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 Het broedseizoen ligt alweer ruim achter 
ons, net als de droge zomer die ook in ons 
gebied zijn sporen achter liet. Tijd om het één en 
ander te evalueren en nieuwe zaken te melden. 
 
Broedseizoen 2018  
 
In het broedseizoen 2018 zijn in totaal 1.247 legsels 
gevonden (in 2017 waren dat er 1.321). De daling komt 
vooral doordat het seizoen vanwege de kou in maart ruim 
10 dagen later begon dan vorig jaar. In zijn algemeenheid 
kunnen we zeggen dat de resultaten op hetzelfde niveau 
liggen als de afgelopen jaren. Met als kanttekening dat het 
aantal kievit-paren en tureluur-paren iets stijgt, terwijl de 
grutto daalt.  
 
Het aantal uitgekomen legsels lag met 73% iets boven vorig 
jaar (69%). Predatie-percentage was dit jaar 18%, iets lager 
dan in 2017. Helaas liggen deze cijfers in sommige 
gebieden veel hoger, zoals in het gebied tussen Groote 
Woldweg en Gelderse Gracht. Predatie-bestrijding kon dit 
jaar niet goed worden uitgevoerd, omdat door een uitbraak 
van de vogelgriep in bijna ons gehele gebied tot medio 
april niet mocht worden gejaagd.  
 
 
Stand van zaken inschrijving 2019   
 
Wij zijn alweer druk bezig geweest om voor het beheerjaar 
2019 nieuw beheer in te tekenen. Ook zijn er in het 
bestaande beheer wijzigingen aangebracht om het 
weidevogelmozaïek beheer te verbeteren.  
 
Er is ook al veel gebruik gemaakt van het randenbeheer 
langs watergangen om de waterkwaliteit te verbeteren.  Op 
grasland zijn al meer dan 200 stroken afgesloten met in 
totaal ruim 50 hectare beheer.  Op bouwland zijn 6 stroken 
afgesloten van ongeveer 4 hectare. De totale vergoeding 
die hiermee binnen gehaald wordt is ongeveer €70.000,-.  
 

 
Er is nog ruim voldoende budget beschikbaar voor het 
randenbeheer, wilt u deelnemen meldt u zich dan zo 
spoedig mogelijk.  
 
 
Resultaten braakstroken mais  
 
In 2018 kon het pakket kievit rand worden aangeboden 
voor het realiseren van braakstroken op maispercelen. Doel 
is het realiseren van voedsel- en schuilgelegenheid voor 
kievitskuikens. Hier hebben 8 leden gebruik van gemaakt. 
De effecten op de kuikens zijn nog wisselend. Het pakket 
wordt binnenkort geëvalueerd. Voor volgend jaar zijn er 
nog weer 4 nieuwe stroken aangemeld. 
Wilt u ook deelnemen meldt u zo spoedig mogelijk.  
 

 
Predatiebeheerplan  
 
Het predatiebeheerplan voor Gelderland, dat afgelopen jaar 
in opdracht van de Provincie werd goedgekeurd, zal via het 
Collectief Veluwe worden uitgevoerd. De 
veldcoördinatoren zijn daarbij aanspreekpunt bij de 
Agrarische natuurverenigingen.  
In ons geval is dit Jan Willem Schoonhoven.  
 
Kringlooplandbouw  
 
Ongetwijfeld heeft u in de afgelopen weken het 
beleidsvoornemen van de Minister van Landbouw gelezen 
om in de toekomst in te zetten op kringlooplandbouw. Wij 
volgen dit nieuws uiteraard ook  en komen er ongetwijfeld 
nog een keer op terug.  
 
 
Vruchtbare kringloop  
 
Voor het project vruchtbare kringloop hebben zich 
inmiddels 12 leden aangemeld. De bedoeling is om met 2 
groepen van 12-15 personen  te beginnen in ons gebied. De 
eerste bijeenkomsten zijn gepland op maandag 24 
september, op deze dag wordt een ‘bodem en waterplan’ 
besproken van het bedrijf waar we op bezoek zijn. Verder 
wordt er van een bedrijf een bedrijfsnatuurplan gemaakt en 
die wordt in één van de volgende bijeenkomsten 
besproken.  Dit project is een mooi moment om u te 
verdiepen in de kringlooplandbouw. Heeft u interesse, 
meld u aan!  
 
 
Voorbereiding seizoen 2019 
 
Binnenkort kunt u al weer gaan starten met de 
voorbereidingen voor het broedseizoen 2019. Dat betekent 
onder meer:  
 
* Kijken of u mogelijkheden ziet voor een plasdras op uw 
terrein  
 
* Verbeteren inrichting huidige plasdras  
 
* Verwijderen van bomen en struiken die midden in de 
weilanden en akkers staan, en die geen schaduwfunctie 
voor het vee hebben  
 
* Opruimen van spullen die roofdieren zoals bunzings, 
vossen, wezels etc. kunnen aantrekken.  
 
* Vraag naar de mogelijkheid om voor bovenstaande zaken 
een inrichtingssubsidie aan te vragen!  
 
Voor al deze punten kunt u vragen stellen en advies 
inwinnen bij de veldcoördinator Jan Willem Schoonhoven 
tel. 06-36049177. 
 
 
www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl 
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