{

Weidevogelbescherming:
hoe pakken we het aan?
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Sparen van nesten en jongen bij bemesten

Begin met bemesten vlak langs het nest, dan
hoeft u minder uit te wijken.

Let op plots opvliegende vogels. Markeer nesten
direct, dan kunt u ze een volgende keer makkelijk
terugvinden.

Rij om de nesten heen of til de apparatuur
zonodig even op.

Werkt u met mestaanvoer via een slangensysteem, zorg er dan voor enkele speciale nestbeschermers bij de hand te hebben om over de nesten heen te zetten.

Vrijwilligers/nazorgers kunnen mogelijk op verzoek van de individuele boer en onder voorwaarden weer het land in. Kijk daartoe en voor die
voorwaarden op de teletekst pagina van LTO-Nederland en op de websites van het Ministerie van LNV (www.minlnv/mkz) en van
Landschapsbeheer Nederland (www.landschapsbeheer.com). Bel dan dus uw eigen vrijwilligers/nazorgers als u wilt dat ze u weer komen helpen.
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Sparen van nesten bij beweiden
Door overleg en afstemming met collega boeren en natuurbeschermingsorganisaties in het
eigen gebied kunnen we zorgen voor mozaïek in het graslandgebruik. Dus grasland niet
alleen maaien, maar ook weiden en niet alleen vroeg, maar ook laat maaien. Spreid het
maaien, dus ook niet teveel tegelijk in juni. Kieviten zoeken kort gras op, maar grutto’s
hebben lang gras nodig om de jongen groot te brengen. Ook laat gemaaide randen, liefst
van circa 5 meter breed, leveren daaraan een bijdrage. De vogels zullen u er dankbaar voor
zijn en bij niet bemesten kan dat ook nog een mooie bloemrijke rand opleveren. Bij maaien
gelden verder de onderstaande tips. [NIEUWE TEKST?]

Plaats nestbeschermers enige tijd vòòr het beweiden. Dan is
de vogel eraan gewend en valt het de koeien minder op.

Met paaltjes en draad afrasteren van nesten
kan ook maar alleen bij melkvee dat gewend
is aan stroomdraad.
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‘Weidevogelbescherming: hoe pakken we het aan?’ bestaat uit zes afleveringen:
1. Zoeken en markeren van nesten
2. Herkennen van weidevogels en hun eieren
3. Sparen van nesten en jongen bij werkzaamheden op bouwland
4. Sparen van nesten en jongen bij het maaien van grasland
5. Sparen van nesten bij het bemesten
6. Sparen van nesten bij beweiden

Zet bij grutto- en tureluurnesten de
nestbeschermer zo mogelijk al een dag
eerder neer zodat de vogel er eerst van
afstand aan kan wennen.

Liggen er meer nesten vlak bij elkaar, dan is het soms
handiger om tijdelijk een stuk van een perceel af te
rasteren.
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