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Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 
 
In deze nieuwsbrief: 

1. Last Minute beheer bij 1e maaisnede: Kuikenvelden 

2. Aandachtspunten Legselbeheer 

3. Botanisch waardevolle weideranden laten staan tot 15 juni 

4. Tip: Hoe vind ik een nest in lang gras? 

5. Contact 

We werken er als Collectief, met z’n allen, hard aan om de weidevogels in ons 

gebied in stand te houden. In deze nieuwsbrief staat de belangrijkste informatie 

over hoe we dit aanpakken op het moment dat de 1e maaironde op komst is.  

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 (zie LAST MINUTE BEHEER).  

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

resultaat voor de weidevogels kunnen behalen! 

1. Last Minute beheer bij 1e maaisnede: Kuikenvelden 

Het begin van succesvolle weidevogelbescherming is goed te kijken naar waar de 

vogels zitten op uw percelen. De weidevogeltellingen van de afgelopen twee 

weken helpen u hierbij. 

De gebiedsregisseurs en veldcoördinator kunnen met u meedenken en u 

adviseren over hoe u een balans kunt vinden tussen de vogels en de 

werkzaamheden.  

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. Hiervoor heeft het Collectief het Last Minute 

beheer tot haar beschikking. In het geval van percelen met het pakket 

Legselbeheer is het mogelijk om Kuikenvelden aan te leggen. 

  



 
 

Kuikenvelden  

(pakket nr 4; beheervoorschriften pagina 5) 

Kuikenvelden zijn delen (blokken) grasland die bij maaien of beweiden blijven 

staan op een perceel Legselbeheer. 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. 

Kuikenvelden - Last Minute beheer Vergoeding 

Rustperiode van 2 weken €300/hectare 

Rustperiode van 3 weken €450/hectare 

Rustperiode van 4 weken €600/hectare 

Rustperiode van 5 weken €750/hectare 

Rustperiode van 6 weken €900/hectare 

 

 

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

de gebiedsregisseur of veldcoördinator. Hij of 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! 

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/flyers/PakkettenboekjeRVV%20webversie%20juni%202020.pdf


 
 

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 

2. Aandachtspunten Legselbeheer 

Zoek de nesten, bescherm ze en registreer ze op de nest- en stalkaart! 

Het pakket Legselbeheer schrijft voor dat elke deelnemer: 

 

• Nesten zoekt en deze 

beschermt; 

• de gevonden nesten markeert; 

• deze nesten op de stalkaart en 

de topografische kaart 

vermeldt; 

• ervoor zorgdraagt dat de 

kaarten beschikbaar zijn voor 

de gebiedsregisseurs en 

controleurs; 

• op de stalkaart vermeldt bij 

welke agrarische activiteiten 

een nest is beschermd en; 

• de nesten en kuikens ontziet 

bij alle werkzaamheden, door: 

o het plaatsen van 

nestbeschermers of 

draad wanneer het 

perceel wordt beweid; 

o bij maaien om het nest 

een enclave van 

minimaal 50 m² gras 

te laten staan. 

 

 

  



 
 

3. botanisch waardevolle weideranden laten staan tot 15 juni  

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! 

 

 

 

4. Tip: Hoe vind ik een nest in lang gras?  

Wanneer het gras hard begint te groeien, worden de nesten van de grutto, 

tureluur en de eenden die in het gras broeden (slobeend, krakeend en wilde 

eend) al snel moeilijk om op het oog te vinden.  

De nesten van een grutto of tureluur zijn met enige tact toch nog wel te vinden!  

Misschien niet altijd het nest zelf, maar wel de plek, doordat je de vogel van het 

nest ziet vliegen. Als je de plek ongeveer kent, kun je er met het maaien of 

bewerken, rekening mee houden… 

Neem de volgende stappen: 

1. Observeer eerst een tijdje het perceel, zonder dit te betreden. 

Waar in het perceel zitten de vogels? Vaak waakt de partner niet 

broedt, niet ver van de nestplek. 

2. Vervolgens rijdt je met de tractor of loop je – alleen of max. gedrieën 

verspreid - het perceel in 



 
 

3. Je richt je blik op de horizon en let slechts op opvliegende vogels 

 

4. Wanneer je een vogel van het nest ziet vliegen, richt je je blik op de 

nestplaats en houdt deze vast. Laat je niet meer afleiden! 

5. Je loopt naar de plek waar je vogel zag opvliegen, plaatst een markeerstok 

en gaat zoeken. 

6. Vind je het nest: Gefeliciteerd!  

• Kun je het nest niet vinden: Zoek vooral niet te lang,  

• voorkom vertrapping van het nest en verlaat het veld. 

7. Je zoekt een beschutte plek, neemt een pauze en geeft de vogel de 

gelegenheid terug te keren naar zijn nest. Je kunt (bijv. met je 

verrekijker) ondertussen naar de markeerstok kijken en in de gaten 

houden of de grutto of tureluur terugkeert. 

8. Na een minuut of twintig rijd je met de tractor of loop je weer snel met 

een stevig tempo het veld in, en richt je nu puur en alleen op de 

markeerstok. Tip: Rijd of loop hierbij (indien mogelijk) tegen de wind in en 

met de zon in de rug. De vogel hoort je dan zo laat mogelijk aankomen en 

je hebt een beter zicht. 

9. Als het goed is (en de vogel terug is op het nest) kun je nu dichter bij het 

nest komen voordat de vogel opvliegt. 

10.Vind je het nest: Gefeliciteerd!  

• Kun je het nest niet vinden: Zoek vooral niet te lang,  

• voorkom vertrapping van het nest. Heb je de vogel opnieuw  

• vlak bij de markeerstok weg zien vliegen, laat de stok dan 

• staan en verlaat het veld: je beschermd zodoende het nest toch bij 

a.s. maaiwerkzaamheden, of kunt het een volgende keer opnieuw 

proberen 

NB: Voer deze methode niet te vaak uit op een dag, anders verstoor je 

de vogels te zeer! 

5. Contact 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl. 

mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

