6.1 vermenigvuldigen met het aantal
keer (of areaal) dat ze de maatregel zouden willen uitvoeren en de vergoeding die
daarvoor nodig is, levert dit een inschatting van een minimaal benodigd budget
(tabel 6.2).
Bij deze inschatting verdienen de volgende punten aandacht:
•
De maximale vergoeding voor nestbescherming bij ca. 320 nesten (aantal
2008) komt uit op  13.500,-. Echter de volgende factoren zullen leiden tot lagere uitbetaling:
1. In 2009 zullen nog niet alle agrariërs met nesten deelnemen
2. Voor nesten die niet uitkomen geldt een halvering van de vergoeding;
3. Wellicht zijn niet alle deelnemers op grasland bereid te voldoen aan de
voorwaarden 100 m2 gras rond een nest te laten staan.
•
Bij een succesvol weidevogelbeleid zal het aantal uitgevoerde maatregelen en
aantal te beschermen nesten geleidelijk kunnen toenemen, en dit zal dan een
groter budget gaan vergen.
•
Gezien het tijdstip van gereedkomen van het weidevogelplan is het niet mogelijk om in 2009 al akkerranden aan te leggen

Tabel 6.2

Berekening benodigd budget vergoedingen aan agrariërs (per maatregel, per jaar).
Benodigd
Aantal

budget
Jaarlijks
vanaf

Vergoeding
Maatregel

Geïnteresseerden

per bedrijf

(n = 14)

(euro)

2009

2010

Nestbescherming – grasland – grutto tureluur
2a

wulp

20 (nesten)

75

1.500

1.500

30 (nesten)

40

1.200

1.200

220 (nesten)

40

8.800

10.800

10

50

500

500

Nestbescherming – gras2a

land kievit
Nestbescherming – maïs-

2b

land

3b

Vluchtstroken – groot
Akkerranden – perma-

4a+b

nent of jaarlijks inzaaien

7 ( van 0,5 ha)

Totaal benodigd budget:

1.600

5.600
12.000

19.600

Tabel 6.3 geeft een overzicht van de totale kosten die uitvoering van het weidevogelplan met zich mee brengt. Hierin zijn de uitvoeringskosten (contacten leggen,
overeenkomsten afsluiten, controle en uitbetaling) opgenomen, en een budget
voor communicatie met boeren en weidevogelbeschermers. Over vergoedingen
aan agrariërs en weidevogelwerkgroepen hoeft geen BTW te worden verrekend,
voor de andere posten is dit wel meegenomen.
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Tabel 6.3

Berekening benodigd budget voor uitvoering van het weidevogelplan,
per jaar.

Vergoedingen aan
agrariërs

 12.000,-

 19.600,-

Overige kosten uitvoering maatregelen
2a

Nestbescherming - grasland -

2 schrik-

grutto tureluur wulp

draadklokken



400,-

Uitvoeringskosten afsluiten contracten e.d.



