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1 De setting 

 De feiten zijn onomstreden, dat alle Nederlandse weidevogels in de afgelopen decennia 

sterk achteruit zijn gegaan. Deels gaat het daarbij om internationaal (zeer) belangrijke 

populaties (Grutto, Scholekster, Slobeend). 

 

 In Fryslân hebben alle bij de weidevogels betrokken partijen zich verenigd in het 

Olterterpoerlis/Olterterpoverleg. Dat ‘overleg’ is in feite belangenbehartiging en 

kenniscentrum in één, met als vaste vergaderlocatie het gebouw van It Fryske Gea in 

Olterterp. 

 

 In het Olterterpoverleg ligt tot dusver het accent sterk op de praktijk van bescherming en 

beheer. Het Olterterpoverleg hecht sterk aan een goede afstemming met andere 

initiatieven als Kening fan 'e Greide en marktgerichte initiatieven (zoals Gruttomelk uit 

Idzegea). 

 

 De Provincie Fryslân beschouwt het Olterterpoverleg inmiddels als hét adviesorgaan ten 

behoeve van de verdere ontwikkeling van het provinciale weidevogelbeleid. 

 

 De Provincie Fryslân werkt momenteel aan de nieuwe nota natuurbeheer, waarin het 

weidevogelbeheer een belangrijke plaats inneemt. Voor de uitwerking van die nota heeft 

de Provincie aan het Olterterpoverleg advies gevraagd. 

 

 Het advies betreft de volgende onderdelen:  

 

1. Werkkaart Weidevogellandschappen 

2. Ecologisch toetsingskader voor kwalificatie als weidevogelkerngebied 

3. Procedureel toetsingskader selectie weidevogelkerngebieden 

4. Parels en vrijwillige weidevogelbescherming buiten weidevogellandschappen 

5. Convenant over basiszorg buiten weidevogelkerngebieden 

6. Monitoring 

7. Creëren draagvlak bij politiek, boeren etc. 

8. Kennisnetwerk 

 

De onderdelen komen hieronder aan de orde. 

 

 Een belangrijk uitgangspunt voor dit advies is de ‘Gemeenschappelijke Verklaring’ uit 

2011, waarin Boerennatuur en de terreinbeherende organisaties It Fryske Gea, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in gezamenlijkheid aanbevelingen doen voor het 

behoud van vitale weidevogelpopulaties in Fryslân. Vooral op basis van die verklaring is in 

een eerder stadium ingesproken op de Koersnotitie t.b.v. de ontwikkeling van het 

weidevogelbeleid van de Provincie Fryslân. 

 

 

Nota bene 

Over de term weidevogellandschappen is nog discussie. Binnen ANV’s en LTO bestaan 

belangrijke bezwaren tegen de term ‘weidevogellandschappen’ en het op kaart zetten van deze 

‘landschappen’. Hun voorstel is de term ‘weidevogelzoekgebieden’ te gebruiken. 
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2 Weidevogellandschappen 

2.1 Werkkaart 

In de Gemeenschappelijke Verklaring wordt – als een ‘beleidssprong’ – voor het eerst het 

geconcentreerder inzetten van middelen in kansrijke weidevogelgebieden benoemd. Inmiddels 

is dat voor geheel Nederland de lijn geworden. Een eerste stap is het in kaart brengen van de 

meest kansrijke gebieden, de zogenaamde weidevogellandschappen (zie begrippenlijst). Doel 

van het op kaart benoemen van de weidevogellandschappen is het aanwijzen van de kansrijke 

Friese weidevogelgebieden, waarbinnen effectieve weidevogelbescherming kan plaatsvinden 

door middel van collectieve gebiedsaanvragen van ANV’s en aanvragen door TBO’s. De 

weidevogellandschappen dienen dan als ‘zoekgebied’ voor een verdere concentratie van 

middelen in weidevogelkerngebieden (in de Gemeenschappelijke Verklaring wordt in dit 

verband gesproken van Skriezekriten). 

 

Met de uitgangspunten uit de Gemeenschappelijke Verklaring hebben de Olterterppartners de 

volgende criteria opgesteld voor weidevogellandschappen: 

 

 Ten minste 10 broedparen van de Grutto of 50 broedparen steltlopers of 30 broedparen 

van kritische soorten per 100 ha over de periode 2009-2012, op basis van de BFVW-

stippenkaart, 

 Voldoende openheid en rust, 

 Ten minste 250 ha groot1 . 

 

Na het toepassen van de afgesproken criteria is de buitengrens van de weidevogel-

landschappen ‘opgerekt’ naar logische landschappelijke eenheden.  

 

De stippenkaart van de BFVW geeft het voor nu best beschikbare beeld van de verspreiding en 

de aantallen weidevogels in Fryslân. Van een aantal gebieden zitten geen gegevens in de 

BFVW-database, maar op basis van de gegevens uit Collectief-beheerplannen voldoen ze wel 

aan de minimale dichtheden. Soms is er twijfel over de kwaliteit en de volledigheid van de 

telgegevens. We kiezen ervoor om deze gebieden toch op te nemen in de werkkaart 

weidevogellandschappen. De reden is dat gebiedsaanvragen voor 2016 worden getoetst op 

een minimale dichtheid van weidevogels (zie ecologisch toetsingskader) en daarvoor zijn 

betrouwbare telgegevens nodig. De Olterterp-partners willen de betreffende collectieven in 

staat stellen voor 2016 alsnog die betrouwbare telgegevens te verzamelen. Hiervoor komt naar 

verwachting binnenkort via het IPO een telmethode beschikbaar. Deze methode wordt 

gebaseerd op algemeen geldende inventarisatiemethoden en zal naar verwachting landelijk 

door alle partijen worden gedragen. We verwachten dat deze methode ook in Fryslân bruikbaar 

is. Als voor 2016 betere telgegevens beschikbaar zijn, kan op basis daarvan de begrenzing 

worden aangepast. 

 

Een meer gedetailleerde verantwoording van de werkwijze is opgenomen in bijlage 1. 

