
NIEUWSBRIEF

Jaargang 15, nummer 2, najaar 2012

Dit is de najaarsnieuwsbrief  2012  van A & E die meestal ge-

koppeld is aan de uitnodiging voor een ledenvergadering. 

Maar dit najaar geen ledenvergadering. We zijn bezig met een 

beheersvisie Eemland op te stellen voor het weidevogelbe-

heer. Daar willen we in januari uitgebreid met de leden over 

spreken en dat vinden we voldoende vergaderen. In dit 

voorwoord ga ik verder in op de beweegredenen 

van deze visie.

De veranderingen die de komende jaren op 

de landbouw en het agrarisch natuurbeheer 

af komen zijn groot. De vraag die we als 

bestuur ons gesteld hebben is, wach-

ten we af wat die veranderingen 

in gaan houden of komen we 

zelf met een plan?  Voor dat 

laatste is gekozen. 

De redenen daarvoor zijn de volgende:

 ¾ De overheid trekt zich terug en laat  meer zaken over aan 

de direct betrokkenen. Wie zijn die direct betrokkenen?  Ja 

veel partijen denken dat zij het weten en het gaan uitvoe-

ren. Maar elk gebied heeft zijn eigenheid, zijn mogelijkhe-

den en zijn kansen. De beheerders van het gebied weten 

zelf het beste wat ze wel en niet kunnen en willen en dat 

zijn onze leden van de vereniging A & E.

 ¾  De provincie Utrecht heeft een visie over weidevogelbe-

heer gemaakt. Deze moet nog uitgewerkt worden en gaat 

in 2016 in. Dit voorjaar is deze visie gepresenteerd op onze 

jaarvergadering. Het bestuur en de leden hebben verschil-

lende opmerkingen over de visie gemaakt. Dit stemt tot  

nadenken over de nadere uitwerking.

 ¾  Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

gaat in 2014 van start. Daar staat vergroening in als be-

leid. Het betekent dat boeren 30 % van hun bedrijfstoeslag 

moeten uitvoeren in de vorm van vergroeningsmaatrege-

len. Hoe precies is nu niet bekend. Meedenken in die dis-

cussie geeft het Eemland betere kansen.

 ¾  In 2014 start ook het derde Plattelands Ontwikkelings Plan 

(POP3). Daarin worden met cofinanciering van Nederland 

en de EU verschillende ontwikkelingen in het buitengebied  

financieel gesteund. Er wordt nu nagedacht over welke on-

derwerpen steun zouden kunnen verkrijgen.

 ¾  In de GLB en POP3 besprekingen is aan de orde dat collec-

tieven ( zoals bijvoorbeeld de vereniging ) de verantwoor-

delijkheid krijgen voor de uitvoering van het agrarische 

natuurbeheer op gebiedsniveau. In het gebied Eemland 

zal de uitvoering bij een collectief terecht komen. A & E 

wil er klaar voor zijn om die rol op zich te nemen. Niet al-

leen maar samen met andere partijen willen we die ver-

antwoordelijkheid op ons nemen.

 ¾  En het belangrijkste is dat het Eemland een zeer goed ge-

bied is voor de moderne melkveehouderij. De ruilverkave-

ling in het verleden heeft hier de basis gelegd voor goed 

renderende melkveehouderij. 

 ¾  Het open polderlandschap is bijzonder geschikt als weide-

vogelgebied. In het onderzoek naar het weidevogelbeheer 

in ons land is de kerngebiedenbenadering centraal komen 

te staan. Eemland wordt als een belangrijk kerngebied be-

schreven.

Al deze ontwikkelingen zijn voor het bestuur aanleiding om er 

zelf over na te denken en met de leden van de vereniging 

een uitvoerbare koers te bepalen. Daar zijn we nu mee 

bezig en de koers willen we in januari met de leden gaan 

bespreken.

Centraal staan de vragen: Hoe ziet een uitvoerbaar en inpas-

baar weidevogelbeheer in Eemland er uit?  Hoe kan een in-

tensief melkveebedrijf een bijdrage leveren aan weidevogel-

beheer? Willen we eigen verantwoordelijkheid nemen hoe dat 

beheer eruit gaat zien? Hoe daar verantwoording over afleg-

gen en hoe moet die eruitzien? Wat betekent dit voor de orga-
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nisatie van A & E? Wat betekent dit voor de leden deelnemers 

aan het agrarisch natuurbeheer?

