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Beschrijving Vochtig weidevogelgrasland (N13.01)

[letterlijke tekst uit Index]

1.1.
Algemene beschrijving
Vochtig weidevogelgrasland omvat natte en vochtige graslanden met primair een
weidevogeldoelstelling, beide zijn van belang voor een diversiteit in soorten. De zuurgraad dient
matig zuur tot neutraal te zijn, de voedselrijkdom is minimaal licht voedselrijk. Het kan zowel
kruidenrijke als door bemesting voedselrijke (raaigras)graslanden bevatten. Goede
weidevogelgraslanden worden gekenmerkt door een open karakter, een mozaïek van diverse
vormen van graslandbeheer en soorten als grutto, kievit, scholekster en tureluur. Ook eenden
als zomertaling en slobeend zijn kenmerkend. Vochtig weidevogelgrasland komt op diverse
bodems en in diverse landschapstypen voor. Het zwaartepunt ligt in de landschapstypen
laagveen en zeeklei, hier komt het voor op zowel klei- als veengrond. Ook in het rivierengebied
(voornamelijk uiterwaarden) komt Vochtig weidevogelgrasland voor.
Weidevogels kwamen in het verleden in (veel) grotere aantallen voor dan tegenwoordig. Door
onder meer ruimtelijke ontwikkeling en intensivering van landbouw en veeteelt zijn de aantallen
weidevogels afgenomen. Daarom is speciaal op weidevogels afgestemd beheer nodig om ze te
behouden. Internationaal gezien zijn onze weidevogels heel bijzonder en heeft ons land een
grote verantwoordelijkheid voor het behoud van de populaties.
Een goede kwaliteit Vochtig weidevogelgrasland kenmerkt zich door een mozaïek van
verschillende beheersvormen van grasland (diversiteit in maaidata, beweiding, plas-dras etc.),
een rijke en bereikbare bodemfauna, insectenrijkdom (‘kuikengrasland’), een open landschap
met weinig dekking voor predatoren en brede bloeiende slootkanten. Heel laat gemaaide delen
(na 1 augustus) zijn van belang voor de kwartelkoning, andere vogelsoorten en insecten. Het
maai- en graasbeheer dient zodanig te worden gevoerd dat zo min mogelijk jongen het
slachtoffer worden van beheeringrepen. De graslanden worden bemest met organische mest
om het bodemleven en daarmee aanbod van voedsel te verzorgen voor weidevogels.
1.2.
Afbakening
Het beheertype omvat grasland met per 100 ha minimaal 35 broedparen van Grutto, Tureluur,
Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, Wulp, Kluut, Krakeend,
Kuifeend, Wintertaling, Graspieper en/of Gele kwikstaart.
1.3
Passende natuurbeheertype in samenhang met N13.01
Vochtig weidevogelgrasland kan goede resultaten boeken in samenhang met andere grasland
natuurtypen. In het bijzonder de natuurbeheertypen Kruiden- en faunarijkgrasland (N12.02) en
Vochtig hooiland (N10.02) gaan goed samen met Vochtig weidevogelgrasland en kunnen
bijdragen aan een goede mozaïek.
Het inpassen van deze natuurbeheertypen draagt in het bijzonder bij aan een toename van het
insectenaanbod en een bredere habitat, waardoor het eenvoudiger is een groter aandeel van
het soortenspectrum te faciliteren. Om de beide genoemde natuurbeheertype te kunnen sluiten
dient het gebied wel (mede) voor de genoemde natuurbeheertype te zijn begrensd.
1.4
Uitgangssituatie bepalen
Alvorens het natuurbeheer te starten is het van belang de uitgangssituatie te bepalen.
Het beste kan dit plaatsvinden door een nulmeting van zowel de weidevogelpopulatie als de
omgevingsfactoren vast te leggen. Onderwerpen die van belang zijn betreffen o.a. het
oppervlaktewaterpeil, de drooglegging, de zuurgraad van de bodem, de beschikbaarheid van
bodemleven, de aanwezigheid van opgaande elementen en hun status (ook in relatie tot de
omgeving), de vegetatiedichtheid, de gras- en kruidensamenstelling van de grasmat, de
aanwezigheid van storingssoorten en de in het gebied aanwezige predatorsoorten en aantallen.
Met het vastleggen van deze gegevens wordt inzichtelijk welke inrichtingsmaatregelen
eventueel vooraf noodzakelijke zijn, welk grootonderhoud vooraf wenselijk is en waar bij het
beheer extra aandacht op gevestigd moet worden. Tevens is een goede nulmeting van belang
om de verplichte monitoring te kunnen evalueren en verantwoording af te kunnen leggen
omtrent het gevoerde beheer en de behaalde resultaten aan de subsidieverstrekker. Meer
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gedetailleerde informatie is opgenomen in de paragraaf ‘monitoring’ verderop in deze
rapportage.
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Beheer

2.1
Doel van het beheer
De doelstelling van het beheer dient er op gericht te zijn om de kwaliteit goed volgens de
gehanteerde beoordelingssystematiek door BIJ12 (Beek, J.G. van & BIJ12-schrijfgroep, 2012) binnen
de eerste subsidieperiode te bereiken (6 jaar) en deze vervolgens duurzaam in stand te
houden. Het hoofddoel is het behalen van de kwalificatie ‘Goed vochtig weidevogelgrasland’
wat wordt geïndiceerd met minimaal 60 broedpaar weidevogels per 100 hectare.
Als dienende subdoelen kunnen de onderdelen variatie in vegetatie (kruidenrijkdom-groeikrachthoogte), variatie in vochtsituatie (plas-drassen-hoogwater sloten-oeverprofilering) en
omgevingsfactoren ( houtopstanden-ruigtevegetaties-rust-predator dichtheden) worden
genoemd.
2.2
Mogelijke knelpunten beheer
Als aandachtspunten en/of knelpunten bij de doelrealisatie van het natuurbeheertype Vochtig
weidevogelgrasland kunnen de volgende aspecten optreden.
Beperkte oppervlakte
Goed weidevogelgrasland dient op voldoende oppervlakte te worden gerealiseerd. In
het geval van particuliere natuurbeheerders zal het soms moeilijk zijn om de minimale
oppervlakte die nodig is voor een volwaardig weidevogelgebied te kunnen voldoen. In
voorkomende gevallen is het van belang om waar mogelijk aan te sluiten op en
samenwerking te zoeken met collega beheerders in de directe omgeving. Idealiter
wordt hierbij het principe van een koepelbeheeroverleg gehanteerd (Terlouw R.J.S.,
2017).
Beperkte beheer mozaïek
Als gevolg van de bovenbenoemde beperkte oppervlakte kan ook de gewenste
beheermozaïek soms onvoldoende worden vorm gegeven.
Indien er in de directe omgeving (waarbij er een deel gangbaar agrarisch gebruik
tussen kan liggen) meerdere natuurgebieden met een (weidevogel)grasland
doelstelling zijn gelegen, kan door samen te werken in een zogenaamd
‘koepelbeheerplan’ worden ingespeeld op de optimale c.q. gewenste mozaïek. Indien
dit niet het geval is dienen keuzen te worden gemaakt, waarbij het van belang is de
belangrijkste beheervormen die ontbreken in het gebied in te vullen en/of te
anticiperen op de belangrijkste soorten die in het gebied aanwezig zijn.
Ongunstige uitgangssituatie
Bij aanvang van het natuurbeheer kan de uitgangssituatie onvoldoende zijn voor een
weidevogeldoelstelling. Dit kan zowel worden veroorzaakt door de aanwezigheid van
minder gewenste situaties, plaagsoorten of latente aanwezigheid van pitrus in
greppel- en slootranden, te steile oevers, het ontbreken van vestigingsbiotoop in de
omgeving (plas-dras) als een te voedselrijke bodem als uitgangssituatie i.r.t. de
beschikbaarheid van kruidenrijk kuikenland en/of om uitgestelde maaidata mogelijk te
maken. Bij de start van de weidevogeldoelstelling vanuit de SKNL regeling kan in
voorkomend geval een inrichtingsplan worden opgesteld en (bij goedkeuring) met
subsidie worden uitgevoerd. Indien de situatie voortkomt uit een bestaande situatie,
moet mogelijk tijdelijk worden teruggegrepen op een overgangs- of
ontwikkelingsbeheer. In voorkomend geval is het goed dit (afwijkende) overgangs- en
ontwikkelingsbeheer onderbouwd te communiceren via de verslagleggingsdocumenten.
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2.3
Herstel-, overgangs- en ontwikkelingsbeheer
Bij het in natuurbeheer nemen van graslandnatuur is het in veel gevallen noodzakelijk om naast
in meer of in mindere mate inrichtingsmaatregelen uit te voeren ook overgangs-en/of
ontwikkelingsbeheer toe te passen in de eerste jaren. Indien een perceel al langer als natuur
beheerd is (eventueel op basis van een ander natuurbeheertype) kan het noodzakelijk zijn om
in de voorafgaande periode ontstane situaties te herstellen en vervolgens via een overgangs- of
ontwikkelingsbeheer naar het instandhoudingsbeheer voor het natuurbeheertype Vochtig
weidevogelgrasland toe te werken. Onderstaand worden de drie genoemde beheertype nader
toegelicht en van enkele voorbeelden (niet uitputtend) voorzien.
Herstelbeheer betreft het beheer dat wordt gevoerd als zich een situatie heeft ontwikkeld
van waaruit het beoogde natuurbeheertype niet of onvoldoende is te realiseren.
Voorbeelden van herstelbeheer zijn het afzetten van langjarig niet als hakhout beheerde
geriefbosjes in de omgeving, achterstanden in de baggersituatie van de omringende
sloten en watergangen, het opheffen van pitrusdominante perceeldelen, het verwijderen
van ruigtevegetaties of zware structuurrijke oevervegetaties, het ‘wallefrezen’ van oude
ruggen slootvuil en het verwijderen van dominantie van plaagsoorten. Herstelbeheer
richt zich in de regel op maatregelen die met één werkgang of binnen één seizoen
kunnen worden gerealiseerd. In sommige gevallen kunnen delen van het herstelbeheer
worden meegenomen in het SKNL inrichtingsplan.
Overgangsbeheer vindt plaats in het jaar/de jaren voorafgaand aan het daadwerkelijk
natuurbeheer. Gevolg is dat er in het merendeel van de gevallen geen beheersubsidie
tegenover staat. Toch kan het gewenst zijn reeds te investeren in het natuurgebied als
men bezig is met de transitie hier naar toe.
Voorbeelden van overgangsbeheer zijn het vooraf extra baggeren van de watergangen
zodat na ingang van het natuurbeheer de eerste jaren deze werkzaamheid niet hoeft te
worden uitgevoerd; het al minderen van de mestgift, waardoor het grasland minder
groeizaam is in het opvolgende voorjaar en maaidatumregiems beter passend zijn; het
maaien van meerdere grassneden om voedingsstoffen aan de bodem te onttrekken en
het extra uitmaaien van de slootoevers in het najaar om deze schraler, bloemrijker en
minder geschikt voor intrede van bodempredators (beschutte looproutes) te maken.
Met ontwikkelingsbeheer wordt bedoeld het beheer in de eerste twee tot drie jaar na
aanvang van het natuurbeheer en de bij behorende inrichtingsmaatregelen en/of het
gevoerd herstelbeheer.
Bij het ontwikkelingsbeheer wordt ingespeeld op situaties die veroorzaken dat het
beoogde eindbeheer (nog) niet kan worden ingezet. Gedacht kan worden aan
onbegroeide bodem na het profileren van een plas-dras; te voedselrijke
bodemomstandigheden, waardoor de beoogde late maaidatum niet haalbaar is,
waardoor één of enkele jaren meerdere maaisneden en geen bemesting moet worden
toegepast; het extra aanwenden van ruige stalmest om een te kleine bezetting van
bodemleven te stimuleren; het actief werken aan het verbeteren van de kruidenrijkdom
en het verhogen van de pH door enkele jaren actief een (korrel) kalkbemesting toe te
passen in september.
2.4
Instandhoudingsbeheer
Instandhoudingsbeheer of eindbeheer is het beheer dat nadat het gebied in optimale conditie is
gebracht door inrichting, herstel- overgangs- en/of ontwikkelingsbeheer langjarig kan worden
uitgevoerd en zich toespitst op het behouden van ‘Goed vochtig weidevogelgrasland’ zoals
bedoeld in de BIJ12 beoordelingssystematiek (Beek, J.G. van & BIJ12-schrijfgroep, 2012).
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Aan het instandhoudingsbeheer voor Vochtig weidevogelgrasland worden op zich weinig
voorwaarden gesteld in de SNL subsidieregeling:
“Voor natuurbeheerders geldt een algemene beheerverplichting.
Dit betekent dat de beheerder het beheertype in stand moet houden.
De manier waarop hij deze instandhoudingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf”.
(https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-enlandschap/natuurtypen/n13-vogelgraslanden/n13-01 vochtig-weidevogelgrasland).

