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In het 2012 IS Ïfl de MaatpOlder te Ëemfles jtvoetiflg gegeven
aan het project Maatwerk MaatPOlder 2O12 Dit jaar WaS het voor de derde maal dat in
dit deel van Eemland een project voor agrarisch natuurbeheer is uitgevoerd. Ook în 2010
en 2011 is, met steun van de provincie Utrecht een 5enwerking tot stand gekomen
tussen de ANV Ark & EemIand5cP, Eemland (onderdeel van de
0geIwerkgr0eP Het Gooi en Omstreken) en zes bedrijven in de MaatPolde
Het beheer werd uitgevoerd op basis van het Projectplan Maatwerk MaatPotd& 2012
jtgang5Punt van het project is dat het beheer fiexibei moet kunnen zijn. Door de
intensieve drÏjfsvoering op de huiskaVels en de hoge dichtheid van territoria van
idevogei5 ter plaatse, is het toepassen van beheerPakkett op basis van SNL in de
MaatpOtder niet mogelijk. Het doel van het maatWerkPr0It is om toch een adequate
5cherming te kunnen bieden voor idevogeI5 in dit gebied. De in
het project zijn erop gericht goede mogeIiikhen te bieden voor het vestigen van

gunstige 05ndigheden te creëren gedurende de stperi0de en
veilige, voedsetrïlke conditie te bieden aan de puilen in de perîode dat zij nog niet
vliegviug zijn. Omdat bij het begin van het broedseizoen niet uwkeurig bekend is waar
vogels zich vestigen, is het eIangrijk de mogelïikheid te hebben om tijdens het
broedseizoen het geplande beheer aan te kunnen passen. De sgesteldheid
(temperatuur en neerslag) in de loop van het seizoen kan grote invloed hebben, zowel op
het gedrag van de vogels als op de groei van het gras. Bijstellen van het beheer kan
daarom nodig zijn uit oogpunt van drijfsvoering maar ook in het belang van de vogels.
In de loop van het beheer5eizo zijn dan ook in overleg met de beheerders en de
projectleid anpas5inge van het plan 0orgevOerd.

Figuur 1 —
edrijfsgreflze binnen de MaatPOlUe’ te EemneS van deelnemende bedrijven.

(81 F. Rigter, 104 = C. Wïggerts, 72 = G. van Laat, 19 =J. Bon, 66 =- G.-J. de Jong & 66 =J. Ëek)

In Figuur 1 is de begtenzing aangegeven van de huiskaVels van de deelnemende bedrijven. Het
project wordt uitgevoerd binnen deze huiskavels. Al deze bedrijven hebben buiten deze begrenZing
nog andere percelen in gebtuîk (in nabutige polders of in het natuurteseat).

Bij de aanvang van het beheerSeiZ0 is een conceptPlan opgesteld om een indruk te geven van het
geplande beheer voOt 2012. Alle deelnemers hebben O de huiskavel de nesten beschermd. Bij 5
deelnemers zijn nesten gezocht en de locaties gemarkeerd door vrijwilligers van de

‘Westelijk Eemland’ .
Op één van de zes bedrijven

(deelnemetSmmet 1 04) is dat werk uitgevoerd door een vrijwilliger van
‘De Wulp’- Er waren voor 2012 bij twee bedrijven ook pakketten met

een vaste uïtgestelde maaidatum gepland Alle deelnemers maakten gebruik van maaitraPPen op
basis van de Daarbij wordt in principe in ten minste drie trappen gemaaid
waarbij circa 1 0% vroeg in het seizoen gemaaid wordt en cirCa 1 0% laat in het seizoen gemaaid
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wordt. De overige 80% wordt optimaal gemaaid. Dat wil zeggen dat deze percelen worden gemaaid
wanneer de gras- en weercondities dan optimaal zijn om voor het oogsten van de eerste snede gras.
Het deel dat vroeg wordt gemaaid biedt wanneer de hergroei weer op gang komt goede
vestigingsmogelijkheden voor nieuwe territoria. Het deel dat laat in het seizoen gemaaid wordt biedt
voedselrjk gras en bescherming tegen predatie voor de puilen. Ëën van deelnemers had een deel van
de huiskavels bestemd voor het verbouwen van maïs. De andere deelnemers hadden alleen grasland
in gebruik op de huiskavels in 2012.