 

                                                      
1
 In de huidige versie van de kaart zitten nog gebieden van 100-250 ha, waarvan onduidelijkheid is over de 

beschikbare weidevogelgegevens. Die krijgen nog tot 2016 de kans om goede gegevens te verzamelen en aan de 

minimumoppervlakte te voldoen. 
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Buiten de aaneengesloten weidevogellandschappen zijn lokaal hoge concentraties van 

broedende Grutto’s aanwezig die zich al lange tijd weten te handhaven. Kennelijk zijn de lokale 

omstandigheden op bepaalde punten zo gunstig (bijvoorbeeld hoog waterpeil, gunstig beheer), 

dat de weidevogels zich weten te handhaven, ondanks een relatief kleine omvang van het 

gebied of ligging in minder open landschap.  Hierdoor zijn deze gebieden relatief gevoelig voor 

nadelige effecten van buiten, maar omdat ze hebben bewezen kwaliteit te bezitten, vinden we 

dat ze in aanmerking moeten komen voor financiële ondersteuning. Als toetsingscriterium 

stellen we een populatieomvang van 25 Gruttobroedparen voor en een gemiddeld Bruto 

Territoriaal Succes (BTS) van tenminste 65% (het BTS is een maat voor reproductie). Vanaf 

65% worden voldoende jonge Grutto’s vliegvlug om de populatie op peil te houden. 

 

 

 
 

 

 Het Olterterpoverleg adviseert om hoge concentraties van Grutto’s (ten minste 25 

broedparen bij elkaar) in kleinere gebieden buiten de aaneengesloten 

weidevogellandschappen toch in aanmerking te laten komen voor subsidie. Dit zijn de 

zogenaamde ‘parels’. Ze zijn apart aangegeven op de werkkaart. 

 

 We adviseren als aanvullende voorwaarde te stellen dat het BTS ten minste 65% is. 

 

 

 Het Olterterpoverleg adviseert de bijgevoegde werkkaart over te nemen als werkkaart van 

de Weidevogellandschappen in Fryslân (zie bijlage 1). De oppervlakte van het begrensde 

gebied is 103.000 ha. 

 

 Het Olterterpoverleg verzoekt de Provinsje in overleg met ons de landelijk ontwikkelde 

telmethode voor Fryslân vast te stellen en beheerders kenbaar te maken dat deze 

methode met ingang van 2014 moet worden gebruikt. 

 

 Het Olterterpoverleg adviseert de werkkaart in de toekomst af en toe op basis van nieuwe 

telgegevens te actualiseren. Hiervoor dienen richtlijnen te worden afgesproken. 
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2.2 Overige functies van weidevogellandschappen 

De buitengrens van de weidevogellandschappen kan duidelijk ruimer zijn dan die van de 

daarbinnen gelegen weidevogelkerngebieden. 

 

 
 

 

 
Weidevogellandschappen en planologie 

 

 Weidevogellandschappen mogen geen instrument van planologisch beleid worden. Het 

draagvlak onder boeren vervalt als van weidevogellandschappen planologisch 

schaduwwerking in de richting van landbouwkundig gebruik uitgaat. Zaken als nieuwe 

fiets- en wandelpaden en aanleg van landschappelijke beplanting in het open 

weidevogellandschap zouden niet mogelijk moeten zijn en het bevorderen van meer 

openheid juist wel, maar bedrijfsontwikkeling van betrokken landbouwbedrijven (waarvoor 

soms een zekere aanpassing van de landschapsstructuur nodig is) zou wel moeten 

kunnen. De precieze invulling moet nader worden bezien. 

 

 Het Olterterpoverleg hecht eraan dat er voldoende plaatsen beschikbaar blijven waar het 

publiek het weidevogellandschap kan beleven. Dit achten wij een noodzakelijke 

voorwaarde om voldoende maatschappelijk draagvlak voor weidevogelbescherming te 

houden. Met een verstandige locatiekeuze kan het verstorende effect minimaal zijn en 

het draagvlakeffect groot. 

 

 

Naast zoekgebied voor weidevogelkerngebieden adviseren wij de weidevogellandschappen 

ook de volgende functies toe te kennen. Ze dienen om een effectieve buffer rond de 

weidevogel-kerngebieden te leggen: 

 

 Op de hele oppervlakte van de weidevogellandschappen – dus niet alleen in de 

daarbinnen gelegen weidevogelkerngebieden - openheid en rust handhaven en/of 

versterken. Van deze functie mag echter geen planologisch schaduwwerking in de richting 

van landbouwkundig gebruik uitgaan (zie kader Weidevogellandschappen en planologie).  

 

 Extra, op  weidevogels gericht predatiebeheer ook toepassen in het gehele 

weidevogelland-schap of in een deel daarvan (b.v. direct aansluitend aan de 

weidevogelkerngebieden). We adviseren de Provinsje het daarvoor ontwikkelde Protocol 

predatiebeheer over te nemen. 

 

 Bijdragen aan de totale weidevogelpopulatie van het weidevogellandschap. Dus niet 

uitsluitend inzetten op maatregelen in de weidevogelkerngebieden, maar daarbuiten ook 

op kleinere schaal maatregelen nemen. Het Olterterpoverleg vindt het denkbaar dat de 

regeling voor vliegende euro’s in deze gebieden wordt ingezet om de mogelijkheid te 

bieden naar de vereisten van weidevogelkerngebieden toe te groeien (zie bij Ecologisch 

toetsingskader). 
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3 Weidevogelkerngebieden 

3.1 Uitgangspunten 

Binnen de weidevogellandschappen liggen de weidevogelkerngebieden, waar inrichting en 

beheer voor de weidevogels worden geoptimaliseerd. Er zijn de volgende uitgangspunten: 

 

 Het weidevogelbeheer moet effectief zijn, dat wil zeggen de populatie blijft minstens in 

stand. Een belangrijk toetsingscriterium hiervoor is een BTS van (gemiddeld) ten minste 

65%. 

 

 Er is sprake van een gezamenlijke inzet van boeren, reservaatbeheerders en andere 

betrokkenen (Vogelwachten, Wetterskip Fryslân, WBE’s e.d.). 

 

 Het weidevogelbeheer moet op enigerlei wijze inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering van 

boeren en reservaatbeheerders. 

 

 Weidevogelreservaten onderscheiden zich doordat het een aantal soorten herbergt dat op 

het boerenland nauwelijks meer een plaats heeft. Het betreft zeer kritische soorten van 

moerassig en ruig grasland, zoals Watersnip, Zomertaling, Slobeend, Wulp, 

Kwartelkoning. Voor deze bijzondere status moet in het beleid aandacht zijn. 

3.2 Ecologisch toetsingskader 

De gebiedsaanvragen zullen worden getoetst aan een aantal inhoudelijke criteria voor 

inrichting en beheer, het ecologisch toetsingskader. De criteria zijn zoveel mogelijk gebaseerd 

op recent wetenschappelijk onderzoek en op recente inzichten bij Boerennatuur en TBO’s. We 

maken onderscheid tussen instapeisen en streefdoelen.  