Dit betekent niet dat er geen voorwaarden worden gesteld aan het beheer. Er dient wel degelijk
aantoonbaar inspanning te worden geleverd om het natuurbeheertype te realiseren.
De kwaliteitsbeoordeling zal (op termijn) moeten leiden tot ‘Goed weidevogelgrasland’ zoals
omschreven in de SNL beoordelingssystematiek. In sommige situaties worden aanvullende
beheervoorwaarden opgelegd, via een zogenaamde ‘kwalitatieve verplichting’ in de
overeenkomst natuurbeheer met de overheden. De tekst in de algemene beschrijving van de
index natuur en landschap voor het betreffende natuurbeheertype geldt dan als de basis. Deze
luidt als volgt:
“Een goede kwaliteit kenmerkt zich door een mozaïek van verschillende beheersvormen van
grasland (diversiteit in maaidata, beweiding, plas-dras etc.), een rijke en bereikbare bodemfauna,
insectenrijkdom (‘kuikengrasland’), een open landschap met weinig dekking voor predatoren en
brede, rijk begroeide slootkanten. Heel laat gemaaide delen (na 1 augustus) zijn van belang voor
de kwartelkoning, andere vogelsoorten en insecten. Het maai- en graasbeheer wordt zodanig
gevoerd dat zo min mogelijk jongen slachtoffer worden van beheer ingrepen. De graslanden worden
bemest met organische mest om het aanbod van voedsel te verzorgen voor weidevogels”.

Wel geeft de algemene beheerverplichting de beheerder ruimte om zelf een evenwicht te
zoeken in het realiseren en in stand houden van een goede kwaliteit weidevogelgrasland in
samenhang met de betreffende terreinomstandigheden en een passende bedrijfsvoering.
Een goed weidevogelgrasland met een voldoende mozaïek dient in eerste instantie te bestaan
uit een voldoende grote oppervlakte. In de regel zullen gebieden die in aanmerking komen voor
dit natuurbeheertype door de provincie ook in een voldoende grote, en aansluitende
oppervlakte begrensd zijn. Indien de eigen oppervlakte niet toereikend is voor een volledige
beheermozaïek moet worden bezien of en hoe samengewerkt kan worden met
‘buurbeheerders’ om samen de optimale mozaïek in te vullen. Hierbij is maatwerk en benutten
van actuele en potentiële kwaliteiten gewenst. Een optimale mozaïek op een totaal oppervlakte
van 100 hectare kan als volgt worden beschreven

.

Maximaal 25% seizoen standweiden 2,5 GVE/ha (rundvee)
10% voorweiden <01/05 i.c.m. maaidatum < 01/07
5 verschillende gespreide maaidata (5%-1/6;10%-5/6;40%-15/6;10%-25/6;10%-01/07)
Over max. 75 m1 perceel breedte zelfde maaidatum
75 à 85% oppervlakte bemesten met ruige stalmest
2 plas-dras totaal minimaal 2 ha / 100 ha
4 greppel plas-dras totaal minimaal 2 ha / 100 ha
2-5% totaal oppervlak water in maaiveld van eind januari tot begin april
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Beschrijving van de verschillende (mogelijke) beheermaatregelen

3.1
Vooraf
“Weidevogelbeheer begint in december en houdt aan tot en met november van het opvolgende
jaar” communiceren wij regelmatig in gesprekken met beheerders. In onderstaande paragraven
worden de verschillende beheermaatregelen en de mogelijk bijkomende werkzaamheden
beschreven. We volgen hierbij in grote lijnen het seizoen, al zullen sommige onderwerpen
gespreid in het jaar terug kunnen komen.
Voor veel maatregelen is er geen vaste verplichte aanpak en kan het doel op meerdere
manieren worden bereikt. De beheerder kan dus veel eigen inzicht en initiatief inbrengen.
We werken dan ook vanuit doelen en niet vanuit vaste regels bij deze aanpak. De beschrijving
geeft vooral aan wat het gewenste resultaat is en hoe dat eventueel bereikt kan worden.
3.2
Behouden openheid landschap
Houtopstanden, rietranden, etc. in en in de nabijheid van een weidevogelgebied worden bij
voorkeur laag gehouden door een frequent beheer. Dit is winterwerk wat in de periode
december-februari zijn beslag moet krijgen. Let hierbij ook op het beheren/verwijderen van
kleinschalige verruigingen zoals bijvoorbeeld ‘die nooit gebruikte dam tussen twee hekken’.
Hier kan zich soms een bunzing vestigen of als uitvalsbasis van een bodempredator dienst
doen. Behoud hierbij wel het totaaloverzicht. Welke andere kwaliteit heeft het element dat
mogelijk minder passend is in het weidevogelgebied. Naast habitat voor andere natuurwaarden
als een roestplaats voor ransuilen, de vaste broedlocatie van boomvalk, steenuil, spotvogel of
andere kenmerkende soorten van het agrarisch landschap kan dit uiteraard ook een
landschappelijke of cultuurhistorische waarde zijn. Een zorgvuldige afweging dient dan ook
steeds aan de basis te staan van het uit te voeren beheer (Terlouw R.J.S.,2013).
3.3
Vestigingsbiotoop en vernatten
Een veel toegepaste maatregel in het weidevogelbeheer betreft het verhogen van de
oppervlaktewaterpeilen en/of het realiseren van lokale vernatting in de vorm van plas-drassen
door het opbrengen van water. Natte graslanden hebben ontegenzeggelijk een
aantrekkingskracht op weidevogels. De regenwormen zitten er hoog, de groei van het gewas
wordt geremd, waardoor er een structuurrijkere, meer gevarieerde en later te oogsten
grasvegetatie ontstaat en de bodem is goed indringbaar voor vogelsnavels.
Toch is ook het vernatten van weidevogelgrasland een aspect wat vooraf goed dient te worden
overwogen. Een (te) grote mate van vernatting kan op termijn tot terugloop van het bodemleven
leiden; het risico op vestiging van plaagsoorten als pitrus en ridderzuring verhogen; of een
minder goede inpasbaarheid in de bedrijfsvoering opleveren. Hoewel er per locatie en
bodemtype verschillen optreden kan als basis het volgende worden gesteld.
“Voor de meest kritische vogelsoorten is het gewenst dat het grondwater in het voorjaar (eind
maart – begin april) niet verder dan 25 cm onder het maaiveld staat. Voor de grutto is dit
maximaal 25-40 cm onder maaiveld. In de loop van het voorjaar (2e decade mei – juni) mag
het grondwater wegzakken tot maximaal zo’n 45-55 cm onder maaiveld. Het slootpeil dat hier
bij hoort is in het voorjaar 15 tot 30 cm onder maaiveld, in de tweede helft van mei uitzakkend
naar maximaal circa 40 cm”. (Geerdes B. - provincie Utrecht, 2018 in mail)