MaatwerkMaatpolder 2012

Figuur 2 — Bedrijfsgrenzen en beheer kMaatpolder 2012

Ervaring en verloop van het seizoen
Omdat ook ditjaar lang onduidelijkheid bleef ontstaan over de financiering, zijn de deelnemers aan
het begin van hetjaar met enige aarzeling gestart met de uitvoering van het project. De start van het
zoeken naar nesten is ook aanvankelijk nog wat uitgesteld en dat werk kwam wat later op gang dan
gebruikelijk. Bij het begin van het seizoen was het al opvallend dat de vestiging van Kieviten fors lager
was dan in voorgaande jaren of later op gang kwam. Dit verschijnsel was landelijk. Al aan het begin
van het seizoen kregen wij signalen van Sovon Vogelonderzoek Nederland daarover. Ook in Eemland
was dit verschijnsel goed waar te nemen. Hoewel er uiteindelijk in 2012 minder kievitsnesten waren,
was de achteruitgang toch niet zo groot als aanvankelijk gevreesd.
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Weidevogels in 2012
Een overzicht van de spreiding van de gevonden nesten op de bedrijven in de Maatpofder is te zien in
Figuur 3. Op deze schaal is het niet goed mogelijk de soorten duidelijk te onderscheiden. Zie de GIS-
bestanden voor meer details.

Figuur 3 - Spreiding van gevonden en beschermde nesten 2012

In de loop van het seizoen zijn alle beschermde nesten van tijd tot tijd gecontroleerd om te zien of de
broedsels succesvol waren. De gegevens daarvan zijn vastgelegd in de centrale database van
Landschapsbeheer Nederland. De aantallen per bedrijf over de afgelopen 6 jaar zijn te zien in Tabel 1.

