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2020 het jaar van de Grutto.. 
 
Grutto in gevaar! 
Het gaat al jaren niet goed met onze nationale vogel. Het 
aantal broedparen in Nederland was in 1975 nog 120.000. 
Nu niet veel meer dan 30.000. En dat aantal daalt jaarlijks. 
Ook in het gebied van de Randmeren zien we een daling. 
Zo'n 10 jaar geleden waren er in dit gebied nog bijna 500 
broedparen. Nu nog maar rond de 150. Oorzaken zijn 
vooral de verdroging van het landschap, verlies van steeds 
meer kruidenrijke graslanden en het steeds vroeger en 
vaker maaien. Mede daardoor zijn de kuikens veel 
kwetsbaarder voor predatie en verhongeren door gebrek 
aan insecten. Willen we de grutto in ons gebied nog 
behouden als weidevogel, dan zullen we er meer energie in 
moeten steken. Aanleg van plasdras gebieden is een 
middel. Maar ook: meer oppervlakte gras laten staan als er 
gemaaid gaat worden in percelen waar nog nesten liggen. 
En uiteraard: meer toepassen van last-minute beheer. Dit 
vergt goed en tijdig overleg tussen boer en vrijwilliger. 
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Gewijzigde regeling ganzenschade in ganzenrustgebied 
Een groot gedeelte van de polder Oosterwolde is 
ganzenrustgebied. Dit betekent dat overwinterende ganzen 
van 1 oktober tot 1 april met rust gelaten moeten worden. 
Voor de geleden schade wordt er een vergoeding betaald 
door het faunafonds. Tot nu toe werd er ieder voorjaar 
automatisch getaxeerd in het hele rustgebied. Echter vanaf 
deze winter moet iedere grondgebruiker zich eerst 
registreren bij het faunafonds en zijn percelen aanmelden 
om in aanmerking te komen voor de schadetaxatie. Dit 
dient uiterlijk 15 maart 2020 te gebeuren. Mocht u dit zelf 
niet kunnen of lukt het u niet, neem dan contact op met Jan 
Willem Schoonhoven tel. 06-36049177. Wij willen vragen 
of iedereen zich aan wil melden, zodat er geen 
vergoedingen mis gelopen worden. 

Plasdras gebieden 
In het werkgebied van NMC Randmeerkust zijn er dit jaar 
21 plasdrassen. De plasdraspompen staan al weer aan, op 
15 februari dient op 60% van de oppervlakte een laag water 
te staan van minimaal 5 en maximaal 20 cm water en de 
gehele oppervlakte dient drassig te zijn. Op 15 juni mogen 
de pompen weer uit. Mochten er zich echter op 15 juni nog 
kuikens in of rondom de plasdras bevinden, dan kunt u een 
extra vergoeding krijgen als u de pomp langer aan laat 
staan.  

 

 
Randenbeheer 
Vanaf 2020 is het in ons hele werkgebied mogelijk om 
randenbeheer langs watergangen af te sluiten. Hiervan is 
veelvuldig gebruik gemaakt, zowel op grasland als op 
bouwland. Op bouwland bestaat de rand uit een 
kruidenrijke rand, welke eind april-begin mei ingezaaid 
wordt. Deze rand dient tevens als dekking en 
foerageergebied voor jonge weidevogels. Er is zelfs zoveel 
gebruik gemaakt van het randenbeheer dat het hele 
beschikbare budget gebruikt is. Sinds kort is er ook de 
mogelijkheid voor een bloemrijke akkerrand langs 
grasland. Hiervoor wordt een smalle strook ingezaaid met 
een bloemrijk mengsel. Doordat het budget hiervoor 
beperkt is gaan we dit alleen afsluiten op zogenaamde 
‘zichtlocaties’.  
 
Heeft u interesse in plasdras en/of randenbeheer en wilt u 
meer informatie ontvangen dan kunt u terecht bij Jan 
Willem Schoonhoven.  

Nieuwe pakketten 
Doordat er nog beperkt budget beschikbaar is bij Collectief 
Veluwe, zijn er een aantal pakketten voor 
bodemverbetering open gesteld. Het doel is om de 
bodemstructuur te verbeteren en het organische stofgehalte 
van de bodem te verhogen. Er zijn 3 pakketten: 
 
A. Ruige stalmest op grasland 
B. Ruige stalmest op bouwland 
C. Gewasresten op bouwland 
 
-Pakket A gaan we vooral afsluiten waar geen weidevogel - 
beheer mogelijk is, maar wel weidevogels zitten. Op deze 
percelen mag alleen bemest worden met vaste mest. 
-Pakket B gaan we vooral afsluiten op weidevogelpercelen. 
-Pakket C gaan we vooral afsluiten waar bokashi gebruikt 
wordt. 
 
Er is beperkt budget, maar heeft u interesse meld u zich dan 
zo spoedig mogelijk. 

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 
 
Bestuurswissel 
Er zullen enkele bestuurswisselingen optreden. Door het 
aftreden van onze huidige voorzitter Flip is Wilco 
verkozen tot nieuwe voorzitter. Wilbrand schuift, als 
penningmeester, door naar het collectief. Martijn zal 
penningmeester worden van NMC randmeerkust. Als 
nieuw algemeen bestuurslid is Johan Vlijm gekozen.  
Zonder bezwaren zal bovenstaande bevestigd worden 
tijdens de ledenvergadering. Bezwaren of tegenkandidaten 
kunnen voor 19 maart worden gemeld bij het bestuur. 
 
Ledenvergadering 19 maart 2020 
Bijgevoegd krijgt u de uitnodiging voor de 
ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op 
donderdag 19 maart 2020 a.s. in ‘t Noorderhuukien in 
Noordeinde. 
 
www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl 
www.collectiefveluwe.nl 
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