 

 Een instapeis is een vereiste waaraan vanaf het begin voldaan moet worden, wil een 

gebied als weidevogelkerngebied kwalificeren. De instapeisen zijn zodanig geformuleerd 

dat ze enerzijds inpasbaar zijn in de landbouwbedrijfsvoering en anderzijds in principe 

voldoende zouden moeten zijn om de huidige populaties in stand te houden. Om de vinger 

aan de pols te houden of dit daadwerkelijk lukt is monitoring belangrijk, 

 

 Het streefdoel is de kwaliteit waarop het verbeterproces gericht moet zijn. Wanneer dit 

gerealiseerd moet zijn, staat vooreerst open. Naarmate een gebiedsaanvraag dichter in de 

buurt komt van de streefdoelen, stijgt de kans op toekenning van subsidie. 

 

 
 

Het toetsingskader is opgebouwd uit vuistregels op basis van meer en minder ‘hard’ onderzoek 

en van praktijkervaring. Het is mogelijk dat het onder lokale omstandigheden anders werkt. Het 

uiteindelijke doel is dat de weidevogels in de weidevogelkerngebieden voldoende jongen 

grootbrengen om de  

 

 Het toetsingskader is samengevat in bijlage 2. We adviseren u dit over te nemen. 
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populaties ten minste op peil te houden. Als dat het geval is, maar er wordt niet aan alle 

instapeisen voldaan, of er zijn andere bijzondere omstandigheden (zie toelichting), dan 

adviseren wij: 

 

 
 

Stimuleringsbeleid 

De streefdoelen zijn voor het reguliere boerenland ambitieus en vragen aanzienlijke 

inspanningen die niet makkelijk inpasbaar zijn in het gros van de gangbare bedrijven in de 

weidevogellandschappen. Naar onze mening zijn de streefdoelen alleen haalbaar als ze 

gepaard gaan met een krachtig stimuleringsbeleid, waardoor het aantrekkelijk is voor boeren 

om hun bedrijfsontwikkeling (mede) op weidevogels te richten. Een belangrijk richtpunt is 

daarbij volgens ons dat het weidevogelbeheer qua inkomen moet kunnen concurreren met 

produceren voor de wereldmarkt, m.a.w. het moet meer marktconform. Dat kan via 

bijvoorbeeld het ontwikkelen van ‘Gruttomelk’, maar het zou ook moeten gelden voor het 

nieuwe subsidiestelsel. Mogelijke bouwstenen zijn: 

 

 Kostprijsberekening. Wat kost het om bijvoorbeeld 50, 75 of 100% van een gangbaar 

melkveebedrijf in het weidevogellandschap in kruidenrijk grasland op hoog waterpeil te 

leggen, zonder ingrijpende aanpassingen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld overstap op 

biologisch?  

 

 Langjarige contracten van 30 jaar.  

 

 Voorfinanciering van trage uitbetaling van beheervergoedingen.  

 

 Creëren van een grondbank. Boeren die zich extra inzetten voor weidevogelbeheer, 

krijgen de beschikking over extra productiemiddel (grond).  

 

 Toepassen van kavelruil om weidevogelvriendelijke en productieboeren op de plaats te 

krijgen waar ze het best uit de voeten kunnen. 

 

 

3.3 Procedureel toetsingskader 

Niet alleen een goede technische uitvoering van het weidevogelbeheer is een voorwaarde voor 

succes, ook de organisatie er omheen is dat. Weidevogelbeheer is mensenwerk en kan niet 

zonder gemotiveerde beheerders. Een sleutelbegrip is daarom ‘bottom up’. Dat betekent dat 

collectieven zich uitgedaagd voelen om met hun plannen te komen voor de weidevogels in hun 

 

 We adviseren werk te maken van een krachtig stimuleringsbeleid waardoor boeren in 

weidevogellandschappen een reëel alternatief hebben voor produceren voor de 

wereldmarkt. 

 

 

 Van de instapeisen kan worden afgeweken als de reproductie voldoende hoog is (BTS 

gemiddeld over 3 jaar ≥65%) of op basis van een onafhankelijk ecologisch advies,  

 

 Een voorwaarde is dat goede afspraken gemaakt worden over monitoring (inclusief 

alarmtellingen) en kwaliteitsborging. 
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gebied. Deze werkwijze strookt met de richting die momenteel wordt bewandeld voor de 

invulling van het nieuwe subsidiestelsel in relatie tot het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB). 

 

 
 

 

 We adviseren aan te sluiten op de procedure voor collectief natuurbeheer die momenteel 

op landelijk niveau in het kader van het nieuwe subsidiestelsel wordt ontwikkeld.  

 

 We bevelen daarbij graag de volgende punten in uw aandacht aan: 

 

o Biedt de procedure voldoende speelruimte voor collectieven om hun ambities met 

de weidevogels te realiseren? 

o Is het wenselijk om prioriteiten te stellen, bijvoorbeeld voor gebieden  

- met de hoogste weidevogeldichtheden? 

- met de grootste oppervlakte kuikenland? 

- met de beste ruimtelijke samenhang in het kuikenland? 

- met het hoogste BTS?  

- met de beste samenhang tussen inrichting, graslandbeheer en predatiebeheer? 

o Hoe kan samenwerking tussen ANV’s, Vogelwachten, TBO’s en WBE’s worden 

gestimuleerd? 

o Kwaliteitsbeoordeling door deskundigen met het vertrouwen van alle partijen. 
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4 
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4 Bescherming buiten weidevogellandschappen 

In de ogen van het Olterterpoverleg zijn de volgende vormen van weidevogelbescherming 

buiten de weidevogellandschappen zinvol: 

 

1. Nazorg als onderdeel van een soort basiszorg voor weidevogels.  

 

 
 

2. Uit enthousiasme worden niet zelden ook buiten de weidevogellandschappen initiatieven 

genomen voor weidevogelbescherming, bijvoorbeeld door het aanleggen van 

plasdrasplekken. Omdat deze plekken vanwege hun ligging buiten 

weidevogellandschappen minder kansrijk zijn, zouden deze initiatieven in principe niet 

ondersteund moeten worden, omdat ze dreigen uit te pakken als ecologische val. Dat is het 

geval als zo’n plek vogels aantrekt om te broeden terwijl er onvoldoende geschikt 

opgroeihabitat voor de jongen is (bijvoorbeeld in de vorm van kruidenrijk grasland). Alleen 

onder de voorwaarden dat er voldoende vogels zitten en er voldoende 

opgroeimogelijkheden voor de jongen worden geboden, komen beschermingsinitiatieven 

buiten de weidevogellandschappen in aanmerking voor subsidie. 