Bedrijf Soort 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-- -

Graspieper 1 0 0 0 0 1

Grutto 9 19 7 9 7 13

Kievit 69 52 31 40 34 17

Kuifeend 0 0 0 0 1 1
Bon

Scholekster 0 0 0 1 0 1

Slobeend 1 1 0 2 2 1

Tureluur 0 6 5 8 5 5

Totaal 80 78 43 60 49 39

Eek Grutto 21 14 14 12 7 2

0 0
0

Uitvoering Maatwerk Maatpolder 2012 (versie 1.1) 4



Kievit 57 35 48 32 17 13

Scholekster 1 1 1 3 2 1

Slobeend 4 1 0 0 0 0

Tureluur 5 6 6 7 2 2

Veldleeuwerik 0 0 0 0 1 0

Totaal $8 57 69 54 29 18

Graspieper 0 0 0 0 0 1

Grutto 8 4 6 12 13 14

Kievit 25 12 25 30 24 25

Krakeend 0 0 0 0 1 2

De Jong Scholekster 0 0 2 4 1 2

Slobeend 4 2 1 1 1 2

Tureluur 5 0 4 7 13 7

Zomertaling 0 0 0 0 1 0

Totaal 42 18 38 54 54 53

Bontbekplevier 0 0 0 1 0 0

Grutto 7 12 6 2 4 4

Kievit 4$ 16 2$ 45 36 24

Krakeend 0 1 0 0 1 0
Van Laar

Scholekster 2 1 5 3 7 2

Slobeend 1 0 1 0 1 0

Tureluur 3 1 0 4 10 5

Totaal 61 31 40 55 59 35

Bontbekpievier 7 6 5 5 3 3

Geelgors 0 0 0 0 0 0

Gelekwikstaart 0 0 0 3 5 4

Graspieper 0 0 0 0 1 0

Grutto 31 46 16 15 16 21

Kievit $2 79 71 69 35 49

Kluut 0 6 0 2 0 0

Krakeend 1 0 0 0 0 3

Rigter Kuifeend 0 0 0 0 1 0

Scholekster 9 4 3 5 2 5

Stobeend 0 1 1 1 3 2

Tureluur 12 19 6 12 6 14

Veldleeuwerik 0 0 0 0 0 1

Witte 0 0 0 0 0 1
kwikstaart
Zomertaling 0 0 0 0 1 1

Totaal 142 161 102 112 73 104

Bontbekptevier 0 0 0 0 2 0

Grutto 3 12 6 6 2 9

Wiggerts Kievit 31 53 43 42 34 25

Scholekster 3 3 5 6 3 2

Slobeend 0 0 0 0 1 2

c. ‘
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Tureluur 0 1 4 5 3 7

Wildeeend 2 0 0 0 0 0

Totaal 39 69 58 59 45 45

Totaal 2459 2422 2359 2404 2320 2306

Tabel 1 Overzicht van nesten per bedrijf over 2007-12

De nesten ïn Tabel 1 zijn de geregistreerde nesten. Dat zijn de nesten geregistreerd in het systeem
van Landschapsbeheer Nederland (LBN). Daarin zijn ook de uitkomstgegevens vastgelegd. Het
rapport voor de verliesoorzaken in de Maatpolder in 2012 is samengevat in label 2.

Verliesoorzaak

_____

Aantal

Beweiding soort niet bekend
Beweiding door jongvee
Beweiding door meikvee
Beweiding door overige dieren
Beweiding door schapen

t Overig vertrapt door ganzen
‘\ Onbekend volledig onduidelijk welke oorzaak 1

Overig wel duidelijk maar niet in te vullen
Predatie soort niet bekend
Predatie door Bunzing
Predatie door Hermelijn/Wezel 6
Predatie door vogel bijv. kraai of meeuw 33
Predatie door mens
Predatie door overige dieren
Predatie door Vos
Verlaten 8
Werkzaamheden soort niet bekend 1
Werkzaamheden door aanaarden
Werkzaamheden door bemesten
Werkzaamheden gewasbescherming
Werkzaamheden door maaien
Werkzaamheden door overige werkzaamheden
Werkzaamheden door ploegen/eggen
Werkzaamheden door rollen/slepen
Werkzaamheden door schudden etc.
Werkzaamheden door zaaien/poten______