5.000,-

Communicatie

GIS-kaart en folder



2.200,-

Communicatie weidevogelwerkgroepen





5.000,-

3.000,-



3.000,-

Totaal overige kosten

 10.600,-



8.000,-

Totaal incl. BTW

 22.600,-

 27.600,-

6.3 Organisatie
Voor de uitvoering zijn de volgende randvoorwaarden van belang:
•
Het maken van afspraken en sluiten van contracten moet dicht bij de mensen
‘in het veld’ liggen: kan een agrarische organisatie zijn of de weidevogelwerkgroepen
•
De WERV-gemeenten kunnen beter budget voor vergoedingen aan één organisatie beschikbaar stellen, dan zelf aan individuele boeren uitbetalen.
•
Er moet worden voorzien in monitoring, verslaglegging en evaluatie.
•
Vanuit EU en provincie worden geen expliciete eisen gesteld aan de vergoeding
en de organisatie voor maatregelen zoals in dit plan voorgesteld. Een formele
melding van maatregelen en vergoedingen kan achterwege blijven zo lang de
uitbetaling van vergoedingen per bedrijf niet boven  3000,- per drie jaar komt
(de minimis regel). De verwachting is dat er voorlopig nog geen animo is onder
agrariërs om voor een grotere som van vergoedingen in aanmerking te komen.
De som van  3000,- per drie jaar kan voorlopig als maximum in de regeling
worden opgenomen
•
De voorgenomen vergoedingen blijven alle binnen de berekende maximaal
mogelijke vergoedingen volgens de systematiek van de Catalogus Groenblauwe
Diensten. Daardoor is het goed mogelijk de regeling in de toekomst uit te breiden en zonodig dan te melden als uitwerking van groene diensten conform de
procedure in de Catalogus Groenblauwe Diensten.
In overleg met betrokken organisaties wordt voorgesteld het weidevogelplan op de
volgende wijze uit te voeren.
•
De Agrarische Natuurvereniging Binnenveld wil na oprichting (in 2009) graag
de organisatie van het afsluiten van contracten met boeren en de uitbetaling
van vergoedingen op zich nemen. Zij ziet hierin een goede kans om direct concreet iets voor de boeren in het Binnenveld te kunnen betekenen. Hoewel de
vereniging zich in eerste instantie op Binnenveld-Oost wil richten, overweegt zij
ook in Binnenveld west weidevogelcontracten te organiseren.
•
De weidevogelwerkgroepen Binnenveld-Oost en -West ondersteunen de ANV
Binnenveld met advies (waar zijn welke maatregelen zinvol, zeker bij “lastminute” maatregelen zoals vluchtheuvels) en met het monitoren van nesten
en broedsucces.
•
Om tot snelle uitvoering van het weidevogelplan over te kunnen gaan, neemt
in 2009 en zo nodig 2010 een adviseur in opdracht van de WERV-gemeenten
de organisatie van de overeenkomsten met boeren op zich.
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Bijlage 1 Overzicht mogelijke maatregelen ________
De tabel geeft een overzicht van alle maatregelen die zijn overwogen bij het opstellen van het
weidevogelplan. De kleuren geven aan voor welke maatregelen interesse is onder agrariërs, zij
zijn bevraagd tijdens een bijeenkomst en keukentafelgesprekken. De met * gemarkeerde
maatregelen zijn opgenomen in het plan en zijn beschreven in H5.1. De overige zijn niet opgenomen in het weidevogelplan omdat hiervoor te weinig animo is, en de maatregel “vroeg zaaien” omdat de effectiviteit onzeker is. Van de overige maatregelen volgen de beschrijvingen
hieronder.

1. Ruigte en stoppel*
vaste mest verspreiden
+
ruigte verspreiden
+
stoppel laten staan tot inzaai
+
ongeoogste graanrand laten staan
+
2. Nestbescherming en maaitrappen
nestbescherming toepassen*
vluchtstroken realiseren: klein & groot*
maaitrappen 1e snede realiseren
3. Randenbeheer
weidevogelrand aanleggen*
+
faunarand aanleggen
braakstrook creëren
+
zangpost maken*
+
greppels oppervlakkig maaien
4. Slootbeheer
slootkant niet maaien tot 15 juli
plasdras situaties maken
+
5. Uitstel maaien en rustperiodes
vroeger zaaien/poten/oogsten
rustperiode van min. 6 weken realiseren
+
rustperiode tot 15 juli
+
extensief beweiden met schapen
+
6. Waterbeheer
waterpeil verhogen tot -40 cm
+
7. Beperken predatie*
predatoren afschieten/ vangen
landschappelijke inrichting
* Maatregel opgenomen in het weidevogelplan

+

Toepasbaar op:
Akker- en
weidevogels

Kritische
soorten

Kievit

Soort

Kuikenfase

Nestfase

Voedsel voor
adulten

Vestiging

Fase
weidevogels

botanisch
grasland

productiegrasland

maïs

akker

+
+

+
graan
graan

++
++
+
+

++
++
+

+
+
+
+

+

++
+
++

++
++
++

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
++
+

+
++

+

+
+

+

+

++

+

+
+

+
+
+
+

+

++
++
++
++
+

+
+

+
+

+
++

++
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

++
++

+
++
++

+

+

++
++

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

++

+

+

++

+

+

+

++
++

++
++

++
++

+
+

+
+

+
+

+
+

stimuleren
stimuleren door vergoeding
geen animo

2. Nestbescherming en maaitrappen
2c. Kuikenvriendelijk maaien
Indien het maaien niet langer uitgesteld kan worden en er veel weidevogels met jongen in
het terrein aanwezig zijn, kunnen deze op de volgende manier ontzien worden:
•