In een aantal situaties is de uitgangspositie van waterpeil in relatie tot drooglegging in de basis
geschikt voor weidevogels, maar leidt de voedselrijkdom van de bodem tot (te) snelle groei van
de vegetatie. Het opzetten van het waterpeil kan in deze situaties zorgdragen voor een betere
beloopbaarheid van de vegetatie voor vogels, beter ‘kuikenland’ en een groeivertraging die de
uitgestelde maaidata inpasbaar maakt. Anderzijds treedt hierbij na een aantal jaren soms een
afname op van de weidevogels als gevolg van afnemende voedselbeschikbaarheid, door een
kleinere leefruimte en een geringere reproductie als gevolg van de koudere bodem, van de
regenwormenfauna.
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Naast een relatief hoog waterpeil in het voorjaar vormen plas-dras situaties een belangrijke rol
in de vestigingsfase en later in het seizoen als foerageerhabitat voor voedselzoekende kuikens.
Door het lokaal opzetten van water op het maaiveld treden verschillen in groeisnelheid op
waardoor gradiënten in hoogte, vegetatiedichtheid en kruidenrijkdom ontstaat.
In situaties waarbij het oppervlaktewaterpeil in de basis geen beperking lijkt te vormen, kan door
in de eerste beheerplanperiode te werken met een groot aantal plas-dras situaties, in de vorm
van vol veld plas-dras op hol gelegen percelen en/of greppel plas-dras op al dan niet
geprofileerde greppels als alternatief om groeivertraging en/of kuikenland te ontwikkelen worden
toegepast. Hiervoor kunnen zowel zonnepompen als de tractorpomp worden ingezet om dit
beheer te voeren.
2
1

Figuur 1. Hoge waterpeilen i.c.m. lokale depressies eind maart

Figuur 2. (20 mei) hier is duidelijk groeivertraging
en structuur zichtbaar bij greppelplas-dras

3.4
Bemesten
Om het bodemleven en zuurgraad in de juiste condities te houden is het uitvoeren van
organische bemesting gewenst. Vanuit de traditie wordt hierbij een voorkeur gegeven aan
zogenaamde ‘ruige stalmest’, maar de SNL regeling schrijft geen bepaald type organische mest
voor. De positie van mest op natuurgrond vanuit het meststoffen besluit is opgenomen als
bijlage 2.
Als gevolg van de voortschrijdende ontwikkeling in de landbouw, mede als gevolg van
overheidsvoorwaarden m.b.t. milieu (opslag, injecteren, mestwetgeving, etc.) is het beschikbare
type mest in veel gevallen gewijzigd. Ook veranderingen in de mechanisatie (‘breed-strooi
apparatuur’ - versus de voormalige ’kettingstrooier’) en de ontwikkeling van het klimaat in
samenhang met de gewasontwikkeling en gewenste maaidata voor weidevogelbeheer
(vroegere grasgroei in het voorjaar - versus de meest optimale aanwendingsdata van
mestsoorten) maakt dat op onderdelen kan worden gestuurd met mestsoorten en
aanwendingstijdstippen.
3

Figuur 3. Aanwending ruige stalmest na 1e snede

4

Figuur 4. Aanwenden dunne mest na 1e snede
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Onderstaand wordt kort ingegaan op de verschillende typen mest en de bijbehorende
aanwendingstechnieken in relatie tot weidevogelbeheer.
Dunne mest is een verzamelnaam voor gier en drijfmest. Gier is het vocht dat vrijkomt uit vaste mest op
de mestopslag. Bij volledige inzet van een bedrijf op vaste mest moet nog steeds rekening worden
gehouden met circa 20% dunne fractie in de vorm van gier. In vrijwel alle situaties is het noodzakelijk dit
op (een deel) van de bedrijfspercelen te kunnen aanwenden. Dunne mest in de vorm van rundveedrijfmest
heeft i.t.t. vaste mest een snelle werking. Hierdoor is het goed mogelijk om deze na het broedseizoen aan
te wenden, zodat in het voorjaar maximaal kan worden ingezet op groeivertraging. Dit heeft tevens als
voordeel dat de tweede maaisnede of de graassnede een hogere voedingswaarde krijgt en beter
inpasbaar is voor het agrarisch bedrijf.
Vaste mest is een verzamelnaam van alle ‘vaste’ (is steekbare) mest. Naast ruige stalmest kan dit
bijvoorbeeld ook compostmest of dikke fractie van drijfmest na het scheiden zijn. Al deze mesttypen
hebben verschillende gehalten aan nutriënten en een verschillend effect op zuurgraad, bodemleven,
organische stofgehalte en indirect de kruidenrijkdom. Alle soorten vaste mest hebben een relatief
langzame werking omdat ze bovengronds worden aangewend en de voedingstoffen via een
verteringsproces beschikbaar moeten komen. Vaste mest moet hierdoor bij voorkeur vroeg in het seizoen
worden aangewend, dit is echter minder gunstig vanuit de gewenste groeivertraging om percelen later te
kunnen maaien en beloopbaar te houden voor weidevogels. Bij laat (stel medio juni) aanwenden kan vaste
mest lastig zijn bij het oogsten van de volgende maaisnede (onvoldoende verteerd) en/of naweide (minder
goede opname van het gewas door het vee). Ruige stalmest heeft de meest gunstige werking voor
weidevogels maar een relatief hoog fosfaatgehalte (forfaitair 3,7 kg P2O5/ton), compostmest en dikke
fractie na mestscheiding hebben aanzienlijk hogere fosfaatgehalten. Fosfaat is de voornaamste
hinderbron voor het ontwikkelen van kruidenrijkgras in veengebieden en vanuit dat perspectief is inzet van
de meest fosfaatarme meststof (dunne mest – ca.1,5 kg P2O5/ton) te overwegen. Bij klei- en zandgronden
die doorgaans meer kalk bevatten speelt dit aspect minder doordat fosfaat wordt vastgelegd door o.a. kalk
(en magnesium & ijzer) in de bodem. Hierdoor kan er bijvoorbeeld een verschil in afweging ontstaan
tussen percelen nabij de rivieren en de centrale polderdelen. Aanwending van vaste mestsoorten vindt
plaats door bovengronds uitrijden. In het verleden gebeurde dit met een zogenaamde kettingstrooier. Bij
een kettingstrooier wordt de mest als ware met een lopende band vanaf een platte wagen uitgeschut.
Lokaal vallen kleine stukjes mest en lokaal grotere brokken, hierdoor wordt bodemleven en
structuurrijkdom bevorderd. Een modernere aanwendingmethode betreft de zogenaamde ‘breed-strooi
apparatuur’. Hierbij wordt het hele perceel met één werkgang vanuit het midden bemest, waarbij de mest
in kleine deeltjes regelmatig wordt verspreid. Het effect op het bodemleven is hierbij kleiner en het effect
op structuurrijkdom treedt niet langer op. De vertering gaat sneller wat een late (juni) aanwending wat
eenvoudiger inpasbaar maakt. Anderzijds is de plaatsing van de mest moeilijker stuurbaar waardoor
sneller mest in oeverzones en greppels terecht zal komen.