 

 
 

3. Subsidiëring van maatregelen buiten de weidevogellandschappen lijkt zinvol voor de Kievit, 

omdat: 

 

o Ca 40% van de Kieviten in Fryslân buiten de weidevogellandschappen broedt, voor 

Grutto en Tureluur is dat 25% of minder, 

o Bescherming effectief op een beperkt areaal kan plaatsvinden doordat broedende 

Kieviten zich concentreren op maïsland. Voor het opgroeien van de kuikens lijkt beweid 

grasland in de directe omgeving wenselijk. 

 

 

 We adviseren initiatieven voor bescherming buiten de weidevogellandschappen, anders 

dan bij punt 1, (zoals plasdras) niet te ondersteunen, tenzij  

 

o minimaal 10 broedparen Grutto per 100 ha (of 50 broedparen steltlopers, 30 

broedparen kritische soorten) aanwezig zijn, 

o er voldoende opgroeihabitat voor de jongen is  (bijvoorbeeld door voldoende 

kruidenrijk grasland rond de plasdras). 

 

 

 Het Olterterpoverleg  ondersteunt het streven van de Provinsje om met de 

landbouworganisaties tot een convenant over algemene basiszorg voor weidevogels te 

komen. 

 

 We adviseren de ondersteuning van de nazorg door de BFVW buiten de 

weidevogellandschappen in stand te houden en te verbinden met afspraken over 

basiszorg voor weidevogels met de landbouwsector. 
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 We adviseren om na te gaan of Kieviten buiten de weidevogellandschappen op een 

kosteneffectieve wijze beschermd kunnen worden, bijvoorbeeld door maatregelen op 

maïsland, omgeven door grasland . 
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5 Monitoring 

De Olterterppartners ondersteunen het streven van de Provinsje om tot een goede monitoring 

van de weidevogelresultaten te komen. We begrijpen dat de Provinsje vooralsnog voor de 

combimethode kiest, in afwachting van een voorstel dat momenteel in opdracht van het IPO 

wordt voorbereid. 

 

 
 

 

 Het Olterterpoverleg schort haar advies over de monitoring graag op tot het voorstel van 

het IPO beschikbaar is en een vergelijking met de combimethode gemaakt kan worden. 

 

 Voor ons is een belangrijke toetssteen dat de monitoring niet alleen beleidsrelevante 

gegevens oplevert, maar ook een goede evaluatie en aansturing van het beheer mogelijk 

maakt.  
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6 Draagvlak 

We onderkennen het belang van een breed draagvlak voor het weidevogelbeleid bij het publiek 

en bij de politiek. Dat is in ons aller belang.  

 

 
 

 

 De Olterterppartners zullen bijdragen aan het creëren van draagvlak voor het nieuwe 

weidevogelbeleid door onder andere informatievoorziening aan PS en GS, het 

organiseren  van excursies en waar mogelijk aansluiting bij de activiteiten van Kening fan 

‘e Greide 
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7 Kennisnetwerk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Olterterppartners vinden uitwisseling van kennis tussen praktijk en onderzoek, en 

van praktijkmensen onderling zeer belangrijk. We roepen de Provinsje op deze 

uitwisseling krachtig te ondersteunen door het oprichten van een 

Weidevogelkenniscentrum. Daar zullen wij onze medewerking aan verlenen. 
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8 Begrippen 

Weidevogellandschappen zijn gebieden van tenminste 250 ha waar 

tenminste 10 broedparen Grutto per 100 ha (of 50 

broedparen steltlopers of 30 broedparen kritische 

soorten) zitten en die qua openheid en rust voor 

een groot deel geschikt zijn. 

Weidevogellandschappen vormen de 

zoekgebieden waarbinnen 

weidevogelkerngebieden (komen te) liggen. 

 

Weidevogelkerngebieden zijn gebieden van tenminste 250 ha waarbinnen 

inrichting en beheer optimaal zijn afgestemd (of 

gaan worden) op de weidevogels. Ze bestaan uit 

weidevogelreservaten, gebieden met agrarisch 

mozaïekbeheer of combinaties van beide. 

 

Weidevogelreservaat is een gebied dat in beheer is bij een 

terreinbeherende organisatie (TBO) en waarin 

weidevogels het beheerdoel vormen. 

 

Plasdras is een gebied, waarvan op tenminste 60% van de 

oppervlakte het waterpeil gedurende het 

broedseizoen tussen 5 en 20 cm boven het 

maaiveld staat. 
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Bijlage 1 Werkkaart Weidevogellandschappen in Fryslân 
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Toelichting bij de werkkaart Weidevogellandschappen 

 

Voor het bepalen van de weidevogellandschappen zijn drie methoden gecombineerd: 

 

1. Begrenzing op basis van landschapsanalyse. 

Voor deze analyse heeft het Olterterpoverleg een aantal selectiecriteria vastgesteld op basis 

van de Gemeenschappelijke verklaring van de Friese weidevogelorganisaties van 2011. Dit 

zijn: 

 Ten minste 10 broedparen van de Grutto of 50 broedparen steltlopers of 30 broedparen 

van kritische soorten per 100 ha. Voor dit criterium zijn de volgende gegevens gebruikt: 

BFVW-stippenkaart 2012, gegevens TBO's uit 2011 of 2012, Weidevogelmeetnet Friesland 

2011 of 2012 en van RU Groningen van Zuidwest Fryslân uit 2009. De stippenkaart van de 

BFVW geeft het voor nu best beschikbare beeld van de verspreiding en de aantallen 

weidevogels in grote delen van Fryslân. De andere bronnen zijn als aanvulling gebruikt, 

 Voldoende openheid en rust. Voor dit criterium zijn gebieden geselecteerd die buiten de 

verstoringszones van storingsbronnen van openheid en rust vallen. Voor het bepalen van 

de verstoringszones zijn de verstoringsafstanden gebruikt die ook in het provinciaal beleid 

worden toegepast. Om in de weidevogellandschappen ruimte te laten voor herstel van 

openheid is verstoring door kleine bosjes, wegbeplantingen, verboste meeroevers en 

dergelijke eruit gefilterd. Erfbeplanting is als storingsbron gehandhaafd, omdat het 

verwijderen daarvan onhaalbaar wordt geacht, 

 Ten minste 250 ha groot. In het landelijke onderzoek naar weidevogellandschappen wordt 

uitgegaan van een minimumoppervlakte van het weidevogellandschap van 400 ha. Voor de 

Friese situatie is zowel met een minimum van 250 ha als 400 ha gerekend. In begrenzing 

en totale oppervlakte bleek echter nauwelijks verschil, zodat voor het criterium uit de 

Gemeenschappelijke verklaring is gekozen,  

 Afronden op logische landschappelijke eenheden. In de analyse zijn de Gruttostippen met 

een soort fusietechniek (kernel-density-analyse) 'uitgesmeerd' over het landschap en 

beperkt tot de deelgebieden met ten minste 10 broedparen per 100 ha. Zo ontstond een 

verspreidingskaart met Gruttodichtheden. Deze kaart is gecombineerd met de kaart van 

openheid en rust en beperkt tot gebieden die ten minste 250 ha groot zijn. Om een al te 

versnipperd kaartbeeld te voorkomen zijn deelgebieden bij elkaar genomen als 

tussenliggend ongeschikt gebied (verstoord, te weinig Grutto's) smaller was dan 500 m, net 

als in het landelijk onderzoek, 

 

2. Aanvullen met de landelijke kaart van weidevogellandschappen (vervaardigd in opdracht 

van het Ministerie van EZ).  