_____

Totaal 49
Tabel 2 - Verliesoorzaken Maatpolder 2012 - rapportage LBN

Er is al enkele jaren een afname te zien van het totaal aantal weidevogels. Dat is een landelijk
verschijnsel. In Eemland is die afname tot nu toe relatief beperkt gebleven in vergelijking met het
gemiddelde voor Nederland. Dat is te zien bij vergelijking van de algemene trend voor Eemland en die
van Nederland (op grond van grafieken die door Sovon Vogelonderzoek Nederland op hun website
worden gepubliceerd). De afname lijkt de laatste twee jaar iets sterker te zijn. Dat is waarschijnlijk als
gevolg van externe factoren. De laatste twee broedseizoenen waren opvallend afwijkend in negatief
opzicht. Vooral de vestiging van Kieviten kwam langzamer dan normaal en in veel mindere mate op
gang. Er is geen reden aan te nemen dat hier het beheer ter plaatse van invloed op is geweest. De
afname komt vooral op rekening van de Kievit. De drie andere soorten die in relatief grote aantallen
voorkomen (Grutto, lureluur en Scholekster) vertonen een wisselend aantal of stabiel aantal in de
afgelopen jaren. Zie Figuur 4 en Figuur 5 met de resultaten voor Eemland. Er is geen reden aan te
nemen dat dit verloop in de Maatpolder minder goed zou zijn.
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Figuur 4 - Aantallen weidevogels in Eemland van 2004-12.
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Figuur 5 - Verloop van Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit van 2004-12.
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Gruttoalarmetellïngen
In het gebied worden jaarljk gruttoalarmteflingen uitgevoerd. Deze tellingen zijn vooral bedoeld om
meer inzicht te krijgen op de gezinnen met puilen. Het gaat daarbij om na te gaan waar de gezinnen
zich ophouden na de uitkomst uit het nest. Behalve naar het gedrag van de vogels, wordt ook
gekeken naar de omgeving, zoals graslengte en kruidenrijkdom ter plaatse. Omdat de jonge puilen
zich zoveel mogelijk schuilhouden en dus slechts bij uitzondering gezien kunnen worden, is het
noodzakelijk vooral af te gaan op het alarmerende gedrag van de vogels om na te kunnen gaan waar
de paren met puilen zich ophouden. Evenals in voorgaande jaren is vooral gekeken naar de Grutto en
Tureluur, maar er zijn ook waarnemingen van enkele andere soorten geregistreerd.
De alarmtellingen zijn uitgevoerd volgens de methode die beschreven is in de brochure Instructie
Alarmtellingen’, een uitgave van Landschapsbeheer Nederland (2007). Oorspronkelijk was het advies
om per seizoen vijf telrondes te organiseren. In de Maatpolder wordt in de regel slechts drie maal
geteld per seizoen. inmiddels is dat ook de aanbeveling van Landschapsbeheer Nederland. Met het
uitvoeren van de alarmteliingen in dit gebied is al enkele jaren geleden een begin gemaakt. Aanleiding
was om inzïcht te krijgen ten behoeve van het project Nederland Weidevogelrijk dat tot in 2009 is
uitgevoerd in de Maatpolder. De huidige tellingen in het kader van Maatwerk Maatpolder zijn in feite
een voortzetting van de tellingen in voortgaande jaren. Om die reden wordt voor het uitvoeren van de
tellingen hetzelfde gebied onderzocht dat al in het verleden werd onderzocht en wordt dus ook geteld
in het deel van de Maatpolder dat alleen SNL-beheer heeft en dat eigenlijk buiten de begrenzing ligt
van het project Maatwerk Maatpolder.
Bij de tellingen is gewerkt met telploegen van twee personen. Deze onderzoeken in één dag alle
bedrijven in het gebied. De tellingen zijn simultaan uitgevoerd met de tellingen in reservaat Eemland
van Natuurmonumenten.

Evenals in de voorgaande jaren zijn ook in de loop van het seizoen 2012 een drietal teirondes
uitgevoerd op basis van de methode voor alarmteliingen die wordt geadviseerd door
Landschapsbeheer Nederland. in 2012 is geteld op 24 april, 10 mei en 23 mei. Deze data waren iets
vroeger dan in voorgaande jaren. Deze keus was gemaakt omdat in voorgaande jaren bij de eerste
ronde al veel nesten uitgekomen waren, terwijl bij de laatste ronde relatief weinig vogels konden
worden genoteerd. Omdat het broedseizoen uiteindelijk laat gang kwam was dit achteraf wellicht niet
nodig geweest.
De ondergrond op de kaarten met de uitkomsten van de tellingen is het geplande beheer voor 2012.
Het daadwerkelijk uitgevoerde beheer wijkt daar enigszins van af. Dit is toegelicht in de financiële
verantwoording voor het project.

(
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Figuur 8 - Alarmtelling Maatpolder - ronde 3 - 23 mei 2012

Bij de alarmtellingen wordt een route zigzaggend door het land gelopen met als doel zoveel mogelijk
oppervlak te kunnen onderzoeken op aanwezigheid van vogels. De waarnemingen betreffen
alarmerende paren of enkele vogels die door hun gedrag de indruk gaven gebonden te zijn aan de
plek. De kans dat zij puilen in de nabijheid hadden is dan erg groot. Ook nesten zijn genoteerd,
wanneer het om nieuwe nesten ging die nog niet beschermd werden (nieuwe nestvondsten). Bij de
eerste ronde werden 58 Grutto’s en 23 Tureluurs geteld (totaal 81). In de tweede ronde 85 Grutto’s en
38 Tureluurs (totaal 123) en bij de derde ronde 92 Grutto’s en 54 Tureluurs (146 totaal).