3.5
Graslandverzorging vroege voorjaar
In sommige situaties is graslandverzorging in het vroege voorjaar gewenst. Het kan om pitrus
klepelen voor aanvang van het groeiseizoen, molshopen slepen, rollen van de grasmat, etc.
gaan. Indien de werkzaamheden noodzakelijk zijn dienen ze tijdig te worden uitgevoerd om
verstoring van broedvogels te voorkomen. In het bijzonder bij plas-dras percelen dient te
worden gerealiseerd dat het bezoek aan deze plas-drassen samen gaat met het verkennen van
het potentiële broedgebied. Verstoring op deze locaties kan dan ook al vanaf begin maart
optreden. Een goed inzicht waar de vogels zitten en van welke situaties ze in welke periode
gebruik maken is dan ook steeds onderdeel uit van de bedrijfsvoering in een weidevogelgebied.
3.6
Predatiepreventie en -beheer
Predatiepreventie begint bij het open houden van het landschap en het voorkomen van ruigte
vegetaties en te structuurrijke oevers (zie ook paragraaf 4.1). Ook het goed afdekken van
voerkuilen op het erf maakt onderdeel uit van predatiepreventie. In voorkomende gevallen kan
voorlichting aan buren gewenst zijn, bijvoorbeeld hoe ze de huiskat ook echt ‘bij huis’ kunnen
houden in het broedseizoen (’s nachts binnen houden, extra voeren, geen plank over de sloot
leggen, hekken dichtzetten met kippengaas, etc. Treedt er toch bovengemiddelde predatie op
(tot 15% predatie is geen probleem en volledig natuurlijk in de dierenwereld) dan is het zaak de
‘dader’ te herkennen en nader te bezien of en hoe maatregelen genomen moeten en kunnen
worden. Op dat moment begint pas een eventueel predatiebeheer te spelen.
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3.7
Voor- en seizoenbeweiding
Voorbeweiding in het voorjaar kan een middel zijn om een late maaidatum mogelijk te maken,
zonder dat legering van het gewas optreedt. Door in het vroege voorjaar op enkele percelen in
een extensieve begrazing vee in te scharen wordt de eerste groei weg gegraasd en kan een
perceel wat langer in het seizoen vast blijven staan om zo later te kunnen maaien. Hierdoor
wordt broedgebied en kuikenland gerealiseerd voor later broedende soorten en/of tweede
legsels. Voorbeweiding vindt steeds in een lage dichtheid plaats met rundvee. Zodra de groei
aanvangt wordt het vee ingeschaard en nadat de eerste groei is weggevreten, uiterlijk rond
begin mei, weer uitgeschaard waarna een rustperiode voor het perceel in gaat.
Seizoenbeweiding maakt onderdeel vanuit een mozaïekbeheer in weidevogelgebieden. Soorten
als kievit en scholekster hebben een voorkeur voor percelen met een korte vegetatie en de
mest die het vee in de wei achterlaat zorgt voor extra insecten en bodemleven dat goed
bereikbaar is voor kuikens en soorten met een kortere snavel als de kievit. Afhankelijk van de
lokale situatie, het soortspectrum en de bedrijfssituatie kan het percentage seizoenbeweide
percelen variëren tussen de 20 en 30%. Ook hier geldt dat seizoenweiden met een lage
veedichtheid dient plaats te vinden. Als richtaantal kan 2 tot 2,5 GVE per hectare worden
gehanteerd.
Bij voorkeur wordt bij zowel voorbeweiding als bij seizoenbeweiding geselecteerd op rustig vee.
Schapenbeweiding is hierbij in het voorjaar minder gewenst daar schapen in het voorjaar een
minder gunstig effect op de kruidenrijkdom van het perceel hebben.
3.8
Rust in het broedseizoen
Rust in het broedseizoen is een belangrijke component voor het succesvol broeden en kuikens
grootbrengen door weidevogels. Indien regelmatig in het gebied muskusrattenbestrijding, jachtof schadebestrijding, sportvisserij, mollenvangen of anderszins betreding plaatsvindt, is het van
belang hier afspraken over te maken. Sportvisserij, mollenvangen en jacht/schadebestrijding
kunnen in het broedseizoen worden verboden, u bent immers de grondeigenaar. Met de dienst
muskusrattenbestrijding zijn vaak goede afspraken te maken om in weidevogelrijke gebieden
voorafgaand aan en direct na het broedseizoen extra inzet te plegen en in het broedseizoen de
werkzaamheden te verleggen naar minder kwetsbare percelen of polderdelen.
Ook kunt u zelf in de bedrijfsvoering zorgdragen voor voldoende rust. Positioneer standweiden
percelen zodanig dat u niet door de grootste weidevogelkern heen moet bij vee controle,
gebruik wat minder de quad in deze periode en uiteraard laten we de hond bij het huis. Ook
tijdens noodzakelijke bezoeken aan het gebied kunt u zorgdragen dat de rust zoveel mogelijk
wordt gewaarborgd. Positioneer pompen en afsluiters zodanig dat u zo kort mogelijk in het
gebied aanwezig hoeft te zijn. Werkzaamheden als plas-dras beheer worden bij voorkeur op
een doge en niet te koude dag uitgevoerd zodat vogels niet onnodig afkoelen. Twee uur na
zonsopgang en twee uur voor zonsopgang perceelbezoeken vermijden, zodat vogels kunnen
eten na en voor de nacht.
3.9
Controle op laat broedende soorten
Ondanks een uitgestelde maaidatum kunnen zich laat broedende vogels vestigen of door
omstandigheden tweede of zelfs derde legsels optreden. Wees dus steeds alert op
Laat broedende vogels. Een soort als de graspieper heeft bijvoorbeeld drie legsels nodig om
voldoende jongen groot te brengen en de populatie in stand te houden. Dit betekend dat ze tot
ver in juli broeden. Vaak concentreren ze zich op percelen met een structuurrijke vegetatie wat
samengaat met extensieve standweiden. Wees in deze situatie dus extra alert als u wilt
bossenmaaien of de weilandbloter inzet. Een weinig algemene soort als de zomertaling broedt
eveneens laat. Als u regelmatig in het gebied bent heeft u meestal het mannetje al zien waken.
Laat een ruim stuk gras staan als u in die omgeving wilt gaan maaien. Wanneer u in een
omgeving zit waar mogelijk kwartel aanwezig kan zijn is het goed om eind mei op een rustige
avond met weinig wind en een niet te lage temperatuur in de avondschemering nog even bij de
te maaien percelen te gaan luisteren. Eventueel kunt u kwartels met een recorder of het geluid
op uw telefoon tot roepen activeren. Op deze wijze is het beheer af te stemmen op de
ontwikkelingen en wordt zorgvuldig met deze zeldzame soorten in uw gebied omgegaan.
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3.10 Maaien
Bepaal de te maaien percelen op aanwezigheid van vogels en wijzig indien gewenst, door de
aanwezigheid van veel vogels op een vroeg te maaien perceel, de maaidata met een perceel
zonder of met weinig vogels. Laat echter niet alleen de vogels bepalend zijn. Een perceel dat
legerig wordt of waar witbol in een dominant stadium aanwezig is kan beter wat vroeger worden
gemaaid om naar de toekomst de omstandigheden als broedhabitat te verbeteren.
Zijn er vogels met jongen aanwezig maai het gewas dan in twee fases, bijvoorbeeld eerst de
midden en een dag later de buitenranden. Uiteraard in een rustig tempo en met een enkele
maaier. Meer in zijn algemeenheid dient zorg te worden gedragen dat vogels en hazen kunnen
vluchten door van binnen naar buiten te maaien. Op smalle percelen is dit echter niet altijd goed
mogelijk. Hier is dus extra aandacht op de aanwezigheid van dieren gewenst. In weidevogelrijke
gebieden is het wenselijk niet meer dan circa 75 meter breedte naast elkaar op dezelfde dag te
maaien (voor smalle veenweiden percelen is dit bijvoorbeeld maximaal drie percelen naast
elkaar). Start pas 2 uur na zonsopgang en stop 2,5 uur voor zonsondergang. Zo kunnen vogels
zich voeden na de nacht en voorafgaand tot rust komen, eten en kuikens nog opwarmen als er
eerder op de dag (maai)werkzaamheden zijn geweest.
3.11 Naweide
Na het maaien van één of meerdere sneden vindt in de regel en naweide plaats. Een naweide
is gewenst om met een voldoende korte vegetatie de winterperiode in te gaan. Mede als gevolg
van de zachtere najaren die de laatste jaren optreden is het zorgdragen voor een goede
naweide in toenemende mate van belang.
De mate en wijze van naweide is echter verschillend voor de habitat van de verschillende
soorten. Waar soorten als graspieper, tureluur en slobeend een pollerig en structuurrijk grasland
prefereren kan hierop worden geanticipeerd door percelen die deze structuur bevatten in een
extensief jaarrond weidebeheer te nemen, waarbij na september geen bossen meer worden
gemaaid, relatief vroeg wordt uitgeschaard en dient te worden afgezien van schapenbegrazing
in de wintermaanden. Voor percelen waar we broedvogels die korte vegetaties wensen willen
faciliteren of waarop we een plas-dras in het voorjaar toepassen is het daarentegen wenselijk
zo kort mogelijk uit de winter te komen. Hier is lang doorweiden, eventueel met schapen tot eind
januari en het wegmaaien van verruiging kort voor de winter is een gewenste maatregel.
Maatwerk, kennis van de percelen en hun volgelbevolking en anticiperen op vegetatieontwikkeling, seizoens- en weeromstandigheden zijn ook hierbij belangrijke aspecten die van
jaar tot jaar kunnen verschillen.
3.12 Zuurgraad beheren en bodemleven
De zuurgraad van de bodem is een belangrijk sturingsmechanisme ten bate van het
bodemleven en de grasontwikkeling. In het bijzonder bij natte percelen en plas-dras situaties
vraagt dit aandacht. Een regelmatige bemesting met ruige stalmest heeft een positief effect op
de zuurgraad, bij toepassen van dunne mest vraagt de zuurgraad vaak extra aandacht.
Door op de kritische percelen en locaties (plas-dras) eenmaal in de twee à drie jaar een
bemonstering uit te voeren kan de situatie worden gemonitord en indien nodig tijdig worden
ingegrepen, door bijvoorbeeld een extra ruige stalmest of bekalken uit te voeren.
Voor bodemleven is het van belang dat de pH niet lager is dan 4,8 en het P-Al getal groter is
dan 25. Ideaal is een pH tussen 5,0 en 5,8.
Bemonstering van het bodemleven kan plaatsvinden door op drie representatieve locaties op
het te onderzoeken perceel of perceeldeel een zode van 16 x 16 cm (256 cm² - vermenigvuldiging
factor naar dichtheid per vierkante meter bedraagt dan 39,0625 Terlouw R.J.S., 2014). De te steken dikte van
de plag bedraagt 20 cm. De gestoken plag wordt handmatig onderzocht op de aanwezige
bodemfauna. Hierbij worden regenwormen en overige organismen afzonderlijk benoemd. De
regenwormenfauna die verreweg van het grootste belang is als voedsel voor de weidevogels
wordt zowel in exemplaren en vers gewicht in absoluut aantal/gram als berekend per vierkante
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meter worden weergegeven. Overige bodemfauna wordt in aantal exemplaren per soortgroep
benoemd.
3.13 Plaagsoorten
De belangrijkste soorten die tot de plaagsoorten in weidevogelgrasland gebieden worden
gerekend zijn akkerdistel, ridderzuring en pitrus. Een soort als de akkerdistel heeft een grote
waarde voor de insectenfauna en verschillende vogelsoorten benutten soms pollen ridderzuring
om het nest onder te bouwen of worden gebruikt door kuikens om zich te verschuilen. Mits het
voorkomen beperkt blijft vormen plaagsoorten vanuit weidevogeldoelen dan ook geen hinder.
Vanuit het agrarisch gebruik en het verspreidingsrisico zijn ze echter minder gewenst.
Indien plaagsoorten beheer wenselijk is dient dit te worden afgestemd op het gebruik van de
percelen door weidevogels en anderzijds op het voorkomen van zaadzetting bij de betreffende
soorten.
3.14 Greppel onderhoud
Greppels dragen bij aan verticale structuur in een weidevogelgebied. Ze zijn vochtiger en er is
wat kale grond. Muggen en insecten houden zich hier graag op. Langs de greppel staan veelal
wat meer kruiden en deze bieden daarnaast een schuilplaats voor kuikens. Sommige soorten
bouwen hun nest graag in de directe omgeving van een greppel.
Kortom greppels zijn waardevolle elementen. Het is van belang om greppels jaarlijks te
profileren met de greppelfrees. Parallel aan deze werkzaamheid dienen ‘greppelpotten’ te
worden open gemaakt. Markeer deze met een laag paaltje zodat ze eenvoudig zijn terug te
vinden. Dit kan tevens als zangpost voor een graspieper of uitkijkpost voor een tureluur dienen.
Deze soorten gebruiken graag een kleine verhoging in het weiland, ze broeden beide
regelmatig ook in de directe omgeving van een greppel.
Optioneel kunnen greppels lokaal wat extra worden geprofileerd door over een lengte van circa
100 meter met een wallefrees of mobile graafmachine de oevers over een breedte van circa
2.00 meter in een profiel te trekken (figuur 5). Hierdoor ontstaat extra bodemreliëf en betere
foerageeromstandigheden. Aanvullend kan worden overwogen om op deze locaties water vast
te houden door een 90 graden bocht op de uitloopbuis te plaatsen of water op te pompen in het
voorjaar zodat een ‘greppel plas-dras’ ontstaat.