Deze kaart valt ruimer uit dan de kaart op basis van 1. Voor de bovenbeschreven analyse 

waren recentere en meer complete gegevens beschikbaar dan voor het landelijke onderzoek. 

De landelijke kaart kan daarom opgevat worden als een aanduiding waar tot voor kort nog 

goede weidevogelgebieden lagen. Voor de nieuwe kaart zijn die gebieden opgevat als 

gebieden waar nog mogelijkheden voor herstel liggen als daar op korte termijn in wordt 

geïnvesteerd. Om die reden zijn ze toegevoegd aan de nieuwe kaart, 

 

Het kaartbeeld dat na 1 en 2 ontstond, is afgerond op logische landschappelijke grenzen zoals 

brede watergangen, meren, kanalen, autowegen, bebouwde kom, besloten landschappen en 

dergelijke. Op deze wijze vallen er nog veel kleine bosjes, gehuchten, beplantingen en andere 

lokale storingsbronnen binnen de weidevogellandschappen. De weidevogellandschappen 

vormen echter zoekgebied voor weidevogelkerngebieden en geven richting aan de aanvragen 

voor gesubsidieerd weidevogelbeheer. Buiten het weidevogellandschap maken die geen kans; 

daarbinnen moeten ze voldoen aan criteria voor effectief beheer (het Ecologisch 
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toetsingskader). Die criteria vereisen bijvoorbeeld dat het (zwaar) beheer buiten verstoord 

gebied ligt, zodat langs die weg alsnog rekening wordt gehouden met lokale storingsbronnen 

en het feitelijke beheer op de goede plek komt te liggen.  

 

3. Begrenzing uit Collectieve beheerplannen 

Van een aantal gebieden waren geen gegevens in de BFVW-database of andere bronnen 

beschikbaar, maar op basis van de gegevens uit Collectief beheerplannen voldeden die 

gebieden wel aan de minimale dichtheden weidevogels. Soms is er twijfel over de kwaliteit en 

de volledigheid van de telgegevens, maar deze gebieden krijgen voorlopig het voordeel van de 

twijfel en zijn toch opgenomen in de werkkaart. Die gebieden krijgen tot het in werking treden 

van het nieuwe stelsel (in 2016) de kans om goede gegevens te verzamelen en aan de 

minimumoppervlakte te voldoen. Naar verwachting is binnenkort een landelijke telmethode 

beschikbaar, waarmee in 2014 en 2015 goede gegevens kunnen worden verzameld. Hiermee 

krijgen die gebieden dezelfde kans als de gebieden waar wel al goede gegevens van zijn. 

Langs deze weg zijn een paar gebieden op de kaart beland, die kleiner zijn dan 250 ha. Tot 

2016 krijgen die de kans om tot voldoende oppervlakte te komen. 
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Bijlage 2  Ecologisch toetsingskader 

Onderdeel Verklaring Instapeis* Streefdoel 

1. Weidevogeldichtheid   ≥10 broedparen Grutto/100 ha, of 

 ≥50 broedparen steltlopers/100 ha, 

of 

 ≥30 broedparen kritische 

soorten/100 ha 

 te bepalen mbv breed gedragen 

monitoringsprotocol 

 ten minste 25 broedparen 

Grutto/100 ha 

 te bepalen mbv breed gedragen 

monitoringsprotocol 

2. Netwerkpopulatiestructuur netwerk van in clusters broedende 

weidevogels  

broedclusters binnen 

weidevogelkerngebieden  liggen 

maximaal 2 km uit elkaar 

broedclusters binnen 

weidevogelkerngebieden liggen  

maximaal 2 km uit elkaar 

3. Reproductie   BTS ten minste 65% (gemiddeld over 

laatste 3 jaar) 

4. Minimumomvang 

weidevogelkerngebied 

weidevogelkerngebied is het geheel 

van reservaten en gebieden met 

agrarisch weidevogelbeheer. De 

samenhangende oppervlakte betreft 

de gebieden in beheer, inclusief 

legselbeheer 

250 ha samenhangend, i.e.  

 beheerde groepen van percelen niet 

verder dan 500 m uiteen,  

 geen barrières voor 

weidevogelkuikens (zie toelichting) 

250 ha samenhangend, i.e.  

 beheerde groepen van percelen niet 

verder dan 500 m uiteen,  

 geen barrières voor 

weidevogelkuikens (zie toelichting) 

 

 

 

 

 

 



 

 

A&W-rapport 1993  Weidevogeladvies Olterterpoverleg 21 

Onderdeel Verklaring Instapeis* Streefdoel 

5. Waterpeil + plasdras  -mv = slootpeil beneden het 

maaiveld 

 plasdras dient verspreid over en 

aansluitend aan de broedlocaties 

te liggen  

gedurende broedseizoen voor ten 

minste 20% van de oppervlakte 

agrarisch natuurbeheer: 

 veen                      20-25 cm –mv 

 klei-op-veen         20-35 cm –mv 

 klei                        20-40 cm -mv  

 of greppelplasdras 

 

 ten minste 0,5 ha plasdras per 

iedere 100 ha gedurende het 

broedseizoen 

 kuikenland aangrenzend  

In de overige 80% van de oppervlakte 

agrarisch natuurbeheer: 

 veen                      25-35 cm –mv 

 klei-op-veen         35-60 cm –mv 

 klei                        50-75 cm –mv 

 

 

 ten minste 1 ha plasdras per iedere 

100 ha gedurende het broedseizoen 

 alle kuikenland aangrenzend 

6. Pollige, korte vegetaties  pollige, korte vegetaties fungeren als 

kuikenland voor Kievit, Tureluur, 

Scholekster.  