Rondel Ronde2 Ronde3

Alarmerend Paartjes Totaal Alarmerend Paartjes Totaal Alarmerend Paartjes Totaal

0 26 26 9 21 30 37 21 58

Tureluur 0 12 12 0 9 9 6 21 27

Totaal 0 38 38 9 30 39 43 42 85

Tabel 3 - Resultaten van de alarmtellingen in 2012

(alleen alarmerende vogels en rondvliegende paren) van Grutto en Tureluur.

Dat de aantallen steeds hoger werden is omdat ditjaar de vestiging later dan gebruikelijk op gang
kwam. In de loop der tijd kwamen er steeds meer nieuwe nestvondsten bij. Voor de berekening van
het BTS zijn de aantallen daarom gefilterd op uitsluitend de alarmerende exemplaren (waarvan kan
worden aangenomen dat zij puilen te beschermen hadden en de (overvliegende) paren die wel zeker
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puilen beschermden. De resultaten zijn te zien in Tabel 3. Voor de Grutto was het aantal paren in de
eerste ronde 26 en in de tweede ronde 21 . Het ETS komt dan op 81 %. Dit is een goed resultaat maar
de waarde van de BTS-cijfers is beperkt. Aan de uitkomsten daarvan mag niet al te veel waarde
worden toegekend en bij de beoordeling moet een ruime marge worden aangehouden. Het alternatief
om een indruk te krijgen van het broedsucces is de registratie van nesten in het systeem van
Landschapsbeheer Nederland, dat ook in Eemland gebruikt wordt om de resultaten van de
beschermde en gevolgde nesten te registreren. De verliesoorzaken van de gevolgde nesten in de
Maatpolder staan in Tabel 2. Het totaal aantal opgegeven nesten met een verlies slechts 49.

Conclusies
De Maatpolder staat al jaren bekend vanwege de hoge dichtheden weidevogels. Dat succes is deels
gevolg van de unieke ligging van het gebied, direct aansluitend op het omvangrijke en succesvolle
reservaat van Natuurmonumenten. Voor een zeer belangrijk deel is het succes zeker ook verklaarbaar
door de enorme inzet en enthousiasme van de leden van de Weidevogelbeschermingsgroep
Westeljk-Eemland’ en door de inzet van de beheerders in het gebied. Door jarenlang intensieve
samenwerking tussen de vrijwilligers en de beheerders zijn deze laatste de afgelopen jaren steeds
enthousiaster gemaakt en sterker betrokken geraakt bij het beschermen van weidevogels. Dat heeft
soms een direct zichtbaar resultaat. Op twee bedrijven waar tijdens het broedseizoen plaatselijk het
water in een deel van een sloot is verhoogd bijvoorbeeld was dat goed te zien aan de toename van
zowel het aantal vogels als het aantal soorten dat in de nabijheid broedde. Niet alleen Grutto’s en
Tureluurs werden aangetrokken door de natte delen, maar ook onder ander een aantal soorten
eenden. Niet op alle bedrijven was een toename te zien in 2012. Op één van de bedrijven was er dit
jaar een probleem met predatie door een Vos, waardoor het aantal vestigingen van nesten achterbleef
en er was ook een bedrijf waar plaatselijk bouwland voor maïs is omgezet naar grasland. Door de
activiteiten van de Vos meden veel vogels deze percelen. Het omzetten naar grasland heeft ook
gevolgen voor de dichtheid ter plaatse, vooral van Kieviten.

