
           

© Bui-tegewoon, groenprojecten. 

Schaapjeszijde 4   2935 CK  Ouderkerk aan den IJssel     e.  info@bui-tegewoon.nl   www.bui-tegewoon.nl 

 

NATUURBERICHT   4– 2014. 
Beste beheerder, 
Hoewel de zomer volgens de kalender slechts 3 weken oud is als ik dit schrijf is in grasland en natuurgebied 
de grasoogst al weer grotendeels achter de rug. DE weidevogels zijn vertrokken of groeperen samen om op 
te vetten voor de vogeltrek. In de oevers is het hoogseizoen voor de oeverplanten en de naweide, 
baggerwerken en oever slootschoning zijn in gang gezet of aanstaande. Geen tijd om stil te zitten dus en 
hoogste tijd om u bij te praten over de afgelopen periode en te informeren over wat op de planning staat.                                               
     Vriendelijke groet, Rudi Terlouw. 
 

Het jaar 2014 gaat de boeken in als een jaar zonder 
vorst in de voorafgaande winter en vroege en hoge 
gras opbrengsten. In het algemeen wordt landelijk  
teleurgesteld terug gekeken op het weidevogel 
seizoen.  
Door de vroege grasgroei en vroege maaisneden 
kwamen veel weidevogels in de problemen. Vooral 
daar waar grote aaneengesloten delen gelijktijdig zijn 
gemaaid en weinig vluchtheuvels en overstaande 
oevers werden gehandhaafd hadden de vogels een 
slecht broedseizoen.  Ook in sommige reservaat en 
agrarische natuurbeheer percelen werd tegen de 
specifieke omstandigheden van dit bijzondere jaar 
aangelopen. Veel percelen met een uitgestelde 
maaidatum sloegen in de tweede helft van mei in 
korte periode door naar een dominant witbolstadium. 
Dit graslandtype  is te dicht, te hoog en blijft te lang 
nat om geschikt te zijn voor weidevogel kuikens.  
Op tal van plaatsen werd zowel in het agrarisch 
beheer als in  het reservaat ingegrepen o.a. met last 
minuut beheer en extra inscharing om ‘loopruimte’ 
voor kuikens te creëren. Al met al bleef het beeld 
bestaan van een verdrietig seizoen voor weidevogels 
waar zowel agrariërs  als natuurbeheerders van 
kunnen leren. Nogmaals kritisch naar de mozaïek in 
het natuurbeheer kijken en protocollen opstellen om 
tijdig op  een vroeg voorjaar in te kunnen inspelen. 
Maar ook op percelen in agrarisch gebruik nadenken 
of bij een dergelijke productieve eerste snede niet net 
wat meer over hoeken en randen zouden kunnen 
blijven staan. Ook het maaien van de meest 
weidevogelrijke delen overdag in plaats van in de late 
avond is een waardevolle maatregel. Samenwerking, 
begrip en rekening houden met elkaars belangen kan 
veel opleveren voor natuur.  
 
Alle percelen met een uitgestelde maaidatum  zijn 
inmiddels gemaaid. In de komende periode valt voor 
de slootoevers natuur winst te behalen. Als u zo 
halverwege september de oevers een keer diep uit 
maait krijgen de planten licht en lucht en kunnen de 
gewenste overplanten zich ontwikkelen. Het scheelt  

ook in de zwaarte van de oeverschoon en dus indirect 
in de kosten voor uw Natuur Coöperatie. Wij hopen 
dat u ons hierbij wilt helpen. 
 
Tijdens de ledenvergadering is afgesproken dat een 
ieder dit jaar zorg zal dragen om de sloten rondom de 
percelen in gebruik bij de Natuur Coöperatie een keer 
rond te baggeren met een mobiele baggerpomp. 
Inmiddels hebben de meeste onder u de percelen een 
keer gebaggerd. Wij zijn u erkentelijk voor deze 
medewerking. Alle bagger zal niet weg zijn na deze 
actie gezien de vrij forse baggerachterstand die werd 
ervaren bij de overdracht van de percelen aan de 
Natuur Coöperatie, maar we hebben zonder meer een 
mooie slag weten te maken. Een enkeling moet nog 
baggerwerken uitvoeren. Inmiddels is met u hierover 
contact opgenomen en zien wij uit naar het baggeren 
van deze laatste percelen. 
Voor de komende periode staat de voorbereiding voor 
de oeverschoning in de planning. De Natuur 
Coöperatie streeft er naar deze werken wederom 
centraal te laten uitvoeren. Hierbij zal de opdracht 
vroeger naar de aannemer (s) worden uitgezet, zodat 
we niet tot in december hoeven te werken zoals het 
voorgaande jaar het geval was.  
 
Mocht u contact op met ons op willen nemen, iets 
willen vragen of overleggen schroom niet om te bellen 
of te mailen. Voor telefonische vragen is het  prettig 
als u gebruik maakt van ons telefonisch spreekuur op 
maandag  van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 
uur tot 20.00 uur via 06-10301196.  Mail vragen 
kunnen doorlopend worden gesteld via info@bui-
tegewoon.nl. 
 
Tenslotte. 
Eind juli is in enkele polders een bovengemiddelde 
sterfte van hazen geconstateerd. Daar  a.g.v. de 
droogte leverbot niet waarschijnlijk is  zijn enkele 
exemplaren voor onderzoek opgestuurd.  
Wij adviseren u zolang geen duidelijkheid omtrent de 
doodsoorzaak bekend is om dode hazen niet aan te 
raken.

  Let de komende weken eens op de groepen kieviten in de weilanden vaak zitten er leuke andere 
TIP NATUURBEHEER soorten tussen. Op recent gebaggerde percelen betreft dit regelmatig kemphanen die enkele 

oudere onder u misschien nog wel als broedvogel hebben meegemaakt. Ook watersnippen, 
wulpen en wat meer naar september goudplevieren zijn regelmatig te spotten. Leuk! 
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