 pollige, kort vegetaties aanwezig,  

 op boerenland dmv beweiding 

 pollige, korte vegetaties aanwezig 

op ca een derde van oppervlakte, 

 op boerenland dmv beweiding 

7. Oppervlakte en ruimtelijke 

samenhang kuikenland  

 kuikenland voor Grutto is: 

kruidenrijk weidevogelgrasland, 

uitgesteld maaien 1 juni-1 juli, 

voorweiden met rustperiode, 

extensief weiden, 

kuikenvluchtstroken, percelen 

met zomerstalvoedering 

 kuikenland voor Kievit, Tureluur 

en Scholekster is vooral beweid 

grasland 

 op het boerenland ten minste 1,4 ha 

per Gruttobroedpaar, waarvan 

minimaal  0,7 ha kruidenrijk 

 beheer daar leggen waar de vogels 

zitten 

 100% binnen bereik van jonge 

Grutto-kuikens volgens Beheer op 

Maat 

 

 per kerngebied tenminste één blok 

van 250 ha aaneengesloten 

kruidenrijk grasland 

 buiten dit grote blok liggen verspreid 

en samenhangend kleinere blokken 

kuikenland  (zie toelichting)  

 functie van kuikenland versterken 

door aangrenzend plasdras aan te 

leggen 
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Onderdeel Verklaring Instapeis* Streefdoel 

8. Ligging ten opzichte van storings-

bronnen 

ligging van beheerd land ten opzichte 

van storingsbronnen in het landschap 

 ten minste 50% van de beheerde 

oppervlakte situeren buiten 

verstorings-afstand van 

storingsbronnen (zie toelichting) 

 alle beheer situeren buiten 

verstorings-afstand van 

storingsbronnen (zie toelichting) 

9. Bemesting  kuikenland dient in verband met het 

stimuleren van het bodemleven 

alleen met vaste mest bemest te 

worden 

 maximaal 100 kg N per ha per jaar 

uit  vaste mest (ca 20 ton) op 

maaidatumland 

 

 10-20 ton vaste mest per ha per 

jaar op hele oppervlakte  

 max. 6 ton vaste mest per ha per 3 

jr op hoog-productief kuikenland 

10. Fosfaatgehalte bodem wordt aangeduid met het P-Al-getal P-Al-getal <27 op maaidatumland en 

extensieve beweiding 

P-Al-getal <27 op maaidatumland en 

extensieve beweiding 

11. Zuurgraad wordt aangeduid als pH pH ≥4,8 pH 4,8-5,5 

12. Nestbescherming  zie richtlijnen nazorg BFVW zie richtlijnen nazorg BFVW 

13. Predatiebeheer  zie protocol predatiebeheer zie protocol predatiebeheer 

14. Mozaïekregie mozaïekregie is aansturing van 

beheerders  door een 

mozaïekregisseur voor overleving 

van nesten en kuikens 

mozaïekregisseur voldoet aan 

functieprofiel 

mozaïekregisseur voldoet aan 

functieprofiel 
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Toelichting bij het ecologisch toetsingskader 

 

De nummers corresponderen met de nummers in de tabel. 

 

Instapeis en streefdoel 

Een instapeis is een vereiste waaraan vanaf het begin voldaan moet worden, wil een gebied 

als weidevogelkerngebied kwalificeren. Het streefdoel is de kwaliteit waarop het verbeterproces 

gericht moet zijn. Wanneer dit gerealiseerd moet zijn, staat vooreerst open. Naarmate een 

gebiedsaanvraag dichter in de buurt komt van de streefdoelen, stijgt de kans op toekenning. 

 

Afwijking van instapeis en streefdoel 

Afwijking van de instapeisen is mogelijk als in een gebied aantoonbaar voldoende reproductie 

wordt gerealiseerd of op basis van een onafhankelijk ecologisch advies.  Voor voldoende 

reproductie om een Grutto- of Tureluurpopulatie op peil te houden is een BTS van 65% of meer 

nodig. Een gebied met een BTS dat gemiddeld over drie jaar 65% of meer is, heeft kennelijk 

een voldoende goede habitatkwaliteit ook al wordt niet aan instapeis of streefdoel voldaan. Dan 

kan van de betreffende instapeis of streefdoel worden afgeweken. Dat is ook denkbaar als door 

bijzondere omstandigheden niet aan een instapeis of het BTS kan worden voldaan, zoals 

bijzonder koude of natte voorjaren of een tijdelijk hoge predatiedruk. Voor afwijking is dan een 

onafhankelijk ecologisch advies nodig. 

 

1. Weidevogeldichtheid 

De instapeis is een minimale Gruttodichtheid van 10 broedparen per 100 ha. Het provinciale 

weidevogeldoel is ten minste 10.000 broedparen Grutto op ongeveer 40,000 ha 

weidevogelkerngebied. Dit impliceert een gemiddelde Gruttodichtheid van ten minste 25 

broedparen per 100 ha. Dit betekent niet dat die dichtheid overal gerealiseerd moet worden, 

maar het moet wel als streefdoel gelden, ook omdat het afgemeten aan de dichtheden bij 

succesvol agrarisch mozaïekbeheer en in goede reservaten een haalbare dichtheid is. 

 

2. Netwerkpopulatiestructuur 

Weidevogels komen steeds vaker geconcentreerd, in clusters bij elkaar broedend voor, waarbij 

tussenliggende gebieden ontvolkt raken. Dit verschijnsel wordt duidelijker naarmate de totale 

populatie afneemt. De vogels lijken de beste gebieden op te zoeken. Het geheel van 

broedclusters wordt een netwerkpopulatie genoemd, als onderscheid met eenn populatie met 

een continue verspreiding, zonder dat daar gaten in vallen en clustering optreedt. Om 

voldoende genetische uitwisseling te garanderen en de populatie vitaal te houden, dient 

voldoende uitwisseling van volwassen of jonge vogels op te treden. Uit recent onderzoek is 

gebleken, dat een belangrijk deel van oude vogels die van broedgebied wisselen, of jonge 

vogels die vanaf de geboorteplaats een plek zoeken om voor het eerst te broeden, dat binnen 

een afstand van ca 2 km van de vorige broedplaats of de geboorteplaats doen. Voor een 

gezonde netwerkpopulatie wordt daarom als vuistregel gehanteerd dat de broedclusters niet 

verder dan 2 km van elkaar verwijderd mogen liggen. 

 

3. Reproductie 

Omdat de instapeisen ten doel hebben om populaties ten minste in stand te houden, mag 

verwacht worden dat ten minste aan het eind van de contractperiode (doorgaans 6 jaar) 

daarvoor de benodigde reproductie gerealiseerd wordt (BTS ten minste 65%). Het lijkt niet 
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reëel om het als instapeis te hanteren, maar kan als streefdoel voor het eind van de eerste 

beheerperiode gelden (en voor vervolgbeheer). 

