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Landelijk gaan de weidevogels nog steeds achteruit. Maar er zijn plaatsen in Nederland waar
het wel goed gaat met grutto, kievit en tureluur. Het zijn vaak open, waterrijke gebieden,
soms weidevogelreservaten en soms graslanden waar boeren het beheer voeren. Vaak zijn
het juist die gebieden waar de boeren samenwerking hebben gezocht. Met elkaar, in agrarische natuurverenigingen of weidevogelkringen, met vrijwilligers, met Natuurmonumenten
of Staatsbosbeheer. Dit zijn inspirerende voorbeelden waaruit blijkt dat het kan.
Zo is er het reservaat de Noordpolder, van
Natuurmonumenten. Dertig boeren pachten er land en
passen weidevogelbeheer toe. De stand van de tureluur
en de grutto is er sinds de jaren zeventig verdrievoudigd,
en de boeren staan er in de rij om land te mogen pachten. Dat succes is misschien ook deels te verklaren doordat
de beheerder van Natuurmonumenten, Jan Roodhart,
ook boer is geweest. Roodhart: ’Je hebt begrip en kennis van twee kanten nodig. Je moet weten waarom de
andere partij zo handelt, als ze handelt. Als dat er is, kun
je praten. Dan ontstaat er respect en vertrouwen’

In bijna alle gevallen vervullen ook vrijwilligers een
belangrijke taak. Ze lokaliseren de nesten en tellen de
kuikens, maar soms ook vervullen ze een rol in het vergroten van het kuikenland. In Noord-Brabant haalden ze
vele boeren over mee te doen met een nieuwe provinciale regeling, waarin ‘rustzones’ worden aangelegd.
Hoe meer boeren meedoen, hoe groter de kans dat de weilanden in Nederland weer tot leven komen, en de weidevogels, zoals boer Hessel Agema uit Friesland het verwoordt,
weer ‘het mooiste en grootste orkest van de wereld’ vormen.

Maar soms doen de boeren het gewoon helemaal zelf,
op hun eigen land, als agrarische natuurvereniging, met
hulp van vrijwilligers. Steeds vaker is er in een weidevogelkring een beheerregisseur bij betrokken die de
regie voert over de contracten die afgesloten worden op
de percelen. In overleg met de boeren worden er ook
steeds meer lastminute-contracten afgesloten om de gruttokuikens die op onverwachte percelen huizen, te sparen tijdens het maaien. Een flexibiliteit die zijn vruchten
afwerpt, de voorbeelden die volgen spreken boekdelen.
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1.
		

	Boeren en vrijwilligers
doen het helemaal zelf

Klaas Engelbrechtpolder - Zuid-Holland

Boeren en vrijwilligers die samenwerken, zoals in de Klaas Engelbrechtpolder, kunnen zeer
succesvol zijn. De belangrijkste succesfactor lijkt daarbij de grote animo te zijn van de boeren, hier verenigd in een agrarische natuurvereniging, en van de vele vrijwilligers.

Alarmtellingen

‘Je moet iets hebben met weidevogels, anders wordt
het moeilijk’, zegt Van Paassen. ‘Dat geldt zeker voor mij,
want als biologisch melkveehouder is het krachtvoer dat
je moet bijkopen vanwege het uitstel van maaien twee
keer zo duur als voor gangbare melkveehouders. Daar
houdt de beheervergoeding geen rekening mee. Ik hoop
wel dat dit nog eens wordt bijgesteld. Wat de weidevogels betreft: het is bijna voorjaar, dus van mij mogen ze
weer komen. Dan gaat de polder weer echt leven.’

Al vanaf 1993 voeren Van Paassen en vrijwilligers jaarlijks
alarmtellingen uit. Eind mei tellen ze de aantallen grutto- en
tureluurparen met jongen en weten dan of het een goed
seizoen is geweest of niet. ‘Dat varieert nogal van jaar tot
jaar. Het graslandbeheer is vanzelfsprekend belangrijk,
maar je moet ook andere factoren bekijken. Zo kunnen de
openheid en de predatie ook een grote invloed hebben
op het voorkomen en het broedsucces van weidevogels.’

