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Nu we het nieuwe seizoen zijn ingegaan, de eerste vaste 
stalmest weer op de percelen gestrooid is en een groot 
deel van de veehouders staat te popelen tot de 
draagkracht van de percelen het toelaat om de 
drijfmest er op aan te wenden, schrijven we deze 
nieuwsbrief waarin we u bijpraten over wat er speelt in 
het gebied. 
Ook verschillende tips en belangrijke dingen die goed 
zijn om te weten. 
 
Verwijderen bomen en struiken  
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld; heeft u in uw 
percelen nog bomen of struiken staan die geen functie 
hebben, dan kunt u ze beter weghalen. Roofvogels en 
kraaien gebruiken deze vaak als uitkijkpost in hun 
zoektocht naar weidevogel-nesten en kuikens. Als ze niet 
meer een schaduw-functie voor het vee hebben is ons 
advies om ze te kappen. Dat kan vrijwel altijd zonder 
vergunning. Maar neem voor de zekerheid eerst even 
contact op met Jan Willem Schoonhoven. Vrijwilligers 
kunnen u helpen bij het werk.  
   
Aanzetten plasdras pompen  
Percelen met plasdras moeten op 15 februari al weer onder 
water staan, dus als het niet vriest moeten de plasdras-
pompen aangezet worden. Als er later wordt begonnen, is 
de kans groot dat het gras veel te lang wordt, en de plasdras 
niet meer aan de eisen voldoet. 

 
Uitrijden ruige mest  
Op percelen met een uitgestelde maaidatum of percelen 
met extensieve beweiding kunt u weer de vergoeding voor 
het uitrijden van ruige mest aanvragen. Uitrijden is 
toegestaan tussen 1 februari en 31 maart en na de 
rustperiode tot 31 augustus. U dient dit binnen 1 week na 
uitrijden te melden bij Jan Willem Schoonhoven tel. 06-
36049177 of janwillemschoonhoven@collectiefveluwe.nl  
 
Braakstroken op maispercelen  
Dit jaar zijn er bij ons voor het eerst een aantal pakketten 
afgesloten voor braakstroken op maispercelen. In Brabant 
is dit pakket een succes. Doel van deze stroken is om de 
omstandigheden voor de kievit te verbeteren. Het geheim 
ligt er in dat de braakstroken rust, schuilgelegenheid en een 
beter voedselaanbod leveren. Wij gaan dit jaar de 
aangewezen percelen monitoren en kijken dan in ons 
gebied hoe de stroken er optimaal uit moeten zien om een 
maximaal effect te hebben. 
Beheereisen: Er wordt op de braakstrook een rustperiode 
in acht genomen van 1 maart tot 1 augustus, aan het begin 
van de periode dient de strook te bestaan uit zwarte braak. 
De rand ligt in of langs een maisperceel en is gemiddeld 9 
tot 18 meter breed.  
 
Extra budget Waterschap  
In ons gebied is er nu ook de mogelijkheid om 
randenbeheer in de Categorie Water af te sluiten. Het 
waterschap stelt extra budget beschikbaar zodat de doelen 
van de Kaderrichtlijn Water kunnen worden gehaald.  In 
een door het waterschap aangewezen gebied, kunt u langs 
A- en B-watergangen de botanisch waardevolle weiderand 
afsluiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rand is 6 meter breed, mag niet bemest worden en er 
mag geen slootgrond op blijven liggen. De vergoeding 
bedraagt €1.200 per hectare.  
U kunt alle beheerpakketten vinden op de site van 
Collectief Veluwe http://www.collectiefveluwe.nl/wp-
content/uploads/2016/05/Overzicht-beheerpakketten-2017-
1.pdf  
 
Randmeerdijk  
Het Waterschap is bezig met een studie naar het 
verbeteren/verzwaren van de Randmeerdijk tussen 
Noordeinde en Doornspijk. Daarvoor zijn afgelopen jaar 
een aantal voorlichtingsbijeenkomsten geweest, waar u aan 
heeft kunnen deelnemen. Vanuit het bestuur van de NMC 
Randmeerkust wordt meegedacht in een klankbordgroep.  
         
Weidevogelborden  
De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming heeft 
een bord ontwikkeld die geplaatst kan worden bij de 
ingang van percelen waar doorgaans veel nesten liggen, 
maar waar een groot risico is voor verstoring. Borden zijn 
nodig om de BOA's bevoegdheid te geven om op te kunnen 
treden tegen ongewenst bezoek in die percelen. Plaatsing 
en locatiebepaling vinden uiteraard altijd plaats in overleg 
met de eigenaar c.q. gebruiker van het perceel.  

 
   
Website-vermelding  
We hebben nog weinig reacties gehad op de oproep in de 
vorige Nieuwsbrief om uw bedrijf/product op te nemen op 
een speciale pagina op onze website. Dus nogmaals; heeft 
u als bedrijf iets aan te bieden, en heeft u zelf een eigen 
website: meldt het even bij het bestuur, dan overleggen we 
de mogelijkheden. Vermelding op onze site is gratis voor 
leden.  
 
Ledenvergadering maandag 26 maart 2018  
U krijgt in maart de uitnodiging voor de Ledenvergadering. 
We kunnen al wel zeggen dat deze zal worden gehouden 
op maandag 26 maart 2018 in ‘t Noorderhuukien op 
Noordeinde. 
 
www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl 
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