Veel vragen hebben een samenhang met de  economie van de 

intensieve melkveehouderij in relatie tot het agrarisch natuur-

beheer. Kunnen en willen we het en gaat het werken?

Als voorzitter heb ik de laatste jaren gemerkt dat vele leden 

met enthousiasme zich inzetten voor het weidevogelbeheer. 

Daarin vragen ze ons om een beheer dat bij hun past en ook 

resultaten oplevert. Daar willen we op voortborduren. Samen 

ervoor gaan!!! Weidevogelbeheer er even bijdoen is niet de 

oplossing. Je moet je graslandgebruik zo invullen dat het vee 

en de weidevogel goed kunnen presteren. De combinatie met 

elk bedrijf is mogelijk als de boer de inzet heeft om ervoor te 

gaan. Dat is voor mij de belangrijkste reden om hier mee aan 

de slag te blijven. Dicht bij de uitvoerder van het beheer af-

spraken maken die uitgevoerd worden op het bedrijf met goe-

de resultaten voor boer en weidevogels.

In de visie staat  centraal de overeenkomsten die we met de le-

den, deelnemers willen maken. Dit betekent dat wij een aanzet 

hebben gegeven en jullie vragen om op je bedrijf een plan voor 

te leggen dat goed  werkt  in het kader van weidevogelbeheer. 

Een uitdaging waar ik naar uit zie om die aan te gaan en in te 

vullen. In januari horen jullie meer.

Warmelt Swart, voorzitter A & E

De Landbouwvisie Eemland is in oktober aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Utrecht de heer Bart Krol.

Op een feestelijke wijze hebben de afdeling Eemland van LTO Noord en de agrarische natuurvereniging geheel in stijl op de boerderij van 

de Fam Kuijer te Soest de landbouwvisie aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Utrecht .

“Met een visie op de toekomst kun je verder!” is de werktitel. Naast een omschrijving van de ontwikkelingen in de markt en de maat-

schappij die zijn invloed heeft op de bedrijfsvoering van de grondgebonden landbouw wordt er aandacht besteed aan het agrarisch na-

tuurbeheer dat een prominente plaats inneemt met een voor Nederland grote deelname. (De gemeente Bunschoten voert de landelijke 

lijst van gemeenten aan, waar de deelname aan het agrarisch natuurbeheer het hoogst is!) 

De samenwerking tussen Natuurmonumenten en de melkveehouders op het gebied van weidevogelbescherming is het schoolvoor-

beeld van hoe het mogelijk is door samenwerking zeer goede resultaten te boeken. Naast aandacht voor knelpunten op het gebied van 

de ruimtelijke ordening bevat de visie een lijst van ambities 

waaraan LTO Noord en de agrarische natuurvereniging  sa-

men aan willen werken. Dit  om te komen  tot een gebied 

waar zowel de landbouw als agrarisch natuurbeheer in 

combinatie met overige maatschappelijk gewenste doelen 

wordt gerealiseerd. Het behoud van de kernwaarden van 

het gebied staan hierbij voorop.

Na de aanbieding van de visie en een woord van de ge-

deputeerde, waarin hij aangaf dat hij zijn best zal doen 

om de randvoorwaarden te scheppen die het behoud van 

de kernwaarden als grondgedachten heeft, kon een ieder 

genieten van een stamppot van Soesterknollen verzorgd  

door de fam. Kuijer. 

Bent u benieuwd naar de tekst van de landbouwvisie en 

een beschrijving van de verschillende ambities ga dan naar  

dewebsite van de vereniging. www.arkeneemlandschap.nl 

LANDBOUWVISIE EEmLAND AANgEBODEN

CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIgERS
Cursussen voor vrijwilligers die hun kennis over weidevogelbe-

heer willen en wilden verdiepen. 

De vrijwilligers die de bescherming van de weidevogels op zich 

nemen zijn van onschatbare waarde voor het behoud  van de 

weidevogelpopulatie.  Binnen het werkgebied van de agrarische 

natuurvereniging hebben wij te maken met drie groepen vrijwil-

ligers. 