 

4. Minimumomvang weidevogelkerngebied 

Voor de minimumomvang telt de totale, aaneengesloten oppervlakte van reservaat en 

agrarisch weidevogelgebied tezamen, het weidevogelkerngebied. Agrarisch weidevogelgebied 

is de oppervlakte in beheer, inclusief legselbeheer en zwaar beheer. In een gebiedsaanvraag 

wordt invulling gegeven aan de aaneengeslotenheid van de beheerde oppervlakte. Ecologisch 

waterdichte criteria zijn maar gedeeltelijk te geven (alleen voor barrièrewerking). Daarom 

worden gebiedsaanvragen van geval tot geval op aaneengeslotenheid beoordeeld. Daarbij 

gelden voorlopig de volgende richtlijnen: 

 

1 Blokken van beheerde percelen mogen niet meer dan 500 m uit elkaar liggen, 

2 Er zijn geen barrières voor weidevogelkuikens in de vorm van bebouwing, beplanting, 

wegen breder dan vijf meter (inclusief berm), watergangen, die op enig punt breder zijn dan 

25 m en spoorlijnen, met uitzondering van enkelsporig, niet geëlektrificeerd spoor (dit 

betreft deels criteria die nu ook gelden voor collectief beheerplannen).  

 

5. Waterpeil + plasdras  

De genoemde peilen betreffen het slootpeil ten opzichte van het maaiveld, de drooglegging. 

We gaan er vanuit dat binnen weidevogelkerngebieden in reservaten over de hele oppervlakte 

het optimale peil voor weidevogels wordt gerealiseerd. We gaan er vanuit dat dat in het 

agrarisch weidevogelgebied (binnen weidevogelkerngebieden) ten dele gebeurt en beperkt tot 

het weidevogelseizoen. Op ten minste 20% van de oppervlakte met agrarisch natuurbeheer 

dient een optimaal waterpeil te worden gerealiseerd volgens de instapeis. Voor bijvoorbeeld 

veengebieden betekent dit, dat voor 20 % van het agrarische gebied het waterpeil in de sloot 

20-25 cm beneden het land komt te staan (in het weidevogelseizoen tussen 1 februari en 15 

juni). Op de laagste gedeelten zal het water dan in de greppels komen te staan. 20% is 

afgeleid van het oppervlakteaandeel van een melkveebedrijf waarop binnen een gangbare 

bedrijfsvoering uitgesteld maaien tot na 1 juni (Gruttokuikenland) goed inpasbaar is. Door het 

uitgestelde maailand (Gruttokuikenland) te clusteren tot ten minste 10 ha aaneengesloten 

oppervlakte kan het goed gecombineerd worden met hoog waterpeil. Dit leidt tot grotere 

waterhuishoudkundige eenheden met zo weinig mogelijk kunstwerken, wat past in het streven 

van Wetterskip Fryslan naar een meer robuust watersysteem. In de veenweidegebieden draagt 

het bij aan vermindering van de maaivelddaling. 

Het streefdoel is om op de overige oppervlakte agrarisch natuurbeheer binnen het 

weidevogelkerngebied (≤ 80%) ook een hoger peil te realiseren. In bijvoorbeeld veengebieden 

is dat gedurende het weidevogelseizoen een drooglegging (verschil maaiveld-slootpeil) van 25-

35 cm. Het streefdoel is afgeleid van de maximale peilen waarbij in het landelijk onderzoek 

naar weidevogelkerngebieden nog een positieve ontwikkeling van het aantal Grutto’s mogelijk 

bleek, gedifferentieerd per bodemtype. 

Als het bovengenoemde oppervlakte-aandeel van 20% optimaal peil niet kan worden 

gerealiseerd, is  greppelplasdras gedurende het weidevogelseizoen (15 febr-15 juni) een 

alternatief. Met greppelplasdras wordt eenzelfde effect gerealiseerd als met de hoge 

slootpeilen de bedoeling is (creëren van een vochtige toplaag van de bodem tijdens het 

broedseizoen). Het vereist wel de aanwezigheid van begreppeld land. 
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De praktische uitwerking (bijvoorbeeld  ten opzichte van welk deel van een perceel met ongelijk 

maaiveld bepaal je de drooglegging? En hoe bepaal je in een gebied de gemiddelde 

drooglegging?) moet verder plaatsvinden in samenwerking met Wetterskip Fryslân, evenals de 

bijbehorende watervergunningen. 

 

Plasdras dient aangrenzend aan kuikenland aangeboden te worden, omdat veel weidevogels 

de neiging hebben dicht in de buurt te nestelen en hun jongen er op te laten groeien. Voor een 

zo groot mogelijk broedsucces is de instapeis dat er kuikenland direct aangrenzend ligt, liefst 

zo veel als nodig is voor de gevestigde vogels (eventueel via last minute beheer). Het 

streefdoel moet zijn dat alle kuikenland rondom de plasdras ligt. De plasdras moet verspreid 

over en aansluitend op de broedlocaties liggen. De instapeis is dat er per iedere 100 ha een 

oppervlakte van ten minste 0,5 ha is (streefdoel 1 ha). 

 

6. Pollige, korte vegetaties 

Pollige, korte vegetaties kunnen worden gerealiseerd door hoog peil, (greppel)plasdras en 

beweiding, Beweiding betreft weiden gedurende het broedseizoen. Het aandeel van een derde 

van de beheerde oppervlakte is een grove maat die is afgeleid van wat bekend is uit vroegere 

goede weidevogelgebieden. Pollige, korte vegetaties zijn belangrijk als kuikenland voor Kievit, 

Tureluur, Scholekster en Gele kwikstaart. Voor deze functie maakt het niet uit of intensief of 

extensief wordt beweid. 

Gebieden met intensieve en langdurige ganzenbegrazing kunnen niet makkelijk aan deze eis 

voldoen. Op basis van een onafhankelijk ecologisch advies kan ervan af worden geweken. 

 

7. Oppervlakte en ruimtelijke samenhang kuikenland 

Als voor een Gruttobroedpaar met jongen 1,4 ha opgroeihabitat (kuikenland) beschikbaar is, 

hebben ze in principe genoeg ruimte om voldoende jongen vliegvlug te krijgen om de jaarlijkse 

kans op sterfte van de ouders te compenseren (dit correspondeert met een BTS van ten minste 

65%, dat voor een stabiele populatie nodig is). Omdat kruidenrijk grasland heel belangrijk is als 

opgroeihabitat van Gruttokuikens is een vereiste dat van de 1,4 ha ten minste 0,7 ha kruidenrijk 

is (bijvoorbeeld bedekking door kruiden ≥10%, ten minste 10 soorten kruiden en grassen in 

perceel. De oppervlakte van 0,7 ha is het resultaat van een onderhandelingsproces en is niet 

ecologisch onderbouwd).  