Figuur 5. Optioneel greppel profilering

Greppels en in het bijzonder greppels die tijdelijk worden geïnundeerd kunnen soms snel
besmet raken met pitrus. Indien dit optreedt dient tijdig, voor de zaadzetting van de pitrus (begin
juli), te worden gemaaid en de pitrus kort te worden gehouden door middel van ‘bossenmaaien’.
In september kan een kalkgift worden gegeven. Bij zwaardere besmetting is het wenselijk de
greppel plas-dras te rouleren over enkele percelen zodat steeds een herstelperiode van enkele
jaren kan worden gevoerd om pitrusdominantie te voorkomen (‘cyclische plas-dras’).
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3.15 Sloot en oeveronderhoud
Ín weidevogelgebieden worden de oevers bij voorkeur niet te structuurrijk. Zware
oevervegetaties vormen al snel loopranden voor bodempredatoren als kat, marterachtige en
vos. Houdt de oevers dus kort door ze jaarlijks te schonen. Indien de oevers bij de tweede
maaisnede of bij het bossenmaaien een keer worden meegemaaid na half juli en aanvullend in
de tweede helft van september een keer diep worden uitgemaaid dan zal een relatief lichte
oeverschoning in het najaar optreden met weinig organisch materiaal op de kant en kunnen de
oevers zich schraal, kort en bloemrijk ontwikkelen. Ideaal voor een weidevogelgebied!
Indien de oevers zich met een kort talud relatief steil uit het water oprichten, kan worden
overwogen als inrichtings- of herstelmaatregel een deel van de oevers in een flauw talud te
profileren. Hanteer hierbij een breedte die u met uw eigen machine nog goed uit kunt maaien
(figuur 6).

Figuur 6. Mogelijk profiel van te profileren oevers

Het op diepte houden van de sloten voorkomt zwaar doorgroeiende oevers de sloot in en geeft
een betere waterkwaliteit waardoor de oevers schraler en kruidenrijker blijven.
Dit bespaart tevens kosten op het oeverbeheer omdat een minder zware oeverschoning hoeft te
worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de verplichte schouwdiepte en de gemiddelde baggeraanwas kunt u een
cyclisch beheer voeren, waarbij de bagger wordt uitgenomen en over het weidevogelperceel
wordt verspreid. De nazomer is hiervoor de meest geschikte periode. Idealiter worden de sloten
niet vaker dan eenmaal in de vier jaar verdiept. Door bijvoorbeeld maximaal 25% van de sloten
binnen het bedrijf in één jaar te verdiepen ontstaat een mooie cyclus met een vlakke
jaarbegroting en kan jaarlijks de waterflora en -fauna zich hervestigen uit de in dat jaar niet
verdiepte overige 75% van het wateroppervlak.
4].
Overgangen naar andere natuurtypen
Indien vochtig weidevogelgrasland aansluit op andere natuurbeheertypen is het van belang dat
de openheid in minimaal de eerste honderd meter wordt gewaarborgd. Idealiter wordt dit
ingevuld met natuurbeheertypen met een botanische doelstelling.
Ook overgangen naar landschapselementen dienen zorgvuldig op behoud van de openheid te
worden gerealiseerd. Gedacht kan worden aan kaden met het landschapsbeheertype
elzensingel of houtwal, rietranden en poelen waar omheen een deel ruigteveld wenselijk wordt
geacht. Idealiter worden deze combinaties zodanig gepositioneerd dat er geen intrek van
bodempredatoren wordt gefaciliteerd. Dit kan bijvoorbeeld worden verzorgt door de oevers van
de slootkanten die het weidegebied inlopen in de eerste 100 tot 150 meter te beheren als korte
oevervegetatie zodat geen loopbanen vanaf de kaden, singels en ruigtevelden rechtstreeks
naar het weidevogelgebied lopen, maar steeds een substantiële open ruimte dient te worden
overgestoken door bodempredatoren.
Houtopstanden in zowel natuurbeheertypen als landschapsbeheertypen met opgaande
beplantingen worden bij voorkeur frequent onderhouden. Geriefbosjes en singelbeplantingen
kunnen eenmaal in de 4 tot 6 jaar worden afgezet. In de nabijheid van weidevogelgebieden is
het laten staan van zogenaamde overstaanders hierbij ongewenst. Ook solitaire bomen zijn hier
ongewenst.
Steeds dient echter een zorgvuldige afweging te worden gemaakt m.b.t. andere belangen zowel
vanuit overige natuurwaarden, maar ook vanuit landschap en cultuurhistorie. Idealiter worden
dit soort landschapselementen kort beschreven, waarbij een beoordeling wordt gemaakt van de
belangen i.r.t. elkaar. Op basis hiervan wordt een beheerkeuze opgesteld (zie kader).
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Kadertekst: Beoordeling landschapselementen in weidevogelgebied (uitsnede uit rapport, bron: Terlouw R.J.S., 2013)

5].