Zonder resultaten geen vergoedingen meer. De vereniging moet 

aantonen dat het beheer succesvol is . In deze tijd van bezuinigin-

gen staan de vergoedingen voor de maatregelen die worden ge-

nomen in het kader van het weidevogelbeheer zwaar onder druk. 

Er wordt elk jaar door de vereniging een plan van aanpak gemaakt 

voor het daadwerkelijke beheer  op basis van de financiën die de 

provincie ter beschikking stelt. Uit het bovenstaande blijkt dat het 

van het grootste belang is dat we weten hoeveel  broedgevallen er 

zijn en wat het succes is van deze broedgevallen. Een juiste regis-

tratie op de stalkaarten is de basis van alles. Daarnaast is het van 

belang dat zo veel mogelijk nesten worden gevonden. Dit vraagt 

kennis en ervaring.  De vereniging heeft hier een taak om de vrij-

willigers te voorzien van informatie en daar waar mogelijk te hel-

pen de vaardigheden van de vrijwilligers te verhogen. 

V.l.n.r.: Bart Krol, gedeputeerde van de provincie Utrecht, Stef Huijgen, 
voorzitter LTO Eemland en Warmelt Swart, voorzitter A & E
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AANSChAF WILDREDDER VOOR gEREDUCEERDE  pRIJS

Om aan de bovengenoemde taak een praktisch invulling te geven 

is de vereniging aanwezig geweest op de start en slotavonden van 

de verschillende groepen vrijwilligers.  Ook hebben we korte cur-

sussen voor vrijwilligers georganiseerd in samenwerking met de 

vrijwilligersgroepen.  Het betrof cursussen voor vrijwilligers  met 

meer en minder ervaring.  De deelnemers hebben het als zeer po-

sitief ervaren. 

Het komende jaar willen we opnieuw in samenwerking met de 

specialist weidevogels van Landschap Erfgoed Utrecht bijeen-

komsten organiseren. U kunt dan kennis nemen van de nieuwste 

ontwikkelingen  binnen het weidevogelbeheer. Mocht u belang-

stelling hebben stuur dan een mail met uw adresgegevens naar 

info@arkeneemlandschap.nl  en geef aan of u veel of weinig erva-

ring hebt. Ook zullen we als vereniging  weer op de startavonden 

aanwezig zijn om  u van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte 

te houden en een nadere toelichting geven op de activiteiten die 

we willen ontplooien.

Gert-Jan Elbers verenigingscoördinator

We moeten alles in het werk stellen om kuikens de kans te 

geven vliegvlug te worden.  Naast maatregelen als uitgesteld 

maaibeheer en kruidenrijk grasland draagt het gebruik van een 

wildredder ook bij aan de overlevingskans van kuikens en an-

dere diersoorten die bij maaiwerkzaamheden de kans lopen te 

worden doorgemaaid.

Door een schrikreactie op te wekken door middel van kettin-

kjes  is het de bedoeling dat kuikens en andere dieren op de 

loop gaan. Uiteraard zijn er ook kuikens en  diersoorten die zich 

drukken bij het opwekken van een schrikreactie. Toch blijkt dat 

een wildredder een positieve bijdrage kan leveren als aanvul-

lende maatregel. 

Tips om de overlevingskans van kuikens te verhogen:

 ¾  Markeer de nesten.

 ¾  Vlak voor het maaien enkele stokken met vlaggen of kunst-

mestzakken plaatsen in het te maaien perceel  om  vogels 

met jongen te verjagen

 ¾  Zorg voor langer gras waarin de kuikens kunnen wegvluch-

ten in de directe omgeving van het te maaien perceel.

 ¾  Bij aanvang van het maaien twee maal aan de buiten kant 

rond maaien en dan het perceel een paar uur met rust la-

ten.  Kijk gelijk of er vogels opvliegen, mogelijk is er een 

nest over het hoofd gezien.

 ¾  Inzetten  van een wildredder.