Ook het weer heeft negatieve invloed gehad. De afgelopen twee jaar waren duidelijk afwijkend. Het
voorgaande jaar had een zeer slechte start omdat het aan het begin van de broedtijd langdurig
ongewoon droog was. Daardoor kwam de grasgroei zeer laat op gang en maakten veel vogels een
laat begin met het vestigen. In 2012 bleef het aantal Kieviten ver achter. Dit was een landelijk
verschijnsel en kan niet verklaard worden door het beheer of de condities in Eemland.
Omdat in het bijzonder de laatste twee jaar het resultaat minder was als gevolg van externe factoren,
is het niet terecht bij het beoordelen van instapeisen alleen te kijken over de laatste paar jaar.

In 2012 bleef het lang uiterst onzeker of het project kon worden gestart. Het zag er aanvankelijk naar
uit dat er geen subsidie beschikbaar zou zijn. Zonder het project is het ook niet mogelijk het
maaibeheer te optimaliseren voor de vogels. Maaien in maaitrappen is dan niet haalbaar met als
gevolg dat er onvoldoende gras later wordt gemaaid. In 2012 heeft het er lang naar uitgezien dat het
project niet zou doorgaan. Gevolg was dat het beschermingswerk en het zoeken naar nesten ook later
op gang kwam dan in voorgaande jaren. Het komt erop neer dat het beschermingswerk (zoeken naar
nesten en beschermen) onder dwk heeft gestaan. Al dit werk moest in een kortere periode worden
verricht omdat er veel later begonnen kon worden dan wenselijk was. Op het moment dat dit werk op
gang kwam waren al veel vogels begonnen met leggen.
Het succes van de Maatpolder is juist te danken aan de jarenlange toepassing van een optimaal
maaibeheer. Dankzij voorgaande projecten in het verleden, zoals de projecten ‘Afstemming
Instrumentarium Weidevogelbeheer’ (AIW) en ‘Nederland Weidevogelrjk’ (NWR) en de laatste drie
jaar ‘MaatwerkMaatpolder’ is in dit gebied al gedurende een lange reeks van jaren veel ervaring
opgedaan met maaien in delen (‘maaitrappen’). Van groot belang is daarbij dat bij deze projecten niet
alleen de ruimte was om te bepalen waar vroeg gemaaid wordt en waar later gemaaid wordt dan de
optimale maaidatum, maar ook dat per bedrijf — ook nog in de loop van het broedseizoen -
aanpassingen mogelijk waren. De uiteindelijke maaidatum wordt daarbij in goed overleg tussen
beheerders en de Polderregisseur vastgesteld. Ook is belangrijk dat in deze projecten de maaidatums
niet vooraf werden vastgelegd op een bepaalde kalenderdatum. De enige eis was een vooraf
afgesproken minimum aantal dagen verschil tussen de datum waarop de eerste delen werden
gemaaid en de optimale maaidatum en tussen de optimale maaidatum en de datum waarop ook de
laatste delen werden gemaaid. De optimale maaidatum is de datum waarop het meeste gras in een
keer wordt gemaaid. Zonder de projecten zou op de meeste bedrijven zeer waarschijnlijk al het gras
op de huiskavels worden gemaaid op die optimale datum. Deze werkwijze heeft de afgelopen jaren
goede resultaten opgeleverd.
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Vastgesteld kan worden dat het toepassen van flexibele — niet aan een vaste kalenderdatum
gebonden — maaitrappen met de mogelijkheid van gras laten staan als het weidevogelbeheer daarom
vraagt goed werkt. In de praktijk blijkt het gunstig te zijn als de uitvoering van het beheer aangepast
kan worden afhankelijk van de omstandigheden. Ook legselbeheer in combinatie met maaibeheer is
toegepast. Ook waren er mogelijkheden voor beweiding van het vee. Dat is weliswaar niet bij alle
bedrijven toegepast. Sommige beheerders houden de koeien op stal, maar daar waar wel beweiding
is toegepast is de ecologische kwaliteit van het gras duidelijk hoog.