“Van mij mogen ze weer komen,
dan gaat de polder weer echt leven”
De Klaas Engelbrechtpolder in Schipluiden (tussen Delft,
Den Haag en Rotterdam) is zo’n 260 hectare groot. Boeren
en vrijwilligers beschermen hier al sinds 1982 gebiedsdekkend weidevogelnesten. Sinds de oprichting van de agrarische natuurvereniging Vockestaert in Midden-Delfland in
1999, is het oppervlak waarvoor beheerovereenkomsten zijn
afgesloten vervijfvoudigd. Met maatregelen als vluchtheuvels en uitgesteld maaien en verschillende projecten mozaïekbeheer is het areaal kuikenland toegenomen tot ongeveer vijftig hectare in 2008. De stand van de kievit, grutto,
tureluur en scholekster is er stabiel tot licht toenemend.

Nico van Paassen is biologisch melkveehouder in de Klaas
Engelbrechtpolder en beheert 28 hectare grasland: ‘Ik ben
biologisch melkveehouder omdat het hele natuurgebeuren me trekt. Daar horen de weidevogels ook bij.’ In 2008
heeft hij voor 5,5 hectare grasland beheerovereenkomsten
afgesloten voor uitgesteld maaien tot 1 juni en 0,5 hectare
vluchtheuvel. ‘Op de startavond in februari bespreken we
de plannen voor het nieuwe seizoen, op basis van de ligging van nesten uit het voorgaande jaar’, vertelt hij.
Beheerregisseur van het gebied John Kleyweg, gaat zo
nodig nog bij boeren langs die niet op de startavond aanwezig zijn. ‘Vervolgens bekijken we eind april op basis
van gevonden legsels en vastgestelde territoria of de
beheerovereenkomsten voor de juiste plek zijn afgesloten
en waar nog extra overeenkomsten nodig zijn’. Ook tijdens
het maaiseizoen heeft Kleyweg intensief contact met de
boeren. Afhankelijk van de plek in het veld waar de jonge
vogels zich bevinden, worden zonodig de locaties van
uitgesteld maaien nog gewijzigd naar een ander perceel.
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balken: blauw is voldoende jonge grutto’s vliegvlug; rood is onvoldoende
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eventien jaar reservaatbeheer
2.	Zgeeft
vertrouwen
		

De Pine – Friesland

Ook maait hij in het broedseizoen de randen van zijn
percelen, om de broedende vogels midden op het
perceel met rust te laten. De volwassen vogels zoeken in de gemaaide randen hun voedsel én Kruis
heeft genoeg vers voer voor de koeien op stal.

De Pine is een vrij geïsoleerd gelegen polder van zo’n 130 hectare in het zuidwesten van Friesland, omgeven door meren en
plassen. Het reservaat is grotendeels in erfpacht bij één pachter, Jan Kruis. Hij neemt deel aan de Skriezekrite (gruttokring)
Idzegea. In de Skriezekrite overleggen de wildbeheereenheid,
de agrarische natuurvereniging, boeren, Staatsbosbeheer
en de beheerregisseur over het weidevogelbeheer.

Vertrouwen
Kruis werkt al sinds 1991 samen met Staatsbosbeheer.
Het wederzijds vertrouwen is groot. Hij volgt met het
beheer de weidevogels en legt het beheer dus niet van
te voren vast. Daarom komt hij niet in aanmerking voor
weidevogelpakketten in de Skriezekrite. De pachtprijs
die Staatsbosbeheer vraagt is echter wel aangepast.