Heeft u belangstelling voor de aanschaf van een wildredder 

dan wil de vereniging u de helft van de kosten vergoeden.  We 

laten de wildredder zelf maken en de kosten zijn € 750. U krijgt 

dus € 375 subsidie op de aanschaf. Om te weten hoe groot de 

belangstelling is kunt u zich opgeven via 

info@arkeneemlandschap.nl 
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WeIdeVogelrIjK eemland
In 2010 is het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) van start gegaan. In het gebied dat door de provincie Utrecht is begrensd voor 

collectief weidevogelbeheer in Eemland is inmiddels voor het derde seizoen een bijdrage geleverd aan het beschermen van weidevogels 

in het gebied. Een groot aantal boeren en vele vrijwilligers hebben zich daar ook dit jaar weer sterk voor gemaakt. Hoewel we helaas 

ook in Eemland niet lijken te ontkomen aan de trend van afnemende aantallen broedvogels in het agrarisch gebied, mogen we er trots 

op zijn dat die afname hier relatief beperkt is. Het lijkt erop dat in veel andere regio’s de achteruitgang sterker geweest is, soms zelfs 

aanzienlijk meer. Evenals vorig jaar hebben ook dit jaar enkele deelnemers een grotere bijdrage geleverd dan wat zij in het kader van 

de SNL-afspraken in het kader van het collectief beheerplan voor 2012 verplicht waren. Sommige deelnemers lieten plaatselijk het gras 

langer staan om vogels een kans te geven en twee deelnemers in de Maatpolder namen maatregelen om plaatselijk het water in een 

sloot hoger te laten staan. Daarmee trokken zij ter plaatse veel extra vogels aan.

Hoewel het totaal aantal broedende weidevogels wel weer wat lager was dan voorheen, bleef de teruggang tamelijk beperkt. Tabel 1 

geeft een overzicht van de aantallen vogels in 2012. In totaal waren er 1717 nesten op SNL-beheereenheden. Buiten deze eenheden zijn 

nog 365 nesten gemeld. Uiteraard zijn deze aantallen niet compleet. Op beheereenheden met legselbeheer is zoeken en beschermen 

verplicht. Het aantal nesten op die eenheden (1039) zal een redelijk beeld geven. De SNL-meeste beheereenheden met overige pakket-

tentypen hebben een periode waarin de broedende vogels met rust gelaten moeten worden. De gegevens van die eenheden zijn door-

gaans verkregen door deze percelen vanaf de randen, paden of wegen te observeren. De stippen die naar aanleiding van die observaties 

op de perceelkaarten zijn ingetekend geven dus alleen territoria aan. Het zijn in de regel geen nestvondsten. Het beeld op die percelen 

is daardoor aanzienlijk minder compleet dan op percelen met legselbeheer. Buiten de SNL-beheereenheden werden nog 365 nesten 

ingetekend op de perceelkaarten, maar dat aantal is zeker niet compleet omdat het hierbij slechts om incidentele meldingen gaat. In 

werkelijkheid zijn de gegevens van de percelen buiten SNL slechts van een zeer beperkt aantal percelen afkomstig. De totale omvang 

van de weidevogelpopulaties in Eemland is dus zeker nog veel groter dan hier getoond.

Soort SNL-Legselbeheer Ander SNL-beheer geen agrarisch natuurbeheer

Bontbekplevier 6 3

Gele Kwikstaart 4 4

Graspieper 5 3

Grutto 197 157 56

Kievit 846 146 226

Kluut 1

Krakeend 5 1

Kuifeend 2 2 2

Scholekster 91 20 30

Slobeend 7 9 8

Tureluur 102 99 33

Veldleeuwerik 7 2 1

Wulp 1

Zomertaling 3 2 1

Totaal 1271 446 365

Tabel 1 - overzicht van nesten in eemland in 2012
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Figuur 1 - Verloop van het aantal nesten per jaar op eenheden met legselbeheer met PSan- of Snl-overeenkomsten.

Er zijn vier soorten die in redelijk grote aantallen voorkomen. Dat zijn: Kievit (gemiddeld 73,5%), Grutto (gemiddeld 13,2%), Tureluur 

(gemiddeld 6%) en Scholekster (gemiddeld 5%). De overige soorten in Tabel 1 komen gemiddeld minder dan een half procent voor. De 

aantallen van deze soorten hebben dus ook weinig invloed op het verloop. Overigens zitten er onder deze soorten die maar weinig 

voorkomen wel interessante soorten. Zo broeden er al jarenlang enkele Bontbekplevieren in de Maatpolder en er worden de afgelopen 

jaren ook jaarlijks broedende Gele Kwikstaarten aangetroffen.