Aanbevelingen
Voor het behoud van een goede weidevogelpopulatie is het van groot belang dat ook de komende
jaren het enthousiasme van beheerders en vrjwilligersgroepen groot blijft, zoals dat ook in de
afgelopen jaren het geval was. Aan te bevelen is ook om in de toekomst de mogelijkheid te houden
om flexibel beheer toe te passen, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende het seizoen in
overleg met betrokken aanpassingen door te voeren en de maaidatums af te stemmen en aan te
passen aan de omstandigheden. Indien dat van belang is voor de vogels moet het mogelijk zijn te
besluiten gras langer te laten staan. Een punt van zorg is dat in 201 3 het beheer zal moeten worden
uitgevoerd op basis van de nieuwe SNL-pakketten. Daarbij geldt dat er een vaste kalenderdatum is
bepaald (23 mei) voor een van de maaidatums. Omdat het broedseizoen van jaar op jaar anders
verloopt kan deze vaste datum een knelpunt blijken te worden. Op grond van de ervaring die wij
gedurende vele jaren hebben opgedaan, is het advies dan ook het in de toekomst weer mogelijk te
maken om geen vaste datum te hanteren maar de pakketten zodanig te definiëren dat alleen een
minimaal verschil tussen de maaitrappen wordt geëist en dat de uitvoering kan worden aangepast aan
het verloop van de omstandigheden in het betreffende jaar.
De strikte koppeling met maaitrappen in de nieuwe SNL-pakketten voor de hoge dichtheden is in onze
optiek veel te star. Deze pakketten worden aanduid als pakketten voor Legselbeheer maar de facto
zijn het pakketten voor maaibeheer omdat voor het gehele oppervlak eisen worden gesteld aan het
maaien en rustperioden. Het gevolg is dat de inzetbaarheid in twijfel wordt getrokken. Voor komend
jaar zal er naar verwachting mee gewerkt worden, maar het is nog maar zeer de vraag of de
deelnemers ook in de jaren daarna bereid gevonden kunnen worden deze nieuwe pakketten
nogmaals toe te passen. En minder strikte koppeling met maaibeheer en het loslaten van vaste
kalenderdatums voor maaien is gewenst.
Een punt van zorg is ook dat doordat de nieuwe pakketten uitgaan van maaibeheer over het hele
oppervlak, er geen ruimte meer over is voor beweiding. Dit is een knelpunt in de nieuwe pakketten.
Het is dringend gewenst goed te volgen wat het effect en de toepasbaarheid zal zijn. Zo nodig dienen
die pakketten te worden aangepast in de toekomst.
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Kosten en vergoedingen
De uitgaven voor het project zijn samengevat in Tabel 4 en

Berekening n.a.v. de aanvraag door de provincie Percentage Max. subsidie

Vergoeding boeren €61686,00

Arbeid grasland kalender € 4.000,00
Totaal € 65.686,00 81,22 € 5335O,i7

Posten in de aanvraag en Begrote kosten Werkelijk Vastgestelde Werkelijk Bijdragen
beschikking (conform bijlage 1 van gemaakte subsidie (betaalde) door andere

de subsidieverlenings- kosten bedragen kosten partijen
beschikking)

1501100 €31.549 €31.403 €26.350 €26.350 €5.269
300/1 00 € 8.668 € 8.595 € 7.300 € 7.300 € 1.295
Maaitrappen € 15.740 € 15.658 € 16.200 € 15.658 € 0
Monitoring €0 €1.500 €1.500 €1.500 €0
Rapportage €0 €2.000 €2.000 €2.000 €0
Graslandgebruikskalender € 4.000 € 4.000 € 0 € 542 € 3.548
Legselbeheer op maïs € 1 .686 € 1 .892 € 1.892
Beweiden € 1 .785 € 1 .483 € 1.483
l5junimaaien €2.258 €2.086 €2.086
Totaal € 65.686 € 68617 € 53.350 € 53.350 € 15573

c Tabel 4- Samenvatting projectkosten 2012
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