Sjoerd Bakker, boswachter bij Staatsbosbeheer, noemt
als succesfactoren voor De Pine naast het beheer ook
de belangrijke rol van de nazorg door de vrijwillige wei-

“Zes weken per jaar staat
mijn bedrijf ten dienste
van de weidevogels”

Biologisch melkveehouder Jan Kruis beheert in een maatschap met zijn twee zonen al
zeventien jaar het reservaat De Pine, dat hij pacht van Staatsbosbeheer. Het wederzijds vertrouwen is groot. Kruis volgt met zijn beheer de weidevogels, en heeft
daarom een aangepaste pachtprijs van Staatsbosbeheer. De weidevogelpopulatie is al jaren vrij stabiel en schommelt rond de 100 grutto’s per 100 hectare.

“Als het alleen om het geld
gaat, werkt het niet”

der 103 gruttonesten. De weidevogelpopulatie is al jaren
hoog en stabiel, met zo’n 100 grutto’s per 100 hectare.

Nesten

Volgens Kruis kunnen weidevogels niet zonder koeien. Het
beweide en bemeste grasland creëert een goede leefomgeving voor de weidevogels. Maar het allerbelangrijkste
is volgens hem de relatie die je als de boer hebt met de
weidevogels. ‘Je moet een ‘klik’ hebben met weidevogels.
Zes weken per jaar staat mijn bedrijf ten dienste van de
weidevogels. Als je van de natuur houdt, dan doe je dat.’
Op het bedrijf komen grote aantallen weidevogels voor.
In 2007 zijn 245 nesten gevonden van 14 soorten, waaron-

devogelbeschermers. Tot 2006 was dit prima geregeld,
nu behoeft dit extra aandacht. Een belangrijke factor is
echter ook de ligging van het reservaat in een open landschap. Het gebied is al van oudsher geschikt voor weidevogels. Bovendien vindt er voldoende bemesting plaats.

Tip!
• V
 oorbeweiding creëert extra ruimte
voor een goed mozaïekbeheer.

Boer

Aantal gruttopaar per ha in De Pine

B
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iologisch melkveehouder Jan Kruis pacht vrijwel
alle grond van Staatsbosbeheer in het reservaat De Pine. Het doel is weidevogelbeheer. Zijn
bedrijf van 158 hectare in Heeg in het zuidwesten
van Friesland, heeft naast weidevogels 130 melkkoeien, 130 stuks jongvee, 1 fokstier en 15 paarden.

“Weidevogels
kunnen niet
zonder koeien”
Sleutels tot succes
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Weidevogelkring vergroot
3.	reservaat
met boerenland
		

Zeevang - Noord-Holland

Eén groot mozaïek voor weidevogels
Zeevang is een toplocatie voor weidevogels: in het grote gebied komen dertig gruttobroedparen per honderd hectare voor. De landbouw gaat er goed samen met de weidevogels - het resultaat van een goeie samenwerking in een weidevogelkring.

“Zeker zeventig procent
van de nesten bevindt zich
op hoogwaterland”
De weidevogelkring Zeevang is in 2005 opgericht en bestaat
uit boeren en vrijwilligers, aangesloten bij de agrarische
natuurvereniging Water, Land & Dijken, en uit wildbeheerders, LTO en Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft in
Zeevang een reservaat van tweehonderd hectare. Gezamenlijk
‘beheren’ de leden van de weidevogelkring een gebied van
tweeduizend hectare, onder regie van een beheerregisseur.
De beheerregisseur kan naast de reguliere PSAN-contracten
ook lastminute-contracten afsluiten voor één seizoen, bijvoorbeeld als tijdens het weidevogelseizoen veel weidevogels
op percelen zitten waar geen contract voor is afgesloten.
Het resultaat van de samenwerking is dat het beheer van
het reservaat van Staatsbosbeheer en dat van de omliggende grond goed op elkaar is afgestemd. Boerenland en
reservaat vormen één groot mozaïek voor weidevogels.