De aantallen van Grutto, Tureluur en Scholekster in Eemland variëren van jaar tot jaar, maar blijven min of meer stabiel. De dalende 

trend in de grafiek komt dus voornamelijk door de afname van de Kievit. Het is niet duidelijk aan te geven waarom die soort afneemt, 

maar het lijkt redelijk te veronderstellen dat het niet in de eerste plaats komt omdat Eemland niet meer aantrekkelijk zou zijn voor deze 

soort. Ook is er geen reden aan te nemen dat de afname veroorzaakt zou worden door het beheer in Eemland. Die afname is namelijk 

ook elders in het land gesignaleerd. Dit voorjaar kwam de vestiging van Kieviten ook erg laat op gang. Dat verschijnsel was landelijk en 

trok al snel de aandacht. Sovon Vogelonderzoek Nederland startte daarom zelfs speciaal een enquête om meer inzicht daarover te ver-

krijgen. Uiteindelijk bleek dat de afname in Eemland minder dramatisch was dan aanvankelijk was aangenomen, maar ook hier was een 

duidelijke afname te zien. Waarom het broeden van de Kievit zo laat op gang kwam is niet met zekerheid vast te stellen, maar mogelijk 

werd dat veroorzaakt door de tamelijk strenge vorstperiode deze winter, die de Kieviten dwong in groter getale verder zuidelijk te trek-

ken dan gewoonlijk.

In Figuur 1 ziet men het verloop van het aantal nesten op legselbeheer. Helemaal nauwkeurig is deze grafiek niet omdat niet altijd op 

dezelfde plaatsen is gezocht. Bij de overgang van de subsidieregeling PSAN naar SNL bijvoorbeeld is het totale oppervlak niet helemaal 

gelijk gebleven. Sommige boeren die voorheen meededen aan PSAN haakten af maar er kwamen ook weer nieuwe deelnemers bij. In 

2011 sloot ook een groep boeren uit de Geerenstreek zich aan bij SNL. Ook dat had enige invloed op deze grafiek.
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Figuur 2 - aantallen grutto’s van 2004-’12.

Figuur 3- aantallen Tureluurs van 2004-’12.
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Figuur 4 - aantallen van de Scholekster van 2004-’12.

Figuur 5 - aantallen van de Kievit van 2004-’12.
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Figuur 6 - Spreiding van nesten in eemland in 2012 op beheerde percelen.
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De spreiding van de nesten is te zien in Figuur 6. Opvallend is de hoge concentratie in de Maatpolder te Eemnes. Dit deel ligt aan de 

oostzijde tegen het reservaat van Natuurmonumenten aan dat al jaren zeer succesvol is. Vooral het noorden van de Bikkerspolder bij 

Bunschoten is jarenlang erg vogelrijk geweest, maar daar is de laatste paar jaar een afname vastgesteld. Het beheer is de afgelopen 

jaren daar niet wezenlijk veranderd. Mogelijk wordt de afname niet alleen veroorzaakt omdat populaties afnemen, maar misschien 

ook doordat de predatiedruk is toegenomen. Concentraties die hier en daar op andere plekken in het gebied zichtbaar zijn op de kaart 

worden veroorzaakt doordat er veel maïspercelen ter plaatse liggen.

In 2012 is voor het derde achtereenvolgende jaar het project MaatwerkMaatpolder uitgevoerd. Dit was tevens het laatste jaar dat het 

beheer in de polder is uitgevoerd met steun van de provincie Utrecht, die het project financierde. Met ingang van 2013 zijn er nieuwe 

SNL-pakketten beschikbaar voor gebieden met hogere dichtheden. Deze zijn in Eemland voor de Maatpolder opengesteld. In het con-

ceptplan voor 2013 hebben de bedrijven daar ingetekend voor deze nieuwe pakketten en zal dus alleen nog maar beheer mogelijk zijn 

via SNL.

 

Het concept collectief beheerplan SNL ligt ter beoordeling bij de provincie en moet worden goedgekeurd door GS voordat het kan 

worden uitgevoerd. Het plan is in het najaar 2012 afgestemd met de deelnemende bedrijven. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er geen 

ingrijpende veranderingen doorgevoerd, met uitzondering van de toevoeging van de beheereenheden in de Maatpolder (zie Figuur 7). 