Plaatsen van stokken met plastic zakken een dag van tevoren om de jongen naar naburige percelen te verjagen;

•

Van binnen naar buiten maaien. De jongen hebben dan de kans om naar de perceelranden te vluchten of de sloten over te zwemmen;

•

Greppels niet (te diep) maaien aangezien de jongen zich hierin vaak verstoppen;

•

Indien tijdens het maaien fel alarmerende vogels rondvliegen is het zeer waarschijnlijk
dat er jongen vlakbij zijn. Deze kunnen worden overgezet op een aangrenzend perceel of
in een afgedekte emmer bewaard worden totdat het maaien is voltooid (Corten, 1999).

Advies: voorlichting over geven.
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2e. Maaitrappen aanleggen
Door binnen een perceel blokken gespreid te maaien kan het uitkomstresultaat verbeteren en
krijgen kuikens betere kans op te groeien. Dit kan door het maaien te spreiden over een
periode van 4-6 weken over minstens drie blokken van minimaal 15% en maximaal 30% van
de totaal te maaien oppervlakte.
2f. Strokenmaaien (stalvoedering)
Bij stroken maaien wordt een perceel gespreid over 1-2 weken gemaaid. Dit is toe te passen
voor bedrijven met zomerstalvoedering. Het is minder effectief dan maaitrappen, maar toch
positief voor met name opgroeiende kuikens van kievit en scholekster

3. Randenbeheer
3c. Greppels oppervlakkig maaien
Regelmatig in het veld terugkerende greppels waar het gras niet of minder kort wordt gemaaid leveren schuilplaats en extra vochtige foerageerplekken op.
Binnenveld: greppels worden vanzelfsprekend in stand gehouden, aangezien het Binnenveld
erg nat is.
Advies: greppels oppervlakkig maaien.
Enkele ‘extra’s’ speciaal voor kleine zangvogels:
3d. Leeuwerikplotjes creëren
Veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart kunnen baat hebben bij kleine plekken of stroken die braak blijven liggen, als favoriete zangplek, en later ook als foerageerplek. Plekken
van 6 x 6 m voldoen al, in randen of middenin percelen. Advies is wel om meerdere vlakken
per perceel aan te leggen, die samen 1% van de oppervlakte beslaan.
Binnenveld: zal niet voor iedereen geschikt zijn. Kan wel een kans hebben omdat bijvoorbeeld ook om kievitsnesten heen wordt gemaaid. Praktisch kan het een probleem opleveren,
omdat de machines te groot zijn om om de blokken heen te werken.
Vergoeding voor de gemiste opbrengst en bewerkelijkheid voor overige werkzaamheden.

4. Slootbeheer
4a. Slootkant niet maaien tot 15 juli
Door een slootkant na 15 juli te maaien biedt deze veilige broedgelegenheid en schuil- en
voedselpaats. De waarde kan verder toenemen door te slootkant te verschralen: zorgen dat
er geen meststoffen in komen, en maaisel uit de slootkant verwijderen.
4b. Extensief slootschonen
Een sloot met wat hoger opgaande kruiden en grassen op de waterrand is aantrekkelijk voor
kuikens, veldleeuwerik en gele kwikstaart. Dit kan door het onderste deel van het slootprofiel
1 keer per jaar te schonen.
Binnenveld: gangbaar worden de sloten eenmaal per jaar geschoond. Waterschapssloten
twee maal per jaar.
Advies: aandachtspunten voor het slootschonen benoemen
4c. Plasdrasoevers maken
Plasdrasoevers bieden nog meer hoger opgaande kruiden en grassen een groeiplaats. Dit is
aantrekkelijk voor veldleeuwerik en gele kwikstaart, maar van het ondiepe water profiteren
ook de weidevogels. Hiervoor moet de sloot verbreed worden met een 1 meter brede strook
die plasdras komt te staan. Een flauw oplopend talud daarnaast verhoogt de waarde voor
flora en vogels. Dit vraagt meestal een strook productiegrond. Het is wel al van waarde over
kleinere lengtes van bijv. 50 meter.
Binnenveld: verwacht geen animo onder de boeren. De mening is dat er al genoeg

38

plas-drasgebied bestaat.
Advies: niet opnemen.