Vliegende vluchtheuvels
Op het land van Jan-Piet Beunder in Zeevang doen de
grutto’s en kieviten het goed. Vrijwilligers zorgen ervoor dat
de nesten op zijn land gemarkeerd zijn voordat hij het land

Hectares

J

an-Piet Beunder is boer in Zeevang met 140
stuks melk- en vleesvee. Zijn bedrijf heeft een
oppervlakte van 70 hectare, waarvan 32 hectare
in eigendom, de overige 38 hectare pacht hij van
Staatsbosbeheer. In 2008 zijn er op zijn eigen percelen 32 grutto- en 35 kievitnesten gevonden, en
enkele nesten van slobeend, krakeend en tureluur.
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op gaat voor bemesten of maaien. Zeker zeventig procent
van de nesten bevindt zich op het ‘hoogwaterland’, zoals
Beunder dat noemt. Dit zijn de lagere en nattere percelen,
die hij vrij laat en in gedeeltes maait. Zo maakt hij maaitrappen. De beheerregisseur sluit lastminute beheercontracten
af als er bij het maaien veel jongen rondlopen. Beunder
kan op die manier in aanmerking komen voor een extra
vergoeding voor het met twee weken uitstellen van het
maaien. Met deze zogenaamde ‘vliegende vluchtheuvels’ en
andere maatregelen realiseert hij op zijn bedrijf mozaïekbeheer, waarbij hij ook enkele percelen beweidt.

Tip!
• V
 ergroot het weidevogelgebied door samen
te werken in een weidevogelkring.

Weidevogelkring

D

e weidevogelkring Zeevang streeft ernaar het
weidevogelbeheer in het reservaat en het
beheer op de gronden in boereneigendom goed op
elkaar af te stemmen. Ook wil de weidevogelkring
een beter beeld krijgen van verstoring door predatoren, door het aantal predatoren zoals vossen,
kraaien en roofvogels vast te stellen. De kring heeft
er bovendien voor gezorgd dat weidevogels op de
kaart zijn gezet bij ruilverkavelingsprojecten, bij de
herinrichting van gaswinninglocaties en bij de aanleg
van recreatievoorzieningen, zoals wandelpaden.

Sleutels tot succes
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4.

	Boeren in de rij voor reservaat
Noordpolder - Utrecht

Reservaat de Noordpolder van Natuurmonumenten wordt door dertig boeren gepacht.
Daarnaast is er een wachtlijst van boeren die ook graag willen pachten in Eemland. Het succes
van het gebied – de gruttostand is er ook nog eens verdrievoudigd - zit hem misschien in het feit
dat het reservaat te beweiden is. Daarmee wordt het mozaïek in het reservaat vergroot. Maar
het zit hem wellicht ook in de terreinbeheerder van Natuurmonumenten, die ooit zelf boer was.

“Ik haal mijn motivatie uit
het aantal vogelsoorten, dat
alleen maar toeneemt”
Reservaat en grutto’s

H

et beheer in het 220 hectare grote reservaat de
Noordpolder bestaat uit minimaal 55 procent uitgesteld maaien na 15 juni, en beweiden vanaf 1 mei met
rundvee of schapen - maximaal 0,5 GVE per hectare.

Gruttoterritoria in 2008 in het reservaat (groen), op het land
van Rigter (blauw) en in overig agrarisch gebied.

Lokken
In totaal zijn er op zijn eigen percelen in 2008 161 nesten gevonden, waaronder 79 kieviten, 46 grutto’s en 19
tureluurs. Op het maïsland hebben zes kluten en zes
bontbekplevieren gebroed. Om kluut en bontbekplevier te lokken heeft Rigter schelpen uitgestrooid op het
perceel. Rigter doet er verder alles aan om nesten en
kuikens te sparen. ‘Ik haal mijn motivatie uit het aantal
nesten en vogelsoorten, dat alleen maar toeneemt’.