Wel is er in samenwerking met de deelnemers naar gestreefd waar mogelijk kwaliteitsverbeteringen in het plan aan te brengen.

BelangrIjK!
De afgelopen tijd is gebleken dat er bij sommige deelnemers problemen 

zijn met de registratie en dat sommige deelnemers niet voldoen aan alle 

eisen die gesteld worden aan de SNL-regeling. De afgelopen tijd heb-

ben wij de deelnemers daarover geïnformeerd en geadviseerd zo nodig 

een verzoek in te dienen om het aangevraagde minimum of maximum 

oppervlak te laten wijzigen bij Dienst Regelingen (DR). Indien u dit nog 

niet heeft gedaan doe dat dan alsnog zo snel mogelijk. Een folder met 

informatie hierover is te vinden op de website van het Gebiedscoördina-

tieteam (www.beheerplaneemland.nl).

Belangrijk is ook de juiste registratie. Het komt regelmatig voor dat er 

wijzigingen nodig zijn in de bedrijfsregistratie. Bijvoorbeeld wanneer er 

wat verandert in de maatschapsvorm. U krijgt dan een nieuw bedrijfsre-

gistratienummer van DR. Helaas wordt het SNL-beheer NIET AUTOMA-

TISCH overgezet naar dat nieuwe BRS-nummer. U dient zelf schriftelijk 

bij DR een aanvraag daarvoor in te sturen! Wanneer u dat niet doet 

ontstaan er problemen met uitbetalen van de SNL-vergoeding. Indien 

u in of na 2010 een ander BRS-nummer heeft gehad ga dan na of u al 

een verzoek om SNL over te zetten heeft ingediend. Indien dat nog niet 

gedaan is doe dat dan zo snel mogelijk alsnog! Ook is het van groot be-

lang dit soort wijzigingen direct aan het Gebiedscoördinatieteam door 

te geven (info@beheerplaneemland.nl).
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Figuur 7 - Concept Beheerplan 2013 eemland.
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PraKTIjKneTWerK KruIdenrIjK KuIKengraSland

duurzaam BodemBeheer In de PraKTIjK

Enkele leden van onze vereniging hebben zich opgegeven voor 

de deelname aan het project: Praktijknetwerk Kruidenrijk Kui-

kengrasland. Dit praktijknetwerk is georganiseerd door het 

Centrum voor landbouw en Milieu  ( CLM ) en LTO Noord pro-

jecten. Het doel is het uitwisselen van kennis op het gebied van 

kruidenrijk grasland dat ingezet wordt voor kuikenland binnen 

het weidevogelbeheer. 

Naast het uitstellen van maaibeheer is het van belang dat kui-

kens kunnen beschikken over grasland met een open structuur 

waarin zich kruiden hebben gevestigd, die de benodigde insec-

ten aantrekken. Een normaal bemeste snede die later wordt 

gemaaid is zo dicht dat de kuikens zich moeilijk hierin kunnen 

verplaatsen.  Het kost de kuikens veel energie om insecten te 

vangen die vaak kleiner zijn en minder voorkomen. Het zoeken 

van voedsel in een zware snede is een zware opgave voor de 

kuikens en vaak redden zij het niet.

Het gras dat van kruidenrijk grasland wordt geoogst heeft een 

andere voedingswaarde dan gangbaar bemest grasland. Het 

is goed voer voor droogstaande koeien en jongvee en minder 

geschikt om in grote hoeveelheden aan melkgevende koeien 

te voeren. Een kleine hoeveelheid in het rantsoen van melk-

gevende koeien werkt positief omdat gras van kruidenrijk 

grasland veel structuur bevat. Voor een optimale penswerking 

heeft een melkkoe een minimale hoeveelheid structuurrijk 

materiaal nodig. 

Het dilemma is duidelijk, veel gras van kruidenrijk grasland is 

goed voor de weidevogel kuikens maar minder geschikt voor 

een modern melkveebedrijf. Omdat het toch een positieve bij-

drage kan leveren aan de bedrijfsvoering is een minimale op-

pervlakte kruidenrijk grasland inpasbaar in de bedrijfsvoering. 

Een vuistregel is dat ongeveer 7 % van het bedrijfsoppervlak 

kan worden beheerd als kruidenrijk grasland wanneer we te 

maken hebben met een gemiddeld melkveebedrijf.