Monitoring

5.1
Algemeen
Bij monitoring kan onderscheid worden gemaakt tussen beleids- en beheermonitoring.
De beleidsmonitoring is een verplicht onderdeel in de SNL (zie paragraaf 6.2.).
De beleidsmonitoring richt zich voornamelijk op de behaalde resultaten en of aan de
beheervoorwaarden wordt voldaan. Voor het evalueren, optimaliseren en bijstellen van het
beheer zou idealiter meer informatie worden verzameld om de juiste keuzen te kunnen maken
en gesignaleerde effecten en ontwikkelingen te kunnen verklaren en onderbouwen.
Indien een compleet beeld ten bate van het beheer wordt verkregen is dit, afhankelijk van de
oppervlakte, een vrij tijdsintensief, onderdeel. Anderzijds zijn er een aantal aspecten die met
een eenmalige of laag cyclische opname kunnen worden beoordeeld en zijn er onderdelen die
eenvoudig en met weinig extra tijd parallel aan de beleidsmonitoring kunnen worden uitgevoerd.
Mogelijk facultatief te monitoren aspecten zijn kort weergegeven in paragraaf 6.3.
5.2

SNL monitoring

(Bron: Bijlage deel 1 bij werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS)

Algemeen

Om te kunnen bepalen of aan de kwaliteitseisen van Vochtig weidevogelgrasland wordt voldaan
dient de monitoring de aspecten te bevatten zoals vermeld in onderstaande tabelmatig
overzicht. Nadere informatie omtrent de gewenste en of voorgeschreven systematiek kan
worden geraadpleegd in de rapportage “Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en
Natura 2000 / PAS” (Beek J.G. etal red, 2012) en de bijbehorende bijlage rapporten.
Parameter

Methode

Frequentie

Broedvogels
Bepaling abiotiek
Ruimtelijke condities

Inventariseren kwalificerende soorten
Diverse methoden
GIS-analyse en veldwaarnemingen

3 jaar
6 jaar
6 jaar

Via de index natuur en landschap kunnen op het tabblad monitoring steeds de meest actuele
voorwaarden voor monitoring en kwaliteitsbeoordeling worden verkregen. Om doublures en
gedateerde informatie te voorkomen wordt voor het onderdeel SNL monitoring daarom
verwezen naar onderstaande website.
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https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-enlandschap/natuurtypen/n13-vogelgraslanden/n13-01-vochtig-weidevogelgrasland/

5.3
Beheermonitoring
De bovenstaande standaard voor de SNL monitoring voldoet om te rapporteren aan de
subsidieverstrekker m.b.t. de gerealiseerde doelen. Het is daarmee een beleidsmonitoring die
antwoord geeft op de vraag of de inzet tot de gewenste resultaten leidt. Het is bedoeld om
verantwoording af te leggen over de gerealiseerde resultaten.
Als beheerder willen we echter ook over informatie kunnen beschikken ten bate van het beheer
en als nadere onderbouwing voor de ontwikkeling van de aantallen, zowel positief als negatief.
Gedacht kan hierbij worden aan de aanwezige vegetatietypen; de beloopbaarheid van de
grasmat in de kuikenperiode; de oeverstructuur; de bloeiperiode van de aanwezige kruiden i.r.t.
de aanwezigheid van de jongen; de foerageer- en broeddichtheid van predatoren; het
gebiedsgebruik door huiskatten; de aanwezigheid van zomerganzen; de hazen dichtheid; de
ontwikkeling van de zuurgraad; het bodemleven; etc. Dergelijke informatie is niet verplicht maar
helpt om indien noodzakelijk bij te sturen en ontwikkelingen te verklaren. Niet alles is overal
mogelijk. Het wordt bepaald, door capaciteit, benodigde kennis en de ambitie van de
natuurondernemer en/of zijn vrijwilligers. Veel informatie kan echter parallel aan de BMP
inventarisatie worden uitgevoerd. Tijdens alle bezoeken de foeragerende predators en hazen
mee turven kost nauwelijks extra tijd. Bij de tweede inventarisatie ronde 3e decade april) met
een lettercode het graslandtype op perceelniveau karteren en in de derde ronde (eerste decade
mei) kan de oeverkwaliteit eveneens eenvoudig worden uitgevoerd (zie bijlage 4).
5.4
Beheerverslaglegging
Conform de certificeringsovereenkomst met Stichting Part-Ner dient aan het einde van het jaar
een beheerverslaglegging te worden overlegd waarin is vastgelegd welke maatregelen waar zijn
uitgevoerd. Waar eventuele afwijking van het beheerplan heeft plaatsgevonden en met welke
onderbouwing dit is uitgevoerd en wat de resultaten in het verslagjaar zijn geweest. In beginsel
volstaat het om het hiervoor aangeleverde format geheel in te vullen en aan te leveren bij
Stichting Part-Ner. Echter om meer inzicht te verstrekken en ook zelf over informatie en
onderbouwingen voor gewenste beheerplanaanpassingen en resultaten (zowel positieve als
negatieve) beter te begrijpen en deze kennis te benutten, is het verstandig steeds een wat
uitgebreider jaarverslag op te stellen. Een voorbeeld inhoudsopgave van een beheerjaarverslag
is opgenomen als bijlage 5.
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6
Kosten beheer
Ook bij het uitvoeren van natuurbeheer binnen het bedrijf is het van belang een goed inzicht te
hebben en te behouden in de kosten-baten verhouding. Natuurbeheer wordt alleen
volgehouden en leidt alleen tot duurzame en goede resultaten als de kosten en baten zich
redelijkerwijs met elkaar verhouden.
De beheersubsidies die voor het natuurbeheertype worden vergoed, worden jaarlijks
beoordeeld en bijgesteld vanuit de SNL regeling. Het is dan ook zaak jaarlijks te checken welke
vergoeding voor u beschikbaar is. Naast de hoogte van de beheersubsidie kan ook de wijze
waarop het beheer wordt gevoerd en keuzen die worden gemaakt bijdragen aan lagere
beheerkosten en/of een verhoging van de kwaliteit en inpasbaarheid van het gewonnen
ruwvoer.
De kosten-baten van het natuurbeheertype Vochtig weidevogelgrasland zullen uiteraard van
bedrijf tot bedrijf verschillen. Bodem, drooglegging, bedrijfstype en aanpak van het beheer zijn
maar enkele factoren die sterk van elkaar kunnen afwijken. Ook tussen jaren treden verschillen
op, weeraspecten als vroege of late voorjaren, veel of weinig neerslag en het aantal zonuren
spelen o.a. een rol.
Als goed natuurondernemer is het dan ook wenselijk om jaarlijks te evalueren hoe naast uw
natuurresultaat uw bedrijfsrendement is geweest. Uiteraard is dit lager dan op een gangbaar
bedrijf, maar als gevolg van de SNL afwaardering zijn ook de grondkosten lager en als extra
inkomstenbron krijgt u de beheervergoeding vanuit de SNL regeling.
Om enig inzicht te geven hoe u op een eenvoudige wijze inzicht kunt krijgen en houden omtrent
de kosten en baten van natuurgrasland is onderstaand een voorbeeld uitwerking van een
willekeurig bedrijf uit 2017 opgenomen. De perceelsituaties, arbeidskosten, welke
werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd, voerderopbrengsten en verwaarding, etc.
zullen uiteraard voor een ieder verschillen. Het geeft derhalve slechts een indicatie, maar door
uw eigen situatie en getallen in de tabel te plaatsen kan een redelijk inzicht worden verkregen.
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7].
Tabelmatige samenvatting totaal beheer
Zoals in het onderhavige beheerplan al meerdere malen benoemd zijn alle bedrijven, situaties
en omstandigheden verschillend. Wat op de ene locatie mogelijk is kan op de andere locatie of
het andere bedrijf niet worden ingepast. Steeds is het beheer gestoeld op maatwerk en
individuele situaties. In onderstaand schema is getracht een integraal overzicht op te stellen van
een functioneel beheerschema. Op basis van dit schema kan een natuurbeheerder voor zijn
persoonlijke situatie het beheerplan samenstellen en fine tune.
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BIJLAGE 1.