5. Uitstel maaien en rustperiodes
Het instellen van rustperiodes waarin geen bewerkingen plaatsvinden (grondbewerkingen,
bemesten, maaien) biedt weidevogels kans ongestoord te nestelen, te broeden en/of kuikens
groot te brengen. Wat van toepassing is, hangt af van de periode van rust. Percelen met
verschillende rustperiodes naast elkaar kunnen gezamenlijk een groot effect hebben. Deze
maatregelen worden in reservaten met botanisch beheer al vanzelf toegepast, te overwegen
is of dit voor kritische soorten rondom de reservaten ook is toe te passen.
Meest relevante varianten voor Binnenveld zijn wellicht:
5a. Uitstel van eerste maaidatum grasland
Door de eerste maaidatum uit te stellen kan vernieling van het nest door maaiwerkzaamheden worden voorkomen, bij langer uitstel kunnen ook kuikens profiteren. Uitstel is denkbaar
(zoals in SAN-pakketten) tot verschillende tijdstippen tussen 1 juni of zelfs tot 1 augustus.
Hoe langer het uitstel, hoe groter het opbrengstverlies, en de daarvoor benodigde vergoeding. Bij maaien later dan 15 juni is voorbeweiding een optie, om te voorkomen dat het gras
erg lang wordt, en daarmee onaantrekkelijk voor bijv. kievit.
Binnenveld: geen animo voor. Eerste snede is te belangrijk. Steeds meer koeien worden op
stal gehouden. Dure brok in plaats van gras is niet te vergoeden.
5b. Extensief beweiden met schapen
Door extensief begrazen met schapen vroeg in het voorjaar (tot 1 april) ontwikkelt zich
pleksgewijs kort en lang gras, dat een aantrekkelijke combinatie vormt voor weidevogelnesten en –kuikens. De begrazingsdruk moet dan wel laag blijven. Dit is eventueel te combineren met uitgestelde maaidatum.
Voorbeweiding (vóór 1 april) is gunstig omdat het gras dan kort is in het begin van het
broedseizoen. Voor de Kievit is dit een belangrijke voorwaarde om te nestelen (Boer, 1995).
Tureluurs hebben voorkeur voor een oneffen grasmat als broedbiotoop die door beweiding
kan ontstaan (Boer, 1995). De Tureluur heeft daarom baat bij voor- of nabeweiding.
Binnenveld: er zijn nauwelijks schapen in het Binnenveld. Hooguit in het najaar. In het voorjaar mogen de schapen niet het gras voor de koeien opeten.
Advies: niet opnemen.
5c. Vroeg zaaien maïs en bouwland
Het is de vraag of uitstel van werkzaamheden voorafgaand aan maisteelt effectief is, wellicht
is nestbescherming effectiever en eenvoudiger. De oppervlaktes bouwland in het Binnenveld
zijn beperkt, en hier vindt ook al nestbescherming plaats. Als eerste aanvulling hierop lijkt
randenbeheer zinvoller.
Binnenveld: inzicht in het weidevogelbeheer is hierbij heel belangrijk. De ervaring is dat
vroeg zaaien juist ook gunstig kan zijn, want dan kunnen de kieviten direct na het zaaien
terecht om te broeden.

6. Waterbeheer
Een relatief hoog waterpeil (tot max. -40 cm) en lokale plasdrassituaties maken een gebied
aantrekkelijker voor vooral de meer kritische weidevogels. Deze situatie doet zich nu al voor
op de reservaatgronden, te overwegen is of dit voor kritische soorten rondom de reservaten
ook is toe te passen.
Binnenveld: deze discussie is al gevoerd. De meeste boeren willen niet geconfronteerd worden met nog een discussie over het waterpeil.
Advies: niet opnemen.
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Bijlage 2 Onderbouwing vergoedingen __________
Hieronder volgt een uitwerking welke vergoedingen nu gebruikelijk zijn en welke maxima
gleden volgens de Catalogus Groenblauwe Diensten. Benadrukt moet worden dat dat geen
normbedragen zijn die moeten worden vergoed, maar maxima zijn die mogen worden vergoed. Hoewel de maatregelen niet hoeven te voldoen aan de voorwaarden van de Catalogus
(zie ook H6.3), is hierop wel geanticipeerd door de hoogte van de vergoedingen onder de
maximale vergoeding volgens deze Catalogus te houden.
2.1 Nestbescherming op grasland
Vergoeding
•