Mogelijke beheeropties  om kruidenrijk  kuikengrasland  te re-

aliseren zijn:

 ¾  Uitgesteld maaibeheer op percelen waar de grasgroei van 

nature al later op gang komt. Deze percelen  niet bemesten 

in het voorjaar.

 ¾  Brede randen van percelen niet bemesten en eventueel 

inzaaien met een gras/kruiden mengsel.

 ¾  Enkele percelen voorbeweiden tot half april en nogmaals 

weiden eind mei. Deze geven half juni een gewas met opti-

male lengte. Er dienen dan wel nestbeschermers gebruikt 

te worden.

 ¾  Via het voeren van gras op stal, groeitrappen realiseren.

 ¾  Bij herinzaai of bij het doorzaaien van een perceel een spe-

ciaal mengsel toepassen. Dit om een opener structuur te 

krijgen.

Het project loopt nog door tot 2014 met landelijke en regionale 

bijeenkomsten. Mocht u nog vragen  hebben over het project 

of over het beheer van kruidenrijk grasland  dan kunt u contact 

opnemen met de vereniging via info@arkeneemlandschap.nl.

Duurzaam bodembeheer staat volop in de belangstelling. 

Steeds meer komt het besef naar boven dat de opbrengst 

van de bodem dé basis is van het veehouderijbedrijf. De hoge 

voerprijzen van dit moment onderstrepen dat ook nog eens 

een keer. Ook vanuit de politiek wordt er naar de bodem ge-

keken. De laatste voorstellen rondom de vergroeningseisen 

van Ciolos hebben het nodige stof doen opwaaien en ook 

de voorstellen voor het aanpassen van de randvoorwaarden 

laten veengronden niet ongemoeid. Hoe kun je hier als vee-

houder op inspelen? Hoe kun je de bodem koesteren en voor 

je laten werken? Op de avond van de vereniging A& E op 15 

oktober is er aandacht besteedt aan het onderwerp: Duur-

zaam bodembeheer in de praktijk. Aangezien er nog veel te 

leren is heeft het Project Duurzaam Bodembeheer een voor-

stel gedaan voor een cursus van 2 dagdelen. Doel van deze 

cursus is om meer te leren over duurzaam bodembeheer. 

Daarbij zal aan de hand van eigen bedrijfsinformatie zoals bo-

demonderzoek, graskuilen, mestonderzoek en profielkuilen 

gekeken worden naar de praktijk van het bodemleven. Doel 

van deze cursus is om concrete handvatten te bieden voor 

praktische veehouders waarmee u het volgende groeiseizoen 

uw voordeel kunt gaan doen. Het project Duurzaam bodem-

beheer heeft besloten om deze cursus kosteloos te verzor-

gen. Reden te meer om hiervan gebruik te maken. Voor meer 

informatie en opgave kunt u contact opnemen met Wim van 

de Geest, K&G Advies 06-51347736.

Wim van de Geest



Colofon
deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uit-

gave van de agrarische natuurvereniging 

ark & eemlandschap en het 

gebiedscoördinatieteam voor weidevo-

gelbeheer eemland.
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hERhAALDE OpROEp
Voor allerlei publicaties willen wij graag een fotobestand opbouwen.  Wij zijn op zoek naar  
digitale foto’s (redelijke kwaliteit) van het werkgebied van de agrarische natuurvereniging. 
Het mogen ook gewoon sfeerplaatjes uit de polder zijn. Vermeld  graag even wanneer en 
waar de foto is gemaakt. Vergeet uiteraard niet de naam van de fotograaf. Het zou toch 
leuk zijn dat uw eigen foto prijkt in een publicatie van de vereniging. U kunt de foto’s mailen 
naar info@arkeneemland.nl 
Alvast bedankt voor uw moeite. 

Gert-Jan Elbers verenigingscoördinator 

• grafisch ontwerp 
• huisstijlmanagement

• fotografie • P.R. advies
• verkoopondersteuning 

Wittenburg 143 - 3862 ED  Nijkerk - 033 246 10 96 - info@graphicsound.nl 
www.graphicsound.nl - www.plattelandspromotie.nl - www.stockfotonijkerk.nl - www.fotonijkerk.nl


