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Nieuwsbrief Weidevogelbeheer Mei 2019 
 

In deze nieuwsbrief: 

 

1. Last-minute Beheer bij 1e maaisnede (Kuikenvelden) 

2. Last-minute Beheer op percelen met een rustperiode 

3. Tip: Grutto- en tureluurgezinnen met vlaggenstokken naar een ander perceel 

laten verplaatsen  

4. Hoe te maaien? 

5. Botanisch waardevolle weideranden laten staan tot 15 juni 

 

Na langere tijd van kou en (enkele) buien, kondigt zich beter weer aan om te maaien. 

Op dit moment –we schrijven 9 mei- zitten er nog weidevogels op eieren, maar zijn er in 

de te maaien percelen ook veel grutto’s en tureluurs met kuikens aanwezig. 

(Maai)beheer met als doel deze kuikens, die de volwassen broedvogels voor de toekomst 

zijn, te beschermen, vraagt maatwerk! Dit maatwerk bestaat vooral uit last-minute 

beheer.  

 

Last Minute beheer zorgt er op het beslissende moment voor, dat we nog extra resultaat 

voor de weidevogels kunnen behalen! Hieronder meer informatie hierover. 

 

1. Last Minute beheer bij 1e maaisnede op percelen met het 
pakket ‘Legselbeheer’ [kuikenvelden]  

(pakket nr.2, zie voor de beheervoorschriften deze link, pagina 3) 
 

Een belangrijke eerste stap is ruim om de nesten heen te maaien. 

Maar wat te doen als er veel nesten zijn en/ of veel (grutto- of tureluur)kuikens lopen in 

het perceel dat u wilt maaien? De allerbeste, want meest veilige optie voor de vogels, is 

het maaien uitstellen.  

In het geval van percelen met het pakket Legselbeheer is het mogelijk om Kuikenvelden 

aan te leggen. Wanneer er op een perceel met het pakket Legselbeheer, vlak voor het 

maaien nog veel nesten bij elkaar liggen of kuikens lopen, verwachten wij dat u er een 

Kuikenveld aanlegt, tegen een vergoeding. 
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Kuikenvelden zijn delen (blokken) grasland die bij maaien of beweiden blijven staan op 

een perceel Legselbeheer. Ze zijn een goede oplossing wanneer er veel nesten dicht bij 

elkaar liggen en/ of wanneer er zich op (een deel van) het perceel veel weidevogels met 

kuikens (gezinnen) ophouden.  

Een kuikenveld kent een rustperiode van minimaal 2 weken en kan worden verlengd tot 

een maximum van zes weken.  

Voor een Kuikenveld geldt een vaste vergoeding van € 300,- per ha voor een rustperiode 

van 2 weken. Dit kan oplopen naar een maximum van zes weken. Waarbij de vergoeding 

na de 2e week, per extra week met €150,- per ha oploopt.  

Indien kuikenvelden blijven staan, dan mag pas gemaaid worden na vrijgeven door de 

gebiedsregisseur of veldcoördinator. Hij/zij controleert of er daadwerkelijk geen kuikens 

meer zitten. Is dat wel het geval, dan dient de rustperiode te worden verlengd met één 

of enkele weken tot er geen kuikens meer aanwezig zijn. 

Bovenstaande gaat in goed overleg met de gebiedsregisseur. Hij of zij sluit met u een 

contract af.  

 

De aanvraag van een kuikenveld dient nooit later dan de dag van aanleg van het 

kuikenveld gedaan te worden. 

 

2. Last Minute beheer op percelen met een rustperiode 
Verlengen of verkorten rustperiode  

(pakket nr.1 en nr. 5, zie voor de beheervoorschriften deze link, pagina 2 en 7) 

 

Op de percelen met een rustperiode (dus ook op pakket 5: Kruidenrijk grasland) hoeft u 

geen nesten te zoeken en te markeren. Rust is hier voor de weidevogels belangrijk.  

Wanneer u de percelen met rustperiode wilt gaan maaien, neemt u dan contact op met 

de gebiedsregisseur of veldcoördinator. Hij/zij controleert of er daadwerkelijk geen 

kuikens meer zitten en kan vervolgens de percelen al dan niet vrijgeven. Wanneer het 

ernaar uitziet dat er na het verstrijken van de rustperiode nog nesten en kuikens in het 

perceel zitten, is het ’t best om het maaien nog één of twee weken uit te stellen. Dat 

laatste mag ook een gedeelte van een perceel zijn. Hieronder staan de mogelijkheden. 

a. Het verlengen van de rustperiode op een liggende overeenkomst kan voor:  

Pakket 1: Weidevogelgrasland met rustperiode 

Pakket 5: Kruidenrijk weidevogelgrasland 

 

Uw aanvraag voor verlenging dient bij voorkeur meer dan 5 werkdagen voor het aflopen 

van de rustperiode gedaan te worden, nooit later dan één dag voor het aflopen van de 

rustperiode. 

 

Wanneer op een perceel met rustperiode een deel van het perceel langer blijft staan, dan 

wordt dit deel ‘opgeplust’ naar een latere (uitgestelde) maaidatum. Uitgangspunt is 

echter om het hele perceel te laten staan. Uitzonderingen hierop in overleg met de 
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gebiedsregisseur! 

 

b. Het vervroegen van een rustperiode kan eventueel ook, voor: 

Pakket 1: Weidevogelgrasland met rustperiode 

In dit geval moet het verzoek tenminste één week voor de nieuwe einddatum worden 

gedaan bij de gebiedsregisseur/veld coördinator. 