Indicatie vergoeding  60,- per nest indien uitgekomen,  30,- indien niet uitgekomen.

Opbouw maximale vergoedingen volgens Catalogus GBD per nest:
•

Vergoeding voor nesten zoeken  55,-

•

Extra werk met maaien:  33,06

•

Extra werk met schudden:  10,26

•

Kartering:  5,77

Totaal ca.  100,Andere optionele vergoedingen:
•

Vergoeding voor opbrengstderving van een snede gras van 100 m2; rustperiode voor 100
m2 gras periode 1 april t/m 31 mei:  1,88 per nest;

•

Vergoeding optie: uitrasteren met schrikdraad 1 uur arbeid:  27,50 per nest.

2.2 Nestbescherming op maïsland en akkers
De Catalogus groenblauwe diensten geeft hiervoor geen onderbouwing, echter een werkgang
met zaai-apparatuur, spuitmachine of mestaanwendingapparatuur zal ook per nest vergelijkbare kosten (half uur extra werk) met zich meebrengen als bij grasland “maaien”. Uitgaande
van 1 werkgang komen de kosten in totaal dan op max.  90,- per nest.
3.2 Grote vluchtstroken
Volgens Catalogus GBD is een volgende (maximale) vergoeding te berekenen:
•

Opbrengstderving in rustperiode van 1 mei t/m 15 juni =  154,- /ha, dus  15,40 voor
1000 m2

•

Extra werk met maaien:  33,06 per nest

•

Extra werk met schudden:  10,26

•

Ontzien bij bemesten:  2,20

Dan komt de totale vergoeding op maximaal  60,- voor 1000m2. Hierbij wordt de inschatting
van extra werk erg ruim geacht. Voor het Binnenveld wordt een vergoeding van  50,- voldoende geacht.
De PSAN-vergoeding voor extra werk en opbrengstderving, bedroeg in 2007  491,- per ha
per jaar, dus  49,- voor 1000 m2.
4. Akkerranden
Vergoeding volgens PSAN 2008
•

Vergoeding indicatie PSAN (Gelderland/Utrecht): faunarand (jaarlijkse inzaai) op kleigrond  2173,- per ha per jaar en op zandgrond  1658,- per ha per jaar (voor arbeid en
opbrengstderving).
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Volgens systematiek van de Catalogus GBD is een volgende vergoeding te berekenen:
Opbrengstderving:
Saldo snijmaïs op zandgrond  1016,- /ha (KWIN akkerbouw en vollegrondsgroenten,

•

2006)
•

TVZ maïs = 0,5 m

•

Dus opbrengstderving = 2,5/3 x 1016 =  847,-

Totale kosten (in euro’s) voor aanleg en beheer:
Meerjarige rand

Eenjarige rand

Aanleg
Normering volgens Cat.
Groenblauwe Diensten
Ploegen op zand *
Eggen op zand

183

183

Zaaien

113

113

Zaaizaad (gras)

150

150

Totaal aanleg

446

446

TVZ=0,5m

847

847

Maaien cyclo of maaibalk

336

336

49

49

Beheer
Opbrengst derving maïs KWIN,

Schudden machinaal
Schudden machinaal
Verzamelen en afvoeren

289

Totaal beheer

1521

Aanlegkosten betaald over 6 jaar:

1595

Beheer incl. jaarlijkse aanlegkosten:
*

1232

1678

Omdat ploegen ook voor het maïsland zou gebeuren, kan dit niet als extra maatregel
worden begroot.

Voor het Binnenveld zijn bovengenoemde bedragen afgerond naar  1600,- voor zowel een
meerjarige als een eenjarige rand.
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