Factsheet mozaïek bij eindbeheer weidevogels in veengebieden
(Bron: Onderwerp kaarten weidevogelbeheer, BuiTeGewoon-groenprojecten januari 2015)

Doel: Het realiseren van een optimale mozaïek inrichting, beheer en gebruik van het
weidevogelgebied, zodat zowel voor de afzonderlijke soorten als de verschillende stadia van het
voortplantingsproces steeds de gewenste vegetatiestructuren aanwezig zijn.
Omschrijving:
Verschillende soorten stellen verschillende eisen aan de
omstandigheden in het weidevogelgebied. Zo houden kievit en
scholeksters van wat kortere vegetaties en broeden grutto en
tureluur liefst in halflang gras. Veldleeuweriken, graspiepers,
tureluurs en eendachtigen als slobeenden en zomertaling
houden van wat pollerige omstandigheden in percelen met
overwegend lang gewas. Watersnip en zomertaling prefereren
wat nattere omstandigheden. Graspiepers en tureluurs benutten
graag verspreid staande weidepaaltjes. Bovenstaande is
slechts een kleine greep uit voorkeuren en omstandigheden.
AANVULLENDE GEGEVENS:
Periode:
Februari - juli
Aandacht soorten:
allen

Overige:
De uitgangspunten voor optimaal
weidevogelgebied als kerngebieden en
reservaten zijn als volgt:
30% seizoen standweiden.
10% voorweiden < 10/04.
6 gespreide maaidata.
Max. 3 aaneengesloten
percelen zelfde maaidatum.
75% opp. ruige mest gift.
2x plas-dras (ca 1,5 ha/100
ha)
4x greppel plas-dras/100 ha.
Op 2-5% van de totale
oppervlak het water in het
maaiveld van eind februari tot
begin april.

Ook het stadium van de periode van het broedproces vraagt
verschillende omstandigheden. Bij vestiging in het broedgebied
staan veel steltlopers graag met de poten in het water. Ook
natte omstandigheden met lokaal plas-dras delen zijn gewenst
om het voedsel NODIG om ‘op te vetten’ hoog in de bodem te
krijgen. Als de feitelijke nestperiode aanvangt hebben veel
soorten behoefte aan dekking in de vorm van hogere vegetatie
en dichte pollen. Graslandzangers en eenden broeden graag in
dichte pollen. Maar voor veldleeuwerik en graspieper is
daarnaast een open zode met een grote kruidenrijkdom van
belang om voldoende insecten te kunnen vinden. In de
kuikenperiode van steltlopers is enerzijds een open, niet al te
dichte vegetatie, om efficiënt en zonder bovenmatig
energieverlies te kunnen foerageren van belang, maar er moet
ook dekking aanwezig zijn om te kunnen schuilen bij komst van
een predator.
Kortom een mozaïek van nattere en drogere delen. Lokaal
verschillende plas-dras situaties als volle veld plas-dras,
greppel plas, natte plekken, etc. Verschillen in maaidata,
percelen met extensieve seizoen standweiden, verschillen in
bemestingsniveau, etc.

Z.O.Z.
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Uitvoering methode:
De beheermozaïek wordt vorm gegeven door een
combinatie van inrichtingsmaatregelen, beheermaatregelen
en gebruiksvoorwaarden. E.e.a. is grotendeels geregeld in
het weidevogelgebiedsplan zoals door de coördinator of
beheerder opgesteld.
Voor de individuele deelnemers is een goed begrip van
doelen en werkwijze essentieel om tot een succesvolle
beheermozaïek te komen.
Kruidenrijk grasland / kuikenland

Greppel plas-dras

Lokaal een paaltje.

Bloemrijk grasland
© Bui-TeGewoon, groenprojecten.

De volgende percentages en oppervlakte zijn als richtlijn te
hanteren en gelden voor een weidevogelkerngebied of
weidevogelreservaat.
Maximaal 30% van de oppervlakte seizoen
standweiden (70% met uitgestelde maaidatum).
Bemesting:
o Op 60% van de oppervlakte een (ruige)
mest gift van max. 8 tot 10 ton per hectare
per jaar.
o Op 15% van de oppervlakte een ruige mest
gift van 10 ton per hectare per 2 jaar
(bijv. alleen in even jaren).
o Op 25% van de oppervlakte geen
bemesting.
Plas-dras:
o Minimaal 2 vestigingsplas-dras situaties van
minimaal 1hectare per 100 hectare
weidevogelgebied.
o Minimaal 4 greppel plas-dras situaties per
100 hectare weidevogelgebied.
o Op circa 3-5 % van de oppervlakte een
drasse perceelsituatie situeren op
voedselarme percelen (geen mest), waar in
de periode eind januari – begin april het
water in het maaiveld staat met lokaal
plasjes.
Maaibeheer in mozaïek:
o Zoals onder de eerste bullet beschreven
dient 70% van de oppervlakte een
uitgestelde maaidatum te krijgen.
o Nooit meer dan 3 naast elkaar gelegen
percelen een zelfde maaidatum.
o 5% van de oppervlakte met een 1e
maaidatum > 5/6.
o 10% van de oppervlakte een 1e maaidatum
> 10/6.
o 30% van de oppervlakte een 1e maaidatum
> 15/6.
o 10% van de oppervlakte een 1e maaidatum
> 25/6.
o 10% van de oppervlakte een 1e maaidatum
> 1/7.
o 5% van de oppervlakte een 1e maaidatum >
15 juli.
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Bijlage 2.

Mestplaatsing op natuurgrasland

Mestplaatsing, kan worden toegeschreven naar het natuurland. Hiervoor gelden de volgende
regels:

“De maximale mestplaatsing wordt bepaald door het beheerregiem. Dit
beheerregiem betreft de ruimte die vanuit het SNL beheertype wordt geboden
en/of de mestruimte die vanuit een natuur(pacht)contract, kwalitatieve
verplichting of anderzijds met een natuurbeheerder is gesloten”.
Als maximale toepasbare norm geldt het NL maximum van 170 kg stikstof en
70 kg fosfaat/ha/jr. Derogatie op gronden met een natuurbestemming is nooit
mogelijk.

Toelichting:
Indien een perceel 10 ton ruige stalmest mag ontvangen, kan de werkelijk geplaatste mest op
basis van de forfaitaire gehalten aan nutriënten worden toegeschreven aan het perceel. Indien
op het perceel beweiding is toegestaan mag het aantal veedagen vermenigvuldigd met de
nutriënten gehalten voor het betreffende type vee volgens de excretietabellen, zoals vermeld bij
de RVO, naar het perceel worden toegeschreven. In voorkomende gevallen van én mestgift én
beweiding mogen deze getallen worden opgeteld.
Voor de mestplaatsing geldt dat de mest moet worden geadministreerd als afgevoerd
van het bedrijf en ontvangen op het natuurland. In het geval dat men zelf eigenaar van
het natuurgebied is en de mest op het eigen bedrijf produceert vult u voor de afgevoerde
mest mestbonnen in zoals u dat ook bij boer/boer verwerking administreert. U tekent in
dit geval zowel als vervreemder en als ontvanger.
Voor het ingeschaarde vee geldt dat u werkt op basis van het uitscharen van het vee
naar het natuurperceel. U dient dus een vee tellijst te hanteren waarop staat
aangegeven welk vee op enige moment op welk perceel loopt. Mutaties als wisselen,
uitnemen of bijplaatsen dient u te registreren. Bij controles moet u de lijst kunnen
overleggen aan de controleur zodat deze in staat is de aanwezigheid van het vee op het
betreffende perceel desgewenst te controleren. Voor de mestboekhouding kunt u via de
excretietabel en het aantal veedagen per veesoort de mestplaatsing berekenen. Deze
mag u als afvoer van het bedrijf opgeven tot het maximum dat de beheervoorwaarden
(SNL) stelt en/of de pachtovereenkomst van de natuurbeheerder toestaat. In beide
gevallen wordt het maximum gevormd door de NL norm van 170 kg stikstof en 70 kg
fosfaat ha/jr. Derogatie is niet mogelijk.
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BIJLAGE 3. Algemene mest informatie i.r.t. weidevogelbeheer
Gier

RV
drijfmest

RV Ruige
stalmest

Compost

Dikke fractie
na scheiden

Stikstof (kg/ton)

4,0 (-)

3,9 (-)

6,4 (- -)

Var (- -)

16,9 (- - -)

Fosfaat (P2O5 kg/ton)

1,5 (0)

1,4 (0)

3,2 (- - -)

Var (- -)

9,8 (- - -)

Kali (kg/ton)

5,4

8,0

6,1

11,0

pm

pH effect

(- - )

(-)

(+)

(+)

pm

effect op organische stof gehalte

6,9 (0/+)

1,0 (0)

15,0 (++)

24,0 (+++)

8,0 (+)

effect op bodemreliëf

(- - -)

(-)

(+++)

(+++)

(+)

effect op vegetatie structuur

(- -)

(-)

(++/0) 1]

(0)

(0)

effect op bodemleven

(--/+)2]

(0)

(+++)

(++)

(+)

effect op kruiden rijkdom

(0/+)

(0)

(-)

(0)

(- - -)

mogelijkheid aanwending na 1e snede

(+++)

(+)

(- -)

(- - -)

(-)

Inpasbaarheid melkveehouderij

(++)

(+)

(- -)

(- -)

(0/-)

…………………….
1]

effect op vegetatiestructuur treedt alleen op bij aanwending met zogenaamde ketting strooi apparatuur

