Nieuwsbrief Weidevogels februari 2021

Nieuwsbrief Weidevogels en Bemesting, extra editie
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Inleiding
Sleepslangnestbeschermer*
Goed grasland voor kuikens in mei en juni.
Ruige mest: wanneer is uitrijden een goed moment voor weidevogels.
Te bestellen: bordje ‘rustgebied voor weidevogels’, voor op landhek.
Contact

1. Inleiding
Het komt u vast niet onbekend voor:
een perceel met een verlate
maaidatum waar in de loop van mei
al snel een hoog en dicht gewas
groeit. Gevolg:
1. Weidevogels met hun kuikens
verlaten het perceel te vroeg,
want het kost de kuikens te
veel krachten om door het
hoge en dichte gras te komen.
Die inspanningen gaat ten
koste van het groeien…
2. Tegen de tijd dat het perceel
gemaaid mag worden, is de
kwaliteit van het gewas
(onnodig) slechter dan
gewenst…

volgen verder in deze nieuwsbrief
een drietal aanbevelingen:
1. Zorg dat percelen met
uitgesteld maaien kort het
broedseizoen in gaan.
2. Pas de voorjaarsbemesting
aan op percelen met een
rustperiode.
3. Rijd ruige mest zo laat
mogelijk uit: Na de 1e snede,
of zo laat mogelijk in het
voorjaar (uiterlijk 31 maart)!

Voor zowel u als veehouder als de
weidevogel een slechte uitkomst!
Om goed kuikenland te maken,
zonder dat de kwaliteit van de
grassnede hier te veel onder lijdt,
Foto: Piet Munsterman, Weidevogelbescherming

2. Sleepslangnestbeschermer*
Binnen een paar weken kunnen we de eerste kievitseieren verwachten!
Om de nesten te beschermen bij het sleepslangen heeft RVV zogenoemde
sleepslangnestbeschermers aangeschaft*. Ze liggen op twee plekken in ons
werkgebied opgeslagen en kunnen worden geleend via de gebiedsregisseurs en
de veldcoördinator. Informeer ook uw loonwerker over het gebruik van de
nestbeschermers.

Voor bemesten

Tijdens bemesten

*

De aanschaf van sleepslangnestbeschermers is mogelijk gemaakt door steun uit het ELFPO: “Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland)”

3. Goed grasland voor kuikens in mei en juni
A. Zorg dat percelen met uitgesteld maaien kort het broedseizoen
ingaan.
De rustperiode gaat 1 april in, dus
het is mooi als het gras voor die tijd
voorbeweid kan worden. Hoe?
Tip 1: Zet een koppel schapen of
andere grazers in. Houd wel rekening
met weidevogels die al in maart
kunnen gaan broeden, zoals de
kievit.
Tip 2: Wees terughoudend met de
voorjaarsbemesting (zie B,
hieronder)
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Tip 3: Weid eind april voor [(ook)
voor percelen nabij uitgesteld
maailand], dit is zeer gunstig voor
kuikens! Kievit- en tureluurkuikens
zitten graag tussen het vee en
gruttokuikens later in de hergroei!

Wanneer voorweiden? Tijdstip van
het voorweiden is cruciaal: stem het
moment van voorweiden af op de
behoeften van weidevogels. Wanneer
broeden de vogels en wanneer en
waar lopen ze met de kuikens? Dit
vraagt kennis en monitoring (tellen).
Meer informatie bij RVV en in deze flyer.

B. Aangepaste (of geen) voorjaarsbemesting op percelen met een
rustperiode
Bemesten ja of nee? Hoeft niet
persé! Voorjaarbemesting op
percelen met uitgesteld maaien is in
principe niet nodig. Onderzoek in
Midden-Delftland toont aan dat
voorjaarsbemesting op
weidevogelpercelen prima
achterwege gelaten kan worden.
Een dunner gewas is beter
doorwaadbaar voor de kuikens, de
kwaliteit is beter en je drogestofopbrengst haal je bij latere snedes
in.

Waarom aangepast bemesten? Bij
meer mest wordt de snede snel te
hoog, te dicht en slaat ze plat, met
een lagere voedingswaarde, tragere
hergroei en holle zode tot gevolg.
Weidevogels met kuikens verlaten
deze percelen ook, want ze komen er
niet meer doorheen.

Toch bemesten? Kies je toch voor
bemesten? Pas de bemesting aan!
Gebruik geen kunstmest; voor
uitgesteld maaibeheer geldt 0–50 kg
N.

Meer informatie bij het RVV en in deze flyer.

4. Ruige mest: wanneer is uitrijden een goed moment voor
weidevogels.
Ruige (of vaste) mest wordt als positief gezien voor weidevogels. Het trekt
weidevogels aan en zorgt voor een grasgroei die later op gang komt.
Wanneer ruige mest uitrijden?
Optie 1: na de 1e maaisnede
Als de grond van het perceel vrij ‘rijk’
is aan voedingsstoffen. Kun je een
laaggelegen perceel niet in, dan kan
de ruige mest prima na de 1e snede
worden uitgereden, dus pas in juni.

Rijd je het vroeg in het voorjaar uit,
dan loop je het risico dat de
grassnede, net als bij drijf- en
kunstmest-, later in mei toch snel te
hoog en dicht wordt voor kuikens en
de kwaliteit van de maaisnede
(onnodig) slechter wordt.
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Optie 2: als voorjaarsbemesting
Wil je toch uitrijden, doe het dan zo
kort mogelijk voor de start van de
rustperiode, dus eind maart.

opmaken om eieren te gaan leggen.
Dat kost veel energie….!

(Rode) regenwormen zullen dan de
strootjes uit de mest de zode
intrekken en zijn dan prima
bereikbaar voor de grutto’s en
tureluurs.
Die kunnen de sappige wormen goed
gebruiken omdat ze zich dan net

5. Te bestellen: bordje ‘rustgebied voor weidevogels’, voor op
landhek.
Door de coronabeperkingen wordt er
veel meer gewandeld, ook
(ongevraagd) in boerenland. Nu het
weidevogelseizoen eraan komt,
willen we zoveel mogelijk voorkomen
dat mensen door weidevogelgrasland
gaan lopen en zo de vogels
verstoren. RVV laat daarom bordjes
maken met de tekst: ‘rustgebied
voor weidevogels’. Deze bordjes kunt
u bevestigen aan landhekken die
langs de openbare weg of een
wandelroute staan. Heeft u interesse

in een of meer van deze bordjes,
geeft u dit dan door aan
kantoor@rijnvechtenvenen.nl
onder vermelding van uw naam en
het aantal bordjes dat u wilt
ontvangen.

6. Contact
e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl.
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