Vergoeding 

Voor Last minute afspraken geldt de vergoeding van het nieuwe pakket dat na het 

verlengen of verkorten van de rustperiode is overeengekomen. De tarieven zijn te 

vinden in het pakkettenboekje. Daarnaast is er een vergoeding mogelijk voor:  

pakket 5b = Kruidenrijk grasland, rustperiode 1 april tot 22 juni = € 1435 per ha 

pakket 5c = Kruidenrijk grasland, rustperiode 1 april tot 1 juli = € 1545 per ha. 

Bovenstaande gaat in goed overleg met de gebiedsregisseur. Hij of zij sluit met u een 

contract af. 

 

3.Hoe te maaien? 
 Maai nooit ’s nachts! Vogels op het nest en kuikens hebben dan geen schijn van kans. 

 Maai bij voorkeur eerst een baan in het perceel en verlaat dit daarna. Kom later 

terug, in tussentijd zullen de weidevogels weer op het nest gaan zitten en krijg je een 

2e kans om de nestplek te vinden.  

Als er al kuikens zijn, zullen de oudervogels vanwege de ontstane onrust hun kuikens 

uit het perceel weg proberen te lokken.  

 Maai vervolgens van binnen naar buiten. Daardoor worden kuikens die onverhoopt 

nog aanwezig zijn, naar de perceelranden gedreven. Hier zitten ze veiliger. 

 

4. Wanneer Last-minute beheer echt niet past… 
 

Voor het maaien… 

Past Last-minute beheer echt niet, dan kunnen de kuikens van de grutto en de tureluur 

verjaagd worden door de dag vóór het maaien vlaggen te plaatsen in het perceel. Deze 

maakt u door plastic zakken aan neststokken te bevestigen. Dit werkt uitstekend om 

jongen uit een perceel te krijgen. Zorg er bij het verjagen wel voor dat kuikens naar 

veilig gebied kunnen, zoals een nabijgelegen perceel met lang(er) gras of een groot 

kuikenveld waar ze voedsel kunnen vinden en kunnen schuilen bij gevaar.  

Voor meer informatie, zie Op de volgende pagina beschreven hoe het je het 

aanpakt! 
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Handleiding ten behoeve van het plaatsen van 
Vlaggenstokken* ter bescherming van 
weidevogelkuikens 
 

Het is erg belangrijk de kuikens te beschermen in percelen die 
gemaaid gaan worden. Daarom bevelen we de volgende 
methode aan: 
 
1./ Probeer via je contact met de boer duidelijkheid te krijgen 
over de datum waarop hij of zij gaat maaien.  
 
2./ Bepaal waar de kuikens zich bevinden. 
 
Wanneer zich kuikens zich in een perceel bevinden dat 
gemaaid gaat worden: 
 
3./ Plaats dan - 24 uur voor het maaien - volgens onderstaande 
afbeelding vlaggenstokken* in het veld.  
 
 

 

 

 
 
 
4./ Loop vervolgens 4 uur voor het maaien nog eens door het 
perceel om te kijken of alle pullen het perceel hebben verlaten. 
 
5./ Vergeet niet afspraken met de boer te maken over wie de 
vlaggenstokken gaat weghalen voor het maaien. 
 
(6./ Loop je ondertussen nog tegen een nest aan, markeer dit 
nest dan)  
 
Beperk bovenstaande handelingen niet alleen tot de ‘gewone’ 
percelen waarop je weidevogels beschermt. Het kan ook 
belangrijk zijn om dit toe te passen op de percelen waarvan de 
uitgestelde maaidatum (perceel met rustperiode) verloopt.# 
Ook hier kunnen kuikens rondlopen die het verdienen te 
worden beschermd. 
 
Vlaggenstokken zijn verkrijgbaar bij Landschap Erfgoed 
Utrecht, maar zelf maken kan ook.  
 
* Een stok van ± 2 meter lengte, met daaraan een (drie-)hoek geknipt 
uit b.v. een vuilnis- of plasticzak. De zak (vlag) moet in de wind goed 
kunnen klapperen. Het klapperen verontrust de ouders, die vervolgens 
hun kuikens weglokken van het perceel. 
# Alleen percelen met uitgestelde maaidatum/ rustperiode betreden op 
de dag voordat de datum verloopt en wanneer er echt de volgende dag 
gemaaid wordt! 

 
  

x 

2

.

. 

3. 

.. 

1

.

. 

x 



5 
 

5. Botanisch waardevolle weideranden  
tot 15 juni laten staan in 

weidevogelgebied 
Graag maken wij u er nogmaals op attent dat in 

weidevogelkerngebieden een bemestingsvrije 

kruidenrijke rand (pakket 13c) als voedsel- en 

vluchtgelegenheid dient voor weidevogels en hun 

kuikens. Deze randen moeten bij maaien blijven 

staan tot minimaal 15 juni. U ontvangt dan € 1200 

per ha rand. Beweiden van de rand is wel 

toegestaan. 

 

Wilt u de rand toch eerder (mee)maaien, dan dient u 

een verzoek hiertoe in te dienen bij de 

gebiedsregisseur. Deze komt kijken of overlegt of de 

rand kan worden vrijgegeven. Als dit wordt 

toegestaan, dan wordt de vergoeding €1100 per 

hectare. 

 

Randen die buiten de weidevogelkerngebieden 

liggen, mogen ook tot 15 juni niet worden gemaaid 

tegen de hogere vergoeding. In dat geval dient u 

ons juist te melden als U de rand laat staan! 

 

 

 