2]

bij aanwending eerst negatief effect door ‘ammoniakshot’ wordt bodemleven omhoog gedreven op langere
termijn licht positief
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BIJLAGE 4. Monitoren van graslandtypen en oevers
In de periode april - juni kan een kartering plaatsvinden waarbij voor alle percelen wordt bepaald
tot welk grasland en oevertype het wordt gerekend. De systematiek betreft een eenvoudige
kwalificatie op basis van vier typen, zodat de geschiktheid van de percelen voor weidevogels en
de potentie als kuikenland en/of botanische ontwikkeling kan worden bepaald. De resultaten
kunnen tevens worden gebruikt voor het beheer (bijv. op welk perceel wel of geen baggerspecie
aanwenden bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden, bemesting keuze, maaien of
beweiden, wijze slootschoning, oevers wel of niet uitmaaien, etc.), alsmede voor de bijstelling
van het beheerplan (ontwikkelend beheren). Ook kan door een herhalingsopname na drie jaar
het effect van het gevoerde beheer en de ontwikkeling van de vegetatie worden geëvalueerd.
De graslandkartering vindt plaats in vier basis categorieën, namelijk: raaigrasvegetatie,
grassenmix, gras-kruidenmix en kruidenrijkgrasland (Schipper, W. et al 2012), die in onderstaande
tabel nader worden beschreven. Waar relevant is het tussentype “dominant stadium” eveneens
meegenomen. Afwijkend perceelgebruik zoals bijvoorbeeld maïsakker, baggerdepot, etc.
dienen steeds afzonderlijk te worden vermeld.
CATEGORIEËN BIJ KARTERING VAN
GRASLANDPERCELEN IN VEENGEBIEDEN
© Bui-TeGewoon, groenprojecten

Raaigras

De begroeiing is uniform en bestaat voor meer dan 50% uit raaigrassen. Kleine open plekken zijn
begroeid met straatgras en vogelmuur. Het perceel heeft een vlakke en egale verschijningsvorm, de
grasvegetatie vertoont een vrij uniforme hoogte en er is geen pollenstructuur zichtbaar. Soms treedt
ruw beemdgras als 2e dominante soort op wat het grasland een paarse gloed kan geven. Het aantal
soorten bedraagt 5-8 per 25 m² en 12-15 soorten voor een gemiddeld perceel.

Grassenmix

De vegetatie geeft een beeld als een palet van groenkleuren die in de regel minder glans vertoont
dan de raaigraspercelen. De verhouding tussen de verschillende grassoorten is veranderd t.o.v.
raaigraspercelen. Engels raaigras is teruggedrongen en neemt duidelijk minder dan de helft van de
oppervlakte in. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en vochtigheid treden ruw beemdgras,
fioringras, grote vossenstaart en zachte dravik op de voorgrond. Langs greppels en rond natte
plekken komt dominantie van geknikte vossenstaart voor. Het mozaïek van de grassen is grof, wat
leidt tot een onregelmatige hoogte van de vegetatie en een meer pollerige structuur in beweide
percelen. Plaatselijk komen haarden van kruiden voor waarbij deze ‘kruidenhaard’ sterk door één
algemene soort wordt gedomineerd. Lokaal kunnen soorten als kruipende boterbloem, veldzuring en
pinksterbloem het type in het voorjaar al enige kleur geven zonder dat dit leidt tot een kwalificatie als
gras-kruidenmix. Het aantal soorten bedraagt 10-15 per 25 m² en 20-25 soorten voor een gemiddeld
perceel.

Gras-kruidenmix

Bij gras-kruidenmix is er sprake van een mozaïek van verschillende grassoorten. Engels raaigras is
teruggedrongen tot minder dan 25%. Naast ruw beemdgras, fioringras en grote vossenstaart, die in
dit stadium een minder weelderige uitstraling hebben, komen gewoon struisgras, roodzwenkgras en
reukgras verspreid tot ontwikkeling. Vanaf begin mei neemt de verscheidenheid aan bloeiende
kruiden toe. Het betreft voornamelijk algemene soorten als veldzuring, scherpe boterbloem, gewone
hoornbloem, smalle weegbree en pinksterbloem, maar lokaal treden ook soorten als echte
koekoeksbloem, kale jonker en margriet op. De begroeiing is vrij soortenrijk met 15-25 soorten per 25
m² en 30-40 soorten voor een gemiddeld perceel.

Bloemrijkgras

Evenals bij gras-kruidenmix is er sprake van een mozaïek van verschillende grassoorten. De
onderlinge verhouding tussen de verschillende grassoorten wordt gelijkmatiger en een specifieke
dominantie van één grassoort treedt niet meer op. Reukgras is verspreid over het gehele perceel. In
dit stadium verschijnen ook russen en zeggen in het vegetatiebeeld. De kruidenvegetatie ontwikkelt
zich naar karakteristieke soorten voor de betreffende grondsoort en vochttoestand. Het geheel maakt
een kleurige indruk van mei tot begin juli en is bonter in zijn verschijningsvorm dan het graskruidenmix type.
Bloemrijke graslanden kennen vrijwel altijd een laat hooilandbeheer zonder bemesting. Het
winterbeeld geeft een open grasland met veel geelgroen tot bruin verkleuring.
Het aantal soorten bedraagt 20-40 per 25 m² en 35-50 soorten voor een gemiddeld perceel.
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CATEGORIEËN BIJ KARTERING VAN
OEVERVEGETATIES IN VEENGEBIEDEN
© Bui-TeGewoon, groenprojecten

Grasoever. [G]

De oever bestaat overwegend uit grassen (>60%) en er is slechts een beperkt onderscheid in
groeisnelheid van de oevervegetatie zichtbaar ten opzichte van de vegetatie op het perceel.
Hooguit is er een verschil in grassoorten waarneembaar.

Oever in
ontwikkeling. [IO]

Botanische- en/of
structuurrijke oever.
[B/S]

De oevervegetatie onderscheidt zich duidelijk van die van het grasland. De oever kent andere,
meer aan extensievere omstandigheden gerelateerde grassoorten, heeft een lagere vegetatie en
bevat tal van algemene oeversoorten als watermunt, moeras- en/of ruw walstro, moerasrolklaver,
pinksterbloem, gele lis, waterzuring, etc. Het percentage grasachtige in de oeverzone bedraagt
maximaal 60%, waaronder vrijwel altijd extensieve grassoorten als bijvoorbeeld reukgras. In de
tweede helft van mei schieten veel grassoorten door en komen tot bloei, waarbij de grassen als het
ware een dak vormen boven de overige oevervegetatie.
De oevervegetatie is duidelijk te herkennen en vormt een geleidelijke overgang naar de
aangrenzende grasland vegetatie. Grasachtigen maken minder dan 60% van de vegetatie uit. De
oever kan zowel bestaan uit een botanische oever met veel overeenkomsten van
dotterbloemhooiland en/of nat- en vochtig schraalland, maar ook uit een grove en structuurrijke
oever die naar de categorie natte ruigte en grove oevervegetaties neigt. Oevers met dominantie van
gele lis, kalmoes of waterzuring zijn eveneens in de categorie structuurrijke oever (SO) geplaatst en
krijgen op de veldkaarten respectievelijk –gl, -km, - of –wz als toevoeging mee.
In het geval van een botanische oever komen naast de onder ‘oever in ontwikkeling’ genoemde
soorten ook diverse zeggesoorten, koekoeksbloem, dotterbloem, waternavel, moeraswederik,
penningkruid, etc. voor. Structuurrijke oevers kennen grovere soorten als gewone wederik,
kattenstaart, grote lisdodde, riet, rietgras, etc.

Gras-kruidenmix

Kruidenrijke oever

© bui-tegewoon, groenprojecten
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BIJLAGE 5

Voorbeeld inhoudsopgave jaarverslag beheer

Inhoudsopgave
1. Inleiding

1

2. Gebied

1

3. Doelstellingen

1

4. Organisatie en werkwijze
4.1.
Beheer algemeen
4.2.
Voorwaarden in gebruik overeenkomst derden
4.3.
Certificering en SNL regeling
4.4.
Beheerbegeleiding

2
2
2
3
3

5. Weeromstandigheden i.r.t. werkzaamheden

4

6. Beheer
6.1. Houtopstanden
6.2. Onderhoud terreinvoorzieningen
6.3. Peilbeheer
6.4. Plas-dras beheer
6.5. Rollen, slepen, egaliseren en inzaaien
6.6. Bemesten
6.7. Weiden
6.8. Maaien
6.9. Plaagsoorten beheer
6.10. Oevervegetaties en beheer
6.11. Baggerwerken
6.12. Slootschoning
6.13. Maatregelen faunabeheer

6
6
6
6
6
6
7
8
8
9
10
11
11
11

7. Inventarisatie Natuur- en Landschapswaarden
7.1.
Inventarisatieverplichting
7.2.
Gegevensverzameling 201x
7.3.
Resultaten 201x
7.3.1.
Vegetatieontwikkeling
7.3.2.
Oevervegetaties
7.3.3.
Watervegetaties
7.3.4.
Broedvogels
7.3.5.
Overig soorten en losse waarnemingen
7.3.6.
Melkproductie en gehalten

11
11
11
11
11
12
12
13
13
13

8. Samenvatting

14

9. Gebruikte literatuur en overige bronnen

14

BIJLAGEN:
1].

Tabelmatig beheerplan …jaar… …”MTS Natuurbeheer”...
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In opdracht van

24

