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Zo richting het einde van deze natte zomer willen we u 
via deze nieuwsbrief een aantal zaken onder de 
aandacht brengen, zo hebt  u nog de mogelijkheid om 
op verschillende manieren het gebied te verbeteren. 
wellicht staat er wat tussen wat op uw percelen past, 
neem dan z.s.m. contact op! 

ANLb contracten. 
 
De looptijd van de huidige ANLb-contracten van 
Collectief Veluwe valt samen met de GLB-periode.  Op 31 
december 2021 loopt de huidige periode van de contracten 
af. De nieuwe GLB-periode start pas in 2023, daarom sluit 
Collectief Veluwe voor 2022 tijdelijke contracten af door 
uw huidige contract met 1 jaar te verlengen tot en met 31 
december 2022. Wilt u echter wijzigingen aanbrengen 
neem dan contact op met de veld coördinator.  
 
In de nieuwe periode vanaf 2023 worden de contracten 
herzien en zullen er ook nieuwe beheervoorschriften 
gelden. Zodra deze definitief zijn krijgt u hiervan bericht. 

Ridderzuring bestrijden. 
 
Een van de beheervoorschriften die vanaf 2023 toegevoegd 
zal worden is dat u verplicht bent om in kruidenrijk 
grasland de hoeveelheid ridderzuring te beperken. NMC 
Randmeerkust wil u helpen de ridderzuring te bestrijden. In 
kruidenrijk grasland mag u alleen pleksgewijs bestrijden, 
we hebben daarom iemand benaderd die voor ons met een 
quad de ridderzuring gaat spuiten. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jan Willem 
Schoonhoven, afhankelijk van de hoeveelheid 
aanmeldingen wil NMC Randmeerkust de kosten voor haar 
rekening nemen voor de percelen met pakket kruidenrijk 
grasland, uitgestelde maaidatum en randenbeheer. Mocht 
het aantal aanmeldingen te groot zijn dan wordt een klein 
gedeelte doorberekend. 

Niet alle percelen zijn uiteraard tegelijkertijd geschikt om 
te spuiten, we proberen dan ook iedere week 1 of 2 dagen 
met de quad op pad te gaan om te spuiten. Er moet dus wel 
een minimale oppervlakte zijn om die dagen vol te krijgen. 
Eventueel kunt u ook andere percelen aanmelden, welke 
dan bij u gedeclareerd worden. 

Doorzaaien kruidenrijk grasland. 
 
Collectief Veluwe heeft nog budget om dit jaar percelen 
kruidenrijk grasland door te zaaien met een 
kruidenmengsel om de kwaliteit van de percelen te 
verbeteren. We willen graag dat hier nog ruim gebruik van 
gemaakt gaat worden, meld u zich aan?! 

Inrichting plasdras percelen. 
 
Om uw huidige plasdras te verbeteren of om een nieuwe 
plasdras aan te leggen is er dit jaar nog budget om de 
inrichtingskosten vergoed te krijgen. Wilt u hiervan 
gebruik maken overleg dan met de veld coördinator. 

 

 

Aanleggen natuurvriendelijke oevers. 
 
Voor weidevogelkuikens die zich willen verplaatsen naar 
andere percelen is het vaak geen probleem om een 
watergang over te steken mits de oever niet te stijl is. Heeft 
u steile oevers en wilt u die graag verlagen? Neem dan 
contact op om natuurvriendelijke oevers aan te leggen, de 
kosten hiervan worden vergoed. 

Verwijderen bomen. 
 
Om predatie in het weidevogelgebied te verminderen is het 
van belang om het gebied zo open mogelijk te houden. 
Bomen vormen ideale plekken voor predatoren om toe te 
slaan. Om ook in 2023 voor beheervergoedingen in 
aanmerking te komen is het van belang dat alle bomen 
verwijderd zijn. De kosten voor het verwijderen van bomen 
wordt daarom ook totaal vergoed. Meld u zich aan. 

Plaatsen vossenrasters. 
 
Wilt u een perceel of gebied afrasteren voor vossen dan 
kunt u hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. 

Percelen van provincie in Doornspijk 
 
De provincie Gelderland heeft in Doornspijk een aantal 
percelen grasland in eigendom. Op vier van deze percelen 
is in samenwerking met Collectief Veluwe een plasdras 
gerealiseerd, ze liggen alle vier mooi verspreid in het 
gebied met de meeste weidevogels. Het agrarisch 
natuurbeheer wordt hierdoor mooi versterkt. De 4 percelen 
worden dit jaar door onze leden uit dit gebied beheerd. De 
provincie is voornemens om de slootkanten van de 
percelen flauw af te graven en in te richten als 
natuurvriendelijke oevers. 
 
Tips: 
 
Heeft u ideeën of suggesties? Meld het ons! 
 
Veldcoördinator 
J.W. Schoonhoven  
Tel: 06-36049177 
janwillemschoonhoven@collectiefveluwe.nl 
 
www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl 
www.collectiefveluwe.nl 
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