Er zijn aanwijzingen dat een gebied ten minste uit 250 ha aaneengesloten kruidenrijk grasland 

moet bestaan om als brongebied te fungeren (dat is een gebied dat jaarlijks meer jongen 

produceert dan er ouden sterven). Deze oppervlakte fungeert als streefdoel.  

Voor gebieden rondom de aaneengesloten 250 ha suggereert onderzoek dat voor een BTS 

van ten minste 65% een netwerk nodig is van blokken aaneengesloten kuikenland van 

tenminste 10 ha groot, die niet verder dan 150 m van elkaar liggen en niet verder dan 2 km van 

de aaneengesloten 250 ha verwijderd zijn. Ook dit geldt voorlopig als streefdoel. 

 

Het kuikenland voor Grutto is gedefinieerd in de tabel. Het is minder bekend wat goed 

kuikenland van andere soorten weidevogels is. Wel is bekend dat Kieviten, Tureluurs, 

Scholeksters en Gele kwikstaarten met jongen een sterke voorkeur aan de dag leggen voor 

beweid land met een pollige, korte vegetatie. Een aandeel pollige, korte vegetatie van 

ongeveer een derde van de totale oppervlakte is ingegeven door de functie als kuikenland voor 

genoemde soorten. 
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8. Ligging ten opzichte van storingsbronnen 

Openheid van het landschap en rust horen tot de belangrijkste kwaliteitskenmerken van goede 

weidevogelgebieden. Wil het beheerde land zijn functie van rustgebied voor nestelen en 

opgroeien van de kuikens optimaal vervullen, dan dient het buiten de verstoringsafstanden van 

verschillende storingsbronnen te liggen die de openheid en rust in het landschap verstoren. 

Binnen de verstoringsafstand komen broedende weidevogels duidelijk minder voor dan zonder 

de storingsbron. Zie tabel 2 voor de verschillende verstoringsafstanden.  

 

Tabel 2 Gemiddelde verstoringsafstanden voor verschillende verstoringsbronnen bij vestiging van 

weidevogels (bron: Bruinzeel & Schotman 2011)  

 

Storingsbron Verstoringsafstand (m) 

Gemeentelijke weg  50 

Provinciale weg 100 

Autosnelweg 150 

Spoorlijn (intercity) 150 

Spoorlijn (lokaal) 100 

Fietspad 50 

Opgaande begroeiing (bos <0,5 ha, houtsingel, bomenrij, boomgroep) 200 

Bos (>0,5 ha) 250 

Rietland 200 

Hoogspanningsleiding  100 

Bebouwing (buiten bebouwde kom) 200 

Bebouwing (bebouwde kom) 300 

Gaswinstation 325 

Windturbines 200 

 

9. Bemesting 

De instapeis voor bemesting is gericht op optimale omstandigheden voor de 

voedselvoorziening van volwassen steltlopers (vaste mest voor bodemleven) en  

steltloperjongen (maximale N-bemesting ten behoeve van grotere insecten), beperkt tot de 

oppervlakte kuikenland. Drijfmest en kunstmest hebben een toxische respectievelijk verzurend 

effect op bodemleven en bodem en zijn daarom niet wenselijk. Grotere insecten, het 

belangrijkste voedsel voor weidevogeljongen, komen voornamelijk voor bij een 

bemestingsniveau beneden 100 kg N per ha per jaar. De vuistregel van 10-20 ton vaste mest 

per ha geldt voor land dat al meerdere jaren in extensief gebruik is. Recent uit intensief gebruik 

genomen grasland en sommig klei- en veengrasland is zo productief dat een geringere 

hoeveelheid bemesting nodig is van bijvoorbeeld maximaal 6 ton per ha per drie jaar zoals voor 

veenweidegrond in Noord-Holland bleek. 

 

10. Fosfaatgehalte bodem 

Naast beperking van de stikstofbemesting is beperking van de fosfaatvoorziening belangrijk om 

kruiden concurrentievoordeel te geven boven grassen. De fosfaatconcentratie in de bodem 

wordt uitgedrukt met het P-Al-getal. Voor landbouwkundige productie is een P-Al-getal van 27-

35 gewenst. Deze productie is te hoog voor weidevogelgrasland, maar wat de beste 

fosfaatvoorziening van weidevogelgrasland is, is onbekend. Daarom geldt voorlopig een 

streefwaarde onder het landbouwkundig streeftraject van een P-Al-getal <27. 
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11. Zuurgraad 

Een pH ≥4.8 is afgeleid van goede voortplantingscondities voor regenwormen en een 

zuurgraad waarbij Pitrus minder goed gedijt. Het betreft de pH-KCl. 

 

12. Nestbescherming 

In het veldboekje van de BFVW is een instructie voor de nazorg opgenomen. Het navolgen 

hiervan geldt als instapeis. 

 

13. Predatiebeheer 

Bij het predatiebeheer dient het Protocol predatiebeheer te worden gevolgd. Dit protocol wordt 

onderschreven door BFVW, BoerenNatuur, KNJV, de Provinsje en de TBO’s. 

 

14. Mozaïekregie 

Mozaïekregie is eigenlijk een procedurele kwestie en geen ecologische, maar het succes van 

ecologische richtlijnen staat of valt met een goede en tijdige  toepassing. En hierbij kan een 

kundige mozaïekregisseur een doorslaggevende rol spelen. De begeleiding van de beheerders 

door de mozaïekregisseur is vooral gericht op het aanpassen van het graslandbeheer als zich 

bij het voornemen van maaien of weiden nog nesten of jongen in het perceel bevinden. Door 

op dat moment maaien of weiden uit te stellen kan het succes aanzienlijk worden vergroot. Dit 

wordt last minute beheer genoemd. Om dit mogelijk te maken dient gedurende het hele 

broedseizoen bekend te zijn waar zich nesten en gezinnen met jongen bevinden en is nauw 

contact met de beheerders nodig. Dit proces van aansturing op basis van nauwkeurige kennis 

van de stand van het broedseizoen wordt intensieve mozaïekregie genoemd. Doorgaans 

gebeurt dit door een zogenaamde mozaïekregisseur, die wordt ondersteund door vrijwillige 

weidevogelbeschermers. Als instapeis geldt dat de mozaïekregisseur aan het opgestelde 

functieprofiel voldoet. Het functieprofiel dient opgenomen te worden in de kwaliteitscriteria die 

in het nieuwe stelsel opgesteld worden voor organisaties voor collectief weidevogelbeheer. 
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