Tip!
• L et goed op tijdens het maaien en neem de kuikens
op de trekker in een doos mee, tot na het maaien.

Jan Roodhart is terreinbeheerder voor Natuurmonumenten
in de Noordpolder, een gebied van 220 hectare bij Eemnes.
Een paar jaar geleden had hij nog een veebedrijf naast het
reservaat van Natuurmonumenten. Jan Roodhart weet dus
hoe het beheer daar toegaat. En nu weet hij hoe het is om
als terreinbeheerder grond te verpachten. Dat hij beide
kanten kent, is te merken: er bestaat inmiddels een wachtlijst voor het pachten van grond van Natuurmonumenten
in Eemland, terwijl in het verleden Natuurmonumenten
moeite had om grondgebruikers te vinden.

Ontwikkeling gruttopopulatie in het reservaat in de Noordpolder

De dertig pachters van de Noordpolder hebben ieder ongeveer acht hectare in gebruik, verdeeld over vier à vijf percelen.
Deze worden deels laat gemaaid, deels extensief beweid.
Zo ontstaat een verscheidenheid aan grassen en kruiden en
verschil in hoogte van het gewas. Dit kuikenland is ideaal voor
opgroeiende gruttokuikens. De maaipercelen worden bemest.
Daarvoor koopt Natuurmonumenten stalmest van de pachters,
en zorgt voor het verspreiden van de mest over de percelen.
In 2008 vestigden zich 165 grutto’s, 120 kieviten, 30
tureluurs in de Noordpolder. Ook de watersnip broedt
er sinds lange tijd weer. De stand is in de loop van de
jaren toegenomen, waarbij de stand van grutto en tureluur sinds de jaren ‘70 ongeveer is verdrievoudigd.
Ook buiten het reservaat komen veel weidevogels voor.
Frans Rigter heeft er een melkveebedrijf met 75 koeien. Hij
heeft 40 hectare grond in eigendom, waarvan 32 hectare
grasland, en acht hectare mais. Daarnaast pacht hij 45 hectare grond van Natuurmonumenten in de Noordpolder. Hij
gebruikt het reservaatland om er zijn pinken, droge koeien
en schapen na 1 mei op een aantal percelen te laten grazen.
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Aantal gruttobroedparen

Verscheidenheid
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5.
		

6.

	Vrijwilligers en boeren
zorgen voor ‘rustzones’
Noord-Brabant

		

Vrijwilligers werken in Noord-Brabant samen met boeren aan het vergroten van
de overleving van kritische weidevogels als grutto, wulp en tureluur. Met een
geheel nieuwe provinciale regeling: ‘Rustzones voor kritische weidevogels’.

Onderlinge samenwerking
Wim Schippers is al vijftien jaar vrijwilliger voor het weidevogelbeheer. Met zeven andere vrijwilligers telt hij
de weidevogels op vierhonderd hectare ten noorden
van Geffen in de buurt van Oss. Het blijft niet bij tellen,
want zodra Schippers een seintje krijgt dat er gemaaid
gaat worden, zit hij bij de loonwerker op de trekker.
In 2008 zijn zo 110 nesten van kievit, 6 grutto’s, 12 wulpen en 5
tureluurs beschermd. De vrijwilligersgroep van Wim Schippers
heeft alle boeren met grutto’s kunnen overtuigen deel te
nemen aan de nieuwe regeling.’ We zijn net een voetbalteam’,
zo omschrijft hij de onderlinge samenwerking van de vrijwilligers. ‘Alle gruttonesten in ons gebied zijn dit jaar uitgekomen’.

Rustzones
In heel Noord-Brabant zijn in 2008 door 32 verschillende
agrariërs 40 rustzones aangelegd. Hierin lagen 29 nesten
van de grutto en 20 nesten van de wulp. Het uitkomstpercentage van grutto en wulp was er respectievelijk 93 en
70 procent. Dit is hoger dan het gemiddelde uitkomstpercentage van 63 procent. Het aantal vliegvlugge kuikens
per nest ligt voor de grutto en de wulp op respectievelijk
0,63 en 0,30. Voor het eerste jaar van deze regeling een
mooi resultaat. Ook de gele kwikstaart en de patrijs die in
de rustzones broedden, hebben hiervan geprofiteerd.

