
Nieuwsbrief 
 
November 2017 

 
Plas-dras                                                                                            Braakstrook 

 

 
 
 
 

Secretariaat: 
Zomerdijk 2 

8097 SM Oosterwolde 
 

KvK 08138326 
Rabobank 3847.82.701 

IBAN NL14RABO0384782701  

 

 
 

Nu het meeste seizoenswerk er weer op zit, 
is het tijd om terug te kijken op afgelopen 
broedseizoen en de eerste voorbereidingen 
te treffen voor seizoen 2018!  
Hierover in deze nieuwsbrief meer. 

 
Activiteiten afgelopen jaar 
Vanaf begin dit jaar hebben we een aantal activiteiten 
uitgevoerd om het kerngebied weidevogels aantrekkelijker 
te maken als broed - en overlevingsgebied voor 
weidevogels: 
 
* Er zijn 3 nieuwe plasdras gebieden aangelegd. 
 
* Een 12-tal grotere bomen en struiken die midden in het 
poldergebied staan, zijn verwijderd. Zij vormden een goede 
uitkijkpost en nestgelegenheid voor kraaien en roofvogels, 
en daarmee beperkten ze het leefgebied voor weidevogels. 
 
* Met de gemeente Oldebroek regelmatig overleg gehad om 
verstorende activiteiten in ons gebied tijdens het 
broedseizoen tegen te gaan, zoals het vliegen met 
paramotoren. 

 

Resultaten broedseizoen 2017 
In 2017 zijn 20% meer nesten gevonden (1321 tegenover 
1132 in 2016). Alleen de grutto bleef sterk achter; daarvan 
zijn 25% MINDER nesten gevonden. 
Daartegenover staat een lager uitkomstpercentage. In 2016 
hebben 75% van de nesten kuikens opgeleverd. In 2017 
was dat "slechts" 69%. Vooral de ontwikkeling bij de grutto 
baart zorgen. 
Met 21% verlies door predatie zitten we twee keer zo hoog 
als vorig jaar. Met de wild beheer eenheden is overleg over 
de te nemen maatregelen. 
Helaas was er in april sprake van een periode met extreem 
koud weer, waardoor veel kuikens van vroege nesten zijn 
gesneuveld. Eind mei/begin juni was er een erg warme en 
droge periode, waardoor kuikens moeilijk voedsel hebben 
kunnen vinden. 
 
We gaan ons wel meer richten op het laten overleven van 
de kuikens o.a. door het aanbieden van last -minute beheer 
(vergoeding voor het last -minute beslissen om het maaien 
met een paar weken uit te stellen, als er kuikens in het gras 
aanwezig zijn). 
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Website 
De mogelijkheid is er om eventuele producten en/of 
diensten die u als deelnemer te bieden heeft te promoten 
op de website van NMC Randmeerkust, hiervoor dient u het 
logo en/of gegevens aan te leveren bij het bestuur. 

 

Duurzaamheidspunten in de 
zuivel 
Bij een aantal melkfabrieken is het mogelijk om 
duurzaamheidspunten te krijgen voor deelname in 
natuurbeheer, let daar op!  Alle extra inkomsten voor u als 
melkveehouder zijn natuurlijk welkom! 

 

Voorbereiding seizoen 2018 
Voor het nieuwe seizoen 2018 kunt u ook zelf een aantal 
maatregelen nemen om het gebied aantrekkelijk te maken 
voor onze weidevogels: 
 
* Neem eens contact op met Jan Willen Schoonhoven over 
de mogelijkheden om een plasdras aan te leggen 
 
* Staan er in uw weilanden of akkers bomen of struiken 
waar kraaien of roofvogels een uitkijkpost hebben, dan kunt 
u ze beter verwijderen. Dat wil zeggen: als ze verder geen 
functie hebben (b.v. schaduwplek voor het vee). 
Heeft u hier verdere vragen over of lukt het niet om de 
bomen weg te halen, neem dan even contact op met het 
bestuur, dan zorgen vrijwilligers voor het verwijderen van 
bomen. 
Voorkom ook nieuwe aanwas van bomen! 
 
* U kunt weidevogels een beetje helpen om juist nesten te 
maken op percelen waar u ze graag wilt hebben: strooi in 
dit soort percelen hier en daar wat stro of oud stro-
materiaal. Dat kan ook mooi worden gecombineerd met 
vaste mest. 
 
* Voor de boeren met plasdras is het belangrijk dat 15 
februari het water op het stuk land staat, zorg ervoor dat dit 
gebeurt om evt. controleurs voor te zijn! 
 

*  Voor de braakstroken die ingetekend zijn voor seizoen 
2018 geldt dat de strook vanaf 1 maart ‘’ zwart ‘’ ligt. De 
rustperiode geldt  t/m 1 augustus. 
Voor deze stroken gelden dezelfde regels als voor andere 
beheerpakketten, wees dus voorzichtig met 
onkruidbestrijding en evt. bewerking in deze periode. 
 
Voor meer informatie over o.a. beheers pakketten en 
contactgegevens kunt u kijken op de site van collectief  
Veluwe! www.collectiefveluwe.nl 

http://weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl/fotoboek-nmc/grutto-krabt-op-paal_dsc2189/
http://weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl/fotoboek-nmc/grutto-krabt-op-paal_dsc2189/
http://www.collectiefveluwe.nl/