Kollummerpomp - Friesland

Hessel Agema heeft een melkvee- en fokkerijbedrijf van negentig hectare grenzend aan het
Lauwersmeer. Agema is geboren met genen die houden van de natuur, het landschap, de
koeien en de paarden. En van de weidevogels, ‘het mooiste en grootste orkest van de wereld’.

“Alle gruttonesten zijn dit
jaar uitgekomen”
Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer in Noord-Brabant
was in 2007 de initiatiefnemer voor een nieuwe beheerregeling ‘Rustzones voor kritische weidevogels’. Met deze
subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant zouden
meer kuikens van de in Noord-Brabant zeldzame wulp, grutto
en tureluur vliegvlug moeten worden. Het initiatief ligt bij
de weidevogelvrijwilligers die boeren benaderen voor de
aanleg van een rustzone rond nesten van deze soorten. Deze
rustzone van minimaal twaalf meter breed en een oppervlak
van duizend tot tienduizend vierkant meter, mag pas gemaaid
of beweid worden wanneer de jonge vogels er geen gebruik
meer van maken. Dat wordt door de vrijwilligers aangegeven.
De vrijwilligers sluiten met de boer een eenjarig contract af.
Deze flexibele aanpak voor weidevogel en boer lijkt te werken. Provinciaal zijn namelijk bijna alle gruttonesten uitgekomen die via de regeling extra bescherming hebben gekregen!

	Individuele weidevogelboerderij
van natuurliefhebber met melkvee

“Weidevogels vormen het
mooiste orkest van de wereld”
Hessel Agema heeft op zijn 90 hectare in totaal 32 hectare
kuikenland op zijn bedrijf. Hij beheert dit kuikenland met uitgesteld maaien en voorbeweiden. Hij doet ook aan randenbeheer, waarmee hij vluchtstroken voor de weidevogels creëert.
De grassen en kruiden - veldzuring, boterbloem, speenkruid,
witte klaver, madelief - in de onbemeste randen zijn een bron
van insecten, en daarmee voer voor jonge weidevogels. Ook
vinden zij hier bescherming tegen predatoren. Vanaf deze
weideranden loopt het talud flauw af naar de sloot. Het slootschoningsmateriaal dat daar in de herfst op terechtkomt, is
voor vogels een ideale plek om naar regenwormen te zoeken,
en in het voorjaar maakt de kievit hier graag zijn nest. Vanuit
de kalver- en paardenstal voert Agema ook strorijke mest aan,
en tot slot heeft hij ook een plasdrasperceel, dat weidevogels
aantrekt, en ook aantrekkelijk blijkt voor jonge weidevogels.

ling, en de kluut en kleine plevier die op het bedrijf
zijn gekomen nadat de plasdras is aangelegd.
Hessel Agema vertelt met plezier over het weidevogelbeheer. ‘Het weidevogelbeheer moet je samen doen, maar
het begint bij de individuele bedrijven’. Hij heeft ook nog
ideeën over hoe het beter kan: ‘Motivatie en waardering
van de individuele boer, door scholing en vergoeding
van tijd, zou veel meer mozaïekbeheer opleveren’.

Tip!
• R
 andenbeheer levert veel insecten, en dus voer
voor jonge weidevogels. Bovendien geven de randen jonge vogels dekking tegen predatoren.

Succes
Jaarlijks broeden er grote aantallen weidevogels op het
melkveebedrijf. Waren er in 2005 39 grutto’s, 72 kieviten, 33 scholeksters en 25 tureluurs, in 2008 broedden
er 59 grutto’s, 83 kieviten, 26 scholeksters en 63 tureluurs. Leuke soorten zijn ook graspieper en zomerta-

Tip!
• W
 eidevogelvrijwilligers spelen een rol in het maken
van afspraken met boeren over extra kuikenland en ze geven aan wanneer dit weer gemaaid
kan worden. Goed voor weidevogel en boer!
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grarische natuurvereniging
7.	Abeheert
reservaat
		

De Ronde Hoep - Noord-Holland

Landschap Noord-Holland heeft het beheer van het 185 hectare grote reservaat in De Ronde
Hoep volledig uitbesteed aan agrarische natuurvereniging De Amstel. De boeren voeren gezamenlijk precies het goede mozaïekbeheer uit. Zowel in het reservaat als op hun eigen grond.

Boeren zien reservaat en
eigen grond als één bedrijf
De Ronde Hoep is een door rivieren begrensde ronde polder
ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel. Midden in de
polder van 1.200 hectare ligt het reservaat van Landschap
Noord-Holland. Sinds de uitbreiding van het reservaat in
2006, wordt het beheer georganiseerd door de agrarische
natuurvereniging De Amstel, die het beheer uitbesteed
aan 30 boeren. Daarmee wordt het weidevogelbeheer in
de hele polder door één organisatie gecoördineerd.

Subsidie
Voor het beheer op veertig hectare van het reservaat
ontving Landschap Noord-Holland in 2008 subsidie. Dit
bedrag gaat, na aftrek van waterschapslasten en bureaukosten, rechtstreeks naar De Amstel. De natuurvereniging
gebruikt dit geld om de boeren die het reservaat beheren
te betalen. Iedere boer heeft een overeenkomst met de

agrarische natuurvereniging voor het gebruik van de grond
en krijgt een vergoeding voor het uitrijden van ruige mest.

Mozaïekbeheer
Sinds de jaren ’70 worden de weidevogelresultaten bijgehouden en daaruit blijkt dat de gruttostand is toegenomen. Dit is
bijzonder, want landelijk is de grutto sterk achteruit gegaan.
Het succes is te danken aan het open landschap van de polder
én aan de gemotiveerde boeren die met intensieve en extensieve bedrijven precies het goede mozaïekbeheer realiseren.
De boeren zien het reservaat en de eigen grond als één
bedrijf en voor de weidevogels vullen deze elkaar goed aan.

Alarmtellingen
Wes Korrel is biologisch melkveehouder met 65 koeien in de Ronde Hoep en is penningmeester van De
Amstel. Samen met de beheerregisseur gaat hij ieder
jaar op pad om met de boeren per perceel af te spreken welke beheermaatregelen worden uitgevoerd.

Ronde Hoep grutto’s 2008
Iedere boer die grond pacht in het reservaat, kiest voor een
maai- en een weidepakket. Het beheer bestaat uit voorbeweiden tot 1 of 8 mei, extensief weiden met 1,5 GVE tot
15 juni, en uitgesteld maaien tot 1, 8, 15 of 22 juni. Sinds
de ruilverkaveling heeft iedere boer in de Ronde Hoep
ongeveer 45 hectare grond in eigendom, en ongeveer 6
hectare gepachte reservaatgrond achter de boerderij.
Wes Korrel heeft op zijn eigen bedrijf van vijftig hectare
dertig tot veertig weidevogelnesten. Naast het reservaatbeheer doet hij op zijn eigen percelen aan voorbeweiding,
uitgestelde maaidatum, aanleggen van vluchtstroken en
slootkantenbeheer. De alarmtellingen die in de Ronde
Hoep worden gehouden laten zien dat er voldoende gruttokuikens opgroeien om de populatie in stand te houden.

Tip!
• A
 larmtellingen maken het resultaat van
het mozaïekbeheer direct duidelijk
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Samen werken aan weidevogelbeheer

Sleutels tot succes
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